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Abstract
In recent decades, a number of Iranian researchers have paid attention to the pathology of Iranian 
scientific researches. Each of them, from a perspective and with an approach, wanted to discover the 
causes of possible failures and find a way to solve them. In the current study, the history of these efforts 
until the end of 2013 is reviewed and reread; That is, until the time when it is expected that most of 
the pathological studies written until the end of the 10th government of the Islamic Republic of Iran 
(1392-1388) have been published. The authors of the mentioned studies in this period sometimes looked 
at the problem more from the perspective of a sociologist of science, some psychologically explored 
the individual motivations of the researchers, others compared their experience of being in universities 
inside and outside Iran as objective witnesses, some of them have become aware of the problems due 
to the executive responsibilities They have had and in this way, each of them has emphasized and relied 
on the necessity of paying attention to certain factors. Although they sometimes have such a strong 
differen visions that their objectives and macro view of the nature of science are different from each 
other, we can still see many similarities in their view of the harms of research in the country. On the other 
hand, with all the differences in their approaches and the diversity of their opinions, it seems that some 
problems and issues and approaches have been overlooked by all of them. In this study, by reviewing 
the evolution of pathologies, and trying to categorize views, we will try to get a better picture of the 
situation of higher education in Iran and the place of research in it during the discussion period (ie, from 
the beginning of such studies to the end of 2013). We want to know what problems the pathologies were 
aimed at solving in each round, what successes each was accompanied by, and at the same time, what 
other injuries have still remained undiscovered and unexamined. Such a study can be the first step to 
recognize the evolution of the Iranian scientific community’s understanding of research.

Keywords: Research Method, Research Obstacles, Scientometrics, Literary Creativity, Scientific 
Literature. 
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چکیده

در دهه هـای اخیـر شـماری از پژوهشـگران ایرانـی بـه آسیب  شناسـی پژوهش های علمـی توجه نشـان داده اند. اینـان هر یک 
از منظـری و بـا رویکـردی، خواسـته اند اسـباب و علـل ناکامی هـای احتمالـی را کشـف کننـد و راهـی بـرای رفـع آنهـا بیابنـد. در 
مطالعـۀ کنونـی پیشـینه ایـن کوشـش ها تـا پایـان سـال 1393 مـرور و بازخوانی می شـود؛ یعنی تا دورانی منتشـر شـده باشـند که 
انتظـار مـی رود اغلـب مطالعات آسیب شناسـانه ای کـه تا پایان دولت دهم جمهوری اسـامی ایـران )1392-1388( تألیف شـده اند. 
صاحبـان مطالعـات یـاد شـده در ایـن دوره، گاه بیشـتر از منظـر جامعه  شـناس علـم بـه مسـئله نگریسـته اند، برخـی روان شناسـانه 
انگیزه  هـای فـردی پژوهشـگران را کاویده انـد، برخـی دیگـر همچـون شـاهدانی عینـی تجربـۀ حضـور خویـش در دانشـگاه های 
داخـل و خـارج ایـران را مقایسـه کرده انـد، برخـی بـه اقتضـای مسـئولیت های اجرایـی از بعضـی مشـکات آگاه شـده اند ... و بـر 
ایـن منـوال، هـر کـدام بـه شـیو ه ای بـر ضـرورت توجـه به عواملـی تأکیـد و تکیـه کرده انـد. گرچه اینـان حتـی گاه چنـان تفاوت 
مشـرب دارنـد کـه هدف گذاری هـا و نـگاه کان شـان بـه ماهیـت علـم هم  بـا یکدیگـر متفاوت اسـت، بـاز می توان شـباهت های 
فراوانـی در نگاه شـان بـه آسـیب های پژوهـش در کشـور دیـد. از آن سـو، بـا همـۀ اختـاف رویکرد ها و تنـوع آرای شـان، به نظر 
می رسـد برخـی مشـکات و مسـائل و رویکرد هـا از نـگاه همـۀ ایشـان نادیـده مانده اسـت. بناسـت که در ایـن مطالعه بـا مروری 
بـر تحـول آسیب  شناسـی ها و کوشـش بـرای دسـته بندی دیدگاه هـا بکوشـیم تصویـری بهتـر از موقعیـت آمـوزش عالـی ایـران و 
جایـگاه پژوهـش در آن در دورۀ بحـث )یعنـی از آغـاز چنیـن مطالعاتـی تـا پایـان سـال 1393( کسـب کنیـم. می خواهیـم بدانیـم 
آسیب  شناسـی ها در هـر دور ه ای معطـوف بـه حـل چه مشـکاتی اسـت، هر یـک با چـه توفیق هایی همـراه شـده، و در ضمن چه 
آسـیب های دیگـری هنـوز کشـف و کاوش نشـده، باقـی مانـده اسـت. چنین مطالعـه ای می توانـد گامی نخسـت برای بازشناسـی 

سـیر تحـول درک هـای جامعۀ علمی ایـران از پژوهشـگری- نیز باشـد.

کلیدواژهها: روش  تحقیق، موانع پژوهش، علم سنجی، خاقیت ادبی، ادبیات علمی، تاریخ انگاره پژوهش.
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مقدمه 
از ویژگی هـای دوران معاصـر، گسـترش فرهنگ پژوهش 
اسـت. پیـش از ایـن، پژوهـش فقـط در دسـت نخبـگان بود؛ 
کسـانی کـه حاضـر بودنـد بـا همـۀ سـختی های پژوهـش 
بـه آن تـن بدهنـد و بهـر ه ای انـدک ببرنـد. اکنـون در همـۀ 
از  را  پژوهـش  می شـود  کوشـش  توسـعه یافته  کشـور های 
اقدامـی در انحصـار گروهـی خاص خـارج کنند و تا می شـود 
شـماِر افـراِد بیشـتری را در هر شـغلی، بـه اقتضـای نیازهای 
آن شـغل و بـرای حل مشـکات آن زمینـۀ کاری به پژوهش 

کنند. تشـویق 
تأثیـر مسـتقیم پژوهـش بـر توسـعۀ اقتصادی، سیاسـی، 
اجتماعـی و فرهنگـی کشـور ها اسـت. رابطـۀ میـان توسـعۀ 
اقتصـادی و پژوهـش در زمینه  هـای مختلـف علمـی امـری 
مسـلم دانسـته می شـود؛ چنانکـه گفته انـد هـر َقـَدر هزینـه 
صـرف پژوهـش شـود، 5 تـا 10 برابـر بـه درآمـد کل جامعه 
افـزوده خواهـد شـد ]61[. پژوهـش فقـط سـبب رشـد علمی 
و اقتصـادی نمی شـود؛ کـه فرا تـر از آثـار مهـم بـر توسـعۀ 
پایـۀ  بـر  نیـز می انجامـد.  اقتصـادی، بـه توسـعۀ فرهنگـی 
همیـن ضرورت هـا، نهاد ها، سـازمان های دولتـی و غیردولتی 
در کشـور های مختلـف- بـرای توسـعۀ فرهنـگ پژوهـش- 

می کننـد. سیاسـت گذاری  و  مطالعـه،  برنامه ریـزی، 
بـا ایـن  همه، دسـت  کـم تـا پیـش از دو دهۀ اخیـر گفته 
می شـد که از میـان کارکرد های اصلی دانشـگاه- چون تولید، 
آمـوزش، و نشـر دانـش در جامعـه- بخش بسـیار کوچکی در 
جامعـۀ مـا بـه انجام رسـیده اسـت، و خاصه، کمتر بـر جایگاه 
دانشـگاه در پژوهـش و تولیـد علـم تأکیـد شـده اسـت ]2[؛ 
شـاید بـه ایـن دلیـل کـه در سـنت آکادمیک ما هـدف اصلی 
از تأسـیس دانشـگاه، تربیِت معلم و تکنیسـین بـود؛ نه تربیت 
پژوهشـگران و مکتشـفان. معاصـران مـا فقـط همـان هدفی 
را در تأسـیس دانشـگاه می جسـتند کـه از دیرباز بـا راه اندازی 

مـدارس کهنـی چـون دارالفنون پـی گرفته می شـد ]33[.

طرح مسئله
از اوایـل دهـه 1350 تاکنـون مقاله هـای فراوانـی دربارۀ 
مشـکات پژوهـش در ایران تألیف شـده اسـت. در شـماری 
از ایـن مقاله هـا تمرکـز اصلـی بحـث بـر ارائـۀ پیشـنهادی 
بـه نظام آمـوزش عالـی کشـور بـرای بهبودبخشـی وضعیت 

پژوهـش بـود. شـماری هـم آشـکارا رویکـرد آسیب شناسـانه 
داشـتند و می خواسـتند با مرور مسـیر پیموده  شـده اشـکال ها 
اواسـط دهـۀ  از  بیابنـد.  را  و کاسـتی های وضعیـت کنونـی 
1370، رفته رفتـه توجـه به سـنجش میزان تولیـد علم داخلی 
فزونـی پذیرفـت و مطالعاتـی نیز کـه محور اصلی بحث شـان 
آسیب شناسـی وضع کنونی باشـد رو به گسترش نهاد؛ چنانکه 
می تـوان گفـت 85 درصـد از مقاله هـای آسیب  شناسـی تولید 
علـم در ایـران در فاصلـۀ زمانـی سـال های 1379 تـا پایـان 
سـال 1394 پدیـد آمده انـد. عمـدۀ ایـن آسیب  شناسـی ها بـر 
اسـتقرا متکی انـد. بـه عنـوان مثـال پژوهشـگری بـا بررسـی 
تولیـد  میـزان  مختلـف  نمایه  هـای  در  علمـی  مقاله هـای 
علـم کشـور را رصـد کـرده، یا بـا مصاحبـۀ حضـوری و ارائۀ 
پرسشـنامه بـه اعضـای هیئـت علمی دانشـگاه ها مشـکات 

ایشـان را در مسـیر تولیـد علـم جویا شـده اسـت.
به منظور دستیابی به تصویری کلی و کان از مشکاتی 
که پژوهشگران ایرانی با آن مواجه اند و گام هایی که برای رفع 
و  علم سنجی  مطالعات  بر  مروری  برداشته اند،  مشکات  این 
آسیب شناسی ضروری است. البته اینچنین مرور و دسته بندی، 
این  تحلیل  و  برای  شناسایی  نخست  گامی  می تواند  فقط 
مشکات به شمار آید؛ زیرا معلوم نیست هر آنچه در مطالعات 
علم سنجی دربارۀ مشکل پژوهشگران ایرانی گفته شده است، 
به ضرورت صحیح باشد؛ همچنان که معلوم نیست با رفع همۀ 
مشکاتی که برشمرده اند، بر حسب لزوم دامنۀ پژوهش های 

مفید و کارا در زمینه  های مختلف گسترش یابد.
بـاری، در ایـن مطالعـه بناسـت مطالعـات علم سـنجی را 
بازخوانـی و دسـته بندی کنیـم کـه تولیـد علـم را در ایـران 
می خواهیـم  کرده انـد.  رصـد  آسیب شناسـانه  نگاهـی  از 
بدانیـم: نخسـت، بـر پایۀ ایـن مطالعـات، آسیب شناسـی ها از 
مشـکات پژوهـش در ایـران چه مراحل و تحوالتی را پشـت 
 سـر گذاشـته اسـت؛ دوم، از رویکردی انتقادی، چه اشـکال ها 
و نقد هایـی بـر ایـن قبیـل مطالعـات علم سـنجی می تـوان 
وارد کـرد؛ و سـوم، کدام دسـته از آسـیب های کان پژوهش 

هرگـز در ایـن مطالعـات رصـد نشـده اند.

روش تحقیق
بـه ایـن منظـور، نخسـت بـا مـروری بـر ادبیـات بحـث، 
پیشـینۀ آسیب  شناسـی های کلـی و کان پژوهـش در نظـام 
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آمـوزش عالـی ایـران را بـاز خواهیم کاویـد. آنگاه بـا مروری 
در زمانـی1 بـر مطالعـات علم سـنجی می کوشـیم مهم  تریـن 
آسـیب ها را دسـته بندی کنیـم. در پایـان هـم بـا نقـد ایـن 
مطالعـات خواهیـم کوشـید بر وجود مشـکاتی تأکیـد ورزیم 
کـه در هیچ یـک از ایـن مطالعـات به آنها توجه نشـده اسـت.

پیـش از آغـاز بحـث تأکیـد بـر ایـن نکتـه ضـروری بـه 
 نظـر می رسـد کـه مطالعـۀ کنونـی فقـط کوششـی بـه قصد 
بازشناسـی سـیر تحـول نگرش هـای جامعـۀ علمی ایـران به 
مشـکات و آسـیب های پژوهـش اسـت، همان طـور که خود 
نـه  اسـت.  را در مطالعـات آسیب شناسـانه جلوه گـر سـاخته 
بناسـت سـیر تحـول نگرش هـا بـه مشـکات پژوهـش را بر 
پایـۀ همـۀ انـواع منابـع امکانپذیـر بررسـی کنیم، نه بناسـت 
سـیر تحـول خـوِد شـیوه های مشـکات را بکاویـم. هـر یک 
از ایـن کوشـش ها نیازمنـد مطالعات تاریخی مسـتقلی اسـت.

در ســخن از شــیوۀ گــردآوری منابــع نیــز بایــد دانســت کوشــش 
بــر دســتیابی بــه بیشــترین منابــع مرتبــط بــا بحــث بــوده اســت. 
ــد داده هــا  ــرای مــرور نظام من ــرد ب ــه ایــن منظــور از ایــن راهب ب

ــته ایم:  ــره جس به
11 در . بحـث:  بـا1 مرتبـط1 کلیـدواژگان1 جسـت1وجوی1

پایگاه هـای مختلـف داده هـای علمی- از قبیـل نورمگز و 
مگ ایـران- هم زمـان واژگانـی مثـل پژوهـش/ مطالعـه/ 
آسیب شناسـی،  آسـیب ها،  مثـل  واژگانـی  بـا  مطالعـات 
و  جسـت وجو،  آنهـا  امثـال  و  کمبودهـا،  کاسـتی ها، 
شـده  پیـدا  کلیدواژگانـی  چنیـن  دربردارنـدۀ  مقاله هـای 

؛ ست ا
21 َخـِزش12در1مقاله1هـای1یافـت11شـده: منابـِع کاربسـته در .

تک تـک مقاله هـای یافـت  شـده در مرحلۀ قبل بـه منابع 
بحـث افـزوده شـده، و بعد این خـزش آن َقـَدر در مراحل 
بعـد نیـز ادامـه یافتـه کـه منابعی کـه در آخریـن مقاالت 
بـه آنها ارجاع شـده اسـت همـه قبًا بازیابی شـده باشـند؛

31 و . یافـت  شـده  منابـع  دسـته بندی  بـا  منابـع:  تحلیـل1
بـا  بزنیـم  آنهـا کوشـیده ایم حـدس  کلیـدواژگان  مـرور 
چـه کلیـدواژگان جدیـدی و در چـه زمینه هـای جدیـدی 
می تـوان یافتـن مقاله هـای دیگـری مرتبـط بـا بحـث را 

انتظـار داشـت؛

1. Diachrony
2. Crawling

مرتب سـازی منابـع یافـت  شـده بـر اسـاس تاریـخ نشـر . 4
مقاله هـا و تکمیـل پرونـدۀ علمـی.

سیاسـت اعمال  شـده در ایـن مطالعه برای مستندسـازی 
مباحـث نیـز، پی جویـی بحـث تـا منابـع نوآورانـه، و بازنمایی 
سـیر تحـول نگرش های آسیب شناسـانه بر اسـاس قدیم ترین 
منبعـی اسـت کـه هـر دیدگاهـی در آن بـرای نخسـتین بـار 
مطـرح می شـود. بـر ایـن  پایـه، فقـط بـه بخشـی از ادبیـات 
بحـث ارجـاع داده می شـود کـه بینش هـای جدیـدی را در 

فضـای دانشـگاهی و علمـی ایـران مطـرح کرده  انـد.

1. مروری بر نگرش های کلی و کالن
در تحلیـل علل مشـکات پژوهشـی آمـوزش عالی ایران 
مقاله هـای مختلـف از دهـۀ 1370-1350، یعنـی طـی دورۀ 
بیسـت سـاله انـدک بوده انـد. عمـدۀ توسـعۀ بحـث از جایگاه 
ایـران و ضـرورت بازسـازی و  پژوهـش در آمـوزش عالـی 
آسیب  شناسـی آن بـه سـال 1379 بـه  بعـد بازمی گـردد. بـر 
پایـۀ شـمارش نویسـنده، از میـان مجمـوع مقاله هـای تألیف 
 شـده بـا ایـن رویکـرد تـا پیـش از سـال 1394، فقط انتشـاِر 
حـدود 15 درصـد از مقاله هـا بـه دورۀ بیسـت  سـالۀ یاد شـده 
مربـوط اسـت. 85 درصـد از مقاله هـا مرتبـط با ایـن بحث از 
سـال 1379 تا پایان سـال 1393 تألیف شـده اند. با گسـترش 
ایـن مطالعـات، از اواخـر دهـه 1380 بـه بعـد، بـه مشـکل 
کمبـود پژوهش در کشـور توجه شـده اسـت. البتـه، برای حل 
ایـن مشـکل حرف هـای بسـیاری بیـان و راه هـای مختلفـی 
پیشـنهاد شـده اسـت. برخـی بسـیار کلی گویانـه خواسـته اند 
مشـکل ضعـف پژوهشـی را در ضعف های کان زیرسـاختی 
بجوینـد؛ ضعف هایـی کـه راه حل شـان اصـاِح کلـی نظـام 
آمـوزش عالی کشـور اسـت. برخـی دیگر نیـز کوشـیده اند بر 
مسـائلی تکیـه کننـد که سـاده  تر می تـوان برای آنهـا راه حلی 

پیـدا کرد.

1-1.1آسیب11شناسی1های1کالن1نگر

نخسـتین آثـار دربـارۀ ضـرورت ترویـج پژوهـش، ترجمه 
بودنـد و بـر گسـترش پژوهـش بومی تأکیـد نمی کردنـد و بر 
لـزوم سـرمایه گذاری کشـور های توسـعه یافته روی مسـائلی 
تأکیـد می کردنـد کـه مـوارد ضـروری جهـان سـوم اسـت3. 

3. ]بنگرید به: 11[ 
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آسیب  شناسـی پژوهـش اسـت! پژوهش هـای درازمـدت نیز با 
همـۀ نیاز بـه آنها وجـود نـدارد ]44[.

امـا در خصـوص وضعیـت انتشـار نتایج پژوهـش، ارتباط 
بیـن پژوهشـگران یک رشـته ضعیف اسـت؛ ارتباطـات میان 
برون نهـادی  و  بـزرگ  واسـطه  های  از طریـق  پژوهشـگران 
اسـت؛ نـه روابـط درون نهـادی؛ ارتبـاط میـان پژوهشـگران 
بسـیار  پژوهشـگران رشـته  های دیگـر  بـا  رشـته ای خـاص 
محـدود اسـت؛ و باالخـره، دسـتاورد های پژوهشـی کمتـر به 

عرصـۀ آمـوزش راه می یابـد ]44[.
در  هـم   بعـد  بیسـت سـال  را  اظهارنظر هـا  ایـن  شـبیه 
مطالعـۀ صداقتـی می تـوان دیـد )1384(. بـر پایـۀ دیـدگاه 
پژوهشـگران  فقـط  نـه   توسـعه نیافته  کشـور های  در  او، 
حمایـت نمی شـوند، کـه آگاهانـه نیـز طـرد می شـوند؛ همان 
قشـر  آسـیب پذیر ترین  و  حسـاس  ترین  کـه  پژوهشـگرانی 
جامعه انـد، بـا روحـی لطیـف و َسـبِک زندگـی خاصـی بـه 
حمایـت مـادی و معنـوی نیـاز دارنـد . ایـن رفتار هـا سـبب 
اضطـراب،  و  بیـم  بی تفاوتـی،  یـأس،  دچـار  آنهـا  می شـود 
تظاهـر  و  چاپلوسـی  ریـاکاری،  یـا  تجاوزگـری،  افسـردگی، 

.]43[ شـوند 
اشـخاص دیگـری- کمابیـش در همـان دورۀ زمانـی- 
صـورت   سـاختن  روشـن  دنبـال  بـه  چیـز،  هـر  از  بیـش 
مسـئله اند. نمونـۀ این قبیل مطالعۀ سـیاری )1373( اسـت. او 
در طبقه بنـدی عـام از مشـکات آمـوزش عالی ایـران آنها را 

بـه سـه دسـته تفکیـک می کنـد: 
مشـکاتی کـه حـل آن به دسـت مدیران سـطوح پایینی . 1

و گروه هـای آموزشـی و دانشـکده  ها ممکن اسـت؛
مشـکاتی کـه فقـط بـا سیاسـتگذاری های کان حـل . 2

می شـود؛
مشکاتی که نیاز به مشارکت هر دو گروه دارد ]38[. . 3

مطالعـۀ امیـن  صارمـی )1387( هم  از این قبیل اسـت. او 
در بحـث از عوامـل مؤثـر بـر گسـترش پژوهش، ایـن عوامل 
را بـه چهـار طیـف کان سـاختاری-  مدیریتـی، آموزشـی، 
فرهنگـی- انسـانی و ابـزاری- فن آورانـه دسـته بندی می کند 

.]7[
اکنـون بـا گذشـت سـی و انـدی سـال از انتشـار مطالعۀ 
صفـوی شـاید بتـوان در هـم نظـری بـا او گفـت کـه ایـن 
سـخنان کمابیـش همچنـان درسـت اند و هنـوز کوشـش ها 

شـاید بتـوان اولیـن اثر بومـی در ایـن زمینـه را از آِن امان اهلل 
صفـوی )1364( دانسـت؛ اثـری کـه آسیب  شناسـی پژوهـش 
در همـۀ کشـور های جهـان سـوم اسـت و البتـه، بی تردیـد 
مؤلـف بـه مشـکات داخلـی هـم  نظـر دارد؛ هرچنـد بهتـر 

می بینـد صریـح اشـاره نکنـد.
چنان کـه او بیـان مـی دارد، مشـکات بنیـادی کّمیـت و 
کیفّیـت تحقیق در جهان سـوم اینها سـت: نخسـت، کار های 
پژوهشـی جهـان سـوم پراکنـده اسـت و متمرکـز نیسـت؛ 
دوم، نقـدی بـه  همـراه نـدارد؛ سـوم، ایـن مطالعـات فقط در 
حـوزۀ خاصـی شـناخته شـده اند و پدیدآوران شـان ارتباطی با 
دانشـوراِن دیگـر علـوم ندارنـد؛ چهـارم، میـزان توجـه به این 
کارهـای پژوهشـی در گروی میـزان پول های زائـد حکومتی 
اسـت؛ پنجـم، ایـن بودجـۀ پژوهشـی را بـه عـد ه ای محـدود 
می رسـانند کـه کار هایـی سفارشـی و بی کیفیت انجـام دهند؛ 
ششـم، پژوهـش فقـط در دانشـگاه ها و بـرای دریافت مدرک 
صـورت می گیـرد و پیونـدی با زندگـی روزمرۀ مـردم ندارد؛ و 
هفتـم، پژوهش هـای کاربـردی بسـیار اندک اسـت و اگر هم  
گاهـی انجـام شـود، انتشـار نتایـج اش را مصلحـت نمی دانند 

.]44[
بـر پایـۀ تبییـن ایشـان، دو عامـل مهـم جـّو پژوهـش را 
در کشـور های جهـان سـوم تحـت تأثیـر قـرار می دهـد: جـّو 
کشـور ها  ایـن  در   .]44[ پژوهـش  روحیـۀ  نبـود  و  سیاسـی 
پژوهش هـا  اسـت.  متمرکـز  دولتـی  اداره هـای  در  پژوهـش 
فقـط در شـهر ها و مراکـز بـزرگ انجـام می شـود و تحقیقات 
بومـی کـم اسـت. مطالعـات انجـام شـده نیـز به طـور عمده 
بازتاباننـدۀ دغدغه  هـای خارجیانـی اسـت که پیـش از این در 
همـان زمینه  هـا پژوهـش کرده انـد. تربیت پژوهشـگر در این 
کشـور ها بـا مشـکات متعددی مواجـه اسـت ]44[. پژوهش 
فقـط در زمینه  هایـی تأمیـن بودجه می شـود که سـازمان های 
خارجـی آن را مهـم تلقـی می کننـد. در این شـرایط، افزایش 
بودجـۀ پژوهـش نیـز فقـط بـه رشـد پژوهش های فرمایشـی 
پژوهـش  موضوع هایـی  در  همـه  چـون  می کنـد؛  کمـک 
می کننـد کـه سـرمایه گذاران می خواهنـد؛ نـه بـه ضـرورت 
آنچـه نیاز واقعی کشـور اسـت. بودجه   های پژوهشـی متمرکز 
در دسـت یـک نهـاد نیسـت و در نتیجـه اطاعات پژوهشـی 
متمرکـز نمی شـود. عمـدۀ مراکز پژوهشـی خودکفا نیسـتند و 
از همـان انـدک پژوهشـی هم  که می شـود، بخـش عمده اش 
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بـرای حـل قاطـع ایـن مشـکات بـه نتیجـۀ کافی نرسـیده 
اسـت. ادعاهـای دیگـر منتقـدان یـاد شـده نیـز، همین قـدر 
درسـت اند؛ چـه  بسـا برخـی بگوینـد این سـخن ها نـه بیانگر 
واقعیت هایـی تلـخ در گذشـتۀ آموزشـی دانشـگاه های ما، که 
بازگوکننـدۀ وضعیـت امروزی ما اسـت؛ چنانکـه گویی در این 
30 سـال هیچ گام مثبتی در این راسـتا برداشـته نشـده است. 
در مقـام نقـد چنیـن رویکردی بایـد گفت که این شـیوۀ ورود 
بـه بحـث- در قیـاس بـا نیـاز امـروز جامعـۀ علمـی ایـران- 
بسـیار کلی گویانـه اسـت1؛ آنقـدر کـه از آنهـا هیـچ راهـکار 
خاصـی بـرای هیچ مشـکلی قابل  اسـتخراج نیسـت و نه  فقط 
در دوره و زمینـۀ بحث شـان صـدق می کننـد، کـه می شـود 
نظـام آمـوزش عالـی و پژوهـش هر جامعـۀ دیگـری را نیز با 
ایـن بیان هـا نقـد کـرد. به بیـان دیگـر، گرچـه این سـخنان 
در زمانـی کـه بـرای نخسـتین بار مطرح شـدند هشـدار های 
مهمـی بـرای نظـام آمـوزش عالـی ما بـه حسـاب می آمدند، 

اکنـون تکـرار آنهـا بـه شـعار دادن می ماند.
بـا ایـن  حـال، نبایـد از یـاد بـرد کـه ایـن مطالعـات، بـر 
اسـاس تأکیـد روی عنصـری مهم شـکل گرفته انـد: پژوهش 
در آنهـا بیـش از آنکه رفتار تلقی شـود، سـبک زندگی اسـت؛ 
سـبک زندگـی خاصـی کـه دسـت  کم چون سـبب می شـود 
افـراد اعتمـاد بـه  نفِس بیشـتر پیـدا کننـد، خودباور، شـجاع و 
نقدپذیـر شـوند، قدرت انتقـاد بیابنـد و هم ، روحیـۀ فردگرایی 
خـّاق در آنهـا پدیـد آیـد، مطلـوب اسـت2. هنـوز در دورۀ 
نـگارش ایـن مطالعـات ایـن تلقـی فراگیـر نبـوده اسـت کـه 
بایـد بـه هـر شـکل ممکـن، آمـاِر کّمـی پژوهـش را توسـعه 
داد. گرچـه ایـن جریـان آسیب  شناسـانۀ کل نگـر تـا نیمه  های 
دهـۀ 1380 هنـوز طرفدارانـی دارد، بـه  تدریج رقیـب نیز پیدا 

می کنـد.

1-1.2سنجش1علم1بر1پایۀ1شمار1مقاله1ها1و1پژوهشگران

بـه   1370 دهـۀ  نیمه  هـای  از  علم سـنجی  بحث هـای 
 تدریـج مـورد توجـه قرار گرفـت3. ایـن مطالعات بـا این تأمل 
آغـاز شـد کـه در ایـاالت متحـدۀ امریکا، ژاپن و سـه کشـور 
مهـم اروپایـی )انگلیـس، فرانسـه و آلمـان( بـه ازای هر هزار 

]برای نمونه  های مشابه دیگر، بنگرید به: 5؛ 58؛ 79[  .1
]برای روشن شدن موضوع به این معنا، بنگرید به: 7، ص 95[   .2
]بـرای توضیح مفهوم علم سـنجی و پیشـینۀ آن در نوشـته های   .3

سـال های نخسـتین همیـن دوره، بنگریـد به: 34[  

نفـر، یـک مقالـه در سـال تألیف می شـود. این رقم در کشـور 
مـا در سـال 1378 بـه ازای هـر 120 هـزار نفـر یـک مقالـه 

بوده اسـت ]6[.
بـر ایـن  پایـه، در اواخـر دهـۀ 1370 میـزان انتشـار علـم 
همچـون مهم  ترین شـاخص علم سـنجی در مجامـع علمی و 
دانشـگاهی ایران مطرح شـد. گفتند هـر گاه نظریه یا رویکرد 
یـا بـه  طور کلـی مقالـه ای از انتشـار قابـل  توجهـی برخوردار 
باشـد، دیگـران بـه آن ارجـاع دهنـد و آن را بخواننـد معلـوم 
می شـود ایـن اثـر از اعتبـار بیشـتری برخـوردار بـوده اسـت 
]47[. هم زمـان بـه  تدریـج ارائـۀ راهکار هایی عملـی هم  آغاز 
می شـود. در سـال 1378 نخسـت دّیانـی و سـپس منطقـی 
بـر ضـرورت تبدیـل پایان نامه  هـا بـه مقالۀ پژوهشـی، عرضۀ 
نتیجـۀ پایان نامه  هـا در قالـب مقالـه ای پژوهشـی، و ایجـاد 
ارتبـاط میـان پژوهش هـا و تولیـد فنـاوری تأکیـد می کننـد 

]26؛ 73[.
در همـان دوره، مزینانـی در مقالـه ای با عنوان »بررسـی 
وضعیـت مصـرف و تولیـد اطاعـات علمـی توسـط اعضـای 
هیئت علمی آموزشـی کشـور« )1380( نشـان داد که نزدیک 
بـه 70 درصـد دانشـیاران و 60 درصـد اسـتادیاران طی سـال 
هیـچ کتابـی تألیـف نمی کننـد. نیـز، بـه طـور متوسـط، فقط 
2/2 درصـد از هـر دو گـروه طی سـال مقاله تألیـف می کنند. 
80 درصـد از اسـتادان و دانشـیاران هم  طی عمـر دورۀ کاری 

خـود هیـچ کتابی ترجمـه نکرده انـد ]69[.
بـرای کاهش از حجم مشـکل کمبود تألیف پژوهشـی در 
دانشـگاه ها، در سـال 1384 پیشـنهاد داده می شـود که وزارت 
علـوم چنیـن امـری را در همـۀ دانشـگاه ها اجبـاری کنـد4. 
گسـترش کوشـش ها برای چـاپ مقاله، خـود نیـز پیامد هایی 
دارد. مطالعاتـی در همـان دوره بـر ایـن تأکیـد می کنند که از 
مهم  تریـن عوامـل مؤثر بـر بی عاقگـی دانشـجویان به تهیۀ 
مقاله هـای پژوهشـی- در کنـار مشـکاتی همچـون ضعـف 
بُنیـۀ علمـی و ادبی دانشـجویان و بی انگیزگی مادی ایشـان- 
یکـی هـم  شـماِر انـدِک نشـریه ها و سـختِی چـاپ مقالـه در 

آنها اسـت ]70[.
بـرای فهـم دقیـق دربـاره کمبـود مجله هـای پژوهشـی 
تذکـر ایـن نکته کافی اسـت که تـا آن زمان هنـوز مجله های 
بودنـد.  نیامـده  پدیـد  مختلـف  زمینه  هـای  در  تخصصـی 

]بنگرید به: 15[  .4
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از تقلیـِد غـرب صـرف نظـر کـرد و نگرش هـای محـدود و 
تنگ نظرانـۀ واقع گرایانـه غربیـان را کنار گذاشـت و در عوض 
بـه »پژوهـش« روی آورد5. نویسـندگان ایـن قبیـل مقاله هـا 
هـم البتـه در طرح مباحث شـان دقتـی الزم را نداشـتند که از 

انتظار مـی رود6. پژوهـش 
بـه  مـوازات این جریان، کوشـش های پیشـین هـم  برای 
آسیب  شناسـی آمـوزش عالی ادامه یافت. اسـکندری در سـال 
1388 بـرای توسـعۀ فرهنـگ پژوهش بر سـه نکتـه هم  زمان 

تأکیـد کرد: 
برقـراری ارتبـاط مـداوم میـان اسـتادان و پژوهـش بـا . 1

اقدام پژوهـی؛  ترویـج 
نقد پژوهش های صورت گرفته؛. 2
ترویِج مطالعۀ آثار پژوهشی ]3[. . 3

بـه  مـرور، تردید هایی نیـز دربـارۀ درسـتِی پیش نهادهای 
پیشـین شـکل گرفـت. برخـی راهکار هـای زودبازدِه گذشـته 
را نقـد کردنـد. از جملـه، توکلـی )1388( بـه نقد قانـوِن چاپ 
مقالـه پیـش از دفـاع دکتـرا پرداخـت؛ قانونـی کـه در اوایـل 
دهـۀ 1380 در آموزش عالی تصویب شـد و دانشـجوی دکترا 
پیـش از دفـاع موظـف بـه ارائـۀ مقاله های پژوهشـی اسـت. 
از نـگاه او، ایـن موضـوع گرچـه در کوتاه مـدت می توانـد بـه 
گسـترش آمـار مقاله هـا کمـک بکنـد، امـا واقعیت آن اسـت 
کـه چاپ مقالـۀ دانشـجویی به اضطرار فشـار دانشـگاه پیش 
از دفـاع دکتـرا نمی توانـد در درازمـدت بـه تربیت پژوهشـگر 
بیانجامـد؛ زیـرا بـه محـض آنکـه چنین فشـاری زایل شـود، 
فرد از ادامۀ کار پژوهشـی منصرف خواهد شـد ]16[. داورپناه 
نیـز بـه نقد توسـعۀ کّمـی پرداخـت و سـعی کرد نشـان دهد 
کـه گسـترش آمـار مقاله هـا بـه گسـترش فرهنـگ پژوهش 

.]24[ نمی انجامـد 
بـا ایـن  حال، تـا اوایل دهـۀ 1390 نیز همچنان کوشـش 
بـرای بهبـود بخشـیدن بـه آمار های پژوهشـی ادامه داشـت. 
راهـی کـه بـرای بهبـود آمـار مقاله هـای ایرانی توصیه شـد، 
بـود؛  همدیگـر  بـا  دانشـگاهی  مختلـف  واحد هـای  ادغـام 
اینکـه بـه عنـوان مثـال، دانشـگاه علـوم پزشـکی تهـران و 
دانشـگاه تهـران بـا هم  یک دانشـگاه به شـمار آینـد، یا همۀ 
واحد هـای دانشـگاه آزاد اسـامی، شـعبه  های مختلفی از یک 

5. ]بنگرید به: 31[ 
6. ]برای نمونه ای دیگر، بنگرید به: 49[ 

دانشـکده  های مختلـف مجله هایـی داشـتند کـه تحقیقـات و 
مکتوبـات اسـتادان را در هر زمینـه ای چاپ می کردنـد. اوایل 
دهـۀ 1380، برخـی دانشـگاهیان از لـزوم تبدیـل مجله هـای 
غیرتخصصِی هر دانشـکده بـه مجله هایی تخصصـی گفتند1.

در همـان اوان )1382( برخـی پیشـنهاد دادنـد کـه برای 
کشـور بایـد برنامـۀ راهبردی توسـعۀ پژوهشـی تدوین شـود 
]40[؛ از شـاخص های مهـم و معتبر توسـعه، تعداد پژوهشـگر 
بـه  ازای 1  میلیـون نفـر جمعیـت اسـت کـه در کشـور مـا در 
آن دورۀ زمانـی حـدود 400 نفـر بـرآورده شـده بـود. این رقم 
در مقایسـه  بـا  متوسـط جهانـی کـه 1,200 نفر، یـا در قیاس 
بـا کشـور های پیشـرفته  کـه 5 هـزار نفـر بـود ناچیز بـه نظر 
می رسـید. بـا ایـن  حـال، راه حلـی بنیادیـن هرگز پیدا نشـد2.

1-1.3مقاله1به1مانند1نماد1هویت1ایدئولوژیک

نقـد  بـا  متعـددی  مقاله هـای  بعـد،  بـه   1384 سـال  از 
»رویکـرد غربـی بـه علـم« تألیـف شـد کـه نقش مایـۀ آنهـا 
اعتـراض در برابـر غلبـۀ پنداشـته شـده رویکرد علمـی غربی 
بـود3. ایـن مقاله هـا و جریـان فکـری حامـی آنهـا در حالـی 
رویکـرد »غربـی« برخی پژوهشـگران نظام آمـوزش عالی را 
فـرو می کوبیـد کـه از دیگر سـو، به توسـعۀ کّمـی پژوهش ها 
بـا همـان مبانـی افتخـار می شـد؛ بی آنکـه هرگز معلوم شـود 
مـرز میـان ایـن دو کدام اسـت. گویـی هدف آن اسـت که از 
مقاله هـای دانشـگاهی بـرای بازسـازی هویـت ملـی و قومی 
بهـره بـرده شـود؛ وگرنـه، هیـچ وجـه جمعـی میـان ایـن دو 

رفتـار متناقـض نمی تـوان یافـت.
در مقاله هایـی کـه بـا چنین رویکـردی به آسیب شناسـی 
 1385 سـال  در  بـار  نخسـتین  کرده انـد  توجـه  پژوهش هـا 
و در ضمـن مقالـه ای از محمـد حسـین پژوهنـده توجـه بـه 
بایسـته های نظـام علمـی و دانشـگاهی پژوهش محـور دیـده 
لـزوم  بـر  کلی گویانـه  فقـط  البتـه  کـه  مقالـه ای  می شـود؛ 
نوشـتۀ  مشـابه،  اثـری  می کنـد4.  تأکیـد  پژوهش محـوری 
سـبحانی نژاد اسـت؛ نوشـته ای کـه در آن تأکید می شـود باید 

]بنگریـد بـه: 48؛ نیـز، بـرای پیشـینۀ توجـه به چـاپ مقاالت   .1
پژوهشـی در ایـران، بنگریـد بـه: 76[ 

]بـرای یـک نمونه برنامه   ریزی راهبردی در سـطح دانشـگاه در   .2
سـال های اخیـر و خارج از دورۀ بررسـی، بنگریـد به: 19[ 

]برای نمونه، بنگرید به: 68[    .3
]بنگرید به: 13[   .4
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بـه پرسـش پردازنـد ]39[. مشـکل حتـی فرا تر از این اسـت: 
جوان هـای ما پرسـش های بسـیار دارنـد؛ امـا نیاموخته اند که 
بایـد از »پژوهـش« بـرای پاسـخ گویی بـه آنهـا بهـره جویند 
و سـراغ روش هـای دیگـر می رونـد. روش علمـی در ذهـن 

ایشـان راه شـناخته ای بـرای تحلیل مسـائل نیسـت ]39[.
از نـگاه برخـی دیگـر، مشـکل این شـیوۀ برخـورد با علم 
بـه همیـن جـا ختـم نمی شـود. یکـی از عوامـل انگیزه بخش 
بـه پژوهشـگر آن اسـت کـه احسـاس کنـد فرا تـر از تعـارف، 
شـعار و قدردانی هـاِی اندِک بعد از 40 سـال زحمـت، نتایج و 
دسـتاورد های او در عمـل بـه کار می آینـد و هـر چـه او تولید 
کنـد، بی درنـگ خوانـده و فهمیـده و نقد و بررسـی می شـود 
و اگـر صحیـح و مفیـد بـود، حتـی بـه آن اسـتناد می کننـد 
و بخشـی را در آمـوزش علـم بـه آن اختصـاص می دهنـد4؛ 

اتفاقـی کـه در آمـوزش عالـی کشـور مـا نمی افتد5.
بـر پایـۀ برخـی مطالعـات دیگـر، نـوع رابطـۀ پژوهش با 
تدریـس هـم مشـکل مهـم دیگـری از مشـکات آمـوزش 
بـر  را  خـود  تدریـس  اسـتاد  نخسـت،  اینکـه  اسـت؛  عالـی 
پایـۀ پژوهش هایـش بنـا کـرده باشـد. دوم، بـا دسـته بندی و 
آمارگیـری تدریس هـای خـود و پژوهـش روی آنهـا آمـوزش 
اجتماعـی  اعتبـار  و  حرمـت  بخشـد6.  ارتقـا  هـم   را  خـود 
پژوهشـگر هـم  از عوامـل مهمـی اسـت کـه بـر گسـترش 
پایـگاه  از  پژوهشـگر  وقتـی   .]10[ می گـذارد  اثـر  پژوهـش 
نباشـد، پژوهـش رشـد  اجتماعـی بـاال و مهمـی برخـوردار 
نخواهـد کـرد. وقتـی درآمـد پژوهشـگران از وکا، پزشـکان 
و دیگـر درس خوانده  هـای هم  ردیـف ایشـان بسـیار کمتـر و 
حتـی ناچیـز اسـت، کار پژوهشـی شـکل نمی گیـرد7. حمایت 
از اسـتادان و معلمـان پژوهشـگر می توانـد نقـش مهمـی در 
باشـد. در  توسـعۀ فرهنـگ پژوهـش در دانشـگاه ها داشـته 
شـرایط کنونـی هرگـز میان اسـتاد پژوهشـگر و اسـتادی که 
بـه  روشـنی می گویـد »نمی خواهـد پژوهـش کنـد و ترفیـع 

]برای اشار ه ای به این معنا، بنگرید به: 8، ص 31[  .4
]مقایسـه کنیـد بـا: 23 کـه تأکیـد می کند علوم انسـانی از نظر نـوع توجه به   .5
اسـتنادها و نیمه عمـر اسـتنادهایش بـا دیگـر دانش ها متفاوت اسـت؛ آنگونه 
کـه گاه مؤلفـی مقالـه ای می نویسـد و سـال ها بعـد بـه آن توجـه می کننـد؛ 

نیـز بنگریـد به: 32[ 
]بنگرید به: 55[   .6

]بـرای نمونـه از تأکیـد بـر ضرورت تکریـم پژوهشـگران و نبـود زمینه    های   .7
الزم بـرای آن در ایـران در قیـاس بـا ورزشـکاران و دیگـر قهرمانـان ملـی، 

بنگرید بـه: 42[ 

دانشـگاه محسـوب شـوند، نـه واحد هـای مسـتقل ]81[. قرار 
بـود بـه هر شـکل ممکن، تعـداد مقاله های پژوهشـی بیشـتر 

نشـان داده شود1.

2. دسته بندی مشکالت پژوهشی
گفته انـد کـه مشـکات آمـوزش عالـی را می تـوان از دو 
رویکـرد کاویـد: رویکـرد معطوف بـه حل مشـکل2 و رویکرد 
سیسـتمی. رویکـرد مشـکل گرا همیـن اسـت که مشـکاتی 
را تجزیـه و تحلیـل کنیـم کـه اکنـون وجـود دارنـد. رویکرد 
بـا مطالعـۀ کلیـت سیسـتم،  سیسـتمی هـم  آن اسـت کـه 
جا هـای خالـی و کار هـای بـر زمیـن مانـده، تداخـل وظایف، 
و دیگـر آسـیب ها را باز شناسـیم3. از آغـاز دهـۀ 1370- کـه 
توسـعه  پژوهـش  آسـیب های  مـوردی  مطالعـۀ  بـه  توجـه 
یافـت- تـا پایان دورۀ بحـث )1393( پژوهشـگران مختلف از 
هـر دو رویکـرد یـاد شـده برای مطالعـۀ مشـکات واحد های 
مختلـف دانشـگاهی یـا مشـکات کلـی و کان پژوهش در 
نظـام آمـوزش عالی ایـران بهره جسـته اند. می توان دسـتاورد 
مطالعـات ایشـان را در قالـب دسـته بندی زیـر توصیـف کرد.

ــش1و1 ــازی1از1پژوه ــاس1بی1نی ــتردۀ1احس 2-1.1رواج1گس
آن پیامد1هــای1

پژوهـش بـر اسـاس مبانـی و پیش فرض هـای خاصـی 
صـورت می گیـرد. کسـی کـه احسـاس می کنـد جـواب همۀ 
پرسـش ها از قبـل معلوم اسـت و فقـط باید آنهـا را فراگرفت، 
یـا بیشـتر، بایـد جواب هـای آمـادۀ قبلـی را بـا بیانـی جدیـد 
بـه دیگـران آموخـت، هرگـز روی جانـب پژوهـش نمـی رود. 
از نـگاه برخـی صاحبنظـران، این مشـکل در مطالعـات علوم 
انسـانی ما جدی اسـت. از جمله، محمدکاظم شـاکر در بحث 
از مبانـی دانشـجویان و اسـتادان علـوم قـرآن و حدیـث و اثر 
آن بـر تاش هـای پژوهشـی ایشـان بـر همین نقطـۀ ضعف 
تکیـه می کنـد. از نـگاه او، مزیت بـزرگ دانشـگاه های غربی 
تمرکز بر پرسـش هایی اسـت کـه جوابش معلوم نیسـت و در 
واقـع جـواب از قبل تعیین شـد ه ای ندارند. در این دانشـگاه ها، 
جـّو علمـی اجـازه می دهـد بـدون هیـچ خـط قرمزی آسـوده 

]بـرای نمونه  هـای دیگـر از سـنجش کمـی تولید علـم در این   .1
دوره، بنگریـد بـه: 12[ 

2. Problem Oriented
]برای نمونه ای از مطالعات با این رویکرد، بنگرید به: 27[   .3
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بگیـرد« فرقـی نیسـت؛ یـا اگـر هسـت، آنقـدر نیسـت که به 
زحمتـش بیـارزد1. تقریبـًا می تـوان ادعا کرد همۀ کسـانی که 
دربـارۀ مشـکات پژوهش در ایـران مطلب نوشـته اند، بر این 
تأکیـد کرده اند کـه بی ارزشـی پژوهش و پایین بـودن جایگاه 
پژوهشـگران در کشـور عامل بسـیار مهمی در ضعف پژوهش 
اسـت2. همچنیـن، برخـی بر این تأکیـد کرده اند کـه پژوهش 
نیازمنـد مصونیت هـای اجتماعـی اسـت و وقتـی پژوهشـگر 
مصونیـت نداشـته باشـد، کار پژوهشـی نخواهـد کـرد ]10[.

مشـکل کان دیگـر کـه آن هـم  از ایـن حـس بی نیازی 
سرچشـمه می گیـرد، نبـود فرهنـگ پژوهـش گروهی اسـت؛ 
مسـئله ای کـه نـه  فقـط بـه دانشـگاه ها، که بـه دیگـر مراکز 
هـم   دینـی  آمـوزش  حوزه  هـای  همچـون  کشـور  علمـی 
آسـیب زده اسـت. صالحـی در سـخن از ضـرورت همـکاری 
مؤسسـه های تحقیقاتـی حـوزه بـرای ایـن همـکاری چنـد 

سـطح مختلـف تعریـف می کنـد: 
پژوهشـی . 1 کار هـای  از  اطاع یابـی  و  اطاع رسـانی 

؛  یگـر همد
اسـتفادۀ مراکـز مختلـف از امکانـات و کتاب هـا و نسـخ . 2

همدیگـر؛  پایان نامه  هـای  و  خطـی 
رودررو . 3 و  دائـم  ارتباطـات  و  نقـد  جلسـه های  برگـزاری 

 .]41[
او اعتقـاد دارد کار گروهـی در همۀ این سـطوح، در حوزه 
بسـیار اندک اسـت. برخـی دیگـر از حوزویان گفته انـد که در 
کشـور مـا نـه فقـط کار جمعـی فرهنگـی غالـب نیسـت؛ که 
حتـی گاه نسـبت بـه آفـات کار گروهـی نیـز حساسـیت هایی 

دیـده می شـود3 ]66[.
همـۀ ایـن دیدگاه هـا را می تـوان در توصیـف  از وضعیـت 
پژوهش در دانشـگاه نیز مشـاهده کرد. حتی برخـی منتقدان، 
افـزون بـر تأییـد وجـود این مشـکل در نظـام دانشـگاهی، بر 
ابعـاد دیگـری از آن هـم  تأکیـد کرده انـد. از جملـه گفته انـد 
مشـکل بـزرگ پژوهـش در رشـته  های مختلـف کشـور مـا 
منفـرد بـودن کارهـا اسـت؛ نـه بـه ایـن معنـا کـه در تعـداد 
کمـی از مقاله هـا نـام چنـد نفـر ذکـر می شـود؛ بـه ایـن معنا 

]بنگرید به: 3، ص 138‑139[   .1
]برای شماری از این پژوهشگران، بنگرید به: 21؛ نیز بنگرید به: 30[   .2
ــا  ــر پژوهش ه ــل ب ــن عام ــی ای ــر منف ــه اث ــح ب ــرای تصری ]ب  .3

ــه: 36[  ــد ب ــامی«، بنگری ــت اس ــوع »مدیری ــارۀ موض درب

کـه پراکنـده کاری بسـیار اسـت. هـر دانشـجویی بـرای خود 
راهـی مـی رود کـه ربطی بـه کار دیگـران ندارد. حتـی برخی 
اسـتادان هـم  طـی زندگـی علمـی خـود مقاله هایـی چنـان 
پراکنـده می نویسـند کـه نمی تـوان همـه را کنـار هـم  نهاد و 

از آنهـا بـه جمع بنـدی رسـید4.
از منظـر اینـان، چنیـن وضعیتـی دوران پیـش از توسـعۀ 
روش  تحقیـق در اروپـا را بـه خاطـر مـی آورد؛ عصـری کـه 
آهنـگ اختراع ها بسـیار کنـد بود، برخـی اکتشـاف ها چندباره 
تکـرار می شـدند، و هـر کسـی به زبـان خود چیـزی می گفت 
کـه دیگـری درنمی یافـت. یگانـه راه غلبه بر این مشـکل نیز 
توسـعۀ زبـان علمـی مشـترک اسـت؛ یعنی، نخسـت همگان 
روش  تحقیـق بیاموزنـد، و دوم، بـا کوشـش بـرای برقـراری 
ایـن پراکنـده کاری ممانعـت  از  ارتبـاط نزدیـک میان شـان، 
شـود و زمینـه ای پدیـد آیـد که نخبگان گفتمان سـاز شـوند و 

همـگان را درگیـر پرسـش های بنیادیـن خویـش کنند.
بهتـر  گروهـی  کار  جا هایـی  در  دیگـر،  برخـی  نـگاه  از 
شـکل می گیـرد کـه افـراد بـرای انجـام کار مطالعاتـی بـه 
تخصص هـای مختلـف نیـاز داشـته باشـند ]37[. نمی تـوان 
کـه  کاری  انجـام  بـرای  داشـت  انتظـار  مختلـف  افـراد  از 
خود شـان می تواننـد همـه اش را بـه  تنهایـی انجـام دهنـد، 
شـریکی هـم  بجوینـد و منافع خـود را در کار نصـف کنند. به  
هـر روی، بسـیاری از افـراد بی انگیزگـی خـود را در کار هـای 
پژوهشـی نتیجۀ مسـتقیِم نبـوِد فرهنگ و امـکاِن کاِر گروهی 

 شناسـانده اند5.
دارد:  نیـز  مهم  تـر  بُعـدی  گروهـی  کار  فرهنـگ  نبـود 
فرهنـگ نقـد کار هـا و اصـاح آنهـا در برابـر این نقـد. گاه از 
ایـن گفتـه می شـود کـه چنیـن نقـدی چه اثـر مثبـت بزرگی 
می توانـد بـر توسـعۀ دانـش بومـی داشـته باشـد. از جملـه، 
گفته انـد ویژگـی مهـم موفق  تریـن پژوهشـگاه ایرانـی از نظر 
شـاخص های مختلـف تولیـد علـم در مجله هـای آی اس آی 
ارزیابـی  کشـور(،  مراتـع  و  جنگل هـا  تحقیقـات  )مؤسسـۀ 
سـاالنۀ طرح هـای تحقیقاتی پژوهشـکده به نحـوی نظام مند 

اسـت ]1[.

ــن نقطــه ضعــف در مطالعــه ای  ــه ای ــه ای از اشــاره  ها  ب ــرای فقــط نمون 4.  ]ب
ــه: 25[ ــد ب ــی، بنگری ادب

]فقط برای نمونه ای از میان نمونه    های متعدد، بنگرید به: 71[   .5
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2-1.2ضعف1مدیریت

بسـیاری از آسیب  شناسـان گفته انـد کـه پژوهشـگر بـه 
منابـع و حمایـت مالـی نیـاز دارد و اگـر کتاب هـا و دیگـر 
امکانـات را برایـش تهیـه نکننـد کارش پیـش نخواهـد رفت 
]10[. برخـی از نحـوۀ حمایت های مالی از پژوهشـگران انتقاد 
کرده انـد؛ اینکـه چـه انـدازه وام در اختیار شـان می گذاریـم تا 
بـرای انجـام کار های پژوهشـی و سـاده  ترین هزینه  ها مجبور 
نباشـند از درآمـد انـدک و بودجـۀ زندگی شخصی  شـان خرج 

.]4[ کنند 
بـا وجـود ایـن، فقـط بودجـه مشـکل نیسـت. پرسـش 
مهـم ایـن اسـت کـه امکانـات مـا چقـدر در مسـیر کمک به 
پژوهـش قـرار دارد. بـه عنـوان مثال، رابطـۀ میـان کتابداران 
با پژوهشـگران بهتر اسـت یا با دانشـجویانی که کمتر سـعی 
می کننـد از آنهـا کار بکشـند: تردیـدی نیسـت کتابخانه  هـا 
می شـوند.  محسـوب  پژوهـش  بـرای  الزم  امکانـات  از 
برخـی گفته انـد فاصلـۀ کتابخانه  هـای مـا بـا دانشـگاه های 
اروپایـی از نظـر دسترسـی بـه منابع بسـیار اسـت؛ چنانکه در 
کتابخانه  هـای این کشـور ها پژوهشـگران هر کتابـی بخواهند 
بـه سـرعت و آسـانی در اختیار شـان قـرار می گیـرد ]39[. از 
نـگاه اینـان، وضعیـت منابـع دیجیتـال نیز بـرای بسـیاری از 
رشـته  ها تعریفـی نـدارد. روند دیجیتال شـدن منابـع در برخی 
زمینه  هـای پژوهـش مثـل تاریـخ معاصـر ایـران بسـیار کنـد 
اسـت؛ چنانکـه گفته انـد اگر بـا همین رونـد پیـش رود، 400 
سـال زمـان الزم اسـت کـه اسـناِد ایـراِن معاصـر دیجیتـال 

شـود ]63[.
بی تناسـبی شـمار دانشـجویان بـا امکانـات نیـز مشـکلی 
منصوریـان  خطاسـت.  سیاسـتگذاری های  نتیجـۀ  و  دیگـر، 
می گویـد از موانـع مهـم پژوهـش آن اسـت کـه دانشـگاه ها 
احسـاس  سـبب  بـه  اسـتاد  و  می گیرنـد  بسـیار  دانشـجوی 
مسـئولیتش ]کـذا[ مجبـور اسـت راهنمـای تعـداد زیـادی از 
رسـاله  ها شـود ]72[. ایشـان توضیحـات دقیقـی نیـز دربـارۀ 
مشـکات دانشـجویانی دارد کـه در مقطـع کار شناسی ارشـد 
و باال تـر تحصیـل می کننـد: شـب در اتوبـوس می خوابنـد و 
صبـح خسـته و کوفته به دانشـگاه می رسـند. آنها باید بسـیار 
سـریع بازگردنـد، چـون کارمندنـد و مرخصـی ندارنـد و حتی 
فرصتـی کوتـاه بـرای سـراغ گرفتـن از کتابخانۀ دانشـگاه نیز 

پیـدا نمی کننـد ]72[.

از نـگاه اعضـای هیئـت علمی دانشـگاه یـزد، اصلی  ترین 
عامـل ضعف در پژوهش، مشـکات سـاختاری آموزش عالی 
شـناخته شـده اسـت؛ مشـکاتی چـون کمبـود آموزش هـای 
کارگاهـی الزم بـرای پژوهـش، کمبـود کادر علمـی مجـرب 
پژوهشـگر،  نیرو هـای  تربیـت  بـه  بی توجهـی  پژوهشـی، 
ناکارامـدی واحد هـای درسـی و بی ارتباطـی آنها بـا پژوهش، 
کمبـود آموزش هـای عمومـی الزم بـرای پژوهـش، و ضعف 
پژوهشـگران از نظـر آشـنایی بـا مقدمـات و روش پژوهـش 

.]28[
بی اطاعــی مدیــران از مشــکات پژوهــش، تقــدم 
ســلیقه  های خــاص ایشــان در تقابــل بــا نظــر پژوهشــگران، 
دیگــر  از  هــم   ایشــان  رانت هــای  و  شــخصی  منافــع 
ــاد  ــانه ی ــات آسیب  شناس ــه در مطالع ــت ک ــکاتی اس مش
اداری  مقــررات  و  کار  پژوهشــی، ســاعت  کار  می شــود. 
دســت وپا گیــر برنمــی دارد و اگــر لحــاظ نشــود، پژوهشــگر 
دل شکســته خواهــد شــد ]10[. اِعمــال ســلیقۀ شــخصی در 
ــل  ــم  از عوام ــاالت ه ــی و مق ــای پژوهش ــی طرح ه ارزیاب
بی انگیزگــی دانشــجویان در تألیــف مقــاالت پژوهشــی 
ــد کــه خــود  ــی هــم  وجــود دارن ــی مدیران اســت1 ]59[. حت
ــد ]51[. ــادی ندارن ــا اعتق ــی زمینه  ه ــش در برخ ــه پژوه ب

پیــش روی پژوهشــگران  اینــان، مشــکل  نــگاه  از 
ــود  ــی، خ ــور پژوهش ــران ام ــه تصمیم گی ــت ک ــن اس همی
ــد کار پژوهشــی  ــا نمی دانن ــل پژوهشــگری نیســتند. آنه اه
ــد  چقــدر زمــان الزم دارد؛ معمــواًل تقاضــای شــتاب می کنن
ــی  ــه جای ــرر ب ــان مق ــر پژوهشــی را در زم ــد اث و می خواهن
ــا  ــد ]53[. آنه ــاال ببرن ــه کار شــان را ب ــد و کارنام ــه دهن ارائ
ــزی اســت و در  ــات فانت ــب اوق ــه پژوهــش اغل نگاه شــان ب
ــه  ــی ب ــود متک ــوزۀ کاری خ ــم ح ــای مه ــدۀ تصمیم ه عم
ــا  ــان، ب ــن آسیب  شناس ــر ای ــتند ]75[. از منظ ــش نیس پژوه
ــی  ــوان گام بزرگ ــختی می ت ــه  س ــی ب ــن مشــکل بزرگ چنی

ــر پژوهــش برداشــت. در ام
مطالعـات مختلفـی نیـز بـر موانـع سیاسـی و فرهنگـی 
بـه  مدیرانـی  اینکـه  می کننـد؛  تأکیـد  ایـران  در  پژوهـش 
اقتضـای نیاز هـای سیاسـی و درک فرهنگی خـود پژوهش در 
برخـی زمینه  هـا را بـه منفعت نمی بیننـد، یا امنیت خـود را در 

]نیز بنگرید به: 14[   .1
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کهنـی ریشـه دار در فرهنـگ مـا اسـت؛ همین که بـه عنوان 
مثـال در حوزه  هـای علمیـه عنـوان »اسـتاد« اعتبار بیشـتری 
نسـبت بـه عنوان »پژوهشـگر« برای فـرد به همـراه می آورد 
]65[. شـاید نتیجـۀ عملـی درآمـدزا نبـودن پژوهـش را بتوان 
در گزارش هایـی جسـت کـه نشـان می دهنـد برخـی اعضای 
هیئـت علمـی سـبب نپرداختـن بـه پژوهـش را کمبـود وقت 
 شناسـانده اند3؛ گویی با کوشـش برای کسـب درآمـد و تأمین 
کمتریـن نیاز هـای خـود، وقتـی اضافـه بـرای پژوهـش پیـدا 

نمی کننـد.
ــون  ــای آن همچ ــش و پیامد ه ــدن دان ــم  از بازاری ش ــی ه برخ
و  جامعــه،  در  علمــی  و  ادبــی  ســرقت  بی رویــۀ  گســترش 
ــرای پژوهشــگران- خاصــه  مشــکات انگیزشــی ناشــی از آن ب
تــازه کاران و جوانــان جویــای نــام- گفته انــد. در نیمه  هــای 
دهــۀ 1380 کّمــی  شــدن معیار هــای ســنجش پژوهش هــا، 
ــاپ  ــه چ ــود؛ اینک ــان ب ــدان و آسیب  شناس ــزرگ منتق ــی ب نگران
ــای  ــه در مجله ه ــاپ مقال ــگاهی و چ ــارات دانش ــاب در انتش کت
ــوان  ــه عن ــه ب ــا ک ــیار بیشــتری دارد از آنه ــاز بس پژوهشــی امتی
ــاراتی  ــا در انتش ــته اند، ی ــه نوش ــا مقال ــال در دائرةالمعارف ه مث
ــدان،  ــن منتق ــگاه ای ــد ]74[. از ن ــاپ کرده ان ــگاهی چ غیردانش
ــی و  ــرقت علم ــتردگی س ــب گس ــی موج ــای کّم رواج معیار ه

ادبــی می شــود4.
ارتقـای  جدیدتـِر  آئین نامـۀ  بـه  نظـر  بـا  دیگـر  برخـی 
اعضـای هیئـت علمـی )مصـوب 1387( پیش بینـی کردنـد 
بـه  تدریـج تصـوری بـازاری از پژوهـش در جامعـه رواج یابد؛ 
چنانکـه نخسـت، بـا گرایـش بـه چـاپ مقالـه در مجله هـای 
علمـی - پژوهشـی، مجله هـای دیگـر از رونـق بیافتنـد؛ دوم، 
محتـوای همایش هـای علمـی بـه  شـدت افت کند؛ سـوم، به 
جـای نـگارش مقاله هـا، برپایـی کرسـی های نظریه پـردازی 
رونـق گیـرد، و چهـارم، بـه جـای چـاپ مقالـه در مجله های 
داخلـی کوشـش بـرای نشـر مقاله بـه زبان هـای دیگـر و در 

مجله هـای خارجـی فزونـی پذیـرد ]16[.
از جملـه، توکلـی در مقالـه ای بـا تبییـن ابعـاد مختلـف 
بـر  اقتصـادی  عقانیـت  نقـش  و  پژوهـش  بازاری شـدن 

]بنگرید به: 54[   .3
]بنگرید به: 74، ص 18-13[  .4

محـدود کـردن پژوهشـگران می جوینـد1.

2-1.3مشکالت1انگیزشی1استادان1برای1پژوهش

عامـل منفـی بـر شـکل گیری روحیـۀ پژوهشـی و رفتـار 
پژوهش محور نامشـخص بودن آیندۀ پژوهشـگر اسـت. وقتی 
کسـی تـا مدت هـا درس می خوانـد و خـود نمی دانـد کـه آیـا 
قـرار اسـت با ورود بـه بـازار کار تحقیقات کند یا بـه کار های 
دیگـر پردازد کوشـش هایش هـرز خواهد رفـت2 ]77[. از نگاه 
برخـی، پژوهشـگری در ایران هرگز شـغل نیسـت و کسـانی 
کـه بـه آن می پردازنـد، درآمد ثابـت و کافی، بیمـۀ بیکاری و 

بازنشسـتگی و امنیـت شـغلی ندارند ]60[.
کفاشـی و تقیـان در مـروری بـر عملکرد اعضای باشـگاه 
دانشـگاه   12 منطقـۀ  واحد هـای  در  جـوان  پژوهشـگران 
بـه  مربـوط  مسـائل  بـر  افـزون  دریافته انـد  اسـامی  آزاد 
برنامه ریـزی، امکانـات، مدیریـت و بودجـۀ پژوهشـی- کـه 
تحصیلـی  رشـتۀ  می رونـد-  شـمار  بـه  مدیریتـی  عواملـی 
مناسـب  بنیـۀ  و  او،  خانـوادۀ  فرهنگـی  پایـگاه  پژوهشـگر، 
مالـی آنهـا بـرای مشـارکت جسـتن در طرح هـای پژوهشـی 
نقـش مؤثـر دارد ]62[. ایـن یعنـی فقـط عـدۀ کمـی از افراد 
می تواننـد کار پژوهشـی کننـد؛ آنهـا کـه از نظر مالی وابسـتۀ 

درآمدزایـی پژوهـش نباشـند.
صمـدزاده در پایان نامـه ای بـا عنوان بررسـی عوامل مؤثر 
در تقـدم آمـوزش بـر پژوهـش در دانشـگاه ها دریافـت کـه 
از نظـر اعضـای هیئـت علمـی دانشـکده  های علـوم انسـانی 
دانشـگاه های دولتی شـهر تهـران در سـال تحصیلی 1379-

1380، چنـد عامـل بـر تمایل اسـتادان بـه کار های آموزشـی 
اثـر می گـذارد: 

کم توانی عملی استادان برای پژوهش؛. 1
کسب درآمد بیشتر از طریق آموزش؛. 2
آسان بودن آموزش به نسبت پژوهش؛. 3

 ارج ننهادن مدیران به یافته  های پژوهشگران ]45[.4. 
نبـودن  درآمـدزا  عملـِی  نتیجـۀ  او،  مطالعـات  پایـۀ  بـر 
پژوهـش گرایـش عمـوم اعضـای هیئـت علمـی بـه تدریس 
بـه جـای پژوهشـگری اسـت؛ امـری کـه سـبب آن، افـزون 
بـر مشـکات مالـی پیش گفتۀ عرصـۀ پژوهش، نـوع نگرش 

]برای مروری بر این قبیل مطالعات، بنگرید به: 20[   .1
]نیز بنگرید به: 78[  .2
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ــام  ــگران در نظ ــش و پژوهش ــگاه پژوه ــودن جای ــن ب پایی
آمــوزش عالــی کشــور، ضعــف زبــان انگلیســی، رونــِد ُکنــِد 
ــوزش  ــودن آم ــت ب ــی، دراولوی ــای پژوهش ــی مقاله ه ارزیاب
از نــگاه مدیــران، تــا حــدی نیــز موانــع سیاســی و نگرانــی 
ــره،  ــی، و باالخ ــای علم ــا کار ه ــی ب ــای سیاس از برخورد ه
بــا مطالعــۀ  ســختی کار پژوهشــی2 ]57[. فضل اللهــی 
ــه  ــرد ک ــه می گی ــم نتیج ــتان ق ــگاه های اس ــتادان دانش اس
ــن  ــی در ای ــل انگیزش ــل، عوام ــن عوام ــوم ای ــان عم از می
ــد  ــت بای ــد اس ــد و معتق ــگاه را دارن ــن جای ــان مهم  تری می
ــا،  ــار مقاله ه ــز انتش ــش مراک ــی، افزای ــویق های مال ــا تش ب
ــت ]57[. ــکل رف ــل مش ــوی ح ــه س ــویق ها ب ــر تش و دیگ

مشـکل بـزرگ دیگـر در مسـیر تولیـد علـم، اضطـراب 
در  کـه  می خواهنـد  دانشـجویان  وقتـی  اسـت.  پژوهـش 
سـریع  ترین زمـان ممکـن دفـاع کننـد و هرچه زود تـر مدرک 
خـود را بگیرنـد، وقتـی عمـدۀ آنهـا کارمنـد اداره هایی انـد که 
آنهـا را بـرای دریافـت سـریع  تر مـدرک بـه منظـور افزایـش 
حقوق شـان بسـیار تشـویق می کننـد و حتـی گاه تحت فشـار 
می گذارنـد، وقتـی اسـتادان راهنمـا و مشـاور تمایـل دارنـد 
هرچـه سـریع  تر ایـن دانشـجو نیـز دفـاع کند تـا آنهـا بتوانند 
دانشـجوی  وقتـی  یابنـد،  دسـت  خود شـان  بـه حق الزحمـۀ 
کار شناسـی ارشـد- کـه به طـور معمول شـاغل و خانـواده دار 
هـم  دارد- زمانـی واحـد پایان نامـه را می گیرد کـه از مدت ها 
قبل، هرچه توانسـته، از رئیس اداره و از همسـرش برای کار ها 
اجـازه و مرخصـی گرفتـه و در کاس ها حاضر شـده اسـت و 
اکنـون همـه بی صبرانه انتظـار دارنـد او هرچه سـریع  تر اینها 
همـه را ر هـا کنـد و زود تـر بـه کار هـای عقب مانـدۀ اداره و 
خانه اش برسـد، خـواه ناخواه عمـوم عوامل محیطی دانشـجو 
را بـه اضطـراب دچـار می کننـد. اینجـا هیچ  کـس از او انتظار 
کار نیکـو نـدارد و کار بـد و نیکـش هرگـز بـا هیـچ قضاوتی 
فـرق جـدی پیـدا نخواهد کـرد؛ یا اگـر بکند، فقط مایۀ فشـار 
بیشـتر بـر خـود دانشـجو خواهـد بـود، نـه بر آنـان کـه او را 

دچـار اضطـراب کرده انـد.
اضطــراِب ناشــی از ایفــای نقش هــای متعــدِد اجتماعــی 
ــش  ــه چال ــگاه ها را ب ــی دانش ــت علم ــای هیئ ــم اعض ه
ــدی  ــری ج ــان اث ــت پژوهش های ش ــر کیفی ــد و ب می کش

]بــرای مــروری مشــابه بــر مقاله هــای دیگــر، بــا نتایجــی مشــابه، بنگریــد   .2
بــه: 28، ص 118-120؛ 18[ 

تحـرکات و فعالیت های پژوهشـی اسـتادان می کوشـد نشـان 
دهـد کـه در شـرایط کنونی بازاری  شـدن پژوهـش چه اثری 
بـر گسـترش رفتار هـای غیرعلمی مثل سـرقت علمـی، اجارۀ 
مـدارک، چـاپ مقالـۀ چنـد اسـمی بـدون مشـارکت واقعـی 
افـراد، و تولیـد کار هـای غیرعلمـی بـا ظاهـری علمـی دارد 
]16[. برخـی بـه  روشـنی اعتـراض کردنـد کـه ایـن برخـورد 
کمیت گرایانـه بـا ارتقـای اسـتادان، عواقـب وخیمـی بـه بـار 
خواهـد آورد؛ اینکـه در ارزیابی اسـتادان، به جـای کیفیت آثار 

پژوهشـی بـه تعـداد آن ایشـان توجـه می شـود1.
مسـئلۀ دیگـر آنکـه، حتـی اگـر هیچ یـک از مشـکات 
کاری  به خـودی  خـود  پژوهـش  نباشـند،  نیـز  پیش گفتـه 
سـخت و مشـکل اسـت که بـرای بسـیاری از افـراد جذابیت 
نـدارد؛ مگـر آنکـه بـا فرهنگ سـازی مناسـب و تأکیـد کافی 
بر قداسـت و ارزشـمندی آن زمینه و بسـتر الزم پدیـد آید. از 
منظـر برخی پژوهشـگران، جای پرسـش دارد کـه »چه اندازه 
فرهنـِگ بـرای پژوهـش دود چـراغ خـوردن و بـرای دیـدن 
کتـاب و پایان نامـه بـه راه دور رفتـن را ترویـج کرده ایـم؟«: 
وقتـی پژوهـش بـه خودی خـود کاری مشـکل اسـت، انتظار 
مـی رود کـه دسـت  کـم بـا سیاسـتگذاری های خطا بـر دامنۀ 

نیافزاییم. مشـکات 
ــا  ــش ب ــۀ خوی ــرآغاز مقال ــی در س ــه، فضل الله از جمل
عنــوان » شناســایی و طبقه بنــدی موانــع تولیــد علــم از 
دیــدگاه اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه های اســتان قــم« 
ــات  ــینۀ مطالع ــر پیش ــق ب ــروری دقی ــا م ــت ب ــیده اس کوش
ــح  ــری واض ــم، تصوی ــد عل ــع تولی ــر موان ــور ب ــل کش داخ
از مهم  تریــن موانــع و مشــکات عرصــۀ تولیــد علــم 
ــات  ــر مطالع ــق او ب ــرور دقی ــۀ م ــر پای ــد. ب ــح ده توضی
ــن  ــور، مهم  تری ــر کش ــگاه های سراس ــترد ه ای در دانش گس
ــش  ــه پژوه ــی ب ــت علم ــای هیئ ــی اعض ــل کم توجه عوام
ــه  ــش ب ــدک پژوه ــی ان ــت: درآمدزای ــرح اس ــن ش ــه ای ب
ــی در دانشــگاه ها،  ــز تحقیقات ــدان مراک ــس، فق نســبت تدری
دیوانســاالری اداری دســت وپاگیر و مقــررات مانع تــراش، 
ــف  ــس، ضع ــوص تدری ــازمانی مخص ــغلۀ کاری درون س مش
در مهارت هــای الزم بــرای پژوهــش و نبــود کارگاه هــا 
و روش هایــی بــرای آمــوزش روش  تحقیــق و کاربــرد 
ــابه،  ــروری مش ــات ض ــر امکان ــه ای و دیگ ــات رایان امکان

]برای اشاره به این مشکل، بنگرید به: 50[  .1



شماره 84  |  زمستان 1400 رهیافت  

32

ایـن آموزش هـا مربـوط بـه کنجکاوی های شـفاهی اسـت و 
معمـواًل دسـتاوردش صبغـۀ مکتـوب و پژوهشـی بـه معنـای 
معهـود کلمـه نـدارد. بـه ایـن ترتیـب، هرگـز بعیـد نیسـت 
کـه طلبـه ای از 18سـالگی پـا بـه نظـام حـوزه گـذارد و تـا 
45سـالگی دروس خارج بخواند و بسـیار آگاه و مجتهد شـود، 
امـا روش  تحقیـق و پژوهش را فرانگیـرد ]8، ص 13[. برخی 
از طـاب گمـان برده انـد اگـر بـرای فراگیـری پژوهـش بـه 
دانشـگاه برونـد مفیـد اسـت؛ امـا البتـه تجربه نشـان داده که 
چنیـن نبوده، و دانشـگاه چنین قابلیتی نداشـته اسـت ]8، ص 

.]26
در برخـی مطالعـات نیز بر این موضوع تأکید شـده اسـت 
کـه ناآشـنایی اسـتادان بـا زبان هـای خارجـی، بـه خصـوص 
زبـان انگلیسـی، می توانـد اثـر منفـی بزرگی بر پژوهـش آنها 
بگـذارد، بـه ویـژه از نظـر آشـنایی بـا نظـرات و روش هـای 
نویـن ]57[. فضل اللهـی بـه خصـوص تأثیـر ضعـف زبـان 
انگلیسـی را بـر بی توجهـی اسـتادان دانشـگاه بـه پژوهـش 
خاطرنشـان می کنـد ]57[. در مطالعـۀ محمـدی نیـز، اثر سـه 
عامـل بـر کاهش نـرخ پژوهش اسـتادان قـم نمایان  تـر بوده 
اسـت: درآمدزایـی انـدک پژوهـش، ضعـف زبان انگلیسـی و 

ناآشـنایی بـا روش تحقیـق ]67[.
مشــکل مهــم دیگــر کــه گاهــی از جانــب ایــن 
پژوهشــگران بــر آن تأکیــد شــده، کمبــود تحقیقــات بنیــادی 
اســت. ایــن منتقــدان پرســیده اند کــه بــه  راســتی تحقیقــات 
بنیــادی در مطالعــات مــا چــه جایگاهــی دارنــد و چــه 
ــدازه  ــه ان ــم؛ چ ــه می کنی ــرف بودج ــا ص ــرای آنه ــدازه ب ان
ــم؛ و  ــوزش داده ای ــورد آم ــن  م ــگران مان در ای ــه پژوهش ب
ــناس،  ــدار، نسخه  ش ــناس، کتاب ــم، زبان  ش ــدازه مترج ــه ان چ
ــم.  ــت کرده ای ــناس تربی ــناس، و سکه  ش ــناس، باستان  ش خط  ش
ــم،  ــا در عل ــگاه نظریه  ه ــه جای ــا نظــر ب ــن، ب ــر ای ــزون ب اف
ــدام  ــان، ک ــات ایرانی ــه در مطالع ــود ک ــیده ش ــا دارد پرس ج
نظریه  هــا پیش برنده انــد و هــر یــک از مطالعاتــی کــه 
ــه  ــرد، ب ــورت می گی ــران ص ــف ای ــکده  های مختل در دانش

ــاند3 ]64[. ــاری می رس ــه ی ــدام نظری ــد ک ــبرد و تأیی پیش
غلبـۀ فرهنـگ شـفاهی به جـای تألیـف مکتـوب و علت 
اصلـی آن- یعنـی ضعـف زبـان و ادبیات فارسـی و نگارش و 
بیـان دانشـگاهیان- از ایـن قبیـل مشـکات اسـت. منتقدان 

]نیز بنگرید به: 9[   .3

ــوق  ــکات ف ــر مش ــد ب ــا تأکی ــش ب ــذارد1. عرفان من می گ
ــان، و  ــت زم ــای مدیری ــوزش روش ه ــا آم ــت ب ــد اس معتق
ــای پژوهشــی  ــرای انجــام کار ه ــا دادن فرصــت بیشــتر ب ب

ــت ]52[. ــی را کاس ــراب پژوهش ــوان اضط می ت
ــت،  ــکل اس ــه کاری مش ــته از آنک ــگری، گذش پژوهش
جذابیت هــای حاشــیه ای بســیاری از دیگــر مشــاغل را 
ــرور  ــا م ــوان ب ــه می ت ــی ک ــن نکات ــدارد. از مهم  تری ــم  ن ه
ــران  ــش در ای ــع پژوه ــارۀ موان ــف درب ــای مختل پژوهش ه
دیــد، یکــی اینکــه عمــدۀ اســتادان دانشــگاه از دیربــاز تأکیــد 
ــور  ــارج از کش ــِی خ ــت مطالعات ــرگاه فرص ــد ه می کرده ان
ــل ایشــان  ــر از ایــن شــود، بســیار در تمای برایشــان فراهم  ت
بــه پژوهــش نقــش خواهــد داشــت. در پژوهشــی، 79 درصــد 
از دانشــجویان اعــام کرده انــد کــه اگــر بــرای ارائــۀ ســمینار 
ــد،  ــزام کنن ــی اع ــی و خارج ــای داخل ــه همایش ه ــا را ب آنه
ــد2 ]35[.  ــدا می کنن ــرای کار پژوهشــی پی ــی ب ــزۀ باالی انگی
ــد  ــان می توان ــاپ نوشته هایش ــد چ ــم  گفته ان ــد ه 43 درص
انگیــزۀ مؤثــری بــرای اســتمرار کار هــای پژوهشــی باشــد.

ــیوه11های1 ــایی1ش ــی1و1نارس ــای1علم ــف1پایه11ه 2-1.4ضع
ــوزی بازآم

نگاه  از  ایران  در  پژوهش  آنچه ذکر شد، همۀ مشکات 
منتقدان نیست. به باور این منتقدان با وجود همۀ مشکات 
فوق هنوز افرادی پیدا می شوند که واقعًا به پژوهشگری اشتیاق 
زمینه  هایی  در  ایشان  از  بسیاری  بنیۀ علمی  اما ضعف  دارند؛ 
مرتبط با حوزۀ مطالعاتی تخصصی  شان، و هم چنین، ضعف های 
ساختاری نظام آموزش عالی، مانع از آن است که دستاوردی 

درخور عرضه کنند.
مشـکل مهـم از نـگاه ایـن منتقـدان ضعـف آموزش های 
روش  تحقیـق اسـت. برخـی منتقـدان بـر وجود این مشـکل 
هـم  در نظـام آمـوزش حـوزوی، و هـم  در نظـام دانشـگاهی 
نظـام  در  کـه  گفته انـد  از جملـه،  ورزیده انـد.  تأکیـد  ایـران 
کهـن طلبگـی نیـز در ایـران، طلبه  هـا چـه در دوران دروس 
مقدماتـی و سـطح، و چـه در دوران خارج، گرچـه با دقت های 
فراوانـی آشـنا می شـوند و آموزش هـای مهمـی بـرای فهـم 
بهتـر متـون، درک و تحلیـل بهتر مسـائل می بیننـد، اما همۀ 

]برای مطالعات مختلف در این باره، بنگرید به: 52، ص 61-59[   .1
]نیز بنگرید به: 29[   .2
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برخـی منتقـدان هـم  از رواج کار های کلیشـه ای و مطابق 
بـرای  گفته انـد.  غیرقابـل  انعطـاف  و  مکانیکـی  الگو هـای 
نمونـه، فرهـادی معتقد اسـت کـه در عرصۀ مردم شناسـی، با 
وجـود آن  همـه کمبود های پژوهشـی، همین انـدک مطالعات 
نیـز روی خرافه نگاری هـا متمرکـز اسـت؛ نـه بحثـی دربـارۀ 
قنـوات کـه مهم  تریـن شـاخص زندگـی اقتصـادی ایرانیـان 
ایـن  از  بـود و نـه بحثـی دربـارۀ کبو ترخانه  هـا، یـا هر چـه 
دسـت می کننـد. هیچ یـک از نیاز هـای امـروزی اقتصـادی و 
کشـاورزی مـا بـا ایـن مطالعـات مردم  شناسـانه پوشـش داده 
اثـر ضعـف مطالعـات مردم  شناسـانه، نحـوۀ  نمی شـود و در 
تطبیـق ایرانیـان بـا بوم شـان در هزاران سـال گذشـته، هرگز 
در مطالعـات جدیـد کشـاورزی، دام پـروری، و جـز آنهـا مورد 
توجـه قـرار نمی گیـرد. گویـی همـه دنبـال آن بودنـد کـه 
سـاده  ترین و بی دردسـر ترین کار را کـه هـوش زیـادی هـم  

الزم نـدارد بـه انجـام رسـانند ]56[.

3. آسیب  شناسی این مطالعات
بـر پایـۀ ایـن آسیب  شناسـی ها، بـا چهـار دسـته مشـکل 
مختلـف مواجه ایـم: نخسـت، مشـکات زیرسـاختی فرهنگی 
می شـود  سـبب  کـه  کشـور-  عالـی  آمـوزش  مدیریـت  و 
افـراد هرگـز بـه فکـر پژوهش هـم  نیافتنـد؛ دوم، مشـکات 
انگیزشـی- کـه سـبب می شـوند آنهایـی نیـز کـه بـه فکـر 
پژوهـش افتاده انـد، منصرف شـوند؛ سـوم، مشـکات اجرایی 
و عملـی- که سـبب می شـوند آنهایـی که پژوهـش را تجربه 
کردنـد، بـه صرافت تکـرار نیافتند؛ و چهارم، مشـکات علمی 
و ضعـف در بازآموزی هـا- که سـبب کاهش کیفیـِت کار های 

پژوهشـِی صـورت  گرفتـه می شـوند.

عیات 3-1.1سنجش1کلی1ُمدَّ

برخـی از ایـن آسیب  شناسـی ها سـال ها پیـش صـورت 
گرفته انـد و بـا ایـن  حـال، هنـوز هـم  نـو بـه نظر می رسـند؛ 
یـا دسـت  کـم بایـد آنهـا را هنـوز کمابیـش درسـت ارزیابـی 
کـرد. بـه عنـوان مثـال اینکـه قاضی نـوری ]60[ می گویـد 
پژوهشـگری در ایـران هرگـز شـغل تلقـی نمی شـود، شـاید 
قـدری بـا نظر بـه شـرایط کنونـی اغراق آمیـز به نظر برسـد؛ 
ولـی تا حـدود زیـادی هنوز هم  سـخن درسـتی اسـت: آری؛ 
کوشـش های فراوانـی صـورت گرفته اسـت کـه پاداش هایی 
بـه پژوهشـگران داده شـود؛ امـا هنـوز حتـی در بسـیاری از 

رویکـرد  بـا  تقابـل  در  همـواره  پژوهش محـوری  گفته انـد 
آموزشـی ِصرف تلقی می شـود؛ حـال آنکه دانشـگاه های ما- 
بـه جـای آنکـه تولیـد علمـی هـم  بکنند- فقـط بـه آموزش 
محفوظـات می پردازنـد؛ آموزشـی خالـی از نقـادی و تفکـر 
خـاق ]7[. بـه  همین  ترتیب، مسـئلۀ زبان و خـط و ابزار های 
دیجیتـال ارتبـاط علمی و اثر آن بر پژوهش هم  شـایان توجه 
بسـیار اسـت1. افـزون بر دانشـگاه، این مشـکل در حـوزه هم  
جـدی اسـت. در حـوزه طلبه  هـای فاضـل بسـیاری اند کـه به 
خاطـر ضعف زبان شـان، جذب کار های پژوهشـی نشـده اند و 
اطاعـات زبانی  شـان در حـد کاربرد های شـفاهی اسـت ]4[. 
بی تردیـد اگـر کسـی هـزار هنـر داشـته باشـد و نوشـتن بلـد 

نمی شـود. نباشـد، محقق 
ایـن پژوهشـگران حتی مشـکل بزرگ گسـترش سـرقت 
ادبـی و علمـی را هـم  در ضعـِف زبان جسـته اند. حکیم باشـی 
در زیـر چنـد محـور کان بـه نقـد مقاله هـای دینی حـوزه و 
دانشـگاه می پـردازد: در سـطح پیش زمینه  هـا، از دیـد او نبـود 
آگاهـی از مباحـث، پرسـش نداشـتن دانشـجویان و طـاب، 
ناآگاهـی از نیاز مخاطبان و نداشـتن طرح پژوهشـی منسـجم 
را بایـد مشـکات اصلـی انگاشـت. در سـطح انگیزه  هـا، از 
وجـود انگیزه  هایـی منفـی چـون خودنمایـی، نگاه ابـزاری به 
علـم و پژوهـش، و رویکـرد تبلیغاتـی بـرای تفکـری خـاص 
شـکوه می کنـد. سـطح بعـد سـطح زبان اسـت. او مشـکات 
و  لفاظـی  همچـون  برمی شـمرد،  بـاره  ایـن  در  را  فراوانـی 
 زیاده نویسـی، تخصصی نویسـی افراطـی و نـگارش بـه زبانی 
 نامفهـوم، و کلی گویـی. بـه همین ترتیب، مشـکات متعددی
 را در زمینـۀ اخـاق پژوهشـی، سـرقت  ادبـی و علمـی رایج،
 ضعف محتوایی و ضعف پشـتیبانی از پژوهشگران برمی شمرد

.]22[
دیـد  از  پژوهـش  زبـان  مشـکات  مهم  تریـن  از  یکـی 
اینـان، غلبۀ سـنت تکرار و بازنویسـی به جای تولید اسـت. از 
جملـه، گفته اند مشـکل بزرگ دانشـجویان و اسـتادان رشـتۀ 
علـوم قـرآن و حدیث خلـط نـگارش مطالب آمـاده و از پیش  
در منابـع  ذکـر شـده، بـا کشـف مطالـب جدیـد اسـت ]39[؛ 
گویـی سـنتی حاکم اسـت کـه در آن تکـرار و تلقیـن بیش از 

پژوهـش و نـوآوری ارزش دارد.

]بــرای اشــاره بــه مشــکات ارتباطــی مقــاالت دینــی بــه ســبب ضعــف   .1
ــد[  ــه  بع ــه: 22، ص 372 ب ــد ب ــان، بنگری زب
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آنهـا اسـت. گویـی از نـگاه صاحبـان بسـیاری از ایـن نقد هـا 
مشـکات  کـرد  پیـدا  افزایـش  مقاله هـا  شـمار  فقـط  اگـر 
نظـام آمـوزش عالـی کشـور حـل خواهد شـد. انگار پرسـش 
اصلـی در ذهـن ایـن منتقـدان همیـن اسـت و بـس کـه چرا 
اعضـای هیئـت علمـی دانشـگاه ها مقالـه اندک می نویسـند. 
جـا دارد پرسـیده شـود آیا مشـکل بنیادیـن آمـوزش عالی ما 
بی عاقگـی عمـوم بـه تألیـف و نـگارش اسـت یـا ضعف در 
کاربـرد روش علمـی؛ یـا اگـر مقاله های اندکی نوشـته شـوند 
کـه بـه  راسـتی دانـش پدیـد بیاورنـد و بـه حـل مشـکات 

بیانجامنـد، مگـر چه اشـکال دارد؟
گاه مؤلفانـی کـه دربـارۀ موضوعـی چـون آسیب  شناسـی 
نظـام پژوهـش در حـوزه یـا دانشـگاه می اندیشـند، نگـران 
رکـود نـگاه »علمـی« و کمبـود تولیـد علـم نیسـتند. اصـًا 
مسـئله ای نیسـت کـه حلش ضـروری باشـد! آنها بـه نحوی 
مبهـم نگران انـد که- به قول خود شـان- »نویسـندگی همراه 
بـا تحلیـل« کم اسـت1؛ یعنی از پژوهشـگری نویسـندگی اش 
را می بیننـد و از روش کار نیـز فقـط تصویـری مبهـم از لزوم 
تحلیـل دارنـد؛ تحلیلـی کـه البتـه بـا رویکرد هـای غیرعلمی 

نیـز می توانـد صـورت گیرد.

3-1.2نظرخواهی1از1پژوهش1گریزان

ایـن قبیـل مطالعـات با نقـد جدی  تـری نیـز مواجه اند: در 
نظـر بگیریـم فقـط مشـکل پژوهـش ایـران کمّیـت مقاله ها 
باشـد و بـا شـناخت اسـباب و علل آن مشـکل بتوانیـم راهی 
بجوییـم؛ ایـن هرگـز به ایـن معنا نخواهـد بود کـه گفته های 
اعضـای هیئت علمـی دانشـگاه ها دربارۀ بی انگیزگی هایشـان 
بـرای مطالعـۀ علمـی بهتریـن پاسـخ را در اختیـار مـا قـرار 
می دهنـد. آنچـه اعضـای هیئـت علمـی- آن هـم  بـه نوعی 
علـل  و  اسـباب  دربـارۀ  پژوهـش-  بـه  بی عاقـگان  گـروه 
پژوهـش نکردن شـان بیـان می دارنـد، ببایسـت دقیق  تریـن 
تحلیـل نیسـت و چـه بسـا موجـب انحـراف ذهیت هـا نیـز 
بشـود. اینکه کسـی گمـان کنـد اصلی  ترین سـبب دوری اش 
از کاری چیسـت، بـه ضـرورت بـر ایـن داللـت نـدارد که اگر 
آن سـبب نیـز مرتفـع شـود، بـه آن کار می پـردازد یـا اگـر 
بخواهـد بپـردازد، صاحیـت کافـی دارد و توفیـِق بـه  انجـام 

]فقط برای نمونه، بنگرید به: 80[   .1

مؤسسـه های تحقیقاتـی نیـز فقط با درآمد حاصـل از پژوهش 
نمی تـوان زندگـی کـرد. برخی راه کار هـا که در ایـن مطالعات 
بررسـی می شـود، هنـوز هـم  بایـد جـدی گرفتـه شـوند و بـا 
همـۀ کوشـش های ارزشـمند انجام  شـده باز هم جـای توجه 
بیشـتر دارنـد؛ بـه عنـوان مثال، سـه نکتـه ای که اسـکندری 
ترویـج آن را ضـرورت شـمرده بـود: گسـترش اقدام پژوهـی، 
مطالعـۀ آثار پژوهشـی دیگـران، و نقد این مطالعـات؛ یا، آنچه 
شـاکر گفتـه بـود: ضـرورت آمـوزش روش  تحقیق بـه عموم 
جوانـان همچـون راهـی منطقی و معقـول برای یافتن پاسـخ 

پرسـش ها.
عیاِت مطـرح در این  بـا این  حال، نباید پنداشـت همـۀ ُمدَّ
قبیـل اظهارنظر هـا راهکار هایـی بهینـه بـرای حـل مشـکل 
پژوهـش در کشـورند. بـرای نمونـه، چـه بسـیار کسـانی کـه 
اجتنـاب خـود از پژوهـش را نتیجـۀ نبـوِد زمینـۀ کار گروهـی 
برشـمرده اند و هـرگاه به  راسـتی چنین زمینه ای فراهم شـود، 
جـز شـراکت جویی فارغ دالنـه راهـی نخواهنـد پیمود. شـیوۀ 
بیـان ایـن گـروه چنـان اسـت کـه می پنـداری در محیطـی 
زندگـی کرده انـد کـه همـۀ کار هـا گروهـی پیـش مـی رود و 
پژوهش اسـتثنا اسـت و بـه همین دلیـل به تنهایـی پژوهش 
کـردن بَـْر ایشـان گـران می آیـد. گویی صبـح تا شـب اینان 
در همـۀ امور شـان درگیـر کار هـای گروهی  انـد و فقـط کاِر 
مملکـت کـه گروهـی صـورت نمی گیـرد و مایۀ زحمت شـده، 

است. پژوهشـگری 
مثـال دیگـر مدعـای کسـانی بـود که کمبـوِد وقـت را- 
اسـباب  مهم  تریـن  از  معیشـت-  سـختی های  بـه  نظـر  بـا 
کمبـود پژوهشـگری می  شناسـاندند. پنـداری تاکنون کسـانی 
بـه پژوهـش رو کرده انـد کـه دلـی خـوش و خیالـی فـارغ از 
اسـباب زندگـی  اگـر  معیشـت خویـش داشـته اند؛ و گویـی 
بـرای پژوهشـگران بهینه  تـر شـود، اینـان کـه در پـی آب و 
نـان گام در ایـن وادی می نهنـد، حاضـر خواهنـد شـد بـه هر 
سـختی تـن دهنـد و کاری بهینه کننـد. بر پایۀ ایـن تأمات، 
اکنـون جـا دارد بپرسـیم این مطالعـات، خود چقـدر بازتابانندۀ 
واقعیت هـای آمـوزش عالی انـد؛ همچنان کـه باید پرسـید چه 
مسـائل دیگـری را نیـز می تـوان سـراغ گرفـت کـه در ایـن 

مطالعـات بـه آنهـا توجـه کافی نشـده اسـت.
نقـدی کلـی دیگری که به غالب مطالعات آسیب  شناسـانۀ 
فـوق روا داشـته می شـود از نظـر غلبـۀ نـگاه کمیت گـرا بـر 
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هرگز حاضر نخواهد شـد سـال های سـال گمنام در گوشـه ای 
زحمت بکشـد، یـا در کنج آزمایشـگاهی شـبانه روز تنها بماند 
و بـه کیفیـت پژوهـش خـود بیاندیشـد. در شـرایط کنونـی 
کشـوِر مـا َصـرِف هزینـه بـرای تشـویق اینـان بـه پژوهـش 

نمی توانـد اولویـت باشـد.

3-1.3فقدان1نگرش1راهبردی

مهم  تریـن مشـکل ایـن مطالعات از جنسـی دیگر اسـت. 
نمی تـوان در عمـدۀ آنهـا نشـانی از نـگاه راهبـردی سـراغ 
گرفـت. ایـن پژوهشـگران سـعی کرده انـد سـیاهه ای از نقاط 
ضعفـی ارائـه کنند کـه همه از آنها کمابیـش آگاه اند و نه  فقط 
در ایـران، کـه در بسـیاری از کشـور ها- کـه تولید پژوهشـِی 
به  نسـبت بیشـتری نیـز دارند- صادق اسـت. نمی تـوان البته 
در ایـن هـم  تردیـد کـرد کـه در هر شـرایطی باید بـرای رفع 
ایـن قبیـل کاسـتی ها کوشـید و هرگـز قانـع نشـد. بـاری، به 
همـان انـدازه کـه وجـود این قبیل مشـکات مسـلّم اسـت، 
ناممکـن  کوتاه مـدت،  در  گاهـی  و  سـخت  هـم   رفع شـان 
اسـت. آنهـا معلـول عواملی انـد که رفع شـان در اختیـار فرد یا 
نهـادی نیسـت و تکیه و تأکیـد بر آنها، در عمل بـه یافتن راِه 
چـار ه ای نمی انجامـد. از قضـا، اگـر قرار باشـد آسیب  شناسـانه 
هنـری کنیـم، بایـد آن هنر نـه اِخبار از اصل مسـئله، که بیان 
اولویت هـا بـرای رفتـن به سـوی حـل مشـکل باشـد. چنین 
اولویت بنـدی و چنیـن تکیـه بـر مشـکلی کلیـدی را کـه هم 
قابـل حـل باشـد و هـم  بـا حلـش گـرِه دیگـر مشـکات نیز 

گشـوده شـود کمتـر در ایـن مطالعـات می تـوان دید.
ــان ســه ســطح مختلــف  ــر آن باشــد کــه می شــاید بهت
مــرز کشــیم. مســئله آن اســت کــه چــه بایــد کــرد افــرادی 
ــش  ــوند، پرس ــوان ش ــتند، کتاب خ ــش نیس ــل پژوه ــه اه ک
ــار  ــث ب ــش و بح ــل پرس ــد ...، و اه ــان بجوش در ذهن ش
بیاینــد. مســئلۀ دیگــر اینکــه چطــور همیــن افــرادی را کــه 
بــا همــۀ مشــکات فــوق در شــرایط کنونــی عاقه منــد بــه 
ــم  ــد عل ــا تولی ــم ت ــاری کنی ــازمان دهی و ی ــد، س پژوهش ان
بیشــتری حاصــل شــود؛ چــه، دانشــجویان و اعضــای هیئــت 
علمــی بســیاری را ســراغ داریــم کــه زحمــت نــگارش مقالــه 
را بــر خــود همــوار کرده انــد و راه بــه جایــی نبرده انــد 
و ســرخورده شــده اند. نویســندگان ایــن مقاله هــا، بــه 
ــه از تســلطی  ــته دانشــجویان اند ک ــول از آن دس ــور معم ط

رسـاندِن درسـت آن را خواهـد یافـت1. پژوهشـگری کاری 
مشـکل اسـت؛ کاری بـا پیچیدگی هـای فـراوان اسـت کـه 
حتـی اگـر کسـی تصمیـم نیـز بـه انجامـش بگیـرد، معلـوم 
نیسـت بتوانـد از عهـده برآیـد و کاری از پیـش بَـَرد. بـه این 
ترتیـب، بهتـر اسـت به جای پرسـش از عموم، راهـی جز این 

بـرای آسیب  شناسـی پژوهش هـا در پیـش گیریـم.
حتـی بـه  عکس، به نظر می رسـد بسـیاری از راهکار های 
پیشـنهادی بـر پایۀ این مطالعات، به گسـترش مشـکات نیز 
بیانجامـد. عمـدۀ تأکیـد کار شناسـان کشـور ما در سـال های 
گذشـته بـر فزونی بودجۀ پژوهشـی بوده اسـت؛ حـال آنکه به 
نظر می رسـد مشـکل اصلـی هرگز بودجـه نیسـت. جایی که 
فرهنـگ پژوهـش نهادینـه نشـده اسـت و بـه قـول صاحباِن 
همیـن مطالعـات، اسـتادان و متخصصـان در تصمیم گیری ها 
بـرای َصـرِف بودجـۀ پژوهشـی جایگاهـی ندارنـد، افزایـِش 
ِصـرِف بودجۀ پژوهشـی فقط موجـب افزایش اسـراف خواهد 
شـد. بـه طـور معمـول بـا افزایـش بودجـۀ پژوهشـی زندگی 
بهتـری در انتظـار پژوهشـگران نخواهـد بـود؛ بلکـه افـراد 
زیـادی بـه قصـد سوءاسـتفاده و بـا انجـام کار هـای ظاهری 

)صـوری( بـه این زمینـه روی خواهنـد آورد.
از  بسـیاری  پژوهشـی،  بودجـۀ  افزایـش  بـا  همچنیـن 
بـه  را  پژوهش هـا  کـه  می افتنـد  فکـر  بـه  امـر  متولیـان 
متناسـب  و  خود شـان،  مطلـوب  کـه  بکشـانند  زمینه  هایـی 
بـا جایـگاه و منافـع خود شـان اسـت؛ نـه آنچـه در واقـع از 
نـگاه کار شناسـان بـرای رشـد کشـور و علم ضـروری به نظر 
می رسـد. در نهایـت پژوهشـگران می بیننـد کـه از میلیارد هـا 
بودجـه هیـچ بـرای کاری کـه از نگاه ایشـان ضرورت اسـت 
اختصـاص نیافتـه، و از میـان ده هـا سـمینار و مجلـه، یکـی 

پذیـرای مقالـۀ حاصـل عمـر آنهـا نبـوده اسـت.
نمونـۀ مشـابه، مطالعاتـی متعـدد اسـت کـه عامـل مهـم 
بی انگیزگـی اسـتادان در ارائـۀ مقاله هـای پژوهشـی را نبـود 
کشـور  از  خـارج  بـه  سـفر  بـرای  مطالعاتـی  فرصت هـای 
دانسـته اند2. بی تردیـد کسـی کـه بی هیـچ دغدغه و احسـاس 
مسـئولیتی برای حل مشـکات کشـور یا دسـت  کـم بی هیچ 
تعهـدی نسـبت به رشـد علِم بشـر مطالعه ای را فقـط به قصد 
کسـب موقعیتـی بـرای سـفر به خـارج از کشـور دنبـال کند، 

]مقایسه کنید با: 17[  .1
]برای نمونه، بنگرید به: 46[   .2
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علم سـنجی ارزیابی شـده اسـت مایۀ فخر دولتمـردان و معیار 
فایده بخشـی کوشش هایشـان، و در عیـن  حـال، بخـش قابل  
توجهـی از همـان تولیـدات علمـی نیـز محصوالتـی تعریـف 
می شـود کـه در فضـای فرهنگـی غـرب شـکل گرفته انـد و 
نمی تواننـد پاسـخ گوی نیازهای جامعۀ اسـامی ایران باشـند.

در سـخن از محتـوای ایـن مطالعـات آسیب شناسـانه نیز 
دریافتیـم در این کوشـش ها رواج گسـتردۀ احسـاس بی نیازی 
مشـکات  مدیریـت،  آن، ضعـف  پیامد هـای  و  پژوهـش  از 
انگیزشـی اسـتادان بـرای پژوهش و ضعف پایه  هـای علمی و 
نارسـایی شـیوه  های بازآمـوزی سـبب اصلی عمدۀ کاسـتی ها 
در توجـه جامعـۀ علمـی بـه پژوهـش بیـان می شـود. از نگاه 
کان هرگـز تردیـد نیسـت کـه چنیـن آسـیب هایی در واقـع 
وجـود دارنـد و توجـه بـه آنها الزم اسـت. بـا این  حـال، خود 
ایـن آسیب شناسـی ها را نیـز می تـوان از جهاتـی نقـد کـرد: 
نظرسـنجی  بـر  آنهـا  عمـدۀ  دوم  کلی گویانه انـد،  نخسـت 
از پژوهش گریـزان اسـتوار شـده اند، و سـوم در اغلـب آنهـا 
نمی تـوان برنامه ریـزی راهبـردی بـرای برون رفـت مرحله  به 

 مرحلـه از مشـکات مشـاهده کرد.
واقعیت آن اسـت که پژوهش کار بسـیار مشـکلی است و 
بسـیاری از افـراد آمادگـی و زمینه ای برایـش ندارند. حتی اگر 
همـۀ امکانـات اجتماعی نیـز در اختیار بسـیاری از دانشـوران 
قـرار داده شـود، چـه بسـا هرگـز نتواننـد پژوهشـی درخـور 
انجـام دهنـد. چنانکـه صاحبـان مطالعـات آسیب شناسـانۀ یاد 
شـده نیـز به درسـتی گفتـه بودنـد، بـرای پژوهش بایـد اهل 
مطالعه بود، جوشـش ادبی داشـت و به حدی از تسـلط زبانی 
رسـیده بـود، نظم ذهنـی و اعتماد به نفس داشـت، نقـاد بود، 
شـجاعت اخاقـی دانسـتن و مسـئولیت پذیری حاصـل از آن 
داشـت ...؛ و ایـن مهارت هـا چیـزی نیسـت کـه بـا ِصـرِف 
هزینـه  کـردن و تشـویق اعضـای هیئـت علمی فراهم شـود. 
حمایـت از پژوهشـگران ضرورتـی انکارناپذیـر اسـت؛ امـا بـا 
حمایـت نشـان دادن از هـر عضـو هیئت علمـی، آن هم  البته 
از نـوع حمایـت مالـی، خطاسـت کـه گمـان بریـم بـر دامنۀ 
پژوهش هـای ارزشـمند و مفیـد افزوده خواهد شـد. بـا نظر به 
جمیـع شـرایط و امکانـات کنونی، هر چقدر سـرمایه بـه بازار 
پژوهـش تزریـق شـود، باز نمی تـوان انـکار کرد کـه جذابیت 
و در دسـترس بودن بسـیاری از فعالیت های اجتماعی مشـابه 

بیشـتر است.

نســبی در کار بــا رایانــه، تایــپ، اســتفاده از شــبکۀ اینترنــت و 
بانک هــای اطاعاتــی و کتابخانه  هــای دیجیتــال برخوردارند، 
بــرای چــاپ مقالــه بــه اســم خود شــان انگیــزه داشــته اند و 
حتــی حاضــر شــده اند از دریافــت ســریع مــدرک تحصیلــی 
ــه، چنــد  ــه انتظــار چــاپ مقال خویــش صرف نظــر کننــد و ب
ماهــی رونــد تصفیــه  حســاب خــود بــا دانشــگاه را بــه تأخیــر 
ــوان بســیاری از اعضــای  ــه همیــن ترتیــب، می ت ــد. ب اندازن
هیئــت علمــی را در ایــن میــان یافــت کــه سرنوشــت ادامــۀ 
ــاپ  ــروی چ ــان در گ ــگاه متبوع ش ــا دانش ــا ب ــکاری آنه هم
مقالــه ای پژوهشــی اســت. آنهــا مقالــه نوشــته اند و بــه چنــد 
ــد؛  ــال کرده ان ــاوت ارس ــان متف ــد زم ــف در چن ــۀ مختل مجل
امــا حاصلــی نبرده انــد و هــر بــار کــه مقالــۀ ایشــان مــردود 
شــناخته شــده اســت، اعتمــاد به نفس شــان را بیشــتر از 
ــی  ــت علم ــه فعالی ــر گون ــا از ه ــه بس ــد و چ ــت داده ان دس

بریــده باشــند.
از  می تــوان  چگونــه  اینکــه  هــم   ســوم  مســئلۀ 
ــد  ــوزی و رش ــه دوران کارآم ــته ای ک ــگران برجس پژوهش
ــرد؛  ــره ب ــی به ــن وجه ــه بهتری ــد، ب ــی کرده ان ــود را ط خ
ــوم  ــد، معل ــان رس ــه پای ــان ب ــر عمر ش ــه اگ ــی ک نیرو های
نیســت چنــد ســال بعــد بــاز چنــان دانشــمندی ظهــور کنــد. 
ــورت  ــن ص ــئله از ای ــه مس ــز ب ــه هرگ ــات پیش گفت مطالع
ــانی و  ــروی انس ــار از نی ــر آم ــه ب ــا تکی ــته اند و ب ننگریس
امکانــات موجــود، اولویــت نظــام آمــوزش عالــی را در ایــن 

زمینــه مشــخص نکرده انــد.

نتیجه
چنانکـه دیدیـم، مطالعاتـی که بـا رویکرد آسیب شناسـی 
پژوهـش در جامعـۀ علمـی ایـران منتشـر شـده، چنـد مرحله 
اول )1370-1350(  را پشـت  سـر گذاشـته اسـت. در دورۀ 
فقـط اشـاره هایی سربسـته و کلـی بـه مشـکات پژوهش در 
جوامـع جهـان سـوم دیـده می شـود. در دورۀ دوم )1370-

1384(، یعنـی تقریبـًا سراسـر دوران دولت هـای سـازندگی و 
اصاحـات، زمینـه برای سـنجش ارزش کوشـش های علمی 
پژوهشـگران بـر پایـۀ معیارهـای کمـی رواج پیـدا می کند. از 
حـدود سـال 1384 بـه بعـد می تـوان اوج کوشـش ها بـرای 
سـنجش کّمـی علـم را مشـاهده کـرد. در ایـن دوره هم زمان 
فزونـِی میـزاِن تولید علم کـه بر پایۀ معیارهـای کّمیت گرایانۀ 
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