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  چكيده

هاي  هاي پژوهشي به عملكرد نظام رسد كه عامة مردم بيشتر از نظام به طور كلي، به نظر مي

هـاي   يكي از داليل اين اعتماد، اثربخشـي و كارآمـدي بيشـتر نظـام    . اعتماد دارند آموزشي

محـور،   هاي مسـئله  با توسعة پژوهش. آموزشي، از حيث تأثير صريح بر زندگي عامه است

هـاي   اين احتمال وجود دارد كه نهادهاي پژوهشي نيز بـه سـطح مشـابهي از اعتبـار نظـام     

هـاي   محور مستلزم تجديـد نظـر در طـرح    هاي مسئله توسعة پژوهش .آموزشي دست يابند

ريزي و اجـراي آنهاسـت و فراگـرد پـژوهش را بـه پرهيـز از        هاي برنامه پژوهشي و شيوه

ــاگون  گــويي و تقليــد و جــديت در جلــب همكــاري متخصصــان رشــته  پــيش هــاي گون

تشكيل  محور مستلزم هاي مسئله شود كه توسعة پژوهش از اين رو، تأكيد مي. انگيزاند برمي

ها و ساختارهاي جديد مديريت در فراگـرد پـژوهش    اي و توسعة سبك هاي فرارشته گروه

  .است

آلودگي علمي، پارادايم تقليد، تحيـر محـض، مسـئلة پـژوهش، مـديريت      : واژگان كليدي

  .اي هاي فرارشته گروه
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  محور وهش مسئلهپژ: مقدمه

هاي دانشي بشر را به حـل مسـائل    رويكردهاي مهم پژوهشي است كه سرمايه  محوري از جملة  مسئله

ها، مسـاعي دانشـمندان بـه     محور شدن پژوهش انداز مسئله در چشم. كند واقعي زندگي او معطوف مي

يابد و در جهت تسري نـوعي عقالنيـت در    بندي شدة جامعة بشري اختصاص مي حل مسائل اولويت

محور به پژوهش، موجـب   ضمن اينكه رويكرد مسئله. شود پژوهش هدايت مي استفاده از منابع و ابزار

شود و فراگرد نهادينه شـدن پـژوهش را    افزايش اعتبار و ارزش نهادهاي علمي در ميان عامة مردم مي

  .بخشد با هويتي مستقل از نهاد آموزش سرعت مي

  

  محورپژوهش آموزش: طرح مسئله

شود كـه گويـا، بـه طـور سـنتي،       هاي پژوهشي مالحظه مي مؤسسهبا مروري بر وضع كنوني عملكرد 

برانگيز آن است كـه پـژوهش مبنـاي آمـوزش     نكتة تأمل. است  محور شدههاي كشور، آموزش پژوهش

است و البته، همواره اين دو كاركرد الزم و ملزوم يكديگرند، ولي آموزش چنان در ميان عامـه اعتبـار   

. ژوهش را در قالب نهادي به نام خود هضم كرده و مستتر ساخته استيافته است كه به مرور زمان، پ

داليل مهم غلبة اعتبار نهادهاي آموزشي در ميان عامه، كارگشايي و كاركرد صـريح نهـاد    شايد يكي از 

بر اين اساس، به . آموزش در مقايسه با دستاوردهاي ضمني كاركرد پژوهش در رفع مسائل عامه است

هـاي اجتمـاعي،    گيري نهاد پژوهش در ساحت نظام زمة كسب اعتبار مستقل و شكلرسد كه ال نظر مي

  . بازنگري اساسي كاركرد پژوهش در جامعه باشد

عامـه  . شـود كـه الاقـل در حـد آمـوزش كارگشـا باشـد        پژوهش در نظر عامه، هنگامي معتبـر مـي     

رد آن هم در هر بار كـه اتفـاق   توان با آموزش، مسائل حل شده و تكراري را حل ك اند كه مي فراگرفته

مبتني اسـت و  » آموختن حل مسائل حل شده«بايد توجه داشت كه اساساً، فراگرد آموزش بر . افتد مي

ضمن . است  انجامد كه الاقل يك بار در فراگرد پژوهش حل شده به كسب مهارت در حل مسائلي مي

هـا   ه تدريج كاركرد نهاد آموزش به رسانهاينكه بايد توجه داشت كه امروزه، در جهان در حال تغيير، ب

؛ و در اينجـا، پيـامي دربـارة    (Scott & Davis, 2007: 5)اي كـه پيـام اسـت     شود؛ رسانه منتقل مي

جالـب آنكـه   . شـود  اين فراگرد، آموزش ناميـده مـي  . است» چگونگي حل هر مسئله در نهاد پژوهش«

  .دار شوند ش را رأساً عهدهاند كاركردهاي نهاد آموزها به تدريج توانستهرسانه

: بـه رك(دار شـده   بنابراين، به تدريج برخي نهادها، به طور موازي فعاليـت نهـاد آمـوزش را عهـده       

اكنـون، در   در نتيجه، كاركرد آمـوزش هـم   . اند نهادهاي خود سپرده يا به يكي از خرده) 1384پور،  قلي
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كه كاركرد پژوهش نيز، كه به طور سنتي دانشمندان اما مسئله اين است . شود فضايي بين نهادي ايفا مي

  .محور گرفته استكردند، به تدريج ماهيتي آموزش آن را ايفا مي

هاي سنگيني دربردارد و مسـتلزم صـبر، قناعـت، و هوشـمندي      برانگيز است كه پژوهش هزينهتأمل   

. دهـد  بـه آن پـاداش مـي   تـر   هاست و جامعـه سـريع   كه آموزش فاقد اين هزينهدرحالي. اي است ويژه

هاي انجـام   هاي طي شده و اجراي پژوهش بنابراين، به تدريج تمايل برخي دانشمندان به بازپيمايي راه

مايـة جديـد    ها فاقـد بـن   در اين رويكرد جديد، پژوهش. شده، نوعي رويكرد جديد را غلبه داده است

وشـمندي پژوهشـگران، گـاهي    البتـه بسـته بـه ه   . پردازنـد  هـاي قبلـي مـي    است و به تكرار پـژوهش 

شـود و گـاهي بـا تركيـب خـالق       ماية كارهاي پژوهشـي جديـد مـي    هاي اساساً تكراري، بن پژوهش

شود يا صرفاً، بخـش   هاي پژوهشي جديد عرضه مي هاي قبلي، كوالژهاي جديدي به نام طرح پژوهش

هـاي   ر ايـن طـرح  تكـرا . شـود  كند و به مثابة پژوهشي جديد معرفي مـي  كوچكي از پژوهش تغيير مي

پژوهشي، جامعة علمي دانشمندان را به طرفداري و حمايت نظري و عقالني از نوعي مكتب پيشرفت 

كننـد كـه علـم حاصـل پيشـرفت       به طوري كه گاهي با حـرارت ادعـا مـي   . برانگيخته است 1تدريجي

آمـوزش خـود را   تدريجي است و البته در اين حالت، احتماالً، خود را منبع تمام و كمال علم و دورة 

هاي علمي، حاصل كار پرحرارت و  غافل از اينكه همواره جهش! دانند بهترين شيوة آموزش علمي مي

  .اند شجاعانه و حركت برخالف موج غالب بوده

بر دسـتاوردهاي  ) 117: 1380پور قلي(گذاري بازار و ساير نهادهاي اجتماعي  بنابراين، نحوة ارزش   

پژوهشي، نهاد آموزش را بر پژوهش مسلط كرده، به تدريج نمايش پژوهش را در نهادهاي آموزشي و 

محـور كـرده    هاي اصيل و واقعي و رويكردهـاي مسـئله   محور، جايگزين پژوهشهاي آموزش پژوهش

  .است

  محوري در پژوهش  تنگناهاي مسئله

شي اسـت كـه   محور پژوه پژوهش مسئله. محور شدن پژوهش مستلزم طي مراحلي دشوار است مسئله

هاي پژوهشي متداول را فقط  اساساً، طرح. اساساً، نقشة راه و طرح پژوهشي از پيش تدوين شده ندارد

هاي مشـخص يـا    حل ها و راه كرد كه در هر رشتة علمي معين، پاسخ  توان تدوينبراي حل مسائلي مي

عهـد بـه توانمنـدي فعلـي     و نيـز بـا ت    اما مسائل واقعي قـبالً حـل نشـده    . نسبتاً مشخص داشته باشند

هـا، حـداقل    محـور شـدن پـژوهش    بنابراين، الزمة مسئله. است  دانشمندان هر رشتة علمي ايجاد نشده

  : ايجاد تحول در دو روية متداول است

                                                
1 - incrementalism  
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ها، صرفاً با يك مسئله آغاز شود؛ يعني طرح پژوهشي صرفاً به بيان يـك   پذيرش اينكه برخي پژوهش .١

هـاي احتمـالي و    آن به عهـدة دانشـمنداني گـذارده شـود كـه فرضـيه       مسئله اختصاص يابد و اجراي

 . كنند هاي خود را در فراگرد پژوهش مستمراً بازيابي، بازخواني، و بازسازي مي روش

اي معـين   هاي متنـوع و متعـدد، حـول محـور مسـئله      هاي پژوهشگر، با توانمندي اي از گروهمجموعه .٢

اي را براي تمركز بر اين مسئله ايجاد كنند؛ بـه جـاي    رشتهچنداي و  تشكيل شوند و ظرفيتي بين رشته

توشـة پـژوهش    اي را ره رشـته هاي آنان، ظرفيتي تك اينكه صرفاً با اتكا به توان پژوهشگران و آموخته

  .كنند

شود؛ نظير  شود، مزايايي ايجاد مي هاي پژوهشي به صورت استاندارد نوشته مي البته هنگامي كه طرح   

تجربه در پژوهش نيز در حدي مقبول افـزايش   سواد و بي صل كار پژوهشگران مدعي، ولي بيآنكه حا

هاي مملـو از اسـتادان    يابد و دانشگاه سواد مدعي دانش افزايش مي يابد؛ پس معدل نسبي جامعة بي مي

  !گيرند اي مقبول مي الحال نيز رتبه متوسط

هـاي   دقيق و كامل، موجـب طـرد نوابـغ و انديشـه    هاي پژوهشي  رويه بر طرح ولي اتكا و تأكيد بي   

هـا   سـازي روش  شود، زيرا همواره استانداردسازي و هماهنـگ  هاي علمي مي خالق از عرصة پژوهش

مهم در ترويج دموكراسي در  يشايد اين كژكاركرد. است  هاي خالق مخرب بوده براي نوابغ و انديشه

كسوتي، به نوعي اليگارشـي   نوعي دموكراسي اسمي كه تحت سلطة خبرگي و پيش! ساحت علم باشد

  ).1387پور و پورعزت قلي(شود  ستيز تبديل مي داوطلبانه و هدف

  

  گويي نتايج پژوهش گذار از پيش

فـرض اسـت كـه گويـا      شهاي پژوهشي كامـل، متضـمن ايـن پـي     اتكاي خردگريزانه به نگارش طرح

توان مينياتوري از آنهـا   بيني كرد و مي توان پيشترين رويدادهاي حاصل از پژوهش را از قبل مي مهيج

  !بيني كرد ها يا حتي سؤاالت پيش را به مثابة نتايج احتمالي پژوهش در قالب فرضيه

آنكـه  : كنند ص سؤال نميمعروف است كه دو شخ: براي ادراك اين معنا بايد بر اين نكته تأمل شود   

حـال آنكـه گـاهي    . دانـد  داند و آنكه هيچ چيز را دربارة موضوع نمي مي يهمه چيز را دربارة موضوع

شود كه اگر دانشمندان صـادقانه   مسئلة اصلي موجد پژوهش، به حدي جديد و دور از انتظار واقع مي

ارزشمند خويش، هيچ چيـز را دربـارة آن   هاي علمي  رفتار كنند، بايد بگويند كه به رغم همة اندوخته

  .اند كه اين مسئله وجود دارد بلكه فقط متوجه شده! اند اي نيز دربارة آن نديده دانند و هيچ سابقه نمي
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منظور از پژوهش خالق، پژوهشي . هاي خالق ايجاد كرد توان مجالي براي پژوهش بدين ترتيب مي   

اي كه قبالً بـه درسـتي تعريـف     كند؛ البته مسئله ه شروع مياست كه پژوهشگر آن را صرفاً با يك مسئل

  .شده و فهميده شده است

پـردازد؛   گونة نتايج پژوهش، به آزمون و خطـا مـي   بيني رمال در اين حالت، پژوهشگر به جاي پيش   

 ولـي . ها تجربة پژوهشـي  البته نه آزمون و خطايي شبيه قماربازان، بلكه آزمون و خطايي مبتني بر سال

كنـد و جريـان    هاي مشخص، مجاري پژوهش خـود را قبـل از آغـاز آن محـدود نمـي      با ارائة فرضيه

هر دانشمند به واسطة وابستگي به زبان، ذخايري از تجـارب  . كند خالقيت ذهني خود را بايكوت نمي

زه پـردازي در اختيـار دارد كـه اجـا     سازي، و نظريه شناختي حاصل از پژوهش را در متون، فرضيه زبان

تحير محض بـر وضـعيتي داللـت دارد كـه فـرد هـيچ       . دهند در وضعيت تحير محض باقي بماند نمي

  .شودذهنيتي از پديدة حادث شده ندارد و از هر حيث دچار شگفتي مي

ر    شناس، و معرفتالبته اگر پژوهشگر دانشمندي صبور، معرفت    دوست باشد، بقـا در وضـعيت تحيـ

سـازي از انديشـه و    ثمرثمرتر است، زيرا اين وضعيت از هر گونه قالبمحض نيز براي او جذاب و م

كند و پژوهشگر را  آلود و از پيش تعريف شده يا از پيش طراحي شده جلوگيري مي دهي تعصب جهت

  .كندهاي اصلي مسئله مواجه مي المقدور، صرفاً با بنيان حتي

هر . بيني شده آغاز شود هاي پيش ز پژوهشبر اساس اين تحليل، اهتمامي الزم است كه دورة گذار ا   

گشاست و براي آنان فوايـدي دارد، ولـي    چند اين سبك رايج براي استادان و پژوهشگران متوسط راه

  .شود هاي علمي تبديل شده است و آفت نبوغ و خالقيت محسوب مي متأسفانه به وجه غالب جريان

  پژوهش در كشورهاي فقيرتحليلي از وخامت وضعيت علم و : پارادايم تقليد

در كشورهاي فقير، منابع مـالي تخصـيص داده شـده بـه كارهـاي پژوهشـي بسـيار محـدود و تعـداد          

هـاي   بنابراين، همين بودجـه . پژوهشگران نخبه نيز بسيار كمتر از پژوهشگران تابع وضع موجود است

توانمندي متوسط خـود، فقـط   كنند كه به لحاظ  محدود را نيز به طور معمول، پژوهشگراني صرف مي

  .توانند مسائل حل شده را دوباره حل كنندمي

هاي غالب در مكاتب و رويكردهـاي علمـي جهـان در ايـن كشـورها       بنابراين، معموالً آثار پارادايم   

دارند؛ يعني بـه   يبدين ترتيب، جوامع علمي اين كشورها اساساً، رويكرد فراپارادايم. شود منعكس مي

در واقع، پارادايم غالب يا . كنند ها تقليد مي يمي تعهد ندارند و در عين حال، از همة پارادايمهيچ پارادا

تقليد، . است» پارادايم تقليد«شناسي پژوهش در كشورهاي در حال توسعه،  فراپارادايم حاكم بر روش

 Powell) محور وجود داردهاي مسئلههايي است كه در پژوهشاطمينانروشي آسان براي كاهش بي

and DiMaggio, 1983).  
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بر اين اساس، راويان احاديث غرب همواره عكس و تصويري مبهم از تحـوالت علمـي جهـان بـر        

كنند و بهترين دانشمند اين كشـورها كسـي اسـت كـه مقلـد       فضاي علمي كشورهاي فقير مستولي مي

و شـعوري اوليـه بـراي    و تا حدودي از هوشمندي  (Aldrich and Fiol, 1994: 647)بهتري باشد

هـاي آمـوزش و پـژوهش     سازي علم و شـيوه و به اصطالح بومي(تطبيق اين تحوالت با اوضاع بومي 

  .(Rao, 1994: 30)برخوردار باشد ) علمي

دهنـد  بدين ترتيب، دانشگاهيان، آزادي علمي خود را بيش از اندازه در معـرض اسـتثمار قـرار مـي       

(Ghoshal, 2005: 90) . دانشمندان معموالً بسان بازيگران خوب شطرنج، عمر خود را بـر سـر   اين

كنند، غافل از اينكـه بـازي شـطرنج فقـط يـك برنـده داشـته اسـت و آن          هاي تكراري تلف مي بازي

نـويس   قاعـده . طور كه برندة هميشـگي فوتبـال نيـز فيفاسـت     نويس اولية اين بازي است؛ همان قاعده

گيـرد و در   ترين استعدادهاي انساني را در سيطرة خود مي اي از باهوش ها افكار عده شطرنج براي قرن

شـود كـه توانسـته اسـت      كه هر چند بار، بازيگر از آن مسرور ميحاليكشد؛ در خانه به اسارت مي 64

مانـد و مشـهور    البتـه كشـف او بـاقي مـي    . فراگرد جديدي را براي مات كردن رقيب خود كشف كند

حاصلي است كه در تقليـد از مقـررات و    او قرباني طي مكرر فراگردهاي بي كه خودشود، درحالي مي

مانـد، ادبيـات و    بنابراين، آنچه همواره از اين بازي باقي مـي . گزيند قواعد از پيش نوشته شطرنج برمي

  .اند اند و ترويج داده نويسان اوليه نوشته قواعدي است كه قاعده

اي حاكم باشد، هر نشان و درجـة علمـي، نمـادي    اي علمي جامعهتا زماني كه پارادايم تقليد بر فض   

واهي است؛ زيرا نشاني است كه نه در ازاي توسعة دانش، بلكـه در ازاي تـالش تقليـدي در كـاربرد     

شود و ظـاهراً   كند و موجب مباهات وي مي شود، ولي گيرنده خود را شاد و مسرور مي دانش اعطا مي

). ، سورة جمعه، آيـة آخـر  قرآن كريم: بهرك(رور شد و مسرور ماند اصل مهم همين است كه بايد مس

ها مشكلي را حل كند، بلكه مطلوب آن است كه رتبـة علمـي    اساساً، گويا قرار نيست كه اين پژوهش

  ).1385پورعزت (نواي كشور در حال توسعه را مفتخر سازد  ايجاد كند و پژوهشگر بي

  

  مسئلهبندي برنامة پژوهشي بر اساس  صورت

هـا و نهادهـاي پژوهشـي و اعتبـار بلندمـدت آنهـا، در گـرو         بنا بر آنچه ذكر شد، سرنوشت مؤسسـه 

بايد توجه داشت كه در دهكدة جهاني، دسترسي به پژوهشگران خبرة خارجي، به . محوري است مسئله

يا تجمـع  در چنين وضعيتي، سخن گفتن از فرار مغزها . پذير خواهد شد قيمت ارزان و به وفور امكان

توانند در خـدمت   مغزها، وجه ملي ندارد، بلكه وجه سازماني دارد، زيرا مغزهاي موجود در جهان مي

هـاي   بنـابراين بـا فـرار مغزهـا، سـازمان     . هر درخواست كنندة پژوهش در هر منطقه از جهـان باشـند  
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اند همچنان تو شود، ولي جامعه مي تر مي هاي پژوهشي خارجي ضعيف پژوهشي ملي نسبت به سازمان

  .مند باشد كه به آن نياز دارد اي بهرهاز نيروي پژوهشگر خبره

بـه نظـر   . هاي پژوهشي كشورهاي فقيـر نيـز فرارسـيده اسـت    بنابراين، گويا هنگام بيداري مؤسسه   

اين مؤسسات يا بايد بپذيرند كه حذف . رسد كه وضعيت آنان در حال تغيير و تحول اساسي است مي

بنـابراين، احتمـاالً   . ابت كننـد كـه در عمـل نيـز مفيدنـد و كـارآيي و اثربخشـي دارنـد        شوند يا بايد ث

هاي زينتي، جاي خود را  پژوهش» عناوين جذاب«محور بيشتر رايج خواهند شد و  هاي مسئله پژوهش

هاي پژوهش  بدين ترتيب، بازنگري روش. هاي واقعاً كاربردي خواهند داد پژوهش» عناوين كارآمد«به 

هـا صـرفاً    يابد و احتمال دارد كه در آينده، پژوهشريزي امور پژوهشي ضرورت مي هاي برنامه هو شيو

محـور تـرويج داده شـود، زيـرا     هاي پژوهشي مسـئله ريزي شود و طرح بر مبناي تعريف مسئله برنامه

اجرا، محور اين مزيت را دارد كه احتمال خالقيت را در اتخاذ روش، مراحل  هاي پژوهشي مسئله طرح

هاي گوناگون  سازي متون پژوهشي رشته دهد و تأثير بيشتري بر روند غني ها افزايش مي و تحليل يافته

  .دارد

محور به پژوهش، تخصيص بهتر منـابع پژوهشـي و پرهيـز از     هر چند ويژگي اصلي رويكرد مسئله   

بـارز ديگـر آن،   ، ولـي وجـه   )1387پور و پـورعزت   قلي(ابتذال و فساد در ساحت پژوهشگري است 

برانگيز است كه در روند جاري پژوهش، تمايالت تأمل. اي است هاي محدود رشته آزادي از قيد حريم

كـه در  كند كه دربارة چه چيزهايي پـژوهش شـود، درحـالي    دانشمندان و ادبيات رايج علمي تعيين مي

  .خواهد بود كنندة موضوعات پژوهشيمحور، نيازهاي جامعة انساني، تعيين پژوهش مسئله

هاي فـانتزي و   زدگي و ابتذال ناشي از تمايل به پژوهش بايد توجه داشت كه نقد اين مقاله به قالب   

اين مخالفت با روند موجود نيست، بلكه مخالفـت  «در واقع، . ها معطوف است روندزدگي در پژوهش

شـود   ژوهشي او در نظر گرفته ميگيرد، اول توان پ مبنا قرار مي» توان پژوهشگر«وقتي . »با ابتذال است

مبنـا قـرار   » مسـئله «ولـي وقتـي   . شـود  و سپس طرح پژوهشي مناسبي، بر اساس توانايي او، تنظيم مي

شوند و سپس پژوهشگر يا گـروه پژوهشـي مناسـبي بـراي      گيرد، اول نيازهاي پژوهشي برآورد مي مي

كـه در  حـالي در! رسـد  ها به ثمـر مـي  بنابراين، در حالت اول، همة پژوهش. شود اجراي آن انتخاب مي

شـوند،   ها به ثمر نرسد، ولي آن دسـته كـه ثمـربخش مـي     حالت دوم، ممكن است بسياري از پژوهش

  . كنند هاي اصيلي را به جامعة علمي عرضه مي شوند و نتايج و يافتهكارگشا مي

ها الينحـل   كه براي مدت اي توان تأكيد كرد كه موفقيت هر گروه پژوهشي در تعريف مسئله البته مي   

هاي پژوهشي  تر از دستيابي گروه ماند و ظاهراً يافتة علمي متقن و قابل اعتمادي ندارد، بسيار ارزنده مي
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اي ندارد و نخواهد داشت و چه بسـا، بـه    ها و نتايج علمي زيادي است كه هرگز فايده موجود به يافته

  .كند محيط زيست علمي را نيز آلوده مي 2ه،كنندحاصل و گمراه لحاظ افزايش حجم اطالعات بي

دهد و سپس براي حل آن  ها، در ابتدا، اصالت را به مسئله مي محور شدن پژوهشبه هر حال، مسئله   

گيـري   بديهي است كه در چنين وضـعيتي، احتمـال شـكل   . نگرد هاي موجود دانشمندان مي به ظرفيت

  .يابد اي افزايش مي هاي پژوهشي فرارشته گروه

  

  اي هاي پژوهشي فرارشته گروه

هـاي  هـا و تخصـص  هايي است كه اعضاي آنها مهارت اي، گروه هاي پژوهشي فرارشته منظور از گروه

اي دارند و هر چند هر كدام با يك تخصص اصلي شناخته  اي يا چندرشته رشته مبتني بر مطالعات ميان

قدرت مكالمه و مفاهمه بـا متخصصـان سـاير     ها، از شوند، ولي به لحاظ آشنايي با زبان ساير رشتهمي

هـاي   اي را از ديدگاه ساير رشتهاگر هم نتوانند به طور جامع مسئله. هاي علمي برخوردار هستند رشته

ها را دربارة موضوع پـژوهش ادراك   هاي دانشمندان آن رشته توانند تحليل علمي تحليل كنند، الاقل مي

  . كنند

اي افزايش  هاي فرارشته حور در پژوهش، احتماالً ضرورت استفاده از گروهم با توسعة رويكرد مسئله   

ها با هـدف بررسـي مسـائل واقعـي تنظـيم و       يابد؛ زيرا وقتي مسئله در كانون توجه باشد، پژوهش مي

نمايـد و   مسائل واقعي نيز در خأل و ساحت ذهن پژوهشگران يك رشته رخ نمي. شود ريزي مي برنامه

زيرا صرفاً اين دانشمندان هستند كه ممكن اسـت  . اي داشته باشد رشتهت ماهيت دروناساساً، بعيد اس

ولـي  . اند و در حصار خودتنيدة رشتة علمي خود باقي بمانندشوند كه خود خلق كرده يمرعوب ادبيات

شود و حل خود را به  مسائل واقعي جهان تابع قوانين طبيعت و نيازهاي واقعي جوامع بشري ايجاد مي

دهـد،   جوهر كالم اين است كه مسائل در جهان واقع رخ مـي . كند هاي دانشمندان مشروط نمي دانسته

هر چه گستردگي اين جهـان  . گردند حل آن مي  ولي دانشمندان در جهان نظري ذهن خود به دنبال راه

ائل واقعي اي افزايش يابد، بر احتمال دستيابي به روش مناسب حل مس رشتهنظري از طريق ادغام ميان

  .شود افزوده مي

به ويژه اين رويكرد در علوم انساني و اجتماعي بارزتر است، زيرا هر چه موجوديت تحت بررسي    

پـورعزت  : بـه رك(تري نياز خواهـد داشـت    هاي تخصصي متنوع تر شود، مطالعة آن به توانايي پيچيده

اي افـزايش   رشـته ز بـه مطالعـات ميـان   بنابراين، هنگام بررسي مسائل علوم انساني، نيـا ). 12: ب1387
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اي نـوعي رابطـة مسـتقيم     رشـته زيرا بين پيچيدگي و تنوع مسائل و نياز آنها به مطالعات ميـان . يابد مي

بنـابراين، حـل مسـائل    . كنـد  فقط تنوع، تنوع را خنثي مي 3بر اساس قانون ضرورت تنوع،. وجود دارد

  ).Schoderbek & Kefalas, 1990: 91(است  هاي متنوع متنوع، نيازمند برخورداري از تخصص

  اي  اي از مسائل علمي چندرشته نمونه

وري مطالعـات و  ها، افزايش اثربخشي و بهـره اي در دانشگاهرشته هاي ميان يك هدف مهم از پژوهش

در ). 197: 1387خورسـندي طاسـكوه   (هاي مؤسسات پژوهشي و نهادهاي توليد دانش است پژوهش

شـدني نيسـت و   اي تحليـل  رشـته علمي، موضوعات زيادي وجود دارد كه با رويكرد تـك ميان مسائل 

در ايـن  . ها، نتوانسته است از عهدة بررسي و حل آنها برآيـد  اي، حتي در طي قرن رشتههاي تك تالش

  .شود اي از اين گونه مسائل در علوم گوناگون پرداخته مي بخش از مقاله، به مجموعه

  هاي جسمي رواني ناشي از نارسايي هاي درماندگي) الف

شـوند، روحيـة خـود را     در بسياري از مواقع، كساني كه به لحاظ جسمي با نارسايي يا كمبـود مواجـه مـي    

ايـن درمانـدگي روحـي گـاهي اثـري      . شوند بازند و به سرعت، به بيماري و حتي مرگ تسليم مي مي

دهـد؛ از ايـن رو، در    يبي نابودي قرار مـي تر از بيماري جسمي دارد و سالمت فرد را در سراش مخرب

هاي گونـاگون در   اي، با تخصص رشتههاي پزشكي ميان هاي پيشرفتة جهان، معموالً در گروه بيمارستان

شناسي نيز استفاده  پزشكي و روان هاي روان هاي عروقي، جراحي، و ارتوپد، از تخصص درمان بيماري

  .شود مي

  پديدة ركود تورمي) ب

براي مقابلـه بـا پديـدة تـورم،     . آيد تورم از جمله مسائلي است كه حل آن صرفاً از عهدة علم اقتصاد برنمي 

الملل،  شناسان اجتماعي، متخصصان روابط بين شناسان، روان هاي جامعه عالوه بر اقتصاددانان، تخصص

ه هنگـامي كـه تـورم    سياستمداران، متخصصان علوم اداري و مديريت مالي نيز ضرورت دارد؛ به ويـژ 

تـوان بـه    براي مثال، مـي . شود المللي رايج مي گيرد يا تحت تأثير اوضاع بين ماهيتي سياسي به خود مي

شـود، ولـي    هـا مـي   اي كه چند دهه است موجب افزايش قيمـت  پديدة ركود تورمي اشاره كرد؛ پديده

دارد و حتـي بـه تخريـب    انمـي تأثيري بر رونق بازار نـدارد و توليدكننـدگان را بـه تكـاپوي بيشـتر و     

  .انجامد هاي اقتصادي و كاهش كيفيت توليدات مي زيرساخت

  پديدة بيكاري) ج
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هاست كه در جوامع گوناگون، بحث از معضل بيكاري و پيامدهاي ناگوار آن اقتصاددانان را به خـود   مدت 

متعـددي دارد،  اي چندبعدي اسـت كـه علـل و عوامـل      كه بيكاري پديدهمشغول داشته است، درحالي

هاي  اي و با استفاده از تخصص رشته اي و ميان بنابراين مبارزه با آن نيز بايد در طي مطالعاتي چندرشته

  .گيري شوددانشمندان تعليم و تربيت، اقتصاد، صنايع، مديريت، و آموزش عالي پي

  پديدة بزهكاري جوانان) د

ريـزي   رسد كه براي مواجهـه منطقـي بـا آن، برنامـه     ميكاري، به نظر  با توجه به كاهش سن ارتكاب به بزه 

. شناسي و مددكاري اجتمـاعي ضـرورت دارد   اجراي مطالعاتي در قلمرو حقوق، تعليم و تربيت، روان

هاي علمي هاي سني خاص و تمركز اين مطالعات بر آنها يا تأسيس رشته حتي شايد پرداختن به گروه

  .بخش باشدشناسي خردساالن بسيار ثمر نويژه آنان، نظير، حقوق جوانان يا روا

  مديريت امور شهري) ه

شود و مواجهة معقـول بـا آنهـا مسـتلزم      علوم اجتماعي محسوب مي ةمسائل شهري از جملة مسائل پيچيد 

ها، مديريت دولتي  هاي متنوع و وسيعي از اطالعات شهرسازي، مديريت شهرداري مندي از حوزه بهره

ريزي  شناسي شهري، اقتصاد شهري، برنامه عمران، جغرافياي شهري، جامعه گذاري عمومي، مشي و خط

شناسي اجتمـاعي، تعلـيم و تربيـت، محـيط زيسـت، مـديريت انـرژي،         اي، علوم سياسي، روان منطقه

  .مديريت آب، مطالعات توسعه، و مديريت بحران است

  حفاظت از محيط زيست و توسعة پايدار) و

هاي مردمي جهـان قـرار گرفتـه اسـت، بـا       هاي خيريه و سازمان توجه مؤسسهاين مقوله كه به شدت محل  

متعـدد در   يهـاي  منـدي از تخصـص   مسائل مهمي سروكار دارد كه تحليل و بررسي آنها مستلزم بهـره 

شناسي، محيط زيست، جغرافيايي زيستي، عـدالت اجتمـاعي، بيوشـيمي،     قلمرو اقتصاد توسعه، زيست

الملـل، حقـوق مـدني و     الملل، حقوق بـين  معادن و فلزات، صنايع، روابط بينداري،  كشاورزي، جنگل

  .نظاير آن است

  ها هاي رفتاري در سازمان تعارض) ز

اي علمي، نارسا و ناپايدار هاي رشته ها با اتكا به يافته ها در سازمان هاي رفتاري انسان اهتمام به حل تعارض 

اي است كه حل آنها به  ها در سازمان، از جمله مسائل پيچيده نرسد، زيرا مسائل رفتاري انسا به نظر مي

  .شناسي، مطالعات فرهنگي و حقوق نياز دارد هاي نظرية سازمان، روان هاي متنوعي در حوزه تخصص

  تخصيص بهينة بودجه) ح

ثـار  هاي دشوار مديران دولتي است، زيرا آ گيري مالي دربارة تخصيص بهينة بودجه از جمله تصميم تصميم 

هـا و   تشـخيص اولويـت  . مانـد  هـاي طـوالني در جامعـه بـاقي مـي      هـا بـراي مـدت    اين گونه تصميم
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هاي علوم اقتصادي،  هاي متعددي در حوزه خطير است و به تخصص يبندي كار هاي بودجه ضرورت

  .ريزي و امور مالي نياز دارد سياسي، برنامه

  عدالت اجتماعي) ط

ريـزي و   برقراري عدالت اجتماعي از جمله مسائل دشوار اجتماعي است كه از مرحلة تعريف آن تا برنامـه  

هاي متنوعي در علم حقوق، فلسفة سياسي، اقتصاد، علوم  گذاري براي اجراي آن، به تخصص مشي خط

ت از انـواع  مشي نياز است؛ به ويژه هنگـامي كـه ابعـاد عـدال     شناسي و خط اجتماعي، ارتباطات، روان

شناختي مد نظر قرار مي اي و زبان اي، اطالعاتي، احساسي، مشاهده اي، رويه هاي توزيعي، مراوده جنبه

  ).33: الف1387پورعزت : بهرك(گيرد 

  گذاري عمومي مشي ادارة دولت و خط) ي

شـايد  . هاسـت  ها و حكومـت  اي، حوزة عمل دولت رشتهاي و چند رشتههاي مهم مطالعة ميان حوزه  يكي از 

هاي مرتبط با فعاليت  ي گوناگون، حوزهها ها براي مطالعات جمعي دانشمندان رشته ترين زمينه گسترده

هـاي   هـاي دولتـي، معمـوالً، بايـد از جنبـه      مشي ها و خط طور كلي، بر اجراي برنامه به . ها باشد دولت

كرد، ضـمن اينكـه بـه فراخـور      شناختي، اقتصادي، سياسي، فرهنگي، و فني تأمل شناختي، جامعه روان

هـاي علمـي و    ديگر از رشته يهاي تعداد مشي، ممكن است استفاده از يافته ماهيت و موضوع هر خط

هاي طبيعي  گذاري براي كنترل بحران مشي براي مثال، هنگام خط. هاي فني ضرورت پيدا كند تخصص

شناسـي،   ي جغرافيـا، زمـين  هـا  هاي ديگري در قلمرو رشته و فصلي، نظير سيل، ممكن است تخصص

  .داري مد نظر قرار گيرد جنگل و مرتع

  گيريبحث و نتيجه

اي مناسـب بـراي   محور متفاوت است و زمينههاي آموزش محور اساساً، با پژوهش هاي مسئله پژوهش

سازد  استخدام استعدادهاي خالق پژوهشگران در جهت حل مشكالت واقعي جوامع انساني فراهم مي

  .افزايد نهادهاي پژوهشي در انظار عامه مي و بر اعتبار

هاي پژوهشي اسـت، ايـن    محور، تجديد نظر در نحوة تدوين طرح هاي مسئله الزمة توسعة پژوهش   

در اين گونه نمونه. مهم خود مستلزم اهتمام بيشتر دانشمندان به نظارت فعال بر فراگرد پژوهش است

ها صـرفاً بـا    پيش طراحي شده هدايت كرد، بلكه پژوهش هاي دقيق از توان پژوهش را با طرح ها نمي

اي ندارد و حتي براي  شود؛ مسائلي كه گاهي هيچ سابقه تأكيد بر يك مسئله و بر محور آن هدايت مي

  .شود اولين بار مطرح مي

ها و رويدادهاي از پيش طراحي شده سپرد  توان به روش بديهي است كه حل چنين مسائلي را نمي   

هاي علمي تعريف شده در قلمـرو   ها و يافته تر از قلمرو توانمندي الً، حوزة اين مسائل گستردهو احتما



١٣٨ 

 

هاي زندگي انساني و اجتمـاعي   هر رشتة علمي است، زيرا اين مسائل به طور زنده و در متن واقعيت

حـادث   هاي علمـي  هاي تعريف شده در مسير توسعة رشته گيرد و مستقل از توانمندي مد نظر قرار مي

  .شود مي

رشتهاي از علوم و معارف ميان محور، پژوهشي نسبتاً آزاد و به منابع گسترده بنابراين، پژوهش مسئله   

ها،  در اين پژوهش. هاي متنوع و متعدد است مندي از تخصص اي متكي است، اجراي آن مستلزم بهره

كند  ي سؤاالت پژوهش پرهيز ميها در قالب فرضيه و حت طراحي پاسخگويي و پيش پژوهشگر از پيش

شـود و اسـتمرار    پردازد و اساساً، پژوهش با ابهامات بسيار آغـاز مـي   و صرفاً، به طرح ابعاد مسئله مي

ها صرفاً بـر مبنـاي    شود و پژوهش ها از پارادايم تقليد اجتناب مي يابد؛ ضمن اينكه در اين پژوهش مي

هاي متنوع و متعددي را به مـدد   و معموالً، تخصصشود  بندي مي ها صورت اولويت نيازها و ضرورت

هـاي   هـايي مسـتلزم تشـكيل گـروه     رسد كه اهتمام به چنين پـژوهش  به طور كلي، به نظر مي. طلبد مي

شـوند و تعـداد اعضـاي     هايي كه به فراخور هر مسئله سازماندهي مي اي است؛ گروه پژوهشي فرارشته

  .يابد آنها در جريان پژوهش افزايش يا كاهش مي

هاي رواني و جسـمي بيمـاران، پديـدة     براي مثال، پژوهش دربارة اموري همچون تحليل درماندگي   

ركود تورمي، پديدة بيكاري، پديدة بزهكاري جوانان، مديريت امور شهري، حفاظت از محيط زيسـت  

، ادارة ها، تخصيص بهينـة بودجـه، عـدالت اجتمـاعي     هاي رفتاري در سازمان و توسعة پايدار، تعارض

  .پذير است اي امكان هاي تخصصي چندرشته گذاري عمومي، صرفاً در قالب گروه مشي دولت و خط

محـور و   هـاي مسـئله   نكتة مهمي كه در پايان بايد مد نظر قرار گيرد آن است كـه توسـعة پـژوهش      

اي  ويـژه ها و سـاختارهاي مـديريتي    اي، مستلزم به كارگيري سبك هاي پژوهشي فرارشته تشكيل گروه

هـاي گونـاگون را تلفيـق و فراگـردي      هاي متنوعي را گرد هم آورد و مهارت است كه بتواند تخصص

بنابراين، پيشنهاد نهايي مقاله آن است كه . بهينه را براي نيل به نتايج مطلوب در حل مسئله طراحي كند

هـا،  مـديريت ايـن گـروه   اي براي  هاي آموزشي ويژه اي، دوره هاي پژوهشي فرارشته براي توسعة گروه

ريزي و  ها، برنامهاي اين گروه شناختي، فرهنگي، و حرفه اي و رفع موانع زبان تقويت ارتباطات فرارشته

  . اجرا شود

  



١٣٩ 

 

  منابع

 .اسوه: ، تهران)1365(، قرآن كريم ـ

علمـي،  ، سمينار مرجعيـت  تبارشناسي دانش و دانشمند در پرتو قرآن كريم، )1385. (اصغرـ پورعزت، علي

 .»السالمعليه«دانشگاه امام صادق : تهران

، »السـالم  عليه«البالغة امام علي  مدار، در پرتو نهج مختصات حكومت حقالف، )1387. (ـ ـــــــــــــــــ

  .علمي و فرهنگي: تهران

زمان سا: ، تهران)مباني مديريت دولتي( مباني دانش ادارة دولت و حكومتب، )1387. (ـ ــــــــــــــــ

 ). سمت(ها  مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه

پژوهشـكدة مطالعـات فرهنگـي و    : تهران اي دانش،رشتهگفتمان ميان، )1387. (ـ خورسندي طاسكوه، علي

 .اجتماعي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري

گرايـي در  پنهـان مشـتري  پيمايشي دربـارة كژكاركردهـاي   ، )1387. (اصغر پورعزتپور، آرين و علي ـ قلي

 .، تابستان38، پياپي 2، شمارة دانشگاه اسالمي ، فصلنامة علمي ـ ترويجينهادهاي آموزشي

: ، تهـران شناختي بـه سـازمان و مـديريت   رويكرد جامعه: هاشناسي سازمانجامعه، )1380. (پور، آرين ـ قلي

 ).سمت(ها سازمان مطالعه و تدوين كتب علوم انساني دانشگاه

سـازمان مطالعـه و تـدوين    : ، تهرانهااكولوژي نهادي سازمان: هانهادها و سازمان، )1384. (ـــــــــــــ 

 ).سمت(ها كتب علوم انساني دانشگاه

 Aldrich, H. E. and M. C. Fiol.( 1994), Fools Rush in? The Institutional ـ

Context of Industry Creation, Academy of Management Review 19/4, pp. 

645-670. 

 Ghoshal S. (2005), Bad Management Theories are Destroying Good ـ

Management Practices, Academy of management learning and education, 

4/1, pp 75-91. 

 Powell W. and DiMaggio, P. (1983), The Iron Cage Revisited: Institutional ـ

Isomorphism and Collective Rationality in Organizational Fields, 

American Sociological Review,No. 48, pp. 147-60. 

 ,Rao, H. (1994), The Social Construction of Reputation: Certification Contests ـ

Legitimation and the Survival of Organizations in the American Automobile 

Industry: 1985-1912, Strategic Management Journal , No. 15, pp. 29-44. 



١٤٠ 

 

 ,Schoderbek, Peter, P. Charls Shoderbek, and Asterio G Kefalas. (1990) ـ

Management system, Conceptual Considerations, Fourth edition, Boston: 

Irwin.  

 ,Scott, Richard, W. & Gerald F. Davis. (2007), Organization and Organizing ـ

Rational, Natural, and Open system perspectives, Pearson: Prentice Hall. 
 Singh, V., D. Tucker and R. House. (1986), Organizational Legitimacy and ـ

the Liability of Newness, Administrative Science Quarterly,No. 31, pp. 171-

93. 

  

  

  


