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 چکیده
که به    شوندی مقام نائل م  نیبه ا  یی است و دانشمندان و کشورها  ی علم  یهاانیبن  نیتری دیاز کل  یپردازه ینظرمقدمه:  

به نظر می باشند  شرفتهیپ  ی لحاظ علم این پدیده آن.  هنوز  ایران رشد نکرده است و کماکان رسد  باید در  گونه که 

پردازی یدی رشد ظرفیت نظریه های ایرانی در این زمینه ضعیف هستند. هدف این پژوهش واکاوی موانع کلدانشگاه

 در کشور است. 

گرایی تعریف ای از عمل بینی آن در فلسفۀ تفسیرگرایی با آمیزهرویکرد این پژوهش کیفی و جهان شناسی:  روش

پردازی در دانشگاه تربیت مدرس و پژوهش حاضر با هدف اصلی شناسایی موانع رشد نظریه  این دلیل که  به  شود.می 

پژوهشگران با عوامل انسانی مواجه هستند که    پردازی انجام شده است،راهکارهایی برای گسترش ظرفیت نظریهارائۀ  

بندی آنها  آیند. از منطق استقرایی برای شناسایی موانع و راهکارها و دسته پردازی به شمار می گران اصلی نظریهکنش

پژوهش به رویکرد کمی ترجیح داده شد. نوآوری کلیدی    گویی به اهدافاستفاده شد. پس رویکرد کیفی برای پاسخ 

شناسی است. از آنجا که این مطالعه با روش کیفی کند در روش ها متمایز می از دیگر پژوهش  راآن پژوهش حاضر که  

علمی نفر از اعضای هیأت   12گیری متخصص«  دهد. با تکنیک »نمونهانجام شده دید بهتری از بافت واقعی به دست می 

 های گوناگون علمی گزینش شدند و با آنها به شکل حضوری مصاحبه شد. انشگاه تربیت مدرس از حوزهد
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 ن ی ا  توانی م  ی نگاه کل  کی. در  رندیقرار گ  یپردازهینظر  شرفتیسر راه پ  توانندی هستند که م  یاریموانع بسها:  یافته

کل گروه  دو  به  را  سازمان موانع   ی موانع  برون  و  س  فراگیر  موانع  در   کرد.   یبنددسته   ی ازمانو  ریشه  سازمانی  موانع 

توان های دیگر به چشم نخورند. این موانع را می سازوکارها و مدیریت دانشگاه تربیت مدرس دارند و شاید در مؤسسه 

 ، ی ضعف ارتباط علم  ،ی ابینظام نادرست ارزش  ،ی منابع سازمان  تیمحدود  ،ینهاد  وندیکمبود پدر هفت دستۀ کلی شامل  

 سازماندهی کرد.  پژوهشگران ی تیمسئولی و ب ان،یدانشجو  ی علم نییپا تیفیک ،ی آموزش ناکارآمد دانشگاه

های علمی است که باید با جدیت در فضای علمی ایران دنبال شود ترین پدیدهپردازی از کلیدی نظریهگیری: نتیجه 

سازند. پژوهش حاضر با رویکرد کند می   راآن انعی است که رشد  و نخستین گام برای تحقق این پدیده شناسایی مو

نظریه موانع  از  ژرف  دیدی  که  شده  انجام  می کیفی  دست  به  دسته پردازی  و  تازه دهد  می بندی  مطرح  که  ای  کند 

گذاری  ترین کارکرد این پژوهش برای سیاست سازد. کلیدی گذاری را در این زمینه عملی می گیری و سیاست تصمیم 

هایی توان تصمیمهای این پژوهش می پردازی در دانشگاه تربیت مدرس است. با توجه به یافتهگسترش ظرفیت نظریه  و 

و این ظرفیت را در دانشگاه به وجود آورد. اگرچه، شاید   انجامدیبکلیدی طرح کرد که در نهایت به حذف موانع  

های پژوهشی کشور ها و مؤسسهلی را در دیگر دانشگاهتوانند چنین مدگذاران آموزش عالی در کشور نیز می سیاست 

 سازی کنند. پیاده

 پردازی، نظریه، دانشگاه تربیت مدرس، موانع و مشکالت، آموزش عالی. : نظریههاکلیدواژه

 

 مقدمه و طرح مسأله

او در طول زمان بوده    هایها و تواناییهای کلیدی نسل بشر و بنیان بسیاری از پیشرفت علم از پدیده 

نظام بسیار  امروزه  پدیده  این  درگیر است.  گوناگون  نهادهای  است؛  یافته  نیز  نهادی  ساختار  و  مندتر شده 

گران کلیدی با پدیده علم سروکار دارند  های علمی و مدیریت فرایندهای مرتبط با علم هستند، کنش فعالیت

می  راآن که   مشخصی جلو  فرایندهای  و  که    برند،  دارد  امکان   شرفتیپوجود  را  علم  میسریع  کنند.  پذیر 

های  ها و آزمایش ها را تشریح و تبیین کنند باید مشاهده بتوانند پدیده   آنکهدانشمندان و پژوهشگران برای  

مند و منطقی دربارۀ آنها  دقیقی انجام دهند، آنها را در قالب قواعدی خاص گزارش کنند و توضیحی نظام 

  را آنمند چیزی است که ما امروزه  بینی نظامبینی کنند، این توضیح، تبیین و پیش و آنها را پیش   ارائه دهند

 شناسیم.می 1عنوان نظریه به 

»نظریه« از شمار واژگانی است که با علم پیوندی ناگسستنی دارد. ابداع تلفن برای برقراری ارتباط با  

های  ی هواشناسی، پیدایش هوش مصنوعی، و همۀ پیشرفت هابینی یکدیگر، فرستادن ماهواره به فضا، پیش

 
1. Theory 
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هاست که در سال  ن« ینشتیاثر »آلبرت ا  1ت«ی نسب  یۀ»نظر  نمونه   ی براهای علمی هستند.  دیگر وابسته به نظریه 

 ا یآمده است.    دی پد  یگوناگون علم  یهانه یدر زم  ییهاشرفت یآن پ   یۀ مطرح شده و بر پا  یعیعلوم طب  ۀ حوز

و    خی و تار  یعلوم اجتماع  ۀ در حوز  شتری مثال زد که ب   توانیاثر »تامس کوهن« را م  «یعلم  ی اه»انقالب   یۀنظر

  یۀ و »نظر  2ک«یکپرن  یۀ»نظر  ایداد.    حیعلم را توض   یهام یپارادا  توانیآن م  یۀعلم مطرح است و بر پا  ۀفلسف

اخترشناس  3کپلر«  و  فضا  علوم  ف  «یوتنین  کیمکان  یۀ»نظر  ،یدر  »نظر  یۀ»نظر  ک،یزیدر  برخورد    یۀدانش«، 

 بر   امروز  علم  گفت   توانی م  که  هستند  ینیادیبن  میمفاه   همه  هاه ینظر  نیا  مانند  و  ،4« یآنوم  یۀها«، »نظرتمدن

 .کرد خواهد   شرفتیپ  یامروز یهاه ینظر یۀ پا بر ز ین  فردا علم و  گرفته شکل  آنها یۀپا

فرایندهای علمی و ارتباط مراکز علم با جهان پیرامونی  پردازی در قلب  توان گفت نظریه ی میعبارتبه 

ها و پیشبرد علوم  رسمی است که عالمان علوم اجتماعی از طریق آن به تولید و خلق ایده  و قرار دارد و راه 

(. یکی از تأثیرگذارترین افراد در تاریخ و فلسفۀ علم، یعنی Jaccard and Jacoby, 2010, ixپردازند )می

های علمی اظهاراتی عام و فراگیر هستند که منطق دانش علمی بر پایۀ آنها  ر« معتقد است که نظریه »کارل پوپ

 (. Popper, 2005, 37استوار است )

ی، سیاسی و اجتماعی( اقتصادها اعم از )علمی، فرهنگی،  ای در همه زمینه رشد و پیشرفت هر جامعه

عنوان مراکز علمی نقش مهم  ها به ها دارد و دانشگاه پیشرفت دانشگاه همبستگی و رابطه بسیار قوی با رشد و 

نظریه  توسعه  و  تولید  در  کلیدی  پیشرفت  و  زمینۀ  در  سیاستگذاری  و  توصیه  علیرغم  دارند.  را  علمی  های 

مینظریه نظر  به  کشور،  در  آن پردازی  پدیده  این  هنوز  کماکان رسد  و  است  نکرده  رشد  باید  که  گونه 

تردید  دهد با مسائل و مشکالتی مواجه هستند. بی اند که نشان میی ایرانی در این زمینه ضعیف بوده هادانشگاه 

توان دربارۀ آنها  تا زمانی که دیدی کامل و جامع از گسترۀ این مسائل و مشکالت وجود نداشته باشد نمی 

 .برآمدپردازی ریه اندیشی کرد و در راستای برطرف کردن آنها و سرانجام افزایش ظرفیت نظچاره 

پژوهش حاضر با رویکرد موردکاوی به بررسی این مشکالت در دانشگاه تربیت مدرس که از این  

تحصیالت تکمیلی در میان    دهنده ارائهعنوان یک دانشگاه  قاعده مستثنی نیست پرداخته است. این دانشگاه به 

شاخصدانشگاه  لحاظ  به  خوبی  رتبه  دارای  ایران  و  های  علمی  داشتن  های  بر  افزون  و  است  پژوهشی 

 
1. Relativity Theory 

2. Copernicus’ Theory 
3.  Kepler’s Theory 

شود. این به معنی عدم وابستگی شخص و جامعه است  هنجاری اطالق میبه فقدان هنجار یا بی : Anomieانگلیسی  به  آنومی. 4

 شناس فرانسوی امیل دورکیم مشهور شد. انجامد. این اصطالح توسط جامعهکه به چندپاره شدن جامعه می



   1399بهار و تابستان ، 1، شماره  10سال                         دانشگاه فردوسی مشهد          نامه کتابداری و اطالع رسانی، پژوهش   8

 

زمینه ظرفیت در  خبره  و  متخصص  انسانی  منابع  مثل  داخلی  گوناگون،  های  برگزاری    سالههمه های  متولی 

های علمی و غیره است و همه  ها، جلسات تخصصی علمی، کارگاه ها، کنفرانس های علمی، همایش نشست 

پردازی و تولید  ن دانشگاه برای ایجاد زمینه برای نظریه های بالقوه و بالفعل ایرویدادها نشانگر ظرفیت این  

 نظریه است. 

پردازی در  این پژوهش بخشی از طرح فراگیرتری است که با هدف تدوین مدل رشد ظرفیت نظریه

پردازی  نگر موانع و مشکالت رشد ظرفیت نظریهدر یک نگاه کل  اگر  دانشگاه تربیت مدرس انجام شده است.

بندی کنیم، این مقاله به شکلی خاص مسائل و مشکالت سازمانی رشد  اگیر و سازمانی دستهرا به دو دستۀ فر

 پردازی را در کانون توجه جای داده است. ظرفیت نظریه 

 

 پردازی نظریه و نظریه 

ای نظریه تعریفی نسبتاً ساده است که ریشۀ واژۀ »نظریه« را در ادبیات یونانی و در  نامهتعریف واژه 

 « میTheoriaواژۀ  جستجو  )رفیع «  ص  1393پور،  کنند  )  المعارفدائره (.  93،   Britanica»بریتانیکا« 

Encyclopedia, 2017»مند از آورده است: نظریۀ علمی یک ساختار فکری نظام   1( در تعریف »نظریۀ علمی

د در یک چیز ای از قوانین تجربی یا آزمایشگاهی مرتبط با قواعد موجوای است که مجموعهمفاهیم گسترده 

که هم مشاهده و هم ثابت شده است. یک نظریۀ علمی ساختاری است که توسط این    برداردیا پدیده را در 

، ص  1393پور )ای منطقی و علمی پدید آمده است. رفیع شود و برای توضیح آنها به شیوه قوانین پیشنهاد می

نیز مجموعه93-96 اس(  کرده  را گردآوری  نظریه  تعاریف  از  معنی ای  به  را  نظریه  عام  تعریفی  در  او  ت. 

ای با عمل این بررسی نباید الزاماً رابطه   کهیطوربه داند، » »بررسی کلی و وسیع مسائل از راه تفکر و تخیل« می

 )واقعیت( داشته باشد«.

ا  ها راند، نظریه هایی که تاکنون ارائه شده شمار نظریه ( با اشاره به حجم بی Kroto, 2017»کروتو« )

های علمی های غیرعلمی. او در تعریف نظریههای علمی و نظریه بندی کرده است: نظریه در دو دستۀ عام طبقه 

ها )فکت( هستند، چرا که در نتیجۀ کارهایی تجربی هایی که صحیح و بر پایۀ واقعیتگویند که »نظریهمی

آمده  نظریه پدید  تاکنون  اگر  قراند«.  کنار هم  در  را  گوناگون  دقیق های  و  باشیم  داده  آنها ار  احوال  در  تر 

ها به لحاظ وسعت و گستردگی در یک سطح نیستند.  ایم که تمام نظریه کنکاش کرده باشیم، متوجه شده 

در حوزۀ علوم اجتماعی( آنها  ژه یوبه ها ) ( بر پایۀ گستردگی و کانون توجه نظریه Babbie, 2010, 34»ببی« )

 
1. Scientific Theory 
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های متوسط،  یا نظریه   2ها«های کالن، »مِزوتئورییا نظریه  1ها«کند: »ماکروتئوریبندی میطبقه را در سه دسته  

های گوناگون آزمون  ها در هر سطحی، در موقعیتهای خرد. با این حال، نظریهیا نظریه  3ها«و »میکروتئوری 

ن یک نظریه مقایسۀ منطقی نتایج معتقد است نخستین شیوه برای آزمو  (Popper, 2005, 9-10)شوند. »پوپر«  

آنها با خودشان است؛ به عبارت دیگر یک نتیجه با نتایج دیگر مقایسه شود که آیا این نتایج منطقی هستند یا 

نه. از این طریق انسجام درونی یک نظریه مورد سنجش قرار خواهد گرفت. دومین شیوه بررسی شکل منطقی 

در نهایت، شیوۀ چهارم آزمون یک   ؛ وها استنظریه با دیگر نظریه یک نظریه است. شیوۀ سوم، مقایسۀ یک  

 نظریه از طریق کاربردهای تجربی نتایج برخواسته از آن نظریه است. 

نظریه   یک  که  خواهد شد  مشخص  دقیق،  معیارهای  پایۀ  بر  نظریه  یک  ارزیابی  از  پس  سرانجام، 

تواند  شد و به نظر او تنها یک نظریۀ خوب می توسط »پوپر« طرح    4»خوب« است یا نه. گزارۀ »نظریۀ خوب«

پذیری، باروری،  کاری، تعمیمهای یک نظریۀ خوب از نظر »پوپر« یگانگی، محافظهپذیر باشد. ویژگیزیست

انسجام درونی، ریسک )خسّت،  انتزاع هستند  و  تجربی،   ها،ی ژگیو  ن یا  ان یم  در(.  Wacker, 1998پذیری 

  ن ی ا  یکارمحافظهداشته باشد،    زیوجه تما  گرید  یهاه یبا نظر  دیبا  هینظر  کی ه  معناست ک   ن یبه ا  هینظر  یگانگی

 ازداشته باشد،  ی بهتر یهایژگیتازه و ۀ یداشته باشد مگر آنکه نظر ینیگزیجا تواندینم ه ینظر کیاست که 

. شودیقلمداد م  ی بهتر  ۀ یکاربرد داشته باشد نظر  ی شتریب   ی هاهر چه در حوزه   ه ینظر  ک ی  ،یریپذمیتعمنظر  

مورد   در از آن منتج شود بهتر است.    یشتریب  ی هاه یها و فرضبارورتر باشد و مدل   هیهر چه نظر  ، یبارور  نظراز  

داشته باشد، بهتر است.    یکمتر  ی هافرض  ه ینظر  ک یهر چه    برابر باشند،   گرید  ی زهایاگر چ  ه، یدر نظر  خست

. د یآیالزم به دست م  حیها و دارا بودن توضارتباط  یتمام  یمنطق  فیبا تعر  هینظر  کیدر    یدرون  انسجام

  باشند   ریپذسک یر  دیبا  هینظر  کی  یتجرب  یهاآزمون   تمام   که  معناست  نی ا  به   هینظر  یتجرب  بودن  ریپذسکیر

  چه   هر.  است  فضا  و  زمان  از  آن  رها بودن  هینظر  بودن  یانتزاع.  باشد  ممکن  اریبس  دیبا  هینظر  کی  ابطال   و

برای ارائۀ یک نظریۀ خوب   .است  باالتر  انتزاع   سطح  باشد   داشته   وجود  هینظر  کی  در  ی شتریب   یهاارتباط 

)شیوه  »ببی«  ولی  هستند،  گوناگونی  شیوه Babbie, 2010, 53های  نظریه (  دسته  های  دو  در  را  پردازی 

های گوناگونی . در هر شیوه نیز روش6پردازی استقرایی«و »نظریه 5پردازی قیاسی« کند: »نظریهبندی می طبقه 

 
1. Macrotheory 

2. Mesotheory 

3. Microtheory 
4. Good theory 

5. Deductive Theory Construction 

6. Inductive Theory Construction 
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( از نخستین افرادی است که کوشیده تا بتواند فرایند  Dubin, 1987پردازی هستند. »رابرت دابین« )برای نظریه 

( در این اثر Dubin, 1987اش به عینیت برساند. »دابین« )از شکل انتزاعی  راآن پردازی را مدون کند و نظریه

را متشکل از هشت گام کلیدی )تشخیص مسئله، شناسایی مفاهیم نظریه، استخراج قوانین، پردازی  فرایند نظریه 

های تجربی، ساختن فرضیه برای  تشخیص مرزهای نظریه، شناسایی شرایط عملکرد نظریه، شناسایی سنجه 

نظریه در دنیای واقعی( می  نظریه، آزمون  ارائه شده آزمون  این هشت گام در شکل زیر  سوزان  »   اند.داند. 

کند که شامل پنج گام کلیدی است. پردازی پیشنهاد می( نیز روشی را برای نظریه Lynham, 2000لیهام« ) 

هایی را طرح کرده است که در ( با مطرح کردن »چرخۀ طبیعی« علم گام Meredith, 1993»جک مردیث« )

شود و به توضیح  توصیف آغاز می  شوند. به نظر »مردیث« این چرخۀ طبیعی ازپردازی ختم مینهایت به نظریه

( نیز Carlile and Christensen, 2004و کریستینسن )  کارالیلشود.  رسد و سرانجام به آزمایش ختم میمی

»ون دی    2007پردازی تدوین کردند. در سال  روش خود را در دو مرحلۀ توصیفی و هنجاری برای نظریه 

های  پردازی و طرح پژوهش« ارائه داد که به نحوی با روش ( چارچوبی برای »نظریهVan de Ven, 2007ون« )

معتقد است، تعامالت اندیشمند    ( Van de Ven, 2007دیگر قدری شباهت و اندکی تفاوت دارد. ون دی ون )

های بدیل، دهی نظریهمسأله، شکل   فرموله کردنگیرد:  ورز در چهار حوزه بسیار اساسی شکل میو اندیشه 

 ها.کارگیری یافته واهد، و به گردآوری قرائن و ش

 

 پیشینۀ پژوهش

پردازی از جوانب گوناگونی در کانون توجه جای گرفته و مطالعه  های دانشگاهی نیز نظریه در نوشته 

تعریف و روششده است. بسیاری از پژوهش  به  این حوزه معطوف  نظریه های  بوده های  اند. برای  پردازی 

ۀ معماری پرداخته و عناصر حوزپردازی در  نظریه   الفبای  و  نظریه  ( به ساختار1384)  بیدهندی  مثال، قیومی

نظریۀ علمی را تشریح کرده است. شوقی به چگونگی نظریه 1384نیا و جاللی )یک  نیز  پردازی در علم ( 

عنوان:   پردازی، در پژوهشی با( در مورد خواستگاه نظریه1390اقتصاد اسالمی پرداختند. رضایی اصفهانی )

 نظر مورد دانش  متن  از تواند می  هانظریه خاستگاه های علمی قرآن به این نتایج رسیدند که:  پردازینظریه

  قرآن آیه  یک  از یا طبیعی پدیده  یک از  برخاسته حدس  یا الهام  پژوهشگر یعنی دیگر،  دانشی  از یا برخیزد

 دیگر عبارت به  .دهدمی سامان راآن علمی قرائن و شواهد به توجه با و کندمی ارائه یهایهنظری

 صورتبه  علمی نظریه  گاهی  یعنی است  تباری  چند  گاهی و  است  تباری تک  گاهی علمی هایپردازینظریه

 . شودمی متولد قرآن علمی هایپردازینظریه  که اینجاست از .گیردمی شکل ایرشته  میان
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گیرد. پردازی جای میهای نظریههای مرتبط به روش ( در زمره پژوهش1387)  فردپژوهش دانایی

تطبیقی به این نتایج  پژوهشی   :مدیریت و سازمان مطالعات در پردازینظریه شناسیبا عنوان: روش  پژوهش او 

 برخوردارتخصصی   دانش نوع دو از باید کنند پردازینظریه  خواهندیم که اندیشمندانی دست یافت که:

به   نسبت  دانش و کنند سازی تئوری آن مورد در تا برآنند که ایپدیده  به نسبت دانش باشند؛

کانوننظریه هایشناسیروش  اساس چهار این بر  .است هاشناسیروش  مقایسه مقاله این تمرکز پردازی. 

 دی ون لینهام، دوبین، شناسیروش یعنی مدیریت، و سازمان علم در پردازینظریه در اصلی شناسیروش

 ضعف نقاط ارائه ضمن .شد ارائه پردازینظریه مورد در رهنمودهایی و مقایسه کریستنسن و کارالیل و وِن

 معیار  و کارگزار با پژوهشگر پردازی، رابطه تئوری فرایند رویکرد، نوع پارادایم، شناسی،روش هر قوت و

 که ( نشان داد1387فرد )پژوهش دانایی  گیرینتیجه   .شد مقایسه هم با شناسیروش چهار هر تئوری ارزیابی

 »ون روش ولی دهدمی  ارائه گام دقیقیبه گام  فرآیند پردازینظریه  مبتدیان برای دوبین شناسیروش اگرچه

 دوبین شناسیروش با  بیشتری  دیگر شباهت شناسیروش  دو  دارد، عمل با تریتنگاتنگ  پیوند ون« دی

هر عین  در .دارند توجه حاضر حال در شناسیروش چهار حال    .است گرفته  قرار پردازان تئوری  مورد 

)دانایی پژوهش1388فرد  ادامه  در  روش (  به  مربوط  نظریههای   عمومی  شناسیروش  به  پردازی،شناسی 

  کارل   ی نظریه از  جدای  ها،شناسیروشاین   در  روش  به پردازی »دوبین« پرداخته است. به نظر او عشقنظریه

  تولید   از  ترس.  است  داده   قرار  پژوهشی  اثبات  سخت  هایمحدودیت   یچنبره   در  را  پردازینظریه  وایک،

 .هاستمحدودیت  این  حاصل مدیریت، یرشته  در نظریه،

پژوهش  از  نظریهگروهی  حوزه  نظریههای  موانع  شناسایی  به  ویژه  پردازی  توجه  اند  داشته پردازی 

پورعزت،  پژوهش  )های  یزدانی  و  )1388رضایی  رافع  میرزایی   ،)1390( جواهردهی  رفیع 1391(،  پور  (، 

پرداخته   طوربه (  1395) مسئله  این  به  )خاص  یزدانی  و  رضایی،  پورعزت،  پژوهش  1388اند.  یک  با  که   )

  سی دانشگاه تهران پرداختند و های مدیریت، روانشناسی و علوم سیاتوصیفی به پیمایش نظرات اساتید حوزه 

موانع  که  رسیدند  نتیجه  این  و  ساختاری،  به  انگیزشی،    فرایند   در  علمی  جوامع  فرهنگی  کارکردی، 

  اهمیت   رغمعلی  که   است   آن   پژوهش   اصلی   ترین موانع هستند. ادعایاجتماعی کلیدی   علوم   در   پردازینظریه

 بر   تأکید   در   پردازینظریه  طبیعی  فراگرد  به  توجه   عدم   فرهنگی،   و   کارکردی  ساختاری،  موانع   به   توجه 

  . است  انسانی  علوم   قلمرو  در   پردازینظریه  سیر  رکود   اصلی  دالیل  از  یکی  آن،   حل  بر  تمرکز  و  مسئله  شناسایی

  عضو   94  دیدگاه   از  انسانی   علوم   حوزه   در   پردازینظریه  موانع   ( نیز به بررسی1390همچنین، میرزایی رافع )

ای  گویه   35ای  همدان پرداخت. پرسشنامه  سینا  بوعلی  دانشگاه   انسانی  علوم  مختلف  هایرشته  علمیهیأت 
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  میزان   به  فردی  های این پژوهش عواملها در این پژوهش به کار گرفته شد. بر پایۀ یافته برای گردآوری داده 

  پردازی نظریه   مانع  زیادی  میزان  به  شناختیمعرفت  و  شناختیروش  شناسی،ارزش  اجتماعی،  عوامل  زیاد،  خیلی

  اعضاء   دیدگاه   بین  که   داد  نشان   پژوهش  این   جانبی  هاییافته   عالوه به.  شوندمی   انسانی  علوم  حوزه   در

 ندارد. وجود  معناداری  تفاوت  انسانی  علوم  حوزه   در  پردازینظریه   موانع  خصوص  درو مرد    زن  علمیهیأت 

 اقتصاد   دانشکده   و  انسانی  علوم  و  ادبیات  دانشکده   علمیهیأت   اعضاء  دیدگاه   بین  که  داد  نشان   هایافته   همچنین

 . دارد وجود  معناداری تفاوت انسانی علوم  حوزه  در پردازیموانع نظریه زمینۀ  در اجتماعی علوم  و

مقدمات،    یابیکند: اصالت پردازی در ایران اشاره می( به هشت مانع کلیدی نظریه1391جواهردهی )

  تعبد، فقدان  و   تعقل  میان  ارتباط  ایجاد  در  بصیرت، ناتوانی  گرایی، فقدانغالب، مادی   گرایی، گفتمانذهنی

 در  شناسانجامعه  و   شناسیجامعه  نقش  به  توجهیبی   ( نیز به 1394تحمل. میرفردی )  شهودگرایی، و فقدان 

  جامعه،   هایبخش   دیگر  با   مقایسه   در  پژوهشی   هایبودجه بودن    نیی پا  جامعه،  ریزیبرنامه   و  عمومی  ساختار

 کارگیریبه   همچنین   و  یادگیری  و  شناخت  آموزش،  زمینۀ  در  زدگیعام  و  گراییمدرک   روحیه  گسترش

 کرده است.   اشاره   های پیرامونش در ایران عنوان موانع رشد این حوزه و نظریه شناسی به جامعه  دانش   و   مفاهیم

به  1395)  پوررفیع و در کتاب خود  توجه گذاشته  کانون  را در  ایران  موانع رشد علمی  ( موضوع 

نظریهکرسی )بیهای  رشاد  است.  پرداخته  دسته پردازی  دو  نیز  نظریه تا(  موانع  از  میبندی  نام  برد. پردازی 

 معرفتى  یتوضع  و  خصائص  و  خصائل  از  که  سلبى  هاىبندی نخست شامل موانع انفسی یا درونی )عاملدسته

  به   بلکه   شود،نمى   مربوط   محقق  به   که  است( و آفاقی یا برونی )موانعى  برخاسته   محققین  خلقى  و   روحى  و

 حاکم  کلی  هایسیاست   و  ساختار  و  معرفت  یحوزه   در  کشور  مدیریتى  یسامانه   اجتماعى،  شرایط

 موانعى  و  علّى  نقش  که  موانعى  یعنی  مسببى،  و  بندی دوم شامل موانع سلبی )سببىگردد( است. دستهبازمى

اخالقى( است. سرانجام، از نظر   و  مدیریتى  فرهنگى،  موانع  و  ماهوى  دارند( و ایجابی )نحو  معلولى  شأن  که

  و   رکود   در  را   نقش  ترینژرف   و  سهم بیشترین روانی  و فرهنگی  موانع  کیفی،  و  کمی  لحاظ   تا(، به رشاد )بی 

 تاریخى  کند: گسستپردازی در این زمینه اشاره میمانع کلیدی نظریه   14و او به    کنندمی  ایفا  معرفتی  رکون

فقدان  ـ اعتماد   و   تقاضا، خودباختگى  و   طلب   معرفتی،  نبوغ   به  دیگرشیفتگى،  پایین،   زدگی، حجابنفس 

  تکریم، فقدان  رسم  زدگى، فرومردنآرا، سیاست  تضارب  و  نقد  سنت  زدگى، پیرپرستى، فقرمعاصرت، سنت

 آزادی.  فقد  مشهورات، و توهم  از  عبور جرئت تعالم، کمبود رفع

 یفیتعار و   اند پرداخته   یپردازهینظر و   ه ینظر  اساس و اد یبن به  ران،ی ا  از   خارج  های پژوهش   از   ی تعداد

  ( Thomas, 1997)   توماس  ی سو  از  هینظر  مفهوم   فیتعار  یقیتطب   وتحلیلتجزیه .  اندکرده   ارائه   مفهوم   ن یا  از



 13 ...رانیدر ا یپردازهینظر ۀدیپد ت یموانع رشد ظرف                                                        1399، بهار و تابستان 1، شماره  10سال 

 

از محققان مانند استوارت، هارت و   یاصطالح را نشان داده است. بعض  یمشخص در مورد معنا  تیعدم قطع

تعر  یبه بررس  (Llewelyn, 2003)  ن یولی ل  و  (Stewart, Harte and Sambrook, 2010)  سمبروک  فیو 

پرداختند.   ی حسابدارو    ت یفیک   تیریو مد   ی منابع انسان  ت یریخاص مانند مد  ی ادر حوزه   یپردازهیو نظر  هینظر

به   هینظر(  Stewart, Harte and Sambrook, 2010استوارت، هارت و سمبروک ) ارا  به    ن ی طور خالصه 

  ی اجهان براساس مجموعه  یاست که حداقل مبدأ دارد و اشاره به بررس  یعلم  یاده ی»ا  کنند،یم  فیشکل تعر

حت سمبروک  و  هارت  نظر  از  اصول.«.  و  قواعد  ماتنر شود  ده ینام  هینظر  تواند یم  زی ن   شنهاد یپ   کی  یاز   .

(Maunter, 2000, 562 )  ماز گزاره   یارا مجموعه   هینظر موضوع را    ح یتوض  ا ی  لیکه اصول تحل  داند یها 

 . کندیفراهم م

  عبارتند  آنها  نیتری اصل  و  نیترمهم  که  گرفته  شکل  یپردازهینظر  یبرا  یمتعدد  یهاروش  تاکنون

 ,Carlile and Christensen)  ستنسنی کر  و  لی کارال  یشناسروش ،  (Dubin, 1987)  نیدوب  یشناسروش:  از

از   یادسته (.  Lynham, 2002)  نهام یل  یشناسو روش  (Van de Ven, 2007)  ون  ید  ون  یشناسروش (  2004

اپژوهش  از  )  رانیها در خارج  )Hansen, 1998مانند هانسن  )Marsik, 1990(، مارسیک   ,Mott(، موت 

متفاوت   د یبه نظرات و عقا  زین  (Shah and Corley, 2006(، شه و کورلی )Torraco, 1997راسو ) (، تو1996

 . پردازی اشاره دارندنظریه  یهاروش نیترمحققان در مورد مناسب 

  ی برا  یفیک   یهابر استفاده از روش(  Ld and Morse, 1994مانند لد و مورس )  از محققان  یبرخ

 Amaratunga(، آمارتونگا و بالدری )Andrade, 2009بعضی مانند اندراد )  و  ورزندیاصرار م  یپردازهینظر

and Blardy, 2001 ( آیزنهارت ،)Eisenhardt, 1989( دولی ،)Dooley, 2002( جورج و بنت ،)George 

and Bennet, 2004 ( آیزنهارت و گرینبر ،)Eisenhardt and Graenber, 2007( لوئیز ،)Lewis, 1998  ،)

)است )  ،یمورد  مطالعه  از  استفاده   معتقدند(  Stake, 1994یک  مانند گلسر  معتقدند Glaser, 2002بعضی   )  

)انه یزم  هینظر ریتواال  و  پالکویاناکی  پیکاری،  میچایلوا،  مانند  بعضی   ,Michailova, Piekkariی، 

Plakoyiannaki, and Ritvala, 2014  معتقدند )  و  ینگارقوم (  مردث  مانند  (  Meredith, 1993بعضی 

 . است  دیمف یپردازه ینظر در نظر  مورد هدف به  دنیرس در یمفهوم یهامدل معتقدند 

  نمونه،   عنوان بهاست،   شده   ارائه  محققان  از   ی متفاوت  ی هادگاه ید  شده،  ارائه   یهاروشاین   از   کی  هر   در

ی انیپریک   نظر  از.  کند  یتوجه  انیشا  کمک  یپردازه ینظر  به  توانیم  یانه یزم  هینظر  از  استفاده   محققان،  نظر  از

(Cipriani, 2013  ،)شده   یگردآور  یهااست که از داده   یعلوم اجتماع  ه ینظر  جاد یا  ،یانه یزم  ه یهدف نظر

ل  محققان  ل، یتحل  از   ش یپ:  شودیآغاز م   شوند، یم  ریدرگ  هاتم یو آ  هادواژه یکل  ها،از گره   ی ستیدر ساختن 
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برا  یتمام   از   استفاده   مورد   در.  شودیمعنادار در نظر گرفته م  ق یمواد و هم به هدف تحق   لیتحل   ی آنها هم 

ا  1الچمن  ،یپردازه ینظر  در   هامدل به  . 2  ،ییبازنما  ی ها. فراهم آوردن حالت 1:  کندیموارد اشاره م  ن یدر 

 ی.ساز ی . بصر4و  ر ی. تفس3استنتاج قواعد، 

(،  Shah and Corley, 1986مانند شه و کورلی )   نه، یزم  ن یا  در  نی محقق  نظرها،  اختالف  نیارغم  به   اما

 استفاده   به   لیتما(  Hughes, Price and Marrs, 1986( و هیگز، پرایس و مارس )Andradde, 2009اندراد )

 .اندداده  نشان  را یپردازه ینظر و  قیتحق ی برا ریفراگ چندگانه یهاروش از

  را   یپردازه ینظر  موانع  محققان  ران،یا  از  خارج   در  شده   انجام   هایپژوهش   از  گر ید  یادسته   در

با هدف سنجش  (  Holt, Goulding and Akintoye, 2016ی )نتویاک   و  نگیگولد  هالت، .  اندکرده   ییشناسا

نظر  یرابطه  و  پژوهش  نظر  ،یپردازهیتأثیر  دانشگاه   یپردازه یموانع  دسته در  را  با  کرده   ی بندها  آنها  اند. 

 یپژوهش موانع ن یکردند و در ا یخود را گردآور یهاباز و بسته بود داده  یهاشامل سؤال  که یاپرسشنامه

کرده  اشاره  آن  به  آنها  تحلکه  با  دسته   یهاسؤال   لیاند  است.  گرفته  پرسشنامه شکل  آن  ا   ییهاباز    نیکه 

ربوط به دانشگاه(،  )م ی)خارج از دانشگاه(، موانع داخل یموانع خارج یشامل چهار دستهپژوهش ارائه کرد،

 موانع نامشخص )مثل نداشتن تجربه( بود. ری( و سایموانع مربوط به تعامل )با صنعت و جامعه پژوهش

 یپردازه ینظر  موانع   ،یپردازه ینظر  و  هینظر  به   مربوط  میمفاه  فیتعر  با   زین  (Lynham, 2000)  نهام یل

  به   یتوجهیب  محقق،  و  متخصص  نیب   ارتباط   شامل  موانع  نیا.  است  کرده   یبررس  را  یانسان  علوم  حوزه   در

 نگاه  و  مشخص   یابزارها  کمبودگرا،اثباتغالباً   ابزار  ،یعلم  محدود  تمرکز  ها،هینظر  یکاربرد  یهایخروج

به ندرت   که  ی دگاهیدر د(  Underwood, 1975)  آندروود .  هستند  محقق،  فه یوظ   عنوان به   یپردازه ینظر  به 

گرفته  قرار  توجه  تفاوت   مورد  است  معتقد  رو  یفرد  یهااست،  بر  و    دگاه ید  یافراد  پژوهش  از  افراد 

  ی سوبه   یشتریهستند با احتمال ب   یتفکر نظر  یکه دارا  یکه کسان  یابه گونه   گذاردیتأثیر م  یپردازهینظر

 . شوندیم ده یکش یپردازهینظر

  کانون  در  منسجم یشکل  به را  یپردازه ینظر موانع  که ییهاهش پژو کهدهد ها نشان مینوشته  یبررس

اند از توجه کرده  یپردازه یکه به موانع نظر ییهااغلب پژوهش  ن، یا بر  افزون. هستند اندک   دهند  یجا توجه 

پابزار پرسشنامه استفاده کرده  بررس  شیمایاند و به روش  ا  کی  چ یاند و هقرار داده   یمسئله را مورد    نی از 

در این پژوهش کوشش شده تا اند.  موانع استفاده نکرده   یدر بررس  یفی ک   کردیها از مصاحبه و روپژوهش 

نظریه  سازمانی  و  فراگیر  یموانع  از  می  گریکدپردازی  موضوع  این  و  شوند  به  تفکیک  منجر  تواند 

 
1. Lachman 
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حاضر که   گیران در این حوزه شوند. نوآوری کلیدی پژوهشتری برای تصمیمهای درست گذاریسیاست

شناسی است. از آنجا که این مطالعه با روش کیفی انجام  کند در روشها متمایز میاز دیگر پژوهش   راآن

شناسی این پژوهش طرح شده دید بهتری از بافت واقعی به دست خواهد داد. در بخش بعدی جزئیات روش

 شده است. 

 

 شناسیروش

پردازی در دانشگاه تربیت  شناسایی موانع رشد نظریهاز آنجایی که در پژوهش حاضر هدف اصلی  

پردازی است، پژوهشگران با عوامل انسانی مواجه  مدرس و ارائۀ راهکارهایی برای گسترش ظرفیت نظریه

پردازی، پیش از هر آیند. بر این اساس، پدیدۀ نظریه پردازی به شمار میگران اصلی نظریه هستند که کنش 

پردازی و ارائۀ درکی های ورودی پژوهش جهت تحلیل پدیدۀ نظریهی است. داده چیز، یک پدیدۀ اجتماع

که افراد و مردم  های مؤثر بر آن، باید از طریق شواهدی در بافت اجتماعی واقعی ـ درست از موانع و انگیزه 

می  راآن واحدهای   جهان تشکیل  و  فلسفه  بنابراین،  شوند.  گردآوری  پژوهشدهندـ  این  اصلی    بینی 

گران  پردازی از بافت اجتماعی و ذهن کنش تفسیرگرایی است، که درصدد استخراج واقعیتِ پدیدۀ نظریه

محوری این پدیده )اساتید دانشگاه و پژوهشگران( است. در این راستا، دو منطق استقرایی و قیاسی استفاده 

شود. پس رویکرد کیفی استفاده می  بندی آنهاشد. از منطق استقرایی برای شناسایی موانع و راهکارها و دسته 

گویی به اهداف پژوهش به رویکرد کمی ترجیح داده شده، و پژوهشگران درصدند تا با تحلیل برای پاسخ 

نظریه داده  پیشرفت و راهکارهای گسترش ظرفیت  از موانع  نسبتاً جامع و دقیقی  پردازی  های کیفی تصویر 

 ارائه دهند. 

ور کامل به فلسفۀ تفسیرگرایی پایبند نیست، چراکه باور اصلی پژوهش  طبینی پژوهش به البته، جهان 

گران محوری نیست، بلکه بخشی پردازی تنها در ذهن کنشبر این استوار است که تمام واقعیتِ پدیدۀ نظریه 

یز وام  گرایی نهای فلسفۀ عملای از بنیان از آن نیز در جهان واقع وجود دارد. بنابراین، این پژوهش تا اندازه 

به گرفته است، و در بخش  از فرایند پژوهش،  برای  هایی  استقرایی  از منطق  تفسیری و استفاده  جای فلسفۀ 

پردازی بهره گرفته است. استفاده از  افزایی پیرامون نظریهساخت دانش، از منطق قیاسی برای توجیه و دانش 

سازه  مقدماتی  شناخت  برای  پایه  اولیۀ  پیش چارچوب  مهای  نشانه ساختۀ  پژوهش  این  این  وضوع  از  هایی 

 بینی است. جهان

بررسی موانع پیشرفت و راهکارهای گسترش    دنبال به با توجه به آنکه در پژوهش حاضر، پژوهشگران  
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برای یافتن  صورت استقرایی ـ منظور گردآوری داده به هستند، و نیز به   مدرس  ت ی ترب  دانشگاه پردازی در  نظریه

ایم که بتواند استنتاج ـ نیاز به روشی داشته دارای قابلیت شناسایی و تبیین ابعاد گوناگون باشند هایی که  دسته

داده  از  قبولی  به های کیفی گردآوری قابل  این شده  از  پیشنهادی  دست دهد.  از روش  پژوهش  این  رو، در 

اده شده است. آنها رویکرد ( استفMiles, Huberman, and Saldaña, 2014»مایلز«، »هابرمن«، و »سالدانا« )

کدام از این  کنند. هیچ گذاری میهای کیفی نام خود را با عنوان رویکرد »مایلز و هابرمن« برای تحلیل داده 

های  جای آن ترکیب روشطور کامل به ژانر خاصی از پژوهش کیفی وابستگی ندارند، و به نظران به صاحب

 (. Miles, Huberman, and Saldaña, 2014دهند )میگوناگون کیفی را برای انجام پژوهش ترجیح 

( پژوهشگران  Miles, Huberman, and Saldaña, 2014, 10به نظر »مایلز«، »هابرمن«، و »سالدانا« )

دهند. در های کیفی انجام میوتحلیل داده طور معمول، فرایند کم و بیش مشابهی را برای تجزیه کیفی، به

و همچنین رویکرد    1های پژوهش از طرح متوالی تغییرپذیریت، مسأله و هدف پژوهش حاضر با توجه با ماه

 ( برای گردآوری و تحلیل Miles, Huberman, and Saldaña, 2014پیشنهادی مایلز، هابرمن و سالدانا   )

 صورت زیر تدوین و به اجرا گذاشته شده است:های پژوهش به های پژوهش استفاده شده است. گام داده 
 پردازیمند ادبیات حوزه نظریه: رویکرد کیفی، مرور نظامگام اول ✓

 علمی هیأت  گام دوم: رویکرد کیفی، مصاحبه عمیق و رودررو با اعضای ✓

 گام سوم: رویکرد کمّی، گردآوری دیدگاه جامعه پژوهشی از طریق پرسشنامه  ✓

 مطالعه اسنادی های دانشگاه از طریق گام چهارم: رویکرد کیفی، مراجعه به اسناد و برنامه ✓

 های قبلی، تحلیل و ارائه راهکارهاهای گام گام پنجم: رویکرد کیفی، ادغام یافته ✓

  71اند،  های دانشگاهی شناسایی شده تر در نوشته در گام نخست، برای آگاهی از موانعی که پیش 

از آنها استخراج شد که سرانجام، بررسی شدند و موانع گوناگونی  انگلیسی  این موانع در   مقاله فارسی و 

 ی هدف، مقاالت چاپ شده در مجالت داخل نیا  یبرا ساخت ابزار پژوهش )مصاحبه( به کار گرفته شدند.  

خارج مرور  یو  مقاالت  علم  یشامل  بررس  ،یپژوهش  یو  فارس  یمورد  مقاالت  گرفت.  طر  یقرار    ق ی از 

اطالعاتپایگاه  دانشگاه  گاه ی)پا  SID  یهای  مگیجهاد  و  غیرف  رانی(  مقاالت  طرو  از    ی ها گاه یپا  قیارسی 

  با   یفارس  مقاالت  یابیباز  یبرا  .شد  یاب یباز»اسکوپوس« و »گوگل اسکوالر«    رکت«،یدا  نسی»امرالد«، »سا

  و   ه«ی»نظر  هایعبارت   با  مقاالت  یهادواژه یکل  و   ده یچک  عنوان،  در  جستجو  مذکور،  هایپایگاه   به  مراجعه

  تنوع   به  توجه  با  اشاره،  مورد  هایپایگاه   در  یرفارسیغ   مقاالت  یجستجو  یبرا  .گرفت  صورت  «یپردازهی»نظر

 
1. Sequential-Transformative Mixed Methods Design 
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 : شد استفاده  ریز یجستجو  هایعبارت از ها،کلیدواژه 
Theory, Theory Building, Theory Constructing, Theory Making, Theory Developing, 

Theorizing, Theory Producing, Theory Creating. 

های  دانشگاه تربیت مدرس از حوزه   علمیهیأت نفر از اعضای    12گیری متخصص«  نمونه با تکنیک » 

زیست  مدیریت،  )فیزیک،  علمی  زمین گوناگون  معماری،  و  هنر  تاریخ،  فلسفه،  پزشکی،  شناسی، شناسی، 

ا آنها اند گزینش شدند و بفناوری و کامپیوتر، حقوق، علوم سیاسی، و شیمی( که دانشیار یا استاد تمام بوده 

پس از برگزاری اولین جلسۀ مصاحبه، متن مصاحبه در اختیار تیم پژوهش    به شکل حضوری مصاحبه شد.

قرار گرفت و یک جلسه برای بررسی ساختار، کیفیت، و سایر مسائل مربوط به مصاحبه تشکیل و چارچوب 

ی بازبینی قرار گرفت. جلسه  بارکمصاحبه  ابزار  دیگر مورد  با یک  ضبط صدا ضبط و برای  های مصاحبه 

هدایت و    1396آبان    10مرداد تا    10های مصاحبه طی  سازی شدند. جلسه های بیشتر به شکل متن پیاده تحلیل

داده انجام شده  از دالیل آنکه گردآوری  اعضای    نیچنن یاها که  اند. یکی  انجامید، زمان محدود  به طول 

طور معمول از  سازی شده، به های مصاحبۀ پیاده زۀ جلسه برای همکاری بوده است. همچنین، اندا  علمیهیأت 

 واژه بوده است.  4200تا نزدیک به  2200

کار گرفته شده، روشی است که »سالدانا«  ها به وتحلیل داده روشی که در این پژوهش برای تجزیه

(, 2013Saldana « در ) »مایلز«، »هابرمن«، و  معرفی و »   1دستنامۀ کدگذاری برای پژوهشگران پژوهش کیفی

  منبع :  کیفی  هایداده   تحلیل( در کتاب خود با عنوان  Miles, Huberman, and Saldaña, 2014»سالدانا« )
 اند. داده  بسط 2هاروش

های کیفی در دو مرحله انجام خواهد شد؛  وتحلیل داده (، تجزیه Saldana, 2013از دیدگاه »سالدانا« )

طور معمول »یک کلمه« یا »عبارت کوتاهی« هستند  دوم )الگویابی(. کدها به   دور اول )کدگذاری( و دور

یابند. در دور دوم کدگذاری، این  های زبانی یا تصویری اختصاص میصورت نمادین به نسبتی از داده که به 

به نسبت می  تحلتواند  یادداشت  یا یک  پاراگراف طوالنی،  باشد، یک  اول  نسبت دور  برابر  دقیق  یلی طور 

کیو. دی. افزار مبتنی بر دسکتاپ »مکسنرم   11ها باشد. برای پیشبرد فرایند کدگذاری از ویرایش  دربارۀ داده 

برداری شده برداری شده است. برای افزایش روایی در این پژوهش از راهبردهای گوناگونی بهره بهره  3ای.«

ر بوده است. درگیر کردن چند نفر در کدگذاری  سازی گفتابرداری و پیاده است. نخستین راهبرد یادداشت 

های پژوهش  ها بوده است. برای باال بردن اعتبار روش انجام و یافته نیز راهبرد دیگری برای افزایش اعتبار یافته 

 
1. The Coding Manual for Qualitative Researchers 

2. Qualitative Data Analysis: a Methods Sourcebook 

3. MaxQDA 
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ها توسط  سازی آن، تأیید متن مصاحبه های گوناگونی هست. ضبط مصاحبه و پیاده در رویکرد کیفی شیوه 

انمصاحبه یافته شوندگان،  تأمل طوالنی روی  و  نفر،  توسط سه  این  جام کدگذاری  از جمله راهکارهای  ها 

 اند.پژوهش برای باال بردن اعتبار بوده 

ترین مسائل اخالقی  ترین و کلیدی کنندگان در پژوهش، یکی از مهممسئلۀ ناشناس ماندن مشارکت

ناشناس ماندن افراد در این پژوهش دو رویکرد است که باید مورد توجه تیم پژوهش قرار گیرد. برای حفظ 

اند هویتشان فاش شود در مصاحبه ضبط نشده اتخاذ شده است. نخست، نام و مشخصات افرادی که نخواسته 

های مصاحبه در یک پوشۀ واحد بر روی یک رایانۀ شخصی بوده است.  است. افزون بر این، نگهداری فایل

کنندگان نیز اطمینان حاصل کنند. از  ند از حفظ حق محرمانگی مشارکتتوانستبا این کار پژوهشگران می

یی که احتمال ضعیفی وجود دارد که افراد را بتوان از روی صداهای آنها شناسایی کرد، بنابراین تیم آنجا

  کرد. داوطلبانه بودن مشارکت، یکی دیگر از های صوتی اطمینان حاصل میپژوهش باید از انتشار این فایل

 گرفت.مسائل اخالقی در این پژوهش بود که باید مورد توجه قرار می

 

 های پژوهشیافته

می که  هستند  بسیاری  نظریه موانع  پیشرفت  راه  سر  کلی  توانند  نگاه  یک  در  گیرند.  قرار  پردازی 

  ی بند م یتقس  رود یم  گمانبندی کرد.  توان این موانع را به دو گروه کلی موانع فراگیر و موانع سازمانی دستهمی

  ی هام یتصم  اتخاذ یبرا  یشتریب  کمک  گذاراناست یس  به  یسازمان  و  یسازمانبرون  ریفراگ  ۀدست  دو  به  عوامل

 یگستردگ   ل یدل  به.  شودیم  ترشفاف یعال  آموزش  رانیمد  و یدانشگاه رانیمد  نقش  چون  کند؛یم  درست

  بحث   یگرید  ۀمقال  در  ریفراگ  عوامل  و  شده   اشاره   یسازمان  عوامل  به  تنها  مقاله  ن یا  در  ها،دسته   نیا  از  کیهر

مراد از موانع فراگیر آنهایی هستند که حاکم بر فضای کلی جامعه هستند و در پیوند با یک سازمان  .اندشده 

نظر می به  نیستند.  تربیت مدرس  دانشگاه  همانند  پژوهشگران در مؤسسه خاص،  های گوناگون  رسد دیگر 

دارتر از دیگر موانع هستند.  کنند. چنین موانعی احتماالً ریشهوپنجه نرم میچنین موانعی دست ایرانی نیز با  

روند که خاص دانشگاه تربیت مدرس هستند و در کانون توجه این  دستۀ دیگر، موانع سازمانی به شمار می

این دسته از عوامل های پژوهش ارائه شده است.  ای از یافته اند. در جدول یک خالصه پژوهش جای گرفته 

های دیگر به چشم نخورند.  ریشه در سازوکارها و مدیریت دانشگاه تربیت مدرس دارند و شاید در مؤسسه

رسد بیشتر در دانشگاه تربیت  کند که به نظر میای اشاره میشوندگان به نکته برای نمونه، یکی از مصاحبه 

ها سطح دانشگاه   در است که    یزدگنوع شتاب  کی  ، هم وجود دارد  یزیچ   یگرد  ۀ نکتمدرس برجسته است: » 
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  مثالً   اند.کرده ها شروع  را در دانشگاه   یاسابقه م  ، یکناب  یپردازیه از نظر  کندی که ما را دور م  وجود دارد 

 .برسد به فالن رتبه    که مثالً   یماداره کن  چگونه مدرس را    یت ترب   مثالً   یم،را بکن   ییه کارهاچکه ما    گویندیم

، وجود ندارد  یاستقالل فکر  آن  درکه    یدانشگاهاست،  مدرس دانشگاه    یت ترب   ینیمبب  یدبه نظر من اول با  یول

مورد   و   پرداز هم مورد ستمیهدانشگاه نظر  ینو در ا  یست که دانشگاه ن   یدشک نکن   یعلم  یدر مورد کارها

 .1( 10ـ پ  1گردد.« )م میظلم قرار 
 

 پردازییه نظر یشرفتانع پمو. 1 جدول

 کمبود پیوند نهادی 
  کمبود پیوند نهادی نرم 

  کمبود پیوند نهادی سخت 

  کمبود پیوند نهادی فیزیکی 

 محدودیت منابع سازمانی
 محدودیت امکانات 

  معیشت اساتید  یهادغدغه 

  کمبود تجهیزات آزمایشگاهی 

 های نامناسب نامهقوانین و آیین  کارآمد ضعف نظام تشویق   نظام نادرست ارزشیابی

 ضعف ارتباط علمی 
 کمبود پیوند میان دانشجو و استاد 

 نفوذ میان اساتید و عالمان 

 المللیکمبود پیوند بین 

آموزش ناکارآمد  

 دانشگاهی 

  فرایند نادرست آموزشی 

  های دانشگاهی رویۀ رشتهگسترش بی 

  پشتیبانی از کمبود سازوکاری برای

 پردازی نظریه

کیفیت پایین علمی  

 دانشجویان 

  گراییمدرک 

 شیوۀ نادرست جذب دانشجو 

  رویۀ دانشجو جذب بی 

 مسئولیتی پژوهشگرانبی 
  کیفیتجذب نیروهای بی 

 پذیری اساتید عدم مسئولیت 

  پایین بودن کیفیت آثار دانشگاهی 

 فرسودگی نیروی انسانی 

 

 محدودیت منابع سازمانی . 1

منابع سازمانی امکاناتی است که سازمان برای آموزش و پژوهش    تی محدودنخستین مسئله در بخش  

، از منابع کتابخانه گرفته تا  بردارداساتید و دانشجویان فراهم کرده است. این امکانات گسترۀ وسیعی را در  

آید، دانشگاه کنندگان در پژوهش برمیاز سخنان مشارکت   گونه که ابزارهای تدریس در کالس درس. آن

تربیت مدرس تاکنون نتوانسته است به خوبی و در حد مکفی امکانات الزم را برای اساتید و دانشجویان این  

 

شوندگان نام آنها به صورت یک کد درآمده است و به پاراگرافی که موانع از آنها استخراج  . برای حفظ محرمانگی مصاحبه1

 یک ـ پاراگراف دهم. شوندۀ شمارۀ « یعنی مصاحبه10ـ پ  1شده ارجاع داده شده است. برای نمونه، »م 
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من فکر کند که » دهندگان اشاره میدانشگاه جهت آموزش و پژوهش فراهم سازد. برای نمونه یکی از پاسخ

چون  رود، نمی یشترسرعت ب 200 یانچرا ژ مثالً به امکانات. گرددیبرم پردازی[ کمیریه]مشکل نظ کنمیم

  . نددر سرعتش تأثیر دار  هااین   ۀ . پس همیف استموتورش ضع  و  اندخاص درست شده   یاش طورهچرخ

به بحث    گرددیبرم  ینا  د،پرداز باش یهنظر  خواهد یاستاد نم  یک اگر    است،  یبترت  ین همهم به  کشور ما    یبرا

(. از نمودهای این امکانات محدود نبود  11ـ پ    4« )م  .یماقرار داده   چهاستاد    یک  یاردر اخت  کهینامکانات. ا

رشته  برای  که  است  آزمایشگاهی  تجهیزات  کمبود  هستند.  یا  ضروری  و  الزم  تجربی  و  دقیقه  علوم  های 

که مجهز به تجهیزات الزم پژوهش باشد.  ها کار آزمایشگاهی است، آزمایشگاهی  پردازی نیازمند سالنظریه

می نظر  آزمایشگاه به  موجود  شرایط  در  نشده رسد،  تجهیز  چندان  دانشگاه  نتوانسته های  و  رضایت  اند  اند 

مشارکت از  یکی  کنند.  جلب  را  این پژوهشگران  را  مسئله  این  پژوهش  در  میکنندگان  طرح  کند:  گونه 

 ی هست ول ه ماده است، تازندیدان آاست. االن م یشگاهیزماآت مشکل و دغدغه ما نبودن امکانا ینبزرگتر» 

قابل رقابت    ین مدرس است. و ا  یتترب یکاربرد علوم در صنعت، امکانات ساختار  همان  یدان . میستاسب ن

 ی ول   یمزنی علم و عالم م  ازما سالهاست دم   یول  اند، یده الم را فهمععلم و    یگاه نها جاآ.  یستبا جهان مدرن ن

 (. 24ـ پ  9« )م .یمااش را درک نکرده یواقع  یمعناهنوز 

افزون بر این، چالش بزرگتری که وجود دارد، تأمین نشدن معیشت بسیاری از اساتید دانشگاه تربیت  

از مصاحبه  نفر  است. چندین  داشته مدرس  تأکید  مسئله  این  تربیت مدرس شوندگان روی  دانشگاه  که  اند 

رو، اساتید و پژوهشگران مجبور هستند برای  اساتیدش فراهم آورد. از این نتوانسته است معیشت مکفی برای  

از سازمانگذران زندگی جاهای دیگری کار کنند، پروژه  برای دانشگاه هایی  بگیرند، و کمتر  های دیگر 

توان انتظار شود و از چنین کارهایی نمیوقت بگذارند. زمان کمتر منجر به پایین آمدن کیفیت آثارشان می 

پردازی همان تأمین نشدن معیشت اساتید و  رسد یکی از موانع نظریه پردازی داشت. بنابراین، به نظر مینظریه

پاسخ  از  یکی  نمونه،  برای  شود.  توجه  به آن  باید  که  نخستینی  الزامات  از  که  است  دهندگان  پژوهشگران 

 ییمسئله مسکنش را حل کند و جا  یدول باا  ایشان.  یمارا تازه استخدام کرده   یاستاد  مثالًگوید که »]...[  می

. استاد ما که سلسله  ]...[کند    ین مأت  یازهایش راحداقل ن  بتواند استاد  این  تا    ]زمان[ بگذرد   ید را اجاره کند. با

  یپردازیهبه فکر بحث نظر  تواند می  ای آ  ،کند  ین مأت  تواندنمیمسکن و مشابهش را    یعنینشده    ین مأت  یازهایشن

 (. 11ـ پ  4.« )م کند یپردازیهزنده بماند بعد نظر بایداول   .استبنده خدا به فکر نان شبش  آن.  دباش
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 ی نهاد یوندکمبود پ . 2

نظریه  رشد  دستبرای  نهادها  است  الزم  مدرس  تربیت  دانشگاه  در  و  به پردازی  دهند  هم  دست 

نامه گرفته نهادها انواع گوناگون دارند؛ از نهاد قانون و آیین   مقدمات الزم برای این کار را تدارک ببینند. این 

پردازی  توان نظریه راستا با هم و هماهنگ کار نکنند نمیتا ساختارهای سازمانی. تا زمانی که این نهادها هم 

 در دانشگاه را توسعه داد.

ادهای سخت، و نهادهای  بندی کرد: نهادهای نرم، نهتوان در سه دستۀ کلیدی طبقه این نهادها را می

اند. فیزیکی. نهادهای فیزیکی ساختار سازمانی و واحدهایی هستند که در دانشگاه تربیت مدرس شکل گرفته 

پردازی را رشد دهند، که به نظر در حال حاضر ای طراحی شوند که بتوانند نظریه این واحدها باید به گونه 

قوانی نهادهای سخت  است.  نیافتاده  اتفاقی  کمک چنین  فرایندها  شدن  اجرایی  به  که  هستند  مقرراتی  و  ن 

پردازی باشند.  ای طراحی و تصویب شوند که پشتیبان نظریه رسانند. قوانین و مقررات دانشگاه باید به گونه می

پردازی  توانند از نظریه تنها نمیآیند که نه وپاگیر به نظر میقدر دست در حال حاضر این مقررات به نظر آن

از   علمیهیأت شوند. قوانین و مقررات در پیوند با ارتقای اعضای  نی کنند، بلکه مانع رشد آن نیز میپشتیبا

 شمار این نهادها هستند. 

دانشگاه،   مسئولین  دیدگاه  و  نگرش  دربردارندۀ  که  هستند  نرم  نهادهای  نهادها،  دیگر  دستۀ 

پژوهشگران چه دیدگا و  است. سیاستگذاران  اساتید  و  نظریه سیاستگذاران،  دارند، آنها  هی دربارۀ  پردازی 

رسد در حال  کنند. به نظر میدهند و چگونه در مواجه با آن رفتار میقدر به این امر اهمیت و ارزش میچه

پردازی وجود ندارد. یکی از برندۀ دربارۀ نظریه حاضر در دانشگاه تربیت مدرس دید چندان مثبت و پیش 

ساختار دانشگاه   ،چرا نهادها هستند  کند: »]...[گونه اشاره میمسئله این   کنندگان در پژوهش به اینمشارکت

ن  است،  راستا شکل گرفته  آنمدرس در    یتترب باز طراح  یازفقط  این    ینقوان   یاو    دارد.  یبه  با  و مقررات 

  ید دانشگاه هست بادر درون خود    ینکند و ا  یداارتقاء پ  یدها هم باقسمت نگرش  آن رویکردها منطبق شود و  

را با   یطتعامل مح  آن  یدبا  یمداشته باش  را  یپردازیه نظر  یتظرف  ن او  خواهیمی م  یلذا ما وقت  کند.  یداارتقاء پ

 (. 19ـ پ   3« )م .یمطور جداگانه مدل دهبه  یمن اتویمان کار کند و ما نمو مدل   یمهم داشته باش

 ضعف ارتباط علمی . 3

ارتباط علمی   پیداست که  به  ناگفته  پیشرفت علمی است. کسانی که  الزامات  از  میان پژوهشگران 

رو، این ارتباط  کنند. از این ماهیت اجتماعی بودن علم معتقد هستند، اهمیت این موضوع را بسیار برجسته می

تواند مانع بزرگی رسد و کمبود آن میها ضروری به نظر میپردازی و دیگر حوزه برای پیشرفت حوزۀ نظریه 

شوندگان به کمبود یا ضعف این ارتباط در شرایط  های علمی باشد. بسیاری از مصاحبه راه پیشرفتبر سر  
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رسد، چه در درون دانشگاه و چه بیرون دانشگاه این  کنند. به نظر میفعلی دانشگاه تربیت مدرس اشاره می

گوناگونی داشته باشد، از  تواند اَشکال  در یک فضای دانشگاه ارتباط می  ارتباط به خوبی شکل نگرفته است. 

شوندگان  ترین مسائلی که در سخنان مصاحبه ارتباط میان اساتید گرفته تا ارتباط میان دانشجویان. از کلیدی 

وجود دارد آن است که ارتباط درست و کارآمدی هنوز میان اساتید و دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس 

بخش نباشد و منجر به  وگوی موجود الهام فضای گفت   شکل نگرفته است و این عدم ارتباط موجب شده تا 

خلق افکار و آثار بزرگ نشود. الزمۀ یک ارتباط درست، افزون بر ارتباط علمی، ارتباط عاطفی با دانشجویان  

علم در  کند که » شوندگان اشاره میتواند سرآغاز و محرک ارتباط علمی باشد. یکی از مصاحبهاست که می

برقرار    یی آنها فقط رابطه استاد دانشجو  ها؟ی از غرب  یمچرا ما عقب افتاد  یول  ،ق بوده اصل اولش از آن شر

برقرار کنند.    ید با  یرابطه انسان  یک  آنهابلکه    یست . رابطه استاد دانشجو فقط در حساب و کتاب ن نمایندیم

 (. 20پ  ـ  1« )م .یمده یم یت . و به دانشجو کمتر اهمایمکرده رابطه را فراموش  ینما ا یعنی

خورد، بلکه در  ضعف در ارتباط تنها بین اساتید و دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس به چشم نمی 

عنوان  دیگر فضاها، همانند فضای میان اساتید نیز وجود دارد و این مسئله بسیار پررنگ است. اساتید دانشگاه به 

وگو شوند و افکارشان  وارد گفت   گری کدد با یهایی که به نظریه منجر خواهد شد اگر بتواننمنشأ افکار و ایده 

شوندگان معتقد  شود. بسیاری از مصاحبه پردازی آنها بیشتر می ترازان بسپارند، شانس نظریه را به قضاوت هم 

ترازانشان توانند به آسانی با دیگر هم هستند که در حال حاضر چنین ارتباط کارآمدی وجود ندارد و آنها نمی

استاد   ترینیمیمن االن قد  ینید، ببکند که » کنندگان اشاره میای نمونه یکی از مشارکتوگو کنند. برگفت 

ما   یعنی  .یدالزم ندار  یزیچ  یا آ  کنید،یم  کارچ  شما  وید که بگ  نیامد   یمدت کساین  در    ،دانشگاه هستم  ینا

فضا را دانشگاه   آن   در کجاست.  یمانهاییتوانا  ینیمو بب   یم مکالمه کن  یم،گو کنودو نفره گفت   یفضا  در یک

بحث    ینداشتم دو دانشجو و دو استاد در ا  یسخنران  ی،پردازیه نظر  یهایکرس  ینهم]...[.    کند  یجاد ا  ه نستا نتو

 (. 25ـ پ    8« )م  .است  شده   یده در واقع انگار جامعه خواب د  . یفتادن  یاتفاق  یچ هم ه  آن بعد از    شرکت کردند.

المللی است که موجب شده دانشگاه تربیت مدرس هنوز به رشد  بین های  سرانجام، این ضعف ارتباط 

المللی های کلی هم بر ضعف ارتباط بین پردازی دست نیافته باشد. اگرچه سیاست و بلوغ کافی در زمینۀ نظریه

رسد خود دانشگاه نیز در این زمینه ضعیف عمل کرده است. دانشگاه تربیت  تأثیرگذار هستند، ولی به نظر می

اش تحصیالت تکمیلی است باید ارتباط بیشتری با فضای خارج از کشور عنوان دانشگاهی که حوزه رس به مد

تردید  ی کند و از آخرین دستاوردهای بشر آگاهی داشته باشد. بی روزرسانبه داشته باشد تا بتواند خود را  

تباط با جهان خارج شدنی نیست.  باید در سطح جهانی مطرح شوند و این مسئله جز با ار  جهان ترازهای  نظریه
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بین مصاحبه ارتباط  ضعف  به  کرده شوندگان  اشاره  بسیار  کنونی المللی  فضای  در  که  هستند  معتقد  و  اند 

کند: گونه اشاره میکنندگان در پژوهش به این مسئله این توان به نظریه دست یافت. یکی از مشارکتنمی

ارتباط االن    ینا  است. و  یشرفتهرشد شود ارتباط با جهان پ  تواند باعثیما که م  یبعد  یهااز بحث  »یکی

  ین اما ما ا  ی،مطالعات  ی هافرستاده شوند به فرصت   ید ما با  علمیهیأت   یاست. اعضا  ی سور  ی وجود دارد ول

ا را  م  یطورن یفرصت  دانشگاه    یم کنینگاه  تا    یکیکه  فرستد  د  ایشانرا  دنیایبرود  کند.    حال  یشرفتهپ  ر 

 یشگاهزماآحوصله کار کردن در    اصالً  ینا  آیا   ینیمبب   یبه فرصت مطالعات  یم فرستی را که م  یکس  آن  آییمینم

 (.43-42ـ پ  9« )م کند.یاو در خارج از کشور چکار م یمکنیرفت رصد نم نکه یرا دارد؟! بعد از ا

 مسئولیت پژوهشگران . 4

تر پردازی باشند و تمام مسائلی که پیش ریهتوانند منشأ و سرآغاز نظاین پژوهشگران هستند که می 

بتوانند امر نظریه بیاید تا  باید به کمک پژوهشگران  پردازی را پیش برند. اگر همت و  گفته شد در نهایت 

ای  پردازهای برجسته توانند نظریه توان اطمینان حاصل کرد که آنها میانگیزۀ کافی در پژوهشگران نباشد، نمی

تجزیه  میداده   وتحلیلشوند.  نشان  مقابل ها  در  کافی  قدر  به  مدرس  تربیت  دانشگاه  پژوهشگران  که  دهد 

شود که پژوهشگران مسئولیتی در نهایت به آنجا ختم می های علم و رشد علمی مسئول نیستند. این بی آرمان

 تفاوت باشند. های فردی بیهم نسبت به اهداف دانشگاه و پیشرفت

مسئولیتی پژوهشگران آن است که نیروهای باکیفیت دانشگاه که  های جدی در گروه بی از چالش

توان  آمدند در حال فرسودگی هستند. از دالیل این فرسودگی میزمانی نیروی محرکۀ دانشگاه به شمار می

های کافی مالی و مادی، کمبود امکانات، و غیره اشاره کرد. فرسودگی این نیروها موجب شده به عدم انگیزه 

ما    ی در حوزه علوم انسانکند که » شوندگان اشاره میپردازی به مرحلۀ بلوغ نرسد. یکی از مصاحبه تا نظریه

با  اریمد  یفرسودگ انسانی مانع از پویایی علم و  59ـ پ    9« )م  د.ن شو  یگزینجا  یدکه  نیروی  (. فرسودگی 

شود و در کیفیت در دانشگاه میشود و ایستایی علمی در نهایت منجر به پایین آمدن  پژوهش در دانشگاه می

 پردازی داشت. توان انتظار نظریه چنین شرایطی نمی

رود، دانشگاه نیز در جذب نیروهای  فرسودگی پیش می سمتبه در حالی که نیروی انسانی دانشگاه 

ی در ترِ باکیفیت ناموفق بوده است. به گفتۀ دیگر دانشگاه نتوانسته است نیروهایی را جذب کند که جانجوان

علم و پژوهش ناب بدمند و همانند موتوری توانمند دانشگاه را به پیش برانند. عوامل گوناگونی در این زمینه  

چنین   جذب.  کمیتۀ  نشدن  انتخاب  درست  تا  گرفته  اساتید  در جذب  سیاسی  مسائل  از  هستند،  تأثیرگذار 

دانشجویان،  مسئله  به چ  ژه یوبه ای حتی در جذب  نیز  بنابراین، زمانی که شم می دانشجویان دکتری  خورد. 
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دهندگان پردازی داشت. یکی از پاسخ توان انتظار نظریهپرداز وارد دانشگاه نشوند نمیمغزهای متفکر و ایده 

به ابتذال بکشم جوامع   توانمنمی من  .استشده   یده به ابتذال کش یختگیانگار دانش و فرهکند که » اشاره می

به دانشجو درس  آیند و می که  یروهای ن  یم،ها داردر دانشگاه  یبیغر یب عجرشد  یک را.  یو دانشگاه یعلم

 (. 10ـ پ  1!« )م ستیچ  یهکه نظر دانند نمی  اصالً دهندیم

چنین فرایند ضعیفی در جذب نیروهای تازه، سرانجام به پایین آمدن کیفیت اساتید دانشگاه خواهد  

پردازی را به دوش بکشند. اگر آنها کیفیت الزم علمی یه رود بار سنگین نظرانجامید. اساتیدی که انتظار می

هایی ارائه کنند که گسترۀ وسیع داشته باشند و مرزهای  توان انتظار داشت که نظریه را نداشته باشند، چگونه می

  جا کنند. افزون بر این، چنین نیروهایی اساساً برای علم و دانشگاه ارزش قائل نیستند و مسئولت دانش را جابه 

دهند. ممکن است دنبال چیزهای دیگری باشند که در نهایت کمکی به دانشگاه خود را به درستی انجام نمی

  یپردازیه نظر  ینید ببکند که » کنندگان اشاره میبرای پیگیری اهدافش نکنند. برای نمونه یکی از مشارکت

خواهم می  خواهم،ی نم  یه نظر  اصالً من  ...  که  ی. کسکندی نم  یپردازیهنظر  د که عاشق نباش   ی. کساست  کار دل

کلمه به  بیست است،    کتاب  ینیدبب  .کنندترجمه    یاکتاب پانصد صفحه   یک  شوندمیکه استاد تمام    آنهایی

 رادانشگاه  در بخو .وگلگ نه  کندترجمش  یاستاد، استاد ینآقا ا گویندمیبعد  .ودکلمه باهاش ترجمه ش 

 (. 19ـ پ  2)م .« است یچه اوضاع و احوال یدنگاه کن

پذیری اساتید، و انگیزۀ پژوهشگران پایین آمد،  سرانجام، زمانی که کیفیت نیروی انسانی، مسئولیت 

توان آثار باکیفیت دانشگاهی را منتشر کرد. نظر افتد و نمیکیفیت آثار دانشگاهی نیز در سراشیبی سقوط می

کارهای اصیل علمی و آثار باکیفیت دانشگاهی   تواند درک کرد که معموالً حاصلبه جایگاه نظریه نیز، می

  یه تنب  یراندر ا  یفیکار ک کند: » گونه اشاره میکنندگان در پژوهش به این مسئله این است. یکی از مشارکت

 (. 13ـ پ  6شود.« )م میبدتر    ددار ین و هر روز قوان شودمی

 نظام ارزشیابی . 5

های  داده شد، نظام ارزشیابی کارآمدی برای ارزیابی   گونه که در بخش موانع فراگیر توضیحهمان

علمی در کشور وجود ندارد که همگان بر درستی آن توافق نظر داشته باشند. متعاقباً در دانشگاه مدرس نیز 

کنند،  پردازی نمی کمکی به پیشرفت نظریه   تنها نه شود که  برداری میها و ابزارهایی برای ارزیابی بهره از روش 

 پردازی هستند. نعی سر راه نظریه بلکه ما

های  نامهدو مسئلۀ کلیدی در بخش نظام ارزشیابی نادرست در دانشگاه تربیت مدرس قوانین و آیین 

اند. تردیدی نیست که پردازی شده نادرست و کمبود نظام تشویق کارآمد هستند که مانع از پیشرفت نظریه
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هایی برای ارتقای آنها  نامه کنند اعتقاد داشته باشند و آیین میاساتید و پژوهشگران دانشگاه باید به کاری که 

رسد  دانشگاه است بیاندازد. در حال حاضر، به نظر می  مدنظربینی شود که آنها را در مسیر درستی که  پیش

رسد این قوانین  چنین مسیری سر راه اساتید و پژوهشگران دانشگاه تربیت مدرس قرار نگرفته است. به نظر می 

کنند،  کنند و چندان از کیفیت پشتیبانی نمیاند که کمیت را ترویج می ای نگاشته شده ها به گونه نامهآیین   و

نظریه  که  حالی  مصاحبه در  از  یکی  است.  کیفیت  محصول  میپردازی  اشاره  » شوندگان  که    ینید ببکند 

در مدرس  یایندب یید و بگو  یاوریدرا ب  یا دننوابغ  یشما اگر بعض  اند.اشتباه  شان واقعاًی ارتقاء بخش یهانامه یینآ

ـ پ   1« )م  .یستارشد ما هم ن  یانشوند چون تعداد مقاالتشان به اندازه دانشجویاخراج م  هااین   یف،و شر

موزش هر آدر حوزه   . اصوالً یشترب   یرنداالن دست و پاگ  یهانامه یین به نظر من آگوید: » (. دیگری نیز می17

 یبه غلط بودن آنها پ   بعداً  ،بعدها که کار از کار گذشت  شود، نمیابتدا مشخص    نهماغلط بود از   یمیتصم

 (.19ـ پ  5« )م اند. ها را نوشته نامهیین آ  ینا یفراموش کنند که چه کسان ید. شابرندمی

نشده است.   پردازان در نظر گرفتههای مناسبی نیز برای کمک به نظریهاین در حالی است که مشوق

پردازی را پیش ببرند از آنها پشتیبانی مادی و  دهندگان اگر افرادی هم باشند که نظریه به نظر بسیاری از پاسخ

کند:  گونه اشاره می کنندگان به این نکته این شوند. یکی از مشارکتشود و به درستی تشویق نمیمعنوی نمی

 ، گفتم  یمن داللت پژوه  ینیدبب  .یستباغ ن  دردانشکده هم    س یرئ  اصالً  یست، متوجه ن  دانشگاه اصالً  ینید بب» 

  ین ا  خدمت شما.]پاداش[    یندکتر ا  یآقا  وید بعد بگ،  ندارم  یازن  یالبته من نوع  وید،رئیس دانشگاه آمد بگ 

دند،  را ز  یدانشمند علوم انسان  30  یستل  ،ر حاله  به   دهد.انجام می   ینش ]را[ کار روت   او   مسافرت خدمت شما.

  ه چ   ،دیدادیخوب ده سکه م  .دسکه ارزش ندار  اصالً  سکه به ما ندادند.  یک  .است  هفتم بوده   1[ دکتر ]...

 شما   اصالً  . دمن نداره  ب  یحس  اما رئیس دانشکده اصالً  . گذارندمیمن احترام  ه  ن باشهایالبته همکار  .شدیم

 (.24پ ـ  2« )م .شودمی ها مانع وقت   یالبته گاههید!  بد   یهنظر یستید.ش مهم ن یبرا

 کیفیت آموزش دانشگاهی . 6

پیشرفت پایۀ  بی آموزش  و  است  علمی  کلیدی های  از  مأموریتتردید  آموزش  ترین  دانشگاه  های 

های دیگری  رو، اگر این مأموریت به درستی پیش نرود، ممکن است بر حوزه نیروهای باکیفیت است. از این 

کنندگان در پژوهش به مسئلۀ آموزش دهد که مشارکتنشان می  هاوتحلیل مصاحبهتأثیرگذار باشد. تجزیه 

 اند. پردازی در دانشگاه اشاره کرده عنوان یکی از موانع نظریهنادرست دانشگاهی در دانشگاه تربیت مدرس به 

 

 . برای حفظ محرمانگی، نام فرد حذف شده است. 1
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الهام  اساتید و دانشجویان است و این فضا  تعاملی میان  ایده فضای دانشگاه یک فضای  های  بخش 

اساتید کنونی همان دانشجویان دیروزی  بزرگی است که هر   نظریه را دارند.  به  تبدیل شدن  پتانسیل  یک 

رو، شیوۀ آموزش بر  اند. از این مند شده های گوناگون بهره های دانشگاهی در مؤسسههستند که از آموزش

ل شد. اگر پردازهای آینده تأثیرگذار است و نباید از نقش آن غافپرورش افراد برای تبدیل شدن به نظریه

نظریه  شاهد  آینده  در  که  نیست  ممکن  نرود  پیش  درست  شکلی  به  آموزش  در  پردازیاین  بزرگ  های 

 های علمی باشیم.حوزه 

پردازی عنوان مانعی برای پیشرفت نظریه توانند به از مسائل موجود در دانشگاه تربیت مدرس که می

اند و  یندها در حال حاضر به درستی طراحی نشده به شمار آیند فرایندهای نادرست آموزشی هستند. این فرا

نظام    ،بلهگوید: » شوندگان میاند. برای نمونه، یکی از مصاحبههایی برای آموزش عالی ایجاد کرده چالش

طرف    یکادر آمر!  دکتربگذارند و کسی بشود  پنج کتاب را    شودمی  . مگری استانظام مسخره   یآموزش

نم  دکتر.  شودمی  گذراندمیهفتاد واحد   از کس  یطرفدار  خواهمیمن  شما چند واحد کالم پاس ی،  کنم 

  خورم یقسم م  و   . دباش  تریاستاد دک   یدشما در هر رشته چند نفر دار  چند واحد...  ؟چند واحد فلسفه کنید؟  یم

 (. 14ـ پ  2یم.« )م را ندار ین م اه  به تعداد انگشتان دست

ها، و  هایی مواجه هستند، دانشگاه آموزشی با چالش   در حالی که امکانات، تجهیزات، استاد، و منابع

های آموزشی آنها  ای هستند که الزامات و زیرساختهای تازه دایر کردن رشته  دنبالبه دانشگاه تربیت مدرس  

نظریه شرایطی  در چنین  نیست.  آن حوزه پردازیفراهم  در  عمیق  نمیهای  و  است  دشوار  بسیار  به  ها  توان 

،  ها. گسترش دانشجورشته   هیرویگسترش بگوید: » کنندگان میر بود. یکی از مشارکتشان امیدواپیشرفت

 ی تلق  یک.  یمداشته باش   یکه در سطح دکتر  یمها را ما الزم ندارهمه رشته   .یپژوهش  هایبودجه   گسترش

  ین ا  یدهم با  یاست در دکتر  سانس یلو فوق   یسانسکه در دوره ل  یااست که هر رشته   ین که هست ا  ینادرست

  یدارد برا   یردازپینرا دارد که امکان دکتر  یارشته   یدکتر  یعنی  ،شده است  یفتعر  یدکتر  .یمرا داشته باش 

ل  یکها فقط تکناز رشته   یلی خ.  هارشته   ینا ن یکاف  یسانس هستند و در سطح  که در سطح   یست اند و الزم 

 (. 50-47ـ پ  11« )م باشند.  یلیسانس و دکترفوق

رسد نظام نهادی دانشگاه تربیت مدرس هنوز به سطح بلوغ کامل نرسیده نظر می  از سوی دیگر، به

تواند با برگزاری  های آموزشی داشته باشد. در حالی که دانشگاه میپردازی پشتیبانیاست که بتواند از نظریه

نشجویان ترویج پردازی را در میان اساتید و دا کم دغدغۀ نظریه هایی در این زمینه، دست ها و کارگاه دوره 

دهد، هنوز پشتیبانی خاصی از این حوزه نداشته است. تا زمانی که دانشگاه گامی در این زمینه برندارد، ممکن  
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است از سوی پژوهشگران، اساتید و دانشجویان گامی برداشته نشود و این خود مانع بزرگی برای پیشرفت  

 پردازی است. نظریه

 یاندانشجو ی علم یفیتک. 7

نظام آموزشی ناکارآمدی، سرانجام به تربیت دانشجویان ضعیف خواهد انجامید و افزون بر    چنین

رسد آموزش های اخیر، به نظر می این به مرور زمان کیفیت علمی دانشجویان را در پی خواهد داشت. در سال

تأثیر قرار د نیز تحت  تربیت مدرس را  بزرگی همراه بوده که دانشگاه  با چالش  اده است و آن  دانشگاهی 

ها ی دانشگاه سوبه رویۀ دانشجویان است. با توجه به افزایش جمعیت جوان کشور، بسیاری از آنها  جذب بی

ساخته آمده  مواجه  مشکالتی  با  را  دانشجو  و جذب  شده اند  موجب  بیشتر  دانشجویان  سرانجام جذب  اند. 

کمکالس زمان  اساتید  باشند،  دانشجو  از  مملو  آموزشی  ب های  و  تری  بگذارند،  آموزش  و  پژوهش  رای 

بینی شده بود امروزه میان همۀ دانشجویان تقسیم امکاناتی که برای شمار کمتری دانشجو در دانشگاه پیش 

سازند. برای نمونه، چالش مواجه می  راآن پردازی نیز تأثیرگذار خواهند بود و  شود. چنین مسائلی بر نظریه

قدر زمان ندارد و  مانی را به پژوهش اختصاص دهد، دیگر امروز آنتوانست روزی زتر میاستادی که پیش

کند که »وضعیت آموزش عالی را ببینید، تا  شوندگان اشاره میباید به امور دیگری بپردازد. یکی از مصاحبه 

می میدلشان  جذب  دانشجو  سرکالسخواهد  پیش  سال  چند  تا  نفر کنند.  دو  یا  نفر  یک  دکتری  های 

امروز ده بیست نفر سر کالس هستند. به چه قیمتی؟ بنابراین من نه وقت کافی برای پژوهش    نشستند، ولیمی

توانم به همۀ دانشجویان برسم، کارهایشان را بررسی کنم، مطالعه کنم که پیش از کالس آماده دارم، نه می

است و به نظریه    باشم. حاال شما تصورش را بکنید که ترمی ده واحد نیز درس داشته باشید. کار دشواری 

 (.46ـ پ  11« )م .شودختم نمی

رسد دانشگاه تربیت مدرس حتی بر جذب دانشجویان باکیفیت نیز تمرکز با این وجود، به نظر می 

هایی مواجه است. برای نمونه، اگر دانشگاه در جذب دانشجویان  ندارد و جذب دانشجویانش نیز با چالش

تواند  تواند به نظریه بیانجامد، ناموفق باشد، چگونه میوهش است و می دکتری باکیفیت، که عموماً کارشان پژ

های اخیر معیارهای جذب دانشجویان نیز به شدت قابل نقد  پردازی داشته باشد. در سال از آنها انتظار نظریه 

دهم دانشجوی دکتری جذب کنم که بوده است. یکی از افراد اشاره کرده است که »منِ استاد ترجیح می

دهد و کامالً  تواند موفق باشد، ولی دانشگاه این اجازه را به من نمی خواهم و مطمئن هستم که می ودم میخ

شوند. کنکور و سازمان سنجش نیز  آزاد نیستم در انتخاب. معلوم نیست این دانشجویان چگونه انتخاب می

 (. 16ـ پ  10که یک مسئلۀ دیگری است که واقعاً به آموزش عالی لطمه زده است.« )م 
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پردازی شوند نیز علم و پژوهش و نظریه حتی دغدغۀ بسیاری از دانشجویانی که وارد دانشگاه می

مقاصد و اهداف دیگری هستند که در پیوند    دنبالبه شوند  نیست. بسیاری از دانشجویانی که وارد دانشگاه می

نظریه  گسترش  این با  از  نیست.  دانشجویانی  پردازی  چنین  جذب  با  گسترش نمیرو،  به  امیدی  توان 

مینظریه دانشگاه  وارد  که  کسانی  از  بسیاری  داشت.  بهپردازی  دغدغه شوند  و  هستند  مدرک  شان  دنبال 

در   یالتتحصکند: » گونه اشاره میکنندگان به این نکته اینپیشرفت مرزهای دانش نیست. یکی از مشارکت

از   یعنی  ،است  هرمی  یالتتحص  یادر تمام دن  ند.کنیهمه دارند مدرک جمع م  ما حرص شد.  یکنون  ۀجامع

 استاد...  ی همتعداد  یک  ،بنا  یتعداد  ،جوشکارها  یبعض  هستند،   پزشک  ی تعدادیین.  تا به پا  آیدمی باال    آن

  ید. تقل  ه شد  اشهمه   یرانا  دراما    ،هست  دباش  یدکه با  یبه تناسب  هاۀ حرفهم که همویبگ  خواهممیدر واقع  

 (.16ـ پ  10« )م .روندمیهمه دنبالش کند، می یکار یکس

 

 بندی بحث و جمع 

های علمی است و اغلب دانشمندان و کشورهایی به این مقام نائل  ترین بنیان پردازی از کلیدی نظریه

شوند که به لحاظ علمی بسیار پیشرفته باشند. برای همین است که در اسناد باالدستی در پیوند با علم، می

کم در هشت بند از و نوآوری در ایران نیز به این مسئله توجه خاصی شده است. برای نمونه، دست فناوری،  

های الزم  پردازی اشاره شده است و توصیه شده از این امر پشتیبانی»سند نقشۀ جامع علمی کشور« به نظریه

بشناسیم   راآن که اکوسیستم    تردید، نخستین گام برای پشتیبانی از این پدیده آن استمادی و معنوی شود. بی 

 هایی در این راستا است. و در پی رفع موانع و مشکالتش برآییم. این پژوهش از شمار کوشش 

بندی کرد  توان در دو دستۀ کلی فراگیر و سازمانی دسته های پژوهش نشان داد که موانع را مییافته

پورعزت، های پیشین )همانند  پژوهش با پژوهش   های اینکه تمرکز این مقاله بر دستۀ دوم بود. مقایسۀ یافته 

دهد که نشان می(  1394ی،  رفردیم؛ و  1391ی،  جواهرده؛  1390،  رافع  یی رزایم؛  1388ی،  زدانیو    ،ییرضا

هایی بندی های پیشین دسته پردازی در کشور به اندازۀ کافی گسترده است. اگرچه پژوهش دامنۀ موانع نظریه 

کرده  ارائه  موانع  )هاز  ارزشاند  اجتماعی،  یا  فرهنگی  و  انگیزشی،  کارکردی،  ساختاری،  شناسی، مانند 

های بهتری بندی موانع به فراگیر و سازمانی ایده رسد دستهشناختی(، ولی به نظر میشناختی، و معرفتروش

  خود  نقش  کشور  ی عال  آموزش  رانیمد   و   دانشگاه   رانیمد  چراکه تواند در اختیار سیاستگذاران قرار داد.  می

  خواهد   اتخاذ  یعال  آموزش  ریفراگ  نظام  و  دانشگاه   سطح  در  یتریعمل  یهام یتصم  و   دی د  خواهند  ترشفاف   را

  ، یکه موانع ساختار دند یرس جهینت نیبه ا  یپژوهش تجرب کیبا  زین (1388) یزدانی و  ییرضا پورعزت، .شد
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موانع    نیتریدیکل  یدر علوم اجتماع  یپردازهینظر  ندیدر فرا  یجوامع علم  یو فرهنگ  ،یزشیانگ  ،یکارکرد

به هشت  نیز بیشتر بر خود پژوهشگران تمرکز داشته که موانع را  (  1391)  یجواهردهرسد  به نظر میهستند.  

کل یعنی  پردازه ینظر  ی دیمانع  ذهن  یابیاصالت ی،  ماد  ،ییگرای مقدمات،  غالب،  فقدان    ،ییگرای گفتمان 

 .محدود کرده است و فقدان تحمل ،ییتعقل و تعبد، فقدان شهودگرا انیباط مارت جادیدر ا یناتوان رت،یبص

نظریه بی اگر موانع گسترش  نظریه تردید  تربیت مدرس برطرف شوند،  پردازی پردازی در دانشگاه 

(. بندی کرد )شکل یکتوان در پنج دستۀ کلی دسته رشد خواهد کرد. با این حال، راهکارهای سازمانی را می

از آنجا که پژوهش حاضر به شکل کیفی پیش رفته است، نتایج آن قابل تعمیم نیستند، با این حال ممکن  

 های دیگری غیر از تربیت مدرس کارآمد باشند. است برای دانشگاه 

 
 پردازی . راهکارهای سازمانی پیشرفت نظریه 1 شکل 

ی
مان

از
 س

ی
ها

ار
هک

را
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پردازی در دانشگاه  گذاری و گسترش ظرفیت نظریه سیاستترین کارکرد این پژوهش برای کلیدی

هایی کلیدی طرح کرد که در نهایت به  توان تصمیم های این پژوهش میتربیت مدرس است. با توجه به یافته 

گذاران آموزش عالی در حذف موانع بیانجامند و این ظرفیت را در دانشگاه به وجود آورند. اگرچه، سیاست 

 سازی کنند.های پژوهشی کشور پیاده ها و مؤسسه ند چنین مدلی را در دیگر دانشگاه توان کشور نیز می

کوشش  همۀ  پایۀ  با  بر  تنها  چون  است،  شده  پژوهش  این  در  نتایج  اعتبار  افزایش  برای  که  هایی 

توان دربارۀ اعتبار آن به شکل کامل اطمینان حاصل های شمار محدودی از متخصصان است، نمی دیدگاه 

ا این کرد.  بتواند در زمینۀ  رو، گمان میز  استخراج شده  برای آزمون مدل  رود اجرای یک پژوهش کمی 

های آتی مورد مطالعه قرار تواند در پژوهش اعتباریابی آن تأثیرگذار باشد. کاوش عوامل غیرسازمانی نیز می 

 گیرد.
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Abstract: 
Introduction: Theorizing is one of the key scientific foundations and most scientists and 

countries are at the same levels of science that are highly advanced. That is why the 

upstream documents related to science, technology and innovation in Iran have also paid 

particular attention to this issue. However, it seems that this phenomenon has not yet made 

significant progress in Iran. The purpose of this study is to explore the main obstacles to the 

growth of theoretical capacity in the country. 

 

Methodology: The worldview of this research is defined in the philosophy of 

interpretiveism with a mixture of the pragmatism. A methodology for answering selected 

research questions is ethnography with a mixture of the grounded theory. Interviewed with 

12 experts from Tarbiat Modares University, interviews data were coded and analyzed in 

Maxqda. 

 

Findings: There are many obstacles that can prevent leading to theorizing. In a general 

view, these barriers can be categorized into two broad categories of general non-

organizational barriers and organizational barriers. Since the focus of this study is on 

organizational barriers, these barriers can be organized into seven general categories, 

including the lack of institutional linkages, organizational resource constraints, incorrect 

evaluation systems, poor academic communications, inadequate university education,  

students' poor academic quality and the inertia of scholars. . 

 

Conclusion: Theorizing is one of the key scientific phenomena that must be pursued with 

seriousness in the scientific field of Iran and the first step towards realizing this 

phenomenon is identifying obstacles that slow it down. The present study is conducted with 

a qualitative approach, which provides a deep overview of the theoretical barriers and 

introduces a new categorization that makes decision making and policy making possible in 

this field. 
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