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رهیافتی پدیدارشناسانه در واکاوی 
موانع خلق دانش در علوم انسانی بر 
پایه ادراک و تجربه زیسته نخبگان و 

فرهیختگان دانشگاهی

کيفيت و کميّت خلق دانش در هر جامعه اي، بستر تحول بنيادين و توسعه پايدار و متوازن 
را قوام مي بخشد. پژوهش حاضر با هدف تحليل ادراک نخبگان و فرهيختگان دانشگاهي از 
موانع خلق دانش در حوزه علوم انساني انجام شده است. بدين منظور با بهره گيري از ظرفيت 
شگرف روش هاي کيفي و با رويکرد پديدارشناسي به شناسايي و بازنمايي عمق پديده مورد 
بررســي پرداخته شد. داده ها با اســتفاده از نمونه گيري هدفمند از نوع زنجيره اي و مصاحبه 
عميق نيمه ساختاريافته با 27 نفر از نخبگان و استادان دانشگاه تهران گردآوري شد و بر پايه 
راهبــرد هفت مرحله اي ُکاليزي تحليل گرديد؛ تحليل داده ها به شناســايي 7 مضمون اصلي 
شامل »موانع فرهنگي و اجتماعي«، »موانع اقتصادي«، »موانع ارتباطي«، »موانع فردي«، »موانع 
مرتبط با امکانات« و »موانع مرتبط با سياســت گذاري و برنامه ريزي« منتهی گرديد. استيالي 
رويکرد کّمي گرا در تصميم گيري هاي آموزشــي و پژوهشي، شکل گيري گفتمان خلق دانش 
بومي و حرکت در راستاي تحقق مرجعيت علمي را با چالش هايي جدي همراه ساخته است. 
ضرورت دارد ضمن حرکت در راســتاي نهادينه ســازي گفتمان تحول، جايگزيني رويه هاي 
خلق دانش و ارزش آفريني بجاي تمرکز و تأکيد افراطي بر توليد و تعدد مقاله ها و بازانديشي 
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مقدمه
در قرن بیســت و یکم، ایجاد جامعه دانایی محور به عنوان چشم انداز مطلوب مورد توجه 
قرار گرفته اســت. در این جامعه، آموزش و یادگیری از باالترین اهمیت برخوردار اســت. 
شــناخت پدیده های آموزش و یادگیری، که از طریق آنها فرد و جامعه به باالترین درجه 
رشــد و بالندگی می رســند، باید از باالترین توجه در پژوهش های علوم انسانی برخوردار 
باشند. )بازرگان، 1394( در عصر حاضر به دلیل اهمیت یافتن دانش در عرصه های مختلف 
زندگــی به مطالعه فرآیند های خلق دانش1 و موانع و چالش های پیش روی این فرآیند ها 
بیشــتر باید توجه داشت. این امر در کشــور ما نیز بنا به دالیل متعددی نظیر تأکید در 
اسناد فرادستی و به ویژه سخنرانی های مقام معظم رهبری در دیدار با نخبگان علمی جوان 

)95/7/28(، از اهمیتی دوچندان برخوردار است. 
علم و تولید آن سنگ بنای اصلی تمدن امروزی است و به شکلی گسترده در ارتباط 
با سایر واقعیت های جامعه روند حیاتی خود را ادامه می دهد. تولید، بسط و گسترش علم 
تأثیر عمیقی در تمام حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور دارد. به تعبیر دیگر، 
تولید علم و توسعه علمی به عنوان موتور محرکه توسعه همه جانبه و پایدار کشور ها نقش 
عمده ای را ایفا می کند. این امر درخصوص علوم انسانی از اهمیت و حساسیت بنیادینی 
برخوردار است، تا آنجا که برخی ایستادن بر سکوی توسعه را مرهون توجه به این حوزه 
می دانند، چرا که بنیان ها و بنیاد های جامعه انســانی را به طور عام و خاص، مورد بررسی 
قرار داده، حصول آگاهی و شناخت را به اهمیت دادن به این علوم در آن جامعه وابسته 

می دانند. )میرزا بابایی، 1389( 
شواهد گسترده پژوهشی نشان می دهد که در حال حاضر در کشورمان، علوم انسانی 
در زمینه های مختلف خود، به لحاظ خلق دانش، نظریه پردازی و ارزش آفرینی در ســطح 
نامطلوبی قرار دارد. )محمدزاده و صالحی، 1394 و 1395؛ لطف آبادی و دیگران، 1386 و 
دانایی فرد، 1388( تعمق در ابعاد وسطوح برنامه ریزی ها، کتب و مقاله های منتشرشده در 
حوزه های علوم انسانی، از غلبه و جهت دهی نظریه های جوامع گوناگون حکایت می کند. 
این در حالی اســت که پدیده های انســانی و رفتاری به خاطر تأثیرات متقابل پیچیده ای 
که بین انســان و فرهنگ وجود دارد، می باید در بطن هر جامعه با فرهنگ خاص آن با 
عنایت به شرایط بومی  و نژادی هر اقلیم مورد مطالعه قرار گیرد. رشته های علوم انسانی 

1. Knowledge Creation
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در کشــور ما به خصوص در حیطه های جامعه شناسی، روان شناسی، مردم شناسی و تعلیم 
و تربیت عمدتاً برخاسته از فلسفه، مفاهیم و نظریات پژوهشگران غربی و شرقی است که 
از تناسب ناچیزی با آموزه های دینی و فرهنگی مان برخوردار است. به رغم اهمیت بنیادین 
علوم انســانی در اســتقالل و بالندگی فرهنگی هر جامعه ای، مطالعه دانایی فرد )1388( 
نشــان می دهد که میزان تولید دانش در شــاخه علوم انسانی، کُند است و در مقایسه با 
حوزه علوم تجربی و طبیعی، تولیدات آن چشــمگیر نیست. )دانایی فرد، 1388( کاظمی 
)1387( در مطالعه  خود تأکید می کند که به رغم اهمیت توجه به خلق دانش، لیکن تولید 
علم در محیط علمی کشور، مسیر چندان درستی را نمی پیماید. تفاوت و ماهیت مجموعه 
رشته های تشکیل دهنده معرفت بشری و عوامل مؤثر بر آن و نیز تفاوت مؤلفه های عقلی 
و علمی تأثیرگذار بر علوم متفاوت مورد توجه قرار نگرفته، عرصه های همپوشانی و نحوه 
 تغذیه زمینه های مختلف علمی از همدیگر مد نظر دقیق واقع نمی شــوند. در شــیوه های 
تبدیل علم به فّناوری و کاربردی نمودن علوم انســانی و اجتماعی هم کم توجهی وجود 

دارد. )کاظمی، 1387( 
ایده آل آن است که مفاهیم و نظریه های علوم انسانی و رفتاری که محور فعالیت های 
تربیتی و اجتماعی است مبتنی بر مفاهیم حاصل از پژوهش های بومی  پژوهشگران ایرانی 
باشد. )اخوی راد، 1388( معموالً بحث بومی سازی دانش در ارتباط با پدیده جهانی شدن، 
مطرح می شود و در این خصوص دیدگاه های متفاوتی وجود دارد. یکی از آنها نظریه درخت1 
اســت این نظریه مبتنی بر این اصل است که دانش بومی،  ریشه در ارزش ها و سنت های 
بومــی  دارد و در عین حال می تواند عناصــر خارجی مفید را از دانش جهانی جذب کند 
تا به رشــد جامعی برســد؛ طبق نظریه درخت، اساس دانش در نظام های آموزشی توجه 
به ترجیحات فرهنگی و بومی  اســت و این کمک می کند تا دانش آموختگان با نگرشــی 
جهانی رشد یابند و در عین حال، پایبند به سنت ها و هویت های بومی خود باشند. نظریه 
کریستال2 دیدگاه دیگری درخصوص بومی سازی دارد به این گونه که نیاز های فرهنگی و 
هویت های بومی  را شناسایی کرده و متناظر با آنها دانش و ابزاری از دانش جهانی انتخاب 
می شود که منجر به رشد و توسعه هویت محلی می شود، آموزش و برنامه درسی در این 
نظریه باید براســاس آن دسته از ارزش های بومی  و ملی که مرتبط با دانش جهانی است 

1. Theory of Tree
2. Theory of Crystal
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طراحی و سازماندهی شود و نتیجه چنین دیدگاهی، دانش آموختگانی است که به صورت 
محلی و بومی  می اندیشند ولی چشم اندازی جهانی دارند. دیدگاه دیگری در این خصوص 
که نظریه قفس1 نامیده می شود مبتنی بر این فرض است که وفاداری محلی باید هسته 
اصلی هرگونه عمل تربیتی باشــد. در نتیجه فرآیند رشــد و توسعه دانش بومی  می تواند 
با عنایت به واردات و توجه به دانش جهانی باشــد یعنی الزم اســت چارچوبی با مرز های 
دقیق ایدئولوژیکی و هنجار های اجتماعی برای طرح برنامه درسی مشخص شود. )قاسم پور 

و دیگران، 1390( 
تحقیقاتی که در چند ســال اخیر راجع  به موانع فراروی پژوهش اعضای هیئت علمی 
 علوم انســانی دانشگاه ها و مؤسسات تحقیقاتی انجام شــده، بر وجود مشکالت و مسائل 
تأثیرگذار در مســیر فعالیت پژوهشی صحه گذارده اســت. طبق یافته های محمدزاده و 
صالحی )1394 و 1395( بخش قابل مالحظه ای از افت نشــاط و پویایی علمی در علوم  

انسانی ناشی از نگاه قالبی و غیرمتناسب با ماهیت این علوم بوده است. 
پرورش انسان هایی فرهیخته، متفکر، ارزشی، پیشرو، تقویت کننده  ارزش ها و هنجار ها از 
رسالت های این حوزه علمی  است ولی فعالیت های ناچیز پژوهشی در این حوزه، نشان دهنده 
موانع و گلوگاه هایی به ویژه بر سر راه متولیان آن یعنی اعضای هیئت علمی دانشگاه هاست. 
)حسین پور، 1390( عوامل بازدارنده انجام پژوهش از نظر اعضای هیئت علمی رشته های 
علوم انســانی شرکت کننده در تحقیق حســین پور، به ترتیب، مسائل و مشکالت شخصی 
اعضای هیئت علمی، ضوابط دســت و پا گیر اداری، ضعف مدیریتی و سیاســت گذاری، 
مشکالت اقتصادی، کمبود امکانات پژوهشی، موانع توانمندسازی اعضای هیئت علمی  و 
نهایتاً مسائل اجتماعی ذکر شــده اند. )حسین پور، 1390( نتایج پژوهش نوری )1393( 
نشــان داد که از نظر اعضای هیئت علمی، مهم ترین موانع تولید علوم انســانی بومی  در 
رشته های علوم تربیتی شامل موانع فرهنگی، سیاسیـ  اجتماعی، اقتصادی سخت افزاری، 
ساختاری و مدیریتی  است، که در این میان، موانع اقتصادی سخت افزاری باالترین تأثیر و 
موانع ساختاری و مدیریتی کمترین تأثیر را  داشته است. ایمان و و کالته ساداتی )1391( 
در پژوهش خود که به آسیب شناســی روش های توســعه علوم انسانی در ایران پرداخته 
بــود به مواردی نظیر فقدان مبانی معرفتی مشــخص و مبتنی بر جهان بینی اســالمی، 
ضعف نظریه پردازی و ایجاد نوعی از توســعه معرفت علمی  که عمدتاً مشــکل مدار است 

1. Theory of Birdcage
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تا مســئله محور و در نهایت اینکه این نوع توسعه معرفت، عمدتاً برون زا است تا درون زا، 
به عنوان عمده ترین کاستی ها در توسعه علوم انسانی در ایران اشاره نموده است. 

با توجه به اهمیت و حساســیت بالندگی حوزه های علوم انسانی و اثرات بنیادین آن 
در تعالی یا تباهی هرجامعه ای، بررســی موانع و چالش های موجود بر ســر راه عملکرد 
بهینــه و به ویژه خلق دانش اصیل، ضرورتی انکارناپذیر اســت. همچنین مرز بین جوامع 
توسعه یافته و نیافته تا حد زیادی به میزان و کیفیت خلق دانش آن جامعه بستگی دارد و 
ریشه یابی موانع تحقق آن، از اهمیت ویژه ای برخوردار است. کم توجهی نسبت به ضرورت 
اســتفاده از روش های پژوهش کیفی در بررسی این مسئله، نگارندگان را بر آن داشت تا 
با روشی متفاوت از سایر پژوهش های صورت گرفته، ابعاد پیدا و پنهان آن را شناسایی و 
بازنمایی نمایند. به دیگر سخن، ماهیت و اهمیت موضوع مورد مطالعه و فقدان شناخت 
کافی در این حوزه، بر ضرورت معناکاوی و تحلیل ادراک مطلعان به منظور کشــف ابعاد 
پنهان مســئله، صحه می گذارد؛ از این رو هدف اصلی پژوهش حاضر، کسب درک عمیقی 
از دیدگاه نخبگان و فرهیختگان دانشــگاهی درخصوص موانع خلق دانش در حوزه علوم 
انسانی می باشد و تالش شده است تا به این سؤال که »موانع و چالش های پیش روی خلق 

دانش در علوم انسانی چیست؟«، پاسخ داده شود. 

چارچوب مفهومی
به مقوله خلق دانش بومی و اصیل در حوزه علوم انسانی می توان از رویکرد های متفاوتی 
نظیــر الف. دیدگاه ها و مطالعات فرهنگی؛ ب. مبانی انسان شناســی و ج. فلســفه علم، 
نگریســت که این دیدگاه ها متناســب بــا آموزه ها و مبانی خود، تعاریــف متفاوتی ارائه 
می نمایند. دیدگاه ها و مطالعات فرهنگی، که پژوهش حاضر با عنایت به این دیدگاه، انجام 
شــده است براساس آن، تولید علم و خلق دانش در حوزه علوم انسانی، رابطه مستقیم با 
ارزش های بومی زیربنایی فرهنگ و اخالق دارد. مفروضات پیروان این رویکرد در تقابل با 
مطلق گرایان  )پوزیتویست ها(  می باشد و معتقدند که مفاهیم از فرهنگی به فرهنگ دیگر، 
متفاوت است و در خلق دانش بومی باید به تفاوت ها در هر جامعه، توجه داشت. فرهنگ 
به موازات توسعه و در فرآیند پویا و رابطه دو جانبه آن )تأثیر بر یکدیگر( حرکت می کند. 
برنامه های درسی دانش آموختگان رشته های علوم انسانی، شیوه زندگی مردم یک جامعه 
را در پاسخگویی به نیاز های آنان تغییر می دهد. به عبارت دیگر، الگو های اندیشه و رفتار، 
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ارزش ها، اعتقادات، شــیوه نگرش به فعالیت های اقتصادی را دگرگون می کند. مطابق با 
نظر گیبون1، فرهنگ واجد ویژگی های اکتسابی بودن، انتقال پذیری، قابلیت اشاعه و نظم 
بخشیدن به رفتار است. این فرهنگ با چنین ویژگی هایی موجب انسجام جامعه می شود 
و به طور مســتمر در حال تغییر و تحول و توسعه است. )گیبون، 1998( هویت فرهنگی 
انقالب اســالمی نیز مقوله فرهنگ را یکی از اجزای زیر بنایی قرار می دهد و پرداختن به 
آنها را برای تمامی نهاد های جامعه به خصوص دانشــگاه ها و مراکز آموزش عالی در نظر 
می گیرد و آن را به منزله بزرگ ترین مرکز فرهنگ ســازی در کشــور می داند. لذا، توسعه 
علمی و فرهنگی هر جامعه ای، نیازمند حرکت این نهاد ها در مسیر فرهنگ ملی و بومی 
است. چنین نهادی کانون اصلی اندیشه ورزی و تشخیص دهنده و تعیین کننده مقتضیات 
ملــی، منطقه ای و جهانی و تدوین کننده راهبرد های علمی و فرهنگی در جامعه و همراه 

ارزش های اخالقی و باور های دینی است. )اخوی راد، 1388( 

روش
با توجه به تفاوت های فلســفی پارادایمی  دو روش کّمی  و کیفی، در بررســی های کیفی 
به جای اســتفاده از چارچوب نظری برای تدوین و آزمون فرضیه ها، از چارچوب مفهومی 
 برای اســتخراج سؤال یا سؤال های تحقیق استفاده می شود. )مکسول2، 2005 و ریچی و 
لوئیس3، 2003( پژوهش حاضر مبتنی بر رویکرد تفســیرگرایی اجتماعی اســت. در این 
رویکرد، باور بر این اســت که با توجه به خالق بودن ماهیت انســان، سیال بودن واقعیت 
اجتماعی و ســاخته و معنادارشدن در فرایند درک و تفسیر انسان ها از آن، لذا نمی توان 
مسیر و روش خاصی برای درک واقعیات و یا ایجاد تغییر در آنها پیشنهاد کرد. )دنزین و 
لینکلن4، 2011؛ نیومن5، 2007 و گوبا و لینکلن6، 2005( با توجه به عمق ناچیز یافته های 
پژوهش کّمی )صالحی و گل افشانی، 2010(، فقدان مطالعه ای با رویکرد کیفی در شناسایی 
موانع خلق دانش و همچنین اهمیت واکاوی عمیق این موضوع، اتخاذ رویکردی اکتشافی 
برای کشف همه ابعاد پیدا و پنهان این مسئله انکارناپذیر است. بنابراین پژوهش حاضر با 

1. Gibbon
2. Maxwell
3. Ritchie & Lewise
4. Denzin & Lincoln
5. Neuman
6. Guba & Lincoln
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رویکرد کیفی و به روش پدیدار شناسی سعی دارد تا با تحلیل ادراک نخبگان و فرهیختگان 
دانشــگاهی، موانع خلق دانش بومی  در علوم انسانی را شناسایی و بازنمایی کند. در این 
شیوه، »محقق به دنبال درک و توصیف معانی یک مفهوم یا پدیده از دیدگاه عده ای از افراد 
بر حسب تجارب زیسته شان است«. )اکبری و غفوریان، 1393: 22( مشارکت کنندگان با 
بهره گیری از روش نمونه گیری هدفمند از نوع زنجیره ای انتخاب شــدند. برای گردآوری 
داده ها از فن مصاحبه نیمه ساختاریافته1 استفاده شد، که در نهایت با انجام 27 مصاحبه 
اشباع داده ها حاصل گردید که شامل 19 نفر از استادان و فرهیختگان دانشگاهی و 8 نفر 
دیگر از دانشــجویان دکتری که توسط بنیاد ملی نخبگان به عنوان نخبه علمی  شناسایی 
و معرفی شــده بودند، می باشد. رسیدن به اشباع نظری داده ها در این مطالعه با انتخاب 
افراد مطلع برای مصاحبه حاصل گردید به این گونه که ابتدا با انجام یک مصاحبه با ایشان 
و تحلیل آن، مضامین اولیه تشکیل شــده و مبتنی بر این مضامین به انجام مصاحبه دوم 
پرداخته شــد و سپس مضامین بهبود بخشیده شــده و کامل تر شدند و این روند تا 27 
مصاحبــه ادامه یافت و مضمون ها با انجام هر مصاحبه کامل تر از قبل گردید و در نهایت 
مضمون های نهایی تدوین شــدند؛ تمامی  ُکد ها و کلمات کلیدی که از مصاحبه بیست و 
هفتم به بعد در متن مصاحبه ها یافت می شد، شکل جدیدی بر مضامین تدوین شده اضافه  

نکرده و در نهایت 7 مضمون اصلی از یافته ها دسته بندی گردید.
بــرای هدایت نظام یافته و روامند مصاحبه ها، پروتــکل مصاحبه گری تنظیم گردید. 
پس از تدوین پروتکل و هماهنگی با مصاحبه شــوندگان، طبق برنامه زمان بندی شده، به 
انجام گفتگو و تنظیم و بازبینی متن گفتگو های صورت گرفته، درباره ســؤال های محوری 
در قالب کاربرگ های تدارک دیده شــده، اقدام گردیــد. دامنه زمانی انجام هر مصاحبه 
بین40 تا 70 دقیقه در تغییر بود. بعد از گردآوری فرم های تکمیل شده نسبت به پاالیش، 
بازخوانی، دسته بندی و ارائه یافته ها از طریق فن تحلیل محتوای کیفی متن مصاحبه ها 
اقدام شــد. برای تحلیل داده ها اقداماتی نظیر انجام مصاحبه با مشــارکت کنندگان مرور 
یادداشت های تدوین شده بالفاصله بعد از انجام هر مصاحبه برای تعدیل و تکمیل مطالب 
یادداشت شده و همچنین ُکدگذاری، صورت پذیرفت. در این پژوهش، داده های حاصل از 
یادداشت برداری های به عمل آمده از مصاحبه ها، خط به خط خوانده شده و سپس مفاهیم و 
جمله های اصلی، استخراج و مقوله ها و طبقه ها تشکیل شد و در نهایت دسته بندی شدند. 

1. Semi-Structured Interview
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صحت و اعتماد پذیری؛ انتقال پذیری؛ وابســتگی و اتکا پذیری و تأیید پذیری از جمله 
مالک های برای بررسی کیفیت یافته های پژوهش کیفی به شمار می رود. )لینکلن و گوبا، 
1985؛ گل افشانی، 2003 و اشنتون، 2004؛ نقل از صالحی و دیگران، 1394( در پژوهش 
حاضر به منظور تأمین و افزایش صحت یا روایی درونی یافته ها، از چهار نفر از استادان آشنا 
با ماهیت مســئله پژوهش کمک گرفته شــد تا به بررسی و میزان باور پذیری تفسیر های 
به عمل آمده از ســوی پژوهشگر بپردازند؛ به منظور تأمین و افزایش انتقال پذیری یافته ها 
مبتنی بر راهبرد چند سویه ســازی داده ها، همزمان از اسناد و داده های روایتی حاصل از 
مصاحبه ها استفاده شد تا بر میزان باور پذیری تفسیر های انجام شده افزوده گردد؛ همچنین 
به منظور تأمین تأیید پذیری و اتکاپذیری یافته ها تالش گردید تا با تهیه شواهد و مدارک 
کافی درخصوص پدیده مورد مطالعه، تشــریح زمینه و شــرایط پژوهش )اتکاپذیری(  و 
توضیح جزئیات کافی از فرایند جمع آوری و تحلیل داده ها )تأییدپذیری(، حاصل شــود. 
در انتها برای قانع سازی خوانندگان، از رویه  »به کارگیری اصطالحات شرکت کنندگان در 

گزارش پژوهش« استفاده شد.

جدول 1: ویژگی های مشارکت کنندگان در پژوهش

جنسیتسنرشتهمرتبه علمیشماره

مرد35علوم تربیتیاستادیار1

مرد40فلسفهاستادیار2

مرد45علوم سیاسیدانشیار3

مرد56علوم سیاسیاستاد4

مرد37مطالعات منطقه ایاستادیار5

مرد35حقوقاستادیار6

مرد39فلسفهدانشیار7

مرد35فلسفهاستادیار8

مرد56فلسفه تعلیم و تربیتدانشیار9

مرد39مطالعات خاورمیانهاستادیار10

زن45علوم سیاسیدانشیار11



83

جنسیتسنرشتهمرتبه علمیشماره

مرد50علوم سیاسیدانشیار12

مرد60مطالعات منطقه ایاستاد13

زن38فلسفهاستادیار14

زن53فلسفهدانشیار15

مرد55علوم قرآنیاستاد16

مرد57تاریخاستاد17

مرد50حقوقاستاد18

مرد59علوم تربیتیاستاد19

زن51علوم تربیتیدانشیار20

زن37مطالعات فرهنگیاستادیار21

زن49حقوقدانشیار22

زن55حقوقاستاد23

مرد33فلسفهدانشجوی دکتری24

مرد29علوم اجتماعیدانشجوی دکتری25

زن27علوم اجتماعیدانشجوی دکتری26

زن30فلسفهدانشجوی دکتری27

مرد29فلسفه تعلیم و تربیتدانشجوی دکتری28

مرد31فلسفه تعلیم و تربیتدانشجوی دکتری29

مرد28علوم تربیتیدانشجوی دکتری30

مرد26علوم تربیتیدانشجوی دکتری31

یافته های پژوهش
پس از انجام 27 مصاحبه با نخبگان و فرهیختگان دانشگاهی و خواندن چندین باره آنها در 
نهایت 32 زیر مضمون استخراج گردید و این زیرمضامین در دسته بندی موضوع های اصلی 
قرار گرفت و به این ترتیب از آنها 7 مضمون اصلی شامل »موانع فرهنگی و اجتماعی«، »موانع 
اقتصادی«، »موانع ارتباطی«، »موانع آموزشــی«، »موانع فردی«، »موانع مرتبط با امکانات« 

رهيافتی پديدارشناسانه در واکاوی موانع خلق ...



84

راهبرد فرهنگ/ شماره پنچاه و دوم/ زمستان 1399

و »موانع مرتبط با سیاست گذاری و برنامه ریزی« به دست آمد که در ادامه به اختصار و با 
استفاده از روایت های مشارکت کنندگان، تبیین شده است.

1. مضمون اول: موانع فرهنگی و اجتماعی
1.1. عدم توانایی در جذب و نگهداری نخبگان

سیاست ها باید به گونه ای تدوین شوند که بر جذب و نگهداری نخبگان متمرکز باشند، در 
غیر این صورت با پدیده موسوم به فرار مغز ها مواجه خواهیم بود. به نظر می رسد، حمایت 
ناکافی برای جذب و تأمین زندگی و فضای شغلی نُخبگان، در زمینه سازی و تسریع پدیده 
مهاجرت نخبگان اثرگذار بوده است )قاسمی و صالحی، 1396( و پرواضح است که شدت 
یافتــن پدیده مهاجرت نخبگان، می تواند در روند کاهش میزان و کیفیت خلق دانش در 
کشور اثرگذار شود. 8 نفر از مشارکت کنندگان به این مورد اشاره کرده اند که در ادامه به 

بخشی از روایت ها اشاره شده است.
دانشیار 45  ساله رشته علوم سیاسی در این مورد می گوید: 

»به نظر من اگر دولت فکر جدی ای برای حمایت از نخبگان نکنه، قطعاً هر کدومشون 
که توانایی رفتن به کشور های دیگر رو دارن، خواهند رفت و این چیزی جز تأسف 
خوردن نداره. واقعاً حیف است که در کشوری مثل ایران با این همه منابع و امکانات 
به خاطر نبودن مدیریت درســت، اجازه بدیم که به راحتی نخبگان مهاجرت کنند و 
از کشور خارج بشن و در نهایت دانشی که در آینده تولید می کنند، با هزینه چند 
برابر بیشتر از طرف اون کشور ها به خود ما فروخته بشه، خب ما بیایم با برنامه ریزی 
درســت مانع این پدیده بشیم، خدا رو شکر همین که دولت ما این رو پذیرفته که 
باید تو این مسیر قدم برداره جای خوشحالی داره ولی هنوز ما در رتبه اول صادرات 

نخبگان تو دنیا قرار داریم!«
پرواضح است، چنانچه در کشور فرصت کافی و اقدامات هوشمندانه برای کاهش روند 
مهاجرت نخبگان و جذب فرهیختگان موجود نباشد، خأل های علمی در جامعه همچنان 
ناشناخته باقی خواهند ماند و نمی توان از ایده ها و خالقیت آنها به منظور بهره گیری برای 

رفع مشکالت بهره جست.
1.2. ضعف در کار تیمی

یکی از دالیل ایجاد شرکت ها و مؤسسات این است که یک فرد نمی تواند به تنهایی همه 
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کار ها را انجام دهد و با توجه به گسترش روزافزون دامنه دانش بشری نمی توان در همه 
علوم به تنهایی ســرآمد بود و کار تیمی  به همین دلیل ضرورت دارد. برای تســهیل و 
تسریع در فرآیند خلق دانش، باید از فعالیت های تیمی بهره جست، چرا که با به اشتراک 
گذاشتن دانش در قالب گروه ها، به ابعاد بیشتری از آن می توان پی برد. حدود دو سوم از 
افراد مصاحبه شــونده به این مورد اشاره کرده اند و هر یک به نوعی عدم همکاری و ضعف 

در کار های تیمی و مشترک را از موانع جدی در خلق دانش دانسته اند.
استاد 60  ساله مطالعات منطقه ای در این باره می گوید: 

»یکی از دالئل عدم خلق دانش همین تک روی کردن و فردگرایی هســت. نبودن 
روحیه همکاری یا ضعیف بودن اون در جامعه و مخصوصاً دانشــگاه ها باعث میشه 
از ســرعت و کیفیت تولید و خلق دانش کاســته بشه. همون طور که تو عرف االن 
جاافتاده ما ایرانی ها روحیه کار تیمی نداریم و کار های فردی رو بیشتر دوست داریم 
شاید این باور عرف درست باشه و ریشه تو فرهنگ ما داشته باشه، با این حال جامعه 
دانشگاهی نباید خودش رو اسیر چنین تصوراتی بکنه و بهتره که ما از همون اول 
روحیــه کار تیمی رو از دوران ابتدایی تو بچه هامون پرورش بدیم که وقتی بزرگ 

میشن این روحیه رو داشته باشن«
1.3. گذشته نگری در زمینه نظریه های علمی

تأکید بر گذشــته ای درخشــان و غفلت از وضع موجود و نداشتن برنامه ای برای آینده، 
می تواند یکی از آفت ها و موانع جدی در مســیر خلق دانش بومی  باشــد. تأکید و توقف 
محض بر گذشــته، کم توجهی به ضرورت ترویج فرهنگ تالش و سخت کوشــی در خلق 
دانش، کم توجهی به نیاز های وضع موجود جامعه، یکی از بســتری هایی است که مانعی 
جدی در خلق دانش بومی و ارزش آفرینی می شود. البته شکی نیست که حفظ و تقویت 
هویــت ملی و فرهنگــی از ارزش های اصیل بوده و جامعه ما نیــز به آن توجه دارد اما 
توجه محض به آن و غفلت از موقعیت شناسی و نیازمندی های حال، می تواند به تقویت 
روحیه ایســتایی و دلخوشــی به گذشته و کم توجهی به اصل اساســی ایجاد و تقویت 
روحیه تالش محوری در توســعه علمی دامــن زده و فرهنگی غیرمولد را ترویج نماید. 7 
نفر از مشــارکت کنندگان، تمرکز و تأکید بیش از اندازه بر گذشــته را از جمله موانع و 

چالش های خلق دانش دانسته اند.
استاد تاریخ 57 ساله در این باره می گوید: 
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»عامل اصلی رشــد نکردن ما یا بهتر بگم ُکند بودن رشــد ما تا حد خیلی زیادی 
همین اسطوره پرســتی است که در بین جوانان ما االن خیلی رایج هست. همشون 
به گذشــته می بالند، این اصاًل بد نیست که ما به گذشتمون ببالیم و افتخار کنیم 
که گذشتگان ما چنین و چنان بوده اند ولی اینکه فقط در همین حد بمونیم اشتباه 
بزرگیه و خیلی هم خطرناکه؛ خیلی از جوان های ما فکر می کنند ایران باستان خیلی 
خوب و گل و بلبل بوده و به اســطوره های علمی ما افتخار می کنند در صورتی که 
به این فکر نمی کنن که اون ها چرا اسطوره شدن؟ اصاًل چطور شد که اسم و رسم 

اون ها باقی موند؟ چه کاری انجام دادند تا اسمشون باقی موند؟«
1.4. نامشخص بودن جایگاه پژوهشگر در جامعه 

هنگامی که مرز بین حوزه های کاری با یکدیگر مشــخص نباشند و با ابهام همراه باشند، 
نباید انتظار داشــت که همه عوامل وظیفه خود را به خوبی انجام دهند. مادامی که نقش 
پژوهش و پژوهشگری در جامعه نا آشنا باشد و وظایف و حقوق مشخصی برایشان تعریف 
نشــده باشــد انتظار خلق دانش بومی، به جا نیست. حدود نیمی از افراد مصاحبه شده به 

این مورد اشاره کرده اند.
دانشجوی دکترای رشته علوم تربیتی در این باره می گوید: 

»من یک دانشجو هستم و تا حاال چند کار پژوهشی انجام دادم ولی همه کار هایی 
که من انجام دادم به نوعی اجبار پشــتش بوده یعنی اگه نیاز نداشتم شاید ترغیب 
نمی شــدم که انجام بدم. منظورم اینه ما تو دانشــگاه ها به دانشــجو ها یاد ندادیم 
که بین دانشــجو بودن و پژوهشــگر بودن مرز خیلی بزرگی نیست، یک دانشجو 
می تونه همزمان که دانشجو هست کار های پژوهشی زیادی انجام بده و پژوهشگر 
باشــه، خیلی از دانشجو ها اصاًل به دنبال این برنامه ها نیستند و برای دل خودشون 

درس می خونن«
پژوهش و پژوهشــگر در جامعه باید جایگاه مشخص و ارزشمندی داشته باشد. به زعم 
برخی از مشــارکت کنندگان در جامعه مان، وظایف، جایگاه و مزایای نقش پژوهشــگری، 
غیرشــفاف و ذهنی اســت و همین عاملی است که می تواند موجب ناشناخته ماندن این 

حیطه و عدم تمایل افراد توانمند گردد.
1.5. نهادینه نشدن فرهنگ پژوهش در جامعه 

ترویج و نهادینه شده فرهنگ پژوهش در جامعه، در وهله اول از مواردی است که مستلزم 
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دخالت دولت ها اســت. از میان افراد مورد مصاحبــه، 14 نفر به طرق مختلف به نهادینه 
نشدن فرهنگ پژوهش در جامعه و عدم تالش برای آن اشاره کرده اند.

استادیار علوم تربیتی در این باره می گوید: 
»فرهنگ دانشگاهی ما و چیزی که یادگرفته ایم این بوده که همیشه آموزش مقدم 
بر پژوهش هســت. اگر در واقعیت این هم نباشــه الاقل اینطوری احساس شده و 
دانشجو ها با این نگاه رشد کردن و مدرک گرفتن. همیشه پژوهش در سایه آموزش 
بوده و اســتادانی که خیلی پژوهشی بودن یک بخشی از نمرات دانشجو ها رو برای 
کار های پژوهشی گذاشتن و تأکید عمده روی فهمیدن مطالب داخل کالس بوده. 
وقتی مهد تربیت پژوهشگر این طور به پژوهش نگاه می کنه خب مسلماً نمیشه تولید 
علمی زیادی داشت و پژوهشــگر های توانمندی تربیت کرد، این باید از دانشگاه ها 

شروع بشه و کم کم در کل جامعه فراگیر بشه«.
از مهم ترین بســتر های نهادینه شــدن پژوهش و پژوهش محوری در جامعه، نظام 
آموزش عالی و آموزش و پرورش است. شواهد نشان  می دهد انجام پژوهش و سهم آن 
در ارزشــیابی عملکرد دانشجویان، دانش آموزان و کارکنان مؤسسات دولتی و خصوص، 
بســیار ناچیز بوده و این امر، زمینه  کاهش گرایش به پژوهش و پژوهشــگری را فراهم 

ساخته است.

2. مضمون دوم: موانع اقتصادی 
2.1. فقدان امنیت شغلی محققان 

بی شک نقش عوامل اقتصادی را در توسعه علمی  و رشد خلق دانش بومی،  نمی توان نادیده 
انگاشــت، امینت شــغلی و در پی آن تأمین مادی مخارج زندگی پژوهشگران از مواردی 
اســت که مســتقیماً در میزان تولیدات و به ویژه کیفیت خلق دانش مؤثر است. پرواضح 
است تأمین مادی و معنوی زندگی پژوهشگران، حرکتی مثبت در راستای افزایش خلق 
دانش در کشور می باشد. )قاسمی و صالحی، 1396( حدود یک سوم افراد مورد مصاحبه 

به این مورد اشاره کرده اند.
به عنوان نمونه دانشیار 56 ساله رشته فلسفه تعلیم و تربیت در این باره می گوید: 

»به نظر من امنیت شغلی تو کشور ما تبدیل شده به مسئله اول هر جوان تحصیلکرده، 
همه فکر و ذهن تحصیلکرده ها این شــده که آیا می تونن کار متناســب با تخصص 
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خودشون پیدا کنن یا نه، وقتی یک پژوهشگری که توانمنده و قدرت انجام خیلی 
از کار ها رو داره گرفتار امنیت شغلیش باشه و هر روز با استرس شغل سروکله بزنه، 
نمی تونه اون طور که شایسته هست برای این مملکت به درد بخوره و پژوهش کنه، 
شــاید چندتا کار موفق ازش ببینیم ولی به همون چندتا کار بســنده می کنه. یک 
محقــق باید با آرامش خاطر و ذهنی خالی از دغدغه امکانات اولیه زندگیش دنبال 

پژوهش باشه نه اینکه به فکر قسط و اجاره خونه باشه«
2.2. کمبود منابع مالی و بودجه تحقیقاتی 

تأمین مالی و بودجه تحقیقاتی در هر ســازمان از مواردی اســت که می باید در اولویت  
باشــد. بدیهی اســت هنگامی که منابع مورد نیاز برای پژوهش ناکافی باشند نمی توان با 
ســرعت و مطابق با برنامه به توســعه پایدار و متوازن رســید. تقریباً قریب به اتفاق افراد 
مصاحبه شــده، در این مورد اشتراک نظر داشته و کمبود و ضعف مالی را از موانع عمده 

و چالش های جدی دانسته اند.
به عنوان نمونه استاد علوم قرآنی در این باره می گوید: 

»در حالــت کلی نقش پول در هر چیزی رو نمیشــه ندیده گرفت، قطعاً وقتی هر 
کشوری یا هر سازمانی و یا هر خانواده ای وضعیت اقتصادی مناسبی داشته باشند 
خیلی با مشکالت راحت تر می توانند کنار بیایند. نمی خوام بگم پول همه چیز هست 
ولی این یک واقعیت هســت که وقتی شما پول داشته باشید راحت تر می تونید با 
مشکلی که وجود داره برخورد کنی و اون رو حل کنی. تو مسائل تحقیقاتی هم اگر 
بودجه مناسبی برای کار های پژوهشی در نظر گرفته بشه خب مسلماً پژوهشگر ها 
راحت تر و با سرعت بیشتری می تونن کار انجام بدن، اگر هم این طور نشه مشکالت 

دیگه ای رو به دنبال داره«

3. مضمون سوم: موانع ارتباطی
3.1. فقدان ارتباط کافی بین دانشگاه ها و موازی کاری

فقدان ارتباط بین دانشــگاه ها و نداشــتن برنامه ای مدون برای انجام رشــته ای خاص از 
اولویت های پژوهشی نظامدار و موازی کاری بین آنها از جمله موانع ارتباطی مستخرج از 
داده ها می باشــد. موازی کاری در هسته های پژوهشی گروه ها و دانشگاه ها مضمونی است 
که از اشــاره 9  نفر از افراد مورد مصاحبه اســتنباط شده است به عنوان نمونه استاد 55  
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ساله رشته حقوق در این باره می گوید: 
»علی رغم وجود شــبکه های ارتباطی فراوان و ســریع، باز هم دانشگاه ها راغب به 
ارتباط با یکدیگر نیستند. به نظر من عمدتاً به خاطر انحصارطلبی و کسب افتخار و 
پیشــینه و گرفتن امتیازات برای خودشون هست که ارتباط رو جدی نمی گیرن و 

این مسئله بیشتر به تفکر و نحوه مدیریت افراد ربط دارد تا سیستم.«
3.2. فقدان ارتباط الزم بین دانشگاه ها و رسانه های جمعی به منظور ترویج فرهنگ پژوهش

نبود ارتباط الزم بین دانشــگاه ها با رســانه های جمعی و عدم ترویج فرهنگ پژوهش در 
جامعه از طرف رسانه ها و همچنین تخصیص ناکافی منابع و بودجه های فرهنگی به صورت 
ویژه به منظور ترویج فرهنگ پژوهش از طرف دانشگاه ها از دیگر موانع ارتباطی در حوزه 
خلق دانش شــمرده شده اند. از اشاره حدود یک ســوم افراد مورد مصاحبه این مضمون 

استنباط شده است.
استادیار 37  ساله مطالعات فرهنگی در این مورد می گوید: 

»متأسفانه رسانه ها و خود دانشگاه ها تمایلی ندارند که خیلی روی فرهنگ پژوهش 
کار کنند و فقط یک هدف برای خودشون گذاشتن و دارن به سمتش میرن، فرهنگ 
پژوهش در میان خود دانشگاهیان وجود ندارد، چه برسه به اینکه بخواهند از این 

بابت با رسانه ها تعامل کنند.«
3.3. فقدان ارتباط منسجم دانشگاه ها با مراکز و مؤسسات پژوهشی 

به نظر می رســد، موازی کاری و فقدان ارتباط دانشــگاه ها، مراکز و مؤسســات پژوهشی 
یکی دیگر از موانع ارتباطی درخصوص عدم خلق دانش می باشــند. جزیره ای عمل کردن 
دانشگاه ها و یکپارچه نبودن رویه ها و اهداف می تواند از موانع خلق دانش باشد.  7  نفر از 
افراد مورد مصاحبه به این مانع به طور ضمنی و آشــکار اشاره کرده اند. دانشجوی دکترای 

رشته فلسفه در این باره می گوید: 
»به دلیل عدم وجود فرهنگ پژوهش، نشــناختن جایگاه پژوهش، مشکالت مالی، 
اهمیت ندادن مســئوالن ذیربط به امر پژوهش و... طبیعتاً انگیزه دانشگاه و مراکز 
پژوهشی برای ارتباط بسیار ضعیف است. ضمن اینکه تجربیات بد و شکست خورده 
در این زمینه زیاد است و باز هم باعث کم شدن انگیزه برای برقراری ارتباط می شود.« 

3.4. فقدان ارتباط مطلوب دانشگاه های داخل با دانشگاه های مطرح در دنیا

نبود بستر الزم برای ارتباط کافی بین دانشگاه های داخل با دانشگاه های پیشرو در دیگر 
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کشــور ها که در حوزه های تحقیقاتی دارای تولیدات دســت اول می باشند از دیگر موانع 
ارتباطی در عدم خلق دانش بومی  علوم انسانی می باشند که از میان افراد مورد مصاحبه 

12  نفر به این مورد اشاره کرده اند. 
دانشیار 51 ساله علوم تربیتی در این باره می گوید: 

»ارتباط نداشتن دانشگاه های ما با کشور های دیگه یا کم بودن اون به راحتی ما رو 
از تعامل با دنیا دور می کنه و فرصت های خلق دانش رو می سوزونه و این مشکل از 
نظــر من به نگاه حاکمیت ما برمی گردد. چون تقریباً هر ارتباطی با دنیا را مصداق 
نفوذ می داند. تعامل علمی در سراسر دنیا در جریان هست. بسیاری از دانشگاه های 
دنیا، استادان ایرانی دارند و حاکمیت ما به این مسئله افتخار می کند. حاال چطور 
اســت که دانشگاه های ما نباید استاد خارجی داشــته باشند؟! این ساده ترین نوع 

همکاری علمی  با دانشگاه های دنیاست که ما نداریم.«

4. مضمون چهارم: موانع آموزشی
4.1. تأکید بر انتقال دانش به جای پرورش خالقیت و کارآفرینی

آموزش دادن و انتقال دانش از فردی به فرد دیگر لزوماً منجر به تولیدات و اکتشــافات 
علمی  در هر حوزه ای نخواهد شــد، آنچه که مهم اســت این اســت که می باید بیشتر در 
اندیشه تربیت و پرورش افراد خالق و کارآفرین بود تا انتقال دانش محض؛ از میان افراد 
مصاحبه شونده 9  نفر به این مضمون اشاره کرده اند که در زیر به عنوان نمونه استادیار40 ساله 

فلسفه می گوید: 
»ای کاش همین انتقال دانش درست انجام می شد. ای کاش تجربه ها منتقل می شد. 
در بهترین حالت، فقط مجموعه ای از اطالعات به دانشجو منتقل می شود. کم هستند 
دانشجویانی که واقعاً طالب دانش باشند و استادانی که تشنه انتقال دانش باشند« 

4.2. تأکید بر آموزش محوری به جای پژوهش محوری 

تمرکز بیشــتر رشته های دانشــگاهی و کالس ها بر آموزش می باشد، آموزش در جایگاه 
خود، بســیار مهم است، لکن هنگامی  که هدف از برگزاری دوره ها، پرورش افراد توانمند 
و خالق باشــد، نمی توان با آموزش محض به چنین هدفی نائل آمد، آموزش و پژوهش را 
نباید به شکل دو جزیره کاماًل از هم  جدا  نگریست. آنچه رویکرد های نوین به ما می آموزند، 
ضرورت حرکت هوشمندانه در راستای پژوهش محور کردن فرایند یاددهی یادگیری است. 
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آموزش، محور توسعه است و در هر جامعه ای، نقش چشمه تعالی یا تباهی را ایفا می نماید. 
به نظر می رســد، اگر نگاهی جزیره ای بین معاونت های دانشگاهی و به ویژه دو بخش مهم 
آموزش و پژوهش وجود داشــته باشــد و این انفکاک با کم توجهی به اصل پژوهش  محور 
نمودن فرایند های یاددهی یادگیری همراه شود، آموزش نه تنها تحول افزا نخواهد بود بلکه 
نقش مانعی جدی در خلق دانش بومی و ارزش آفرین را ایفا نموده و روی سکه تباهی در 
آن جامعه نمود و عینیت می یابد. این امر از اشــارات بیش از نیمی از مصاحبه شــوندگان 

استنباط می شود. به عنوان نمونه دانشیار علوم سیاسی می گوید: 
»در حال حاضر، دانشگاه جایی است برای مدرک گرفتن؛ نه پژوهشگر شدن؛ پژوهش 
چه در علوم انســانی، چه تجربی و چه فنی، امکانات خاصی نیاز دارد که عمدتاً در 
دسترس نیست. از طرفی، تبعات خاص خود را هم دارد... چنانکه نمونه هایش موجود 
است. این اســت که دانشگاه ها ترجیح می دهند به همان آموزش در سطحی ترین 

صورت ممکن، بپردازند.« 
برای رســیدن به هر هدفی باید مسیر رسیدن به آن طی شود هر چه مسیر درست تر 
و دقیق تر انتخاب و طی شــود، احتمال رسیدن به هدف درست بیشتر می شود. پژوهش، 
راه رســیدن به دانش جدید و شناخت مسائل و راه حل هاست. بنابراین برای خلق دانش، 
ابتدا باید مهارت های پژوهشگری با محوریت رویکرد های اکتشافی، پرورش یابد. اما به نظر 
می رســد، در مجامع علمی  ایران، تأکید بر آموزش به جای پژوهش، استیالی رویکرد های 
کّمی در آموزش و پژوهش و کم توجهی به پژوهش  محور کردن آموزش ها، مانع از پرورش 
مهارت های پژوهشگری در متخصصان و دانشگاهیان می شود. محتمل است، تا زمانی که 
تأکید بر آموزش دانش های پیشین باشد و در آموزش روش های پژوهشی بر رویکرد های 
تأییدی و پوزیتویســمی تمرکز باشــد، انتظار برای خلق دانشی و ارزش آفرینی مبتنی بر 
آن،  منطقــی نبوده و نه تنها زمینه و طلیعه حرکت در راســتای تحقق مرجعیت علمی، 
شکل نمی گیرد، بلکه تنها موجب بازگویی و بازنشر همان دانش پیشین خواهد شد و در 

نتیجه آن، مسائل انسانی، به درستی درک نشده و حل نخواهد شد.
4.3. ناکارآمدی روش های تدریس و برنامه های درسی 

هر قدر اهداف کالن تر و غایی تری داشــته باشــیم ضرورت دارد روش های رسیدن به آن 
نیز پیش بینی شــده و در گام های عملیاتی، تمرین نمود. پرواضح اســت که ضرورت دارد 
متناســب با هر هدف، روش و رویه ای متناســب برای آن در نظر گرفت. غلبه و استیال ی 
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پارادایم اصالت تحصلی در آموزش و روش های تدریس منفعالنه، مانعی جدی در تحقق 
اهداف متعالی خواهد بود. بیش از یک ســوم مصاحبه شوندگان به این مورد اشاره کرده اند 

که به عنوان نمونه دانشجوی دکتری فلسفه تعلیم و  تربیت می گوید: 
»متأســفانه بخشــی از مشکالت در حوزه دانش، به اســتادان دانشگاه برمی گردد. 
کم سوادی، کم تجربه بودن، داشتن شغل ها و مشغله هایی جز تدریس، عدم اشراف 
به موضوع تدریس، به روز نبودن دانش، نگاه غلط به تدریس و... اساساً برخی استادان 

روش تدریس ندارند.« 
به نظر می رســد، اســتفاده نکردن از روش های تدریس پژوهش محور و شکل نگرفتن 
فرهنگ و روحیه تفکر نقادی و تأکید بر حفظیات، زمینه ســاز بروز رکود علمی می شود. 
همچنین در برنامه های درســی، جزیره ای بودن دروس باعث عدم آگاهی دانشــجویان از 
ابعاد مختلف علوم انسانی می شــود. عالوه بر این باعث نقص در رشــد مهارت های تفکر در 
افراد می شــود. برای  مثال  حذف یا کم رنگ شدن دروس ریاضیات کاربردی در رشته های 
مربوط  به حوزه علوم انسانی و نیز حذف منطق و فلسفه علم از رشته های فنی و ریاضی 

و علوم تجربی، می تواند مصادیقی از این امر به شمار رود.
4.4. ناهمسویی بین تدریس روش های پژوهش در دانشگاه با اهداف مربوط به خلق دانش

روش تدریس در دانشــگاه ها از شــاهراه های کالن برای پرورش افراد خالق و در نهایت 
شکل گیری و نهادینه شدن شرایط و الزامات خلق دانش می باشد. شاید بتوان گفت، نقطه 
عطف و پراهمیت این مهم، در درســی به نام روش تحقیق باشد. در این درس دانشجویان 
می آموزنــد که چگونه می توان بر دیوار دانش، خشــتی اضافه تــر بنهند و مرز های آن را 
گسترش دهند. ولی متأسفانه آنچه که در عمل شاهد هستیم در این مسیر نیست. بیش 
از نیمی از افراد مورد مصاحبه به این مورد اشاره کرده اند به عنوان نمونه دانشجوی دکتری 

فلسفه تعلیم و تربیت در این باره می گوید: 
»به نظر من در دانشگاه های ما روش های پژوهش تدریس می شود ولی روند و فرایند انجام 
پژوهش به  مرحله عمل تبدیل نمی شود. خلق دانش با عمل، به عرصه ظهور می رسد. 
ولی در کشور ما استادان به دلیل سمت های اجرایی یا مشغله های شغلی نمی توانند 
برای همه دانشجویان این زمینه را فراهم کنند و همچنین دانشجویان باتوجه به  اینکه 
از سوی اســتادان حمایت نمی شوند و در فرایند انجام پایان نامه اذیت می شوند. لذا 
تولید علم را کار بیهوده ای می یابند که نه به درد زندگی آنها می خورد و نه به درد کار«
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4.5. اهمیت ناکافی نسبت به کیفیت فرایند های یاددهی در شاخص های ارزیابی عملکرد استادان

فرآیند یاددهی  یادگیری از اصلی ترین فرآیند های موجود در ســازمان های آموزشی است 
و توجه ویژه به آن انکار ناشدنی است و باید نسبت به ارزیابی مداوم آن توجه داشت، در 
ارزیابی فرآیند یاددهی یادگیری هدف آن است که درباره مطلوبیت راهبرد های یاددهی 
و یادگیری قضاوت به عمل آید )بازرگان، 1391( بیشــتر اســتادان مورد مصاحبه به این 

مورد توجه داشتند، به طوری که 13 نفر از آنها به صورت مستقیم اشاره کرده اند.
استادیار 35 ساله علوم تربیتی در این مورد می گوید: 

»به نظر می رسد ارزیابی استادان به این دلیل ایجاد شد که دوستان بتوانند گزارش 
بدهند که ما ارزیابی داریم! به همین دلیل این ارزیابی ها هم بیشــتر نمایشــی و 
فرمایشــی اند و آن چنان کارایی ندارند. هم شــاخص های ارزیابی مشکل دارند هم 

نتیجه گیری از آنها و تبعاتی که پس از آن برای استادان دارد«
4.6. ضعف در استفاده از تغییرات و نوآوری های علمی

مقاومــت در برابر تغییرات، به روز نشــدن بــا یافته های جدید علمی، نداشــتن روحیه 
تغییرپذیری، عدم مقایســه گزینه های راه حل و انتخاب مناســب ترین آنها، از آفات خلق 
دانش می باشد که در سخنان 13 نفر از مصاحبه شوندگان مشهود بود. ضعف در استفاده از 
تغییرات و نوآوری های علمی می تواند مسیر خلق دانش را با کندی مواجه سازد. دانشجوی 

دکتری فلسفه تعلیم و تربیت می گوید: 
»عدم تمایل ما به استفاده از تغییرات و چیز هایی که جایگزین شده و قانع بودن به 
همون داشته های قدیمی یکی از عامل هاست و این یک موضوع فرهنگی است. ما 
تقریباً در مقابل هر تغییری مقاوم هستیم و یا به طور منفی از آن استفاده می کنیم. 
ما به ســنت و استفاده از شیوه های سنتی در هر موضوعی راغب تر هستیم. عوامل 
و راه حل هــای رفع آن در این زمینه هم به رفع کلی این مســئله در حوزه تفکر ما 

برمی گردد«
4.7. عدم توجه به ارتباط بین علوم )شیوع نگاه جزیره ای در علوم(

شناســایی حدود و مرز های هر رشته علمی  و توجه به فصول مشترک آنها در رسیدن به 
اهداف و جلوگیری از کج روی ها و هدررفت زمان مؤثر اســت و هرگاه مطالعه ای بین دو 
رشته علمی  خاص صورت گرفته است، کاربردی تر بوده و نگاه وسیع تری را در بر می گیرد. 
دانش های میان رشته ای به تناسب نیاز های جدید و تخصص های نوظهور، از مرز های سنتی 
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میان رشــته های دانشــگاهی یا مکاتب فکری گذر می کنند حدود یک سوم از افراد مورد 
مصاحبه به این مورد اشاره داشته اند. 

دانشجوی دکتری علوم اجتماعی درخصوص این مورد این گونه بیان می دارد که: 
»دانــش یک پیکر دارد که دارای ابعاد مختلف اســت. زمانی کــه پیوند بین اندام 
این پیکر به درســتی برقرار نباشد و یا قطع شــده باشد، باعث رشد کاریکاتوری و 
نامتناسب این پیکر می شود. در صورت قطع ارتباط بین علوم، کارآمدی آنها پایین 
می آید. برای مثال تا زمانی که علم فقه از علم جامعه شناسی جدا باشد، نمی تواند 
در برآوردن الزامات اجتماعی ای که توسط علم جامعه شناسی، شناسایی شده است، 
موفق عمل کند. همین طور فاصله داشــتن علم آموزش )علوم تربیتی( که مســئول 
شناســایی و تدوین شــیوه های مؤثرتر آموزشی در علوم مختلف است، اگر از علوم 

دیگر جدا باشد، نمی تواند رسالت خود را تحقق بخشد.« 

5. مضمون پنجم: موانع فردی
5.1. فقدان انگیزه و روحیه علمی

انگیزش عامل اساسی در ایجاد تالش و فعالیت های فردی است و یکی از ابزار های مؤثر در 
اعضای هیئت علمی  جهت ایجاد نتایج مؤثر، کارآمد و خلق آثار علمی مطلوب می باشــد. 
نبــود انگیزه در بین پژوهشــگران و تولیدکنندگان دانش و عــدم پرورش روحیه علمی 
 در بین اعضای هیئت علمی دانشــگاه ها و دانشجویان به خصوص دانشجویان تحصیالت 
تکمیلی از موانع فردی در حوزه خلق دانش است که این مانع با توجه ویژه دولت و ایجاد 
انگیزه های مختلف شــغلی و رفاهی می تواند تا حد بسیار زیادی مهار شود و موردی دور 
از انتظار نیســت. این مضمون تقریباً در همه مصاحبه ها چه به صورت ضمنی و یا آشکار 

مورد توجه قرار داشت و به آن اشاره کرده بودند.
استاد علوم تربیتی در این باره می گوید: 

»اعضای هیئت علمی  بدنه اصلی هر دانشگاه محسوب می شوند و مسلماً در سیستم 
علمی  دانشگاه از برنامه ها، فعالیت ها و تجهیزات و مواد اهمیت بیشتری دارند، عدم 
رضایت شغلی می تونه تهدیدکننده رشد علمی مطلوب در دانشگاه بوده و در کمیت 

و کیفیت تولید علم توسط ارکان اصلی دانشگاه بسیار مؤثر باشد.« 
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5.2. عدم اولویت و ارزش گذاری پژوهشــگران در رفع مشکالت داخلی و جهت گیری افراطی 

معطوف به پژوهش های خارجی

عدم توجه به نیاز ها و مشــکالت داخلی، عدم نیازسنجی و همراستا شدن با پژوهش های 
خارجــی بدون توجه به امکان تعمیم یافته های آن در موقعیت های داخلی، امکان فراهم 
آوردن زمینه های الزم برای شکل گیری خلق دانش را تهدید خواهد کرد. ریشه این مانع 
می تواند در روحیه پژوهشــگران باشد. حدود یک سوم از افراد مورد مصاحبه به این مانع 
اشــاره کرده اند که به عنوان نمونه اســتادیار مطالعات خاورمیانه در این خصوص این گونه 

بیان می دارد: 
»متأســفانه عدم شناخت مسائل مهم در حوزه علوم انسانی که بنیادی ترین حوزه 
علمی  جامعه است و در اولویت قرار نگرفتن این علوم موجب شده تا همیشه مسائل 
مربوط به این حوزه در اولویت بندی ها مهجور واقع بشــه و پژوهش های انجام شده 
در این حوزه به دلیل عدم شناخت کافی استادان و دانشجویان و باری به هر جهت 
بودن پژوهش های این حوزه هیچ یک از مســائل اساســی را حل و فصل نکند و 
پژوهشــگران فقط به الگوبرداری از پژوهش های مشابه خارجی و یا پژوهش های 
تکراری اکتفا می کنند و عماًل کار علمی  صورت نمی گیره، در واقع دانش در کشور 

ما بومی نشده.«

6. مضمون ششم: موانع مرتبط با امکانات
6.1.  دسترسی محدود به پایگاه ها و کتابخانه های تخصصی

دسترسی به منابع به روز و معتبر از ملزومات خلق دانش در هر جامعه ای می باشد و نیاز 
است تا نسبت به تقویت منابع کتابخانه ای و ایجاد کتابخانه های برخط که نیازی به حضور 
افراد برای دسترســی به منابع ندارند اقدام  شود. شکی نیست که وجود چنین دسترسی 
در مســیر خلــق دانش از اهمیت باالیی برخوردار بوده و متولیــان امر باید در این زمینه 
نیز اقدامات مقتضی را در دســتور کار قرار دهند؛ این مورد در میان 10 مصاحبه شــونده 

مشترک بوده و به طرق مختلف بدان اشاره کرده اند.
دانشجوی دکتری رشته فلسفه می گوید: 

»رشــته های علوم انسانی در دنیا از حجم دانش نســبتاً زیادی برخوردارند و اکثر 
دانشگاه ها و دانشکده های علوم انسانی در دنیا به بزرگ ترین کتابخانه های الکترونیکی 
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دسترسی دارند و لحظه به لحظه تولیدات علمی  دنیا را در اختیار دارند و این علوم 
را رصد می نمایند، در حالی که این علوم سال ها بعد در اختیار استادان و پژوهشگران 
در ایران قرار می گیرد که تاریخ تولید آن منقضی شده و عامل مهم این امر نداشتن 

دسترسی به پایگاه های علمی سراسر دنیا می باشد.«
6.2. کمبود فضا، شرایط و امکانات پژوهشی مورد نیاز

وجود فضا و امکانات پژوهشی در انجام موفق و با کیفیت پژوهش ها و در نهایت خلق دانش 
ضروری است و بدیهی است که در صورت عدم وجود امکانات پژوهشی رسیدن به مرحله 
گســترده ای از خلق دانش بومی  بسیار دشوار است. فضای مناسب و امکانات الزم و کافی 
برای انجام پژوهش در بین حدود یک سوم از افراد مورد مصاحبه مشترک بوده و از ملزومات 

خلق دانش برشمرده شده اند. در این باره دانشیار 51  ساله رشته علوم تربیتی  می گوید: 
»نداشتن امکانات نرم افزاری و سخت افزاری مطلوب، نداشتن فضای علمی  مناسب، 
عدم وجود مجالس و دورهمی های علمی، عدم دسترسی به کتب، مجالت، سایت ها 
و پایگاه های علمی، سنگ اندازی در مراحل پژوهش مثل فرآیند های پیچیده صدور 
مجوز برای ورود به برخی ســازمان ها از عواملی اند که پژوهشگران را به مرور زمان 

از انجام فعالیت های علمی  دلسرد می کنند.«
6.3. فراهم نشدن زیر ساخت های الزم برای برخورداری از بانک جامع پژوهش ها

دسترسی به پژوهش های انجام شده در هر حوزه برای خط شکنی و گسترش مرز های دانش 
ضروری اســت. تنها در این صورت است که می توان از میزان توسعه یک حوزه مطالعاتی 
آگاهی یافت و خأل های موجود در آن را شناسایی کرد و می باید تالش ها به منظور ایجاد 

بانکی جامع از فعالیت های انجام شده به تفکیک رشته ها صورت گیرد.
استاد تاریخ 57  ساله در این باره می گوید: 

»متأسفانه در طی تمام سال هایی که پژوهش ها انجام شده همتی برای جمع آوری و 
دسته بندی یکپارچه اون ها به صورت خاص برای جلوگیری از اتالف وقت پژوهشگران 
و اســتفاده بهینه از پژوهش ها انجام نشــده، اکثر پژوهش هایی که توسط استادان و 
دانشجویان در هر حوزه ای صورت می گیره سرنوشت مشابهی دارند و اون هم رهاشدن 
در کُنج کتابخانه دانشگاه ها می باشد و هیچ کاربردی ندارند و مشکلی را حل نمی کنند.« 

6.4. عدم اشاعه به موقع پژوهش های خلق شده 

پس از فراهم آمدن امکان دسترسی به بانک پژوهش های انجام شده، گام بعد انتشار سریع و 
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به موقع پژوهش های صورت گرفته است. مزیت این اقدام می تواند جلوگیری از دوباره کاری و 
موازی کاری با پژوهش های دیگر و همچنین شناسایی بیشتر و بهتر خأل های موجود باشد.

دانشیار علوم سیاسی می گوید: 
»نداشتن قانون مشخص درخصوص کپی رایت و همچنین کوتاهی در آموزش استفاده 
صحیــح از منابع باعث ایجاد نوعی ترس در ارائه پژوهش ها از ســوی صاحبان اثر 
شده اســت که همین امر موجب می شود این پژوهش ها به موقع در دسترس بقیه 
افراد قرار نگیرند. از سوی دیگر وجود برخی تنگ نظری ها نیز در این خصوص مؤثر 
می باشــد که صاحبان اثر تمایل چندانی بــه ارائه آن به صورت عمومی ندارند. عدم 
وجود مجالت تخصصی کافی و پایگاه های تخصصی و همچنین پایین بودن سرانه 

مطالعه به این امر دامن می زند.«

7. مضمون هفتم: موانع مرتبط با سیاست گذاری و برنامه ریزی
7.1. نداشتن سیاست های کالن در حوزه خلق دانش

مشــخص نبودن خط مشی پژوهشی و عدم تعیین خاستگاه پژوهشی از موانعی است که 
حــل آن نیاز به توجه ویژه دولت به این معضل دارد. هنگامی که برنامه مدونی متشــکل 
از حقوق، وظایف و مســئولیت ها در یک حوزه وجود نداشته باشد، بدیهی است که انجام 
پژوهش ها به خلق دانش در آن حوزه منجر نمی شود. ایجاد نهادی به منظور تعیین خط مشی 

پژوهشی از اقداماتی است که می تواند به رفع این محدودیت، کمک نماید. 
استادیار فلسفه می گوید: 

»متأســفانه در سطح برنامه ریزی های کالن کشور اصاًل به این موضوع اهمیتی داده 
نمیشه اما اگر مسئولی در رأس علوم انسانی قرار بگیره که تخصصش با پست اجراییش 
همراستا باشه قطعا درسیاست گذاری هاش هم به این موضوع اهمیت خواهد داد.« 

7.2. تعیین نشدن مسئولیت و جایگاه هر دانشگاه، مؤسسه علمی و دانشکده ها در سیاست های 

تدوین شده

هر دانشــگاه و مؤسســه ای که در هر حوزه ای فعال است باید از طریق نهادی که توسط 
دولت ایجاد شده است تا به تعیین خط و مشی پژوهشی بپردازد، هدایت شود و هر ساله 
برنامه ای را از این نهاد دریافت نماید تا مسیر خود را با سیاست های کالن کشور در حوزه 
خلق دانش همسو کند و در نهایت میزان دستیابی به اهداف تعیین شده توسط دانشگاه 

رهيافتی پديدارشناسانه در واکاوی موانع خلق ...
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یا مؤسسات علمی  ارزیابی شود. در این مورد استاد علوم سیاسی می گوید: 
»مسلماً اگر هر دانشگاه مسئولیتی در قبال تولید علم داشته باشد فعالیت مفیدتری 
خواهد داشت زیرا در قبال مسئولیت خود باید پاسخگو باشد قطعاً انگیزه بیشتری 

برای فعالیت در این زمینه خواهد داشت.« 
7.3. نامشخص بودن جایگاه، سهم و نقش هر یک از دانشکده ها و مراکز علمی در تحقق اهداف دانشگاه

هر دانشــگاهی پس از آنکه از طریق نهاد تعیین کننده سیاست های کالن در حوزه خلق 
دانش، برنامه پژوهشی خود را دریافت کرد، می باید برای هر دانشکده و پردیس تحت اداره 
خود برنامه ای تعیین کرده و میزان تحقق اهداف تعیین شده در هر دانشکده را ارزیابی نماید. 

استاد حقوق در این مورد می گوید: 
»زمانی که در کلیت دانشگاه نظمی  برای تولید علم وجود ندارد چگونه می شود توقع 
داشــت که دانشکده ها جایگاه نقش و سهم مشــخص داشته باشند؟ درصورتی که 
دانشــگاه اهداف مشخصی در جهت تولید علم داشته باشد مسئولیت خاصی را در 
این زمینه به دانشکده های علوم انسانی محول خواهد کرد و هر دانشکده نقش مفید 

و معینی در تولید علم خواهد داشت«
7.4. نبود سازوکار سنجش سهم و نقش هر یک از دانشکده ها و مراکز علمی  در تحقق اهداف 

و سیاست های کالن دانشگاه

وجود ســازوکاری منسجم و وجود نظام نشانگر های ارزیابی به منظور تحقق اهداف مصوب 
و ابالغی به دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی ضرورت دارد و الزم است تا به تدوین مالک ها 
و نشانگر های ارزیابی در هر حوزه علمی اقدام شود. همچنین نبود ارتباط کافی بین نظام 
مشوق های دانشگاهی و سنجش عملکرد اعضای هیئت علمی نیز از مهم ترین موانع برشمرده 
شده است. ضرورت دارد همزمان با تصویب و ابالغ سیاست های کالن توسط نهاد تعیین کننده 
خط مشی پژوهشی کشور به دانشگاه ها و از دانشگاه به هر دانشکده و پردیس و به روز  رسانی 
آن و پرهیز از یک جانبه گرایی و نگاه بخشــی، فرآیند ارزیابی تحقق آنها مشــخص شده و 
با ضمانت اجرایی باال، قابل پیاده ســازی باشــد و به نظر می رسد ضرورت دارد این وظیفه 
خطیر، به عهده نهاد دیگری باشد تا سنجش میزان تحقق اهداف در هر واحد مجری برنامه 
را برعهده گیرد و متناسب با آن مشوق هایی را تخصیص داده و به طور مستمر به روز شود. 

دانشجوی دکتری رشته علوم اجتماعی می گوید: 
»چون نمی توان نقش دانشــکده ها را مشخص کرد انگیزه ای برای فعالیت بیشتر در 
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نیرو های دانشکده ها و مراکز علمی دیگر وجود نخواهد داشت همچنین احتمال دارد 
که دانشــکده یا مرکزعلمی خاصی به تولید علم بپردازد و در این زمینه موفق هم 
باشــد اما چون ابزاری برای ســنجش میزان فعالیت آنها وجود ندارد به آن اهمیت 

داده نشود و جزو تولید علم محاسبه نگردد« 
7.5. ناهمسویی در سیاست ها، راهبرد و رویه های مربوط به خلق دانش

جزیره ای عمل کردن دانشگاه ها، مؤسسات، مراکز تحقیقاتی و نهاد های تأثیرگذار بر روند 
خلق دانش، نبود ارتباط منســجم و عدم تبادالت علمی  میان آنها و نبود سیاســت های 
همسو کنندۀ هر مرکز علمی که می تواند باعث حرکت رو به جلو بدون توجه به چالش های 
مشترک میان حوزه های مختلف باشد، از چالش های خلق دانش بومی است. تعیین خط مشی 
منظم و منسجم برای تبادالت دانشگاهی از ضروریات زمینه سازی برای خلق دانش است.

دانشیار فلسفه می گوید: 
»به نظــر مــن با توجه به اینکه در کشــور مــا در زمینه برنامه ریــزی و طراحی 
سیاست های آموزشی و پرورشی نقش استادان و صاحب نظران آموزشی کم رنگ تر 
اســت و بلکه نقشــی برای آنها وجود ندارد و همچنین سیاست های تدوین شده 
کمی  با رنگ و بوی سیاســی و دینی طراحی می شود اجرای آنها در دنیای عمل 
با توجه به اینکه از دنیای زندگی تحصیلی دانشــجویان و دانش آموزان دور است 
و پاســخگوی نیاز های روزمره آنها نیست، با مشکل مواجه است و جدای از اینکه 
به پرورش آنها کمکی نمی کند بلکه آنها را با فرســودگی تحصیلی و خســتگی از 
الزامــات و تقاضا های تحصیلی روبرو می کند. در نتیجه فراگیران اصاًل به اهمیت 
دانش پی نمی برند چه برسد به اینکه انگیزه تولید علم در آنها وجود داشته باشد.«
7.6. استیالی رویکرد پوزیتیویستی  در نشانگر های ارزشیابی کیفیت آموزش و پژوهش در دانشگاه ها

بدون اغراق می توان یکی از عوامل عمده عقب ماندن کشور در عرصه خلق دانش در حوزه 
علوم انسانی را استیالی رویکرد پوزیتیویستی  دانست. پرواضح است که اگر قرار است در 
راســتای اسناد جامع علمی کشور و تحقق مرجعیت علمی در حوزه علوم انسانی به طور 
اعم و در علوم رفتاری به طور اخص، گام های جدی برداشته شود، ضرورتاً می باید از تسلط 
پوزیتویسم و کّمی گرایی رهایی یافت و بر کیفیت و نحوه انجام کار ها تمرکز نمود و این 
امر با وجود و تســلط فعلی مالک ها، نشانگر ها و معیار های کّمی، امکان پذیر نخواهد بود، 
مگر اینکه پارادایمی بنیادین، متناسب با رسالت های مورد نظر، تدوین شده و عملیاتی گردد.

رهيافتی پديدارشناسانه در واکاوی موانع خلق ...
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استادیار علوم تربیتی می گوید: 
»متأسفانه نفوذ عواملی غیر از عوامل کیفیت تحصیلی در سیستم نمره دهی کشور و 
دادن نمرات درجه باال به دانشجویان برای آنها حبابی از توهم دانش و خرد فراهم 
می کند. در صورتی که داخل این حباب، خالی اســت و هر لحظه امکان تخریب آن 
وجود دارد. از طرف دیگر نقش خانواده ها و القای این باور که نمرات باال نشــانی از 
سطح شعور باال و سواد باال می باشد و اعتماد به نفس کاذبی که فرد در مورد خود 
دارد، باعث می شود به منظور حفظ اعتماد به نفس و پیشگیری از احساس حقارت 

درونی و ترس از عدم توانایی به مرحله تولید علم وارد نشود.« 
7.7. نبود اجماع در گفتمان مربوط به خلق دانش در بین اندیشمندان دانشگاهی

شکل گیری گفتمان مربوط به خلق دانش در میان اندیشمندان علوم انسانی و در نهایت 
نتیجه گیری از گفتمان ها و حصول اجماع میان ایشان زمینه خلق دانش را فراهم خواهد 
نمود و این امر می باید از طریق سیاست گذاری دقیق و سنجیده و برنامه ریزی برای تشکیل 

گفتمان و همچنین عملیاتی کردن گام های رسیدن به توافق، حاصل گردد.
در این باره استاد حقوق می گوید: 

»به نظر من گفتمان های اندیشمندان اگر هم وجود داشته باشد عرصه شکوفایی آنها 
فراهم نمی شود. مســلماً اختالف نظر در هر زمینه ای وجود دارد شاید نبود اجماع 
یه عامل مثبتی برای بروز بهترین راهکار ها در سیاســت گذاری و اجرای آنها باشد. 
باید نظرات مختلف را شــنید و نکات مثبت و منفی آنها را ســنجید بعد به تدوین 

سیاست پرداخت.«
7.8. ابهام معناشناختی در تمایزگذاری بین مفهوم »خلق دانش« و »تولید مقاله«

تأکید همه دانشــگاه ها برای پذیرش افراد در دوره های تحصیلی طی سیاســت نامه های 
ابالغی از جانب وزارت علوم مبنی بر تعداد مقاالت منتشرشــده توســط هر دانشــجو از 
مواردی اســت که قویاً بر غلبه کّمیت به کیفیت صحه می گذارد و به نظر می رســد برای 
رسیدن به فرصت های خلق دانش، می باید این ساختارشکنی از سوی دولت شکل بگیرد 
و حمایت جدی شــود. این مورد صریحاً در مصاحبه 17  نفر به صورت مستقیم ذکر شده 

و از جدی ترین موانع بر شمرده شده است.
در این باره استادیار 35  ساله علوم تربیتی می گوید: 

»متأســفانه تأکید سیستم آموزش دانشگاهی برای تکمیل رزومه جهت تحصیالت 
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دکتری و تأکید آنها بر وجود مقاله، مفهوم و اهمیت خلق دانش را با بحران روبرو 
می کند. در صورتی که تولید مقاله نشانه خلق دانش نیست. ولی خلق دانش می تواند 
تولید مقاله را در برگرفته و ســطح علمی جامعه دانشــگاهی را باال ببرد. به نظر من 

استادان در این زمینه نقش پررنگ تری دارند«

عدم ترویج فرهنگ 
پژوهش در جامعه

نامعلوم بودن جایگاه 
پژوهشگر در جامعه

گذشته نگری 
در علم

موانع فرهنگی و اجتماعی

موانع خلق دانش بومی در علوم انسانی

موانع اقتصادی

موانع فردی

موانع مرتبط با امکانات

سیاستگذاری و برنامه ریزی

موانع آموزشی

موانع ارتباطی

ضعف در کار 
تیمی

نبود برنامه منسجم برای 
جذب و مدیریت نخبگان

ارتباط ضعیف 
دانشگاه  های داخل و خارج

فقدان ارتباط دانشگاه 
و رسانه

کاهش انگیزه در نزد 
کنشگران دانشگاهی

جهت گیری از 
پژوهش های خارجی

فقدان امنیت شغلی

کمبود فضا و شرایط 
اولیه مورد نیاز

فراهم نشدن 
زیرساخت ها

ابهام معناشناختی

عدم اجماع د ر گفتمان خلق دانش

استیالی رویکرد پوزیتیویستی

ناهمسویی سیاست ها

تأکید بر انتقال دانش

ناکارآمدی روش های تدریس

کم توجهی به فرآیند یادگیری

موازی کاری دانشگاه ها

موازی کاری دانشگاه  با  
مؤسسات

کمبود منابع تحقیقاتی

عدم اشاعه به موقع 
پژوهش ها

دسترسی محدود به 
پایگاه های علمی

نداشتن سیاست های کالن

نامشخص بودن سهم دانشگاه ها

عدم تعیین جایگاه دانشگاه ها

نبود سازوکار سنجش معتبر

آموزش محوری به جای 
پژوهش محور شدن آموزش 

تدریس نادرست روش تحقیق

ضعف در مقابل تغییرات

کم توجهی  به  ایجاد ارتباط 
 بین  علوم

نمودار 1: طرح مفهومی  برگرفته از یافته های پژوهش حاضر
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جمع بندی و نتیجه گیری
نقش حوزه علوم انســانی در پیشــرفت و ترقی کشور، انکارنشدنی است و خلق دانش در 
رشته های علوم انسانی در عرصه های سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نقش وافری 
در توســعه دولت ها و سعادت بشر دارد. بنابراین شناخت موانع و چالش های خلق دانش 
در حوزه علوم انســانی از اهمیت ویژه ای برخوردار اســت. یافته های حاصل از مصاحبه ها 
به شناســایی و طبقه بندی 7 مضمون اصلی به عنوان موانع عمده در خلق دانش بومی و 
حرکت مؤثر به ســمت مرجعیت علمی، منتج گردید. پرواضح است که این عوامل، تأثیر و 
تأثر تعاملی داشــته و به صوت مجزا اثرگذر نیســتند. ضمناً برخی از این موانع، اهمیت و 
اولویت بیشتری نسبت به برخی دیگر دارد به گونه ای که یک مانع می تواند، موانع دیگری 

را ایجاد کرده، وضعیت را وخیم تر نماید. 
کیفیت سیاست گذاری، برنامه ریزی و به ویژه وحدت و یکپارچگی در  تدابیر مبتنی بر 
آن، می تواند نقش محوری داشــته و به نوعی در زمینه سازی یا زمینه سوزی برای گرایش 
به خلق دانش بومی و مرجعیت علمی اثرگذار باشــد. وقتی ســازوکار ارزشیابی براساس 
کّمی گرایی صرف استوار شود و به تعبیری آشنا، هر گردی را گردو تشخیص دهد و نتواند 
در این وادی، دوغ و دوشــاب را تمایز دهد، نباید انتظار داشــت گرایش و اقدام به خلق 
دانش، نهادینه و ساری و جاری شود. وقتی هنوز گفتمان ضرورت حرکت شتابنده به سمت 
مرجعیت علمی، گفتمان غالب محافل علمی و نخبگان اثرگذار نشده و رویه های موجود 
نتواند وضعیت و تناســب الزامات اساســی مورد نیاز با خواسته را تشخیص داده و ترمیم 
سازد، تحقق نیافتن اهداف عالیه، بخش کوچکی از آسیب ها به شمار می رود. شواهد نشان 
می دهد که سهم و جایگاه تدابیر یا قوانین موجود در بروز یا تشدید اثرگذاری موانع دیگر، 
برجســته است و این امر، پیامی آشکار برای سیاست گذاران و مجریان است که ضرورت 

بازاندیشی در رویه های موجود را دوچندان می سازد.
موانع فردی، از مواردی است که مستقیماً در کاهش گرایش به خلق دانش بومی اثرگذار 
است و مواردی نظیر افت انگیزه و روحیه علمی و عدم اولویت و ارزش گذاری پژوهشگران 
داخلی برای رفع مشکالت داخلی و جهت گیری افراطی معطوف به پژوهش های خارجی، 
از مصادیق این دســته از موانع می باشد. پرواضح است  کم توجهی به ایجاد و به روزرسانی 
شــرایط و الزامات اساســی، پرروش صالحیت های بنیادی خلق دانــش و به ویژه تأمین 
نیاز های اساسی پژوهشگران و نبود سازوکار هوشمندانه خالی از این آسیب ها، برای تمایز 



103

پژوهش های اصیل بومی از سایر مطالعات، از مهم ترین عواملی است که می تواند بر میزان 
و کیفیت تمایالت ایشان اثرگذار باشد و به آنها جهت دهد. جایگاه پژوهش و پژوهشگران 
در جامعه و بســتری که برای آنها فراهم می شود تا بتوانند از آن طریق به عملیاتی کردن 
طرح ها و اجرای پیشــنهاد های خود و در راستای آن رفع نیاز ها و مشکالت جامعه اقدام 
کنند، از مهم ترین عواملی است که می تواند در فرصت سازی و انگیزه بخشی یا فرصت سوزی 
و انگیزه ُکشی پژوهشــگران نقش داشته باشد؛ بی دلیل نیست که جوامع غربی به صورت 
هوشــمندانه در قالب طرح های تحقیقاتی مختلفی همچون اراسموس1، جذب نخبگان و 

فرهیختگان جوامعی نظیر ایران، عراق و یمن را در اولویت خود قرار داده اند.
دسته دیگر، موانع ارتباطی است؛ نهادینه شدن فرهنگ پژوهش در جامعه از الزامات 
خلق دانش بومی  است. عدم اتخاذ تدابیر اندیشمندانه و حمایت کننده از ارتباط دانشگاه ها 
با یکدیگر، مراکز پژوهشــی و رسانه های جمعی در نهایت منجر به افت روند خلق دانش 
خواهد شــد و باید برای این منظور تدابیری اندیشــید تا از هدررفت منابع در دانشگاه ها 
جلوگیری کرد. ارتباط نداشتن دانشگاه ها با یکدیگر و نداشتن هسته های پژوهشی مشترک 
بین گروه ها و دانشــگاه ها، به موازی کاری و جزیره ای شدن فعالیت های پژوهشی خواهد 
انجامید. ایجاد وحدت رویه و تناســب بین سیاست گذاری ها و الزامات اساسی مورد نیاز، 
می تواند فرهنگ پژوهش را در بین دانشگاهیان یک حوزه تحت تأثیر قرار داده و روند خلق 
دانش را به تبع آن متأثر ســازد. به نظر می رسد، نبود سازوکار مناسب و جدی برای ایجاد 
نظام روابط ارگانیک بین نهاد دانشگاه  با سایر نهاد های کشور، زمینه  ایجاد و تقویت روحیه 
در خألبودن و اثرگذار نبودن نهاد دانشگاه را رقم زده است. پیشنهاد می شود، سازوکاری 
تدوین شــده تا نهاد دانشــگاه و به ویژه حوزه های علوم انســانی در دانشگاه ها، در فرایند 
عملکرد سازمان های متقاضی اثرگذار گردند تا از این حالت بی نیازی، کم اعتمادی و جدا 
بودن مجریان در حوزه های علوم انســانی و نهاد های علمی، کاسته شود. این امر ضرورت 
ایجاد و ضمانت اجرایی برای سازوکار ارزشیابی میزان و کیفیت برقراری ارتباط سازنده، 
اثرپذیری و اثرگذاری نهاد های تصمیم ساز، تصمیم گیرنده و مجری را دوچندان می نماید.

دسته دیگری از موانع، مرتبط با وضعیت امکانات در اختیار است. با نگاهی ژرف می توان 
رد پای سیاست گذاری های نامتناسب و برنامه ریزی های نامناسب را مشاهده کرد. چنانچه 
سیاست گذاری ها، نامتناسب باشند، بخش اعظم منابع مالی، صرف اموری خواهد شد که 

1. Erasmus
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در راســتای اهداف و چشم انداز های ترسیم شده برای آینده علمی  و پژوهشی نیست. در 
حالی که باید زیر ساخت های الزم تقویت شود و از طریق آن بستر ها و پایگاه های جامعی 

برای پژوهش ها فراهم گردد. 
اقتصاد و امنیت شغلی محققان، تحت تأثیر مستقیم سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها 
قرار دارد؛ پیشتازان عرصه علم و فّناوری باید از رفاه نسبی و امنیت شغلی الزم به منظور 
ادامه حیات علمی  خود برخوردار باشــند و شایســته است مسئوالن امر با برنامه ریزی و 
تغییر نگرش در این زمینه، مقدمات و زیرساخت های الزم را فراهم آورند و در نهایت موانع 
فرهنگی و اجتماعی نیز به طور مستقیم از سیاست گذاری ها و برنامه ریزی ها تأثیر می پذیرند 
به گونه ای که الزم است روحیه  کار تیمی  و گروهی از سمت برنامه ریزان تقویت شده و با 
فرهنگ سازی و ترویج فرهنگ پژوهش در جامعه، زمینه های حرکت پایدار به سمت خلق 

دانش بومی، اصیل و ارزش آفرین را فراهم آورند.
موانع اقتصادی و تأمین نشدن معیشت پژوهشگران، بر میزان انگیزه ایشان تأثیر خواهد 
گذاشــت )قاســمی و صالحی، 1396( و رفع این موانع با توجه به منابع عظیم موجود در 
کشــور، کار چندان سختی نیست. تأمین مخارج زندگی، فراهم آوردن امکانات پژوهشی 
و همچنین آینده شــغلی مطمئن برای افرادی که در این حوزه قدم می گذارند، می تواند 
تضمینی برای بهبود وضعیت خلق دانش در کشور باشد. به نظر می رسد، بخش عمده موانع 
و چالش ها در حوزه سیاست گذاری ها است که اصوالً یا سیاست و برنامه ای وجود نداشته 
و یا اگر هست به گام های عملیاتی و مستمر تبدیل نشده و در حد حرف باقی مانده است. 
فرار مغز ها ]یا به تعبیری، فقدان تالش  کافی برای جذب آنها[ و هشدار هایی از مهاجرت 
نخبگان و قهرمانان المپیادی کشور، پیام خوشایندی برای ورود به دنیای آینده نیست. )شریف 
و شب گو  منصف، 1390( اگر چه در حال حاضر جامعه علمی  و دانشگاهی به پشتوانه نسل 
جوان، متفکر، خالق، متخصص، متعهد و انقالبی نسبت به گذشته در وضعیت مطلوب تری 
به سر می برد و آمار انتشار مقاله های علمی  در عرصه بین المللی یا بهبود وضعیت دانشگاه های 
کشور در فهرست رده بندی جهانی، نمایانگر بخشی از این حرکت رو به رشد و افتخاربرانگیز 
اســت، اما آسیب شناســی، رصد عالمانه و حضور مداوم در رده های زیرین و عملیاتی هرم 
علمی  و دانشــگاهی کشــور، حاکی از این مطلب است که نشاط و پویایی مطلوب و مورد 
انتظار در تمامی ســطوح و مویرگ های علمی و دانشگاهی کشور جریان ندارد. )محمدزاده 
و صالحی، 1394( این مهم می تواند در دراز مدت موجب ُکند شدن حرکت علمی کشور و 
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مانعی اساسی در مسیر کسب مرجعیت علمی و فّناوری در جهان باشد. )عربی، 1394( 
اســتیالی رویکرد پوزیتیویســتی  بر تمامی  ارکان جامعه دانشگاهی و به ویژه در ابعاد 
آموزشــی و پژوهشی حوزه های علوم انسانی، از مهم ترین دالیل ُکندی روند تولید و خلق 
دانش بومی است. صالحی و محمدزاده )1394 و 1395(، در مطالعه آسیب شناسانه خود 
از نشاط و پویایی در مراکز دانشگاهی، به این نتیجه رسیدند که غلبه و استیالی رویکرد 
کّمی گرایی در نظام دانشــگاهی کشور، از عمده ترین علل افت نشاط و پویایی دانشگاهی 
اســت. تأملی بر مصادیق این اســتیال در شــیوه های تدریــس درس روش های تحقیق، 
کم توجهی به ضرورت حرکت در راستای جنبش  سوم1روش شناسی پژوهش و ترویج آن، 
زمینه  تأثیرگذاری ُمخرب آن را دوچندان نموده است. شواهد نشان می دهد آموزش درس  
روش های پژوهش که شاید بتوان آن را مهم ترین درس در نظام آموزش عالی برای ایجاد 
تحول در خلق دانش به شمار آورد، با کاستی هایی شامل »تدریس روش های پژوهش توسط 
برخی از استادان غیرمرتبط با مباحث پژوهشی«، »تدریس مباحث پژوهشی توسط استادان 
موضوعی به جای اســتفاده از تدریس استادان روشی و روش شناس«، »آموزش محور بودن 
تدریس درس ماهیتاً پژوهش محور روش های تحقیق«، »تسلط و استفاده از نظام نشانگر های 
عام و بروندادی در ارزشــیابی تدریس روش های تحقیق در دانشــگاه ها«، »آشنا نبودن و 
استفاده نشدن از رویکرد پژوهش محور در آموزش«، »نظری تلقی شدن بخش اصلی درس 
روش های تحقیق در برنامه های درسی مصوب«، »وجود نگاه یکسان نسبت به نحوه اعالم 
نتایج عملکرد دانشــجویان در دروس مرتبط با روش های پژوهش در دانشگاه ها همچون 
ســایر دروس نظری!«، »فقدان یا کم توجهی به ایجاد پارادایم پژوهشی متناسب با اهداف 
متعالی در اســناد باالدستی و تالش برای اجرایی سازی آن« و دیگر موارد، باعث شده  تا از 
ظرفیت شگرف این درس، استفاده بهینه صورت نپذیرد. ایجاد تحول در طرز تلقی و نوع 
نگاه و پارادایم فکری حاکم بر دانشگاه ها و محافل علمی و به ویژه در علوم انسانی و مقابله 
با نگاه تحقیرآمیز به جایگاه دانشجویان و رشته های علوم انسانی در مقابل با سایر رشته ها، 
 عاملی تأثیرگذار در این مســیر خواهد بود به طوری که می باید نوع نگرش اثبات گرایی را 

1. صالحی و گل افشانی )2010(، به معرفی سه جنبش در روش شناسی پژوهش اشاره داشتند و به نظر 
می رســد برخالف دانشگاه های تراز بين المللی که از دهه اول قرن بيست ويکم، تمرکز و استفاده از 
ظرفيت جنبش سوم روش شناسی افزايش يافته است، دانشگاه های ما همچنان در حصار جنبش اول 
روش شناســی )کّمی( باقی مانده و متوقف شده است و ضرورت ايجاد تحول در روش های تدريس 

پژوهش در علوم انسانی و حرکت به سوی جنبش سوم روش شناسی، دوچندان است.
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محدود به حوزه های خود نمود و در مسائل و حوزه های علوم انسانی رویکرد های متناسب 
با این حوزه را به منظور آموزش و پژوهش برگزید تا پیامد های آن در تمامی  سطوح و ابعاد 
آموزش عالی کشور از عرصه های تصمیم سازی تا عرصه های عملیاتی و اجرا نمایان شود. 
با توجه به یافته های پژوهش حاضر از آنجایی که تمامی موانع به نحوی با سیاست گذاری ها 
و برنامه ریزی ها مرتبط اســت الزم اســت متولیان امر در این حوزه و همچنین مسئوالن 
کشــوری در صدد ایجاد قوانین حمایتی از نخبگان باشــند. تاســیس نهادی تخصصی با 
رســالت تعیین اولویت های پژوهشی مورد نیاز جامعه مبتنی بر نیازسنجی ها و روش های 
دقیق علمی، تعیین خط مشی پژوهشی مبتنی بر سیاست های کالن و مأموریت بخشی به 
نهاد های مرتبط، تدوین چشــم انداز کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت راهبردی به منظور 

شایسته گزینی، شایسته پروری و شایسته داری از پیشنهادهایی است که ارائه شده است.
با توجه به ضرورت تحول پارادایمی در حوزه روش های پژوهشی و ورود به جنبش سوم 
روش شناســی که از آن به رویکرد پژوهش ترکیبی یاد می شود، به نظر می رسد، ضرورت 
دارد تا در تصمیمی راهبردی، کارگاه ها و بســته های متنوع آموزشی و توانمندساز برای 
پرورش صالحیت های پژوهشــگری به شیوه کیفی و ترکیبی در حوزه های علوم انسانی و 
در تمامی رشته های مرتبط دانشگاهی، طرح ریزی و اجرایی شود تا عالوه بر غلبه به موانع 
فردی و آموزشــی، زمینه مناســب برای گسترش پژوهش های اصیل و بافتمند و حرکت 
هوشمندانه در راستای تحقق مرجعیت علمی فراهم گردد. همچنین ایجاد سازوکار قانونی 
برای مجالت حوزه علوم انسانی مصوب در وزارت علوم برای ایجاد تناسب در انتشار مقاله ها 
با رویکرد های کّمی، کیفی و ترکیبی از یک ســو و انتشــار محدود پژوهش های کّمی1 و 
1. از آنجايی کــه طبق پژوهش لطف آبادی و همــکاران )1386: 125(، حدود 96 درصد مقاله  ها در 
حوزه روان شناسی در حيطه پژوهش های کّمی است و اين امر می تواند به عنوان نمونه ای از نشانه های 
غلبه رويکرد های کّمی در برخی از رشــته های مرتبط با علوم انســانی تلقی شود و همچنين با توجه 
به غلبه نظريه های غيربومی بر مطالعات در حوزه های علوم اجتماعی و رفتاری، به نظر می رســد اين 
امر خود مانعی جدی در زمينه ســازی برای خلق دانش بومی است؛ لذا پيشنهاد می شود سازوکاری 
تدوين شــود تا مجالت در حوزه علوم انسانی موظف شوند با رعايت انتساب مساوی و در حالت 
ايده آل انتساب متناسب، زمينه تقاضا برای توليد، پذيرش و انتشار مقاله هايی با رويکرد های اکتشافی 
را فراهم نموده و تسهيل نمايند. بدين منظور می توان قاعده ای را تصويب نمود تا از هر سه مقاله قابل 
انتشــار در مجالت علوم انســانی، يکی در حوزه مطالعات با روش پژوهش کّمی، ديگری در حوزه 
مطالعــات بــا روش کيفی و مورد ديگر در حوزه مطالعات با روش پژوهش ترکيبی باشــد. اگر چه 
»مسئله پژوهش«، جهت دهنده  به روش پژوهش و ساير اجزای پژوهش است )صالحی و گل افشانی، 
2010(، اما به نظر می رســد ايجاد اين رويه ، بتواند زمينه  تحول در نگاه به مســائل اصيل پژوهشی را 

فراهم نموده و از نگاه متداول کّمی به مسائل محيطی و تبعات دامن گير و گسترده آن بکاهد.
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گرایــش به اولویت گذاری برای پذیرش و انتشــار مقاله های اصیل به روش های کیفی و 
ترکیبی در هر شــماره انتشــار یافته، می تواند زمینه ای مطلوب برای حرکت در راستای 

آرمان مرجعیت علمی و خلق دانش اصیل و بومی را فراهم سازد. 
در پایان پیشنهاد می گردد سهم هر یک از موانع کشف شده در جلوگیری از خلق دانش 
مورد نیاز، مورد تعیین گردد. همچنین با استفاده از مطالعه ای به روش نظریه برخاسته از 
داده ها، فرایند شــگل گیری و تأثیرگذاری موانع شناسایی شده، بازنمایی گردد. امید است 
با اقداماتی هوشمندانه، روزی شاهد بالندگی و اثرگذاری گسترده علوم انسانی برآمده از 
فرهنگ غنی ایرانی و آموزه ها و تعالیم ژرف و پویایی اســالمی در کشور باشیم که به نظر 
می رســد، تحقق این مهم، می تواند، استمرار مرجعیت علمی، تولید ثروت، رفاه اجتماعی 
و به ویژه اســتقالل فرهنگی کشــور را تضمین نموده و غلبه بــر تاکیتک ها، تکنیک ها و 

راهبرد های جنگ نرم را ممکن سازد.

رهيافتی پديدارشناسانه در واکاوی موانع خلق ...
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