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انجام پژوهش در زمینۀ علوم انسااانی در ایران با دشااواریهایی اساااسای همراه اساات.
هدف این پژوهش شااناسااایی اساااس ایترین چالشها و موانع پژوهش در زمینۀ علوم
ان سانی در ایران ا ست .پژوهشها و مطالعههای گوناگونی دربارة موانع و کا ستیهای
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پیوند با موضااوا این مقاله (مانند پایاننامه و رساااله ،مقالۀ نشااریه ،و مقالۀ همایش) در

نوع مقاله :مروری

دادههایی ارزشاامندند .در این پژوهش ،با روششااناساای «مرور نظاممند» 32 ،اثر در
پایگاههای اطالعاتی گوناگون فار سی شنا سایی و تماممتن آنها مطالعه شد .با روش
کدگذاری به تحلیل دادهها پرداخته و دسااتهها و ابعاد دشااواری پژوهش شااناسااایی
شاادند .نزدیک به  200مانع پژوهش در زمینۀ علوم انسااانی در نوشااتههای دانشااگاهی
برج سته شده که آنها را میتوان در  93مؤلفه خال صه کرد .مؤلفهها را نیز میتوان در
هفت بُعد گ سترده ،یعنی بافت اجتماعی فقیر ،زیر ساخت س ست ،سازمان و مدیریت
ناکارآمد ،سیاستگذاری نادرست ،ضعف پژوهشگران ،قوانین و مقررات ناسازگار،
و ماهیت متفاوت دساااتهبندی کرد .گمان میرود که «ساااازمان و مدیریت ناکارآمد»
بیش از دیگر ابعاد ،مانع پژوهش در زمینۀ علوم انساااانی در ایران اسااات .این مقاله از
مهمترین کوششهایی است که نگاهی نسبتاً فراگیر روی بازدارندهها و دشواریهای
انجام پژوهش در زمینۀ علوم انسانی دارد .از این رو ،این مطالعه از مهمترین پژوهشها
برای به د ست دادن دیدی ن سبتاً فراگیر دربارة بازدارندههای پژوهش در علوم ان سانی
در ایران است .سیاستگذاران و تصمیمگیران پژوهش کشور باید از موانعی که سر
راه پژوهش هستند آگاه باشند تا برنامههای درست و کارآمدی طراحی و اجرا کنند.
یافتههای این پژوهش میتواند فهم بهتری از موانع پژوهش علوم انساااانی در ایران به
دست دهد.

به این مقاله به شکل زیر استناد كنید:
درون متن:
(رسولی و شهریاری ،زودآیند)
در فهرست منابع:
رسولی بهروز و پرویز شهریاری .زودآیند« .چالهها
و چالشهای پژوهش در علوم انسانی در ایران:
پنجرهای به روی سیاستگذاری علم ».پژوهشنامه

پردازش و مدیریت اطالعات.
http //Jipm.irandoc.ac.ir
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سیاستگذاری پژوهشی.
*پدیدآور رابط rasuli@irandoc.ac.ir

 .1مقدمه

پی شرفت علمی گفتمانی مهم در بی شتر ک شورهای جهان امروز ا ست (احمدید ستجردی و
انوری  .)1383این ک شورها گمان میکنند که پژوهش و پی شرفتهای علمی میتواند پی شرفتهای
اقتصاااادی و اجتماعی نیز به دنباا داشاااته باشاااد و سااارانجام به رفاه جامعه بیانجامد .از این دری ه،
کشاااورها میکوشاااند تا توان علمی و پژوهشااای خود را افزایش دهند .برنامه هایی مانند افزایش
مؤ س سه های آموز شی /پژوه شی ،افزایش جذب پژوه شگران ،افزایش جذب دان شجویان ،افزایش
اعتبارهای پژوه شی ،و الزام دان شجویان تح صیالت تكمیلی به ارائۀ مقاله جهت دریافت اجازة دفاا
از پایاننامه /رساله ،همه در راستای دستیابی به پی شرفت علمی به شمار میروند (احسانی ،اعظمی،
نجفی ،و سهیلی .)1395
با این حاا ،پژوهش همیشاااه به ساااادگی و بیغلوغش انجام نمیشاااود .انجام پژوهشهای
دانشااگاهی گاه به اندازهای پی یده میشااوند که پژوهشااگر را درمانده و از ادامۀ کار باز میدارند
(دیانی  .)1381بسااته به این که پژوهشااگر در چه بافتی پژوهش میکند جنس موانع و محدودیتها
نیز شاید تفاوت داشته باشند .طبیعی است که هر چه بافت اجتماعی /سیاستی /سیاسی /اقتصادی و
گفتمان غالب در یک کشاااور بهای کمتری به پژوهش دهند پژوهشاااگران نیز بیشاااتر با موانع و
بازدارنده های پژوهش دساااتوپنجه نرم میکنند .به همین دلیل ،به احتماا زیاد پژوهشاااگران در
کشورهای کمتر توسعهیافته با موانع و بازدارندههای بیشتر و جدیتری سروکار دارند .در ایران نیز

شمار این موانع و بازدارندهها کم نی ست؛ برای نمونه« ،کا ستی در اعتبار مالی پژوه شی ،کا ستی در
منابع و ابزار پژوهش ،ساختار نادرست مؤسسههای آموزشی و پژوهشی ،ناکارآمدی نظام آموزشی
جامعه ،طبیعت دشااوار پژوهشها ،شاامار کمپ پژوهشااگران ،پیوند ملی و جهانی ،نگرش نادرساات
جامعه به پژوهش ،سیا ستهای ناکارآمد ،و مدیریت نادر ست از جمله محدودیتها /موانع فراگیر
پژوهش در سه دهه پیش در کشوری مانند ایران بودهاند» (طیبی  ،1373نقل در شهریاری و رسولی
 .)1399پژوهشهای تازهتر نیز نشااان میدهند که بساایاری از این موانع هنوز هم دامنگیر پژوهش
کشااور هسااتند .کاسااتی اعتبار مالی ،ساایاسااتگذاری نادرساات ،کاسااتی شاامار پژوهشااگران ،نظام
ناکارآمد آموز شی و پژوه شی ،و کمرنگ بودن فرهنگ پژوهش از این نمونهها ه ستند (وی سانی و
داپیشه .)1398
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كل یدواژه ها :موانع پژوهش ،بااازدارناادههااای پژوهش ،علوم انسااااانی ،ا یران،
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هاشمیاننژاد 1394؛ نوروزی ،ابوالقاسمی ،و قهرمانی  )1394و شمار کمتری نیز دیدگاه دانشجویان
را پیمایش کنند (مانند شااااهمحمدی 1393؛ صاااالحی و دیگران 1395؛ طاهری و دیگران 1396؛
عربمختاری 1386؛ صااافری مرادآبادی و دیگران  .)1396موانع و بازدارندههای پژوهش در ایران
تا آنجا جدی بودهاند که کمیتۀ « شنا سایی موانع تحقیق و نوآوری» در ک شور شكل میگیرد تا به
بررسی این موضوا بپردازد (کمیته شناسایی موانع تحقیق و نوآوری .)1382
با این همه ،موانع پژوهش همه از یک جنس نیستند و در زمینههای گوناگون علمی شاید میان
آنها تفاوت باشااد (دیانی  .)1381برای نمونه ،گمان میرود پژوهش در زمینۀ علوم انسااانی با موانع
بیشااتری در برابر دیگر زمینههای علم همراه باشااد (کریمی ،نوهابراهیم ،آراسااته ،و بهرنگی 1393؛
Schantz 2008؛  .)Moahi 2010با وجود آنكه علوم انسانی از زمینههای الزم برای پیشرفت علمی در
هر جامعهای است ،و حتی این علوم بر زمینههای دیگر علمی مانند فنی اااا مهندسی ،پزشكی ،علوم
پایه ،و غیره تأثیرگذار ا ست ،در سااهای گذ شته در ایران با تنگناهایی ا سا سی همراه بوده ا ست
(داناییفرد  ) 1388و ب سیاری از پژوه شگران شنا سایی این تنگناها را در کانون توجه جای دادهاند.
برخی از این موانع سرچشمۀ درونی دارند و به خود پژوهشگران یا مؤسسههای آموزشی /پژوهشی
برمیگردند و برخی دیگر ساارچشاامۀ بیرونی دارند و نهادها /کسااان دیگری در پدید آوردن آنها
نقش دارند.
آن ه روشاان اساات ،هر جامعهای به پژوهشهای علوم انسااانی نیاز دارد و ایران نیز از این امر
مسااتینی نیساات .ولی در حاا حاضاار راه پیشاارفت و توسااعۀ این حوزه مانند دیگر زمینههای علمی
هموار نیست .بیتردید ،در این زمینه موانع و بازدارندههایی هستند که راه پیشرفت را کند میسازند.
بنابراین ،نظر به تأثیری که علوم انساااانی بر جامعه و آموزش و پژوهش دارد ،حل چالش هایی که
روی پژوهشهای این زمینۀ علمی سایه افكندهاند گریزناپذیر ا ست .با این حاا ،تا زمانی که دیدی
فراگیر از موانع و بازدارنده هایی که در این زمینه نقش دارند به دسااات نیاید چگونه میتوان برای
هموار کردن این مساایر گام برداشاات .این پژوهش به هدف شااناسااایی این موانع و بازدارندههای
اساسی راهاندازی و انجام شده است .حجم پژوهشها و آثاری که پیرامون موانع پژوهش در علوم
انسانی در ایران منتشر شدهاند این اجازه را میدهند که بتوان مروری نظاممند در این زمینه داشت و
به شكلی کارآمد موانع و بازدارندهها را مطالعه کرد .از این رو ،پرسش اصلی این پژوهش آن بوده
که «مهمترین موانع و بازدارندههای پژوهش در علوم ان سانی در ایران کدامند؟» افزون بر این ،به دو
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همین امر باعث شااده تا پژوهشااگران موانع و بازدارندههای پژوهش را از دیدگاه اسااتادان و
اعضای هیئت علمی دانشگاه (مانند محمودی ،صمدی ،و فیضاهلل زاده 1397؛ میرزایی ،ابوالقاسمی،
و قهرمانی 1395؛ صفدری و دیگران 1395؛ زیاری و دیگران 1395؛ ابراهیم زاده و دیگران 1395؛
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پیداسااات که اگر موانع پژوهش علوم انساااانی به درساااتی و با جزئیات شاااناساااایی نشاااوند،
سیاست گذاری در این زمینه دشوار (و شاید نشدنی) است .چه بسا آیندة پیشرفتهای اجتماعی و
علمی در ایران پیوندی ناگسستنی با پیشرفت علوم انسانی دارد و باز ماندن در این زمینه میتواند در
درازمدت صاادمههایی جبرانناپذیر بر کشااور وارد سااازد (حسااینی و شااهابی  .)1397این پژوهش
کوششی است برای هرچه بیشتر گشودن گسترة دید سیاستگذاران علمی و پژوهش در سطح ملی
و سازمانی نسبت به آسانسازی مسیر پژوهش در علوم انسانی در ایران.
یافته های این پژوهش ،افزون بر آنكه میتوانند چراغی بر سااار راه سااایاساااتگذاری علم و
پژوهش در زمینۀ علوم ان سانی در ک شور رو شن سازند ،در زمینۀ تق سیم نقشها برای هموار سازی
مسیر پژوهش میان گروههای گوناگون اااا مانند سیاستگذاران ،مؤسسهها ،پژوهشگران ،صنعت و
کسبوکار ،مؤسسه های پشتیبان مالی پژوهش ،و غیره اااا کاربردی هستند .خود پژوهشگران علوم
انسااانی نیز مطالعۀ این مقاله را سااودمند خواهند یافت؛ چون آنها نیز باید بدانند در وادیای که گام
گذاردهاند چه موانعی چشاام به راهشااان هسااتند و چگونه میتوانند آنها را هموار سااازند یا نادیده
بگیرند.
 .2روش پژوهش

برای دساات یافتن به پاسااخ پرسااشهای پژوهش ،پژوهشااگران اقدام به انجام مرور نظاممند
نوشاااته های مرتبطی کرده که به موانع و بازدارنده های پژوهش در زمینۀ علوم انساااانی در ایران
پرداختهاند .برای انجام مرور نظاممند ،از فرایند پیشااانهاد شاااده در «دساااتنامۀ کوکرین برای مرور
نظاممند» 1پیروی شااده اساات (جدوا  .)Higgins and Green 2011( )1پژوهش اگران ،آثار (احتماالً)
مرتبط را با کاوش واژگان و عبارتهای مناسب در پایگاههای برجستۀ کتابشناختی در آخر مهر ماه
 1399بازیابی کردهاند .در فرایند کاوش ،برای یافتن آثار در پیوند با موضوا پژوهش در پایگاههای
کتابشناختی از پرسمان زیر بهرهبرداری شد:
(محدود یت  ORدشاااواری  ORموانع  ORمانع  ORچالش  ORمشاااكل  ORمشاااكالت OR

بازدارنده  ORکاستی) (پژوهش  ORتحقیق  ORتحقیقات) "علوم انسانی" ایران
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پر سش فرعی نیز پا سخ داده شده ا ست )1( :توجه آثار دان شگاهی فار سی به موانع و بازدارندههای
پژوهش در علوم انساااانی به چه شاااكل بوده اسااات؟ و ( )2موانع و بازدارندههای پژوهش در علوم
انسانی از چه زمانی در کانون توجه پژوهشگران ایرانی بودهاند؟
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← پر سشهای پژوهش )1( :توجه آثار دان شگاهی فار سی به موانع و بازدارندههای پژوهش در
علوم ان سانی به چه شكل بوده ا ست؟ ( )2موانع و بازدارندههای پژوهش در علوم ان سانی از چه
زمانی در کانون توجه پژوهشگران ایرانی بودهاند؟ و ( )3مهمترین موانع و بازدارندههای پژوهش
در علوم انسانی در ایران کدامند؟
←← جستجوی نوشتهها :جستجوی عبارت مناسب در عنوان ،چكیده ،و کلیدواژه تا تاریخ 31
خرداد  1399از طریق پایگاههای کتابشاااناختی مرتبط (نورمگز ،پایگاه علوم انساااانی ،پایگاه
جهاد دانشگاهی ،مگیران ،گنج ،و سیویلیكا).
←←← گزینش پژوهشها :گزینش آثار منتشر شده در نشریههای علمی و سمینارهای مرتبط
و پایاننامهها و رسالههای دانشجویی (پارسا).
←←←← تجزیه و تحلیل دادهها :تحلیل دادهها از طریق دستهبندی.
←←←←← ارائۀ یافتهها :گزارش راهكارها در جدواهای مناسب.
←←←←←← بحث دربارة یافتهها و جمعبندی.
آنگونه که در جدوا باال آمده اساات ،اساااساایترین منابع برای یافتن آثار مرتبط شااش پایگاه
اطالعاتی فارسی بودهاند .این شش پایگاه بیشتر آثار منتشرشده در ایران را گردآوری میکنند و در
بی شتر مرورهای نظاممند به کار گرفته شدهاند .با این حاا ،این پایگاهها با هم همپو شانیهایی دارند
و نشااریههای مانندی را نمایه میکنند .از این رو ،دادههای بازیابی شااده از هر پایگاه در قالب یک
فایل «اکساال» جداگانه ذخیره و مجموعه نتایج پس از ورود در یک پایگاه محلی در ویرایش هفتم
نرمافزار «اندنوت» به شكلی کاربردی سازماندهی شدند و آثار تكراری اااا بر پایۀ عنوان تكراری ا
حذف شدند .در نمودار یک ،درخت تصمیم فرایند مرور نظاممند تشریح شده است.

گزینش کلیدواژههای مناسب
نتایج کاوش پایگاههای نمایهسازی

نتایج کاوش پایگاههای نمایهسازی
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جدول  .1فرایند مرور نظاممند
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انسانی ( 211رکورد) ،پایگاه جهاد

رکورد)

دانشگاهی ( 307رکورد) ،و مگیران

جمع همۀ پایگاهها333 :

( 133رکورد)
جمع همۀ پایگاهها844 :

رکوردها پس از حذف همپوشانی
 723رکورد
آثار گزینششده پس از مطالعۀ عنوان
 122رکورد
آثار گزینششده پس از مطالعۀ چكیده
 71رکورد
آثار گزینششده پس از مطالعۀ
تماممتن
 41رکورد
آثار گزینششده به عنوان نمونۀ
پژوهش
 32رکورد
نمودار  .1درخت تصمیم فرایند مرور نظاممند

روی هم 1177 ،اثر شاااامل مقالۀ نشاااریه ،مقالۀ همایش ،و پارساااا از پایگاههای کتابشاااناختی
بازیابی شااادند .پس از حذف رکوردهای تكراری در نرمافزار «اندنوت» و پس از بررسااای عنوان
نوشاااتهها بر پایۀ پرساااش پژوهش (موانع پژوهش در زمینۀ علوم انساااانی) 122 ،رکورد از پایگاهها
گزینش شدند .پس از مطالعۀ چكیدة این آثار 71 ،اثر برای مطالعۀ تماممتن گزینش شدند .تماممتن
این آثار مطالعه شدند و  41اثری که بیشتر میتوانستند پژوهشگران را به پاسخ پرسشهای پژوهش
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مقالۀ نشریه
نورمگز ( 193رکورد) ،پایگاه علوم

پارسا و مقالۀ همایش
گنج ( 298رکورد) و سیویلیكا (35
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نرمافزار «مكس کیو .دی .ای ،2».همۀ موانع و بازدارندههای اسااتخرا شااده (کُد) در ابعاد گوناگون
(تپم) د ستهبندی شدند .به این منظور ،تماممتن آثار برگزیده در نرمافزار وارد شدند و د ستهبندیای
که ویساااانی و دلپیشاااه ( )1398در پژوهش خود برای موانع و مشاااكالت پژوهش در حوزه علوم
پز شكی ایران ارائه کرده بودند (یعنی ضعف پیوند و شبكه سازی میان پژوه شگران ،ف شار تدریس،
کا ستی در اعتبارهای پژوه شی ،مقررات د ستوپاگیر ،سیا ستهای نادر ست پژوه شی ،و مدیریت
ناکارآمد) به عنوان چارچوب اولیۀ دسااتهبندی موانع در نظر گرفته شااد .همۀ آثار را دو پژوهشااگر
م طال عه کرد ند و به هر بخش از متن موانع در ت ماممتن آ ثار کدی داد ند .اگر کدی مرتبط با
دسااتهبندی اصاالی ویسااانی و دلپیشااه ( )1398بود ،زیرمجموعۀ آن قرار میگرفت و اگر نبود یک
دسااتۀ تازه ایجاد میشااد .ساارانجام ،روی هم 93 ،کد گوناگون از تماممتن آثار برگزیده اسااتخرا
شدند .این  93کد نیز در هفت دسته ،طبقهبندی شدند.
گفتنی است که طی فرایند دستهبندی و تپمبندی دادهها ،پژوهشگران ،در دستهبندی ویسانی و
دلپیشاااه ( )1398تپم هایی را بیربط تشاااخیص داده و حذف کردهاند ،برخی تم ها را تغییر داده ،و
برخی را نیز افزوده اند تا موانع شناسایی شده به خوبی در طبقۀ مناسب جای گیرند.
 .3یافتههای پژوهش

کاوش آثار دانشگاهی دربارة تحلیل دشواریهای انجام پژوهش در زمینۀ علوم انسانی نشان
میدهد که این موضاوا از دیرباز در کانون توجه پژوهشاگران ایرانی بوده اسات .برای دساتیابی به
هدف پژوهش ،تجزیه و تحلیل آثار بازیابی شده انجام شد .پس از یک فرایند رفت و برگشتی میان
کد گذاران ،می توان موانع پژوهش در زمی نۀ علوم انسااااانی در ایران را در ه فت بُ عد گو ناگون
دساااتهبندی کرد :یعنی بافت اجتماعی فقیر ،زیرسااااخت ساااسااات ،ساااازمان و مدیریت ناکارآمد،
ساایاسااتگذاری نادرساات ،ضااعف پژوهشااگران ،قوانین و مقررات ناسااازگار ،و ماهیت متفاوت.

1

برای بررسی کیفیت آثار به منبع ناشر ،مؤسسة ناشر ،همایش محل ارائه ،تخصص پدیدآور(ان) ،و روش دستیابی به موانع

پژوهش توجه شد.
MAXQDA

2
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برسانند برگزیده شدند .سرانجام ،نُه اثر به دلیل کیفیت پایین 1از فرایند بررسی کنار گذاشته شدند،
و  32اثر به عنوان نمونۀ نهایی گزینش و تحلیلهای بیشتر روی آنها انجام شد.
در گام ب عدی ،یعنی تجز یه و تحل یل داده ها از طریق دسااا تهب ندی و با ک مک ویرایش 12
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جدول  .2تعاریف موانع پژوهش در علوم انسانی در ایران
ابعاد موانع پژوهش

بافت اجتماعی فقیر

زیرساخت سست

سازمان و مدیریت ناكارآمد

تعاریف
بافتی که در آن جامعه توجه چندانی به ساااوژة بررسااای (در این مقاله ،علوم انساااانی)
نمیکند و د ستاوردهای آن را مهم و ا سا سی نمیپندارد .نگاه جامعه به پژوه شگران و
مؤ س سههای پژوه شی در این بافت نگاهی میبت نی ست و فرهنگ اجتماعی آنگونه که
باید توان پذیرش نهاد علم را ندارد.
زیرسااااختی که در آن امكانات ساااختافزاری و نرمافزاری انجام پژوهش به خوبی در
دسترس نیستند .در چنین شرایطی ،همۀ آن ه که پژوهشگران برای انجام پژوهشهایشان
نیاز دارند فراهم نیستند و بدون آنها نیز انجام پژوهش شدنی نیست.
یعنی شاایوة سااازماندهی و مدیریت نهادها و نیازمندیهای پژوهشاای به شااكلی که باید
نیساات .برای نمونه ،ساااختار نهادهای پژوهشاای همراسااتا با هدفی که این نهادها دنباا
می کنند نیست .یا اعتبارهای پژوهشی به درستی مدیریت و هزینه نمیشوند.
یعنی آنكه ت صمیمها و برنامههایی که برای پی شرفتهای پژوه شی طراحی می شوند در

سیاستگذاری نادرست

مسیر درستی نیستند و بیشتر از آنكه چاره ساز پیشرفتهای علمی باشند چاله سازند .این
ساایاسااتگذاریها در همۀ سااطوح انجام میشااوند؛ در سااطح ملی ،اسااتانی ،سااازمانی،
مؤسسهای ،یا گروهی.
پژوهشاااگران به اندازه ای که باید توانمند نیساااتند .در چنین فضاااایی ،پژوهشاااگران

ضعف پژوهشگران

قوانین و مقررات ناسازگار

مهارت های الزم برای انجام پژوهش را ندارند ،اساااتعداد کافی برای پیشااابرد کارهای
پژوهشی را بروز نمی دهند ،یا بر دانش طراحی و اجرای یک پژوهش چیره نیستند.
قوانین و مقرراتی که به نیازهای ویژة یک زمینۀ علمی توجهی ندارند و سازگار با بافتی
نی ستند که برایش نو شته شده اند .این قوانین و مقررات اغلب به د ست ک سانی نگا شته
میشوند که آشنایی کافی و الزم با آن بافت را ندارند.
مراد از ما هیت متفاوت آن اسااات که علوم انساااانی خود دارای پارادایم ها ،فرهنگ،

ماهیت متفاوت

روششااناساایها ،معرفتشااناساایها ،ارزشها ،و موضااواهایی اساات که آن را از دیگر
زمینهها جدا میساااازد .به همین ترتیب ،زمینه های دیگر علمی نیز ماهیت ویژة خود را
داند.

نتایج مرور نظاممند نشان میدهد که  93مؤلفه و متغیر هستند که میتوانند مانعی برای پژوهش
در زمینۀ علوم انسااانی در ایران باشااند و میتوان آنها را در هفت مانع اساااساای دسااتهبندی کرد .این
هفت دسته دربردارندة سازمان و مدیریت ناکارآمد ،سیاستگذاری نادرست ،و ضعف پژوهشگران
هر یک با پوشش  20مؤلفه موانع اساسیتری برای پژوهش هستند .بافت اجتماعی فقیر (دربردارندة
 1این تعریفها را پژوهشگران مقالة حاضر برای روشنتر شدن دامنه و چارچوب ابعاد ارائه کردهاند و از منبع ویژهای گرفته
نشدهاند.
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تعاریف هر یک از این دستهها در جدوا پنج ،ارائه

شده است1.
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چالشهای مهمتری نسبت به دیگر بُعدها هستند ،چون شمار مؤلفههای بیشتری پوشش دادهاند .همۀ
این مؤلفهها به همراه نوشتههایی که به آنها اشاره کردهاند در جدوا  5آمدهاند.
جدول  .3موانع پژوهش در علوم انسانی در ایران
موانع

بُعد

توسعهنیافتگی جامعه

پدیدآور(ان)

نگاه نادرست مسئوالن به پژوهش
نگرش منفی جامعه
نهادینه نشدن پژوهش
هویت گمنام
اطالارسانی ضعیف
کمبود امكانات پژوهشی

قادریفرد 1392
حسین پور 1391؛ قادریفرد 1392؛ مالكپور لتری 1394؛ نریمانی ،واعظی ،الوانی،
و قربانیزاده 1396
بهروان 1383؛ حساااین پور 1391؛ دارابی 1399؛ دانااایی فرد 1388؛ سااانگی،
م جا هدی ،نبوی ،و ح جازی 1398؛ صااااادقی 1370؛ نری مانی ،واعظی ،الوانی ،و
قربانیزاده 1396
خوش اخالق 1393
داناییفرد 1388
محمدمیرزایی  1394ب
محمدمیرزایی  1394ب
حسین پور 1391
حسااینپور  1390الف؛ حسااینپور  1390ب؛ حیدری و قنادینژاد 1397؛ ساانگی،
مجاهدی ،نبوی ،و حجازی 1398؛ شریعتمداری 1390؛ میرزایی رافع 1390؛ نوری
1393
حیدری و قنادینژاد 1397؛ حیدری و قنادینژاد 1398؛ سااانگی ،مجاهدی ،نبوی،
و حجازی 1398؛ کریمی و همكاران 1393؛ نوری 1393
حسین پور 1391؛ علیبخشی 1395؛ کریمی و همكاران 1393
قلیپور 1395
قادریفرد 1392
محمودپور ،رحیمیان ،عباس پور ،و دالور 1391
شریعتمداری 1390
حسینپور  1390الف؛ حسینپور  1390ب؛ صادقی 1370؛ واثقیآبادی 1397

موانع سختافزاری

نوری 1393

استخدام پژوهشگران کمتوان

حسین پور 1391
حیدری و قنادینژاد 1397؛ داناییفرد 1388؛ شاااریعتمداری 1390؛ علیبخشااای
1395؛ نریمانی ،واعظی ،الوانی ،و قربانیزاده 1396
حسین پور 1391
داناییفرد 1388

فرهنگ ضعیف پژوهش
کمارزش شمردن پژوهش

بافت اجتماعی فقیر

گسست تاریخی
گسست فرهنگی
مسائل اخالقی
مسائل فكری
مشكالت خار از مؤسسه
موانع اجتماعی
موانع فرهنگی

زیرساخت سست سازمان و مدیریت
ناكارآمد

آموزش ضعیف دانشگاهی
پیوند ضعیف درونسازمانی
پیوند ناکارآمد استاد ا دانشجو
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 14مؤلفه) ،ماه یت متفاوت (دربردارندة  10مؤلفه) ،قوانین و مقررات ناساااازگار (دربردارندة 6
مؤلفه) و زیرسااااخت ساااسااات (دربردارندة  3مؤلفه) نیز در جایگاههای بعدی هساااتند .از این رو،
میتوان گفت که ابعاد سازمان و مدیریت ناکارآمد ،سیاستگذاری نادرست ،و ضعف پژوهشگران
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صادقی 1370
محمودپور ،رحیمیان ،عباس پور ،و دالور 1391
داناییفرد 1388؛ سنگی ،مجاهدی ،نبوی ،و حجازی  1398الف
صادقی 1370

سیاستگذاری نادرست

تراکم برنامههای درسی
توجه اندک به تجاریسازی
جذب دانشجویان کمتوان
چالش در امنیت شغلی
دشاواری دساترسای به منابع اطالعاتی
داناییفرد 1388
علمی
قادریفرد 1392
روابط ضعیف سازمانی
نریمانی ،واعظی ،الوانی ،و قربانیزاده 1396
ساختار نادرست دولتی
حساااینپور  1390الف؛ حساااینپور  1390ب؛ ساااامانیان 1384؛ قادریفرد 1392؛
ضعف مدیریت
کریمی و همكاران 1393؛ مالكپور لتری 1394؛ محمدمیرزایی  1394ب
احمدی ،رسااوا زاده اقدم ،محمدی فر 1391؛ کریمی و همكاران 1393؛ مالكپور
فرایندها و ساختارهای انعطافناپذیر
لتری 1394؛ محمدمیرزایی  1394ب؛ محمدمیرزائی  1394الف؛ نوری 1393
بهروان 1376؛ حسین پور 1391
فشار تدریس
بهروان 1383؛ حسین پور 1391؛ فضیلتخواه 1371
کارمزد کم برای انجام پژوهش
حسین پور 1391؛ صادقی 1370؛ قادریفرد 1392؛ کریمی و همكاران 1393
کاستی در اعتبارهای مالی
نبوی ،سنگی ،و مجاهدی 1396
گزینش سلیقهای مدیران مؤسسهها
حسین پور 1391
مدیریت نادرست اعتبارهای مالی
حساااینپور  1390الف؛ حساااینپور  1390ب؛ حیدری و قنادینژاد 1397؛ دارابی
مشكالت اقتصادی
1397؛ شریعتمداری 1390؛ میرزایی رافع 1390؛
مشوقهای مادی و معنوی کمارزش حسین پور 1391
اندک بودن فرصتهای انجام پژوهش بهروان 1383
اولویت کمتر در برابر دیگر زمینههای
علیبخشی 1395
علمی
پرشااامار بودن مراکز سااایاساااتگذار و
نبوی ،سنگی ،و مجاهدی 1396
تصمیمگیر
نریمانی ،واعظی ،الوانی ،و قربانیزاده 1396
پیوند ضعیف با صنعت
علیبخشی 1395؛ نریمانی ،واعظی ،الوانی ،و قربانیزاده 1396
پیوند ضعیف میان علم و عمل
نریمانی ،واعظی ،الوانی ،و قربانیزاده 1396
توجه اندک اسناد فرادستی
علیبخشی 1395؛ قادریفرد 1392؛ قلیپور 1395؛ کریمی و همكاران 1393
دخالت حكومت در انجام پژوهش
دخالت مؤسسهها در انجام پژوهش قادریفرد 1392
حسینپور  1390الف؛ حسینپور  1390ب؛ کریمی و همكاران 1393؛ محمودپور،
سیاستگذاری نادرست پژوهشی
رحیمیان ،عباس پور ،و دالور 1391
شمار پایین محافل علمی اااا پژوهشی
داناییفرد 1388
(همانند انجمنهای علمی و حرفهای)
قادریفرد 1392
کاستی در شمار پژوهشگران
کاسااتی در شاامار مؤسااسااههای فعاا
صادقی 1370
پژوهشی
گسااترش کمّی مؤسااسااههای آموزش سنگی ،مجاهدی ،نبوی ،و حجازی  1398ب
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ضعف پژوهشگران
قوانین و
مقررات
ناسازگار

عالی
حسین پور 1391
مالیات بر قراردادهای پژوهشی
محمدمیرزایی  1394ب
مسائل ایجابی
سنگی ،مجاهدی ،نبوی ،و حجازی 1398؛ محمدمیرزایی  1394ب ،نوری 1393
مسائل و موانع سیاسی
ناهماهنگی میان مؤسسههای پژوهشی صادقی 1370
داناییفرد 1388
نبود انتقادهای سازنده
نبودن خطمشی و دورنمای بلندمدت قلیپور 1395
قادریفرد 1392
همنوا نبودن سیاستهای پژوهشی
اعت ماد بهنفس پایین پژوهشاااگران در
حسین پور 1391
انجام پژوهشهای بزرگ
حسین پور 1391
انجام انفرادی پژوهش
حسین پور 1391
انجام پژوهشهای بیکیفیت
آشنایی ضعیف با اصوا مقالهنویسی خوش اخالق 1393؛ داناییفرد 1388
آشااانایی ضاااعیف با اصاااوا نگارش
فضیلتخواه 1371؛ قادریفرد 1392؛ کفاشان کاخكی و خلیلی 1398
پژوهش
آشااانااایی ضاااعیف بااا نرمافزارهااای
داناییفرد 1388
پژوهشی
داناییفرد 1388
پیرپرستی افراطی
حسین پور 1391
پیوند ضعیف علمی پژوهشگران
اح مدی ،رساااوا زاده ا قدم ،مح مدی فر 1391؛ تا ا لدینی ،باب الحوائجی ،و
تعامل و شبكهسازی ضعیف
موسوی 1396؛ خوش اخالق 1393؛ قلیپور 1395؛ مالكپور لتری 1394
داناییفرد 1388
حجاب معاصرت
حساااینپور  1390الف؛ حساااینپور  1390ب؛ داناییفرد 1388؛ ساااامانیان 1384؛
حرفهای نبودن پژوهشگران
قادریفرد 1392؛ محمدمیرزایی  1394ب
مالكپور لتری 1394
ضعف دانشی پژوهشگران
مالكپور لتری 1394
ضعف مهارتی پژوهشگران
قادریفرد 1392؛ محمودپور ،رحیمیان ،عباس پور ،و دالور 1391
عالقۀ کم پژوهشگران به پژوهش
دارابی 1397؛ داناییفرد 1388؛ قلیپور 1395
غالب بودن نگاه و جهانبینی غربی
گرفتاری پژوهشگران در روششناسی داناییفرد 1388
مشااااكاال در ب هره برداری از منااا بع
حسین پور 1391
اطالعاتی خارجی
خوش اخالق 1393؛ صادقی 1370
مشكالت معیشتی پژوهشگران
حساااین پور  1390الف؛ حساااین پور  1390ب؛ حیاادری و قنااادی نژاد 1397؛
موانع شخصی
شریعتمداری 1390؛ میرزایی رافع 1390
نپرداختن به مسائل و مشكالت محلی دارابی 1399
سامانیان 1384؛ قادریفرد 1392
ارزشیابی ناکارآمد
آییننامههای ناکارآمد ارتقای اعضای
نبوی ،سنگی ،و مجاهدی 1396
هیئت علمی
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ماهیت متفاوت

پشاااا ت یبااا نی نااا چ یز از پژو هش و حساااین پور 1391؛ ح یدری و ق نادینژاد 1397؛ مالكپور لتری 1394؛ نری مانی،
واعظی ،الوانی ،و قربانیزاده 1396
پژوهشگران
قلیپور 1395
سنجههای ناکارآمد در ارزیابی
حسینپور  1390الف؛ حسینپور  1390ب؛ قادریفرد 1392
ضوابط دست و پاگیر اداری
حسین پور 1391؛ حیدری و قنادینژاد 1397؛ کریمی و همكاران 1393؛ نریمانی،
قوانین و مقررات نادرست
واعظی ،الوانی ،و قربانیزاده 1396
قادریفرد 1392
پی یدگی سنجش عملكرد
احمدی ،رساااوا زاده اقدم ،محمدی فر 1391؛ بهروان 1383؛ تا الدینی ،باب
الحوائجی ،و موسااوی 1396؛ داناییفرد 1388؛ صااادقی 1370؛ نریمانی ،واعظی،
پی یدگی موضواها
الوانی ،و قربانیزاده 1396
اح مدی ،رساااوا زاده ا قدم ،مح مدی فر 1391؛ تا ا لدینی ،باب الحوائجی ،و
دشواری انجام پژوهش
موسوی 1396؛ داناییفرد 1388؛ قادریفرد 1392
تا الدینی ،باب الحوائجی ،و موسوی 1396
دشواری گفتن یافتههای پژوهش
روششاااناااسااای متفاااوت در انجااام
حیدری و قنادینژاد 1397؛ داناییفرد 1388؛ میرزایی رافع 1390
پژوهش
محمودپور ،رحیمیان ،عباس پور ،و دالور 1391
ساختار پی یدة پژوهشها
فااقاادان زایااناادگاای در کااارباارد
داناییفرد 1388
روششناسیها
محمدمیرزائی  1394الف
موانع ذهنی و اخالقی
سااانگی ،مجاااهاادی ،نبوی ،و حجااازی 1398؛ کریمی و همكاااران 1393؛
موانع معرفتشناختی
محمدمیرزائی  1394الف؛ میرزایی رافع 1390
هزینااه بر بودن انجااام پژوهشهااای
حسین پور 1391
باکیفیت

بررساای نوشااتهها نشااان داد که سااه بُعد «ساایاسااتگذاری نادرساات»« ،سااازمان و مدیریت
ناکارآمد» ،و « ضعف پژوهشگران» مؤلفههای بیشتری را در بر میگیرند ،این به معنای آن است که
جامعۀ دانشگاهی بر این ابعاد بیش از چهار بُعد دیگر پافشاری کرده است .پیداست که پژوهشگران،
ساایاسااتگذاران را از اساااساایترین مقصاارانی میدانند که مانع پژوهش و پیشاارفت علمی در زمینۀ
علوم ان سانی ا ست .از دیدگاه آنها ،سیا ستگذاران به شكل م ستقیم و غیرم ستقیم در پژوهشهای
دان شگاهی در زمینۀ علوم ان سانی دخالت میکنند و گاه به شیوة دلخواه خود به آنها جهت میدهند
که داسااردی پژوهشااگران را به دنباا دارد (علیبخشاای 1395؛ قادریفرد 1392؛ قلیپور 1395؛
کریمی و هم كاران  .)1393آن ها گ مان میکن ند که مراکز بسااا یاری برای تصااامیمگیری در بارة
سیاستهای پژوهشی در کشور هستند و این خود پراکندگی در سیاستها را به وجود آورده است
(نبوی ،سنگی ،و مجاهدی  )1396و مهمتر آنكه علوم ان سانی در سااهای گذ شته آنگونه که باید
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در دستور کار گذاشته ،ولی این گسترش بیشتر کمّی است و بر کیفیت این مؤسسهها کنترلی ندارد
(نبوی ،سنگی ،و مجاهدی  .)1396از دیگر سو ،کا ستی در شمار پژوه شگران (قادریفرد ،)1392
شمار محافل و انجمنهای پژوه شی (داناییفرد  ،)1388شمار مؤ س سههای فعاا پژوه شی ( صادقی
 ،)1370و فرصااتهای پژوهشاای (بهروان  )1383هنوز چالشبرانگیز هسااتند .افزون بر این ،ارتبا
میان مؤسسههای آموزشی /پژوهشی با صنایع ملی و خارجی نیز بسیار ضعیفتر از دیگر زمینههای
علمی است (نریمانی ،واعظی ،الوانی ،و قربانیزاده .)1396
ساایاسااتهای نادرساات بر سااازمان و شاایوة مدیریت امور پژوهشاای نیز تأثیرگذار بوده اساات.
گمان میرود که سیاستهای کمیگرایی در آموزش عالی و به ویژه در زمینۀ علوم انسانی موجب
شااده تا اعضااای هیئت علمی و دانشااجویان نساابتاً کمتوان در این زمینه جذب شااوند (حسااین پور
 .) 1391این اعضای هیئت علمی نیز خود بعدها آموزش باکیفیتی نیز ارائه نخواهند کرد (حیدری و
قنادینژاد 1397؛ داناییفرد 1388؛ شریعتمداری 1390؛ علیبخشی 1395؛ نریمانی ،واعظی ،الوانی،
و قربانیزاده  )1396و پیوند محكمی میان اساااتاد و دانشاااجو شاااكل نمیگیرد (داناییفرد .)1388
اگرچه فشااار تدریس ناشاای از کاسااتی در شاامار اعضااای هیئت علمی (بهروان 1376؛ حسااین پور
 )1391و نبود پشاااتیبانی متناساااب (حساااین پور  )1391نیز بر این چالش دامن میزند .در چنین
ساختاری مدیریت کارآمدی بر واحدهای آموز شی و پژوه شی نی ست ( سامانیان 1384؛ قادریفرد
1392؛ کریمی و همكاران 1393؛ مالكپور لتری  )1394و مدیران نیز به شاااكلی سااالیقهای برگزیده
میشاااوند (نبوی ،سااانگی ،و مجاهدی  .)1396این چالش ها خود موجب پدید آمدن فرایندها و
سااااختارهای انعطافناپذیر می شاااوند و پیوند ضاااعیف درون و برون ساااازمانی را به دنباا دارند
(قادریفرد .)1392
قوانین ،مقررات ،و آییننامههایی که در مؤ س سههای گوناگون م صوب می شوند نیز به جای
آنكه پژوهش در زمینۀ علوم انساااانی را آساااان کنند ،مانعی بر سااار راه آن هساااتند .برای نمونه،
آییننامههای ارتقای اعضااای هیئت علمی آنگونه که الزم اساات مسااائل و ویژگیهای ویژة علوم
انساااانی را در نظر نمیگیرند (نبوی ،سااانگی ،و مجاهدی  .)1396همین امر موجب میشاااود که
پژوهشگران به شكلی درست و بر پایۀ سنجههای معنادار ارزیابی نشوند (سامانیان 1384؛ قادریفرد
1392؛ قلیپور  .)1395افزون بر این ،پژوهشگران برای انجام کارهای پژوهشی گاه درگیر قوانین و
مقررات دسااتوپاگیر اداری در زمینۀ تصااویب ،اجرا ،یا ارزیابی یک طرح میشااوند (حسااینپور
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در اولویت پشااتیبانی این مراکز جای نگرفته اساات (علیبخش ای  )1395و اسااناد فرادسااتی نیز توجه
چندانی به علوم انساااانی ندارند و پیشااارفت در دیگر زمینههای علم را مهمتر میپندارند (نریمانی،
واعظی ،الوانی ،و قربانیزاده  .)1396اگرچه دولت راهاندازی مؤ س سههای آموز شی و پژوه شی را
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اخالق  ،)1393م هارت کار با نرمافزار ها و ابزار های پژوهش (دا ناییفرد  ،)1388م هارت های
ارتباطی (مالكپور لتری  ،)1394و مهارت بهرهبرداری از منابع اطالعاتی خارجی (حسین پور )1391
را خوب نمیدانند .برخی از آنان بیشتر تمایل دارند مطالعه کنند و کمتر میخواهند پژوهش کنند و
آثار پژوه شی منت شر کنند (محمودپور ،رحیمیان ،عباس پور ،و دالور  .)1391اگرچه نباید فراموش
کرد که فرهنگ همكاری میان پژوه شگران علوم ان سانی به شكل کلی ضعیف ا ست (تا الدینی،
باب الحوائجی ،و مو سوی  )1396و آنها بی شتر به انجام کارهای انفرادی گرایش دارند (ح سین پور
 )1391و همین مساائله موجب میشااود تا شاامار انتشااارات آنها پایین باشااد .مساائلۀ اساااساای دیگر
اعتمادبه نفس ضعیف پژوهشگران ایرانی در مقابل آثار و پژوهشگران خارجی است .گمان میرود
ایرانیان اعتمابهنفس کمتری برای انجام پژوهش های بزرگ در علوم انساااانی دارند (حساااین پور
 )1391و بیشتر آثار و پژوهشگران غربی را تمجید میکنند (دارابی 1397؛ داناییفرد 1388؛ قلیپور
.)1395
نباید فراموش کرد که ماهیت علوم انسانی نیز متفاوت از دیگر زمینههای علم است و فرهنگ
ویژهای بر این زمینۀ علمی حاکم اساات .برای نمونه ،شاامار انتشااارات در این زمینه در برابر زمینهای
مانند علوم تجربی و پزشكی پایینتر است .دلیلهای گوناگونی را میتوان در این مورد عنوان کرد؛
پی یدگی موضاااواهای پژوهش در علوم انساااانی (احمدی ،رساااوا زاده اقدم ،محمدی فر 1391؛
بهروان 1383؛ تا الدینی ،باب الحوائجی ،و موساااوی 1396؛ داناییفرد 1388؛ صاااادقی 1370؛
نری مانی ،واعظی ،الوانی ،و قربانیزاده  ،)1396سااااختار پی یدة پژوهش ها (محمودپور ،رحیمیان،
عباس پور ،و دالور  ،)1391موانع معرفتشاااناختی (سااانگی ،مجاهدی ،نبوی ،و حجازی ،)1398
روش شناسی متفاوت در انجام پژوهش (حیدری و قنادینژاد 1397؛ داناییفرد 1388؛ میرزایی رافع
 ،)1390و دشااواری انجام پژوهش (داناییفرد 1388؛ قادریفرد  )1392از نمونۀ این دلیلها هسااتند.
همین م سائل باعث می شوند تا سنجش عملكرد پژوه شگران این زمینه نیز با پی یدگیهای ویژهای
همراه باشد (قادریفرد .)1392
بافت اجتماعی ایران نیز گویا موانعی بر سر راه علوم ان سانی میگذارد .به دلیل تو سعهنیافتگی
فرهنگ پژوهش در جامعۀ ایرانی ( قادریفرد  )1392نگاه اجتماعی به پژوهش های علوم انساااانی
نگاهی میبت نی ست و این زمینه را به اندازهای که باید ارز شمند نمیپندارند (بهروان 1383؛ ح سین
پور 1391؛ دارابی 1399؛ داناییفرد 1388؛ سااانگی ،مجاهدی ،نبوی ،و حجازی 1398؛ صاااادقی
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 1390الف؛ حسینپور  1390ب؛ قادریفرد .)1392
خود پژوه شگران علوم ان سانی نیز در پدید آمدن مانع پژوهش در این زمینه بیتق صیر نی ستند.
برخی از پژوهشااگران مهارتهای اساااساای برای انجام پژوهش ،مانند مهارت مقالهنویساای (خوش

چالهها و چالشهای پژوهش در علوم انسانی در ایران | رسولی و شهریاری

ان سانی ا ست .چنین نگاهی موجب پدید آمدن ضعف در زیر ساختهای ا سا سی پژوهش در این
زمینه نیز شااده اساات .کاسااتی در اعتبارها و امكانات پژوهشاای (حس اینپور  1390الف؛ حس اینپور
 1390ب؛ صاااادقی 1370؛ واثقیآبادی 1397؛ نوری 1393؛ شاااریعتمداری  )1390در زمینۀ علوم
انسانی شاید نتیجۀ چنین نگاهی است.
 .4بحث و نتیجهگیری

یافتههای این پژوهش نشااان داد که پژوهشااگران علوم انسااانی با  93مانع اساااساای در انجام
پژوهشهای خود درگیر هستند که میتوان آنها را در هفت بُعد گسترده ،یعنی بافت اجتماعی فقیر،
زیر ساخت س ست ،سازمان و مدیریت ناکارآمد ،سیا ستگذاری نادر ست ،ضعف پژوه شگران،
قوانین و مقررات ناسااازگار ،و ماهیت متفاوت دسااتهبندی کرد .جالب آنكه بساایاری از موانعی که
پیش روی علوم انسانی هستند ،در زمینههای دیگر علم نیز به چشم میخورند .برای نمونه« ،ویسانی»
و «دلپیشاه» ( )1398به موانعی مانند ضاعف پیوند و شابكهساازی میان پژوهشاگران ،فشاار تدریس،
کا ستی در اعتبارهای پژوه شی ،مقررات د ستوپاگیر ،سیا ستهای نادر ست پژوه شی ،و مدیریت
ناکارآمد پیش روی علوم پزشااكی در ایران اشاااره کردهاند« .عابدی» و «محمدزاده» ( )1396نیز به
موانعی مانند چالشهای اداری -مدیریتی ،سیا ست نادر ست پژوه شی ،م سائل مالی و زیر ساختی،
مشكالت فردی و فرهنگی ،و قوانین و مقررات در پژوهشهای علوم کشاورزی اشاره کردهاند.
اگرچه ،شاااید بساایاری از موانعی که در این پژوهش شااناسااایی شاادند مانند چالشهای دیگر
زمینههای علمی باشند ،ولی شدت و ژرفای این محدودیتها در زمینههای گوناگون علمی متفاوت
است .برای نمونه« ،فشار تدریس» یا «نبود پیوند کارآمد استاد اااا دانشجو» از نمونۀ این چالشهای
فراگیر هسااتند .با این حاا ،گمان میرود این چالش در علوم انسااانی شاادت بیشااتری دارد .یكی از
ری شههای این چالشها نیز میتواند در ن سبت ا ستاد به دان شجو در زمینۀ علوم ان سانی واکاوی شود.
آنگونه که در «آمار آموزش عالی ایران در ساااا تحصاایلی ( »1396-97میرابی و همكاران )1398
آمده ا ست ،نزدیک به  50در صد از همۀ دان شجویان مؤ س سههای آموزش عالی در ایران در زمینۀ
علوم انسانی نامنویسی شدهاند ،ولی تنها نزدیک به  31درصد از همۀ اعضای هیئت علمی تماموقت
در این زمینه م شغولند .در زمینۀ هنر این نسبت حتی ناموزونتر (نزدیک به هشت درصد دانشجویان
در برابر نزدیک به چهار درصااد اعضااای هیئت علمی) اساات .در زمینۀ فنی و مهندساای نیز نساابت
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1370؛ نری مانی ،واعظی ،الوانی ،و قر بانیزاده  )1396و جا لب آن كه این ن گاه در م یان مدیران
دان شگاهی و پژوه شی نیز دیده می شود (ح سین پور 1391؛ علیبخ شی 1395؛ کریمی و همكاران
 .) 1393به گف تۀ دیگر ،ب هایی که جامعه و مدیران به زمی نه های دیگر علم میده ند بیش از علوم
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اعضای هیئت علمی و شمار دانشجویان در زمینۀ علوم انسانی میتواند ریشۀ بسیاری از چالشهای
پژوهش در این زمینه با شد .برای نمونه ،زمانی که شمار دان شجویان ب سیار و شمار اع ضای هیئت
علمی کم اسااات ،اساااتادان باید درسهای بیشاااتری تدریس کنند ،بیشاااتر زمان خود را به تدریس
بپردازند و زمان کمتری برای پژوهش و مطالعه بگذارند ،با همۀ دانشاااجویان آنگونه که باید نتوانند
پیوند داش ته باشند ،کیفیت تدریسشان پایین آید و دانشجویان باکیفیتی تربیت نكنند ،ذهنشان بیشتر
درگیر کارهای دانشجویان باشد و نتوانند بر پژوهش تمرکز کنند ،تمایل کمتری برای توسعۀ فردی
و آموختن مهارتهای تازه و الزم داشته باشند ،و از نمونۀ این چالشها.
زمینة علمی


نسبت اعضای
هیئت علمی


نسبت
دانشجویان

علوم انسانی

7.30

9.46

فنی و مهندسی

3.21

5.28

هنر

8.3

2.8

علوم پزشکی

3.21

6.6

علوم پایه

5.14

6

علوم كشاورزی و
دامپزشکی

3.8

8.3

علوم انسانی
علوم كشاورزی و

فنی و مهندسی

دامپزشکی

علوم پایه

هنر

علوم پزشکی

نمودار  .2شمار دانشجویان و اعضای هیئت علمی تماموقت در مؤسسههای آموزش عالی ایران در سال
تحصیلی 1396-97

بررسی نوشتهها پیرامون موانع پژوهش علوم انسانی در ایران نشان میدهد که پرداختن به این
موضوا از دهۀ  70شمسی آغاز شده ،در دهۀ  80ادامه پیدا کرده ،و در دهۀ  90به او رسیده است؛
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دان شجویان بی شتر ا ست (نزدیک به  29در صد دان شجویان در برابر نزدیک به  21در صد اع ضای
هیئت علمی) ،ولی ناموزونتر از علوم انسانی و هنر نیست .از دیگر سو ،در زمینههای علوم پزشكی،
علوم پایه ،و علوم کشاورزی و دامپزشكی این نسبت وارونه است (نمودار  .)2نبود توازن میان شمار
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افزایش جذب دان شجویان و اع ضای هیئت علمی ،افزایش ر شتههای دان شگاهی ،افزایش انت شارات
ایران در نمایهنامههای استنادی جهانی ،و نشانههایی از این دست دو دهۀ گذشته را برجسته میکنند.
به ویژه اخباری که پیرامون پیشااارفتهای علمی ایران و شااامار انتشاااارات ایرانیان در نمایهنامههای
اساااتنادی جهانی منتشااار شاااده از ویژگی های این دو دهه هساااتند .از این رو ،گمان میرود که
پژوهشگران علوم انسانی بیشتر شنوندة اخباری بودهاند که در دو دهۀ گذشته دربارة شمار انتشارات
و پیشرفتهایی در زمینه های دیگر علم (به ویژه پزشكی ،مهندسی ،علوم تجربی ،و فناوری) منتشر
شدهاند .م سئلۀ مهم در این میان آن ا ست که پی شرفتهای علمی ایران اغلب به شمار انت شارات و
رتبۀ ایران در نمایهنامه های استنادی جهانی محدود شده است؛ جایی که علوم انسانی در آن جایگاه
چندان برجسته ای ندارد .با این حاا ،نه علوم انسانی ایران ،بلكه علوم انسانی کشورهای دیگر اااا و
حتی پیشرفته ا نیز در این نمایهنامهها جایگاه برجستهای ندارد که گاه به دلیل ضعف این نمایهنامهها
اساات ( .)Archambault et. al. 2006به این دلیل که این نمایهنامهها بیشااتر مقالههای منتشاارشااده در
نشاریههای دانشاگاهی را پوشاش میدهند و کمتر به دیگر رساانهها (مانند کتاب ،همایش ،و غیره)
توجه دارند؛ در حالی که ب سیاری از پژوه شگران علوم ان سانی گرایش به انت شار آثاری غیر از مقاله
نشریه دارند.
بر پایۀ یافتهها ،پ شتیبانی مادی و معنوی سیاستگذاران از زمینههای علمی دیگر بیش از علوم
انسااانی بوده اساات .از دلیلهای توجه کمتر به پژوهش علوم انسااانی میتواند به درازا کشاایدن تأثیر
پژوهش ها در این زمینه باشاااد .به گفتۀ دیگر ،پژوهش های علوم انساااانی مانند پژوهش های علوم
طبیعی یا فنی اااا مهندسی زودبازده نیستند .نیمه عمر انتشارات گواهی بر این ادعا است ( Tomaselli

 .)2020هستند پژوهشهایی در زمینۀ علوم انسانی که گاه چهار یا پنج دهه پس از انتشار تأثیرشان بر
جامعه آشكار می شود ،در حالی که بسیاری پژوهشهای شیمی ،فنی اااا مهندسی ،و پزشكی بسیار
ساااریعتر از این زمان بر جامعۀ خود تأثیر میگذارند (احساااانی ،اعظمی ،نجفی ،و ساااهیلی .)1396
پیداست که سیاستگذارانی (که زمان مدیریت آنها اغلب به کمتر از یک دهه میرسد) که تمایل
دارند دستاورد سیاستهایشان را در زمان مدیریت خود ببینند ،بیشتر از زمینههایی پشتیبانی کنند که
در کوتاهمدت تغییری پدید میآورند.
از دیگر دلیلهای توجه کم به پژوهش علوم انساااانی میتواند آن باشاااد که بیشاااتر مدیران و
سیا ستگذاران عالی ک شور زمینۀ علوم ان سانی ندا شتهاند و زمینههای دیگری مانند پز شكی ،فنی ا
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به شكلی که  80در صد پژوهشها در دهۀ  90شم سی منت شر شدهاند .اگرچه به احتماا زیاد آغاز
انجام شمار چ شمگیری از انت شارات دهۀ  90را باید به دهۀ  80برگرداند .دهۀ  80و  90شم سی در
تاریخ علم ایران اهمیتی ویژه دارند .پیشااارفت های ایران در زمی نه های گوناگون علم و فناوری،
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موجب شااده تا متر و معیارهایی برای ساانجش پژوهشها و پژوهشااگران علوم انسااانی طراحی و به
کار گرفته شوند که تناسبی با ماهیت علوم انسانی نداشته باشند .برای نمونه ،مقایسۀ «شمار استنادها»
در دو زمینۀ «فل سفه» و « شیمی» ب سیار متفاوت است .رو شن است که اگر پژوه شگر علوم انسانی با
چنین مقایساااهای روبرو شاااود چیزی جز دلساااری دساااتگرش نمیشاااود .امروزه ،در بسااایاری از
مؤ س سههای آموز شی /پژوه شی ایران تفاوت چ شمگیری میان روش ارزیابی اع ضای هیئت علمی
زمینههای گوناگون علمی نی ست .روشهایی که اغلب با م شارکت تصمیمگیرانی از زمینههایی غیر
از علوم انسانی بنا نهاده شدهاند .پیداست که ترکیب سیاستگذاران در تصمیمگیری نقشی اساسی
بر ارزیابی و پشتیبانی از یک زمینۀ ویژة علمی دارد.
از سوی دیگر ،نه تنها از علوم ان سانی به شكلی بای سته پ شتیبانی ن شده ا ست ،بلكه به شكلی
چشمگیر کوشش شده تا در پژوهشهای علوم انسانی در کشور دخالت شود .سیاستگذاران از دو
دهۀ پیش کوشاااش هایی را برای «تحوا در علوم انساااانی» آغاز کرده اسااات« .اساااالمی کردن
دانشگاهها» یكی از طرحهای جامعی بوده که در راستای تحوا در علوم انسانی در ایران به اجرا در
آمده اساات .فارا از درسااتی یا نادرسااتی این روند ،گمان میرود این گونه طرحها در کوتاهمدت
آشااافتگیهایی را در پژوهش و میان پژوهشاااگران علوم انساااانی پدید میآورد .اگرچه شااااید در
بلندمدت اینگونه طرحها پیشرفت عل وم انسانی در کشور را به دنباا داشته باشند ،ولی اااا آنگونه که
پژوهشها نشان دادهاند ا ا نظم کنونی را بر هم خواهند زد .چنین رویكردی شاید موجب میشود تا
در گزینش دانشااجویان ،اسااتادان ،و پژوهشااگران این زمینه نیز سااوگیریهایی در نظر آیند که بدنۀ
علوم انسانی کشور را با چالش روبهرو سازند.
مساائلی که طرح شاد ،سارانجام ،بر انگیزة دانشاجویان ،اعضاای هیئت علمی ،و پژوهشاگران
علوم ان سانی نیز تأثیرگذار ه ستند .اغلب پژوه شگران به دنباا آنند که مو ضواهای دلخواه خود را
پیگیری کنند و پژوهشهایشان بر آن موضواها تمرکز داشته باشند ،ولی اگر به آنها گفته شود که
چه مو ضوعی را با چه کیفیت و جهتگیری کار کنند شاید انگیزهای برای انجام پژوهش برای شان
نماند .بیانگیزگی میتواند آنها را گو شهگیر سازد و موجب شود تا آنها تمایلی به فراگیری دانش
و مهارتهای تازه نداشته باشند
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مهندسااای ،علوم طبیعی ،و غیره داشاااتهاند .برای نمونه ،هیچ یک از وزیران علومی که پس از دهۀ
 1360شامسای زمام امور را در دسات گرفته ،زمینۀ علوم انساانی نداشاتهاند .به همین ترتیب ،بیشاتر
معاونان پژوهشااای نیز که این وزرا برگزیده از زمینه های غیر از علوم انساااانی بودهاند .همین امر
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در این پژوهش تنها آثاری بررسااای شاااده که در یكی از پایگاههای اطالعاتی پیشگفته در
بخش روش پژوهش نمایه شاادهاند .از این رو ،موانع پژوهش محدود به یافتههای این آثار اساات و
یافته های آثاری که در هیچ یک از این پایگاه ها نمایه نمیشاااوند (مانند اغلب گزارش طرح های
پژوهشی مؤسسهها) در این پژوهش نادیده گرفته شدهاند .از این رو ،نباید موانع پژوهش را محدود
به آن ه کرد که در این پژوهش گزارش شاادهاند .افزون بر این ،دسااتهبندی موانع پژوهش در هفت
بُعد اساسی دیدگاه پدیدآوران این مقاله است .اگرچه ،چند تن از صاحبنظران نیز این هفت دسته را
روا دان ستهاند ،ولی شاید بتوان شمار د ستهها را کم و زیاد کرد و جای موانع گوناگون در ابعاد را
تغییر داد .به هر شكل ،هدف ا سا سی این پژوهش آگاهی از خود موانع بوده و د ستهبندی موانع در
ابعاد برای فهم بهتر و کارآمدتر آنها بوده است.
در برخی از آثاری که نمونۀ این پژوهش بودهاند ،موانع به شكل کلی گزارش شدهاند؛ برای
نمونه ،موانع سیاسی ،مسائل اقتصادی ،موانع فرهنگی ،یا ضعف مدیریت .این موانع کلی ،میتوانند
خود دربردارندة گ سترة و سیعی از موانع با شند؛ برای نمونه ،م سائل اقت صادی خود میتواند موانعی
مانند چالشهای مالی پژوه شگران ،کا ستی در اعتبار پژوه شی ،یا نبود انگیزههای مالی را بپو شاند.
از این رو ،دستهبندی این موانع تا اندازهای دشوار است .در این پژوهش این موانع در یكی از هفت
بُعد دستهبندی شده اند؛ با این حاا ،ممكن است با موانع دیگری همپوشانی داشته باشند.
برخی از موانعی که در این پژوهش گردآوری شدهاند بنیان تجربی ندا شتهاند .به گفتۀ دیگر،
برخی از پژوهشها بر پایۀ دانش /درک و تجربۀ زی ستۀ خود چالشهای پژوهش در علوم انسانی را
گزارش کرده ا ند .اگرچه دیدگاه آ نان بر پایۀ تخصاااص و تجر به بوده اسااات و در نشاااریه ها/
همایشهای باکیفیت منت شر شدهاند ،ولی این دادهها زمانی که با دادههای تجربی آمیخته می شوند
منبع مطمئنتری برای گزارش موانع و دشاواریها هساتند .در این پژوهش ،هدف گردآوری هرچه
بیشااتر این موانع بوده اساات و دیدگاههایی که بر پایۀ دانش تجربی پدیدآوران بوده کنار گذاشااته
نشاادهاند .شاااید از دالیل ضااعف دادهای آثار گردآوری شااده آن اساات که مراکزی که دادههای
شاافاف و درساات در اختیار پژوهشااگران میگذارند کم هسااتند .از این رو ،انتشااار گزارشهای
گوناگون از آمار آموزش عالی ایران می تواند به پژوهشگران در بررسی درست این دسته از مسائل
یاری رساند.
اگر چه میتوان بر پا یۀ فراوانی تكرار موانع در پژوهش های گو ناگون آن ها را رت بهب ندی و
اولویتبندی کرد ،ولی در پژوهش های کیفی اغلب از چنین رویكردی دوری میکنند .از این رو،
در این پژوهش موانع اولویتبندی ن شدهاند و شاید در یک پژوهش جداگانه به روش پنل دلفی یا
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این زمینه کارآمد باشاااد .یافتههای این پژوهش نیز میتوانند پایهای برای طراحی پرساااشااانامۀ این
پیمایش به شااامار آیند .یافته های پژوهش نشاااان دادند که بسااایاری از پژوهشاااگران بر این امر پا
میفشارند که علوم انسانی در برابر دیگر زمینههای علمی اولویت کمتری در سیاستهای پژوهشی
ایران دارد؛ شاید بررسی اسناد باالدستی و سیاستهای کالن پژوهشی در کشور بتواند دید بهتری
دربارة این امر به دست دهد.
انجام مطالعههای مقایسااهای میان ایران و کشااورهای دیگر نیز میتواند در پژوهشهای آینده
در دستور کار پژوهشگران باشد .برای نمونه ،بررسی موانع و بازدارندههای پژوهش در کشورهای
دیگر و یافتن راهكارهایی که این کشاااورها برای غلبه بر این تنگناها داشاااتهاند میتواند برای
ساایاسااتگذاران ایرانی سااودمند و راهگشااا باشااد .برای نمونه ،کشااورهایی مانند ترکیه ،مالزی،
عرب ستان سعودی ،و دیگر ک شورهایی که تا اندازهای از نظر علمی و پژوهش همتراز ایران ه ستند
میتوانند مورد مطالعههای کارآمدی در این زمینه باشند.
علوم ان سانی در هر ک شوری نق شی زیر ساختی برای پی شرفت علمی بازی میکند و بدون آن
نمیتوان ره به جایی برد (حسااینی و شااهابی  .)1397ساایاسااتگذاران پژوهشاای در ایران باید توجه
بیشااتری به این موضااوا داشااته باشااند و رفع موانع پژوهش در این زمینه را پشاات گوش نیاندازند.
گمان میرود فعاا سازی «کمیته شناسایی موانع تحقیق و نوآوری» ،با م شارکت بی شتر پژوه شگران
علوم ان سانی برای برر سی و پا سخ به موانع پژوهش در این زمینه سودمند خواهد بود .چنین کمیته/
کارگروهی میتواند ساایاسااتها و کوشااشها برای پیشاارفت علوم انسااانی در ایران را نیز هماهنگ
سازد و از پراکندگی تصمیمگیری در کشور جلوگیری کند.
از توصیههای اساسی دیگر برآمده از یافتههای این پژوهش آن است که اعضای هیئت علمی
و پژوهشگران علوم انسانی باید بیشتر در فرایند تصمیمگیری و سیاستگذاری درگیر شوند و نقش
آنها پررنگتر باشد .بهتر است که پستهای اساسی مدیریتی میان زمینههای گوناگون علمی تقسیم
شود و علوم انسانی نیز بیش از گذشته در این کانونها نقشآفرینی کند.
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پیمایش بتوان به رتبهبندی آنها پرداخت.
کارهای میدانی و دادههای تجربی شاااید بتوانند دیدگاه روشاانیتری دربارة موانع پژوهش در
زمینۀ علوم انسااانی در ایران به دساات دهند ،بنابراین طراحی و اجرای یک پیمایش ملی میتواند در
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.1398/08/02

aspx?id=267681.https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper

اح سانی وحید ،مو سی اعظمی ،سیّد محمّد باقر نجفی ،و فرامرز سهیلی« .1396 .قابلیّت اثرگذاری پژوه شهای فزاینده
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علوم انسانی ».مطالعات میان رشتهای در علوم انسانی .34-17 :)4( 14
احمدیدسااتجردی ،داوود ،و صاادور انوری .1383 .نقش دانشااگاه و پژوهش در توسااعه ملی .دایره المعارف آموزش
عالی جلد اوا ( .)59-53تهران  :بنیاد دانشنامه فارسی.
بهروان ،حس این« .1376 .جامعهشااناس ای سااازمانی تحقیقات علوم انسااانی و اجتماعی در ایران  -بررس ای عوامل موثر بر
انگیزه و توان تحقیق اعضااای هیئت علمی علوم انسااانی و اجتماعی دانشااگاه فردوساای مشااهد ».رسااالۀ دکتری،
دانشكده علوم اجتماعی ،دانشگاه تهران.
بهروان ،حسین« .1383 .بررسی عوامل موثر بر میزان تمایل اعضای هیات علمی دانشگاه به اجرای طرحهای پژوهشی».
علوم اجتماعی.doi: https: //doi.org/10.22067/jss.v0i0.15998 .147-121 :
تا الدینی ،اورانوس ،فهیمه بابالحوائجی ،و علی موسااوی« .1396 .بررس ای وضااعیت ترجمان دانش در علوم انسااانی
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خوشاخالق ،مهدی« .1393 .اندیشكده علم-فرهنگ :بررسی موانع تحوا در علوم انسانی ».کنگره پیشگامان پیشرفت،
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کارشناسی ارشد ،دانشكده روانشناسی و علوم تربیتی ،دانشگاه عالمه طباطبائی.
محمدمیرزائی ،ح سن 1394 .الف« .برر سی گفتمانهای تولید علوم ان سانی بومی (دینی) و آ سیب شنا سی موانع تحقق
آنها ».پایاننامۀ کارشناسی ارشد ،دانشكده علوم انسانی ،دانشگاه شاهد.
محمدمیرزائی ،ح سن 1394 .ب« .موانع تولید علوم ان سانی دینی در جمهوری ا سالمی ایران (با ا ستفاده از دیدگاه های
اساتید و صاحب نظران حوزه تولید علم دینی) ».کنگره پیشگامان پیشرفت ،تهران.
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تحقیقات علوم انسانی و ارایه یک نظریه زمینه ای ».ابتكار و خالقیت در علوم انسانی .48-19 :)2( 2
محمودی ،فیروز ،زهرا صااامدی ،و زی نب فیضاهلل زاده« .1397 .رتبه بندی عوامل بازدارنده تول ید علمی از د یدگاه
اعضااای هیأت علمی دانشااگاه تبریز ».راهبردهای آموزش در علوم پزشااكی  .67-60 :)51( 1397دسااترساای در
http://edcbmj.ir/article-1-1541-fa.pdf .1398/09/02

میرابی ،مقداد ،زینب امینی ،داود جعفری ،ایمان جبلی ،هما ف ضلی ،فاطمه عظامی ،فرزانه صحرائی ،زهره سیفیپور ،و
رضااا منیعی .1398 .آمار آموزش عالی ایران ساااا تحصاایلی  .1396 – 97تهران :موسااسااه پژوهش و برنامهریزی
آموزش عالی .دسترسی در https://irphe.ac.ir/files/Statistic/files/Amar1Negah/1396-97.pdf .1398/08/17

میرزایی ،م هدی ،محمود ابوال قاسااامی ،و مح مد قهر مانی« .1395 .موانع موفق یت ف عال یت های پژوهشااای کاربردی
(تقاضااامحور) در دانشااگاه صاانعتی اصاافهان ( ».)1381-1390آموزش عالی ایران  .56-31 :)2( 8دسااترساای در
http://ihej.ir/article-1-875-fa.pdf .1398/08/27

میرزاییرافع ،مهری« .1390 .بررسی موانع نظریهپردازی در حوزه علوم انسانی از دیدگاه اعضاء هیأت علمی رشتههای
مختلف علوم ان سانی دان شگاه بوعلی سینا همدان ».پایاننامۀ کار شنا سی ار شد ،دان شكده علوم ان سانی ،دان شگاه
بوعلی سینا.
نبوی ،عبداالمیر ،لیال سنگی ،و محمدمهدی مجاهدی« .1396 .تبیین موانع سیا سی و ساختاری تو سعه علمی ایران در
حوزه علوم انسانی ».مطالعات سیاسی .216-195 :)10( 38
نریمانی ،امیررضا ،رضا واعظی ،سیدمهدی الوانی ،و وجهاله قربانیزاده « .1396 .شناسایی عوامل و موانع برون سازمانی
دانشگاه در تجاریسازی پژوهشهای علوم انسانی ».فرآیند مدیریت و توسعه .110-81 :)30( 99
نوروزی ،عباسااعلی ،محمود ابوالقاساامی ،و محمد قهرمانی« .1394 .بررس ای موانع تولید علم از دیدگاه اعضااای هیئت
علمی دانشااگاه شااهید بهشااتی ».رهیافتی نو در مدیریت آموزش ای  .108-77 :)22( 6دسااترساای در .1398/07/04
f5b4ea6bbd.pdf3http://jedu.miau.ac.ir/article_840_b3a13772fd6a8997233dc

نوری ،هادی« .1393 .برر سی موانع تولید علوم ان سانی بومی در ر شتههای علوم تربیتی از دیدگاه اع ضای هیات علمی
دانشگاههای تهران ».پایاننامۀ کارشناسی ارشد ،پردیس بینالملل ،دانشگاه شیراز.
واثقیآبادی ،محمد « .1397 .شناسایی و اولویت بندی موانع تحقق مرجعیت علمی در عرصه علوم انسانی( مورد مطالعه
دان شگاه امام صادق(ا)) ».پایاننامۀ کار شنا سی ار شد ،دان شكده معارف ا سالمی و مدیریت ،دان شگاه امام صادق
علیه السالم.
وی سانی ،یو سف ،و علی داپی شه« .1398 .برر سی موانع و م شكالت پژوهش در حوزه علوم پز شكی ایران از دیدگاه

اع ضای هیئت علمی ،کار شنا سان پژوه شی و دان شجویان :مرور سی ستماتیک ».مجله علمی دان شگاه علوم پز شكی
ایالم doi: 10.29252/sjimu.27.1.13 .24-13 :)1( 27
هاشاامیاننژاد ،فاطمه« .1394 .بررسای مشااكالت پژوهشای اعضااای هیأت علمی در دانشااگاههای دولتی شااهر مشااهد».
پایاننامه کارشناسی ارشد ،دانشگاه تهران.
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Abstract
Conducting research in humanities sciences in Iran is faces with different
barriers, including the small number of researchers, financial resources
shortage, weak research infrastructure, etc. Adressing these barriers is
required for advancement in humanities sciences and exploring these
barriers is the first step to address them, properly. The purpose of this
study is to identify the key challenges of and barriers to research in the
field of humanities in Iran. Several studies have been shed light on
challenges of conducting research in humanities in Iran, which contain
relevant data. In this research, through a "systematic review", 32 relevant
studies (such as theses and dissertations, journal articles, and conference
papers) were sampled for fulltext reading and analysis. Collected data
were analyzed by coding method and dimensions of barriers were
identified. Nearly 200 barriers to research in the humanities have been
highlighted in academic literature, which can be summarized into 93
indicators and seven broad dimensions, namley poor social context, weak
infrastructure, inefficient organization and management, inappropriate
policy-making, incompetent researchers, incompatible rules and
regulations, and distinct nature of humanities sciences. Perhaps policymakers have been played a significant role in emergence of barriers. This
study is the first attempt to take a comprehensive view on the barriers and
challenges of conducting research in the humanities in Iran. The research
policy-makers and decision-makers must be aware of the barriers and
challenges that are impactful on research in order to design and
implement appropriate and efficient policies and plans. The findings of
this study can provide a better understanding of the barriers to reaserch
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بهروز رساااولی متو لد ساااااا  1367و دارای مدرک دکتری علم
اطالعات و دانششاااناسااای از پژوهشاااگاه علوم و فناوری اطالعات
ایران (ایرانداک) ا ست .ای شان اکنون هما ستادیار پژوه شكدة جامعه
و اطالعات در پژوهشگاه علوم و فناوری اطالعات ایران (ایرانداک)
اسااات .مداهای کسااابوکار ،حقوق مالكیت فكری ،سااایاسااات
اطالعات ،صنعت محتوا ،و علم سنجی از جمله عالیق پژوه شی وی
است.

دکتر پرویز شااهریاری ،دانشآموخته دکترای تخصااصاای دانشااگاه
عالمه طباطبایی در رشااته علوم ارتباطات اساات .وی کار علمی خود
را از سااااا  1379با عضاااویت در هیئت علمی پژوهشاااگاه علوم و
فناوری اطالعات ایران آغاز کرد و هماکنون اسااتادیار پژوهشااكده
جام عه و اطال عات اساااات .جام عهشااا ناسااای ارت با طات ،ترویج و
همگانیسازی علم از جمله عالیق پژوهشی وی است.
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in humanities sciences in Iran.
Keywords: Research Barriers, Research Difficulties, Humanities, Iran,
Research Policy-making.

