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مطالعه جامعه شناختی عادت واره های 
متعارض با الزامات نهادی علم در 

پژوهش های علوم انسانی

هدف پژوهش اکتشافی، توصیفی و تفسیری حاضر تبیین چرایی و پیامدهای پیدایش عادت واره های متعارض با الزامات 
نهادی علم در میان پژوهشگران علوم انسانی از منظر مشارکت کنندگان در تحقیق است. بدین منظور، 35 نفر عضو هیئت 
علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه عالمه طباطبائی، در قالب نمونه گیری هدفمند انتخاب و فرایند نمونه گیری 
از آنها تا رسیدن به مرحله اشباع ادامه یافته است. داده ها به کمک مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته و گپ وگفت های 
دوستانه، جمع آوری و سپس، تحلیل شده اند. به موجب واکاوی مضمونی داده ها، عدم انباشت تجربه پژوهشی و ضعف 
اشــتراک دانش در اجتماع علمی، ابهام در استانداردهای پژوهشی، هزینه هراسی، مضیقه های انگیزشی و روانی، دوگانه 
مطالعه و اقتصاد و تأمالت بازاندیشــانه معرفت شناختی، مضامین شش گانه ای هســتند که عادت واره های متعارض با 
الزامات نهادی علم را در پژوهش های علوم انسانی تبیین می کنند. تصمیم سازی  مستقل از پژوهش و تکانه های مدیریتی 
شدید، سیاست گذاری پر هزینه، فروکاست سرمایه اجتماعی و احساس استغنای برنامه ریزی از یافته های پژوهشی علوم 
انسانی مضامینی هستند که پیامدهای حاصل از وجود عادت واره های متعارض با الزامات نهادی علم را بازنمایی  می کنند. 
برداشت تفسیری تر از نوع روابط میان مضامین برساخت شده نشان می دهد ناروایی های مرتبط با اخالق پژوهش 
ذیل مقوله مرکزی فقدان اجتماع علمی قابل فهم است؛ بر همین مبنا، تکوین اخالق علمی موکول به تحقق اجتماع 
علمی نقش آفرین خواهد بود که در پی آن اخالق پژوهشی از سطح ترجیحات شناخت انگارانه فردی خارج و تبدیل 
به امری نهادی، با سویه های جامعه شناختی می گردد. ارتقاء مذکور متضمن پاسداشت بازاندیشی های معرفت شناختی 
حول معنای علم و اخالق پژوهش، تأمل پیرامون نســبت میان علم و جامعه، و بازآفرینی های ســاختاری برآمده از 

موارد فوق، در مقام سیاست گذاری و برنامه ریزی خواهد بود.
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طرح مسئله
تالش برای دســتیابی به حقیقت و معلوم کردن مجهوالت در فطرت هر انســانی نهفته 
است. در واقع، تعریف انسان به عنوان موجودی که می اندیشد، فکر می کند، یا اندیشمند 
و اهل فکر اســت، قدمت چند هزار ساله دارد. )توکل، 1389: 15( زندگی انسان سراسر 
حل مسئله و جستجو برای یافتن پاسخ های مناسب برای مسائل گوناگون است. بر همین 
اساس، انسان ها به تناســب ارزش ها، اهداف و زمینه های فکری و شخصیتی خود مسائل 
مختلفــی را برای پژوهــش انتخاب می کنند. در این میان، علوم انســانی در حوزه ای از 
شناخت و معرفت وارد می شود که از انتفاع و مزیت اجتماعی باالیی برخوردار است. علوم 
انسانی نیازهای به غایت مهم، نظیر تأمل پیرامون ارزش های اساسی، درک و بهره برداری 
از رویکردها و تجارب دیگران در زمان ها، مکان ها و فرهنگ های مختلف، ارائه خدمات از 
طریق تحلیل های انتقادی، نقد ارزش های اخالقی و تالش جهت حفظ آنها و سایر موارد 
دیگر را برآورده می ســازد. )عزیزی، 1396: 524-523( با وجود این، در جوامع پیچیده 
امروزی، پژوهش صرفاً به مثابه یک ترجیح فردی بازنمایی نمی شود. در مقابل، نهاد علم، 
ضمن دربرگرفتن طیف گســترده ای از مفاهیــم همچون اخالق پژوهش، اجتماع علمی، 
پژوهش، کنشگران علمی و امثالهم، واجد پاره ای الزامات نهادی مشخص انگاشته می شود 
و نــوع تعامل آن با دیگــر ابعاد نظام اجتماعی پیامدهای مختلــف اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و سیاسی را از خود برجای می گذارد. از حیث تطورات تاریخی، در حال حاضر، 
مالحظات اخالق پژوهش، بر خالف گذشــته، در حصر تحقیقات پزشکی و علوم تجربی 
باقی نمانده و با بســط یافتن آن به حوزه تحقیقات و پژوهش های مندرج در قلمرو علوم 
انسانی اجتماعی، جایگاه رفیعی برای اخالق پژوهش در این سنخ از مطالعات رقم خورده 
است. اهمیت یافتن اخالق پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی بدان روی است که انسان ها 
در راســتای انجام وظایف خود در جهانی پیچیده و غیر قابل پیش بینی به شدت نیازمند 
دانش علمِی پیشرفته در حوزه علوم انسانی اند. مراکز دانشگاهی و پژوهشِی فعال در علوم 
انسانی در مقام تولید و عرضه دانش مورد نیاز در این باره از نقش بسیار مؤثری برخوردار 
هستند. )عزیزی، 1396: 527؛ به نقل از هومر دیکسون، 2001( نظر افکندن به  هر جای 
جامعه، نیازمند اطالعات و دانش جدید از طرف علوم انسانی است؛ تأمل پیرامون مسائل 
متعــدد، نظیر چگونگی حل تعارضات اجتماعی، اطمینان از بروز فقر و فالکت حاصل از 
تغییرات اقتصادی، بهره مندی از فضای مجازی و اجتناب از مخاطرات احتمالی آن )عزیزی، 
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1396: 527( در قالب ســاخت معرفت و دانش علوم انسانی محقق می گردد؛ همان گونه 
که مالحظه می شــود، نفس مسائل مندرج در علوم انسانی، شیوه های پژوهش و مطالعه 
علمی آنها و همچنین، پیامدهای بعدی برآمده از تحقیق پیرامون مســائل علوم انســانی 
به گونه ای هســتند که به سختی می توان آنها را از ســویه های مختلف مندرج در اخالق 
پژوهش، چه از منظر مســئله مند ساختن موضوعات و چه از زاویه عوارض بعدی مترتب 
بر پژوهش ها منتزع نمود. بدین ســان، در کلی ترین وجه ممکن، می توان توجه روزافزون 
به اخالق پژوهش را ناشــی از نقش روزافزون پژوهش های علوم انسانی در برنامه ریزی و 

توسعه پایدار جوامع در نظر گرفت.
اعضای هیئت علمی دانشــگاه ها در کنار دانشــجویان، از جمله مهم ترین کنشگران 
حرفه ای فضای علم هستند که فعالیت پژوهشی آنها می باید معطوف به حل مسائل مبتالبه 
جامعه باشد. در سال های اخیر و تا اندازه ای متأثر از پاره ای تالش ها و برنامه ریزی به منظور 
ارتقای کیفی و کّمی تولید علم، پژوهشــگران ایرانی در حوزه علوم پایه و بین رشــته ای 
پزشــکی موفقیت های چشمگیری را در سطح بین المللی به دست آورده اند و این واقعیت 
در برون دادهای مراکز معتبر علم ســنجی دنیا منعکس گردیده است. گزارش های پایگاه 
استنادی علوم )ISI( و پایگاه شبکه اطالع رسانی علوم پزشکی )Medline( رشد سریع سهم 
دانشمندان ایرانی در تولید علم جهانی و گسترش مرزهای دانش را نشان می دهند. )عصاره 
و معرفت، 1384: 44( در همین راستا، در سال 2006 میالدی تعداد کل اسناد نمایه شده 
ایــران در علوم پایه 6693 مورد از مجموع 1212068 ســند، یعنی 55% مقدار جهانی 
بوده اســت )صبوری، 1385: 40(؛ با وجود این و به رغم دستاوردهای دانشمندان ایرانی 
در حوزه های غیر از علوم انسانی، حضور فعال آنها در تحقیقات و آورده های علوم انسانی 
و اجتماعی از وضعیت مناســبی برخوردار نبوده است. به عنوان نمونه، در علوم اجتماعی، 
195 مورد از مجموع 164802 ســند، یعنی 12% مقدار جهانی و در علوم انسانی و هنر 
16 مورد از مجموع 108312 سند، معادل با 0/1% مقدار جهانی متعلق به پژوهش های 
اســاتید و فعاالن علمی ایرانی بوده اســت. )صبوری، 1385: 40( مزید بر تفاوت معنادار 
میان تولید علم در علوم پایه و پزشــکی از یک ســو و علوم انسانی از سوی دیگر، ضعف و 
ناکارآمدی علوم انسانی کشور در کنار گونه های مختلف ناروایی در میان کنشگران علمی 
و نیز در مناســبات و رویه های پژوهشی نگران کننده به نظر می رسد. در کشور ما به دلیل 
سیاست های نادرســتی که نهادهای مسئول عرصه علم، از سالیان پیش تاکنون به مثابه 

مطالعه جامعه شناختی عادت واره های متعارض ...
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روش های کاربردی و تأثیرگذار مورد تأکید قرار می دهند، نه تنها دستبردهای علمی کاهش 
نیافته، بلکه ابعاد باورنکردنی به خود گرفته است؛ به گونه ای که به حوزه های حساس نظیر 
سیاســت و مسائل اســتراتژیک کشور نیز راه یافته و آبروی کشور را در سطح بین المللی 
زیر ســؤال برده اســت. )فکوهی، 1396ب: 202-201( در همین راستا و در بیان دیگر 
مصادیق از ناروایی های موجود در میان کنشگران علمی، همواره شاهد تبلیغات فراوان در 
جلو دانشگاه های بزرگ درباره مشاوره رساله دکتری، پایان نامه کارشناسی ارشد یا مقاله 
آی.اس.آی هســتیم و به گونه ای علنی این چنین القاء می شــود که در قبال دریافت پول، 
رساله و پایان نامه  در اختیار جویندگان آن قرار می گیرد. )اکرمی، 1396: 464( به عالوه، 
ناکارآمدی پژوهش های علوم انسانی به حدی است که استقبال از پژوهش های اجتماعی 
ناکارآمد فعلی به منزله عامل افزایش بیشتر مسائل جامعه تلقی شده است؛ مسئله نامحوری 
و روش شناسی های غلط در پژوهش های اجتماعی، مولود بیگانگی عرصه دانش نظری با 
دانش عملی یا زیست جهان ایرانی اسالمی است. )افروغ، 1395: 85( تقلب علمی، سرقت 
تألیفات و اختراعات از مهم ترین مصادیق تخلف از هنجارهای اجتماعی علم اند و در حکم 
نقض اعتماد و تجاوز به تملک یافته های ذهنی دیگران محسوب می شوند. در مورد فراوانِی 
رویه های غیر همســو با بایسته های نهاد علم، می توان به جعل داده ها و دستکاری نتایج 
به ترتیب با میانه 37 و 40 درصد، ســرقت ادبی به میزان 25 تا 50 درصد و کپی گرفتن 
برخی مطالب پایان نامه از ســایر منابع در 58 درصد موارد اشــاره نمود که در جای خود 
بســیار تأمل برانگیز اســت. )رجب زاده عصارها و دیگران، 1392: 378؛ به نقل از: نخعی و 
نیک پــور، 1384( این قبیل موارد، به منزلــه عادت واره های پرتکرار و متعارض با الزامات 
نهادی علم، شایســته پژوهش اند. الزامات نهادی علم، اخالقیات علم را تشکیل می دهند 
و ناظر به مجموعه ارزش ها و هنجارهایی هســتند که ضمن به رســمیت شناخته شدن از 
جانب نهاد علم، سرشت علم را شکل می دهند. عادت واره چیزی شبیه به عادت است، اما 
خوِد عادت نیســت؛ اینکه فردی به شکل خاصی رفتار می کند، ناشی از عادت وی به این 
شیوه رفتار است؛ بخشی از آن، برآمده از نظام های انتسابی و نظام های طبیعی و بخشی 
دیگر، مولود و یژگی های اکتســابی فرد است؛ وجه دیگری از آن نیز متأثر از ساختارهای 
اجتماعی اســت که در نهایت، از ترکیب همه آنها با یکدیگر عادت واره شــکل می گیرد. 

)فکوهی، 1396الف: 54(
با عنایت به مقدمات طرح شــده، مقاله حاضر درصدد اســت طی اجتناب از تحویل 
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یک ســویه ناروایی های مرتبط با اخالق پژوهش در مطالعات علوم انسانی به رویکردهای 
شناختی و اراده محور فردی، ضمن مرور نظام مند پژوهش های داخلی مرتبط با اخالق و 
الزامات نهادی علم، زمینه های جامعه شــناختی و گسترده تر مؤثر بر نقض الزامات نهادی 
علم در پژوهش های علوم انسانی و پیامدهای حاصل از آن را از منظر اعضای هیئت علمی 
و دانشجویان تحصیالت تکمیلی دانشگاه عالمه طباطبائی مورد تحلیل و بررسی قرار دهد. 
دانشگاه عالمه طباطبائی با برخورداری از نزدیک به 17 هزار دانشجو و بیش از 500 عضو 
هیئت علمی تمام وقت، بزرگ ترین دانشگاه کشور در زمینه علوم انسانی محسوب می شود 
که ســهم عمده ای را در پیشــبرد و ارتقاء آموزش، تحقیقات و پژوهش های علوم انسانی 
در کشور ایفاء نموده است. نویسندگان مقاله، در راستای تحقق هدف مذکور، می کوشند 
با استفاده از داده یابی کیفی، پاسخ های الزم را برای دو پرسش اصلی زیر فراهم نمایند: 
1. مهم ترین عوامل و زمینه های مؤثر بر شکل گیری عادت واره های متعارض با الزامات 
نهادی علم در پژوهش های علوم انسانی از نظر اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیالت 

تکمیلی دانشگاه عالمه طباطبائی کدام اند؟
2. مهم ترین پیامدهای حاصل از شکل گیری عادت واره های متعارض با الزامات نهادی 
علم در پژوهش های علوم انســانی از نظر اعضای هیئت علمی و دانشــجویان تحصیالت 

تکمیلی دانشگاه عالمه طباطبائی کدام اند؟

چارچوب مفهومی
این پژوهش از نوع کیفی و اکتشافی است و استفاده قیاسی از نظریه ها در آن، به گونه ای 
که ناظر به نظریه آزمایی باشد، مورد نظر نیست. هدف از طرح دیدگاه های تئوریک، ایجاد 
حساســیت نظری پیرامون مفاهیم اساسی مرتبط با موضوع پژوهش است. حسب طرح 
مســئله و مرور ادبیات نظری، رئوس زیر به مثابه محورهای ســازنده چارچوب مفهومی 

پژوهش انتخاب شده اند. 

اخالق پژوهش
بنا به اکثر تعاریف، اخالق پژوهش شاخه ای از اخالق کاربردی است. همچنین، اگر پژوهش 
را با توجه به توسعه امروزی آن حرفه بدانیم، می توان اخالق پژوهش را شاخه ای از اخالق 
حرفه ای دانست که به بررسی مسائل اخالقی در حرفه پژوهش می پردازد. )بحرینی، 1389: 
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43( همچنین، اخالق علمی مجموعه ای از آداب و اصول اخالقی اســت که توســط تمام 
اعضاء جامعه علمی در فرآیند استفاده، تولید و نشر دانش باید رعایت شود. )منصوریان، 
1390( باور غالب در مورد نظام اخالقی در پژوهش این اســت که عینیت یافتن  اخالق 
پژوهش صرفاً در سطح اندرز، کنترل های بیرونی و نظارت درونی نمی گنجد و مسائل آن 
به طور کامل از این طریق قابل حل نیست. با این همه، نمی توان تأثیرات حاصل از آگاهی 
و رویکرد اخالقی پژوهشــگران را در فرایند مختلف تحقیق نادیده گرفت. آگاهی اخالقی 
به معنای توانایی فهم داللت های اخالقی یک چالش، موقعیت یا تصمیم است که خود، از 
مؤلفه های اساسی در استدالل اخالقی محسوب می شود. )فیالبی1، 2018: 12( متأسفانه 
امروزه بیشتر قواعد رفتار اخالقی که کالج ها پیش تر تدریس می کردند، از تخته سیاه محو 
شده است. )لویس، 1395: 179( اساتید فقط زمانی می توانند مشاوران خوب تلقی شوند 
که دانشــگاه توجه بیشتری را معطوف به شــخصیت فردی، صداقت اخالقی، فرزانگی و 
دانایی کســانی بدارد که به عنوان استاد گمارده می شوند. )لویس، 1395: 187( اهمیت 
فضائل اخالقی به اندازه ای اســت که انسان بودن را در یک نگاه می توان به برخورداری از 
رفتارهای اخالقی تعریف و توصیف کرد و پایبندی انســان به اصول و منش های اخالقی 
را به عنوان ویژگی بارز و شاخص تابناک وی در نظر گرفت. )فقیه، 1372: 155( اهمیت 
روزافزون پرداختن به اخالق از این روی است که در گـذشته عـلوم به طور عمده  به  توضیح  
پدیده ها مـی پرداختند، امـا علوم امروزی چونان ابزار استحاله در دست  بشر جای گرفته 
و مساعی انسان را متوجه ایجاد تغییر، اعم از مطلوب و نامطلوب در جهان ســـاخته اند. 
بـــه ایـــن  ترتیب ، موضوعاتی  از قبیل اخالق علمی، مسئولیت های اجتماعی و حرفه ای 
دانشمندان، بـخش اجتناب ناپذیری از  آموزش و پژوهش علمی را به خود اختصاص داده اند. 
)فقیــه، 1372: 154( در عین اهمیت مباحث مرتبط با اخالق گســتری فردی در حوزه  
آموزش و پژوهش، اما امکان توســعه اخالق علم، مســتقل از اتخاذ رویکرد سازمان مند و 
ایجاد زمینه ها و بسترهای مساعد ساختاری و سازوکارهای مناسب انگیزشی امری قریب 
به محال می نماید. هنجارها، ارزش ها و منش های اخالقیات علمی با الگوی شیوع و انتشار 
درون زا در بســتر فعالیت های خودجوش از سوی انجمن های تخصصی نهادهای حرفه ای 
دانشگاه ها و مراکز پژوهشی توسعه می یابند. )اجاقی و دیگران، 1390: 1091( فراگیری 
اخالق پژوهش در میان کنشگران علمی، متضمن وجود قواعد، ارزش ها و باورهای مشترک 

1. Filabi
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در کنار همکاری های پژوهشی و دیگر الزامات نهادی علم است. بنابراین مطالعه و بررسی 
مسائل و موضوعات اخالق پژوهش ذیل دو رویکرد فردگرایانه و سازمانی قابل تصور است. 
در مورد اول، اخالق پژوهشــگران به عنوان شــخصیت حقیقی و فردی مورد توجه قرار 
می گیرد و به طور مســتقیم مسئولیت اخالقی در فرایند پژوهش متوجه شخص پژوهنده 
می گردد؛ این در حالی است که در رویکرد سازمانی، مسئولیت های اخالقی مؤسسه ها و 

نهادهای پژوهشی مورد تأکید قرار می گیرد. )بحرینی، 1389: 44-45( 

الزامات نهادی علم
جامعه شناسان، علم را نهادی اجتماعی می دانند که از فرهنگ مستقل، باورها، ارزش ها و 
معیارهای خاص خود برخوردار است. این معیارها با تعیین الگوهای اخالقی و فنی مجاز 
و پذیرفتنــی کنش و منش افراد وابســته به این نهاد، بــه اعضای آن می گویند چه چیز 
مرجح، مقبول، پســندیده و مجاز است. به زعم مرتون، نهاد علم واجد مجموعه مشخصی 
از هنجارها و ارزش هاســت که هدف اصلی علم، یعنی توسعه دانش، آن را تأیید می کند 
و مشــروعیت می بخشــد. )مرجائی، 1396: 14-13؛ به نقل از مرتون، 1976: 33( با این 
مقدمــه، به راحتــی می توان نتیجه گرفت که التفات نظری و عملی کنشــگران علمی به 
اخالق پژوهش، خود به مثابه یکی از الزامات نهاد علم محسوب می شود و این گونه نیست 
که اخالق به مثابه عنصری بیرونی به نهاد علم الصاق شده باشد. از نظر مرتون، علم تنها 
در جوامع برخوردار از شــرایط مادی و فرهنگی مناســب، به میزان چشــمگیری توسعه 
می یابد. از نظر وی، پذیرش گســترده علم و الصاق ارزش  به آن مسبوق به توجیه علم از 
ســوی ارزش هایی است که نســبت به علم خارجی محسوب می شوند. )گلوور و دیگران، 
1383: 73( وی مشــخصه علم را نوع خاصی از اخالقیات فرهنگی می داند که با هدایت 
کنش علمی مناسب، هدف علم، یا همان توسعه دانش تصدیق شده، را مورد حمایت قرار 
می دهند. اخالقیات علم با مجموعه ای از الزامات نهادی نشان داده می شوند که به موجب 
آن پیروی کننــدگان و نقض کنندگان آن به ترتیب پاداش یا مجازات را دریافت می دارند. 
)تونانین و نوتیال، 1395: 281( مرتون ضمن تأکید بر مطالعه و بررسی رابطه بین فضای 
علم و عناصر آن از یک سو و جامعه و اجزاء آن از سوی دیگر، بر مبنای پاره ای مفروضات 
مشخص، تحلیل جامعه شناختی خود را از نهاد علم و مندرجات ذیل آن در قالب مفاهیم 
چندگانه ای، نظیــر الزامات نهادی علم، اجتماع علمی، انگیزه و پاداش در اجتماع علمی 
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و دیگر موارد مشابه ارائه داده است. فحوای مضمونی حاکم بر کلمات این جامعه شناس، 
ناظر به این معناست که ارزش های اجتماعی، فرهنگی و دینی حاکم بر جامعه می توانند 
ارزش علم و علم آموزی و نیز اهمیت پژوهش را تشدید و یا تحدید نمایند. در نگاه مرتون، 
بررســی پدیده علم متضمن پرداختن به تأثیر هنجارها و اخالقیات در علم اســت. وجوه 
سازنده سرشــت علم متضمن اصول پنج گانه  جهان روایی1، مالکیت جمعی2، بی طرفی3، 
شک سازمان یافته4، اصالت5 می باشد. به بیان دقیق تر، اصول مذکور در حکم الزامات نهاد 
علم هســتند که تخطی از هر یک از آنها در هر یک از مراحل پژوهش عموماً مرادف با 

نقض الزامات نهاد علم و علی الخصوص، به معنای تخطی از اخالق پژوهش خواهد بود.

اجتماع علمی
به مجموعه  دانشمندان برخوردار از کنش متقابل، باورها، ارزش های مشترک و مناسبات 
اجتماعِی آمیخته به پیوندهای متقابل عاطفی، اجتماع علمی گفته  می شود. )ایراندوست 
و دیگران، 1395: 9-8؛ به نقل از: گلیزر6، 2001( نکته اساسی مورد توجه نویسندگان این 
مقاله ناظر به چگونگی صورت بندی مفهوم اجتماع علمی در نسبت با مفهوم فرهنگ است. 
فرهنگ مجموعه ای از باورهای مشترک جهت شکل دهی به کنش های فردی و اجتماعی 
اســت که با ایجاد برداشت های مشــترک، زندگی های جداگانه افراد را به صورت یک کل 
بزرگ تر به هم پیوند می دهد. )هیوز، 1395: 76-75( همچنین، فرهنگ ناظر به سه مؤلفه 
قواعد، ارزش ها و باورهای مشــترک است. )شارون، 1386( بر مبنای صورتبندی نسبت 
میان فرهنگ و اجتماع علمی، مفروض به وجود ارزش های برآمده از اجماع بین االذهانی 
کنشــگران در اجتماع علمی و نیز با توجه به بی نسبت بودن ارزش های مذکور با هر گونه 
صبغه تحمیلی، انتظار تمکین به مناســبات و قوانین حاکم بر اجتماع علمی امری دور از 
ذهن نخواهد بود. بدین سان، الزم است اعضای اجتماع علمی به مثابه منشأ و واضع اصلی 
ارزش ها، باورها و رویه های این عرصه در نظر گرفته شوند تا از یک سو، اصل اجتماع علمی 
موجودیت پیدا کند و از ســوی دیگر، با مهم پنداشته شدن ارزش ها و رویه های هنجارِی 

1. Universalism
2. Communism
3. Disinterestedness
4. Skeptism
5. Originality
6. Glaser
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آن مجموعه از ســوی کنشــگران علمی، امکان کنش های متقابل مبتنی بر همکاری در 
اجتماع علمی محقق گردد. تحلیل، نقد و ساخت انواع گفتمان ها از جمله اهداف اساسی 
اجتماع علمی محســوب می گردد. اجتماع علمی، ایدئولوژی های تکنولوژیک، مدیریتی، 
اقتصادی و انتقادی، همچون ایدئولوژی های بوم شــناختی، فمینیســتی، شالوده شکنی و 
انسان گرایی را برای جامعه تولید می کندکه آگاهانه با ایدئولوژی های قبلی مخالف هستند. 
)بارنــت، 1398: 137( اجتماع علمی باید به گونه ای باشــد کــه در آن همکاری متقابل 
بین اعضاء و در راســتای پیشــرفت حوزه تخصصی وجود داشته باشد و اعضا بتوانند در 
راســتای همکاری های پژوهشــی به همدیگر اعتماد داشته باشند. انتشار و چاپ مقاالت 
علمی بیانگر وجود اجتماعات علمی و هم چنین، نشان دهنده میزان قدرت آن در رابطه 
با ســایر اجتماعات علمی است. از این رو وجود اجتماع علمی مؤثر و پویا مستلزم بررسی 
مشــکالت این اجتماعات و برنامه ریزی در راستای جذب و همکاری متخصصان با توجه 
به حوزه تخصص شان است. )ایراندوست و دیگران، 1395: 9-8( عده ای از جامعه شناسان 
و محققــان حوزه آموزش عالی، ضمن تأکید بر عدم همخوانی نهاد آموزش عالی ایران با 
مؤلفه های مندرج در تعاریف اجتماع علمی، فقدان اجتماع علمی در معنای واقعی در ایران 
و پیامدهای منفی آن را نتیجه گرفته اند. از نظر اینان، آنچه در ایران به عنوان دانشگاه و 
گروه آموزشی یاد می شود، بیشتر ناظر به برنامه ریزی درسی است که به شکلی اجبارآمیز، 
شامل مجموعه ای از وظایف و تکالیف است؛ فلذا، نمی توان عنوان اجتماع علمی را بر آنها 
اطالق نمود؛ هنگامی که اجتماع علمی وجود نداشــته باشد، اجتماع بیرونی هم انسجام 
خودش را از دســت خواهد داد، زیرا همیشــه اجتماع آدم ها بــر محور اجتماع نخبگان 
آنهاست. در نبود امکان تعامل میان نخبگان اجتماعی با اجتماع و درگیر شدن جامعه با 
عدم یکپارچگی، گســیختگی و فروپاشی، رابطه بین نخبگان اجتماعی حالتی فروپاشیده 

پیدا می کند. )معیدفر، 1395: 35(

نسل های دانشگاه و کارکردهای آن
در عصر جهانی شدن دانشگاه ها به منزله سرمایه های ملی در نظر گرفته می شوند. دولت ها 
در سراســر دنیا، دانشــگاه ها را به مثابه منابع حیاتی دانش جدید و اندیشه خالق در نظر 
می گیرند؛ این دولت ها، همچنین، دانشگاه  را فراهم آورنده افراد ماهری می دانند که به عنوان 
کارگزاران عدالت و جنبش اجتماعی و نیز ایفاء کنندگان سهم در سرزندگی اجتماعی، از 

مطالعه جامعه شناختی عادت واره های متعارض ...



16

راهبرد فرهنگ/ شماره چهل و هشتم/ زمستان 1398

توانایی جذب اســتعدادهای بین المللی و سرمایه گذاری تجاری در منطقه ای از جغرافیای 
ملی برخوردار هستند. )بولتون و لوکاس1، 2008: 4( محققان حوزه آموزش عالی مبتنی 
بر پیش فرض ها و معیارهای گوناگون، سنخ شناســی های متعددی از نســل های مختلف 
دانشــگاه ارائه داده اند. الگوهای دانشگاهی بیانگر وظایف، نقش ها در دانشگاه و در سطح 
کالن نشــان دهنده نحوه ارتباط دانشــگاه با جامعه و محیط پیرامون هستند. هر کدام از 
سنخ بندی های الگویی، شکل ویژه ای از گره خوردن این نهاد علمی با نیازهای فرهنگی و 
اجتماعی جامعه را بازتاب می دهند. )ذاکرصالحی، 1397: 73( به طور کلی از نظر تاریخی، 
دانشــگاه در قالب دوایری متحدالمرکز رشــد یافته است و با شروع از فلسفه در یونان و 
کتابخانه ای در اســکندریه، حوزه خود را به بیشــه های باستانی، علم، کشاورزی و اکنون 
به صنعت گســترش داده اســت. آموزش در ابتدا در خدمت نخبگان جامعه بود، سپس 
طبقه متوســط را نیز در برگرفت. دانشگاه امروزه بدون در نظر گرفتن سوابق اجتماعی و 
اقتصــادی، همه آحاد جامعه و از جمله کودکان را دربرمی گیرد. )ِکر، 1389: 88( متون 
نظری و پژوهشــی انگلیســی زبان غالباً با نام  بردن از سه نسل دانشگاه، برای هر کدام از 
آنها ویژگی های متمایزکننده ای بر شمرده اند. همچنین، در متون متأخر، از دانشگاه نسل 
چهارم نیز صحبت به میان آورده می شود؛ اگرچه هنوز اجماع الزم بر سر تعریف این نسل 
اخیر از دانشــگاه حاصل نشده اســت. در مورد دانشگاه نسل چهارم، بحث اصلی ناظر به 
این اســت که دانشگاه مدرن ناگزیر از مواجهه با رقابت های جهانی بوده، فلذا، باید بتواند 
فرایندهای اقتصادی، اجتماعی منطقه محل اســتقرار خود را با عطف توجه به تغییرات 

اقتصادی اجتماعی جهانی مورد تأثیر قرار دهد. )لوکوویکس و زوتی2، 2017: 41(
در مطالعات داخلی، دو نوع نگرش ســنتی و مدرن در مورد نسبت دانشگاه و جامعه 
مورد توجه بوده اســت؛ در نگرش سنتی، دانشــگاه در مقام برتری نسبت به جامعه قرار 
می گیرد و به دلیل اشــراف خود، هم می تواند و هم باید در حل مشــکالت جامعه نقش 
پیشــتاز داشته باشــد. )مردیها و پاک نیا، 1396: 272( در سویه دیگر و مطابق با نگرش 
مدرن، دانشــگاه از منظر علیت اجتماعی، بخشی پیوسته از جامعه است که همانند سایر 
بخش ها می تواند در معرض بحران های فرهنگی و اجتماعی باشد. )مردیها و پاک نیا، 1396: 
274( بر اساس نگرش اخیر، الزم است دانشگاه مناسبات و کارکردهای خود را با تغییرات 

1. Boulton & Lucas
2. Lukovics & Zuti
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و تحوالت مختلف اجتماعی به گونه های مختلف صورتبندی جدید نماید. مفهوم نهاد در 
معنای جامعه شــناختی کلمه ناظر به رفع نیاز است و نیازهای منبعث در جوامع انسانی 
غالباً برخوردار از ماهیتی نوشونده اند؛ بر همین اساس، چنانچه دانشگاه نتواند موجودیت 
خود را منطبق با نیازهای پیش روی بازسازی نماید، کارکرد نهادی خود را از دست داده 
و با گرفتار آمدن در چرخه اختالالت کارکردی و افزایش وجوه کژکارکردی آن، از ایفای 

کارکردهای آشکار و نقش های تعریف شده بازخواهد ماند.

جدول 1: نسل های دانشگاه در جهان و مهم ترین ویژگی های نسلی آنها
)منبع: لوکوویکس و زوتی، 2017: 38( 1

ویژگی های اساسی گونه های نسلی دانشگاه

مدیریتزبانبرون دادنقشهدفگونه  نسلی

محافظت از آموزشنسل اول
رئیس التینافراد حرفه ایحقیقت

دانشگاه1

افراد حرفه ای و شناخت طبیعتآموزش و پژوهشنسل دوم
دانشمندان ملیدانشمندان

پاره وقت

آموزش، پژوهش، نسل سوم
کاربست معرفت

خلق ارزش 
افزوده

افراد حرفه ای، 
مدیریت انگلیسیدانشمندان و کارآفرینان

حرفه ای

برخی دیگر از جامعه شناســان ایرانی، دانشگاه را در قالب یک طیف، از دانشگاه نخبه 
تا دانشــگاه عمومی و ذیل فرایند توده ای شــدن آموزش عالی در ایران، در قالب پنج نسل 
طبقه بندی نموده اند. نخســتین نسل، دانشگاه نخبه پرور نام دارد. نسل دوم، دانشگاه های 
مواجه با تقاضاهای انبوه اجتماعی بودند که در آنها دسترسی به آموزش عالی به عنوان حق 
عمومی مطرح می شود. ایران از دهه 30 به بعد صاحب دانشگاه نسل سوم، یعنی دانشگاه در 
معرض جنبش های اجتماعی است که مشروعیت و اعتبار علمی اش تحت تأثیر مشروعیت 
سیاسی آن شکل می گیرد. دانشگاه نسل چهارم با شکل گیری متناسب با مقتضیات بازار، 
اثربخشــی آموزش را مورد تأکید قرار داد. دانشــگاه نسل پنجم، دانشگاه مواجه با جامعه 
اطالعاتی و فضای مجازی اســت که چالش هایی به شدت پیچیده، متنوع، رقابتی را تجربه 
می کند و دستخوش تغییر محیطی است. در دانشگاه نسل پنجم با وقوع تحول پارادایمی، 
دانشگاه صرفاً متعلق به نخبگان نبوده و عمومی شده است. )خانیکی، 1396: 382-384( 
1. Chancellor

مطالعه جامعه شناختی عادت واره های متعارض ...
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جدول 2: گونه های تاریخی دانشگاه ایرانی و مهم ترین ویژگی های آنها از منظر صاحب نظران ایرانی

عنوان نظریه پرداز
گونه ها

عنوان مفهومی 
ویژگی ها و خصوصیات برجسته، نمونه های عینیسنخ های دانشگاه

مردیها
 و پاک نیا
)1396( 

نگرش 
سنتی

دانشگاه هادِی 
متکی بر معرفت

مقام برتر دانشگاه نسبت به جامعه، دانشگاه پیشتاز در حل 
مشکالت و بحران های علمی تکنولوژیکی، درمان بیماری های 
فرهنگی جامعه، اشاعه دانش، تأکید بر حکمت عملی جهت 

آگاه سازی جامعه از عوارض سوء رفتارهای خالف هنجار

نگرش 
مدرن

دانشگاه به مثابه نهاد 
اجتماعی

دانشگاه به مثابه بخش پیوسته ای از جامعه، انفکاک ناپذیری 
مرز دانشــگاه و جامعه، آسیب پذیری و بحران زدگی دانشگاه 

متعاقب وجود آسیب و بحران  در جامعه

خانیکی
)1396( 

دانشگاه نخبه پرورنسل اول

دانشــگاه های غربی قرن 19، تربیــت نخبگان متخصص و 
دموکراتیک، برخورداری افراد دانشگاهی از پایگاه اجتماعی 
و طبقاتی باال، برخورداری دانشگاه از استقالل علمی و اداری، 
دانشــگاه تهران و صنعتی شریف در زمان پهلوی اول و دوم، 

اداره دانشگاه با منابع عمومی

دانشگاه  معطوف به نسل دوم
آموزش عالی به مثابه حق عمومیتقاضاهای اجتماعی

نسل سوم
دانشگاه معطوف 
به جنبش های 

اجتماعی

شکل گیری جنبش های اجتماعی، هویت و شخصیت، پیوند 
دانشگاه با نیروهای اجتماعی، مطالبه آزادی و اندیشه مردم

نسل 
چهارم

دانشگاه  معطوف به 
اقتضائات بازار

تأکید بر اثربخشــی آموزش، مشــاهده شکاف میان مسائل 
جامعه و دانشگاه به واســطه عدم انعکاس مسائل اجتماعی 
در دانشگاه، اقتباس راه حل ها از دانش و آموخته های غرب، 

مقاومت دانشگاه در ورود به مسائل بومی

نسل 
دانشگاه امروزپنجم

دانشــگاه معطوف بــه جامعه اطالعاتی و فضــای مجازی، 
برخــورداری همزمان دانشــگاه از نقش های کهنه و مدرن، 
توده ای شدن دانشگاه، خروج دانشگاه از حصر نخبگان، وجود 

رقیب های قدرتمند برای دانشگاه در خارج از نهاد آکادمی

جامعه دانایی محور
تغییر گرایش از صنعت محوری به دانایی محوری، وجه متمایز کننده جامعه  دانایی محور 
از جامعه صنعتی محســوب می شــود. در جامعه دانایی محور دانش گران1 به مثابه افراد 
برخوردار از سرمایه  و عنصر دانایی در حکم سرمایه محسوب می شوند. به بیان کلی تر، 
جامعه دانایی محور، ناظر به جامعه ای است که در آن حاکمیت جریان دانایی و اطالعات 

1. Knowledge Workers
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بر صدر تا ذیل مناســبات، بســترهای الزم برای انواع تصمیم گیری  را تحقق می بخشد. 
میســون1 و همکارانش، در اثر خویش با عنوان اخــالق مدیریت اطالعات، ضمن مرور 
زمینه های تاریخی دانایی در یونان باســتان و فلســفه حاکم بر آن جامعه، مقوله دانایی 
را به شبکه آب زیرزمینی تشبیه نموده و آن را عامل ایجاد و بقای حیات بر روی زمین 
می داننــد؛ بدین ترتیب، دانایــی زیربنای جامعه نوین تلقی می گــردد و افرادی که در 
قالب شــیوه های گوناگون با عنصر دانایی سروکار دارند، سازندگان جامعه دانایی محور 
قلمداد می شوند. از نظر میسون و همکارانش، مدینه فاضله با قرار گرفتن دانش گران در 
جایگاه درست خود شکل می گیرد. )میسون و دیگران، 1995( کسانی که با داده، ایده 
و به طور کلی، با کار دانش بر ســروکار دارند، کارکنان علمی نامیده می شــوند و اعضای 
هیئت  علمی دانشــگاه ها، پژوهشگران حرفه ای و دانشجویان از جمله بارزترین مصادیق 
آن محســوب می شــوند. با این توضیح که جامعه دانایی حاصل انقالب اطالعاتی است، 
می تــوان آن را مرادف با جامعه دانش محور در نظر گرفت که در آن دانش ســرمایه ای 
پایان ناپذیر محســوب و عنصر دانایی ســبب تغییر محتوایی آن می گردد. پرداختن به 
این قبیل موارد در بحث از جامعه دانایی محور، متضمن لحاظ نمودن ســایر جنبه های 
دیگر، نظیر اقتصاد دانایی، نوسازی دانایی، کاربردها و چالش های دانایی است. پیامدهای 
متعدد گســترش روزافزون دانایی در وجوه مختلف یک جامعه، ضرورت سیاست گذاری 
صحیــح علمی و فنی و بهره برداری از پیامدهای مذکور به عنوان فرصت مناســب برای 

توسعه جامعه را دو چندان می سازد. 

روش تحقیق
عادت واره های متعارض امری برســاختی و محصول تعامل میان ســاختارهای حاکم بر 
ساحت پژوهش با کنش های عامالن میدان پژوهش هستند. پژوهش حاضر ذیل پارادایم 
تفســیری برساختی اجرا شــده است و هدف مبنایی آن کشف و توصیف تجربه زیسته و 
مواضع مشارکت کنندگان میدان پژوهش پیرامون وجوه مختلف فعالیت های پژوهشی در 
میدان دانشگاه است. در این مطالعه، رویکرد تبیینی مطابق با سبک و سیاق پژوهش های 
پوزیتیویستی که در آنها مفاهیم چارچوب بندی شده مورد ارزیابی قرار می گیرد، محلی 
از اعــراب ندارد؛ به طور متقابل، آنچه در این پژوهش مطمح نظر نویســندگان مقاله قرار 

1. Mason

مطالعه جامعه شناختی عادت واره های متعارض ...
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گرفته است، ارائه روایت معطوف به درک و تفسیر میدان پژوهش دانشگاهی از نقطه نظر 
افراد درگیر در آن میدان است که طی آن به ترکیبی از عادتواره های متعارض با الزامات 

نهادی )مصادیق( و زمینه های شــکل گیری آن به صورت توأمان پرداخته می شود. 
در پژوهش توصیفی ـ تفســیری حاضر نظریه ها، معانی، برداشــت ها و تجربه زیسته 
35 نفر عضو هیئت علمی و دانشــجویان تحصیالت تکمیلی دانشــگاه عالمه طباطبائی، 
به عنوان اصلی ترین گروه از کنشــگران علمی آن دانشــگاه پیرامون ناروایی های مندرج 
در فعالیت ها و مناســبات پژوهشی در علوم انســانی به صورت روشمند، از طریق انجام 
مصاحبه و گفت وگوی غیر رسمی، جمع آوری و مورد تحلیل واقع شده است. نمونه گیری 
هدفمند از آگاهی دهنــدگان پژوهش، بر پایه 5 معیاِر عضویت در هیئت علمی، جنس، 
سابقه کار، رشته تخصصی و عنوان دانشکده، تا رسیدن به مرحله اشباع انجام شده است. 
مصاحبه  ها با تعیین وقت قبلی، رعایت اصل محرمانگی و ضبط صدا به انجام رســیده اند 
و پس از پیاده ســازی واکاوی گشته اند. مزید بر مصاحبه های عمیق و نیمه ساختاریافته ، 
10 مورد گفت وگوی غیررسمی با افراد مذکور صورت گرفته است. گفت وگوی غیررسمی 
ناظر به گپ وگفت   مقطعی و موردی با افرادی از میان اعضای هیئت علمی و دانشجویان 
تحصیالت تکمیلی اســت که نویسندگان مقاله به اقتضای مراودات حرفه ای، آموزشی و 
پژوهشی شــان در نهاد آکادمی، در تعامل دائمی با آنها بوده اند. گپ وگفت  های یاد شده، 
حســب اقتضاء، به موازات انجام مصاحبه ها، بــدون هماهنگی قبلی و ضبط صدا صورت 
پذیرفته انــد. در جریان گفت وگوی غیررســمی، صرفاً به یادداشــت برداری از مهم ترین 
نکات ابرازشده از سوی افراد اکتفا شده است. یادداشت های مذکور، در کنار متن اصلی 
مصاحبه هــا، در دو مرحله داده یابی و داده کاوی مورد اســتفاده قرار گرفته اند. هدف از 
انجام گفت وگوی غیررســمی، سه سویه ســازی فرایند داده یابی، به منظور ارتقاء پایایی و 
اعتبار کیفی مطالعه بوده است. داد ه ها با بهره جستن از روش تحلیل محتوای کیفی، ذیل 
عناوین تبیین عادت واره های متعارض با الزامات نهادی علم در پژوهش های علوم انسانی 
و پیامدهای حاصل از آنها مضمون بندی شــده اند. با تبدیل داده ها به متن و کدگذاری 
متون در سطح کلمه، جمله و پاراگراف، بر مبنای سه عنصر شباهت، روابط و تمایز، در 
مجموع 10 مضمون اصلی و 28 مضمون فرعی درباره چرایی و پیامدهای نقض الزامات 
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نهادی علم در پژوهش های علوم انســانی شناســایی شدند. در مواردی محدود، تفاسیر 
صورت گرفته با آگاهی دهندگان پژوهش در میان گذاشــته شــد و بازبینی های اصالحی 

در برساخت های تفسیری صورت گرفته است. 

یافته های تحقیق
یافته های این مطالعه ناظر به توصیف و تبیین محتوایی عادت واره های متعارض با الزامات 
نهادی علم در پژوهش های علوم انسانی و پیامدهای بعدی حاصل از آنهاست. پاسخ های 
تفسیری به دو پرسش اصلی مندرج در بخش طرح مسئله به تفصیل و مبتنی بر طبقه بندی 

یادشده فراهم آمده است. 

جدول 3: سنخ شناسی پرسش های تحقیق و مضامین محوری پاسخ دهنده به آن

مضامین محوری محتوای پرسش مضامین محوری پاسخ دهندهمحتوای پرسش 
پاسخ دهنده

تبیین عادت واره های 
متعارض با الزامات 

نهادی علم در 
پژوهش های علوم 

انسانی

عدم انباشت تجربه پژوهشی و 
ضعف اشتراک دانش در اجتماع 

علمی
پیامدهای حاصل 
از عادت واره های 

متعارض با الزامات 
نهادی علم در 

پژوهش های علوم 
انسانی

واکنشــِی  تصمیم ســازی  
و  پژوهــش  از  مســتقل 

تکانه های مدیریتی شدید

ابهام در ضوابط و استانداردهای 
فروکاست سرمایه اجتماعیپژوهشی

هزینه هراسی

مضیقه های انگیزشی و روانی
سیاست گذاری پر هزینه

دوگانه اقتصاد و مطالعه

تأمالت بازاندیشانه معرفتی
استغنای کاذب از یافته های 
پژوهشــی علوم انسانی در 
سیاست گذاری و برنامه ریزی

تبیین عادت واره های متعارض با الزامات نهادی علم در پژوهش های علوم انسانی 
عدم انباشــت تجربه پژوهشــی و ضعف اشتراک دانش در اجتماع علمی، ابهام در ضوابط 
و اســتانداردهای پژوهشی، هزینه هراسی، مضیقه های انگیزشی و روانی، دوگانه اقتصاد و 
مطالعه و تأمالت بازاندیشــانه معرفت شناختی، مضامینی هستند که عوامل و زمینه های 
پیدایــش عادت واره های متعارض با الزامات نهادی علم در پژوهش های علوم انســانی در 

نهاد آکادمی را نشان می دهند. 

مطالعه جامعه شناختی عادت واره های متعارض ...
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جدول 4: چرایی تکوین عادت واره های متعارض با الزامات نهادی علم در نهاد آکادمی

مضمون فرعی مضمون اصلی مضمون فرعی مضمون اصلی

امکانــات پایین و بی انگیزگی 
برای کار در دانشگاه

مضیقه های 
انگیزشی و 

روانی

بوروکراتیک شدن علم در دانشگاه

عــدم انباشــت 
هشی  و پژ به  تجر
اشتراک  ضعف  و 
اجتماع  در  دانش 

علمی

تهیــه پژوهــش در نبــود مطالعات 
عمومی و دانش زمینه ای

احساس عدم امنیت شغلی تکنسین های  و  مؤسســات  وساطت 
پژوهشی در ارائه فست فودی مقاله

اخالق  الزامات  جمع ناپذیری 
حرفه ای و رضایت عامه

شکاف میان دغدغه های ذهنی محقق 
و جهان پژوهش

تعیین کنندگــی مناســبات بازار در 
صورت بندی تحقیقات و پژوهش ها

حضور اساتید در فعالیت های 
اقتصادی بیرون از دانشگاه

دوگانه اقتصاد 
و مطالعه

ارزیابی سلیقه ای فعالیت های پژوهشی

ابهــام در ضوابط 
استانداردهای  و 

پژوهشی

عدم تناســب میان ســرمایه 
فرهنگی و سرمایه اقتصادی

ارزیابــی  در  نامرتبــط  معیارهــای 
پژوهش ها و کارنامک علمی

اشتغال در مناصب چندگانه و 
نبود فرصت برای مطالعه

امکان ناپذیــری تعیین ســهم واقعی 
نویسندگان در مقاالت مشترک

ناهمخوانی اقتضائات شغلی با 
معاش زندگی

پیش بینی ناپذیــری مــدت ارزیابی، 
داوری و انتشار تولیدات علمی

برخی  نقض  اجتناب ناپذیری 
بایدها و نبایدها تأمالت 

بازاندیشانه 
معرفت شناختی

گریز از اتهام تردیدافکنی در باورها و 
مقدسات دینی

اغتشاش در مفهوم علمهزینه هراسی
مظنــون بــه بازنمایــی مغرضانــه 

آمــوزش و پژوهــش به مثابه واقعیت های جامعه
گفتمان

عدم انباشت تجربه پژوهشی و ضعف اشتراک دانش در اجتماع علمی
 تجربیات و فهم مشترک پژوهشگران باعث ایجاد نوعی رابطه هم افزایی بین آنها می گردند؛ 
رقابت های سازنده علمی نیز با تعریف شدن ذیل یک رابطه هم گرایانه، در تحلیل نهایی به 
پیشبرد و تثبیت گفتمان های مختلف علمی و پژوهشی و در نهایت، انباشت تجربه آموزشی 
وتحقیقاتی در مراکز دانشگاهی منتهی می شوند. مفاد مندرج در سطور فوق تا حدود زیادی 
الزامات دانشگاه پژوهشی را تشکیل می دهند که به موجب آن دانشوران، آموزگاران و اساتید 
جدید زاده می شوند، عالیق ناظر به گذشته با عالیق فعلی و اکنون ما تالقی کرده و وارد 
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رابطه  متقابل با آن می شوند؛ همچنین، در دانشگاه پژوهشی، منافع و تعهدات فرهنگی از 
هر نوع در آن با یکدیگر تالقی کرده و از وجود هم باخبر می شوند و بدین ترتیب، دانشگاه 
پژوهشــی به مثابه حامل یک گفتگو و مکالمه مداوم با نســل های گذشته و آینده در باب 
موضوعاِت حقیقتاً مهم ظاهر گردیده و با اهمیت تلقی می شــود )شاپیرو، 1396: 35(؛ در 
این بخش از مقاله، مهم ترین گزیده های معطوف به زمینه های مؤثر در بروز عادت واره های 
متعارض با الزامات و مختصات دانشگاه پژوهشی و برداشت های تفسیری مرتبط با آنها که 
مضمون نهایی آنها ناظر به عدم انباشت تجربه و ضعف اشتراک دانش است، آورده شده اند.

گزیده )1(: بعضی اســاتید برتری خودشــون را در ]گرو[ مخفی نگه داشــتن روند 
مطالعاتی و پنهان کردن موضوعات تحت بررسی شون می دونند. وقتی باهاشون در 
مورد موضوعی صحبت می کنیم و یا اینکه خودشون موضوعی را پیشنهاد می دن، 
فــوراً دنبالش تأکید می کنن ]این موضوع[ بین خودمون باقی بمونه و بقیه متوجه 

نشن. )دانشجوی کارشناسی ارشد(
فعالیت اساتید در آموزش عالی به صورت متعارف ناظر به سه وجه، آموزش، پژوهش و 
خدمت اجتماعی است. از اعضای هیئت علمی انتظار می رود در قامت معلم، محقق و افراِد 
متخصِص معطوف به خدمت رســانی ظاهر شوند. به نظر می رسد عملکرد سه وجه مذکور 
باید در نســبت با اهداف مشخص و مأموریت های دانشکده و یا دانشگاه مورد توجه قرار 
داده شــوند. در متون نظری پیوند میان تدریس و تحقیق و کاوش پیرامون کارکردهای 
عضو هیئت علمی، خالقیت و فرهنگ علمی دانشگاه مورد تأکید فراوان قرار گرفته است. 

)لیزل1، 1999 و شانکلین2، 2001(
گزیده )2(: توی دانشگاه که زیاد باشی بعد از یه مدت میشی یه کارمند. هر هفته 
جلســه، یه روز جلسه گروه؛ یه روز جلسه دانشکده؛ یه روز کالس های فوق برنامه؛ 
یه روز درگیر پرکردن فرم ترفیع سالیانه؛ یه روز باید سامانه گلستان رو کامل کنی؛ 

کاًل آدم درگیر کارهایی میشه که کاماًل اداریه. )عضو هیئت علمی(
گزیده )3(: شــرایط گاهی وقتا یه جوری هســت که استاد مجبور می شه کارهاشو 
به صورت فردی پیش بیره. وقتی همه چیز رقابتی می شه و بازار حرف اول را می زنه 
اون وقت افراد جامعه و از جمله اســاتید فکــر می کنن که دیگران می خوان اونا رو 

1. Layzell
2. Shanklin
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دور بزننــد؛ به همین دلیل ترجیح می دن چراغ خاموش حرکت کنن و رفاقت بین 
اونا هم در حد همین گپ وگفتای عادی و احوال پرســی های کلیشه ای باقی بمونه. 

)عضو هیئت علمی(
گزیده )4(: سابقه تاریخی پنهان کاری و تکروی را فراموش نکنیم. یه جوری بار اومدیم 
که همه را دشــمن خودمون می دونیم. مثل اینکــه قراره همه چیزی را از ما قاپ بزنند. 
ســابقه استبداد تاریخی که به شــکل فرهنگ دراومده و ]نقش منفی اون[ قابل اغماض 

نیست. )دانشجوی دکتری(
روزمرگی های مختلف و مناسبات کسل کننده اداری در حکم موانع جدی گفت وگوی 
علمی و تعاطی آرا بین اســاتید عمل می کنند. تبدیل شــدن اســاتید به کارمند، درگیر 
شدن شان با امور روزمره اداری و نبود فرصت برای مطالعه همگی از جمله مصادیق پرتکراِر 

متعارض با مناسبات مطلوب تحقیقاتی هستند.
گزیده )5(: به نظرم بعضی وقتا آدم احساس می کنه بیشتر شبیه یه کارمند شده؛ 
این دانشــجو دفاع داره؛ اون یکی پروپوزال فرستاده؛ اون یکی واسه مشاوره میاد؛ 
یکــی دیگه می خواد آزمون دکتری بده و خیلی کارهای دیگه هســتش که عمدتاً 

همین شکلیه. )عضو هیئت علمی(
گزیــده )6(: وضعیــت پژوهش در دانشــگاه جوریه که واقعاً مطلوب من نیســت. 
بزرگ ترین مشکل من اینه که مطالعه عمومی من کم شده. رشته فنی و علوم پایه 
نیستم که ]اگر[ کتاب های عمومی رو نخونم اتفاقی نیفته! واسه یه استاد در رشته 
علوم انســانی مخصوصاً ]برای[ من که جامعه شناســی میخونم مطالعه کتاب های 

عمومی واجبه، ولی واقعاً وقت نمیشه. )عضو هیئت علمی(
الــزام برای تهیــه مقاله و نگاه کاماًل کّمی گرایانه به تولیــد علم، از دیگر عوامل بروز 
ناروایی ها و ناراســتی  های پژوهشــی در میان اعضای هیئت علمی دانشگاه است. یکی از 
اســاتید با استفاده از تعبیر فست فودی شــدن مقاله نویسی، کژکارکرد حاصل از الزام به 

نگارش مقاله را به نقد می کشد.
گزیده )7(: از مشکالتی که من با وضعیت موجود پژوهش دارم همین برنامه ترفیع 
ســالیانه هست. بایستی هر ســال حداقل دو سه تا مقاله علمی پژوهشی بنویسید. 
خب این خیلی بده چون من ســراغ موضوعات و ایده هایی میرم که زودتر جواب 
بده. من اسمشو می گذارم مقاله های فست فودی. همه دنبال اینن که در سریع ترین 
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شکل ممکن مقاله چاپ کنند. )عضو هیئت علمی(
گزیــده )8(: بخش ضرورت تحقیق در بیشــتر مطالعــات و پژوهش ها را ببینید؛ 
خیلی شون تکراری و کلیشــه ای هست. همشون مدعی هستند بنا به فالن دالیل 
انجام این تحقیق ضرورت داره. بیشترشــون ادعا می کنند تحقیق در نوع خودش 
جدید هست. در واقع، دانشجو تالش می کنه با استفاده از تحریف واقعیت، دیگران 
را در مــورد اهمیــت تحقیق متقاعد کنه. علتش هم اینــه که می دونه اینا همش 

تشریفات و مناسک هست؛ صوری هستش. )دانشجوی دکتری(
قاعده این است که پژوهشگر در اثر مطالعه و سیر در آراء و دیدگاه های مختلف پیرامون 
یک موضوع، پرســش ها و دغدغه های جدیدی در ذهن او ایجاد شــود و تعمیق بخشی به 
پرسش ها و تدارک پاسخ های قابل دفاع برای آنها را در قالب پروژه ها و طرح های تحقیقاتی 
دنبال و نتایج را برای نقد و ارزیابی به جامعه علمی ارائه کند. در مناســبات فعلی حاکم 
بر فضای پژوهشی فرایند مذکور کمتر اتقاق می افتد. همان گونه که گزیده های زیر نشان 
می دهند، غلبه رویکردهای کّمیت گرا بر روح قوانین و الزامات پژوهش دانشگاه ها از موانع 

جدی در تحقق فرایند طبیعی طرح مسئله و انجام پژوهش می باشد.
گزیده )9(: عمده مقاالتی که داره توی حوزه علوم انســانی، به ویژه علوم اجتماعی 
چاپ میشــه واقعاً دغدغه فکری محقق نیســت؛ بلکه فقط یه جورایی رفع تکلیف 
پژوهشــی هست. به همین دلیل کارهای بنیادی خیلی کم انجام می شه. چون سر 

سال دانشگاه از تو مقاله علمی پژوهشی می خواد. )عضو هیئت علمی(
گزیده )10(: بعضی وقتا پیش میاد کارهایی رو با همکارها انجام میدم که اصاًل در 
حوزه عالیق پژوهشــی من نیست، ولی خب، آدم مجبوره کار کنه چون حداقلش 

اینه که تو ترفیع سالیانه به مشکل نمی خوری. )عضو هیئت علمی(
گزیده )11(: واقعاً بعضی مقاالتی که کار کردم رو دوست ندارم یعنی ]این مقاالت[ 
دغدغه ]فکری[ من نبوده؛ حاصل مطالعات و عالیق پژوهشی هم نبوده، بلکه طی 
موقعیت های مختلفی که پیش اومده، مثاًل ارتباط با همکاران و دوســتان شــکل 

گرفته. )عضو هیئت علمی(
گزیده )12(: برای اینکه من بتونم دغدغه هامو دنبال کنم باید زمان داشته باشم. با 
این شکلی که دانشگاه از اساتید مقاله می خواد نمی تونی کارهای درست و حسابی 

انجام بدی. )عضو هیئت علمی(
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ابهام در ضوابط و استانداردهای پژوهشی
آیین نامه ارتقاء و ارزیابی فعالیت های پژوهشــی اساتید به گونه ای تنظیم شده است که با 
درج حداقل و حداکثر امتیاز، زمینه اعمال ســلیقه از طرف گروه ارزیابی کننده را فراهم 
می آورد. در گزیده زیر، یکی از اســاتید تفاوت های بعدی حاصل از اعمال سلیقه در روند 

ارزیابی را مورد اشاره قرار می دهد. 
گزیده )13(: دوستم تو یکی از دانشگاه ها، با یه تعداد مشخصی مقاله، دانشیار شده؛ 
اون وقت یکی از دوســتان دیگه در دانشگاه دیگه ای با همون تعداد مقاله و حتی با 

کیفیت باالتر، دربه در دنبال تبدیل وضعیت هست. )عضو هیئت علمی(
برخوردهای سلیقه ای در فرایند داوری، پذیرش و چاپ مقاالت یکی دیگر از مصادیق 

بارز فقدان ضوابط در زمینه مسائل پژوهشی است. )دانشجوی دکتری(
گزیده )14(: چاپ مقاالت واقعاً وقت گیر و خســته کننده هســتش. شما حسابشو 
بکن یه مقاله رو فرســتادی؛ تا دو ماه، نــه تلفن جواب میدن، نه ایمیل. بعدش از 
طریق سامانه می گه، با اولویت های ما همخوان نیست! در حالی که دقیقاً تو همون 
حوزه کار کردی. بعد از دو ماه عالفی، حاال می خوای بفرستی واسه یه مجله دیگه 
باید کل فرمت و شیوه نگارش رو عوض کنی. من دقت کردم، بعضی وقتا ساعت ها 

درگیر نقطه ویرگول شدی. )دانشجوی دکتری(
گزیده )15(: ببینید به نظرم یکی از مشکالت ما اینه که دانشگاه تکلیفش با خودش 
روشــن نیست. از یه طرف وظیفه ات آموزش هست که اگر بخوای به معنای واقعی 
کلمه آموزش بدی، باید خیلی وقت بگذاری باید مطالعه آزاد داشــته باشــی، باید 
ساعت های زیادی در دانشگاه حضور داشته باشی. اما این یه چیز مسلم هست که 
اگر بخوای توی آموزش کامل باشــی دیگه وقتی برات نمی مونه که کار پژوهشــی 

مستقل انجام بدی. نهایتش میشه کارهای دانشجویی. )عضو هیئت علمی(
گزیده )16(: شما تصور کنید االن 6 دانشجوی کارشناسی با من پایان نامه دارن. اگر 
بخوام واقعاً به اون ها آموزش بدم خب خیلی باید وقت بگذارم و آخرش ]هم[ هیچ 
خروجی پژوهشی برای من نداره؛ چون سطح کار اون ها در حدی نیست که به کار 
من بیاد. ُخب همین میشه که کسی خیلی وقتی نمی گذاره. )عضو هیئت علمی(

هزینه هراسی
اقتضای مطالعه و پژوهش در رشته های علوم انسانی و اجتماعی به نحوی است که احتماالً 
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هزینه های مختلفی را متوجه اصحاب علوم انســانی نموده و محققان را در مقام انتخاب 
موضوع و انجام مطالعه با مشکالت متعدد روبرو می سازد. حرکت علم یک حرکت خطی 
یکنواخت و ساده نیست؛ توماس کوهن مشخصه علم را جهش های ناگهانی، ناپیوستگی های 
جدی و در یک کلمه، انقالب می داند که از درون دوره های آرامش سر برمی آورند. )بوکی، 

)45 :1394
گزیده )17(: کافیه پاتو از خط و مرزهای مشخصی بیرون بگذاری و مثاًل در تحقیقات 
خود به نتایجی برسی که خالف اجماع عقال و احیاناً ]در برخی اوقات[ اقبال عامه 
باشــه. اون وقته که مکانیزم های طرد اجتماعی و علمی فعال می شوند و مرحله به 
مرحله به حاشیه رانده می شوی. مثاًل فکر کنید در یک مطالعه این نتیجه رو ابراز 
کنی که تجرد قطعی اون قدرها هم که گفته می شــه بد نیست. چون این حرف بر 
خالف گفتمان مســلط هست احتماالً محدودیت و مضیقه هایی ممکنه برات پیش 

بیاد. )عضو هیئت علمی(
فقدان گشــودگی سیاســی، اجتماعی و فرهنگی الزم در نحوه تعامل با پژوهش های 
علوم انســانی و اجتماعی در پارادایم های نظری و تحقیقاتی مختلف، عدم شــکل گیری 
گفتمان های تحقیقاتی و مطالعاتی و رقابت آنها با یکدیگر را به همراه داشــته و ایستایی 

و پویایی کمتر در علوم انسانی را دامن می زند.
گزیده )18(: نســبت به بعضی موضوعات به ویژه تو رشته ما ]رشته روان شناسی[، 
حساســیت های زیادی وجود داره. واقعاً نمی شه ســمت برخی از موضوعات رفت. 
مثال درباره بلوغ جنسی در نوجوانان یا بهداشت جنسی در بین زن و شوهرها. این 

حساسیت ها خالقیت رو از پژوهشگر می گیره. )دانشجوی دکتری(
گزیده )19(: تحقیق اگه تحقیق باشه ممکنه گاهی اوقات به نتایج غیر قابل پیش بینی 
هم برســه. اتقاقی که می افته اینه که برخی افراد اول اوضاع و مناسبات سیاسی را 
می سنجند، سبک سنگین می کنند، بعدش برخی نتایج را منتشر می کنن و احتماالً 
بخش های دیگه ای از اون را پنهان نگه می دارند. ]چون[ می بییند که به درد سرش 
نمی ارزه. یا احتمال می دن که ]اون نتایج[ براشــون گرفتاری درســت کنه؛ خوب 
دیگه دو دوتا چهار تا می کنن تحریف می کنن. همین که 2 تا را بگی و 4 تا را نگی 

تحریف دیگه. تحریف که همش دروغ گفتن نیست. )دانشجوی دکتری(
گزیده )20(: خیلی وقت ها نهادهای دولتی ]برای انجام تحقیق[ همکاری نمی کنند 
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و داده هایی که دارند رو در اختیار ما قرار نمیدن. این همه داده و اطالعات جمع آوری 
می شــه، همش ُمهر محرمانه داره. خب اگر قراره از این داده ها استفاده نشه، پس 
چرا جمع آوری می شــه. واقعاً حساســیت های بی مورد اجازه کار ]برای تحقیق[ رو 

نمیده. )دانشجوی دکتری(
گزیده )21(: در رشته ای مثل حقوق در ایران، زمینه پژوهش گسترده نیست، اون 
هم به دلیل اینکه بسیاری از قوانین ریشه در فقه و مذهب داره و لذا خیلی کم می شه 

در این خصوص بحث کرد و یا به چالش کشید. )عضو هیئت علمی(
گزیده )22(: پژوهشی که مدام بخوای مواظب باشی مبادا چیزی گفته بشه که به 
کســی بربخوره، اصاًل پژوهش علمی نیست. توی ایران خط قرمز در پژوهش زیاده 

و این ]یک وضعیت[ ضد علم هست. )عضو هیئت علمی(
گزیده )23(: فرض کنید مثاًل قرار هست درباره فالن موضوع روز که االن خیلی باب 
شــده تحقیق انجام بدی. اصاًل ممکنه ]مطالعه[ در نقد و رد ]اون[ باشه؟ این جور 
مقاله ای تقریباً پابلیش1 نمی شه. در مورد فالن چیزی که قباًل یه جور دیگه باهاش 
برخورد می شــده، االن جور دیگــه ای. َفکت 2هایی را االن میارن که قباًل هم وجود 
داشته، چرا گفته نمی شــدن؟ دلیلش روشنه. قباًل ]اقتضای[ گفتمان مسلط جور 
دیگه ای بوده؛ حاال ]فقط[ اون پیش فرض عوض شده، ]لذا می بینید[ چیز دیگه ای 
گفته می شــه. این موارد رو که آدم می بینه به تأثیرگذاری مناســبات سیاسی بر 
کیف و کــم بعضی تحقیقات پی می بره؛ مخصوصاً در علوم انســانی که ما درگیرش 

هستیم. )دانشجوی دکتری(
بافت دینی جامعه قطعاً دارای داللت ها و تأثیرات خاص خود بر موضوع یابی در پژوهش 
است؛ ممکن است این وضعیت از نگاه برخی حمل بر محدودیت و متعارض با اقتضائات 

آزاداندیشی در پژوهش گردد.
گزیــده )24(: می تونــی در جامعه ای که موازین فرهنگی، دینی و حتی سیاســی 
اون در بســیاری جاها متصلب و متعین هســت، همه جور پژوهشی را انجام بِدی و 
یافته هات رو در جامعه علمی به اشتراک بگذاری؟ ]یعنی اینکه[ در معرض بازبینی 
و نظر دیگران قرار بِدی؟ تقریباً ]چنین حالتی[ امکان نداره و ]اگر هم امکان داشته 

Publish .1: منتشر
Fact .2: واقعیت
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باشــه[، خیلی پرهزینه و هزینه بر است. ]این کار[ تبعات داره و مجبوری مالحظه 
داشته باشی. )عضو هیئت علمی(

این قبیل تعابیر، ســاخته  نشــدن نهاد فکری از تلفیق علم و دین در جامعه را نشان 
می دهد. به واسطه فرهنگ دینی و جهان بینی ای که در جامعه ما وجود دارد، بنا به دالیل 
منطقــی هیچ وقت نمی توانیــم علم گرایی از نوع غربی را تجربه کنیــم. غرب تعریفی از 
زندگی ارائه کرده و برای بهره گیری از شناخت علمی هیچ مرز و حدی قائل نشده است 
و بر اســاس نظام سیاســی اقتصادی  مادی که این فلسفه را ترویج می کند، کار می کند. 

)سریع القلم، 1373: 27(
گزیده )25(: نظام های سیاسی به نوعی گفتمانی و یا ایدئولوژیک هستند و مبتنی 
بر اصول موضوعه و بنیادی خاصی هستند. فرقشون اینه که در برخی از نظام های 
سیاســی اصول ]مذکور[ مصرح هستند ولی ]در[ بسیاری از آنها ناپیدا هستن. در 
نظامای سیاسی نوع اول، به سختی می تونید بر خالف موازین، پژوهش انجام بدید. 
شاید برخورد مستقیمی ]هم باهاتون[ صورت نگیره ولی به هر حال خالی از هزینه 
هم نیست. ]اگر[ تاریخ علم را در قرون وسطی و زمان گالیله و این اواخر در زمان 
نازی ها و حاکمیت فاشیسم بخونید بهتر متوجه می شید چه اتفاقاتی رخ داده است. 

)دانشجوی دکتری(
اقتضای مواجهه معقول با مســائل و مشکالت بیان شده در گزیده های فوق ضرورت 
پرداختن به مقوله الگوســازی متناســب با نوع تلفیق اعتبار شده از دیانت و علم را نشان 
می دهد. به عبارت دیگر، همان طور که یک جامعه دینی نمی تواند مثل ژاپن صنعتی شود، 
]جامعه دینی[ نیز نمی تواند بافت علمی ژاپن را به خود بگیرد، چون جهان بینی متفاوتی 
دارد. با برنامه ربزی و مدل سازی، قالب دیگری در این جا به وجود می آید. این کار ماهیت 
تئوریک دارد و شناخت عمیق از متون دینی و علمی را می طلبد. )سریع القلم، 1373: 27(

از جمله مهم ترین لوازم مترتب بر پارادایمیک بودن پژوهش های علوم انسانی، به ویژه 
مطالعات علوم اجتماعی و جامعه شــناختی، امکان انواع صورتبندی های گوناگون، هم در 
مقام مســئله پردازی و هم در موضع تبیین مسائل و تعلیل واقعیت هاست؛ مراتبی از این 
میزان از انواع ممکنات متصور، قهراً می تواند در تنافر با برخی خوانش های سیاسی، دینی، 
اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی غالب قرار بگیرد و متعاقب آن، برچســب های گوناگونی را 

متوجه پژوهشگران علوم انسانی نماید.
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گزیــده )26(: در برخی موارد، وقتی نتیجه مطالعات را به ارگان ها و نهادهای ذیربط 
منعکس می کنیم، اگه با ذائقه و خط و ربط  هایی که دارند، خوش نیاد، فوراً انگ سیاه نمایی 
بِِهش می زنن؛ یک بار یکی از آقایون مسئول می گفت این جامعه شناس ها گرفتار رئالیسم 
سیاه هســتند؛ فقط منفی نگاری می کنند؛ انگار که هیچ چیز مثبتی وجود نداره؛ همین 
آقایون، زمانی که مســئولیت نداشتند، این جور گزارش ها را تحت عنوان نقد اجتماعی با 
اهمیت می دونستند؛ حاال که خودشون در مصدر هستند، اسمش رو می گذارن سیاه نمایی. 

)عضو هیئت علمی(
مضیقه های انگیزشی و روانی

انگیزه هــای روحی و روانی در درونی ترین وجه ممکن می توانند به صورت عوامل محرک 
و یا بازدارنده، کیفیت انجام تحقیقات و مطالعات در پژوهشــگران را از خود متأثر سازند. 
تکویــن و ایجاد انگیزه های مذکور خود نیز متأثر از عوامل بیرونی و محیطی اســت. در 
گزیده های زیر تعدادی از عوامل بازدارنده مؤثر بر انگیزه های اســاتید در انجام پژوهش و 

مطالعه در محیط دانشگاه ذکر شده است. 
گزیده )27(: دانشــگاه اصرار داره باید چهار روز دانشــگاه باشی ولی شما شرایط 
دانشــگاه رو در نظر بگیرید. امکانات اتاق ها اصاًل خوب نیست. بعضی از دانشگاه ها 
هستند که دو نفر توی یک اتاق هستند؛ واسه یه پرینت گرفتن باید سه طبقه بری 

پایین و بیای باال. )عضو هیئت علمی(
گزیده )28(: توی اتاق دانشگاه مدام همکارا میان و میرن، دانشجوها میان و میرن. 
چطور می شه تمرکز و مطالعه کرد. ]بعضی اتاق ها[ یه سیستم تهویه درستی نداره. 

)عضو هیئت علمی(
گزیده )29(: به شــخصه من در منزل راحت تر کار می کنم. تو دانشــگاه یه چای 
می خوای بخوری، باید بگردی دنبال آبدارچی، ببینی هستش؟ اصاًل آب جوش داره؟ 

امکانات ]ضعیف[ دانشگاه آدم رو بی انگیزه می کنه. )عضو هیئت علمی(
مضمون احساس عدم امنیت شغلی توصیف کننده حالتی است که عضو هیئت علمی 
به دلیل ناپایداری و متزلزل بودن موقعیت استخدامی، آن را متعارض با ایده آل های پژوهشی 

خود که نیازمند برنامه ریزهای بلندمدت است، می بیند. 
گزیده )30(: کار پژوهشی درست و درمون نیاز به این داره که برای خودت یه پروژه 
بلندمدت تعریف کنی. ممکن هســت یک ســال کار مطالعاتی نیاز داشته باشه؛ اما خب، 
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دانشــگاه برای ترفیع ســالیانه و تبدیل وضعیت از شما امتیاز پژوهشی سالیانه می خواد. 
به همین دلیل انگیزه ی کار جدی باقی نمی مونه.

در مواردی نتایج مطالعات پژوهشــی، با اقبال عامه غیرهمســو بوده و فاقد پذیرش 
اجتماعی اســت. همین امر، ممکن است موجب ایجاد مضیقه هایی برای پژوهشگر علوم 
انســانی و اجتماعی شــود. در مواردی هم، اجتناب پیشینی از گرفتار شدن در این سنخ 
نتگناها، که مولود بازخورد دریافتی از ســوی دیگر محققان می باشــد، پژوهشگران را به 

کاربست رویه ها و مالحظات احتیاطی و محافظه کارانه سوق می دهد.
گزیده )31(: تحقیقی را درباره حاشیه نشینی در اطراف یکی از شهرها انجام دادم؛ وقتی 
مقاله منتشــر شــد، خیلی از مردم اون جا اعتراض کردن که شما آبروی ما را با این حرفا 
بردی؛ به حدی فشار زیاد بود که با مسئوالن نشریه تماس گرفتم که برخی از قسمت های 
مقاله را حذف کنن؛ ولی قبول نکردند؛ این مسئله برام گرون تمام شد؛ ]مردم[ دیگه منو 
در منطقه تحویل نمی گرفتن؛ ]یعنی[ من رو از خودشون نمی دونستن. )عضو هیئت علمی(

دوگانه اقتصاد و مطالعه
 انجــام پژوهش و پرداختن به دغدغه های مطالعاتی متضمن تمرکز ذهنی و فراهم بودن 
حداقل قابل قبولی از وضعیت اقتصادی برای اســاتید و اعضای هیئت علمی اســت. نبود 
شــرایط مذکور ضمن متأثر نمودن امر تحقیق، پژوهشــگران را بــه تالش برای جبران 
کمبودها، از طریق کاربســت شیوه هایی می کند که لزوماً منطبق با پروتکل های اخالقی 
و پژوهشــی نیســت. در گزیده )32( درآمد حاصل از عضویت در هیئت علمی و درآمد 
حاصل از مغازه داری مورد مقایســه قرار گرفته است؛ گزیده )33(، در همین راستا، ناظر 

به درگیر شدن اساتید با طرح های بیرون از دانشگاه است. 
گزیده )32(: من االن دارم حساب می کنم اغلب این مغازه دارهای خرد و کوچیک 
درآمدشون از مِن هیئت علمی بیشتره. حساب کردم با حقوق هیئت علمی اگر بخوام 
خونه بخرم باید بیست سال پس انداز کنم. واسه همینه که می بینید بعضی از اساتید 

وارد بازار می شن و درگیر کارهای بیرون از دانشگاه هستن. )عضو هیئت علمی(
گزیده )33(: چون حقوق هیئت علمی یه استاد جوون واسه یه شهری مثل تهران 
واقعاً پایینه، ]عضو هیئت علمی[ می ره درگیر پروژه ها و طرح های بیرون از دانشگاه 

می شه که عمدتاً به لحاظ علمی چیزی جز وقت تلف کردن نیست.
گزیده )34(: اســتاد مثل بقیه دیگه، دارن خودشــون را دائماً مقایســه می کنن با 
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کســانی که احتماالً سواد درســت و درمونی هم ندارن. می بینن که این جور افراد 
با باال و پایین بازار هماهنگ شــدن و اومدن جلو؛ خودشون رو می بینن که خیلی 
عقب هســتن. اصاًل به گرد اونا هم نمی رســن. ]شما[ نمی تونی ادعا کنی اقتصاد و 
اقتضائات زندگی مادی اهمیتی ندارن. حاال این جور فردی وقتی مقایســه می کنه 
و تفاوت های عظیم درآمدی را می بینه بهش احســاس ســرخوردگی و ناامیدی و 
کرختی دســت می ده. انگیزه ش سوخت می شــه. می خواد جبران کنه. این تفاوت 
جهنمی را کمتر کنه. این جوره که می ره به سمت و سوهایی که مصداق آشکار نقض 
اخالق پژوهشــیه؛ پروژه ها را برون ســپاری می کنه و از این و اون می خواد  در قبال 
دریافت مبلغی ]پول[، براش انجام بدن، تا همزمان دســتش توی چندتا پروژه بند 

باشه. )دانشجوی دکتری(
اشتغال چندگانه برخی از اســاتید در مسئولیت های مختلف، فرصت پرداختن تمام 
عیار به پژوهش های علمی را از آنها ســلب نموده اســت. برون سپاری بخش های مختلف 
پژوهش، الزام دانشجو به تهیه مقاله، بدون مشارکت علمی استاد و اکتفاء به درج نام در 
صدر پژوهش ها، نمونه هایی از ســازوکارهای رایج جهت جمع میان ضیق وقت و تمرکز 

جهت انجام پژوهش است.
گزیده )35(: االن مشــغول انجام رساله دکتری هستم. هماهنگ کردن کار با استاد 
راهنما خیلی ســخت هســت. به قدری سرشون شلوغ هســت که اصاًل نمی تونم منتظر 
هماهنگی با اســتاد باقی بمونم. ]اســتاد[ فرصت نمی کنه کار را بخونه. ]من هم[ مشکل 
ســنوات دارم. مجبورم خودم کارها را پیش ببــرم و در نهایت، مقاله ای را از پایان نامه با 

اسم استاد بیرون بیارم و دفاع کنم. )دانشجوی دکتری( 
گزیده )36(: استادی داشتیم که معموالً اول ترم فصل های محتلف یک کتاب  التین 
را به قســمت های مساوی بین دانشجوها تقسیم می کرد و بچه ها هم اونا را به عنوان کار 
کالسی ترجمه می کردند و بعد هم ]اونا را[ به اسم خودش منتشر کرد. )دانشجوی دکتری(

گزیده )37(: توی این شــرایط اقتصادی امکان نداره بنشــینی توی کتابخانه یا اتاق 
مطالعه، فقط فکر کنی و کار تحقیقی انجام بِدی. تدریس خیلی انرژی می بره؛ در کنارش 
هم جلسات و مشغله های اداری داخل دانشگاه و بیرون از دانشگاه. ]دیگه[ فرصتی ]برای 
مطالعه و تحقیق[ باقی نمی مونه. باالخره اقتضای شــرایط این جوریه؛ ریشــه این ]جور[ 

مسائل هم گرفتاری های اقتصادیه. )عضو هیئت علمی(
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تأمالت بازاندیشانه معرفت شناختی
از مواریث به جای مانده از فیلســوفان عصر روشنگری، همچون دکارت و کانت، یکی این 
اســت که ســوژه عاقل، برخوردار از توانایی درک و توصیف جهان واقعی پیرامون ماست. 
مطابــق با مبنای مذکور، علم به مثابه منبع دانش عینی و حقیقت مدخلیت تام می یابد؛ 
در سنت مرتونی جامعه شناسی علم، جستجوی هنجارهای جامعی که بتوانند معیارهای 
معرفت شناختی را در اختیار دانشمندان قرار دهند، مورد تأکید قرار می گیرد. هنجارهایی 
که الزامات نهادی علم را به وجود می آورند و التفات نظری و عملی به آنها مرادف با تأسی 
به اخالق پژوهش است. عنوان اختصاری CODUS 1 ناظر به این سنخ از هنجارهای مورد 
نظر مرتون است. به طور متقابل، در فلسفه قاره ای، به ویژه تحت تأثیر امثال نیچه و فوکو، 
دانش خود شــکلی از گفتمان است که در چارچوب زبان و فرهنگ و در نسبت با قدرت 
اتفاق می افتد و ماهیت مستقل از ذهن برای آن متصور نیست. بر این اساس، هر گزاره ای، 
بــا یادآوری تاریخیت، زمان مندی، مکان منــدی و تبار مندرج در آن، از جمله گزاره های 
معرفتی، می توانند متَعلَق شــناخت قرار داده شــود؛ واقعیت دارای ماهیتی برســاختنی 
اســت که به صورت اجتماعی ســاخته می شود و با اغتشــاش مرزهای قبلی میان علم و 
فرهنگ، دانش و ارزش و غیره، علم صرفاً به مثابه یک گفتمان، در میان سایر گفتمان ها 
بازشناســایی می گردد. همان گونه که مالحظه می شــود نوع رویکرد مرتون به ارزش ها و 
هنجارهای علم مورد نقد و بازاندیشــی های جدی جامعه شناسان برساخت گرا قرار گرفته 
است. رویکردهای برساخت گرای پسامرتونی2، هنجارهای علم را هویت هایی ثابت و شارح 
پیشرفت تالش علمی در نظر نمی گیرند، بلکه هنجارهای علم را نتیجه فعالیت های عادی 
علمی و بحث و مذاکره بین گروه های مختلف بازیگران می دانند. )توناینن و نوتیال، 1395: 
284( بروز نسبیت تام و هرج و مرج معرفت شناختی از جمله لوازم این قبیل رویکردهای 
سازه گراســت. علم مطابق با نگاه اخیر مرجعیت پیشــین خود را از دست می دهد. برخی 
محققان متأثر از پیامدهای بسط قابل مالحظه رویکردهای سازه گرایانه، به خصوص از نیمه 
دوم قرن بیستم معتقدند در حالی که وارد قرن بیست ویکم می شویم، نظام آموزش عالی 
در یک بحران مفهومی به ســر می برد و بسیاری از اهداف آموزش عالی به واسطه مبتذل 
شــدن گفتمان های برجسته پیشین از سوی رویکردهای ساختارشکن و پست مدرنیسم، 

1. Communism, Originality, Disinterestedness, Universalism, Skeptism
2. New Sociology of Science (NSS)
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در حال تحلیل رفتن از درون اســت. )گیلدر، 1396: 228( در گزیده زیر مفهوم اخالق 
پژوهش تقریباً نفی می شود. 

گزیده )38(: اصاًل نمی شــه ادعا کنی اخالق پژوهشــی را همیشه از قبل در ذهن 
داری و اون را رعایــت می کنی؛ امکان نداره. این موقعیت شــما و تحقیق و محل 
تحقیق و مســئله تحقیقاتی هســت که به  شما می گه چه چیزی اخالقی هست یا 
نیست؛ درست هست یا نیست؛ غیر از این باشه، شما دارید خشونت معرفت شناختی 
مرتکب می  شــید. من خودم داشتم تحقیقی در مورد گروه های... در فضای مجازی 
انجام می دادم، همش با عنوان فِیک1 وارد می شدم؛ خودم را خانوم معرفی می کردم؛ 
و به دروغ خودمو را بین اونا جا می زدم و از خودشــون نشــون می دادم؛ داده های 
خوبی هم جمع کردم؛ ]در[ یکی دو مورد صادقانه گفتم محقق هستم؛ فوراً منو از 
گروهشــون دیپورت2 کردن، انداختن بیرون. غیر از این باشه، نمی توونی داده ها رو 

جمع کنی. مجبور بودم این جوری عمل کنم. )دانشجوی دکتری(
گزیده زیر چالش افکنی درباره مرجعیت و اقتدار علمی را به خوبی نشان می دهد.

گزیده )39(: خیلی چیزایی که امروز براشــون دیگه حســابی باز نمی کنیم و اصاًل 
قبولشون نداریم، روزگاری از مسلمات بودن و اصاًل کسی به اونا نگاه شک آلود نداشت. 
حــاال خیلی چیزها فرو ریخته. همین علم ]تجربــی[ را نگاه کنید؛ ]یه روزگاری[ 
چه ابهتی داشــت. حاال چی؟ تازه، علم که این قدر ادعای دقیق بودن رو داشــت و 
می خواســت بهشت موعود را توی همین جا درست کنه؛ چه برسه به علوم انسانی 
و فلســفه و این رشــته های جامعه شناسی و علوم سیاسی. اینا که ]دیگه[ همشون 
ذهنی هســتند. به نظرم چیزی به نام علم خیلی ]وقته که[ دیگه محل تردید شده. 

)عضو هیئت علمی(
]اظهار[ سویه های آشکار از رویکردهای برساخت گرایانه و در پاسخ به سؤاالت مرتبط 
با اخالق پژوهش از سوی کنشگران علمی مورد مصاحبه در تقابل با نگاه های هنجار گرای 
پیرامون الزامات نهادی علم واقع می شوند. در گزیده زیر یکی از مصاحبه شوندگان امتزاج 
ارزش ها را در تمام مراحل و فرایندهای پژوهش امری عادی و اجتناب ناپذیر تلقی می کند.

گزیده )40(: به نظرم ذات تحقیقات علوم انسانی جوری هست که امکان نداره اون 

Fake .1: جعلی
Deport .2: اخراج کردن، بیرون انداختن
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کسی که مثاًل ُعلقه های مذهبی داره به ]سمت تولید[ یافته ها و موضوعات خالف 
باورش بره. وبر می گفت انتخاب موضوع ارزشــی هست، ولی واقعیت اینه که نتایج 
مطالعه هم امتزاج با ارزش ها داره. اینها از پیچیدگی های تحقیق و پژوهش در علوم 
انســانی هست. این ارزش ها حالت درونی شده دارن و در برخی موارد هم برگرفته 
از گفتمان های مســلط هستند. ارزش های سیاسی افراد واقعاً روی همه اینها تأثیر 
می گــذاره. به نظر من بی طرفی تقریباً غیر ممکنــه. حاال ]باید[ چه کار کنیم؟ فکر 
می کنم باید با علِم به همین جانبداری های حتی ناخواسته، حالت خود تأملی داشته 
باشــیم که اون  هم از طریق نقد و رواداری و گفتگو ممکنه تا حدی بِِهش رســید. 

)عضو هیئت علمی(
در گزیده زیر اصل جهان شــمولی که در جامعه شناســی قدیم علم1 مورد تأکید قرار 

می گیرد، به چالش کشیده شده است.
گزیده )41(: وقتی بعضی موازین و بایدها هستن که کمتر رعایت می شن و یا امکان 
رعایــت آنهــا اصاًل وجود نداره، باید در اصل اون موازیــن تردید کرد و اونا رو مورد 
بازاندیشی قرار داد. مثاًل ]شما[ به قول خودتون دنبال چرایی نقض یکی از اخالقیات 
علم مبنی بر اینکه معرفت با معیارهای عینی ارزیابی بشه، هستید. امروزه به جای 
Universalism درباره محلیت، مکان مندی زمان مندی و تاریخ مندی معیارها و این جور 

چیزا ]حرف[ گفته می شه. اینا خودشون هم از انگاره های پسامدرن هستند؛ این جور 
هم نیســت که فکر کنیم همین زمانمندی، تاریخیت و محلیت دیگه حرفای آخر 
هستن. ظاهراً گریزی از پارادایما نیست. وقتی بحث جهان شمولی را مطرح می کنید 
یعنی اینکه یه حرف، یافته یا گزاره همیشه و همه جا درست باشه. این مسئله به نظرم 
خیلی پذیرفتنی نیست، حداقل در علوم انسانی؛ تازه در علوم تجربی هم که خیلی 

ادعای دقت داره باز هم ردپای فرهنگ را رو پیدا می کنن . )عضو هیئت علمی(
یکی دیگر از مصاحبه شوندگان امکان پذیری اصل شک دستوری را این گونه به چالش می کشد: 
گزیده )42(: در پژوهش های علوم انسانی محققانی رو می بینیم که وقتی کارهاشون 
را مرور می کنی متوجه می شوید که از همان اول کار چیزایی رو را مفروض گرفتن 
و دائماً در صدد موجه ساختن و به قولی ثابت کردن چیزی هستن که از ابتدا ثابت 
گرفتن. اصاًل هم به خودشــون اجازه نمی دن هر چیزی را مورد شک و وارسی قرار 

1. Old Sociology of Science (OSS)
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بِدن. به قول معروف، شک شــون دســتوری نیست، ]بلکه[ فقط حدود و ثغور داره. 
)دانشجوی دکتری(

پیامدهای حاصل از عادت واره های متعارض با الزامات نهادی علم در پژوهش های علوم 
انسانی

مضمــون کلی پیامدهای حاصــل از عادت واره های متعارض با الزامــات نهادی علم در 
پژوهش های علوم انسانی، حاصل تجمیع این مضامین اصلی است: تصمیم سازی  واکنشِی 
مستقل از پژوهش و تکانه های مدیریتی شدید، سیاست گذاری پر هزینه، فروکاست سرمایه 
اجتماعی و استغنای کاذب سیاست گذاری و برنامه ریزی از یافته های پژوهشی علوم انسانی. 
مضامین اصلی خود مضامین فرعی خاص خود را دارند که در برســاخت های تفسیری به 

آنها پرداخته شده است.

جدول 6: پیامدهای تکوین عادت واره های متعارض با الزامات نهادی علم در نهاد آکادمی

مضمون فرعی مضمون اصلی

دور باطل توقف تصمیمات گذشته و اخذ تصمیمات جدید و  از پژوهش  تصمیم سازی  واکنشِی مستقل 
اصالح ناپذیری تصمیمات قبلی و ضرورت تصمیم سازی جدیدتکانه های مدیریتی شدید

تصمیم سازی کلنگی
سیاست گذاری پر هزینه

برنامه ریزی مبتنی بر سلیقه و گرایش های گروهی

کاهش شأنیت اجتماعی نخبگان علمی و بدبینی به آنها

تنزل اعتماد به قدرت بازنمایی علم و کارآیی مدیریت علمیفروکاست سرمایه اجتماعی

متهم گزینی ناظر به سلب مسئولیت از خود

نگاه فروتر به علوم انسانی استغنای کاذب سیاست گذاری و برنامه ریزی 
ناکارآمدی علوم انسانیاز یافته های پژوهشی علوم انسانی 

تصمیم سازی  واکنشِی مستقل از پژوهش و تکانه های مدیریتی شدید
تصمیمات مدیریتی زمانی پایا و اصالح پذیر باقی می مانند که متکی بر گزارشــات متقن 
پژوهشــی اتخاذ شــده باشــند. در نظام تصمیم ســازی برخوردار از تمایزات ساختاری، 
بدنه کارشناســی و بدنه سیاســی به صورت جداگانه ایفای نقش و کارکرد می کنند. این 
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تمایزیافتگی در نظام مدیریتی و سیاسی ایران به میزان قابل قبولی محقق نشده است؛ بر 
همین اساس، همزمان با تغییر جهت گیری های سیاسی دولت ها، کلیه تصمیمات پیشین 
به صورت تمام عیار دچار تغییر می شوند؛ همچنین، مالحظات و گرایشات سیاسی نیز در 

انتخاب مشاوران علمِی مدیران و برنامه ریزان لحاظ می گردد.
گزیده )43(: این حرف رو که گفته می شــه تصمیم گیری ها غیرکارشناسیه، قبول 
ندارم. اتقاقاً کارشناسی شــده هستن. اما نه کارشناســِی علمِی مستقل. ]یعنی در 
واقع، تصمیمات از نوع[ کارشناســِی علمِی مریدانه هستن. هر چه آن خسرو کند 
شــیرین کند. کارشناس هایی رو همیشــه انتخاب می کنن که هم فکر با خودشون 
باشن. ]اینا[ مشاور علمی که نیستن، مرید و وابسته هستن. ُخب، دولت که عوض 
شــد، کسان دیگری میان و باید باب میل باالدستی های خودشون حرف بزنن. این 
میشــه که هیچ کسی دیگری رو قبول نداره و انگار همش ِهی داریم از اول شروع 

می کنیم. )دانشجوی دکتری(
سیاست گذاری پر هزینه

با توجه به اینکه در ایران غالب سیاســت گذاری ها متکی بر پژوهش های مستند نیستند، 
اجرایی شدن شــان عالوه  بر ایجاد مسائل جدیدتر، هزینه های مادی و معنوی زیادی را بر 
جامعه تحمیل می کند. مزید بر غیرعلمی بودن برخی سیاســت گذاری ها، بدبینی نسبت 
به ظرفیت ها و پیامدهای علم، بعضاً ساحت سیاست گذاری و علم را در مناسبات واگرایانه 
نسبت به  یکدیگر قرار می دهد. در همین راستا، عده ای از صاحب نظران گسترش شک گرایی 
و تردید روزافزون نسبت به علم در غرب را مولود انتظارات باال و توقعات غیر واقع بینانه از 
علم می دانند که ناامیدی، دلزدگی از علم و بروز عکس العمل ها و جنبش های ضد علمی 
را رقم زده اســت )ربانی و ماهر، 1392: 125(؛ بــا وجود این، بخش عمده ای از بدبینی 
موجود نسبت به توانایی علم در حل مسائل مختلف جامعه ایران، برخاسته از تصمیمات 
و سیاســت گذاری های غیرعلمی و سلیقه ای اســت که هنگام معرفی و اجرا، به شیوه ای 
نادرست و دور از حقیقت، طی اقدامات تبلیغاتی و سیاسی، علمی خوانده شده اند. این در 
حالی اســت که بیشتر تصمیمات و سیاست های اصطالحاً علمی، صرف نظر از جمع بندی 
و اجماع بین االذهانی کارشناسان و صاحب نظران علمِی مستقل از دولت به منصه ظهور و 
اجرا رسیده اند. در این مطالعه ، مصاحبه شوندگان موارد متعددی از این دست تصمیمات 
به ظاهر علمی را در ادوار مختلف سیاســی مورد تصریح قرار داده اند. تغییر ناگهانی نظام 
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آموزشی ترمی واحدی به نظام آموزشی سالی واحدی، طرح معطل مانده نیشکر خوزستان 
و هزینه های اقتصادی، اجتماعی و قومیتی آن، پیامدهای زیست محیطی حاصل از احداث 
بی رویه سدها در کشور، پاره ای از مصادیق ابرازشده از طرف مصاحبه شوندگان در این باره 
بودند. از نظر مصاحبه شــوندگان در زمان اجرای طرح ها و برنامه های مذکور، کارشناسان 
زیادی در مقام دفاع و توجیه ضرورت انجام آنها وارد میدان می شــدند. در پی تغییرات 
سیاسی و متعاقباً چرخش های مدیریتی، سیاست گذاری های قبل، به شدت نقد می گردد، 
به نحوی که از یک  ســو اســتمرار آنها غیر منطقی و احیاناً غیر ممکن می نماید و از طرف 

دیگر، توقف آنها می تواند پیامدهای اجتماعی متعددی به همراه داشته باشد. 
گزیده )44(: دولت قبل طرح مســکن مهر را به اجرا گذاشــت. یادم هست همون 
وقت، برخی از کارشــناس ها می گفتن این طرح حاصل چند هزار نفر ســاعت کار 
کارشناسی هست و کشورهای دیگه از طرح دولت درباره مسکن الگوبرداری کردند. 
حاال این دولت اومده روی کار؛ می گه این کار از سر تا پاش اشتباه و مزخرف بوده. 
اصاًل کار کارشناســی انجام نشــده. ما فقط 500 هزار تا مسکن الزم داشتیم. من 
نمی فهمم اونا اصاًل کار کارشناســی نمی کردن، یا اینا زیادی دارن کار کارشناسی 
می کنن. توی این دولت هم که قرار بود مســکن اجتماعی درست کنن. نمی دونم 

دارن چه کار می کنن. )عضو هیئت علمی(
فروکاست سرمایه اجتماعی

تغییــر دائمــی تصمیم گیری ها در تحلیل نهایــی بروز بی اعتمــادی و بدبینی جامعه به 
برنامه ریزان، سیاســت گذاران و نخبگان علمی را باعث می شــود. دولت با استفاده از نهاد 
دانشگاه، تربیت نخبگان و مدیران را در دستور کار قرار می دهد؛ نخبگان از سوی دیگر، در 
مقام منتقد، مشــاور یاهمکار دولت واقع می شوند؛ به رسمیت شناخته شدن نقش دوگانه 
نخبگان، یعنی صیانت از جامعه مدنی در برابر دست اندازی های دولت از طریق نقد علمی آن 
و تثبیت نقش و جایگاه دولت با هدف حاکم سازی قانون، تأمین نظم و منافع عمومی جامعه 
از طریق مشاوره و همکاری با دولت می تواند افزایش مؤلفه های اساسی سرمایه اجتماعی 

از قبیل اعتماد، احساس تعهد و احساس تعلق در میان افراد جامعه را دربرداشته باشد.
گزیده )45(: رفته بودم فنالند، دیدم مؤسســه های پژوهشی اونجا به طور متمرکز 
دارن روی مســئله هایی که جامعه شــون با اونا درگیر هست، کار می کنن. مسئله 
اونجا قتل هست. به خاطر مصرف مشروبات الکلی. مؤسسه جرم شناسی اونجا دقیقاً 
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روی این موضوع کار می کنه. حاال اینجا هر کسی روی یه چیزی داره کار می کنه؛ 
آخرش هم چیزی از داخلش بیرون نمیاد. )عضو هیئت علمی(

استغنای کاذب سیاست گذاری و برنامه ریزی از یافته های پژوهشی علوم انسانی
زندگی پیچیده اجتماعی بدون برنامه ریزی های اجتماعی میســر نیست؛ برنامه ریزی های 
اجتماعی نیز بر پایه پژوهش های کاربردی در علوم اجتماعی اســتوارند و زمانی می توان 
برنامه ریزی  اجتماعی دقیقی انجام داد که شــناخت علمی دقیق از پدیده ها و روابط بین 

آنها به دست آمده باشد. )لهسایی زاده، 1375: 98(
گزیده )46(: از یکی از مسئوالن سازمان... شنیدم که می گفت اگر بودجه پژوهشی 
دســتگاه ها و نهادهای مختلف کاماًل تعطیل بشــه، باز هم هیچ اتقاق خاصی توی 
مملکــت نمی افته و کارها همین جوری که هســت ، باز هم پیش می ره. این همه 

پایان نامه داره نوشته می شه، به چه دردی می خورن؟. )عضو هیئت علمی(
به رغم وجود این قبیل ظرفیت های تحسین برانگیز در علوم اجتماعی، چرخه ناصواب 
حاصل از دیالکتیک انگاره های فرهنگی منفی در مورد علوم انسانی و ساختارهای اجتماعی 
و قانونی نامتوازن در سازمان علوم انسانی، شأنیت این شاخه حیاتی از علوم را در مرتبه ای 
فروتر نشانده است و امکان نقش آفرینی بی بدیل کنشگران علمی و پژوهشگران علوم انسانی 

به طور معناداری در بهبود و اصالح اجتماعی فروکاسته است.
گزیده )47(: متأسفانه تصور نادرستی در ذهن است دال بر اینکه افراد با استعداد 
کمتر مشغول تحصیل در رشته های علوم انسانی می شن و افرادی که بهره هوشی 
باالتری دارند در رشته تجربی ریاضی فیزیک ادامه تحصیل می دن. این تصور نادرست 
از همان دوران متوسطه هم هست و خیلی هم ریشه دار هست. وقتی تلقی اینه که 
افراد ضعیف تر در این حوزه مستقر هستند، خود به خود اصالت یافته های تحقیقاتی 
در این علوم انسانی مخدوش جلوه گر می شن و یک نگاه دست دومی نسبت بهشون 
شــکل می گیره. این نگاه دست دومی باعث کم بینی کنشگران این حوزه می شود. 
اینها همش برمی گرده به اون تصور فرهنگی که عرض کردم درباره علوم انســانی 
در کشــور ما وجود داره. راه اصالحش ]هم[ از دوران متوسطه و حتی قبل از اونه. 
نظام آموزشــی فعلی هم مرتب داره این رو بازتولید می کنه. وقتی افرادی با داشتن 
این برچســب وارد حوره علوم انســانی، حاال در سطوح و مراتب مختلف می شوند، 
نمی شــه عملکردشون را مستقل از این قبیل برچســب ها ارزیابی کنید. اصاًل این 
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برچسب ها خودشان تقویت کننده سوء رفتارهای پژوهشی هستن. این سوء رفتارهای 
پژوهشی رو من اسمشو می گذارم انحراف ثانویه1. یعنی اینها واکنشی هستن که در 
قبال اون انحراف اولیه یعنی برچسب زنی است اتفاق می افتن. )دانشجوی دکتری(

بحث و نتیجه گیری
مســئله مورد بررسی در این پژوهش در حوزه جامعه شناسی علم قرار می گیرد و طی آن 
چرایی و پیامدهای بی توجهی به اخالق پژوهش در مطالعات علوم انســانی، با استفاده از 

داده یابی مبتنی بر مصاحبه و گفتگو، مورد تحقیق قرار گرفته است. 
در ایــن بخش، به برســاخت و صورت بندی روایت نهایی برآمــده از مطالعه مبتنی 
بر مفاهیم و مضامین بررسی شــده در پژوهش، نظیر اجتماع علمی، انســان دانشگاهی، 
اســتقالل نهاد علم و هزینه هراسی پرداخته می شود. مقدمه واجب در بیان روایت نهایی 
مقاله مبتنی بر این یافته تجربی اســت که در هر دو شیوه داده یابی، نظرات، دیدگاه ها و 
تلقیات کنشگران علمی نهاد علم، به عنوان منبع اصلی تولید داده  مورد توجه قرار گرفته 
است؛ به عبارت دیگر، در مطالعات تجربی مرور شده، صرف نظر از دیگر مطالعات مروری، 
کتابخانه ای و نظری، اســاتید عضو هیئت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی، به طور 
همزمان در مقام کنشــگران، پژوهندگان و پژوهش شــوندگان ذیصالح پیرامون مسائل 
اخالق پژوهشــی و الزامات نهاد علم ظاهر شــده اند. همین میزان از یافته، نشان می دهد 
کنشگران علمی شایسته ترین گروه های حرفه ای در مطالعه، نقد، اصالح، سیاست گذاری 
و تصمیم گیری درباره وجوه مختلف و متکثرالوجه نهاد علم محسوب می شوند؛ بر همین 
اساس، دست اندازی بیرونی از سوی دیگر نهادهای اجتماعی بر نهاد علم می تواند در حکم 
نقض غرض و اختالل در سازمان علم قلمداد گردد. با این حال، سازمان علم، مستقل از 
دیگر نهادهای اجتماعــی موجودیت پیدا نمی کند. مالحظه اخیر، چگونگی صورت بندی 
ســازمان علم، به منزله یک نهاد اجتماعی، در نســبت با دیگر نهادهای مؤثر را مدخلیت 
تام می بخشد و طی آن مفهوم مناقشه برانگیز استقالل نهاد آکادمی بروز و نمود می یابد. 
بــا عنایت به یافته های میدانی ایــن مطالعه، بخش عمده ای از پیامدهای برخاســته از 
عادت واره های غیر منطبق با الزامات نهادی علم در پژوهش های علوم انســانی را می توان 
1. Secondary Deviance
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حسب مقوله اجتماع علمی و نوع رابطه ای که با استقالل نهاد علم پیدا می کند، مورد تحلیل 
نظــری قرار داد. فراوانی عادت واره های غیر منطبق با الزامات نهادی علم در پژوهش های 
علوم انســانی را باید حمل بر کمبود انسان دانشگاهی جامعه پذیر شده در این حوزه نمود 
که نبود یا کمبود آن بی ارتباط با نبود و ضعف اجتماع علمی نیست. انسان دانشگاهی و 
اجتماع علمی الزم و ملزوم یکدیگر هستند و هست و نیست هر یک، بود و نبود دیگری 
را نتیجه می دهد. تأمل در مبانی و لوازم مقوله اجتماع علمی، آن گونه که در ادبیات نظری 
مرتبط با جامعه شناسی آموزش عالی منعکس است، ناظر به این واقعیت مسلم است که در 
شرایط نبود یا نقش آفرینی حداقلی اجتماع علمی در معنای واقعی آن، انتظار شکل گیری 
انســان دانشگاهی و برساخت عادت واره های پژوهشی سازگار با الزامات نهادی علم امری 
قریب به محال می گردد. در نبود انســان جامعه پذیر شــده دانشگاهی، مواجهه تأمل آمیز 
بــا اقتضائات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاســی جامعه بر پایه یافته های حاصل از 
مطالعــه نظام مند پدیده های اجتماعی، درک نوع روابط میان آنها، پرداختن به روندهای 
موجود و پیش بینی روندهای پیش روی به منظور سیاســت گذاری متناســب با تحوالت 
فعلی و آتی در جامعه نیز تقریباً امکان خود را از دست می دهد. نگاه دست چندم به علوم 
انسانی و اســتیالی حرفه ای، اقتصادی و سیاسی اصحاب علوم پایه، مهندسی و پزشکی 
غالبــاً از زاویه نفوذ و اقتدار اجتماع علمی این حوزه از علوم قابل تعلیل و تبیین اســت. 
کیفیت محتوایی مفاهیم و مفاد قابل بحث در پارادایم های پوزیتویســتی ـ در مقایسه با 
پارادایم های تفســیری ـ در معیت هژمونیک بودن انگاره های تجربی در اذهان صاحبان 
قدرت و سیاســت به گونه ای است که اجتماع علمِی گروه علوم پایه، مهندسی و پزشکی 
را رقیب قدرت تلقی نمی کنند. نگاه غیرانتقادی و مالطفت آمیز اصحاب قدرت به اجتماع 
علمِی علوم پایه، مهندسی و پزشکی بسط ید بالمنازعی را برای اصحاب این دسته از علوم 
در میدان قدرت رقم زده است. در یک سطح انضمامی تر، استقالل نهاد علم، به منزله یکی 
از چندین لوازم، مصادیق و همبســته های اساســی با مقوله اجتماع علمی، از دیگر موارد 
شــایان توجه است که غالباً در قالب دوگانه دانشگاه ـ دولت1 مورد تحلیل نظریه پردازان 
و محققان جامعه شناســی آموزش عالی قرار گرفته است. با وجود این، به باور نویسندگان 
مقاله، دوگانه سازی مذکور تا حدود زیادی محل نقد و مناقشه است، زیرا مواجهه انتقادی 
بیشــتر نظریه پردازان و محققان ایرانی، به ویژه در فضای روشــنفکری بیرون از آکادمی، 

1. منظور از دولت، نظام سیاسی و نهاد قدرت در معنای عام و گسترده آن است، نه در معنای خاص و محدود.
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درباره نوع رابطه دانشــگاه و نهاد قدرت، غالباً بــا صرف نظر قابل مالحظه از مقدورات و 
الزامات امر واقع صورت گرفته است. به عبارت دیگر، ایده استقالل نهاد علم از نهاد دولت، 
به خودی خود متضمن نوعی شبه تناقض است. تناقض مذکور ناشی از این واقعیت است که 
دولت و دانشــگاه مدرن، مولود یکدیگر هستند که یکی متکفل بازتولید و تقویت دیگری 
اســت و بالعکس. در مناســبات حاکم بر جامعه مدرن، تصور هر یک از آن دو، در غیاب 
دیگری منتفی است. برخی کنشگراِن علمی برخوردار از سرمایه فرهنگی و اجتماعی، در 
مقام نقد مناســبات نهاد علم و نهاد قدرت، ضمن نفی و یا حداقلی شــمردن نقش دولت 
در تولید کنشــگران علمی و نهاد دانشگاه، صرفاً به برجسته سازی ویژگی های شناختی و 
روان شناختی خود در کنار دیگر اکتسابات فردی مبادرت می نمایند و بدین سان، کارکرد 
دولت در متعین ساختن خودشان، به منزله انسان دانشگاهی را در حاشیه قرار می دهند. 

فقدان اجتماع علمی 
در گروه علوم انسانی

ضعف ناکارآمدی و 
مسئله محور نبودن 

پژوهش های علوم انسانی

برساخت عادت واره های 
متعارض با الزامات نهاد علم 
در پژوهش های علوم انسانی

احساس استغنا از
کاربست پژوهش های

علوم انسانی در سیاست گذاری و 
برنامه ریزی در میان

مدیران علوم انسانی

بالوجه شدن اصول اخالق 
پژوهش در پژوهش های علوم 

انسانی

نگاه فروترنگارانه و دست 
دومی متولیان به علوم انسانی

عدم جامعه پذیری
کنش گران حرفه ای علوم 

انسانی به مثابه انسان 
دانشگاهی

شکل 1: بازنمایی چرخه بازتولید عادت واره های متعارض با الزامات نهاد علم بر پایه 
داده یابی کیفی از طریق مصاحبه ها و مرور نظام مند پژوهش های تجربی

ایده پیشــنهادی نویسندگان مقاله با عنوان اســتقالل واقع نگرانه نهاد علم از دولت، 
به مثابه راهکار برون شــد از شبه تناقض مندرج در تلقی مصطلح، اما اشتباه آمیز استقالل 
دانشگاه از نهاد دولت، شایسته توجه و پیگیری های پژوهشی بعدی است. بر اساس ایده 
اخیر، وابستگی دانشگاه به نهاد قدرت به رسمیت شناخته می شود و دانشگاه با بهره جستن 
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از گفتمان های مدنی، پایش مداوم میزان دســت اندازی قدرت به حوزه های اجتماعی را 
مــد نظر قرار می دهد؛ بدین ترتیب، نهاد دانشــگاه، با پذیرش نهــاد دولت، به مثابه مغز 
کوچک و متفکر، ضرورت کارکردی خود را در نسبت گزینی دائمی با نهاد دولت جستجو 
می کند. مطابق با ایده مذکور، دانشگاه  در مقام حامی نظام سیاسی مستقر ظاهر می شود 
و از طریق فراهم آوردن نوعی فضای حفاظت شــده1، نقد دولت را تبدیل به امری مهیج 
و برانگیزاننده می کند. )برنان2 و دیگران، 2004: 8( بدیهی اســت مفروض به تحقق ایده 
اســتقالل واقع نگرانه دانشــگاه از دولت، انتظار می رود بخش عمده ای از موانع مؤثر در 
برســاخت عادت واره های منطبق با الزامات نهادی علم در پژوهش های علوم انسانی و نیز 

پیامدهای منتج ازتصمیم سازی مستقل از اجتماع علمی برطرف گردد. 
هزینه هراســی از دیگر مضامین کشف شده در این مطالعه است که تحلیل نظری آن 
در نســبت با اجتماع علمی و اســتقالل واقع نگرانه آن از نهاد دولت، گشــایش های قابل 
مالحظه ای را پیرامون برســاخت عادت واره های پژوهشی منطبق با الزامات نهاد علم در 
اختیار می نهد. تأمل در گزیده های مصاحبه ها نشان می دهد کنشگراِن مؤثر در نهاد دین 
و سیاســت از شــاخص ترین مخاطبان مضمون هزینه هراسی هســتند. مطابق با فحوای 
مندرج در مضامین مصاحبه ها، پژوهشــگران علوم انســانی حسب اقتضائات و مالحظات 
فردی و روان شناختی خویش و نیز متأثر از جایگاه ساختاری و نهادی شان در جامعه، در 
مقام مواجهه با تجربه زیسته هراس، واکنش ها و رویه های مختلف را برمی گزینند؛ به بیان 
نظری تر، پژوهشگران، ضمن دریافت هزینه، عکس العمل های متفاوت از خود نشان می دهند 
که از آنها با عنوان انحراف ثانوی یاد می شــود. پنهان کاری در بیان دیدگاه ها، مسئله یابی 
مصلحت اندیشانه و غیر واقعی از جمله عکس العمل های متصور در این باره است. اتخاذ این 
سنخ رویه ها، مزید بر تنافر با روحیه آزاد اندیشی علمی، نافی عادت واره های پژوهشِی منطبق 
با الزامات نهادی علم در انســان دانشگاهی نیز می باشد. عادت واره های ناصواب پژوهشِی 
متأثر از رویه های فوق الذکر نمی توانند به گونه ای ناظر به فهم و حل مسائل واقعی جامعه 
آشــکار گردند. رفع تجربه مضیقه آفرین و بازدارنده هراس در بین کنشــگران حوزه علوم 
انسانی متضمن فهم همدالنه و ایجاد مجاری گفت وگوی نهادی میان اجتماع علمی و دیگر 
کنشگران حرفه ای بیرون از نهاد علم در سایر نهادها خواهد بود. دغدغه ذهنی برخاسته 

1. Protected Space
2. Brennan
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از دریافت برچســب های آشکار و پر تکرار، نظیر بازنمایی مغرضانه واقعیت های جامعه، از 
مصادیق تجربه زیست شده هراس در میان اصحاب علوم اجتماعی است. محققان اجتماعی 
در کشورهای توسعه یافته برای انجام مطالعات تحقیقاتی خود از چندین پیش نیاز اصلی، 
از قبیل آزادی تحقیقاتی، آســایش فکری و مصونیت سیاســی برخوردار هستند؛ آزادی 
تحقیقاتی مانع کتمان حقایق می شود، آسایش فکری مولود تأمین مالی و علمی محققان 
در زمینه های مختلف اســت؛ و ســرانجام اینکه وجود مصونیت سیاسی، زمینه مساعد و 
امکان الزم به منظور انجام تحقیقات به مراتب بی طرفانه تر را فراهم می آورد. )لهسایی زاده، 
1375: 98( با وجود اینکه ممکن اســت تحقیقاتی با سمت گیری های سیاسی هم وجود 
داشــته باشــد و یا اینکه پاره ای بازنمایی های صورت گرفته از طریق پژوهش ها خصلت 
مغرضانه و جهت دار داشته باشند، اما، جهت دار تلقی نمودن علی االطالِق پژوهش های علوم 
اجتماعی از سوی نهاد قدرت، عالوه بر بسط مناسبات بی اعتمادی، انگاره تحمل ناپذیری 
نظام سیاسی را در اذهان کنشگران علمی این حوزه از علوم بیش از پیش برساخت نموده 

و بدین ترتیب، قطبی سازی نهاد آکادمی و نظام سیاسی را تشدید می نماید. 
مضیقه های انگیزشــی و روانی و دوگانه اقتصاد و مطالعه دو مضمون دیگری هستند 
که نویســندگان مقاله آنها را به استناد مفاد مصاحبه ها و گفت وگوها برساخت نموده اند. 
در این پژوهش، دوگانه اقتصاد و مطالعه ناظر به وضعیت ناهمخوان بین اقتضائات مطالعه 
و پژوهش و الزامات عقل معاش و تأمین معیشــت، در میان کنشگران علمی منتخب در 
این مطالعه و ذیل مناســبات علمی و اقتصادی حاکم جامعه ایران است؛ دوگانه مذکور، 
مطابق با معنایی که برای آن اعتبار گردید، تا حدود زیادی از مختصات مفهومِی متفاوت 
با آنچه سرمایه داری آکادمیک و اقتصاد جدید خوانده می شود، برخوردار است. ذیل مفهوم 
سرمایه داری آکادمیک و اقتصاد جدید این موضوع بررسی می شود که اعضای هیئت علمی 
و مدیران دانشگاه چگونه با استفاده از فشار و تحمیل در پی کسب فرصت های اقتصادی 
ناشی از اقتصاد جدید هستند. )گامپورت، 1396: 200( با در نظر داشتن تفاوت مذکور، 
بهتر می توان ضرورت توجه متولیان و برنامه ریزان نظام پژوهش و آموزش عالی کشور را 
در جهت رفع دوگانه اقتصاد و مطالعه در میان اصحاب علوم انسانی نشان داد. پرداختن 
به تأمالت عمیق و محققانه، در حالی که هنوز بسیاری از ضرورت های مادی و محسوس 

کنشگران علمی مرتفع نشده است، به میزان زیادی بلندپروازانه به نظر می رسد. 
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اجتماع علمی 
نقش آفرین در گروه 

علوم انسانی

استقالل واقع نگرانه نهاد علم

برساخت عادت واره های 
پژوهشِی منطبق با الزامات 
نهاد علم در پژوهش های 

علوم انسانی

جامعه پذیری تأملی
پژوهشگران علوم انسانی
به مثابه انسان دانشگاهی

فقدان انگاره هزینه هراسی
در میان پژوهشگران

علوم انسانی و اجتماعی

شکل 2: مدل نظری پیشنهادی با مرکزیت اجتماع علمی نقش آفرین برساخت  
عادت واره های پژوهشی منطبق با الزامات نهادی علم

در این مطالعه، فروکاســت ســرمایه اجتماعی از دیگر مضامین کشف شده ای است 
کــه طیف کثیــری از پیامدهای بعدی حاصل از شــکل گیری عادت واره های متعارض با 
الزامات نهادی علم در پژوهش های علوم انســانی در نســبت با آن تحلیل پذیر می گردد. 
خدشــه اجتماعی در شأنیت حرفه ای کنشگران علوم انسانی تأثیرگذاری آنان را در سایر 
میدان های قدرت اجتماعی، به ویژه میدان های مدیریتِی ناظر به تصمیم سازی و برنامه ریزی 
کاهش می دهد. وضعیت یاد شــده در مسیر نهادینه شدن حکمرانی خوب، به مثابه یکی 
از کارکردهای اصلی علوم انســانی ایجاد چالش می نمایــد؛ چالش هایی که متأثر از آن، 
گسست های رادیکال و پیش بینی ناشــده در ساحت های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و 
اقتصادی جامعه، ایجاد می شود و بدین ترتیب، با تضعیف مؤلفه های نظم اجتماعی، جامعه 

در وضعیت بی ثباتی و احیاناً هرج ومرج قرار می گیرد.
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