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 پردازی در علوم انسانی و اجتماعی راهکارهای نظریهتبیین موانع و 

 چمران اهواز( شهید اه: اعضای هیئت علمی دانشگموردی )مطالعه
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چکیده

هکای اصکیل علمکی و     نکوآوری و خالقیکت، از طریکق پکژوهش     ةهای تازه و راهکارهای مؤثر برای توسکع  دستیابی به اندیشه 
های علوم انسانی و اجتماعی اهمیت دارد، پژوهش حاضر به  پردازی در تولید دانش نو در حوزه شود. نظریه پردازی حاصل می نظریه

  پردازد. ها و ارائه راهکارهایی در جهت رفع این موانع می پردازی در این حوزه شناسایی موانع نظریه
پژوهش به صورر پیمایشی انجام شده است و به لحا  هدف از نوع کاربردی و به لحا  ماهیت از نکوع توصکیفی و تحلیلکی    

های علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه شهید چمران اهواز هستند ککه در سکال    استادان رشته  مورد مطالعه شامل کلیه ةاست. جامع
ای محقق ساخته است که به دلیل محدود بودن  ها پرسشنامه . ابزار گردآوری دادهمشغول به خدمت هستند 1396-1397تحصیلی 

درصکد( گکردآوری    34/70پرسشنامه )ضریب بازگشت  121نفر( توزیع و در نهایت  172تمامی افراد جامعه ) میانپژوهش،  ةجامع
 ها با استفاده از آزمون فریدمن انجام گرفته است.  شد. تجزیه و تحلیل داده

ی، اسک یس -یموانع فرهنگک پردازی در علوم انسانی و اجتماعی به ترتیب عاارتند از:  ترین موانع نظریه ها نشان داد که مهم تهیاف
 موانکع و  (ی)پژوهشک  یشناخت روش موانعی، آموزش موانعی، سازمان -یقانون موانعی، و مال یتیحما ی،اقتصاد موانعی، اجتماع موانع
ها ارائکه شکده اسکت. شناسکایی مشککالر و       پردازی در این حوزه نظریه  ی. در پایان نیز راهکارهایی برای توسعهروانشناخت -یفرد

گیران کشور کمک خواهد کرد تکا در راسکتای رفکع موانکع و      و تصمیم گذاران استیسپردازی به  های موجود در مسیر نظریه چالش
 ریزی و اقدام کنند. اجتماعی، برنامه پردازی علوم انسانی و فرایند نظریه  کمک به توسعه

پردازی، علوم انسانی و اجتماعی، اعضای هیئت علمی، دانشگاه شهید چمران  پردازی، راهکارهای نظریه موانع نظریه هاا:کلیدواژه

 .اهواز
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 مقدمه

پکردازی در   تازه و بکه ویکژه نظریکه     تولید علم و اندیشه
توانکد بکه پیشکرفت جوامکع و      علوم انسانی و اجتمکاعی مکی  

ابعککاد کمککک کنککد.   پایککدار در همککه  دسککتیابی بککه توسککعه
پردازی، تولید دانش نو و به تاکع آن اشکاعه و ککاربرد     نظریه

های نسکل سکوم و    واند حرکت به سمت دانشگاهت دانش می
  کارآفرین را سرعت باخشد. این در حالی است ککه مطالعکه  

 وضکعیت  دهد که می نشان های صاحانظران متون و دیدگاه

اجتمکاعی در   و انسکانی  علکوم  در پردازی علم و نظریه تولید
نیست. قاسمی و امکامی میاکدی    بخش چندان رضایت ایران

 علکوم  هکای  رشته در علم ه در ایران، تولیداند ک اعالم کرده

  منطقکه  کشکورهای  در میکان سکایر   انسکانی و اجتمکاعی  

 .[1] است گرفته قرار آخر های در رتاه خاورمیانه
هکای پویکا و    علوم انسانی و اجتماعی در ارتااط با پدیده

ای مانند انسان قرار دارند. بکا توجکه بکه نقشکی ککه       پیچیده
های انسان در تحوالر جهان امروز و حکل   اعمال و تصمیم

توانکد   مشکالر جامعه دارد، علوم انسکانی و اجتمکاعی مکی   
کشکور ایفکا کنکد. بکا وجکود        نقش مهمی در رشد و توسکعه 

کشکور،    علوم انسانی و اجتمکاعی در رشکد و توسکعه   یت اهم
طور  اند. همان های مختلفی مواجه ها با چالش هنوز این حوزه

بررسی تحلیلی وضکعیت و  که رشیدیان بر این باور است که 
  دهنکده  های وابسته به آن نشان جایگاه علوم انسانی و رشته

سکایر   ها هنوز در مقایسه بکا  این واقعیت است که این حوزه
اند  های علمی، موقعیت مناسب خود را در جامعه نیافته حوزه

[2]. 
هکای   دهد که نتایج پکژوهش  مطالعار مختلف نشان می

علوم انسانی و اجتماعی بیشکتر تقلیکدی و اقتااسکی از آثکار     
هکا بیشکتر    های موجود در این حوزه اند. دانش و نظریه غربی
انکد؛   آوری و خالقیکت ها و در نتیجه فاقد نو آثار غربی  ترجمه

این در حالی است که علوم انسکانی و اجتمکاعی عکالوه بکر     
اینکه باید در بستر جهانی و در فضایی رقابتی شکل بگیرد، 

های بومی را نیز باید در نظر داشته باشد و منطاکق   مناسات
با باورها و آداب و رسوم هر ملت باشد. در این راسکتا، پکاک   

م انسانی غربی بدون بکازنگری  کند که علو سرشت اشاره می
اسالمی کاربرد داشته باشد؛ زیکرا عکالوه     تواند در جامعه نمی

بینکی غکرب، از نظکر     بینی اسالمی با جهکان  بر تفاور جهان
ها چشمگیر است. به همین دلیل توجکه   اجتماعی نیز تفاور

پردازی اهمیت خاص دارد  به تولید دانش بومی، نقد و نظریه
[3]. 

هککای موجککود در علککوم انسککانی و  لشمککروری بککر چککا
هکای تکازه و    دهد که دستیابی به اندیشه اجتماعی نشان می

نککوآوری و خالقیککت، بککا   راهکارهککای مککؤثر بککرای توسککعه
شکود و   پردازی حاصل می های اصیل علمی و نظریه پژوهش

هککایی وقتککی ثمککربخش هسککتند کککه بککر   چنککین پککژوهش
 های قوی و عمیق استوار باشند.  نظریه
ای تککداوم علککوم انسککانی و اجتمککاعی و پیشککرفت و بککر

پکردازی الزم   شکوفایی علمی آن، نقکد و نکوآوری و نظریکه   
در  هکا  ایکن حکوزه   و پیشرفت بدون آن امکان تداوماست و 

پردازی در علوم انسانی و  نخواهد داشت. نظریهجامعه وجود 
اجتماعی در راستای دانش بومی در جامعه، به حل بسکیاری  

ها کمکک خواهکد ککرد و     ای موجود در این حوزهه از چالش
ها و بکه دناکال    این امر در نهایت منجر به ارتقای این رشته

 علمی کشور خواهد شد.  ةآن رشد و توسع

پکردازی در علکوم انسکانی و     با توجه به اهمیکت نظریکه  
هکا، موانکع موجکود در ایکن      اجتماعی، صاحانظران این حوزه

انکد،   مورد بررسکی قکرار داده   های مختلف مسیر را از دیدگاه
برای مرال موانع ساختاری، کاربردی، انگیزشی، فرهنگکی و  

؛ موانککع ذاتککی و عرضککی شککامل موانککع درون  [4]سیاسککی 
شکناختی،   ؛ موانع فکردی، روش [5] ای ای و برون رشته رشته

هایی  نمونه[ 6، 2]شناختی  شناختی، اجتماعی و ارزش معرفت
پکردازی در علکوم    یر نظریکه از موانع شناسایی شکده در مسک  

هکای   پکردازی در حکوزه   اند. با توجه به اهمیت نظریکه  انسانی
اجمالی مطالعار پیشین بکه    علوم انسانی و اجتماعی و اشاره

پردازی و تولید علم، لکزوم توجکه بکه     بخشی از موانع نظریه
پکردازی در علکوم    ها و موانکع نظریکه   مطالعه و تحلیل چالش
راهکارهایی در راستای رفکع ایکن     ارائه انسانی و اجتماعی و

 شود.  موانع روشن می
آفرینکی در   پکردازی و دانکش   های اخیر بر نظریکه  در دهه

هککا و نقککش آن در  علککوم انسککانی و اجتمککاعی در دانشککگاه
شود. ایکن   ها تأکید می گسترش مرزهای دانش در این حوزه

 در حالی است که در دانشگاه شهید چمران اهواز، این نقش
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به طور مناسب ایفکا نشکده اسکت و فضکای غالکب در ایکن       
عملی از نظرار اندیشمندان پیشکین    دانشگاه بیشتر استفاده

های تازه و حتی نقکد و   است و کمتر در راستای طرح نظریه
های موجود اقدام شده است. با توجکه   بررسی و بس  نظریه

 هکای  به اینکه دانشگاه شهید چمران اهواز یکی از دانشکگاه 
علکوم انسکانی )ادبیکار و علکوم       مادر ایران با پنج دانشکده

انسانی، علوم تربیتی و روانشناسی، الهیار، اقتصکاد و علکوم   
  رود در زمینکه  اجتماعی و تربیکت بکدنی( اسکت، انتظکار مکی     

 های نو پیشگام باشد. پردازی و طرح اندیشه نظریه
ریزان و تحلیلگران معتقدند با وجود اینکه کشکور   برنامه
هکای فککری ارزشکمند     هکا، اسکتعدادها و سکرمایه    از ظرفیت

برخوردار است و در نتیجه شرای  الزم بکرای تولیکد علکم و    
تازه مهیاست، اما باز این پرسش مطرح است که چرا   اندیشه
در  پردازی و تولید علم در علکوم انسکانی و اجتمکاعی    نظریه

دانشککگاه شککهید چمککران اهککواز از رشککد و بالنککدگی کککافی  
هککا در مسککیر  برخککوردار نیسککت؟ اندیشککمندان ایککن حککوزه 

تکرین   اند؟ مهم پردازی با چه موانع و مشکالتی مواجه نظریه

پککردازی و  کککردن موانککع نظریککه  راهکارهککا بککرای همککوار 
انکد؟ بکه ایکن     آفرینی در علوم انسانی و اجتماعی کدام دانش
ب، شناخت مسائل و مشکالر موجکود در ایکن مسکیر،    ترتی
 کردن آنها فراهم کند.  تواند زمینه را برای هموار می

  مطالعار مختلفی در ایران و خکارج از ایکران در زمینکه   
پردازی صکورر گرفتکه    ها و موانع تولید علم و نظریه چالش

توان در دو محور مورد بررسکی   است که این مطالعار را می
: مطالعار مربوط به موانع پژوهش و تولیکد علکم؛ و   قرار داد

های علوم انسکانی و اجتمکاعی در    مطالعار مربوط به چالش
هکا. در ادامکه بکه     پردازی در ایکن حکوزه   ایران و موانع نظریه

هکا اشکاره    ترین مطالعار صورر گرفتکه در ایکن حکوزه    مهم
 شود. می

 مهای مربوط به موانع پژوهش و تولید عل الف: پیشینه
مطالعار متعددی در ایران و خارج از ایران بکه بررسکی   

هکای مربکوط بکه     عوامل و موانع مؤثر بر پژوهش و چکالش 
 (.1فرایند تولید علم و دانش پرداخته شده است )جدول 

 

 موانع پژوهش و تولید علم. 1 جدول

 موانع پژوهش و تولید علم پژوهشگر

 [7] دانش و توانمندا پژوهشی (1993) 1لدلی و الجورا

 (2005و همکاران ) 2بلند
درونی، وجود منابع و امکانات، مشارکت گروهی هاا  عوامل فردا، سازمانی و رهبرا، انتیزه

 [8] محورا -پژوهشی، فقدان حاکمیت پژوهش

 (2005) 3سیتال

ها و منابع مالی، اجراا سیاست علم و فناورا در سطح ملی، ض ف در زبان  کمبود مشوق

 انتلیسی، تأکید بر تدریس به جاا تحقیق، تیهیزات ناکافی و نارسایی در دسترسی به اطالعات،

 [9] مشارکت نخبتان

 [10] ت امالت اجتماعی (2010) 4ساالران

 [11] عوامل فردا (2011) 5راگاسا

 [12] ها محیط پژوهش (2012و همکاران ) 6سولو

 [13]گذارا دانش  فقدان توس ه و به اشتراک (2013) 7کوکو

                                                                                                                                                                                     
1. Ledley & Lovejoy 

2. Bland 

3. Sigal 

4. Salaran 

5. Ragasa 

6. Sulo 

7. Kukko 
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 موانع پژوهش و تولید علم پژوهشگر

 [14]هاا فردا و درونی پژوهشتر  اا، امکاناتی و مالی، انتیزه مدیریتی و ادارا، حرفه (1373بکرانی )

 [15]المللی  بین -اجتماعی، آموزشی، مدیریتی، اقتصادا، قانونی، جهانی -سیاسی، فرهنتی (1383قورچیان )

 [16] مشکالت شخصی و سازمانی (1386کورکی، محیوب و شیخ )

 [17] هاا اطالعاتی و ارتباطات علمی مهارت (1387سلیمانی و شکوهی )

 [18] مشکالت آموزشی، مشکالت پژوهشی، مشکالت منابع و تیهیزات کتابخانه (1388زارعی و فامیل روحانی )

 (1389فر و رستتار ) مظلومیان، زندا
ها و منابع اطالعاتی، میزان تسلط بر روش تحقیق،  مسئولیت اجرایی، دسترسی به پایتاه

 [19] اا، تسلط بر زبان انتلیسی هاا رایانه مهارت

 (1390پور ) کریمیان، صباغیان و صدق
اجتماعی،  -اا، علمی، فردا، فرهنتی راهبردا، آموزشی، سیاسی، مالی، امکاناتی، حرفه

 [20] سازمانی -مدیریتی

 (1391نوروزا، ابوالقاسمی و قهرمانی )
نبودن  هاا صن تی و اجرایی کشور، کافی ها و مراکز پژوهشی با بخش عد  ت ادل مناسم دانشتاه

 [21]هاا پژوهشی  اعتبارات تحقیقاتی و ناتوانی ساختار اجرایی و ادارا در کاربست نتایج یافته

 [22]موانع فردا  (1393پور ) ستوده اصل، راهم قربانی و رشیدا

 [23]اجتماعی، موانع ارتباطی، موانع آموزشی و موانع فردا  -موانع فرهنتی (1394رمانی )نوروزا، ابوالقاسمی و قه

 (1395زیارا و همکاران )
 -ویژگی شخصیتی، انتیزه، حمایت، بسترسازا مناسم، ت امل و کار گروهی، عوامل سازمانی

 [24] مدیریتی

 (1395زاده و همکاران ) ابراهیم
 به نسبت نترش و اطالعاتی هاا اصول جستیو در بانکآگاهی نسبت به روش تحقیق، 

 [25] مصوب پژوهشی هاا اولویت متغیرهاا

 (1396زاده ) میرضادوست، نواح و اد
فرهنگ  ،یارتباطات علم ،یعلم ابه هنیارها ابندیپا زانی)م یو سازمان اعوامل هنیار

 [26] منابع و امکانات دانشتاه( ،یدانشتاه، جو گروه آموزش یسازمان
  

هکای علکوم انسکانی و     چکالش هکای مربکوط بکه     ب: پیشینه
 ها پردازی در این حوزه اجتماعی در ایران و موانع نظریه

ها و موانکع   مطالعار مختلفی در ایران به بررسی چالش
اند )جدول  پردازی در علوم انسانی و اجتماعی پرداخته نظریه

2.) 
 

 پردازي در علوم انسانی و اجتماعی ها و موانع نظریه چالش. 2 جدول

 پردازي ها و موانع نظریه چالش پژوهشگر

 [27] شناختی و ابزارگرایی روشهاا ایدئولوژیک علو  اجتماعی، نبود اتفاق نظر در مورد مبانی  گرایش (1382موسوا )

 (1384فاضلی )
هاا گفتمانی و اجتماعی نشر  اا، گفتمانی و اجتماعی در علو  انسانی ایرانی و غربی و محدودیت هاا رشته تفاوت

 [28] مقاالت ایرانی در میالت

 [29] ساختارهاا اقتصادا، اجتماعی و سیاسیریزا، کمبود منابع مالی، عد  سالمت  سوء مدیریت علمی و برنامه (1385فرد ) صداقتی

 [30] پردازا و مطال ات بنیادا نظریههاا کیفی،  پژوهشفقر  (1385پاریاد )

 (1386سرشت ) پاک

بوروکراتیک بودن نظا  تربیتی ایران، عد  ارتباط بین نظر و عمل در نظا  تربیتی، وجود شکاف بین عرضه و تقاضا در 

نظا  تربیتی ایران، عد  نظرخواهی از صاحبان اندیشه، عد  گردهمایی ساالنه به منظور رفع مشکالت نظا  آموزشی 

 [3]ایران 

 [31] شناسی به خارج شناسی، وابستتی علمی جام ه قوا، نبود رابطه پویا بین جام ه و جام هنبود اجتماع علمی  (1387) رحیمی عباسی

 [5] اا اا و موانع فراحوزه حوزه موانع ذاتی، موانع درون (1388فرد ) دانایی
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 پردازي ها و موانع نظریه چالش پژوهشگر

پورعزت، رضایی و یزدانی 

(1388) 
 [32ی ]موانع ساختارا، کارکردا، انتیزشی و فرهنتی جوامع علم

 [2] شناختی شناختی و م رفت شناختی، روش عوامل فردا، عوامل اجتماعی، ارزش (1390فع )میرزایی را

زاده و میرزایی رافع  یوسف

(1392) 

گرایی در  گرایی در علو  انسانی؛ ماهیت مسائل علو  انسانی؛ استاندارد الم ارف علو  انسانی با علو  پایه؛ دایره  مقایسه

 [33] علو  انسانی

قمشی و جهانبخشی الهی  فضل

(1395) 

هاا پیشنهادا، تبدیل  هاا آکادمیک، بوروکراسی حاکم در تصویم نظریه هاا علمی در محیط مرسو  نبودن مناظره

ها به یک ارزش واال، عد  حمایت از نظریات ارائه شده، احساس  نشدن تفکر خالق و انتقادا در فرهنگ علمی دانشتاه

نظران، عد  استفاده از توان متخصصان براا  احترا  قائل شدن به نظرات صاحمفقدان فرهنگ مناسم براا پذیرش، 

محورا، عد  شناخت از اهداف و ساختار  محورا به جاا پژوهش ها، تأکید بر آموزش حل مشکالت سازمان

 [34] پردازا، فقدان امکانات و تسهیالت هاا نظریه کرسی
 

 

دهد که بیشکتر   مروری بر مطالعار انجام شده نشان می
های صورر گرفته در این زمینه به بررسکی موانکع    پژوهش

هکای علکوم انسکانی و اجتمکاعی،      های حوزه پژوهش، چالش
های مختلکف   پردازی در حوزه موانع تولید علم و موانع نظریه

و  1990  اند. این مطالعار در خارج از کشور از دهکه  پرداخته
هکا   آغاز شدند. در بیشتر این پژوهش 1370  در ایران از دهه

از روش پیمایشی و ابزار پرسشکنامه اسکتفاده شکده اسکت و     
هککای پژوهشککی اسککتفاده شککده توسکک   فقککدان تنککوع روش

هکای کیفکی از نقکاط     پژوهشگران و استفاده نکردن از روش
مکورد مطالعکه در ایکن      ضعف این مطالعکار اسکت. جامعکه   

انکد.   های مختلف بوده عضای هیئت علمی رشتهها، ا پژوهش
تکرین موانکع    در پژوهش حاضر، به منظکور شناسکایی مهکم   

هکای علکوم انسکانی و اجتمکاعی، بکه       پردازی در حوزه نظریه
هککای صککورر گرفتککه در ایککن زمینککه و   پککژوهش  مطالعککه

ها پرداخته شد. بکه ایکن    نظرخواهی از متخصصان این حوزه
محور کلکی تحکت عنکوان     7در  ترتیب موانع شناسایی شده

 ی؛اقتصکاد  موانکع ی؛ اجتماع موانعی؛ اسیس -یموانع فرهنگ
ی؛ سکازمان  -یقکانون  موانکع ی؛ و مالی تیماح موانع اقتصادی،

 موانکع و  (ی)پژوهشک  شکناختی  روش موانکع ی؛ آموزشک  موانع
ختی شناسایی شدند. در این راستا، پکژوهش  و روانشنا یفرد

  های زیر پاسخ دهد: حاضر در صدد است تا به پرسش
هکای علکوم    پردازی در حکوزه  ترین موانع نظریه مهم .1

ها در  انسانی و اجتماعی از دیدگاه استادان این حوزه
 اند؟ دانشگاه شهید چمران اهواز کدام

پککردازی در  نظریککه  تککرین راهکارهککای توسککعه مهککم .2

 اند؟ های علوم انسانی و اجتماعی کدام حوزه

 شناسی پژوهش روش

حاضر که به صورر پیمایشی انجام شده است، پژوهش 
به لحا  هدف از نوع کاربردی و به لحکا  ماهیکت از نکوع    

  مورد مطالعکه شکامل کلیکه     توصیفی و تحلیلی است. جامعه
شکهید  های علوم انسانی و اجتماعی دانشکگاه   استادان رشته
مشکغول   1396-1397صیلی ند که در سال تحچمران اهواز
ای  هککا پرسشککنامه  ر گککردآوری دادهنککد. ابککزا ا بککه خککدمت 

پکژوهش،    ساخته بود که به دلیل محدود بودن جامعه محقق
نفکر( توزیکع و در    172پرسشنامه بین تمامی افکراد جامعکه )  

پرسشنامه گردآوری شد. به این ترتیب، ضریب  121نهایت 
درصکد و قابکل قاکول اسکت.      34/70ها  بازگشت پرسشنامه

د: بخکش  شک بخکش تنظکیم   این پژوهش در سه   پرسشنامه
شناختی، بخش دوم شکامل   نخست شامل اطالعار جمعیت

گویه( و بخش  45مؤلفه و  7اصلی پرسشنامه )های  پرسش
تککرین موانککع  سککوم شککامل پرسککش بککاز در خصککوص مهککم

پژوهش بود. در این پرسشنامه از   پردازی در هر مؤلفه نظریه
( تکا  5) ای استفاده که از خیلی زیاد مقیاس لیکرر پنج درجه

گذاری شد. به منظور حصول اطمینکان از   ( نمره1خیلی کم )
مورد نظکر،    پرسشنامهها  روایی محتوایی ابزار گردآوری داده

های علوم انسکانی و اجتمکاعی    نفر از متخصصان حوزه 8به 
ا و اعمال تغییرار مکورد  از دریافت نظرار آنه داده شد. پس
در این پژوهش بکه  . نهایی پرسشنامه تدوین شد  نیاز، نسخه

  منظور حصول اطمینان از پایایی ابزار پکژوهش، پرسشکنامه  
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مورد بررسی توزیکع و    نفر از افراد جامعه 30مورد نظر میان 
آلفککای پایکایی آن از روش   بکرآورد آوری شکد و بکرای    جمکع 

شد. تجزیکه و   برآورد 86/0استفاده شد و میزان آن  کروناا 
و  1اس اس افزار اس پی نرم 22ها از طریق نسخه  تحلیل داده

 ای فریدمن انجام گرفته است. با استفاده از آزمون رتاه

 ها یافته

 شناتیی های جمعیت الف. ویژگی

نفکر   103پژوهش،  نیکننده در ا شرکت انداتاس انیاز م
 اندرصکد( را زنک   9/14نفکر )  18درصکد( و   1/85) انمردرا 

 9/66دهنده ) اسخپ انداتاسبیش از نیمی از  .اند هداد لیتشک
درصد( مربی  1/4) انداتاسرین تعداد تدرصد(، استادیار و کم

کننکده در ایکن پکژوهش     شکرکت  انداتاسک اند. بیشترین  بوده
ول اقتصاد و علوم اجتماعی مشغ  درصد(، در دانشکده 4/31)

ا نهک تدریس، بیشترین تعکداد آ   و به لحا  سابقه اند به خدمت
 اند.  سال بوده 11-15  درصد(، دارای سابقه 92/28)

 های پژوهش ب. پاسخ به پرسش

هااي   پردازي در حوزه ترین موانع نظریه مهم .1

علوم انسانی و اجتماعی از دیدگاه استادان 

این حوزه در دانشگاه شهید چمران اهاواز  

 ند؟ا کدام

ای  از آزمکون رتاکه   پرسکش در راستای پاسکخ بکه ایکن    
این آزمون و نیز  فریدمن استفاده شده است. نتایج حاصل از

پردازی و  نظریه  های موجود در زمینه بررسی متون و پیشینه
هکای   ها و موانع آن و نظرخواهی از متخصصان حوزه چالش

تکرین موانکع    علوم انسانی و اجتمکاعی، بکه شناسکایی مهکم    
ا هک ها انجامید که در ادامکه بکه آن   پردازی در این حوزه نظریه

شکده بکه    که موانع معرفکی  شود. الزم به ذکر است اشاره می
 اند.  ترتیب میزان اهمیت ذکر شده

 یاسیس -یموانع فرهنگ

 کشککور بککا   یرسککم هککای تیکککککم اولو تطککابق
 ؛یواقع های تیاولو

                                                                                    
1.Statistical Package for Social Science (SPSS) 

 ؛پردازی هیدر نظر یبه فرهنگ بوم یناکاف توجه 

 شیبسکته، اقتکدارگرا و از پک    هکای  به قالب اعتقاد 
 ؛گذاری موجود و مخالفت با بدعت

 ؛گو و مااحرهو فرهنگ گفت ضعف 

 گکر ینسکات بکه د   پردازی هیناودن نظر تیاولو در 
 ؛جامعه در مسائل و ها دغدغه

 هککای تیککو حما یاسککیس هککای یریسککوگ وجککود 
 .یدر نظام پژوهش یکیولوژئدیا

 یموانع اجیماع

 ؛یو گفتمان واقع گوو گفتتعامل و  یفضا ناود 

 انیک در م یمشکارکت و ککار گروهک     هیروح ضعف 
 ؛هیئت علمی یاعضا

 سودمند ناودن و  ةمسئوالن جامعه دربار تصورار
 ؛یعلوم انسان های ناودن پژوهش یکاربرد

 و بسترسککاز  ازیککمککورد ن یاجتمککاع یفضککا ناککود
 ؛پردازی هینظر

 گکاه یراجع به جا یمنف یاجتماع تیو ذهن نگرش 
مربوط به  یها و پژوهش یو اجتماع یعلوم انسان

 ؛ها حوزه نیا

 ؛پژوهشگران انیم یارتااطار علم کماود 

 یتالش برا فقداندر جامعه و  یشاندی کهنه رواج 
 .ینوآور

 یسازمان -یموانع قانون

 بکا   یخشکک و سکنت   یسکاختارها  هماهنگی ناود
 ؛یپرداز هیو نظر تیخالق

 در  یسکاختار نظکام پژوهشک    یریپکذ  انعطکاف  ناود
 ؛رانیا

 امور  یریگیپ یفرسا برا طاقت یساختار ادار وجود
 ؛یپرداز هیو نظر یعلم

 برای  زانندهیروشن و برانگ یمش و خ  نیقوان ناود
 ؛یپرداز هیپژوهش و نظر لیتسه

 یهکا  انتشار مقالکه  یبرا ها هو مقررار مجل نیقوان 
 هکای  هکم مقالک  رشیارچوب خاص و پذهچ یدارا
 ؛یلیو تحل ینظر
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 ناکودن  سکترس ر دهکا و د  ساختار کتابخانه ضعف 
 .یجامع به منابع اطالعات

 یو مال یییحما ،یموانع اقیصاد

 از متفکککران،  نکککردن یاانیو پشککت یتککوجه کککم
 ؛متخصصان و پژوهشگران

 بککه خصککوص   یصککرفه ناککودن کککار علمکک  بککه
 ؛یسودمند -نهیهز  بر اساس قاعده پردازی هینظر

 انکککدک بودجکککه بکککه پکککژوهش و   اختصکککاص
 ؛پردازی هینظر

 دانش نکو   دیدانشگاه و دولت از تولنکردن  تیحما
 ؛پردازی هیو نظر

 در علکوم   پکردازان  هیک تعداد متفکران و نظر کماود
 ؛یو اجتماع یانسان

 یزنکدگ   یشدن شرا تورم و رکود و سخت یفضا 
 ؛پردازی هیشدن نظر سپرده یو به فراموش

  دولکت،   یاز سکو  یمکال  تیک و حما قیتشوفقدان
 .انهاده و ها سازمان

 یموانع آموزش

 و فاقککد  یدیککو تقل یسککنت هککای آمککوزش وجککود
 ؛یو نوآور تیخالق

 هکای  دگاهدیک  بکر  هکا  حوزه نیا شکسوتانیپ دیتأک 
 بککرای انهککو مقاومککت آ یسککتیویتیو پوز یسککنت
 ؛تازه یها هینظر رشیپذ

 انهک آ ازیاحساس نفقدان و  ای بر آثار ترجمه دیتأک 
 ؛یفیآثار تأل دتولی به

 و  یابعککاد نظککر   متخصصککان در حککوزه  کماککود
 ؛یشناخت

 ابعکاد  به ها از حد دروس و شرح درس شیب توجه 
 ؛یکیو تکن کاربردی

 در  پکردازی  هیک نظر ندیادر ارتااط با فر یدرس ناود
 ؛یدرس های سرفصل انیم

 یو شناخت یابعاد نظر یریادگی یمنابع برا کماود 
 .یعلوم انسان  در حوزه

 (ی)پژوهش یشناتی موانع روش

 و  یهکا در علکوم انسکان    پکژوهش  تیک بر کم دیتأک
 ؛انهآ تیفیو توجه کمتر به ک یاجتماع

 و  هیککو مفهککوم نظر گککاهیبککه جا یتککوجه یبکک
 ؛یو اجتماع یدر علوم انسان یپرداز هینظر

 یهککا تیککمسککائل و اولو قیککدق ییشناسککا ناککود 
 ؛یپژوهش

 ؛پژوهش و روش آن  مسئله یهماهنگ ناود 

 و  یشناسک  بودن مهارر اسکتادان در روش  یناکاف
 .یپرداز هینظر ندیافر یچگونگ

 یو روانشناتی یموانع فرد

 یاعضکا  انیک در م یو انتقکاد  یتفکر فلسف ضعف 
 ؛هیئت علمی

 ؛دانش نو دیو تول پردازی هینظر یبرا یزگانگی یب 

 و غلاکه  قیحقا انیترس پژوهشگران از ب احساس  
 ؛کاری فرهنگ محافظه

 یکککم بککرا  یبککه نفککس و خودبککاور   اعتمککاد 
 ؛پردازی ینظر

 ؛یپرداز هیبا نظر یکافنا ییآشنا 

 ؛پردازی یاز ضرورر نظر یناکاف درک 

 پردازی هیبه نظر یناکاف  عالقه. 

پاردازي در   تارین راهکارهااي نظریاه    مهم .2

 ند؟ا هاي علوم انسانی و اجتماعی کدام حوزه

ای و  در راستای پاسخ به این پرسش از روش کتابخانکه 
های علوم انسانی و اجتماعی  نظرخواهی از متخصصان حوزه
رفکع   راستایترین راهکارها در  استفاده شد. در ادامه به مهم
 شود: پردازی پرداخته می موانع موجود در مسیر نظریه

 یاسیس -یفرهنگ راهکارهای

     تأکید بر آزادی فکر و اندیشکه و ضکرورر تایکین
ا در میان پژوهشگران علکوم انسکانی و   نهصریح آ
 ؛اجتماعی

    تأمین امنیت سیاسی و اجتمکاعی پژوهشکگران و
 ؛ان علوم انسانی و اجتماعیپرداز متفکران و نظریه

 هککای علککوم انسککانی و  پککردازی در حککوزه نظریککه
 ؛اجتماعی با توجه به شرای  و فرهنگ بومی
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 خکواهی در   فرهنگ پژوهشگری و پژوهش یارتقا
 .علوم انسانی و اجتماعی

 یاجیماع راهکارهای

   ترویج فرهنگ کار گروهی و حمایت از آن بکرای
گککزاری هککای پژوهشککی بککا بر اثربخشککی فعالیککت

 ؛های همکاری گروهی های کسب مهارر دوره
  هکای سکنتی و تقلیکدی و رواج     اجتناب از اندیشکه

 ؛خالقیت و نوآوری در جامعه
 تسهیل ارتااطکار   برایهای ارتااطی  ایجاد شاکه

علمی میان پژوهشگران و اشکتراک و اسکتفاده از   
 ؛دانش، ایده و تجارب همدیگر

 عامل، بحث ایجاد بستری مناسب در جامعه برای ت
 .، نقد و مااحرهگوو گفتو 

 یو مال یاقیصاد ،یییحما راهکارهای

   افزایش دسترسی به منابع علمی از طریق تجهیکز
ها به منابع روز از نوع چاپی و دیجیتال و  کتابخانه

هککای اطالعککاتی مهککم و مطککرح  اشککتراک بانککک
 ؛المللی بین

 دولکت از سوی  مادی و معنوی تیو حما قیتشو، 
ها و مراککز پژوهشکی و سکایر نهادهکای      دانشگاه

های علکوم انسکانی و    وابسته از پژوهشگران حوزه
 ؛اجتماعی

 ککردن منکابع مکالی و     ایجاد بستر مناسب و فراهم
پکردازی در   نظریکه  بکرای انسانی و امکانکار الزم  

 .های علوم انسانی و اجتماعی حوزه

 یسازمان -یقانون راهکارهای

 هکای   تسهیالتی در روند اداری تصویب طرح  ارائه
هکای   طکرح   پژوهشی و پرداخت به موقکع بودجکه  
علمکی در    مصوب برای افزایش نشکاط و انگیکزه  

 ؛پژوهشگران
    اصالح و بازسازی ساختار خشک و سکنتی نظکام

های علکوم انسکانی و    آموزش و پژوهش در حوزه
پکذیر و ماتنکی    اجتماعی و طراحی ساختار انعطاف

 .قیتبر خال

 یآموزش راهکارهای

  بکرای هکای آموزشکی    هکا و دوره  برگزاری کارگکاه 
پردازی در علکوم   یند نظریهاآشنایی با مفهوم و فر

 ؛انسانی و اجتماعی
  هکای درسکی علکوم     اصالح و بازنگری در برنامکه

انسانی و اجتمکاعی و توجکه بیشکتر بکه ضکرورر      
دروس نظری و به ویژه تدوین درسی بکا عنکوان   

 ؛پردازی نظریه

 پردازی، نقد و منکاظره   های نظریه برگزاری کرسی
 .ها و مراکز آموزش عالی در دانشگاه

 (ی)پژوهش شناتیی روش راهکارهای

 های پژوهش درعلوم انسانی  بخشی به روش تنوع
 ؛و اجتماعی

 های کیفی و متناسب بکا نیازهکای    انجام پژوهش
های علکوم انسکانی و اجتمکاعی و     جامعه در حوزه

افکزایش اثربخشکی و ککارایی     راسکتای در تالش 
  ؛انهآ
    هکای بنیکادی در کنکار     توجه بیشکتر بکه پکژوهش

های علوم انسکانی   های کاربردی در حوزه پژوهش
 ؛و اجتماعی

 های پژوهشی در علوم انسکانی و   شناسایی اولویت
های واقعی در  اجتماعی و توجه به نیازها و اولویت

 .جامعه

 یروانشناتی -یفرد راهکارهای

 اعتماد به نفس و خودباوری و تأکید   ترویج روحیه
بر ضرورر نقد مستمر و صریح دانش پیشینیان و 

هککای علمککی موجککود در علککوم انسککانی و  نظریککه
 ؛اجتماعی

      توجککه بککه ضککرورر نککوآوری، تولیککد علککم و
هککای علککوم انسککانی و  پککردازی در حککوزه نظریککه

صکرف از تولیکدار و     اجتماعی و پرهیز از استفاده
 های علمی سایر کشورها. اندوخته
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 گیري نتیجه

تکرین موانکع    در پژوهش حاضر، به منظور شناسایی مهم
هکای علکوم انسکانی و اجتمکاعی بکه       پردازی در حوزه نظریه

هککای صککورر گرفتککه در ایککن زمینککه و   پککژوهش  مطالعککه
ها پرداخته شد. بکه ایکن    نظرخواهی از متخصصان این حوزه

موانکع  محور کلی با عنوان  7موانع شناسایی شده در  ترتیب
 یتیحما ی؛اقتصاد موانعی؛ اجتماع موانعی؛ اسیس -یفرهنگ
 موانکع ی؛ آموزشک  موانکع ی؛ سکازمان  -یقکانون  موانکع ی؛ و مال
ختی و روانشککنا یفککرد موانککعو  (ی)پژوهشکک شککناختی روش

 شناسایی شدند. 
 موانککع  دهککد کککه در مؤلفککه هککا نشککان مککی تحلیککل داده

تطکابق ککم   »  سیاسی، باالترین رتاکه بکه گویکه    -فرهنگی
اختصکاص  « های واقعکی  های رسمی کشور با اولویت اولویت

هکایی از نتکایج    دارد. نتایج این بخش از پژوهش بکا بخکش  
( و 1388(؛ پککورعزر، رضککایی و یزدانککی )1383قورچیککان )

( همسکو اسکت ککه    1390پکور )  کریمیان، صااغیان و صدق
سیاسی را مانع مهمی در مسیر تولید علم  -عوامل فرهنگی

ترین مکوانعی ککه    دانستند. یکی از مهم و انجام پژوهش می
پردازی در علوم انسانی و اجتمکاعی   روند تولید علم و نظریه
ان گذار سیاستتوجهی دولت،  کند، بی را با مشکل مواجه می

های واقعی  ریزان کشور به شناسایی نیازها و اولویت و برنامه
های اعالم شده توسک    معه است. در واقع نیازها و اولویتجا

به صورر پراکنکده بکه    بسیاری از نهادها و مراکز پژوهشی،
انکد ککه در بسکیاری از     پژوهشی پرداختکه  های بیان موضوع

هکای واقعکی و نیازهکای ضکروری جامعکه       موارد با اولویکت 
هکای   مطابقت ندارند. این در حالی است که توجه به اولویت

رفکع   راستایدار در  های مسئله ژوهشی و تأکید بر پژوهشپ
نیازهککای واقعکککی کشککور، ضکککرورر مهککم در راسکککتای    

پکردازی مکؤثر در    ککردن تولیکدار علمکی و نظریکه     هدفمند
ور ککه  طهای علکوم انسکانی و اجتمکاعی اسکت. همکان      حوزه
دهی به آموزش، پژوهش، فناوری و نوآوری به سکمت   جهت

ی واقعی کشور به عنوان یکی از حل مشکالر و رفع نیازها
جکامع    علکم و فنکاوری در نقشکه     راهاردهای کالن توسکعه 

( اشاره شده است. این نتایج با پکژوهش  1389علمی کشور )
( همسو است. او بر ناود توجه 1395زاده و همکاران ) ابراهیم

های پژوهشی بکه عنکوان مکانعی مهکم در انجکام       به اولویت
 کند. پژوهش اشاره می

موانکع    دهکد ککه در مؤلفکه    های پژوهش نشان می فتهیا
و گفتمان  گوو گفتناود فضای تعامل و »اجتماعی، موضوع 

ها به خود اختصکاص   اول را در میان سایر گویه  رتاه« واقعی
هکایی از   داده است. نتایج این بخش از پکژوهش بکا بخکش   

پکور   (؛ کریمیکان، صکااغیان و صکدق   1383نتایج قورچیکان ) 
( همسکو  1394نوروزی، ابوالقاسکمی و قهرمکانی )   ( و1390)

است. آنها نیز به نقش موانع اجتمکاعی بکه عنکوان یککی از     
تکرین عوامکل    کنند. یکی از مهکم  موانع تولید علم اشاره می

رشد و شکوفایی علمی در جامعه، توجکه بکه وجکود فضکایی     
، مناظره، بحث و تاادل نظر اسکت. در  گوو گفتبرای تعامل، 

هایی است که مسائل گوو گفتواقع در جریان چنین بحث و 
شکود و   یکابی مکی   علمی شناسایی و ریشه  و مشکالر جامعه

رفکع ایکن مشککالر     راسکتای توان انتظار داشت که در  می
ها و نظرار  ریزی شود. در فضای گفتمان واقعی، ایده برنامه

مکورد داوری و ارزیکابی و نقکد قکرار      شکوند و  تازه مطرح می
گیکری فضکای تعامکل و     گیرند. بنابراین توجه بکه شککل   می

، مشارکت مسکتمر پژوهشکگران در ایکن مااحرکار     گوو گفت
 پردازی کمک کند. تواند به تولید دانش نو و نظریه می

های پژوهش بیانگر آن است ککه در میکان موانکع     یافته
سازمانی، اولویت اول متعلکق   -موانع قانونی  مربوط به مؤلفه

بکا   یخشکک و سکنت   یسکاختارها  تیسنخ فقدان»  به گویه
است. نتایج این بخش از پژوهش « یپرداز هیو نظر تیخالق

( و پکورعزر،  1385فکرد )  هکایی از نتکایج صکداقتی    با بخش
ا نیز به این نتیجه ه( همسو است. آن1388رضایی و یزدانی )

اجتمکاعی،  اقتصکادی،   سالمت سکاختارهای  ناودرسیدند که 
نکد ککه بکه عنکوان علکل وضکعیت       ا سیاسی از اهم مسکائلی 

علکوم انسکانی در ایکران مطکرح       نابسامان پژوهش در حوزه
(؛ کورکی، محجوب و شکیخ  2005و همکاران ) اند. بلند شده

(؛ زیکاری و  1390پکور )  (؛ کریمیان، صااغیان و صدق1386)
 (1396زاده ) بیک رضادوسکت، نکواح و اد  ( و 1395همکاران )

های خود به اهمیکت موانکع سکازمانی اشکاره      نیز در پژوهش
 یمهم ارینقش بس یو پژوهش یمراکز علمکنند. ساختار  می
ایکن در  کننکد.   یمک  فکا یجوامکع ا  علمی  و توسعه شرفتیدر پ

سکایر  نظکام آمکوزش و پکژوهش و    حالی است ککه سکاختار   
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هککای علککوم انسککانی و  در حککوزهآن  یمتککول یهککا سککازمان
ای است که در مقابکل تحکوالر مقاومکت     جتماعی به گونها

و  یاجتمکاع  ،یاقتصکاد   یبکا شکرا   خکود را تر  کمکنند و  می
وجکود سکاختارهای خشکک،     دهنکد.  روز انطااق می یفرهنگ

و  یمراککز علمک  منعطف در جامعه بکه ویکژه در   سنتی و غیر
و  قیک هکا و مراککز تحق   ها، کتابخانکه  نشگاهامانند د یپژوهش
علمکی و    توسکعه ن موانکع در راه  یتکر  از عمکده  یک، یتوسعه
 یمراککز بکه جکا    ایکن  یساختار سازمانپردازی است.  نظریه
راه  نیک را در ا نعی، مکوا علکم  دیک رونکد تول  انیدر جر لیتسه

 یو طراحک  دنظریک و تجد یمستلزم بازنگر که دنکن یم جادیا
بنکابراین  اسکت.   یار امکروز یبا توجه بکه مقتضک  ا هآنمجدد 

ای بکا   پکردازی در جامعکه   تولید دانکش و نظریکه   دستیابی به
پکذیر نیسکت و رسکیدن بکه      ساختار خشک و سکنتی امککان  

پککردازی نیازمنککد عاککور از  نکوآوری و خلککق دانککش و نظریکه  
ساختارهای سنتی و تالش در جهت وصول به سکاختارهای  

 پذیر و پویاست.  انعطاف
  هکای حاصکل از پکژوهش حاضکر، در مؤلفکه      طاق یافته

موانع اقتصادی، حمایتی و مالی، باالترین رتاکه مربکوط بکه    
از متفکران، متخصصان  نکردن توجهی و پشتیاانی کم»  گویه

اسککت. نتککایج ایککن بخککش از پککژوهش بککا « و پژوهشککگران
و همکککاران  (؛ بلنککد1380هککایی از نتککایج صککافی )  بخککش

( و کریمیکان،  1385فکرد )  (؛ صداقتی2005(؛ سیگال )2005)
ا به این نتیجه ه( همسو است. آن1390پور ) و صدقصااغیان 

هکا و منکابع مکالی و امکانکار از      رسیدند که کماکود مشکوق  
ند که به عنوان علکل وضکعیت نابسکامان    ا مسائلی نیتر مهم

اند. حمایت و پشتیاانی مادی و معنکوی   پژوهش مطرح شده
هکا و سکایر مراککز آمکوزش عکالی و مراککز        دولت، دانشگاه
پکردازان عامکل    تفکران، پژوهشگران و نظریکه پژوهشی از م

های علوم انسکانی و   پردازی در حوزه نظریه  مهمی در توسعه
پکردازان در   اجتماعی است. حمایت از پژوهشگران و نظریکه 

هکای   کافی به پژوهش  ابعاد مختلفی شامل اختصاص بودجه
هکا و   ایکده   کیفی، تشویق و ترغیکب پژوهشکگران بکه ارائکه    

ود و مشکارکت در انجکام پکژوهش، تکدوین     های خ خالقیت
کارهکای    کننکده  لیتسکه های جامع و وضع قوانین  نامه آیین

تکر   های پژوهشی، تأکید بیش پژوهشی، تسریع تصویب طرح
های ارتاکاطی بکه    بر پژوهش در کنار آموزش و ایجاد شاکه

بخشی به تاکادل دانکش، نقکد و گفتمکان میکان       منظور نظام
 رد.پذی پژوهشگران صورر می

موانککع   دهککد کککه در مؤلفککه هککا نشککان مککی تحلیککل داده
های سنتی و تقلیکدی و فاقکد    وجود آموزش»  آموزشی، گویه

باالترین رتاه را در میکان سکایر موانکع    « خالقیت و نوآوری
هایی از نتکایج   داراست. نتایج این بخش از پژوهش با بخش

( و 1383(؛ قورچیککان )1388زارعککی و فامیککل روحککانی )  
ا به ه( همسو است. آن1390پور ) کریمیان، صااغیان و صدق

این نتیجه رسیدند که موانع آموزشی، از موانع مهم در مسیر 
عواملی که نقکش  ترین  ند. یکی از مهما و تولید علمپژوهش 

هکای علکوم    پکردازی در حکوزه   یند نظریهکلیدی در بهاود فرا
ا و هکک کنککد، توجککه بککه شککیوه انسککانی و اجتمککاعی ایفککا مککی

های احتمالی  رویکردهای آموزشی و رفع مشکالر و چالش
تکرین   هاست. یککی از مهکم   های آموزش این حوزه در روش
ها، سنتی و تقلیدی بودن و  های آموزش در این حوزه چالش

ها در ایران است. محتوای علکوم در   بومی نکردن این رشته
اقکد  و فهکا   ها اغلب ترجمه و تقلیدی از آثار غربکی  این حوزه

. این در حالی است که امری استخالقیت و تولید دانش نو 
تواند موجب رشد و رونق علوم انسانی و اجتمکاعی و   که می

هککا شککود، توجککه بککه  پککردازی در ایککن حککوزه بهاککود نظریککه
های آموزشی،  ها و دوره کردن محتوای دروس، برنامه سازگار
های تدریس و ابزارهکای رویکردهکای آموزشکی ایکن      روش

 ها با نیازهای داخلی است.   وزهح
  های پژوهش حاضر حاکی از آن است که در مؤلفه یافته

هکا در   تأکید بر کمیت پکژوهش »  شناختی، گویه موانع روش
« اهک علوم انسانی و اجتماعی و توجکه کمتکر بکه کیفیکت آن    

اولویت اول را در میان سایر موانع بکه خکود اختصکاص داده    
هکایی از نتکایج    پژوهش بکا بخکش  است. نتایج این بخش از 

( و میرزایککی رافککع و 1388) فککرد ییدانککا(؛ 1382موسککوی )
( همسوست که به این نتیجه رسیدند ککه  1390زاده ) یوسف

علکوم    پکردازی در حکوزه   شناختی مکانع نظریکه   عوامل روش
 یهایی که در مسیر ارتقا ترین چالش ند. یکی از مهما انسانی

هکا   پکردازی در ایکن حکوزه    علوم انسانی و اجتماعی و نظریه
های انجکام شکده    ر به کیفیت پژوهشتوجود دارد، توجه کم

دهد که  متون مختلف نشان می  هاست. مطالعه در این رشته
و از  یسکت هکا ککاربردی ن   های این حوزه شماری از پژوهش
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 اثربخشی و کارایی الزم برخوردار نیسکتند. تعکدادی از ایکن   
. اسکت ها تکراری و فاقد نوآوری و تولید دانکش نکو    پژوهش

هکای   های حکوزه  توجه کمتر به کیفیت و هدفمندی پژوهش
مشی روشن و منطقی در  علوم انسانی و اجتماعی و ناود خ 

پردازی و تولیکد   ا ساب ایجاد موانع و مشکالتی در نظریهنهآ
 شود. ها می علم در این حوزه
موانع فردی و   دهد که در مؤلفه ها نشان می تحلیل داده

ضعف تفکر فلسکفی و  » روانشناختی، باالترین رتاه به گویه
اختصکاص دارد.  « انتقادی در میکان اعضکای هیئکت علمکی    

 هکایی از نتکایج راگاسکا    نتایج این بخش از پژوهش با بخش

(؛ کریمیککان، صککااغیان و 2005(؛ بلنککد و همکککاران )2011)
پکور   راهب قربانی و رشیدی(؛ ستوده اصل، 1390پور ) صدق

( همسکو  1394( و نوروزی، ابوالقاسکمی و قهرمکانی )  1393)
ز اهکم  ا به این نتیجه رسیدند ککه موانکع فکردی ا   هاست. آن
ند که به عنوان علکل وضکعیت نابسکامان پکژوهش     ا مسائلی

پردازی در علکوم   اند. یکی از دالیل چالش نظریه مطرح شده
قکادی و فلسکفی اسکت.    انسانی و اجتماعی، ضعف تفککر انت 

تفکر خالق و نقادانکه بکا افکزایش توانکایی پژوهشکگران در      
گیری، به  تجزیه و تحلیل و حل مسائل و به تاع آن تصمیم

کند. عکالوه بکر    ا کمک میههای پژوهشی آن تقویت مهارر
این، نگاه انتقادی به متون غربی و سکایر مطالعکار موجکود    

کارهکای گذشکته بکه    شود به جای تقلید صکرف از   ساب می
سمت خالقیت و نوآوری در تولید آثار و به تاکع آن تقویکت   

 پردازی حرکت کنیم. نظریه
نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن است که افزایش 

پکردازی در   کیفیت تولیدار علمی، تولید دانش نکو و نظریکه  
شناسکی   آسکیب  یعلکوم انسکانی و اجتمکاعی در گکرو      حوزه

پکردازی در ایکن    ر بر ناکارآمکدی نظریکه  عوامل و موانع مؤث
ست. در واقع هارفع آن راستایراهکارهایی در   ها و ارائه حوزه

هککای موجککود در مسککیر    شناسککایی مشکککالر و چککالش  
گیران کشور کمک  گذاران و تصمیم پردازی به سیاست نظریه

فراینکد   ةخواهد کرد در راستای رفع موانع و کمک به توسکع 
 ریزی و اقدام کنند. پردازی برنامه نظریه
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Abstract 

Achieving new ideas and effective strategies for developing the innovation and creativity, is attained 

by genuine scientific research and theorizing. Considering the importance of theorizing in producing 

new knowledge in the fields of human and social sciences, the present study seeks to identify the 

barriers of theorizing in these areas and providing some solutions to resolve these barriers. This study, 

conducted as a survey, is a descriptive and analytical type in terms of its purpose. The study 

population includes all the professors of the humanities and social sciences of Shahid Chamran 

University of Ahvaz who have been served in the academic year of 2017-2018. The data gathering 

tool was a researcher made questionnaire, which was distributed among all community members (172 

people) due to the limited research community. Finally, 121 questionnaires (return coefficient of 

return 70.34%) were collected. Data analysis was performed using Friedman test. The findings showed 

that the most important barriers of the theorizing in the humanities and social sciences were 

respectively: cultural-political barriers, social barriers, economic, supportive and financial barriers, 

legal and organizational barriers, educational barriers, methodological (research) and individual-

psychological barriers. At the end, some strategies to develop the theorizing in these areas were 

presented. Identifying the problems and challenges in the theorization path will help policy makers 

and decision makers to plan and act in the direction of removing obstacles and help to develop the 

process of theorizing of the humanities and social sciences. 

Keywords: Theoretical Barriers, Solution to Theorizing, Humanities and Social Sciences, Faculty 

Staff, Shahid Chamran University of Ahwaz. 
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