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Abstract: Conducting research in humanities in Iran faces different
barriers, including small number of researchers, financial resources
shortage, weak research infrastructure, etc. Adressing these barriers is
required for advancement in humanities 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 in humanities in Iran.
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چكيــده :انجــام پژوهــش در زمینــۀ علــوم انســانی در ایــران بــا دشــواریهای
اساســی همــراه اســت .هــدف ایــن پژوهــش شناســایی اساســیترین چالشهــا و
موانــع پژوهــش در زمینــۀ علــوم انســانی در ایــران اســت .پژوهشهــا و مطالعههــای
گوناگونــی دربــارة موانــع و کاســتیهای انجــام پژوهــش در زمینــۀ علــوم انســانی
در ایــران بــه عمــل آمــده اســت کــه دربردارنــدة دادههــای ارزشــمندی هســتند .در
ایــن پژوهــش 32 ،اثــر (ماننــد پایاننامــه و رســاله ،مقالــة نشــریه ،و مقالــة همایــش)
در پیونــد بــا موضــوع ایــن مقالــه بــا بهکارگیــری روش «مــرور نظاممنــد» در
پایگاههــای اطالعاتــی گوناگــون فارســی شناســایی و تماممتــن آنهــا مطالعــه و
بــا روش کدگــذاری بــه تحلیــل دادههــا پرداختــه و دســتهها و ابعــاد دشــواری
پژوهــش شناســایی شــد .نزدیــک بــه  200مانــع پژوهــش در زمینــة علــوم انســانی در
نوشــتههای دانشــگاهی برجســته شــده کــه آنهــا را میتــوان در  93مؤلفــه خالصــه
کــرد .مؤلفههــا را نیــز میتــوان در هفــت بُعــد گســترده ،یعنــی بافــت اجتماعــی
فقیــر ،زیرســاخت سســت ،ســازمان و مدیریــت ناکارآمــد ،سیاســتگذاری
نادرســت ،ضعــف پژوهشــگران ،قوانیــن و مقــررات ناســازگار ،و ماهیــت متفــاوت
دســتهبندی کــرد .گمــان مــیرود کــه «ســازمان و مدیریــت ناکارآمــد» بیــش از
دیگــر ابعــاد ،مانــع پژوهــش در زمینــة علــوم انســانی در ایــران اســت .ایــن مقالــه از
مهمتریــن کوشــشهایی اســت کــه نگاهــی بهنســبت فراگیــر روی بازدارندههــا
و دشــواریهای انجــام پژوهــش در زمینــۀ علــوم انســانی ،بهویــژه در ایــران دارد.
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سیاســتگذاران و تصمیمگیــران پژوهــش کشــور بایــد از موانعــی کــه ســر راه پژوهــش هســتند آگاه
باشــند تــا برنامههــای درســت و کارآمــدی طراحــی و اجــرا کننــد .یافتههــای ایــن پژوهــش میتوانــد
فهــم بهتــری از موانــع پژوهــش علــوم انســانی در ایــران بهدســت دهــد.
كليدواژههــا :موانــع پژوهــش ،بازدارندههــای پژوهــش ،علــوم انســانی ،ایــران ،سیاســتگذاری
پژوهشــی
 .1مقدمه

پیشــرفت علمــی ،گفتمانــی مهــم در بیشــتر کشــورهای جهــان امــروز اســت (احمــدی

دســتجردی و انــوری  .)1383ایــن کشــورها اعتقــاد دارنــد کــه پژوهــش و پیشــرفتهای علمــی
میتوانــد پیشــرفتهای اقتصــادی و اجتماعــی نیــز بهدنبــال داشــته باشــد و ســرانجام بــه رفــاه

جامعــه بیانجامــد .از ایــن دریچــه ،کشــورها میکوشــند تــا تــوان علمــی و پژوهشــی خــود را
افزایــش دهنــد .برنامههایــی ماننــد افزایــش مؤسســههای آموزشــی /پژوهشــی ،افزایــش جــذب
پژوهشــگران ،افزایــش جــذب دانشــجویان ،افزایــش اعتبارهــای پژوهشــی ،و الــزام دانشــجویان

تحصیــات تکمیلــی بــه ارائــة مقالــه جهــت دریافــت اجــازة دفــاع از پایاننامــه /رســاله همــه در
راســتای دســتیابی بــه پیشــرفت علمــی بهشــمار میرونــد (احســانی و همــکاران .)1395

بــا ایــن حــال ،پژوهــش همیشــه بهســادگی و بیغلوغــش انجــام نمیشــود .انجــام

پژوهشهــای دانشــگاهی گاه بــهانــدازهای پیچیــده اســت کــه پژوهشــگر را درمانــده و از ادامــۀ

کار بــاز میدارنــد (دیانــی  .)1381بســته بــه اینکــه پژوهشــگر در چــه بافتــی پژوهــش میکنــد،
ممکــن اســت جنــس موانــع و محدودیتهــا نیــز تفــاوت داشــته باشــد .طبیعــی اســت کــه هرچــه

بافــت اجتماعــی ،سیاســی و اقتصــادی و گفتمــان غالــب در کشــور بهــای کمتــری بــه پژوهــش قایــل
باشــد ،پژوهشــگران نیــز بــا موانــع و بازدارندههــای پژوهشــی بیشــتری مواجــه میشــوند .ب ـ ه همیــن

دلیــل ،پژوهشــگران در کشــورهای کمتــر توســعهیافته بــه احتمــال زیــاد بــا موانــع و بازدارندههــای
بیشــتر و جدیتــری ســروکار دارنــد .در ایــران نیــز شــمار ایــن موانــع و بازدارندههــا کــم نیســت.

بــرای نمونــه« ،کاســتی در اعتبــار مالــی پژوهشــی ،کاســتی در منابــع و ابــزار پژوهــش ،ســاختار

نادرســت مؤسسـههای آموزشــی و پژوهشــی ،ناکارآمــدی نظــام آموزشــی جامعــه ،طبیعــت دشــوار
ـم پژوهشــگران ،پیونــد ملــی و جهانــی ،نگــرش نادرســت جامعــه بــه پژوهــش،
پژوهشهــا ،شــمار کـ ِ

سیاس ـتهای ناکارآمــد ،و مدیریــت نادرســت از جملــه محدودیتهــا /موانــع فراگیــر پژوهــش در

ســه دهــه پیــش در کشــوری ماننــد ایــران بودهانــد» (طیبــی  ،1373نقــل در شــهریاری و رســولی
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 .)1399پژوهشهــای تازهتــر نیــز نشــان میدهنــد کــه بســیاری از ایــن موانــع هنــوز هــم دامنگیــر

پژوهــش کشــور هســتند .کاســتی در اعتبــار مالــی ،سیاســتگذاری نادرســت ،کاســتی شــمار
پژوهشــگران ،نظــام ناکارآمــد آموزشــی و پژوهشــی ،و کمرنــگ بــودن فرهنــگ پژوهــش از ایــن
نمونههــا هســتند (ویســانی و دلپیشــه .)1398

همیــن امــر باعــث شــده کــه پژوهشــگران موانــع و بازدارندههــای پژوهــش را از دیــدگاه

اســتادان و اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه (ماننــد محمــودی ،صمــدی و فیــضاهللزاده 1397؛

میرزایــی ،ابوالقاســمی و قهرمانــی 1395؛ صفــدری و همــکاران 1395؛ زیــاری و همــکاران 1395؛

ابراهیــمزاده و همــکاران 1395؛ هاشــمیاننژاد 1394؛ نــوروزی ،ابوالقاســمی و قهرمانــی )1394
و شــمار کمتــری نیــز دیــدگاه دانشــجویان را (ماننــد شــاهمحمدي 1393؛ صالحــی و همــکاران

1395؛ طاهــری و همــکاران 1396؛ عربمختــاری 1386؛ صفــری مرادآبــادی و همــکاران )1396
پیمایــش کننــد .موانــع و بازدارندههــای پژوهــش در ایــران تــا آنجــا جــدی بودهانــد کــه کمیت ـهای

بــرای شناســایی موانــع تحقیــق و نــوآوری در کشــور شــکل میگیــرد تــا بــه بررســی ایــن موضــوع
بپــردازد (کمیتــة شناســایی موانــع تحقیــق و نــوآوری .)1382

بــا ایــن همــه ،موانــع پژوهــش همــه از یــک جنــس نیســتند و شــاید در زمینههــای گوناگــون

علمــی میــان آنهــا تفــاوت باشــد (دیانــی  .)1381بــرای نمونــه ،گمــان مـیرود پژوهــش در زمینــۀ

علــوم انســانی بــا موانــع بیشــتری در برابــر دیگــر زمینههــای علــم همــراه باشــد (کریمــی و همــکاران

1393؛ Schantz 2008؛  .)Moahi 2010بــا وجــود اینکــه علــوم انســانی از زمینههــای الزم بــرای
پیشــرفت علمــی در هــر جامع ـهای اســت ،و حتــی ایــن علــوم بــر زمینههــای دیگــر علمــی ماننــد

فنی-مهندســی ،پزشــکی ،علــوم پایــه ،و غیــره تأثیرگــذار اســت ،در ســالهای گذشــته در ایــران بــا
تنگناهایــی اساســی همــراه بــوده اســت (داناییفــرد  )1388و بســیاری از پژوهشــگران شناســایی ایــن

تنگناهــا را در کانــون توجــه جــای دادهانــد .برخــی از ایــن موانــع سرچشــمۀ درونــی دارنــد و بــه

خــود پژوهشــگران یــا مؤسس ـههای آموزشــی /پژوهشــی برمیگردنــد و برخــی دیگــر سرچشــمۀ

بیرونــی دارنــد و نهادهــا و کســان دیگــری در پدی ـدآوردن آنهــا نقــش دارنــد.

آنچــه روشــن اســت ،هــر جامع ـهای بــه پژوهشهــای علــوم انســانی نیــاز دارد و ایــران نیــز از

ایــن امــر ســوا نیســت .ایــن در حالــی اســت کــه در حــال حاضــر راه پیشــرفت و توســعة ایــن حــوزه

ماننــد دیگــر زمینههــای علمــی همــوار نیســت .بیتردیــد ،در ایــن زمینــه موانــع و بازدارندههایــی
هســتند کــه راه پیشــرفت را ُکنــد میســازند .بنابرایــن ،نظــر بــه تأثیــری کــه علــوم انســانی بــر

جامعــه و آمــوزش و پژوهــش دارد ،حــل چالشهایــی کــه روی پژوهشهــای ایــن زمینــۀ علمــی
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ســایه افکندهانــد ،گریزناپذیــر اســت .بــا ایــن حــال ،تــا زمانــی کــه دیــدی فراگیــر از موانــع و
بازدارندههایــی کــه در ایــن زمینــه نقــش دارنــد بهدســت نیایــد ،چگونــه میتــوان بــرای همــوار
کــردن ایــن مســیر گام برداشــت .ایــن پژوهــش بــا هــدف شناســایی ایــن موانــع و بازدارندههــای

اساســی راهانــدازی و انجــام شــده اســت .حجــم پژوهشهــا و آثــاری کــه پیرامــون موانــع پژوهــش

در علــوم انســانی در ایــران منتشــر شــدهاند ،ایــن اجــازه را میدهنــد کــه بتــوان مــروری نظاممنــد
در ایــن زمینــه داشــت و بــهشــکلی کارآمــد موانــع و بازدارندههــا را مطالعــه کــرد .از ایــنرو،
پرســش اصلــی ایــن پژوهــش آن بــوده کــه «مهمتریــن موانــع و بازدارندههــای پژوهــش در علــوم
انســانی در ایــران کدامانــد؟» افــزون بــر ایــن ،بــه دو پرســش فرعــی نیــز پاســخ داده شــده اســت:

 )1توجــه آثــار دانشــگاهی فارســی بــه موانــع و بازدارندههــای پژوهــش در علــوم انســانی بهچــه

شــکل بــوده اســت؟ و  )2موانــع و بازدارندههــای پژوهــش در علــوم انســانی از چــه زمانــی در
کانــون توجــه پژوهشــگران ایرانــی بودهانــد؟

پیداســت کــه اگــر موانــع پژوهــش علــوم انســانی بهدرســتی و بــا جزئیــات شناســایی نشــوند،

سیاســتگذاری در ایــن زمینــه دشــوار (و شــاید نشــدنی) اســت .چهبســا آینــدۀ پیشــرفتهای
اجتماعــی و علمــی در ایــران پیونــدی ناگسســتنی بــا پیشــرفت علــوم انســانی دارد و باز مانــدن در این

زمینــه میتوانــد در درازمــدت صدمههایــی جبرانناپذیــر بــر کشــور وارد ســازد (حســینی و شــهابی

 .)1397ایــن پژوهــش کوششــی اســت بــرای گشــودن هرچــه بیشــتر گســترۀ دیــد سیاس ـتگذاران
علمــی و پژوهــش در ســطح ملــی و ســازمانی نســبت بــه آسانســازی مســیر پژوهــش در علــوم
انســانی در ایــران.

یافتههــای ایــن پژوهــش ،افــزون بــر اینکــه میتواننــد چراغــی بــر ســر راه سیاســتگذاری

علــم و پژوهــش در زمینــۀ علــوم انســانی در کشــور روشــن ســازند ،در زمینــۀ تقســیم نقشهــا بــرای
هموارســازی مســیر پژوهــش میــان گروههــای گوناگــون ـ ماننــد سیاســتگذاران ،مؤسســهها،

پژوهشــگران ،صنعــت و کســبوکار ،مؤسســههای پشــتیبان مالــی پژوهــش ،و غیــره ـ کاربــردی

هســتند .خــود پژوهشــگران علــوم انســانی نیــز مطالعــۀ ایــن مقالــه را ســودمند خواهنــد یافــت؛ چــون
آنهــا نیــز بایــد بداننــد در وادیای کــه بــر آن گام گذاردهانــد ،چــه موانعــی پیـ ِ
ـش رویشــان هســتند

و چگونــه میتواننــد آنهــا را همــوار ســازند یــا نادیــده بگیرنــد.
 .2روش پژوهش

پژوهشــگران بــرای دســت یافتــن بــه پاســخ پرســشهای پژوهــش ،بــا مــرور نظاممنــد
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نوشــتههای مرتبــط بــه بررســی موانــع و بازدارندههــای پژوهــش در زمینــۀ علــوم انســانی در ایــران
پرداختهانــد .بــرای انجــام مــرور نظاممنــد ،از فراینــد پیشنهادشــده در «دســتنامۀ کوکریــن بــرای
مــرور نظاممنــد» 1پیــروی شــده اســت (جــدول  .)Higgins and Green 2011( )1پژوهشــگران،

آثــار (بــهاحتمــال) مرتبــط را بــا کاوش واژگان و عبارتهــای مناســب در پایگاههــای برجســتۀ

کتابشــناختی در آخــر مهرمــاه  1399بازیابــی کردهانــد .در فراینــد کاوش بــرای یافتــن آثــار در
پیونــد بــا موضــوع پژوهــش در پایگاههــای کتابشــناختی از پرســمان زیــر بهرهبــرداری شــد:

(محدودیــت  ORدشــواری  ORموانــع  ORمانــع  ORچالــش  ORمشــکل  ORمشــکالت OR

بازدارنــده  ORکاســتی) (پژوهــش  ORتحقیــق  ORتحقیقــات) «علــوم انســانی» ایــران
جدول  .1فرایند مرور نظاممند

← پرســشهای پژوهــش )1 :توجــه آثــار دانشــگاهی فارســی بــه موانــع و بازدارندههــای
پژوهــش در علــوم انســانی بــه چــه شــکل بــوده اســت؟  )2موانــع و بازدارندههــای پژوهــش در
علــوم انســانی از چــه زمانــی در کانــون توجــه پژوهشــگران ایرانــی بودهانــد؟ و  )3مهمتریــن
موانــع و بازدارندههــای پژوهــش در علــوم انســانی در ایــران کدامانــد؟
←← جســتوجوی نوشــتهها :جســتوجوی عبــارت مناســب در عنــوان ،چکیــده ،و
کلیــدواژه تــا تاریــخ  31خــرداد  1399از طریــق پایگاههــای کتابشــناختی مرتبــط (نورمگــز،
پایــگاه علــوم انســانی ،پایــگاه جهــاد دانشــگاهی ،مگیــران ،گنــج ،و ســیویلیکا)

←←← گزینــش پژوهشهــا :گزینــش آثــار منتشرشــده در نشــریههای علمــی و ســمینارهای
مرتبــط و پایاننامههــا و رســالههای دانشــجویی (پارســا)

←←←← تجزیه و تحلیل دادهها :تحلیل دادهها از طریق دستهبندی

←←←←← ارائۀ یافتهها :گزارش راهکارها در جدولهای مناسب
←←←←←← بحث دربارۀ یافتهها و جمعبندی
آنگونــه کــه در جــدول بــاال آمــده اســت ،اساســیترین منابــع بــرای یافتــن آثــار مرتبــط

شــش پایــگاه اطالعاتــی فارســی بودهانــد .ایــن شــش پایــگاه بیشــتر آثــار منتشرشــده در ایــران را
گــردآوری میکننــد کــه در بیشــتر مرورهــای نظاممنــد بــهکار گرفتــه شــدهاند .بــا ایــن حــال،
ایــن پایگاههــا بــا هــم همپوشــانیهایی دارنــد و نشــریههای هماننــدی را نمایــه میکننــد .از ایــن

رو ،دادههــای بازیابیشــده از هــر پایــگاه در قالــب یــک فایــل «اکســل» جداگانــه ذخیــره و نتایــج
1. Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions
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پــس از ورود در یــک پایــگاه محلــی در ویرایــش هفتــم نرمافــزار «اندنــوت» 1بــهشــکلی کاربــردی
ســازماندهی شــدند .آثــار تکــراری بــر پایــة عنــوا ِن تکــراری حــذف شــدند .در نمــودار یــک،

درخــت تصمیــم فراینــد مــرور نظاممنــد تشــریح شــده اســت.
ﮔﺰﻳﻨﺶ ﻛﻠﻴﺪواژهﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺎوش ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي ﻧﻤﺎﻳﻪﺳﺎزي
ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻧﺸﺮﻳﻪ
ﻧﻮرﻣﮕﺰ ) 193رﻛﻮرد( ،ﭘﺎﻳﮕﺎه ﻋﻠﻮم
اﻧﺴﺎﻧﻲ ) 211رﻛﻮرد( ،ﭘﺎﻳﮕﺎه ﺟﻬﺎد

ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺎوش ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎي ﻧﻤﺎﻳﻪﺳﺎزي
ﭘﺎرﺳﺎ و ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻫﻤﺎﻳﺶ
ﮔﻨﺞ ) 298رﻛﻮرد( و ﺳﻴﻮﻳﻠﻴﻜﺎ )35

داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ) 307رﻛﻮرد( ،و ﻣﮕﻴﺮان
) 133رﻛﻮرد(
ﺟﻤﻊ ﻫﻤﺔ ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎ844 :

رﻛﻮرد(
ﺟﻤﻊ ﻫﻤﺔ ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫﺎ333 :

رﻛﻮردﻫﺎ ﭘﺲ از ﺣﺬف ﻫﻤﭙﻮﺷﺎﻧﻲ
 723رﻛﻮرد
آﺛﺎر ﮔﺰﻳﻨﺶﺷﺪه ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻋﻨﻮان
 122رﻛﻮرد
آﺛﺎر ﮔﺰﻳﻨﺶﺷﺪه ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﭼﻜﻴﺪه
 71رﻛﻮرد
آﺛﺎر ﮔﺰﻳﻨﺶﺷﺪه ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ
ﺗﻤﺎمﻣﺘﻦ
 41رﻛﻮرد

آﺛﺎر ﮔﺰﻳﻨﺶﺷﺪه ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﺔ
ﭘﮋوﻫﺶ
 32رﻛﻮرد

ﻧﻈﺎممﻣﻨﺪ
فرایند ﻣﺮور
تصمیم ﻓﺮاﻳﻨﺪ
درﺧﺖ ﺗﺼﻤﻴﻢ
ﻧﻤﻮدار 1
مند
مرور نظا
 ..1درخت
نمودار

روي ﻫﻢ 1177 ،اﺛــﺮ ﺷــﺎﻣﻞ ﻣﻘﺎﻟــﺔ ﻧﺸــﺮﻳﻪ ،ﻣﻘﺎﻟــﺔ ﻫﻤــﺎﻳﺶ ،و ﭘﺎرﺳــﺎ از ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫــﺎي ﻛﺘﺎﺑﺸــﻨﺎﺧﺘﻲ
ﺑﺎزﻳﺎﺑﻲ ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از ﺣﺬف رﻛﻮردﻫــﺎي ﺗﻜــﺮاري در ﻧﺮماﻓــﺰار »اﻧــﺪﻧﻮت« و ﭘــﺲ از ﺑﺮرﺳـﻲ ﻋﻨـ
ـﻮان1.
EndNote
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ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﻳﺔ ﭘﺮﺳﺶ ﭘﮋوﻫﺶ )ﻣﻮاﻧــﻊ ﭘــﮋوﻫﺶ در زﻣﻴﻨــﺔ ﻋﻠــﻮم اﻧﺴــﺎﻧﻲ( 122 ،رﻛــﻮرد از ﭘﺎﻳﮕﺎهﻫــﺎ
ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺷﺪﻧﺪ .ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﭼﻜﻴﺪة اﻳﻦ آﺛﺎر 71 ،اﺛﺮ ﺑﺮاي ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﺗﻤﺎمﻣﺘﻦ ﮔﺰﻳﻨﺶ ﺷﺪﻧﺪ .ﺗﻤــﺎمﻣﺘﻦ
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روی هــم 1177 ،اثــر شــامل مقالــۀ نشــریه ،مقالــۀ همایــش ،و پارســا از پایگاههــای کتابشــناختی

بازیابــی شــدند .پــس از حــذف رکوردهــای تکــراری در نرمافــزار «اندنــوت» و پــس از بررســی
عنــوان نوشــتهها بــر پایــۀ پرســش پژوهــش (موانــع پژوهــش در زمینــۀ علــوم انســانی) 122 ،رکــورد
از پایگاههــا گزینــش شــدند .پــس از مطالعــة چکیــدة ایــن آثــار 71 ،اثــر بــرای مطالعــة تماممتــن

گزینــش شــدند .تماممتــن ایــن آثــار مطالعــه شــدند و  41اثــری کــه بیشــتر میتوانســتند پژوهشــگران

را بــه پاســخ پرســشهای پژوهــش برســانند ،برگزیــده شــدند .ســرانجام 9 ،اثــر بهدلیــل کیفیــت

پاییــن 1از فراینــد بررســی کنــار گذاشــته شــدند ،و  32اثــر بهعنــوان نمونــۀ نهایــی ،گزینــش و
تحلیلهــای بیشــتر روی آنهــا انجــام شــد.

در گام بعــدی ،یعنــی تجزیــه و تحلیــل دادههــا از طریــق دســتهبندی و بــا کمــک ویرایــش
 12نرمافــزار «مکسکیــودیاِی» ،2همــة موانــع و بازدارندههــای استخراجشــده ( ُکــد) در ابعــاد

گوناگــون (تِــم) دســتهبندی شــدند .بــه ایــن منظــور ،تماممتــن آثــار برگزیــده در نرمافــزار وارد

شــده و دســتهبندیای کــه «ویســانی و دلپیشــه» ( )1398در پژوهــش خــود بــرای موانــع و مشــکالت

پژوهــش در حــوزة علــوم پزشــکی ایــران ارائــه کــرده بودنــد (یعنــی ضعــف پیونــد و شبکهســازی

میــان پژوهشــگران ،فشــار تدریــس ،کاســتی در اعتبارهــای پژوهشــی ،مقــررات دســتوپاگیر،

سیاســتهای نادرســت پژوهشــی ،و مدیریــت ناکارآمــد) بهعنــوان چارچــوب اولیــۀ دســتهبندی
موانــع در نظــر گرفتــه شــد .همــة آثــار را هــر دو پژوهشــگر مطالعــه کــرده و بــه هــر بخــش از متــن
موانــع در تماممتــنِ آثــار کــدی دادنــد .اگــر کــدی بــا دســتهبندی اصلــی «ویســانی و دلپیشــه»

( )1398مرتبــط بــود ،زیرمجموعــة آن قــرار میگرفــت و اگــر نبــود ،یــک دســتة تــازه ایجــاد

میشــد .ســرانجام ،روی هــم 93 ،کــد گوناگــون از تماممتــنِ آثــار برگزیــده اســتخراج شــدند.

ایــن  93کــد نیــز در هفــت دســته طبقهبنــدی شــدند.
گفتنــی اســت کــه طــی فراینــد دســتهبندی و تِمبنــدی دادههــا ،پژوهشــگران در دســتهبندی

«ویســانی و دلپیشــه» ( )1398تِمهایــی را بیربــط تشــخیص داده و حــذف کــرده ،برخــی تمهــا را
تغییــر داده ،و برخــی را نیــز افزودهانــد تــا موانــع شناساییشــده بهخوبــی در طبقــۀ مناســب جــای
گیرنــد.

 	.1بــرای بررســی کیفیــت آثــار بــه منبــع ناشــر ،مؤسســة ناشــر ،همایــش محــل ارائــه ،تخصــص پدیــدآور(ان) ،و روش
دســتیابی بــه موانــع پژوهــش توجــه شــد.
2. MAXQDA
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 .3یافتههای پژوهش

کاوش آثــار دانشــگاهی دربــارة تحلیــل دشــواریهای انجــام پژوهــش در زمینــۀ علــوم انســانی

نشــان میدهــد کــه ایــن موضــوع از دیربــاز در کانــون توجــه پژوهشــگران ایرانــی بــوده اســت.

بــرای دســتیابی بــه هــدف پژوهــش ،تجزیــه و تحلیــل آثــار بازیابیشــده انجــام شــد .پــس از یــک
فراینــد رفتوبرگشــتی میــان کدگــذاران ،میتــوان موانــع پژوهــش در زمینــۀ علــوم انســانی در
ایــران را در هفــت بُعــد گوناگــون دســتهبندی کــرد :بافــت اجتماعــی فقیــر ،زیرســاخت ُسســت،

ســازمان و مدیریــت ناکارآمــد ،سیاسـتگذاری نادرســت ،ضعــف پژوهشــگران ،قوانیــن و مقــررات

ناســازگار ،و ماهیــت متفــاوت .تعاریــف هــر یــک از ایــن دســتهها در جــدول  ،5ارائــه شــده اســت.

1

جدول  .2تعاریف موانع پژوهش در علوم انسانی در ایران
ابعاد موانع پژوهش

تعاریف

بافت اجتماعی فقیر

بافتــی کــه در آن جامعــه توجــه چندانــی بــه ســوژة بررســی (در ایــن مقالــه ،علــوم
انســانی) نمیکنــد و دســتاوردهای آن را مهــم و اساســی نمیپنــدارد .نــگاه جامعــه بــه
پژوهشــگران و مؤسس ـههای پژوهشــی در ایــن بافــت نگاهــی مثبــت نیســت و فرهنــگ
اجتماعــی ،آنگونــه کــه بایــد ،تــوان پذیــرش نهــاد علــم را نــدارد.

زیرساخت ُسست

زیرســاختی کــه در آن امکانــات ســختافزاری و نرمافــزاری انجــام پژوهــش
بهخوبــی در دســترس نیســت .در چنیــن شــرایطی ،همــة آنچــه کــه پژوهشــگران بــرای
انجــام پژوهشهایشــان نیــاز دارنــد ،فراهــم نیســت و بــدون آنهــا نیــز انجــام پژوهــش
شــدنی نیســت.

سازمان و مدیریت ناکارآمد یعنــی شــیوة ســازماندهی و مدیریــت نهادهــا و نیازمندیهــای پژوهشــی بــهشــکلی کــه
بایــد باشــد ،نیســت .بــرای نمونــه ،ســاختار نهادهــای پژوهشــی همراســتا بــا هدفــی کــه
ایــن نهادهــا دنبــال میکننــد ،نیســت ،یــا اعتبارهــای پژوهشــی بهدرســتی مدیریــت و
هزینــه نمیشــوند.
سیاستگذاری نادرست

یعنــی آنکــه تصمیمهــا و برنامههایــی کــه بــرای پیشــرفتهای پژوهشــی طراحــی
میشــوند ،در مســیر درســتی نیســتند و بیشــتر از آنکــه چارهســاز پیشــرفتهای علمــی
باشــند ،چالهســازند .ایــن سیاس ـتگذاریها در همــة ســطوح ملــی ،اســتانی ،ســازمانی،
مؤسس ـهای ،یــا گروهــی انجــام میشــوند.

ضعف پژوهشگران

پژوهشــگران بــهانــدازهای کــه بایــد ،توانمنــد نیســتند .در چنیــن فضایــی ،پژوهشــگران
مهارتهــای الزم بــرای انجــام پژوهــش را ندارنــد ،اســتعداد کافــی بــرای پیشــبرد
کارهــای پژوهشــی را بــروز نمیدهنــد ،یــا بــر دانــش طراحــی و اجــرای یــک پژوهــش
چیــره نیســتند.

 	.1ایــن تعریفهــا را پژوهشــگران مقالــة حاضــر بــرای روش ـنتر شــدن دامنــه و چارچــوب ابعــاد ارائــه کردهانــد و از
منبــع ویــژهای گرفتــه نشــدهاند.
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ابعاد موانع پژوهش

تعاریف

قوانین و مقررات ناسازگار

قوانیــن و مقرراتــی کــه بــه نیازهــای ویــژة یــک زمینــة علمــی توجهــی ندارنــد و
ســازگار بــا بافتــی نیســتند کــه برایــش نوشــته شــدهاند .ایــن قوانیــن و مقــررات اغلــب
بهدســت کســانی نگاشــته میشــوند کــه آشــنایی کافــی و الزم بــا آن بافــت را ندارنــد.

ماهیت متفاوت

مــراد از ماهیــت متفــاوت آن اســت کــه علــوم انســانی خــود دارای پارادایمهــا،
فرهنــگ ،روششناســیها ،معرفتشناســیها ،ارزشهــا ،و موضوعهایــی اســت کــه
آن را از دیگــر زمینههــا جــدا میســازد .بــههمیــن ترتیــب ،زمینههــای دیگــر علمــی
نیــز ماهیــت ویــژة خــود را دارنــد.

نتایــج مــرور نظاممنــد نشــان میدهــد کــه  93مؤلفــه و متغیــر وجــود دارنــد کــه میتواننــد مانعی

بــرای پژوهــش در زمینــة علــوم انســانی در ایــران باشــند و میتــوان آنهــا را در هفــت دســتة اساســی
دســتهبندی کــرد .ایــن هفــت دســته دربردارنــدة ســازمان و مدیریــت ناکارآمــد ،سیاس ـتگذاری

نادرســت ،و ضعــف پژوهشــگران (هــر یــک بــا پوشــش  20مؤلفــه) ،موانــع اساســیتری بــرای
پژوهــش هســتند .بافــت اجتماعــی فقیــر (دربردارنــدة  14مؤلفــه) ،ماهیــت متفــاوت (دربردارنــدة 10
مؤلفــه) ،قوانیــن و مقــررات ناســازگار (دربردارنــدة  6مؤلفــه) و زیرســاخت ُسســت (دربردارنــدة 3

مؤلفــه) نیــز در جایگاههــای بعــدی قــرار دارنــد .از ایــن رو ،میتــوان گفــت کــه ابعــاد ســازمان

و مدیریــت ناکارآمــد ،سیاســتگذاری نادرســت ،و ضعــف پژوهشــگران چالشهــای مهمتــری

نســبت بــه دیگــر بُعدهــا هســتند؛ چــون شــمار مؤلفههــای بیشــتری را پوشــش دادهانــد .همــة ایــن
مؤلفههــا بــه همــراه نوشــتههایی کــه بــه آنهــا اشــاره کردهانــد ،در جــدول  ،5آمدهانــد.
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جدول  .3موانع پژوهش در علوم انسانی در ایران
بُعد

موانع

بافت اجتماعی توسعهنیافتگی جامعه
فقیر
فرهنگ ضعیف پژوهش

()1394؛ نریمانــی و همــکاران ()1396

گسست فرهنگی

داناییفرد ()1388

مسائل فکری

محمدمیرزایی (1394ب)

خوشاخالق ()1393

محمدمیرزایی (1394ب)

مشکالت خارج از مؤسسه

حسينپور ()1391

موانع فرهنگی

حیــدری و قنادینــژاد ()1397؛ حیــدری و قنادینــژاد
()1398؛ ســنگي و همــکاران (1398ب)؛ کریمــی و همــکاران
()1393؛ نــوری ()1393

موانع اجتماعی

حســینپور (1390الــف)؛ حســینپور (1390ب)؛ حیــدری
و قنادینــژاد ()1397؛ ســنگي و همــکاران (1398ب)؛
شــريعتمداري ()1390؛ میرزایــی رافع ()1390؛ نــوری ()1393

نگاه نادرست مسئوالن به پژوهش

حسينپور ()1391؛ علیبخشی ()1395؛ کریمی و همکاران
()1393

نهادینه نشدن پژوهش

قادریفر ()1392

اطالعرسانی ضعیف

شريعتمداري ()1390

نگرش منفی جامعه
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حســينپور ()1391؛ قادریفــر ()1392؛ مالکپــور لتــری

کمارزش شمردن پژوهش

مسائل اخالقی

سازمان و
مدیریت
ناکارآمد

قادریفر ()1392

بهــروان ()1383؛ حســينپور ()1391؛ دارابــی ()1399؛
داناییفــرد ()1388؛ ســنگي و همــکاران (1398الــف)؛
صادقــی ()1370؛ نریمانــی و همــکاران ()1396

گسست تاریخی

زیرساخت
ُسست

پدیدآور(ان)

هویت گمنام

قلیپور ()1395

محمودپور و همکاران ()1391

کمبود امکانات پژوهشی
موانع سختافزاری

حسینپور (1390الف)؛ حسینپور (1390ب)؛ صادقی
()1370؛ واثقیآبادی ()1397
نوری ()1393

استخدام پژوهشگران کمتوان

حسينپور ()1391

آموزش ضعیف دانشگاهی

حیدری و قنادینژاد ()1397؛ داناییفر ()1388؛ شريعتمداري
()1390؛ علیبخشی ()1395؛ نریمانی و همکاران ()1396

پیوند ضعیف درونسازمانی

حسينپور ()1391
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بُعد

موانع

پدیدآور(ان)

سازمان و
مدیریت
ناکارآمد

پیوند ناکارآمد استاد ـ دانشجو

داناییفرد ()1388

تراکم برنامههای درسی

صادقی ()1370

توجه اندک به تجاریسازی

محمودپور و همکاران ()1391

جذب دانشجویان کمتوان

داناییفرد ()1388؛ سنگی و همکاران (1398الف)

چالش در امنیت شغلی

صادقی ()1370

دشواری دسترسی به منابع اطالعاتی داناییفرد ()1388
علمی
روابط ضعیف سازمانی

قادریفر ()1392

ساختار نادرست دولتی

نریمانی و همکاران ()1396

ضعف مدیریت

حســینپور (1390الــف)؛ حســینپور (1390ب)؛ ســامانیان
()1384؛ قادریفــر ()1392؛ کریمــی و همــکاران ()1393؛
مالکپــور لتــری ()1394؛ محمدمیرزایــی (1394ب)

فرایندها و ساختارهای انعطافناپذیر احمــدی ،رســولزاده اقــدم ،محمدیفــر ()1391؛ کریمــی و
همــکاران ()1393؛ مالکپــور لتــری ()1394؛ محمدمیرزایــی
(1394ب)؛ محمدمیرزائــی (1394الــف)؛ نــوری ()1393
فشار تدریس

بهروان ()1376؛ حسينپور ()1391

کارمزد کم برای انجام پژوهش

بهروان ()1383؛ حسينپور ()1391؛ فضیلتخواه ()1371

کاستی در اعتبارهای مالی

حســينپور ()1391؛ صادقــی ()1370؛ قادریفــر ()1392؛
کریمــی و همــکاران ()1393

گزینش سلیقهای مدیران مؤسسهها

نبوی ،سنگی و مجاهدی ()1396

مدیریت نادرست اعتبارهای مالی

حسينپور ()1391

مشکالت اقتصادی

حســینپور (1390الــف)؛ حســینپور (1390ب)؛ حیــدری و
قنادینــژاد ()1397؛ دارابــی ()1397؛ شــريعتمداري ()1390؛
میرزاییرافــع ()1390

مشوقهای مادی و معنوی کمارزش حسينپور ()1391

343

زمستان  | 1400دورة  | 37شمارة 2

بُعد

موانع

سیاستگذاری اندک بودن فرصتهای انجام
پژوهش
نادرست

پدیدآور(ان)

بهروان ()1383

اولویت کمتر در برابر دیگر
زمینههای علمی

علیبخشی ()1395

پرشمار بودن مراکز سیاستگذار و
تصمیمگیر

نبوی ،سنگی ،و مجاهدی ()1396

پیوند ضعیف با صنعت

نریمانی و همکاران ()1396

پیوند ضعیف میان علم و عمل

علیبخشی ()1395؛ نریمانی و همکاران ()1396

توجه اندک اسناد فرادستی

نریمانی و همکاران ()1396

دخالت حکومت در انجام پژوهش

علیبخشی ()1395؛ قادریفر (2)139؛ قلیپور ()1395؛
کریمی و همکاران ()1393

دخالت مؤسسهها در انجام پژوهش

قادریفر ()1392

سیاستگذاری نادرست پژوهشی

حسینپور (1390الف)؛ حسینپور (1390ب)؛ کریمی و
همکاران ()1393؛ محمودپور و همکاران ()1391

شمار پایین محافل علمی ـ پژوهشی داناییفرد ()1388
(همانند انجمنهای علمی و حرفهای)
کاستی در شمار پژوهشگران

قادریفر ()1392

کاستی در شمار مؤسسههای فعال
پژوهشی

صادقی ()1370

گسترش ک ّمی مؤسسههای آموزش
عالی

سنگی و همکاران ( 1398ب)

مالیات بر قراردادهای پژوهشی

حسينپور ()1391

مسائل ایجابی

محمدمیرزایی (1394ب)

مسائل و موانع سیاسی

سنگي و همکاران (1398ب)؛ محمدمیرزایی (1394ب)؛
نوری ()1393

ناهماهنگی میان مؤسسههای پژوهشی صادقی ()1370
نبود انتقادهای سازنده

داناییفرد ()1388

نبودن خطمشی و دورنمای بلندمدت قلیپور ()1395
همنوا نبودن سیاستهای پژوهشی
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بُعد

موانع

پدیدآور(ان)

ضعف
پژوهشگران

اعتمادبهنفس پایین پژوهشگران در
انجام پژوهشهای بزرگ

حسينپور ()1391

انجام انفرادی پژوهش

حسينپور ()1391

انجام پژوهشهای بیکیفیت

حسينپور ()1391

آشنایی ضعیف با اصول مقالهنویسی خوش اخالق ()1393؛ داناییفرد ()1388
آشنایی ضعیف با اصول نگارش
پژوهش

فضیلتخواه ()1371؛ قادریفر ()1392؛ کفاشان کاخکی و
خلیلی ()1398

آشنایی ضعیف با نرمافزارهای
پژوهشی

داناییفرد ()1388

پیرپرستی افراطی

داناییفرد ()1388

پیوند ضعیف علمی پژوهشگران

حسينپور ()1391

تعامل و شبکهسازی ضعیف

احمدی ،رسولزاده اقدم و محمدیفر ()1391؛ تاجالدینی،
بابالحوائجی و موسوی ()1396؛ خوشاخالق ()1393؛
قلیپور ()1395؛ مالکپور لتری ()1394

حجاب معاصرت

داناییفرد ()1388

حرفهای نبودن پژوهشگران

حسینپور (1390الف)؛ حسینپور (1390ب)؛ داناییفرد
()1388؛ سامانیان ()1384؛ قادریفر ()1392؛ محمدمیرزایی
(1394ب)

ضعف دانشی پژوهشگران

مالکپور لتری ()1394

ضعف مهارتی پژوهشگران

مالکپور لتری ()1394

عالقة کم پژوهشگران به پژوهش

قادریفر ()1392؛ محمودپور و همکاران ()1391

غالب بودن نگاه و جهانبینی غربی

دارابی ()1397؛ داناییفرد ()1388؛ قلیپور ()1395

گرفتاری پژوهشگران در
روششناسی

داناییفرد ()1388

مشکل در بهرهبرداری از منابع
اطالعاتی خارجی

حسينپور ()1391

مشکالت معیشتی پژوهشگران

خوشاخالق ()1393؛ صادقی ()1370

موانع شخصی

حسینپور (1390الف)؛ حسینپور (1390ب)؛ حیدری و
قنادینژاد ()1397؛ شريعتمداري ()1390؛ میرزاییرافع
()1390

نپرداختن به مسائل و مشکالت محلی دارابی ()1399
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بُعد

موانع

پدیدآور(ان)

قوانین و
مقررات
ناسازگار

ارزشیابی ناکارآمد

سامانیان ()1384؛ قادریفر ()1392

آییننامههای ناکارآمد ارتقای
اعضای هیئت علمی

نبوی ،سنگی و مجاهدی ()1396

پشتیبانی ناچیز از پژوهش و
پژوهشگران

حسينپور ()1391؛ حیدری و قنادینژاد ()1397؛ مالکپور
لتری ()1394؛ نریمانی و همکاران ()1396

سنجههای ناکارآمد در ارزیابی

قلیپور ()1395

ضوابط دست و پاگیر اداری

حسینپور (1390الف)؛ حسینپور (1390ب)؛ قادریفر
()1392

قوانین و مقررات نادرست

حسينپور ()1391؛ حیدری و قنادینژاد ()1397؛ کریمی و
همکاران ()1393؛ نریمانی و همکاران ()1396

ماهیت متفاوت پیچیدگی سنجش عملکرد

قادریفر ()1392

پیچیدگی موضوعها

احمدی ،رسولزاده اقدم ،محمدیفر ()1391؛ بهروان
()1383؛ تاجالدینی ،بابالحوائجی ،و موسوی ()1396؛
داناییفرد ()1388؛ صادقی ()1370؛ نریمانی و همکاران
()1396

دشواری انجام پژوهش

احمدی ،رسولزاده اقدم ،محمدیفر ()1391؛ تاجالدینی،
بابالحوائجی ،و موسوی ()1396؛ داناییفرد 1388؛ قادریفر
()1392

دشواری گفتن یافتههای پژوهش

تاجالدینی ،بابالحوائجی ،و موسوی ()1396

روششناسی متفاوت در انجام
پژوهش

حیدری و قنادینژاد ()1397؛ داناییفرد ()1388؛ میرزاییرافع
()1390

ساختار پیچیدة پژوهشها

محمودپور و همکاران ()1391

فقدان زايندگي در كاربرد
روششناسيها

داناییفرد ()1388

موانع ذهنی و اخالقی

محمدمیرزائی (1394الف)

موانع معرفتشناختی

سنگي و همکاران ()1398؛ کریمی و همکاران ()1393؛
محمدمیرزائی (1394الف)؛ میرزاییرافع ()1390

هزینهبر بودن انجام پژوهشهای
باکیفیت

حسينپور ()1391

بررســی نوشــتهها نشــان داد کــه ســه بُعــد «سیاس ـتگذاری نادرســت»« ،ســازمان و مدیریــت

ناکارآمــد» ،و «ضعــف پژوهشــگران» مؤلفههــای بیشــتری را دربرمیگیرنــد .ایــن بــه معنــای آن
اســت کــه جامعــۀ دانشــگاهی بــر ایــن ابعــاد بیــش از چهــار بُعــد دیگــر پافشــاری کــرده اســت.
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پیداســت کــه پژوهشــگران ،سیاســتگذاران را از اساســیترین مقصرانــی میداننــد کــه مانــع

پژوهــش و پیشــرفت علمــی در زمینــة علــوم انســانی اســت .از دیــدگاه آنهــا ،سیاســتگذاران

بــ ه شــکل مســتقیم و غیرمســتقیم در پژوهشهــای دانشــگاهی در زمینــة علــوم انســانی دخالــت
میکننــد و گاه بــهشــیوة دلخــواه خــود بــه آنهــا جهــت میدهنــد کــه دلســردی پژوهشــگران را

بهدنبــال دارد (علیبخشــی 1395؛ قادریفــر 1392؛ قلیپــور 1395؛ کریمــی و همــکاران .)1393

آنهــا گمــان میکننــد کــه مراکــز بســیاری بــرای تصمیمگیــری دربــارة سیاســتهای پژوهشــی

در کشــور هســتند و ایــن خــود پراکندگــی در سیاســتها را بهوجــود آورده اســت (نبــوی،

ســنگی و مجاهــدی  ،)1396و مهمتــر آنکــه علــوم انســانی در ســالهای گذشــته آنگونــه کــه

بایــد ،در اولویــت پشــتیبانی ایــن مراکــز جــای نگرفتــه اســت (علیبخشــی  )1395و اســناد فرادســتی

نیــز توجــه چندانــی بــه علــوم انســانی ندارنــد و پیشــرفت در دیگــر زمینههــای علــم را مهمتــر

میپندارنــد (نریمانــی و همــکاران  .)1396اگرچــه دولــت ،راهانــدازی مؤسســههای آموزشــی و
پژوهشــی را در دســتور کار گذاشــته ،ولــی ایــن گســترش بیشــتر ک ّمــی اســت و بــر کیفیــت ایــن

مؤسســهها کنترلــی نــدارد (نبــوی ،ســنگی و مجاهــدی  .)1396از دیگــر ســو ،کاســتی در شــمار
پژوهشــگران (قادریفــر  ،)1392شــمار محافــل و انجمنهــای پژوهشــی (داناییفــرد ،)1388

شــمار مؤسســههای فعــال پژوهشــی (صادقــی  ،)1370و فرصتهــای پژوهشــی (بهــروان )1383

هنــوز چالشبرانگیــز هســتند .افــزون بــر ایــن ،ارتبــاط میــان مؤسســههای آموزشــی /پژوهشــی

بــا صنایــع ملــی و خارجــی نیــز بســیار ضعیفتــر از دیگــر زمینههــای علمــی اســت (نریمانــی و
همــکاران .)1396

سیاس ـتهای نادرســت بــر ســازمان و شــیوة مدیریــت امــور پژوهشــی نیــز تأثیرگــذار بــوده

اســت .گمــان مــیرود کــه سیاســتهای ک ّمیگرایــی در آمــوزش عالــی و بهویــژه در زمینــة
علــوم انســانی موجــب شــده تــا اعضــای هیئــت علمــی و دانشــجویا ِن بــهنســبت کمتــوان در ایــن

زمینــه جــذب شــوند (حســينپور  .)1391ایــن اعضــای هیئــت علمــی نیــز خــود در آینــده آمــوزش
باکیفیتــی ارائــه نخواهنــد کــرد (حیــدری و قنادینــژاد 1397؛ داناییفــرد 1388؛ شــريعتمداري

1390؛ علیبخشــی 1395؛ نریمانــی و همــکاران  )1396و پیونــد محکمــی میــان اســتاد و دانشــجو

شــکل نمیگیــرد (داناییفــرد )1388؛ اگرچــه فشــار تدریــس ناشــی از کاســتی در شــمار اعضــای
هیئــت علمــی (بهــروان 1376؛ حســينپور  )1391و نبــو ِد پشــتیبانی مناســب (حســينپور  )1391نیــز

بــر ایــن چالــش دامــن میزنــد .در چنیــن ســاختاری مدیریــت کارآمــدی بــر واحدهــای آموزشــی
و پژوهشــی وجــود نــدارد (ســامانیان 1384؛ قادریفــر 1392؛ کریمــی و همــکاران 1393؛ مالکپــور
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لتــری  )1394و مدیــران نیــز بــهشــکلی ســلیقهای برگزیــده میشــوند (نبــوی ،ســنگی و مجاهــدی

 .)1396ایــن چالشهــا خــود موجــب پدیــد آمــدن فرایندهــا و ســاختارهای انعطافناپذیــر هســتند
و پیونــد ضعیــف درون و برونســازمانی را بهدنبــال دارنــد (قادریفــر .)1392

قوانیــن ،مقــررات ،و آییننامههایــی کــه در مؤسســههای گوناگــون مصــوب میشــوند نیــز

بهجــای آنکــه پژوهــش در زمینــة علــوم انســانی را آســان کننــد ،مانعــی بــر ســر راه آن هســتند.
بــرای نمونــه ،آییننامههــای ارتقــای اعضــای هیئــت علمــی آنگونــه کــه الزم اســت ،مســائل و

ویژگیهــای ویــژة علــوم انســانی را در نظــر نمیگیرنــد (نبــوی ،ســنگی و مجاهــدی  .)1396همیــن
امــر موجــب میشــود کــه پژوهشــگران بــهشــکلی درســت و بــر پایــة ســنجههای معنــادار ارزیابــی

نشــوند (ســامانیان 1384؛ قادریفــر 1392؛ قلیپــور  .)1395افــزون بــر ایــن ،پژوهشــگران بــرای

انجــام کارهــای پژوهشــی گاه درگیــر قوانیــن و مقــررات دس ـتوپاگیر اداری در زمینــة تصویــب،

اجــرا ،یــا ارزیابــی یــک طــرح هســتند (حســینپور 1390الــف؛ حســینپور 1390ب؛ قادریفــر
.)1392

خــود پژوهشــگران علــوم انســانی نیــز در پدیــد آمــدن مانــع پژوهــش در ایــن زمینــه بیتقصیــر

نیســتند .برخــی از پژوهشــگران مهارتهــای اساســی بــرای انجــام پژوهــش ،ماننــد مهــارت
مقالهنویســی (خوشاخــاق  ،)1393مهــارت کار بــا نرمافزارهــا و ابزارهــای پژوهــش (داناییفــرد

 ،)1388مهارتهــای ارتباطــی (مالکپــور لتــری  ،)1394و مهــارت بهرهبــرداری از منابــع اطالعاتــی
خارجــی (حســينپور  )1391را خــوب نمیداننــد .برخــی از آنــان بیشــتر تمایــل دارنــد مطالعــه

کننــد و کمتــر میخواهنــد پژوهــش کننــد و آثــار پژوهشــی منتشــر کننــد (محمودپــور و همــکاران

)1391؛ اگرچــه نبایــد فرامــوش کــرد کــه فرهنــگ همــکاری میــان پژوهشــگران علــوم انســانی بــه

شــکل کلــی ضعیــف اســت (تاجالدینــی ،بابالحوائجــی و موســوی  )1396و آنهــا بیشــتر بــه
انجــام کارهــای انفــرادی گرایــش دارنــد (حســينپور  )1391و همیــن مســئله موجــب میشــود

کــه شــمار انتشــارات آنهــا پاییــن باشــد .مســئلة اساســی دیگــر اعتمادبهنفــس ضعیــف پژوهشــگران

ایرانــی در مقابــل آثــار و پژوهشــگران خارجــی اســت .گمــان مــیرود ایرانیــان اعتمادبهنفــس

کمتــری بــرای انجــام پژوهشهــای بــزرگ در علــوم انســانی دارنــد (حســينپور  )1391و بیشــتر

آثــار و پژوهشــگران غربــی را تمجیــد میکننــد (دارابــی 1397؛ داناییفــرد 1388؛ قلیپــور .)1395

نبایــد فرامــوش کــرد کــه ماهیــت علــوم انســانی نیــز متفــاوت از دیگــر زمینههــای علــم اســت

و فرهنــگ ویــژهای بــر ایــن زمینــة علمــی حاکــم اســت .بــرای نمونــه ،شــمار انتشــارات در ایــن
زمینــه در برابــر زمینههایــی ماننــد علــوم تجربــی و پزشــکی پایینتــر اســت .دلیلهــای گوناگونــی

348

چالهها و چالشهای پژوهش در علوم انسانی در ایران؛ پنجرهای بهروی سیاستگذاری علم | رسولی و شهریاری

را میتــوان در ایــن مــورد عنــوان کــرد :پیچیدگــی موضوعهــای پژوهــش در علــوم انســانی

(احمــدی ،رســولزاده اقــدم ،محمدیفــر 1391؛ بهــروان 1383؛ تاجالدینــی ،بابالحوائجــی ،و

موســوی 1396؛ داناییفــرد 1388؛ صادقــی 1370؛ نریمانــی و همــکاران  ،)1396ســاختار پیچیــدة
پژوهشهــا (محمــود و همــکاران  ،)1391موانــع معرفتشــناختی (ســنگي و همــکاران ،)1398

روششناســی متفــاوت در انجــام پژوهــش (حیــدری و قنادینــژاد 1397؛ داناییفــرد 1388؛
میرزاییرافــع  ،)1390و دشــواری انجــام پژوهــش (داناییفــرد 1388؛ قادریفــر  .)1392همیــن

مســائل باعــث میشــوند کــه ســنجش عملکــرد پژوهشــگران ایــن زمینــه نیــز بــا پیچیدگیهــای

ویــژهای همــراه باشــد (قادریفــر .)1392

بافــت اجتماعــی ایــران نیــز گویــا موانعــی بــر ســر راه علــوم انســانی ایجــاد میکنــد .بهدلیــل

توســعهنیافتگی فرهنــگ پژوهــش در جامعــة ایرانــی (قادریفــر  )1392نــگاه اجتماعــی بــه

پژوهشهــای علــوم انســانی نگاهــی مثبــت نیســت و ایــن زمینــه را بهانــدازهای کــه بایــد ،ارزشــمند
نمیپندارنــد (بهــروان 1383؛ حســينپور 1391؛ دارابــی 1399؛ داناییفــرد 1388؛ ســنگي

و همــکاران 1398؛ صادقــی 1370؛ نریمانــی و همــکاران  )1396و جالــب اینکــه ایــن نــگاه در

میــان مدیــران دانشــگاهی و پژوهشــی نیــز دیــده میشــود (حســينپور 1391؛ علیبخشــی 1395؛

کریمــی و همــکاران  .)1393ب ـه گفتــة دیگــر ،بهایــی کــه جامعــه و مدیــران بــه زمینههــای دیگــر
علــم میدهنــد ،بیــش از علــوم انســانی اســت .چنیــن نگاهــی موجــب پدیــد آمــدن ضعــف در
زیرســاختهای اساســی پژوهــش در ایــن زمینــه شــده اســت .کاســتی در اعتبارهــا و امکانــات
پژوهشــی در زمینــة علــوم انســانی (حســینپور 1390الــف؛ حســینپور 1390ب؛ صادقــی 1370؛

واثقیآبــادی 1397؛ نــوری 1393؛ شــريعتمداري  )1390شــاید نتیجــة چنیــن نگاهــی اســت.
 .4بحث و نتیجهگیری

یافتههــای ایــن پژوهــش نشــان داد کــه پژوهشــگران علــوم انســانی بــا  93مانــع اساســی در

انجــام پژوهشهــای خــود درگیــر هســتند کــه میتــوان آنهــا را در هفــت بُعــد گســترده ،یعنــی
بافــت اجتماعــی فقیــر ،زیرســاخت ُسســت ،ســازمان و مدیریــت ناکارآمــد ،سیاســتگذاری

نادرســت ،ضعــف پژوهشــگران ،قوانیــن و مقــررات ناســازگار ،و ماهیــت متفــاوت دســتهبندی
کــرد .جالــب اینکــه بســیاری از موانعــی کــه پیــش روی علــوم انســانی هســتند ،در زمینههــای دیگــر

علــم نیــز بــه چشــم میخورنــد .بــرای نمونــه« ،ویســانی و دلپیشــه» بــه موانعــی ماننــد ضعــف پیونــد

و شبکهســازی میــان پژوهشــگران ،فشــار تدریــس ،کاســتی در اعتبارهــای پژوهشــی ،مقــررات
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دس ـتوپاگیر ،سیاس ـتهای نادرســت پژوهشــی ،و مدیریــت ناکارآمــد پیــش روی علــوم پزشــکی

در ایــران اشــاره کردهانــد (« .)1398عابــدی و محمــدزاده» نیــز بــه موانعــی ماننــد چالشهــای
اداری -مدیریتــی ،سیاســت نادرســت پژوهشــی ،مســائل مالــی و زیرســاختی ،مشــکالت فــردی و

فرهنگــی ،و قوانیــن و مقــررات در پژوهشهــای علــوم کشــاورزی اشــاره کردهانــد (.)1396

اگرچــه ،شــاید بســیاری از موانعــی کــه در ایــن پژوهــش شناســایی شــدند ماننــد چالشهــای

دیگــر زمینههــای علمــی باشــند ،ولــی شــدت و ژرفــای ایــن محدودیتهــا در زمینههــای گوناگــون

علمــی متفــاوت اســت .بــرای نمونــه« ،فشــار تدریــس» یــا «نبــود پیونــد کارآمــد استاد-دانشــجو»
از نمونــة ایــن چالشهــای فراگیــر هســتند .بــا ایــن حــال ،گمــان مــیرود ایــن چالــش در علــوم

انســانی شــدت بیشــتری دارد .یکــی از ریش ـههای ایــن چالشهــا نیــز میتوانــد در نســبت اســتاد بــه
دانشــجو در زمینــة علــوم انســانی واکاوی شــود .آنگونــه کــه در «آمــار آمــوزش عالــی ایــران در

ســال تحصیلــی  »1396-97آمــده اســت ،نزدیــک بــه  50درصــد از همــة دانشــجویان مؤسس ـههای

آمــوزش عالــی در ایــران در زمینــة علــوم انســانی نامنویســی شــدهاند ،ولــی تنهــا نزدیــک بــه 31

درصــد از همــة اعضــای هیئــت علمــی تماموقــت در ایــن زمینــه مشــغولاند .ایــن نســبت در زمینــة
هنــر ،حتــی ناموزونتــر (نزدیــک بــه  8درصــد دانشــجویان در برابــر نزدیــک بــه  4درصــد اعضــای
هیئــت علمــی) اســت .در زمینــة فنــی و مهندســی نیــز نســبت دانشــجویان بیشــتر اســت (نزدیــک بــه

 29درصــد دانشــجویان در برابــر نزدیــک بــه  21درصــد اعضــای هیئــت علمــی) ،ولــی ناموزونتــر
از علــوم انســانی و هنــر نیســت .از دیگــر ســو ،در زمینههــای علــوم پزشــکی ،علــوم پایــه ،و علــوم

کشــاورزی و دامپزشــکی ایــن نســبت وارونــه اســت (میرابــی و همــکاران ( )1398نمــودار  .)2نبــود
تــوازن میــان شــمار اعضــای هیئــت علمــی و شــمار دانشــجویان در زمینــة علــوم انســانی میتوانــد
ریشــة بســیاری از چالشهــای پژوهــش در ایــن زمینــه باشــد .بــرای نمونــه ،زمانــی کــه شــمار

دانشــجویان بســیار و شــمار اعضــای هیئــت علمــی کــم اســت ،اســتادان بایــد درسهــای بیشــتری
تدریــس کننــد ،بیشــتر زمــان خــود را بــه تدریــس بپردازنــد و زمــان کمتــری بــرای پژوهــش و

مطالعــه بگذارنــد ،بــا همــة دانشــجویان آنگونــه کــه بایــد ،نتواننــد پیونــد داشــته باشــند ،کیفیــت
تدریسشــان پاییــن آیــد و دانشــجویا ِن باکیفیتــی تربیــت نکننــد ،ذهنشــان بیشــتر درگیــر کارهــای

دانشــجویان باشــد ،نتواننــد بــر پژوهــش تمرکــز کننــد ،تمایــل کمتــری بــرای توســعة فــردی و

آموختــن مهارتهــای تــازه و الزم داشــته باشــند ،و از نمونــة ایــن چالشهــا.
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فنی و مهندسی

3/21

ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ

هنر

ﻫﻨﺮ

7/30

3/21

علوم پزشکی

6/6

داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ

ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ

ﻫﻨﺮ

6/6
5/14

علوم کشاورزی
و دامپزشکی

ﻓﻨﻲ و ﻣﻬﻨﺪﺳﻲ

2/8

3/21

5/14

5/28

ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزي و

2/8

3/21

علوم پایه

ﻋﻠﻮم ﭘﺎﻳﻪ

5/28

8/3

8/3

ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ

9/46

9/46

ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ

3/8

6

6

ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﻜﻲ

8/3

ﻋﻠﻮم ﻛﺸﺎورزي و
شمار دانشجویان/3و 8اعضای هیئت علمی تماموقت در مؤسسههای آموزش عالی ایران در سال
نمودار 3/8.2
داﻣﭙﺰﺷﻜﻲ
تحصیلی 1396-97

ﻧﻤﻮدار  .2ﺷﻤﺎر داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻋﻀﺎي ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻤﺎموﻗﺖ در ﻣﺆﺳﺴﻪﻫﺎي آﻣﻮزش ﻋﺎﻟﻲ اﻳﺮان در ﺳﺎل
ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ 1396-97

بررســی نوشــتهها پیرامــون موانــع پژوهــش علــوم انســانی در ایــران نشــان میدهــد کــه

پرداختــن بــه ایــن موضــوع از دهــۀ  70شمســی آغــاز شــده ،در دهــۀ  80ادامــه پیــدا کــرده ،و در ده
ـﻪــۀاﻳــﻦ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻮﺷﺘﻪﻫﺎ ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﻣﻮاﻧﻊ ﭘﮋوﻫﺶ ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﻲ در اﻳﺮان ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﻛﻪ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑـ
 90بــه اوج رســیده اســت؛ بـ ه شــکلی کــه  80درصــد پژوهشهــای ایــن زمینــه در دهــۀ  90شمســی
ﻣﻮﺿﻮع از دﻫﺔ  70ﺷﻤﺴﻲ آﻏﺎز ﺷــﺪه ،در دﻫــﺔ  80اداﻣــﻪ ﭘﻴـﺪا ﻛــﺮده ،و در دﻫــﺔ  90ﺑــﻪ اوج رﺳــﻴﺪه
منتشــر شــدهاند؛ اگرچــه بــهاحتمــال زیــاد آغــاز انجــام شــمار چشــمگیری از انتشــارات دهــۀ  90را

اﺳﺖ؛ ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﻛﻪ  80درﺻﺪ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎي اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ در دﻫﺔ  90ﺷﻤﺴﻲ ﻣﻨﺘﺸــﺮ ﺷــﺪهاﻧﺪ؛ اﮔﺮﭼــﻪ ﺑــﻪ
بایــد بــه دهــۀ  80برگردانــد .دهههــای  80و  90شمســی در تاریــخ علــم ایــران اهمیتــی ویــژه دارنــد.
اﺣﺘﻤﺎل زﻳﺎد آﻏﺎز اﻧﺠﺎم ﺷﻤﺎر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي از اﻧﺘﺸﺎرات دﻫﺔ  90را ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ دﻫﺔ  80ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ .دﻫــﻪﻫﺎي
پیشــرفتهای ایــران در زمینههــای گوناگــون علــم و فنــاوری ،افزایــش جــذب دانشــجویان و
 80و  90ﺷﻤﺴﻲ در ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﻠﻢ اﻳﺮان اﻫﻤﻴﺘﻲ وﻳﮋه دارﻧﺪ .ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎي اﻳﺮان در زﻣﻴﻨــﻪﻫﺎي ﮔﻮﻧــﺎﮔﻮن
اعضــای هیئــت علمــی ،افزایــش رشــتههای دانشــگاهی ،افزایــش انتشــارات ایــران در نمایهنامههــای
ـﮕﺎﻫﻲ،
ﻋﻠﻢ و ﻓﻨﺎوري ،اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺬب داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و اﻋﻀــﺎي ﻫﻴﺌــﺖ ﻋﻠﻤــﻲ ،اﻓــﺰاﻳﺶ رﺷــﺘﻪﻫﺎي داﻧﺸـ
اســتنادی جهانــی ،و نشــانههایی از ایــن دســت ،دو دهــۀ گذشــته را برجســته میکننــد .بهویــژه
ﮔﺬﺷــﺘﻪ
در دو
دﺳﺖ،
انتشــاراتاﻳﻦ
ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎﻳﻲ از
ﺟﻬﺎﻧﻲ ،و
هایاﺳﺘﻨﺎدي
ﻫﺎي
ﻧﻤﺎﻳﻪ
اﻳﺮان در
دﻫﺔههــای
نمایهنام
ایرانیــان
شــمار
علمــی ایــران و
ﻧﺎﻣﻪت
پیشــرف
پیرامــون
اﻧﺘﺸﺎراتکــه
اﻓﺰاﻳﺶ اخبــاری
ـهــﺎن
اﻳﺮاﻧﻴ
ـﺎرات
ـﻤﺎرگمـاﻧﺘﺸ
ـﺮانایـوـنﺷـ
ﻋﻠﻤﻲ اﻳـ
ﻛﻪ ﭘﻴﺮ
اﺧﺒﺎري
جهانـﺑﻪـیوﻳﮋه
ﻛﻨﻨﺪ.
اسـﻣﻲ
را ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ
رود کـ
ـانـمـی
رو،
ـتند .از
ﻫﺎيــه هسـ
ﭘﻴﺸﺮﻓﺖدو ده
اﻣﻮنــای ایــن
ویژگیه
ـده ،از
منتشــر شـ
ـتنادی
ﮔﻤــﺎن
از اﻳـ
ﻫﺴــﺘﻨﺪ.
ـﻦــهدودردﻫ
ﻫﺎيانـاﻳ
ﺷﺪه،
ﺟﻬﺎﻧﻲ
اﺳﺘﻨﺎدي
ﻫﺎي
در ﻧﻤﺎﻳﻪﻧﺎﻣﻪ
رو،ــمار
ـﻦـارۀ ش
دربـ
گذشــته
دوــﻪدهــۀ
ـدـ ک
وﻳﮋﮔﻲبوده
ـنوندۀازاخبــاری
ﻣﻨﺘﺸﺮ شـ
ـانی بیشــتر
ـوم انسـ
ـگران علـ
پژوهشـ
انتشــارات و پیشــرفتهایی در زمینههــای دیگــر علــم (بهویــژه پزشــکی ،مهندســی ،علــوم تجربــی،

و فنــاوری) منتشــر شــدهاند .مســئلۀ مهــم در ایــن میــان آن اســت کــه پیشــرفتهای علمــی ایــران
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اغلــب بــه شــمار انتشــارات و رتبــۀ ایــران در نمایهنامههــای اســتنادی جهانــی محــدود شــده اســت؛

جایــی کــه علــوم انســانی در آن جایــگاه چنــدان برجســتهای نــدارد .بــا ایــن حــال ،نــه علــوم انســانی

ایــران ،بلکــه علــوم انســانی کشــورهای دیگــر ـ و حتــی پیشــرفته ـ نیــز در ایــن نمایهنامههــا جایــگاه

برجســتهای نــدارد کــه گاه بهدلیــل ضعــف ایــن نمایهنامههاســت ()Archambault et al. 2006؛ بــه

ایــن دلیــل کــه ایــن نمایهنامههــا بیشــتر مقالههــای منتشرشــده در نشــریههای دانشــگاهی را پوشــش
میدهنــد و کمتــر بــه دیگــر رســانهها (ماننــد کتــاب ،همایــش ،و غیــره) توجــه دارنــد؛ در حالــی

کــه بســیاری از پژوهشــگران علــوم انســانی گرایــش بــه انتشــار آثــاری غیــر از مقالــة نشــریه دارنــد.
بــر پایــة یافتههــا ،پشــتیبانی مــادی و معنــوی سیاســتگذاران از زمینههــای علمــی دیگــر

بیــش از علــوم انســانی بــوده اســت .از دلیلهــای توجــه کمتــر بــه پژوهــش در علــوم انســانی

میتوانــد بــه درازا کشــیدن تأثیــر پژوهشهــا در ایــن زمینــه باشــد .بــهگفتــۀ دیگــر ،پژوهشهــای

علــوم انســانی ماننــد پژوهشهــای علــوم طبیعــی یــا فنــی -مهندســی زودبــازده نیســتند .نیمــة عمــر
انتشــارات گــواه بــر ایــن ادعاســت ( .)Tomaselli 2019هســتند پژوهشهایــی در زمینــۀ علــوم انســانی

کــه تأثیرشــان بــر جامعــه گاه چهــار یــا پنــج دهــه پــس از انتشــار آشــکار میشــود ،در حالــی کــه

بســیاری پژوهشهــای شــیمی ،فنی-مهندســی ،و پزشــکی بســیار ســریعتر از ایــن زمــان بــر جامعــۀ

خــود تأثیــر میگذارنــد (احســانی و همــکاران  .)1396پیداســت سیاســتگذارانی (کــه زمــان
مدیریــت آنهــا اغلــب بــه کمتــر از یــک دهــه میرســد) تمایــل دارنــد دســتاورد سیاستهایشــان را
در زمــان مدیریــت خــود ببیننــد و بیشــتر ،از زمینههایــی پشــتیبانی کننــد کــه در کوتاهمــدت تغییــری

پدیــد میآورنــد.

از دیگــر دلیلهــای توجــه کــم بــه پژوهــش در علــوم انســانی میتوانــد آن باشــد کــه بیشــتر

مدیــران و سیاســتگذاران عالــی کشــور زمینــۀ علــوم انســانی نداشــتهاند و زمینههــای دیگــری

ماننــد پزشــکی ،فنی-مهندســی ،علــوم طبیعــی ،و غیــره داشــتهاند .بــرای نمونــه ،هیچیــک از

وزیــران علومــی کــه پــس از دهــۀ  1360شمســی زمــام امــور را در دســت گرفتــه ،زمینــۀ علــوم
انســانی نداشــته اســت .بــههمیــن ترتیــب ،بیشــتر معاونــان پژوهشــی نیــز کــه ایــن وزرا برگزیدهانــد،
از زمینههــای غیــر از علــوم انســانی بودهانــد .همیــن امــر موجــب شــده تــا متــر و معیارهایــی بــرای

ســنجش پژوهشهــا و پژوهشــگران علــوم انســانی طراحــی و بــهکار گرفتــه شــوند کــه تناســبی

بــا ماهیــت علــوم انســانی نداشــته باشــند .بــرای نمونــه ،مقایســۀ «شــمار اســتنادها» در دو زمینــۀ
«فلســفه» و «شــیمی» بســیار متفــاوت اســت .روشــن اســت کــه اگــر پژوهشــگر علــوم انســانی بــا
چنیــن مقایسـهای روبـهرو شــود ،چیــزی جــز دلســردی دســتگرش نمیشــود .امــروزه ،در بســیاری از
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مؤسس ـههای آموزشــی /پژوهشــی ایــران تفــاوت چشــمگیری میــان روش ارزیابــی اعضــای هیئــت

علمــی زمینههــای گوناگــون علمــی نیســت؛ روشهایــی کــه اغلــب بــا مشــارکت تصمیمگیرانــی
از زمینههایــی غیــر از علــوم انســانی بنــا نهــاده شــدهاند .پیداســت کــه ترکیــب سیاس ـتگذاران در

تصمیمگیــری ،نقشــی اساســی بــر ارزیابــی و پشــتیبانی از یــک زمینــۀ ویــژۀ علمــی دارد.

از ســوی دیگــر ،نهتنهــا از علــوم انســانی بــهشــکلی بایســته پشــتیبانی نشــده اســت ،بلکــه ب ـه

شــکلی چشــمگیر کوشــش شــده تــا در پژوهشهــای علــوم انســانی در کشــور دخالــت شــود.

سیاسـتگذاران از دو دهــۀ پیــش کوشـشهایی را بــرای «تحــول در علــوم انســانی» آغــاز کردهانــد.

«اســامی کــردن دانشــگاهها» یکــی از طرحهــای جامعــی بــوده کــه در راســتای تحــول در علــوم
انســانی در ایــران بــه اجــرا درآمــده اســت .فــارغ از درســتی یــا نادرســتی ایــن رونــد ،گمــان مـیرود
اینگونــه طرحهــا در کوتاهمــدت آشــفتگیهایی را در پژوهــش و میــان پژوهشــگران علــوم

انســانی پدیــد م ـیآورد .اگرچــه شــاید در بلندمــدت اینگونــه طرحهــا پیشــرفت علــوم انســانی در

کشــور را بهدنبــال داشــته باشــند ،ولــی ـ آنگونــه کــه پژوهشهــا نشــان دادهانــد ـ نظــم کنونــی
را بــر هــم خواهنــد زد .چنیــن رویکــردی شــاید موجــبشــود در گزینــش دانشــجویان ،اســتادان،
و پژوهشــگران ایــن زمینــه نیــز ســوگیریهایی در نظــر آیــد کــه بدنــۀ علــوم انســانی کشــور را بــا

چالــش روب ـهرو ســازند.

مســائلی کــه طــرح شــد ،بــر انگیــزۀ دانشــجویان ،اعضــای هیئــت علمــی ،و پژوهشــگران علــوم

انســانی نیــز تأثیرگــذار هســتند .اغلــب پژوهشــگران بهدنبــال آننــد کــه موضوعهــای دلخــواه خــود
را پیگیــری کننــد و پژوهشهایشــان بــر آن موضوعهــا تمرکــز داشــته باشــند ،ولــی اگــر بــه آنهــا

گفتــه شــود کــه چــه موضوعــی را بــا چــه کیفیــت و جهتگیــری کار کننــد ،شــاید انگیــزهای بــرای

انجــام پژوهــش برایشــان نمانــد .بیانگیزگــی میتوانــد آنهــا را گوش ـهگیر ســازد و موجــب شــود

کــه آنهــا تمایلــی بــه فراگیــری دانــش و مهارتهــای تــازه نداشــته باشــند.
 .5محدودیتها و پیشنهادهای پژوهش

در ایــن پژوهــش تنهــا آثــاری بررســی شــده کــه در یکــی از پایگاههــای اطالعاتــی پیشگفتــه

در بخــش روش پژوهــش نمایــه شــدهاند .از ایــن رو ،موانــع پژوهــش محــدود بــه یافتههــای ایــن

آثــار اســت و یافتههــای آثــاری کــه در هیچیــک از ایــن پایگاههــا نمایــه نمیشــوند (ماننــد اغلــب
گزارشهــای طرحهــای پژوهشــی مؤسســهها) در ایــن پژوهــش نادیــده گرفتــه شــدهاند .از ایــن

رو ،نبایــد موانــع پژوهــش را محــدود بــه آن کــرد کــه در ایــن پژوهــش گــزارش شــدهاند .افــزون

353

زمستان  | 1400دورة  | 37شمارة 2

بــر ایــن ،دســتهبندی موانــع پژوهــش در هفــت بُعــد اساســی دیــدگاه پدیــدآوران ایــن مقالــه اســت.
اگرچــه ،چنــد تــن از صاحبنظــران نیــز ایــن هفــت دســته را روا دانســتهاند ،ولــی شــاید بتــوان

شــمار دســتهها را کــم و زیــاد کــرد و جــای موانــع گوناگــون در ابعــاد را تغییــر داد .بههــر شــکل،
هــدف اساســی ایــن پژوهــش آگاهــی از خــود موانــع بــوده و دســتهبندی موانــع در ابعــاد بــرای فهــم

بهتــر و کارآمدتــر آنهــا بــوده اســت.

در برخــی از آثــاری کــه نمونــة ایــن پژوهــش بودهانــد ،موانــع بــهشــکل کلــی گــزارش

شــدهاند؛ بــرای نمونــه ،موانــع سیاســی ،مســائل اقتصــادی ،موانــع فرهنگــی ،یــا ضعــف مدیریــت.
ایــن موانــع کلــی میتواننــد خــود دربردارنــدة گســترة وســیعی از موانــع باشــند؛ بــرای نمونــه،

مســائل اقتصــادی خــود میتوانــد موانعــی ماننــد چالشهــای مالــی پژوهشــگران ،کاســتی در اعتبــار
پژوهشــی ،یــا نبــود انگیزههــای مالــی را بپوشــاند .از ایــن رو ،دســتهبندی ایــن موانــع تــا انــدازهای

دشــوار اســت .در ایــن پژوهــش ایــن موانــع در یکــی از هفــت بُعــد دســتهبندی شــدهاند ،در حالــی

کــه ممکــن اســت بــا موانــع دیگــری همپوشــانی داشــته باشــند.

برخــی از موانعــی کــه در ایــن پژوهــش گــردآوری شــدهاند ،بنیــان تجربــی نداشــتهاند .ب ـه

گفتــة دیگــر ،برخــی از پژوهشــگران بــر پایــة دانــش /درک و تجربــۀ زیســتۀ خــود ،چالشهــای

پژوهــش در علــوم انســانی را گــزارش کردهانــد .اگرچــه دیــدگاه ایــن پژوهشــگران بــر پایــة

تخصــص و تجربــه بــوده و در نشــریهها و یــا همایشهــای باکیفیــت منتشــر شــدهاند ،ولــی ایــن
دادههــا زمانــی کــه بــا دادههــای تجربــی آمیختــه میشــوند ،منبــع مطمئنتــری بــرای گــزارش موانــع

و دشــواریها هســتند .هــدف در ایــن پژوهــش ،گــردآوری هرچــه بیشــتر ایــن موانــع بــوده اســت

و دیدگاههایــی کــه بــر پایــة دانــش تجربــی پدیــدآوران بــوده ،کنــار گذاشــته نشــدهاند .شــاید

از دالیــل ضعــف دادهای آثــار گردآوریشــده آن اســت کــه مراکــزی کــه دادههــای شــفاف

و درســت در اختیــار پژوهشــگران میگذارنــد ،کــم هســتند .از ایــن رو ،انتشــار گزارشهــای

گوناگــون از آمــار آمــوزش عالــی ایــران میتوانــد بــه پژوهشــگران در بررســی درســت ایــن دســته

از مســائل یــاری رســاند.

اگرچــه میتــوان بــر پایــة فراوانــی تکــرا ِر موانــع در پژوهشهــای گوناگــون آنهــا را

رتبهبنــدی و اولویتبنــدی کــرد ،ولــی در پژوهشهــای کیفــی اغلــب از چنیــن رویکــردی دوری

میکننــد .از ایــن رو ،موانــع در ایــن پژوهــش اولویتبنــدی نشــدهاند و شــاید در یــک پژوهــش

جداگانــه بــهروش پنــل دلفــی یــا پیمایــش بتــوان بــه رتبهبنــدی آنهــا پرداخــت.

کارهــای میدانــی و دادههــای تجربــی شــاید بتواننــد دیــدگاه روشــنیتری دربــارة موانــع
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پژوهــش در زمینــة علــوم انســانی در ایــران بهدســت دهنــد .بنابرایــن ،طراحــی و اجــرای یــک
پیمایــش ملــی میتوانــد در ایــن زمینــه کارآمــد باشــد .یافتههــای ایــن پژوهــش نیــز میتواننــد

پایـهای بــرای طراحــی پرسشــنامة ایــن پیمایــش بــه شــمار آینــد .یافتههــای پژوهــش نشــان دادنــد کــه

بســیاری از پژوهشــگران بــر ایــن امــر پــا میفشــارند کــه علــوم انســانی در برابــر دیگــر زمینههــای
علمــی اولویــت کمتــری در سیاســتهای پژوهشــی ایــران دارد .شــاید بررســی اســناد باالدســتی

و سیاس ـتهای کالن پژوهشــی در کشــور بتواننــد دیــد بهتــری دربــارة ایــن امــر بهدســت دهنــد.
انجــام مطالعههــای مقایسـهای میــان ایــران و کشــورهای دیگــر نیــز میتوانــد در پژوهشهــای

آینــده در دســتور کار پژوهشــگران باشــد .بــرای نمونــه ،بررســی موانــع و بازدارندههــای پژوهــش در
کشــورهای دیگــر و یافتــن راهکارهایــی کــه ایــن کشــورها بــرای غلبــه بــر ایــن تنگناهــا داشــتهاند،

میتوانــد بــرای سیاسـتگذاران ایرانــی ســودمند و راهگشــا باشــد .بــرای نمونــه ،کشــورهایی ماننــد

ترکیــه ،مالــزی ،عربســتان ســعودی ،و دیگــر کشــورهایی کــه تــا انــدازهای از نظــر علمــی و پژوهــش
همتــراز ایــران هســتند ،میتواننــد مــورد مطالعههــای کارآمــدی در ایــن زمینــه باشــند.

علــوم انســانی در هــر کشــوری نقشــی زیرســاختی بــرای پیشــرفت علمــی بــازی میکنــد و

بــدون آن نمیتــوان ره بــه جایــی بــرد (حســینی و شــهابی  .)1397سیاســتگذاران پژوهشــی در
ایــران بایــد توجــه بیشــتری بــه ایــن موضــوع داشــته باشــند و رفــع موانــع پژوهــش در ایــن زمینــه را

پشــت گــوش نیندازنــد .گمــان م ـیرود فعالســازی «کمیتــة شناســایی موانــع تحقیــق و نــوآوری»،

بــا مشــارکت بیشــتر پژوهشــگران علــوم انســانی بــرای بررســی و پاســخ بــه موانــع پژوهــش در ایــن

زمینــه ســودمند باشــد .چنیــن کمیتــه و یــا کارگروهــی میتوانــد سیاســتها و کوشــشها بــرای
پیشــرفت علــوم انســانی در ایــران را نیــز هماهنــگ ســازد و از پراکندگــی تصمیمگیــری در کشــور

جلوگیــری کنــد.

از توصیههــای اساســی دیگــ ِر برآمــده از یافتههــای ایــن پژوهــش آن اســت کــه اعضــای

هیئــت علمــی و پژوهشــگران علــوم انســانی بایــد بیشــتر در فراینــد تصمیمگیــری و سیاسـتگذاری

درگیــر شــوند و نقــش آنهــا پررنگتــر باشــد .بهتــر اســت کــه پسـتهای اساســی مدیریتــی میــان
زمینههــای گوناگــون علمــی تقســیم شــود و علــوم انســانی نیــز بیــش از گذشــته در ایــن کانونهــا

نقشآفرینــی کنــد.
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بــر انگیــزه و تــوان تحقیــق اعضــای هیئــت علمــی علــوم انســانی و اجتماعــی دانشــگاه فردوســی مشــهد .رســالة

دکتــری .دانشــکده علــوم اجتماعــی ،دانشــگاه تهــران.

_____ .1383 .بررســی عوامــل مؤثــر بــر میــزان تمایــل اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه بــه اجــرای طرحهــای پژوهشــی.
علــوم اجتماعــی.doi: https: //doi.org/10.22067/jss.v0i0.15998 .147-121 :

تاجالدینــی،اورانــوس،فهیمــه بابالحوائجــی ،وعلــی موســوی .1396 .بررســی وضعیــت ترجمــان دانــش در علــوم
انســانی کشــور .دانششناســی .36-25 :)10( 38

حســینپور ،محمــد1390 .الــف .بررســی عوامــل بازدارنــده فعالیــت پژوهشــی اعضــای هیئــت علمــی رشــتههای علــوم
انســانی .یافتههــای نــو در روانشناســی (روانشناســی اجتماعــی) .95-79 :)19( 6

_____1390 .ب .بررســی عوامــل بازدارنــده و تســهیلکننده انجــام پژوهــش و رابطــه آن بــا عملکــرد پژوهشــی اعضــای
هیئــتعلمــی رشــتههای علــوم انســانی دانشــگاههای شــهر اهــواز .پایاننامــة کارشناســی ارشــد .دانشــکده علــوم

تربیتــی و روانشناســی ،دانشــگاه شــهید چمــران اهــواز.

_____ .1391 .آسیبشناســی پژوهشــی اعضــای هیئــت علمــی رشــتههای علــوم انســانی .مطالعــات معرفتــی در دانشــگاه
اســامی .64-45 :)50( 16

حســینی ،ســید حســین ،و روحاهلل شــهابی .1397 .علــوم انســاني در ايــران؛ وضعيــت كنونــي و راهكارهــاي ارتقــاي آن
بــا بهرهگيــري از الگــوي تحليــل درونــي /محيطــي .پژوهشــنامة انتقــادي متــون و برنامههــاي علــوم انســاني 18
(.126-101 :)1

criticalstudy.ihcs.ac.ir/article_3163_fb921c1837391b0383dade33870ec8fc.pdf

در )1399/07/25

(دسترســی

حیـدری ،غالمرضـا ،و فرزانـه قنادینـژاد .1397 .تبییـن موانـع و راهکارهـای نظریهپـردازی در علـوم انسـانی و
اجتماعی (مطالعه موردی :اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز) .رهیافت 	.18-1 :)71( 28

( rahyaft.nrisp.ac.ir/article_13668_91ff28b80e445a65c4f61fb05aecfd03.pdfدسترسی در .)1399/09/05
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_____ ،و رحیــم چینیپــرداز .1396 .مــروری بــر مطالعــات مربــوط بــه اولویتهــای پژوهــش در علــم
اطالعات و دانششناسی در ایران و جهان .علوم و فنون مدیریت اطالعات 	.63-35 :)3( 3

( stim.qom.ac.ir/article_999_d5137c80cab84f9208f9be3f24f6aa44.pdfدسترسی در .)1399/09/05

خوشاخــاق ،مهــدی .1393 .انديشــکده علــم -فرهنــگ :بررســي موانــع تحــول در علــوم انســاني .كنگــره پيشــگامان
پيشــرفت .تهــران.

دارابــی ،مجیــد .1397 .موانــع توســعه علــوم انســانی در ایــران؛ مســئلهای مهــم در شــکلگیری تمــدن نویــن اســامی.
چهارمیــن همایــش ملــی تمــدن نویــن اســامی .تهــران.

_____ .1399 .علــوم انســانی؛ مفهــوم و موانــع توســعه آن .دومیــن جشــنواره تألیفــات برتــر علــوم انســانی اســامی.
جایــزة ویــژة عالمــه جعفــری (رض) .تهــران.

داناییفــرد ،حســن .1388 .تحلیلــی بــر موانــع تولیــد دانــش در حــوزه علــوم انســانی :رهنمودهایــی بــرای ارتقــای
کیفیــت ظرفیــت سیاســت ملــی علــم ایــران .سیاســت علــم و فنــاوری .16-1 :)1( 2

دیانی ،محمدحسین .1381 .گلوگاههای پژوهش در علوم اجتماعی .تهران :کتابخانة رایانهای.
ســامانیان،مصیــب .1384 .وضعیــت تولیــد علــم در ایــران در گــروه علــوم انســانی و موانــع توســعة علمــی در ایــن گــروه.
پژوهشــنامه تربیتــی .84-53 :)2( 4

ســنگی ،لیــا ،محمدمهــدی مجاهــدی ،ســید عبداالمیــر نبــوی ،و الهــه حجــازی1398 .الــف .موانــع توســعه علــوم انســانی
از منظــر خردگرایــی نقــاد بــا نگاهــی بــه ایــران .پژوهــش سیاســت نظــری (پژوهــش علــوم سیاســی) جدیــد :26

.225-221

_____1398 .ب .موانــع توســعه علمــی ایــران در حــوزه علــوم انســانی بــا تأکیــد بــر عنصــر فرهنــگ .مطالعــات سیاســی
.70-49 :)11( 43

شــاهمحمدي ،مريــم .1393 .بررســي عوامــل بازدارنــده فعاليتهــاي پژوهشــي در دانشــجويان كارشناســي ارشــد رشــته
علــوم تربيتــي .همايــش بينالمللــي مديريــت دانشــگاه آزاد اســامی واحــد رودهــن .رودهــن.

شــهریاری ،پرویــز ،و بهــروز رســولی .1399 .هیــچ پژوهشــی بیعیــب نیســت :کاوش محدودیتهــای پژوهــش در

پایاننامههــا و رســالههای دانشــگاهها و مؤسســههای آمــوزش عالــی ایــران .پژوهشــنامه پــردازش و مديريــت
اطالعــات ( https://jipm.irandoc.ac.ir/article-1-4427-fa.pdf .۱۲۶-۹۵ :)۱( ۳۶دسترســی در )1399/07/25

صادقــی ،عبــاس .1370 .بررســی مشــکالت تحقیــق در رشــتههای علومانســانی از دیــدگاه اســاتید دانشــکدههای علــوم
انســانی دانشــگاه اصفهــان .پایاننامــة کارشناســی ارشــد .دانشــکده علــوم تربیتــی و روانشناســی ،دانشــگاه اصفهــان.

صالحی ،محمد ،پرویز سعیدی ،نگین جباری ،مریم کاظمی ملک محمودی ،و شیما کاظمی ملک محمودی.1395 .

موانع انجام فعالیتهای پژوهشی در دانشگاه از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گلستان .توسعة آموزش

جنديشاپور .93-84 :)1( 7

( http://journals.ajums.ac.ir/article_79783_71125a570b7138ecb60732dc4f3d5f1c.pdfدسترسی در )1398/09/05
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صفــدری ،رضــا ،مرجــان قاضیســعیدی ،حمیــده احتشــام ،مهــری روبیاتــی ،و نرگــس ضیایــی .1395 .موانــع پژوهــش

در علــوم پزشــکی از دیــدگاه اعضــای هیئــت علمــی دانشــگاه علــوم پزشــکی بیرجنــد در ســال  .۱۳۹۱مجلــه
دانشــگاه علوم پزشــکی رفســنجان ( http://journal.rums.ac.ir/article-1-3026-fa.html .526-515 :)6( 15دسترســی

در )1398/08/05

صفــری مرادآبــادی ،علــی ،علــی رمضانخانــی ،تیمــور آقامالیــی ،مرضیــه حســینی ،و ســکینه دادیپــور  .1396موانــع

انجــام پژوهــش از دیــدگاه دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی هرمــزگان .پژوهــش در آمــوزش علــوم پزشــکی

.9-1 :)3( 9

doi: 10.29252/rme.9.3.9

طاهــری ،ســیدهســولماز ،بهــاره ناظمــی ،ســقراط فقی ـهزاده ،جــواد راهبــر ،و بهســان اصغرنــژاد .1396 .بررســی موانــع

انجــام پژوهــش از دیــدگاه دانشــجویان دانشــگاه علــوم پزشــکی زنجــان در ســال  .1395توســعه آمــوزش در

علــوم پزشــكي .77-65 :)28( 10

https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=323509

)1398/07/14

(دسترســی در

عابــدی ،بهــاره ،و ســعید محمــدزاده .1396 .شناســایی موانــع تحقیــق و نــوآوری از دیــدگاه اعضــای هیئــت علمــی

(مــورد مطالعــه دانشــگاه کشــاورزی و منابــع طبیعــی رامیــن خوزســتان) .رویکردهــای پژوهشــی کارآفرینانــه در

کشــاورزی( http://eraa.asnrukh.ac.ir/article_87754.html .56-41 :دسترســی در )1399/07/04

عربمختــاری ،روحاهلل .1386 .شناســایی موانــع و مشــکالت پژوهــش در رشــته تربیــت بدنــی و علــوم ورزشــی

دانشــگاههای دولتــی کشــور از دیــدگاه دانشــجویان تحصیــات تکمیلــی .پایاننامــه کارشناســی ارشــد .دانشــگاه
اصفهــان.

علیبخشــی ،عبــاس .1395 .علــوم انســانی بومــی و تمدنســازی اســامی؛ موانــع ،راهکارهــا و قابلیتهــا .مجلــه عیــار
پژوهــش در علــوم انســانی .48-29 :)1( 7

فضیلتخــواه ،حســین .1371 .بررســی موانــع و مشــکالت تحقیقــات اجتماعــی در ایــران .پایاننامــة کارشناســی ارشــد.
دانشــکده علــوم اجتماعــی ،دانشــگاه تهــران.

قادریفــر ،اســماعیل .1392 .شناســایی و اولویتبنــدی موانــع فــراروی پژوهشهــای کاربــردی (مطالعــة مــوردی:

پژوهشــگاههای زیرمجموعــه وزارت علــوم ،تحقیقــات و فنــاوری) .پایاننامــة کارشناســی ارشــد .پردیــس
دانشــگاهی ،دانشــگاه گیــان.

قلیپــور ،حســین .1395 .فهــم چالشهــای تحــول علــوم انســانی در جمهــوری اســامی ایــران مبتنــی بــر رویکــرد
نهــادی .پایاننامــة کارشناســی ارشــد .دانشــکده معــارف اســامی و مدیریــت ،دانشــگاه امــام صــادق علیهالســام.

کریمــی ،وجیهــه ،عبدالرحیــم نوهابراهیــم ،حمیدرضــا آراســته ،و محمدرضــا بهرنگــی .1393 .شناســایی عوامــل مؤثــر

بــر مدیریــت توســعه علــوم انســانی بــا رویکــردی مبتنــی بــر نظریــه دادهبنیــاد بــا نگاهــی بــه آمــوزش عالــی .پژوهــش
در یادگیــری آموزشــگاهی و مجــازی .82-65 :)7( 2

کفاشــانکاخکی،مجتبــی ،ومحســن خلیلــی .1398 .نقــش ارتبــاط علمــی در فراینــد تولیــد دانــش در علــوم انســانی.
پژوهشهــای نظــری و کاربــردی در علــم اطالعــات و دانششناســی .123-107 :)9( 17
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کمیتــة شناســایی موانــع تحقیــق و نــوآوری .1382 .شناســایی موانــع تحقیــق و نــوآوری در کشــور (برنامــه بلندمــدت و
کوتاهمــدت) ».رهیافــت .103-95 :)31( 13

( http://rahyaft.nrisp.ac.ir/article_13363_84c22932833bda90df4ac1dd58dd45f6.pdfدسترسی در )1398/08/17

مالکــپور لتــری ،کامــران .1394 .آسیبشناســی ارتبــاط بیــن صنایــع و دانشــگاههای حــوزة علــوم انســانی .پایاننامــة
کارشناســی ارشــد .دانشــکده روانشناســی و علــوم تربیتــی ،دانشــگاه عالمــه طباطبائــی.

محمدمیرزائــی ،حســن1394 .الــف .بررســی گفتمانهــای تولیــد علــوم انســانی بومــی (دینــی) و آسیبشناســی موانــع
تحقــق آنهــا .پایاننامــة کارشناســی ارشــد .دانشــکده علــوم انســانی ،دانشــگاه شــاهد.

_____1394 .ب .موانــع توليــد علــوم انســاني دينــي در جمهــوري اســامي ايــران (بــا اســتفاده از ديدگاههــاي اســاتيد و
صاحبنظــران حــوزه توليــد علــم دينــي) .كنگــره پيشــگامان پيشــرفت .تهــران.

محمودپــور ،بختیــار ،حمیــد رحیمیــان ،عبــاس عباسپــور ،و علــی دالور .1391 .واکاوی چالشهــای فــراروی

تجاریســازی تحقیقــات علــوم انســانی و ارائــة یــک نظریــه زمین ـهای .ابتــکار و خالقیــت در علــوم انســانی :)2( 2

.48-19

محمــودی ،فیــروز ،زهــرا صمــدی ،و زینــب فیـضاهللزاده .1397 .رتبهبنــدی عوامــل بازدارنــده تولیــد علمــی از دیــدگاه
اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز .راهبردهای آموزش در علوم پزشکی 	.67-60 :)51( 1397
http://edcbmj.ir/article-1-1541-fa.pdf

(دسترســی در )1398/09/02

میرابــی ،مقــداد ،زینــب امینــی ،داود جعفــری ،ایمــان جبلــی ،همــا فضلــی ،فاطمــه عظامــی ،فرزانــه صحرائــی ،زهــره
ســیفیپور ،و رضــا منیعــی .1398 .آمــار آمــوزش عالــی ایــران ســال تحصیلــی  .1396 – 97تهــران :مؤسســه
پژوهــش و برنامهریــزی آمــوزش عالــی.

https://irphe.ac.ir/files/Statistic/files/Amar1Negah/1396-97.pdf

(دسترســی در )1398/08/17

میرزایــی ،مهــدی ،محمــود ابوالقاســمی ،و محمــد قهرمانــی .1395 .موانــع موفقیــت فعالیتهــای پژوهشــی کاربــردی
(تقاضامحور) در دانشگاه صنعتی اصفهان ( .)1381-1390آموزش عالی ایران 	.56-31 :)2( 8

http://ihej.ir/article-1-875-fa.pdf

(دسترســی در )1398/08/27

میرزاییرافــع ،مهــری .1390 .بررســی موانــع نظریهپــردازی در حــوزه علــوم انســانی از دیــدگاه اعضــای هیئــت علمــی
رشــتههای مختلــف علــوم انســانی دانشــگاه بوعلــی ســینا همــدان .پایاننامــة کارشناســی ارشــد .دانشــکده علــوم
انســانی ،دانشــگاه بوعلــی ســینا.

نبــوی،عبداالمیــر،لیــا ســنگی ،ومحمدمهــدی مجاهــدی .1396 .تبییــن موانــع سیاســی و ســاختاری توســعه علمــی
ایــران در حــوزه علــوم انســانی .مطالعــات سیاســی .216-195 :)10( 38

نریمانــی،امیررضــا،رضــا واعظــی،ســید مهــدی الوانــی ،ووجهﺍلــه قربانــیزاده .1396 .شناســایی عوامــل و موانــع
برونســازمانی دانشــگاه در تجاریســازی پژوهشهــای علــوم انســانی .فراینــد مدیریــت و توســعه -81 :)30( 99

.110
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نــوروزی ،عباســعلی ،محمــود ابوالقاســمی ،و محمــد قهرمانــی .1394 .بررســی موانــع تولیــد علــم از دیــدگاه
اعضای هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی .رهیافتی نو در مدیریت آموزشی .108-77 :)22( 6

( http://jedu.miau.ac.ir/article_840_b3a13772fd6a8997233dc3f5b4ea6bbd.pdfدسترسی در )1398/07/04

نــوری ،هــادی .1393 .بررســی موانــع تولیــد علــوم انســانی بومــی در رشــتههای علــوم تربیتــی از دیــدگاه اعضــای هیئــت
علمــی دانشــگاههای تهــران .پایاننامــة کارشناســی ارشــد .پردیــس بینالملــل ،دانشــگاه شــیراز.

واثقیآبــادی ،محمــد .1397 .شناســایی و اولویــت بنــدی موانــع تحقــق مرجعیــت علمــی در عرصــه علــوم انســانی(مورد

مطالعــه دانشــگاه امــام صــادق(ع)) .پایاننامــة کارشناســی ارشــد .دانشــکده معــارف اســامی و مدیریــت ،دانشــگاه
امــام صــادق علیــه الســام.

ویســانی ،یوســف ،و علــی دلپیشــه .1398 .بررســی موانــع و مشــکالت پژوهــش در حــوزه علــوم پزشــکی ایــران از

دیــدگاه اعضــای هیئــت علمــی ،کارشناســان پژوهشــی و دانشــجویان :مــرور سیســتماتیک .مجلــه علمــی دانشــگاه
علــوم پزشــکی ایــام doi: 10.29252/sjimu.27.1.13 .24-13 :)1( 27

هاشــمیاننژاد ،فاطمــه .1394 .بررســی مشــکالت پژوهشــی اعضــای هیئــت علمــی در دانشــگاههای دولتــی شــهر
مشــهد .پایاننامــه کارشناســی ارشــد .دانشــگاه تهــران.
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رسولی 1367و داراي ﻣﺪرك دﻛﺘــﺮي ﻋﻠــﻢ اﻃﻼﻋــﺎت
رﺳﻮﻟﻲ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺳﺎل
ﺑﻬﺮوزبهروز
و داﻧﺶﺷﻨﺎﺳﻲ از ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت اﻳﺮان )اﻳﺮاﻧــﺪاك(
اﺳــﺖ .اﻳﺸــﺎن ﻫﻢاﻛﻨــﻮن اﺳــﺘﺎدﻳﺎر ﭘﮋوﻫﺸــﻜﺪة ﺟﺎﻣﻌــﻪ و اﻃﻼﻋــﺎت در
ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت اﻳــﺮان )اﻳﺮاﻧــﺪاك( اﺳــﺖ .ﻣــﺪلﻫﺎي

متولــد ســال  1367و دارای مــدرک دکتــری علــم اطالعــات و دانششناســی

اطالعــات ایــران (ایرانــداک) اســت .ایشــان
فنــاوری
علــوم و
پژوهشــگاه
ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺤﺘــﻮا ،و
ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت،
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﻜﺮي،
ازوﻛﺎر ،ﺣﻘﻮق
ﻛﺴﺐ
ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.

هماکنــوناســتادیار پژوهشــکدة جامعــه و اطالعــات در پژوهشــگاه علــوم و

فنــاوری اطالعــات ایــران (ایرانــداک) اســت .مدلهــای کس ـبوکار ،حقــوق
مالکیــت فکــری ،سیاســت اطالعــات ،صنعــت محتــوا ،و علمســنجی از جملــه
عالیــق پژوهشــی وی اســت.

ﭘﺮوﻳــﺰ ﺷــﻬﺮﻳﺎري ،داﻧﺶآﻣﻮﺧﺘــﺔ دﻛﺘــﺮي ﺗﺨﺼﺼــﻲ داﻧﺸــﮕﺎه ﻋﻼﻣــﻪ
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ در رﺷﺘﺔ ﻋﻠﻮم ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﺖ .وي ﻛﺎر ﻋﻠﻤـﻲ ﺧــﻮد را از ﺳــﺎل

360

 1379ﺑﺎ ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﮋوﻫﺸــﮕﺎه ﻋﻠــﻮم و ﻓﻨــﺎوري اﻃﻼﻋــﺎت
اﻳـﺮان آﻏــﺎز ﻛــﺮد و ﻫﻢاﻛﻨــﻮن اﺳــﺘﺎدﻳﺎر ﭘﮋوﻫﺸــﻜﺪة ﺟﺎﻣﻌــﻪ و اﻃﻼﻋــﺎت
اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳـﻲ ارﺗﺒﺎﻃــﺎت ،ﺗــﺮوﻳﺞ و ﻫﻤﮕﺎﻧﻲﺳــﺎزي ﻋﻠــﻢ از ﺟﻤﻠــﻪ
ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.

ﭘﮋوﻫﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم و ﻓﻨﺎوري اﻃﻼﻋﺎت اﻳــﺮان )اﻳﺮاﻧــﺪاك( اﺳــﺖ .ﻣــﺪلﻫﺎي
ﻛﺴﺐوﻛﺎر ،ﺣﻘﻮق ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﻓﻜﺮي ،ﺳﻴﺎﺳﺖ اﻃﻼﻋﺎت ،ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺤﺘــﻮا ،و
ﻋﻠﻢﺳﻨﺠﻲ از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.

چالهها و چالشهای پژوهش در علوم انسانی در ایران؛ پنجرهای بهروی سیاستگذاری علم | رسولی و شهریاری

آﻣﻮﺧﺘــﺔ دﻛﺘــﺮي ﺗﺨﺼﺼــﻲ داﻧﺸــﮕﺎه ﻋﻼﻣــﻪ
ﺷــﻬﺮﻳﺎري ،داﻧﺶ
ﭘﺮوﻳــﺰ
شهریاری
پرویز
ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﻳﻲ در رﺷﺘﺔ ﻋﻠﻮم ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺳﺖ .وي ﻛﺎر ﻋﻠﻤـﻲ ﺧــﻮد را از ﺳــﺎل

ي اﻃﻼﻋـ
ـﮕﺎه ﻋﻠــﻮم و ﻓﻨـ
ﭘﮋوﻫﺸـ
ـةﻋﻠﻤﻲ
ﺌﺖ
ﻋﻀﻮﻳﺖ در ﻫﻴ
ـﺎتـگاه عالمــه طباطبایــی در رشــتة علــوم
دانشـ
تخصصــﺎورـی
ـری
دکتـ
آموختـ
1379دانﺑﺎش

اﻳـﺮان آﻏــﺎز ﻛــﺮد و ﻫﻢاﻛﻨــﻮن اﺳــﺘﺎدﻳﺎر ﭘﮋوﻫﺸــﻜﺪة ﺟﺎﻣﻌــﻪ و اﻃﻼﻋــﺎت

خـازـودﺟﻤﻠــﻪرا از ســال  ۱۳۷۹بــا عضویــت در هیئــت
ویﺞ وکار
ـات اسـ
ارتباطـ
ـیﻋﻠــﻢ
علمـﺎزـي
ﻫﻤﮕﺎﻧﻲﺳـ
ـت .ﺗــﺮوﻳ
ارﺗﺒﺎﻃــﺎت،
ﺷﻨﺎﺳـﻲ
اﺳﺖ .ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻋﻼﻳﻖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ وي اﺳﺖ.

علمــی پژوهشــگاه علــوم و فنــاوری اطالعــات ایــران آغــاز کــرد و هماکنــون
اســتادیار پژوهشــکدة جامعــه و اطالعــات اســت .جامعهشناســی ارتباطــات،

ترویــج و همگانیســازی علــم از جملــه عالیــق پژوهشــی وی اســت.

361

