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چکیده
هدف این تحقیق تعیین موانع فرهنگی توسعه علم در دانشگاهها از دیدگاه هیات علمی در دانشگاه آزاد واحد تهران شمال بود.
روش تحقیق از نظر هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوری دادهها توصیفی از نوع پیمایشی بود .جامعه آماری تحقیق حاضر کلیه
هیات علمی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال به تعداد  635نفر بودند که از طریق فرمول نمونه گیری کوکران تعداد 042
نفر به عنوان نمونه از طریق روش نمونه گیری طبقهای تصادفی انتخاب شدند .ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته با طیف
لیکرت  6درجهای که دارای  64گویه بود که روایی پرسشنامهها بر اساس روایی محتوایی با استفاده از نظر صاحبنظران ،صوری بر
مبنای دیدگاه تعدا دی از جامعه آماری و سازه با روش تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفتند و پس از اصطالحات الزم روایی مورد
تائید قرار گرفت و از سوی دیگر پایایی پرسشنامه با روش آلفای کرونباخ  2/838برآورد شد .تجزیه و تحلیل دادهها در دو سطح
توصیفی و استنباطی مشتمل بر از آزمون tتک نمونهای انجام گرفت یافتههای تحقیق نشان داد که از دیدگاه اعضای هیات علمی
دانشگاه آزاد اسالمیواحد تهران شمال ضعفهای فرهنگی توسعه علم در دانشگاه در همه ابعاد پنج گانه موانع فرهنگی یعنی بعد
ارزشها ،هنجارها ،باورها ،هنجارهای سازمانی و نظام اطالعرسانی و در زیر مقایسهایاین ابعاد در سطح ( )p>2/2220و به
میزان باالتر از سطح موثر معرفی شد.
واژگان کلیدی :موانع فرهنگی ،ارزشها ،هنجارها ،باورها ،هنجارهای سازمانی ،نظام اطالعرسانی.

 -0دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی ،دانشکده مدیریت ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران( ،نویسنده مسئول) ،پست
الکترونیکabbasghaedamini2020@gmail.com :
 -0کارشناسیارشد رشته برنامهریزی فرهنگی ،واحد خوراسگان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان ،ایران
 -3دانشجوی کارشناسیارشد رشته برنامهریزی فرهنگی ،واحد خوراسگان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،اصفهان ،ایران
 -4دانشجوی دکتری مدیریت فرهنگی ،دانشکده مدیریت ،واحد تهران جنوب ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران

39

مقدمه و بیان مسئله
از بارزترین شاخصهای توسعه هر کشوری ،توان و
ظرفیت تولید علمی و فنی است و اصلیترین مراکز
تولید علمی و فنی دانشگاهها هستند .در اقتصاد دانش
محور و نظام ملی ،نوآوری و بر اساس رویکرد
سیستمی ،وظیفه وکارکرد دانشگاهها تولید دانش،
آموزش و تربیت نیروی انسانس کارآمد و ماهر و انتقال
آن است .عوامل فرهنگی و مدیریتی نه تنها در توسعه
و تولید علم در دانشگاهها میتواند به عنوان یک مانع
جدی قلمداد شود ،بلکه شناسایی رهیافتهای فرهنگی،
اجتماعی و مدیریتی نفش تعیین کنندهای در برنامه
ربزی استمرار جهش علمی یک جامعه ،مثل
جامعهایرانی در سمت و سوی توسعه ی همه جانبه
دارد .از طرف دیگر دانشگاهها مهمترین نهاد تربیتی
نیروی انسانی،خالق و متفکر محسوب میشوند و تاثیر
گستردهای بر فرهنگ  ،امور سیاسی و نوآوری و
خالقیت دارد .فرهنگ عصاره زندگی اجتماعی و راه
کارهای فرهنگی در تولید علم و برنامه ریزی برای
استمرار رشد یافتگی اجتماعی و فرهنگی یک ضرورت
اجتناب ناپذیر است .بدیهی است عدم اعتنا و توجه
کافی قائل نشدن برای مکانت واالی علم ،پویایی و
تحرک الزم علمی را از اجزای نظام دانشگاهی ،اعم از
هیات علمی و دانشجو سلب میکند و هدفمندیاین
نهاد را که در عرصه نوآوری و معطوف به شکوفایی
نقش اساسی دارد ،به طور جدی در معرض آسیب قرار
میدهد علمای علوم اجتماعی از توسعه تعاریف
گوناگونی ارئه دادهاند .تودارو ( )0370براین باور است
که توسعه را باید جریانی چند بُعدی دانست که مستلزم
تغییرات اساسی در ساخت اجتماعی ،طرز تلقی عامه
مردم و نهادهای ملی و نیز تسریع رشد اقتصادی،
کاهش نابرابری و ریشه کن کردن فقر مطلق است .به
طور کلی توسعه یعنی پیشرفت و رشد و افزایش
ظرفیتهای کمی و کیفی در ابعاد مختلف اجتماعی،
سیاسی واقتصادی .اما در تعریف توسعه نکاتی را باید
مد نظر داشت که مهمترین آنها عبارتند از این که اوال
توسعه را مقوله ارزشی تلقی کنند ،ثانیا آن را جریان چند
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بعدی و پیچیده بدانند ،ثالثا به ارتباط و نزدیکی آن با
مفهوم بهبود توجه داشته باشند .توسعه کوششی است
برایایجاد تعادلی تحققنیافته یا راهحلی است در جهت
رفع فشارها و مشکالتی که پیوسته بین بخشهای
مختلف زندگی اجتماعی و انسانی وجود دارد .به عنوان
مثال حتی در کشورهای پیشرفته نیز ،پیشرفت فکری و
اخالقی انسان با پیشرفتهای فنی (و فناورانه) همسانی
ندارد ,و یا این که فرهنگ عامه با تکنیکهای وسایل
ارتباط جمعی هماهنگی ندارد .به هر تقدیر امروز مفهوم
توسعه ,فرآیندی همهجانبه است (نه فقط توسعه
اقتصادی) که معطوف به بهبود تمامی ابعاد زندگی مردم
یک جامعه (به عنوان الزم و ملزوم) است( .رفیعپور،
 .)0380امروزه تقسیمبندیهای متفاوتی از توسعه ارائه
شده است که میتوان به توسعه انسانی ،توسعه
اجتماعی ،توسعه اقتصادی ،توسعه سیاسی ،توسعه
فرهنگی و توسعه علمیاشاره کرد .آنچه اساس بحث
حاضر است بعد توسعه علمی میباشد .در جهان امروز
پیشرفت و توسعه کشورها بر مبنای علم و دانش استوار
است .پژوهش و تولید علم و فناوری از مهمترین
عناصر رشد و توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی،
صنعتی و سیاسی کشور به حساب میآید .توفیق در این
زمینهها در صورتی محقق میشود که در
برنامهریزیهای هدفمند و کالن کشور ،توجه مناسبی
به امر پژوهش و فناوری صورت پذیرد .تاکنون کشوری
در جهان دیده نشده است که بدون توسعه همه جانبه
علمی به توسعه اقتصادی و صنعتی برسد .طبق تعریف
یونسکو در سال  0789فـعالیتهای علمی و فـنی
شـامل سه نوع وسیع از فعالیتها است :تحقیق و
توسعه ،تعلیم و تربیت علمی و فـنی ،و خـدمات علمی
و فنی .به طور کلی منظور از توسعة علمی ،توسعة همة
جانبة علمی ،آموزشی ،پژوهشی ،فناوری و ترویج
فرهنگ آنهاست .اگر علم چنان که باید توسعه یابد،
دستیابی به عدالت و آزادی ،مدیریت شایسته و
شایستهساالری و حقوق انسانی و اجتماعی به عنوان
اهداف اصلی میسر میشود؛ چون امروز وایندة کشور را
«علم» رقم میزند"( .فاضلی )0380،یکی از
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شاخصهایی کـه بر اساس آن ،کشورهای مختلف از
نظر علمی درجهبندی میشوند و جایگاهی برای آنها در
تـوسعه در نـظر گرفته میشود ،وجود محیطهای
دانشگاهی و میزان مشارکت آنها در تولید علم و دانش
و استنادسازی یافتههای علمیاست .به عبارت دیگر ،به
طور کلی در اقتصاد دانش محور و نظام ملی ،نوآوری و
بر اساس رویکرد سیستمی ،وظیفه و کارکرد دانشگاهها
تولید دانش ،آموزش و تربیت نیروی انسانی کارآمد و
ماهر و انتشار و انتقال آن است .دانشگاهها با
برخورداری از سه ویژگی ثبات شغلی ،آزادگی علمی و
استقالل از دیگر سازمانها قابل تشخیص هستند.
مهمترین تمایز دانشگاهها برخورداری آنها از نیروی
انسانی متخصص و توانمند یعنی اعضای هیات علمی
است که مدیریت صحیح ،انگیزش مناسب و به موقع،
رفع مشکالت رفاهی و اقتصادی وایجاد دغدغههای
علمی و روحیه تولیدی و حمایت مادی و معنوی،
آموزش مستمر و ارتقاو روزآمد کردن آن نقش به
سزایی در تحقق و توسعه علمی دارد( .عزیززاده و
همکاران )0384 ،آنچه که در تولید و توسعه علم در
دانشگاهها نقش اساسی ایفا میکند ارزشها و
هنجارهای آموزشی و پژوهشی دانشگاه است .ارزش در
اصطالح دانش جامعهشناسی ،عقایدی است که افراد یا
گروههای انسانی درباره آنچه مطلوب ،مناسب ،خوب یا
بد است؛ دارند .ارزشهای مختلف نمایانگر جنبههای
اساسی تنوعات در فرهنگ انسانی است .ارزشها
معموالً از عادت و هنجار نشأت میگیرند .به طور کلی
به اموری که برای اعضاء گروه اهمیت دارند و آرمان
مشترک اعضاء گروه تلقی میشوند ،ارزش میگویند.
(رفیعپور )0372 ،در مقابل ارزش ،هنجار به یک الگوی
رفتاری گفته میشود که روابط و کنشهای اجتماعی را
تنظیم میکند ،اکثریت جامعه خود را به آن پایبند
میدانند و در صورتی که شخصی آن را رعایت نکند،
جامعه او را مجازات میکند( .زنجانیزاده )0372 ،نظام
اطالعرسانی به مجموعهای هدفدار از عناصر مادی و
غیر مادی و روابط بین آنها گفته میشود که با
ویژگیهای معین و به هم پیوسته یا مرتبط میشود
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واین اجزا با محیط آنها یک کل را تشکیل میدهد که
در جهت تحقیق اهداف نظام کلیتر با یکدیگر در
تعاملاند یا برایاین تعامل سازگار شده است.آن چهاین
اجزا را تحت نظام کلیتر گرد هم میآورد ،سیاستی
است که بر هماهنگسازی آنها حاکم است و روابطی
است که با استفاده از این هماهنگی میان آنها بر قرار
میشود( .سلگی )0389،ارزشهای اخالقی به عباراتی
گویند که یک صفت اخالقی یا ویژگیهای یک صفت
را توصیف میکنند( .رفیعپور )0372 ،کشورایران
همچنان جزو کشورهای کمترتوسعه یافته علمی جهان
است .یکی از وجوه بیتوجهی به نهاد آموزش عالی در
مطالعات علم پژوهی ایران عدم توجه به مقوله
"فرهنگ دانشگاهی"به منزله اساس توسعه علمی است
از این منظر خاص ،حل بحران علم مستلزم شناخت
"فرهنگ یادگیری ،فرهنگ آموزش ،فرهنگ سازمانی
و مدیریت و فرهنگ رشتهای و دیگر خرده فرهنگهای
درون دانشگاه است( .ابراهیمی و همکاران )0374،
بیتردید اجرای برنامههای رشد و توسعه ،به کار گیری
نیروی آموزش دیده در سطوح عالی افراد متخصص و
ماهر نیازمند است واین مهم را فرایند آموزش عالی
ندارک میبیند .متاسفانه در جوامع در حال توسعه ،از
جمله کشور ایران ،با این که در متن دین و فرهنگ،
تعقل و آمیختگی و تعلق به علم از جمله خصال بزرگ
انسانی شمرده میشود و بیش از 062سال از تاسیس
دارالفنون و توسعه بیش از هزار درصدی دانشگاهها و
دانشجویان میگذرد ،جامعه همچنان از نبود فرهنگ
علمی در ابعاد مختلف و روابط پیدا و پنهان رنج میبرد،
از کارایی و اثر بخشی و توان تصمیمگیری در محیط و
بازار کار برخوردار نیست و انگیزه ،روحیه ،خالقیت و به
طور کلی توانایی تولید علم این سرمایه اصلی توسعه
همه جانبه به شکل مناسب پدیدار نشده است .علت
عمده آن را نه در عوامل مادی و اقتصادی ،بلکه باید در
عوامل فرهنگی و اجتماعی جست تا از این رهگذر با
چارهاندیشی واقعبینانه و اصولی به راه کارهای برون
رفت ازاین وضعیت رسید (فدائی و اشکور.)0375،دربارة
چالشهای کلیدی در تولید علم ،توسعة پژوهشگری و
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کاربست تولیدات علمی دانشگاهی ،میتوان به
چالشهای زیادی که پیش روی استادان و محقّقان
دانشگاهی وجود دارد اشاره کرد که از جملة مهمترین
آنها :چالشها و موانع انسانی (شک و تردید در
صالحیتهای علمی پژوهشگران ،عدم وجود مدیریت
پژوهشی مناسب و کمبود نیروهای تخصصی در مراکز
دانشگاهی و علمی) ،چالشها و موانع سازمانی (وجود
قوانین دست و پاگیر اداری برای توسعه علم و
پژوهشگری ،وجود ساختار دیوانساالرانه ،وجود
محدودیتهای مالی و کمبود بودجة پژوهشی و فراهم
نبودن زمینة تولید علم و جنبش نرمافزاری) و چالشها
و موانع ارتباطی (وجود شکاف نگرشی و ارتباطی بین
استادان دانشگاهی ،فقدان نظام اطالعرسانی مناسب
جهت پرهیز از دوباره کاری و تسهیل در دستیابی به
تجارب کاری همدیگر ،ارتباط ضعیف بین مراکز علمی
و دانشگاهی ،فقدان قوانین ارتباطی مناسب در توسعة
علم و تولید و کاربرد محصوالت علمی) اشاره کرد.
(سبحانینژاد و افشار )0388 ،دانشگاه پدیدهای
اجتماعی ،تاریخی است که در شرایط خاصی شکل
میگیرد ،این نهاد ضمن آن که از آن شرایط تاثیر
میپذیرد بر آن نیز اثر میگذارد .از جمله شرایطی که
شکلگیری و ظهور نهاد دانشگاه را ایجاب مینماید،
گام نهادن در مسیر توسعه و احساس نیاز به وجود
نیروی انسانی توانمند ،جهت رفع کاستیها در عرصه
علم و تخصص و اداره روند توسعه است .شاخصهای
"توسعه فناوری" و "توسعه علمی" نشان میدهند که
علیرغم گسترش آموزش عالی و رشد چشمگیر و
جهشی چند سال اخیر ،از نظر میزان تولید علم (بر
اساس شاخص میزان مقاالت ثبت شده )ISI
کشورایران همچنان جزء کشورهای توسعه نیافته علمی
جهان است .الزمه شناخت مسائل مربوط به بحرانهای
علم و آموزش عالی بررسی ابعاد مختلف علم ،جامعه و
فرهنگ و بررسی نسبت میان آنها است .این مسئله
نیازمند بررسی مجموعهای از عوامل مختلف اجتماعی،
اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی است .ایران نیز مانند دیگر
کشورهای در حال توسعه همواره در تالش و تقال بوده
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است تا به نحوی پرسش بحران علم را پاسخ دهد ،به
خصوص در چند دهه احیراین تالشها و مطالعات به
دالیل مختلف افزایش و رشد قابل مالحظهای داشته
است به نحوی گه گفتمان "علم پژوهشی" به منزله
نوعی گفتمان دانشگاهی در کشور رونق یافته است.
(فدائی و اشکور )0375 ،توسعهی پایـدار از جمله اهداف
بلندی است که در تاریخ معاصرایران ،همواره
تالشهایی در جهت نیل بدان صورت گرفته است.
ناکامیدر عـدم مـوفقیت در دسـتیابی به توسعهی
واقعی و پایدار درایران ،از عدم توجه و عنایت کافی به
عـامل تـوسعه ـ یعنی انسان ـ ناشی میشود دانشگاه از
آنجا که محل تجمع صنفی و علمینخبگان و حـامل
فـرهنگ نـخبگان تلقی میشود ،در نسبت با جامعه و
فرهنگ عامه ،اهمیت و حساسیت فراوان دارد و از آن
انتظار میرود تا با درکـ مـشکالت و نارساییهای
جامعه ،از قابلیت و ظرفیتهای فکری ،هنری ،فنی،
علمی و تخصصی خود به مـنظور توسعه و بهگشت
اجتماع هزینه کند و به مردم درجهت آموزش یابی
مستمر و مشارکت فعال علمی ـ اجتماعی در سازندگی
عـلمی مـدد رسـاند .توسعة عـلمیاز ارکـان بسیار مهم
توسعة همه جانبه محسوب میشود و در رشد و
شکوفایی جنبههای اقتصادی ،سیاسی ،اجتماعی و
فرهنگی یک جامعه نقش اسـاسی ایفا میکند .توجه به
توسعه بر مبنای نتایج پژوهشهای علمی ضرورتی
حیاتی است .در این راسـتا ،ایران نیز برای رسیدن به
تـوسعة هـمه جانبه نیازمند توسعة علمی است .اما آن
چه از تحقیقات مرتبط با این موضوع بر میآید آن است
که موانع مختلفی ،توسعة علمی در ایران را با مشکل
مواجه ساخته است .بنابراین ،ریشهیابى موانع تولیدات
علمى و تعیین ارزشهای آموزشی مانع توسعه علم که
سر راه گرایش اعضاى هیأت علمى به تولیدات علمى
قرار گرفتهاند و طبقهبندى آنها از اهمیت خاصى
برخوردار است .با توجه به مباحث مطراح شد ،شناسایی
موانع فرهنگی توسعه علم در دانشگاههای آزاد اسالمی،
ضروری میباشد( .عبدی و همکاران )0372 ،برای
دست یافتن به تولید علم و بررسی موانع فرهنگی
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تاثیرگذار بر آن دارای اهمیت زیادی میباشد .که هدف
اصلیاین پژوهش بررسی موانع فرهنگی تولید علم از
دیدگاه هیات علمی دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
میباشد و این که تعیین کند که موانع فرهنگی تاثیر
بیشتری بر تولید علم دارند؟ازاین رو محقق برای
بررسی موانع فرهنگی تولید علم از دیدگاه هیات علمی
دانشگاه آزاد واحد تهران شمال و بر اساس مدلهای
مختلفی که برای فرهنگ سازمانی ارائه شده است
موانع فرهنگی بر تولید علم را در چند بعد ارزشها
آموزشی ،هنجارهای آموزشی ،موانع اخالقی و اعتقادی،
مقررات سازمانی و نظام اطالعرسانی مورد بررسی قرار
میدهد .در این پژوهش تالش میگردد موانع فرهنگی
توسعه علم در دانشگاهها ،از دیدگاه اعضای هیات
علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال را به
عنوان یک واحد دانشگاهی بزرگ و موثر را مورد
بررسی قرار دهد .پژوهش حاضر در صدد پاسخ به
سواالت زیر میباشد  -0موانع فرهنگی توسعه علم در
دانشگاهها از دیدگاه هیات علمیدر دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تهران شمال کدامند؟  -0موانع ارزشی
توسعه علم در دانشگاهها از دیدگاه هیات علمی در
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال کدامند؟ -3
موانع هنجاری توسعه علم در دانشگاهها از دیدگاه
هیات علمی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
کدامند؟  -4موانع هنجاری سازمانی توسعه علم در
دانشگاهها از دیدگاه هیات علمی در دانشگاه آزاد
اسالمی واحد تهران شمال کدامند؟  -6موانع باورهای
اخالقی توسعه علم در دانشگاهها از دیدگاه هیات علمی
در دانشگاه آزاد واحد تهران شمال کدامند؟  -5موانع
نظام اطالعرسانی توسعه علم در دانشگاهها از دیدگاه
هیات علمی در دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال
کدامند؟
پیشینۀ پژوهش
فضلاللهی و ملکی توانا ( )0372در تحقیقی با عنوان
راه کارهای برون رفت از موانع فرهنگی تولید علم در
دانشگاهها در دانشگاه آزاد اسالمی واحد قم با روش
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توصیفی از نوع پیمایشی و با نمونه آماری  52نفر از
اعضای هیت علمی به این نتیجه رسیدند که موانع
فرهنگی از مهمترین موانع موثر در تولید و توسعه علم
در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بود کریمیان و
همکاران ( )0372در تحقیقی با عنوان بررسی موانع و
چالشهای پژوهش و تولید علم در دانشگاههای علوم
پزشکی که با روش توصیفی از نوع پیمایشی با نمونه
آماری  042نفر از اعضای هیئت علمی انجام دادند به
این نتیجه رسیدند که موانع مالی بیشترین و موانع
سیاسی کمترین میانگین را به خود اختصاص داد اما
نگرش اعضای هیئت علمی در مورد موانع یاد شده بر
میزان فعالیتهای تحقیقاتی آنها تأثیری نداشت.
صالحی و همکاران ( )0370در تحقیقی با عنوان
بررسی موانع انجام پژوهش از دیدگاه اعضای هیأت
علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که با روش
توصیفی از نوع مقطعی بانمونه آماری  000نفر انجام
داده بودند به این نتیجه رسیدند که مهمترین موانع
پژوهش کمبود وقت و مشغله کاری زیاد ،مقررات
دست و پا گیر اداری ،عدم استفاده بهینه از نتایج
پژوهش و روند طوالنی تصویب طر حهای تحقیقاتی
به دست آمده بود.نقی زاده باقی و همکاران ( )0374در
تحقیقی با عنوان بررسی موانع و مشکالت پژوهشی
ازدیدگاه اعضای هیئت علمی در دانشگاه علوم پزشکی
اردبیل که با روش توصیفی از نوع پیمایشی نمونه ای
به تعداد  005نفر انجام دادند به این نتیجه رسیدند که
میانگین حیطه مشکالت مربوط به تهیه و تدوین طرح
پژوهشی  0/85و کمتر از میانگین مفهومی بود ،اما از
نظر آماری معنیدار نبود ( .)p = 2/265البته در سه
حیطه دیگر یعنی حیطه مشکالت در اجرای طرح،
حیطه مشکالت اداری و مدیریتی و حیطه مشکالت
فردی میانگین مربوطه بزرگتر از میانگین مفهومی بوده
و تفاوت از نظر آماری معنی دار بود ( .)p ≤ 0/05نئو
( )0228در پژوهشی با عنوان عوامل تأثیرگذار بر تولید
دانش در یکی از شرکتهای خبری سنگاپور ،به روش
پژوهش ترکیبی و با نمونه  403نفر انجام دادند و نتایج
حاکی از این بود که عوامل فرهنگی تأثیر مثبتی بر
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تصمیمگیری فردی مبتنی بر تولید یا عدم تولید دانش
گذاشت. .وتی و همکاران ( )0228در تحقیقی با عنوان
عملکردهیئت علمی در موسسههای آموزش عالی در
امر پژوهش و آموزش و رابطه آن با پست اجرایی آنان
در کشورهای استرالیا ،انگلستان و زالندنو با روش
توصیفی همبستگی انجام دادند به این نتیجه رسیدند
که عملکرد پژوهش با تدریس رابطه مثبت داشت .ولی
با پست اجرایی ،این رابطه از نوع معکوس بود .
النزافامه ( )0206در پژوهشی تحت عنوان فرهنگ به
عنوان یک دارایی برای توسعه" که در محل مراکز
آموزش عالی کشورایتالیا و با روش توصیفی از نوع
پیمایشی انجام داد بهاین نتیجه رسید که همکاری بین
المللی میتواند نقش مستقیم در توسعه علمی
دانشگاهها داشته بودند و در این میان عوامل فرهنگی
نقش موثری در توسعه این روابط ایفا کرد .شناسایی
عوامل فرهنگی شرط الزم برای اقدامات مشترک بود
که میتواند اثرات مثبت بر تولید مالی و سیاسی قابل
دوام بر کشورها داشته باشد .دراین خصوص پیشینه
پژوهش باید گفت که ضعف اعتماد به نفس و
خودباورى ،تقلید و خودباختگى و نیز حیرتزدگى در
برابر تحوالت جدید غرب ،گسستگى از معارف و
فرهنگ ملى و دینى ،ناپیوستگى با فرهنگ و مفاخر
ملى و اسالمى (استفاده ابزارى از دین و علم،
دنیاگریزى و صوفىگرى ،جزماندیشى و تعصب
جاهالنه ،خردستیزى و نمادگرایى به جاى مفهومگرایى
علمى و دینى ،و دولتىشدن مراکز علمى و دینى و،)...
نبود فرهنگ علمى و فنى در جامعه و دسترسى نداشتن
همگان به اطالعات و منابع علمى ،ضعف روحیه و
اخالق جستوجوگرى ،پرسشگرى و طرح مسئله در
فرهنگ عمومى (فقدان فرهنگ تحقیق) ،ضعف در
گفتمان علمى اعم از بحث ،نقد ،تبیین نگرشها و
یافتههاى علمى ،نظرى و فنى جامعه و بىتوجهى به
ارزش زمان و اغتنام فرصتها در متن فرهنگ عمومى
را عناصر توسعهنیافتگى فرهنگى طرح مىکند و
همچنین ضعف علوم انسانى و اجتماعى از یکسو
ناپیوستگى روند توسعه علوم را در پى دارد و از دگر سو
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باعث نارسایى مدیریت و قدرت تفکر مسئوالن جامعه
مىشود .توسعهنیافتگى درونزاى علمى و فرهنگى که
آثار آن غلبه مصرفگرایى در علم و فناورى،
دستهبندىشدن جامعه به طبقه خواص و عوام ،فقیر و
غنى و ...است و تأثیر آن بر حوزه اندیشه ،شیوه کاسب
و کار و سودجویى در آموزش و تحقیق و استفاده ابزارى
از علم (مدرکگرایى) ،نظام ارزشگذارى مبتنى بر
ثروت ،قدرت و روابط شخصى تا مرتبه علمى و
خردورزى در جامعه ،ضعف نهادهاى ارتباطى علمى که
سازوکار جذب و هضم تعریف شده علوم و فنون جدید
را محقق نکرده است( .معین )0384 ،از موانع دیگر،
مىتوان به این موارد اشاره کرد :ضعف روحیه همکارى
گروهى و جمعى ،سرخوردگى نیروهاى نخبه و
نارضایتى و برونگرایى و برخورد منطقى با مسائل،
بىتوجهى به هوش و استعداد داوطلبان ورود به حوزه
علم ،پایین بودن آگاهى اعضاى هیئت علمى از
اطالعات روزآمد در رشته تخصصى خود ،ضعف وفاق
فکرى بین نخبگان درباره همه اصول و قواعد عمل
جمعى ،ضعف تعهد جمعى فعاالن حوزه علم در برابر
اصول و قواعد حاکم بر فعالیتهاى علمى و اخالق
نظرى ،نبودن امنیت جانى ،مالى ،اجتماعى و فکرى،
فقدان استقالل دانشگاهى به ویژه در حوزه علوم
اجتماعى ،دیوانساالرى و غلبه فرهنگ ادارى بر
فرهنگ علمى ،تعدد مراکز تصمیمگیرى ،حاکمیت
سیاسى و رعایت نشدن ضوابط دانشگاهى در انتخاب
مدیران ،ضعف اعتماد متقابل بین اعضاى علمى و
مدیران ،ضعف مشارکت جمعى بین دانشگاهیان در
اداره امور مربوط به خود ،محدودیت فضاى آزاد براى
گفتوگوى خردمندانه و تبادل و نقد اندیشه ،ضعف
تعامالت علمى ،دسترسى نداشتن به موقع به امکانات و
لوازم آموزشى ـ پژوهشى ،بهره نبردن بهینه از امکانات
و منابع فکرى و نیروى انسانى متخصص ،استفاده
نکردن از ظرفیت علمى دانشگاهها و مراکز علمى به
صورت صحیح ،ضعف تخصصگرایى و نامشخص
بودن جایگاه و نقش دانشگاهها و نهادهاى علمى
کشور ،ضعف پیوند دانشگاه با جامعه ،ضعف تعامالت
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علمى دانشگاهها و نهادهاى علمى کشور با دانشگاهها و
نهادى علمى خارج کشور ،ضعف نظام اطالعرسانى،
فقدان برنامهریزى صحیح در توسعه علمى ،مبهم بودن
اهداف و سیاستهاى بلندمدت( .معین )0384،
چارچوب نظری تحقیق
مفهوم علم
علم یکی از برجستهترین و ارزشمندترین کمال برای
انسان است و بشر بر اثر نیروی فطری حقیقتطلبی
خود ،تالشهای بسیاری در راه به دست آوردن آن در
طول تاریخ حیات خود انجام داده است .ارزش بسیار
واالی علم سبب گشته است که کاملترین موجود در
دایره هستی که همه کماالت را به صورت بی نهایت
واجد است ،خود را متّصف به این صفت واال و نیز اوّلین
معلّم بشرّیت بداند« :و هو بکلّ شیءٍ علیم»؛ یعنی و او
به هر چیز دانا است« .علّم االنسان ما لم یعلم»؛ یعنی و
به انسان آنچه را نمیدانست تعلیم داد .ارسطو معتقد
بود که هر علم خاص مجموعهای است از قضایا و
احکامیکه به روش قیاسی منظم و مرتب شده است ،و
در باالترین مرتبه کلیت ،اصول و مبادی اولیه همه
برهانها قرار دارد .میتوان نظر ارسطو درباره علم را در
یک جمله خالصه کرد «:علم عبارت از شناخت طبقه
بندی شده است»( .راسل )0399 ،با توجه به تعاریف
متعدد و گوناگونی که فالسفه علم و دانشمندان معاصر
از علم ارائه داده اند ،میتوان تعریف ترکیبی زیر را
خالصه کرد «:علم عبارت است از سیستم مطالعاتی
منظم و مرتب ،و براساس روش علمی (مشاهده و
تجربه) که واقعیتهای جهان را آن چنان که هستند
مورد شناسایی قرار داده ،و هدف آن کمک به انسان در
فهم طبیعت پدیدهها و کشف و بیان قوانینی است که
بتوانند پدیدههای مورد نظر را تبیین یا پیش بینی کند».
( گیبونز)0222 ،
شاخصهای توسعه علم
یکی از شاخصهای تولید و توسعه علم ،تولید نظریه
است .نظریه علمی در صورتی به عنوان یک تولید
علمی محسوب میشود که ویژگیهای زیر رادارا باشد:
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الف) نظریه ،متد و یا دستاوردی که دست اول باشد.
اگر نظریهای مطرح شود که پیش از این در ایران نبوده،
ولی در نقاط دیگر جهان وجود داشته است ،این نظریه
نمیتواند به عنوان تولید علم مطرح شود .نظریه دست
اول نظریهای است که برای اولین بار در جهان مطرح
شده باشد .این نظریه یا دستاورد باید در یک مجله
علمی به چاپ برسد؛به گونهای کهاین دستاورد مورد
داوری تـخصص قـرار گیرد .ب) دستاورد و یا نظریه
علمی بـاید در دسـترس قرار گیرد ،در غیر این صورت
نمیتوان بحث تولید علم را مطرح کرد بنابراین اگر
زمانی تولید علم به وجود آمد ،ولی در جایی سرپوش
گذاشته شد و به دست کسی نرسید ،از قلمرو تولید علم
خارج شده است .ج) مورد رجـوع و اسـتناد واقع شدن:
نظریهای که در دسترس قرار گرفته است ،باید مورد
رجوع و استناد واقع شود؛ زیرا روح تولید علم در رجوع و
استناد شکل مییابد( .ذاکر صالحی -0 )0380 ،شاخص
اختراع« :اختراع در صورتی که ثبت جهانی شده باشد و
مراحل بررسی فنی و علمی را پشت سر گذاشته باشد،
میتواند به عنوان شاخص تولید علم به حساب اید .البته
این نکته را باید مد نظر داشت که معموال از اختراع،
مقاله بینالمللی منتشر میشود و اخـتراعی که نتوان از
آن مقاله استخراج نمود را نمیتوان مالک تولید علم
نامید»( .ارفعی« )0384 ،شاید بهتر باشد اخـتراع را در
صـورت طـی مراحل داوری ،بررسی فنی و ثبت
بینالمللی جزء تولید فناوری به حساب آورد تا تولید
علم .ایدههای جدید علمی را کـه مـنجر به ثبت
اختراع بینالمللی گردد ،میتوان تولید علم قلمداد کرد».
-0مقاالت چاپ شده در مجالت مـعتبر بـینالمللی:
تعداد مـقاالت چاپ شده در مجالت معتبر ،نشاندهنده
فعالیتهای تحقیقاتی و علمی یک کشور و یکی از
شاخصهای تولید علم است .البته در دو دهـه اخیر،
تأکید بیشتر بر شاخصهای تعداد مقاالت رفته رفته از
کانون توجه سیاستگذاران و دانشمندان خارج شده
است لذا تأکید بیشتر بر سـنجش آن دسته از تحقیقات
است که موفق شدند به عرصه تجاری و منفعت
اجتماعی دست یابند .به عبارت دیگر ،صرفا آن دسته
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ازمقاالت کاربردی که در راستای نیازهای کشور باشد را
میتوان شاخصی برای تولید علمی تلقی کرد -3 .تعداد
ارجاعات به مقاالت تـولید شده :تعداد ارجاعات به
معنای هر بار ارجاع مقاالت دیگر به مقاله مورد نظر
است .اگر مقالهای در مجالت معتبر چاپ شود و سایر
نویسندگان و صاحبنظران در مقاالت علمی خود به
کرات آن را به عنوان مرجع ذکر کنند ،به طور طـبیعی
ایـنگونه مقاالت از مصادیق تولید علم محسوب
میشوند .ارزش یک مقاله علمی بر مبنای تأثیر در
مقاالت و نوشتههای بعدی (حضور در مجموع مآخذ
آنها) تعیین میشود .عالوه بر شاخصهای فوق ،از
سوی صاحبنظران ،شاخصهای دیگری نیز به عنوان
شاخصهای تولید علم مطرح شده است کـه عـبارتند
از :تعداد مقاالت علمی،اعتبارات علمی  -پژوهشی و
میزان اختصاص درصدی از تولید ناخالص ملی هر
کشور برای کارهای تحقیقاتی ،کیفیت مقاالت علمی،
چاپ مقاالت علمی در مجالت معتبر دنیا (که ردهبندی
دانشگاهها در کشورها بر این اساس است) ،تعداد مراکز
اسـتعدادهای درخـشان که در سطح بینالمللی کار
میکنند ،تعداد دانشجو ،نسبت تعداد استان به
دانشجویان ،تعداد مراکز تحقیقاتی موجود در کشور و
تنوع آنها (کاوه )0384 ،با دیدگاه صاحبنظران و
تولیدکنندگان علم ،مصادیقی را برای تولید علم معرفی
میکنند( .جدول )0
در حال حاضر مؤسسه اطالعات علمی  34نوع مدرک
تولید علمی را در پایگاههای خود نمایه کرده است؛ این
 34نوع مدرک در جدول  0آمدهاند .درصورتی که
هریک از موارد سی و چهارگانه مندرج در جدول زیر،
در نشریهای علمی که دارای فرایند داوری است ،منتشر
شده باشد ،میتواند تولید علمی قلمداد شود( .جدول )0
موانع

فرهنگی

و

اجتماعی

(ارزشها،

هنجارهای آموزشی و پژوهشی در دانشگاه)
چـلبی سطح توسعه فرهنگی را از نظر مـفهومیمـعادل
مـیزان تولید و تجرید مفاهیم ،تعـمیم ارزشی ،تنظیـم
حسـی (ادب) و تعـامل گفتمانی (مبادله مـتقابل

اطـالعات و اندیشهها) مـبتنی بر منطق متقاعد سازی
در جامعه میداند .بدیهی است اختالل در توسعه
فرهنگی موجب اختالل در تـوسعه عـلمیمـیشود.
یکی از زیر مجموعههای نظام فرهنگی خرده نظام
علمیاست .در جوامع پیچیده امروزی ،توسعه
عـلمیبـدون تـوسعه فرهنگی و همین طور توسعه
فرهنگی بدون توسعه علمی و گسترش عقالنیت
تصورناپذیر است؛ بـه عـبارت دیـگر ،هر گونه اختالل
در ابعاد تولید و تجرید مفاهیم ،تعمیم ارزشی ،تنظیم
حسی و تعامل فرهنگی دارای پیـامدهای سـوء برای
تولید علم در جامعه است .از سوی دیگر ،بنیان ضعیف
علمیفرایند توسعه فـرهنگی را بـا مـشکل جدی مواجه
میسازد .به طور مثال ،میتوان به نقش روابط گفتمانی
اشاره کرد.
بـه دنـبال افزایش روابط گفتمانی در جامعه اوالً
مکانیسم مجابسازی در شبکه روابط اجتماعی تقویت
میشود ،ثـانیاً کـار ادغـام اجتماعی در بعد فرهنگی
تسهیل میگردد ،ثالثاً سطح فرهیختگی جامعه و
اعضای آن افزایش مییابد ،رابعاً حـجم و سـرعت
گردش اطالعات در عرصه جامعه افزایش مییابد و
خامساً سطح آمادگی جامعه برای حـل عـقالنی
تـناقضات منطقی فرهنگی در حوزههای گوناگون
بیشتر میشود .همه اینها شرایط را برای رشد و نموّ علم
فراهم مـیسازد .از جـانب دیـگر ،افزایش روابط
گفتمانی علمی و استمرار آن در جامعه کمک میکند تا
اجتماع علمیشـکل گـیرد و علم نهادینه شود .با
تشکیل اجتماع علمی و نهادینه شدن علم ،امکان
جامعه پذیری علمی و رشد شـخصیت های عـلمی
فراهم میشود .به عالوه ،این افزایش سبب گسترش
تعقلگرایی ابزاری (خردورزی) و نـفوذ آن در سـایر
حوزههای کنش میشود .افزایش روابط گفتمانی عـلمی
بـا اشـاعه یافتههای علمی در جامعه قرین است و
شرایط را بـرای تـغییر و اصالح فنی امور فراهم
میسازد .در اثر این روابط ،اطالعات علمی در جامعه
بـهنگام مـیشود و آمادگی عموم برای پذیرش
تـغییرات بـطی و معقول بـاال مـیرود و بـه همراه آن

شناسایی موانع فرهنگی توسعه علمیدر دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال

امکان بهکارگیری علمی و اقتباس روشهای نوین
عـلمینـیز در جامعه افزایش مییابد .همچنین ،با
افزایش روابط گفتمانی علمیظرفیت برنامهریزی و
سـازماندهی در سـطوح مختلف جامعه از سطح فردی
تا سـطح کالن افـزایش مییابد( .چـلبی )0380 ،برخی
معتقدند که از نظر فرهنگی موانع متعددی در برابر
جریان تولید علم قرار دارد .از جمله این موانع میتوان
به فرهنگ استبدادی ،فرهنگ هنجاری و احساسگرایی
به جای علمگرایی ،فردگرایی ،روحیه غرور ،خودنمایی و
تضاد اشاره کرد .چنین فرهنگی باعث شده است کـه
افـراد تـنها به فکر نمایش خود،تأکید بـر عـلم و
رشـتههای علمی خود و مقابله با دیگران و دیگر
رشتههای علمی باشند و این مسئله ،آنان را از انجام
یک کار علمی که نیازمند فروتنی ،گذشت ،صبر در برابر
اشتباهات و خطاهای دیگران و تـعاون و هـمکاری
است ،باز میدارد( .رفیعپور )0380 ،دیگر مـشکالت
توسعهنیافتگی علمیکشور را چـنین مـیتوان برشمرد:
عبد السالم ،فیزیکدان شهیر جـهان اسـالم ،در
کتابخود تحت عنوان «مقدمهای بر آموزش علوم و
تکنولوژی در توسعه جنوب» تأکید خاصی بر توسعه
علمیکـشورهای در حـال توسعه و به ویژه کشورهای
اسالمی دارد .تأکیدهای وی عـمدتا از نـوعی اسـت که
در یک مدل توسعه دولتمدار مـیگنجد .او داشتن
ایدههای مطلوب و تـصمیم بـه اجرای آنها را کافی
میداند .وی مهمترین عوامل توسعهنیافتگی علمیدر
کشورهای جنوب را چنین برشمرده است .0 :فقدان
تعهد عمیق نسبت بـه عـلوم پایه و کاربردی  .0عدم
تعهد نسبت به خوداتکایی در تکنولوژی  .3فقدان
چـارچوب بـنیادی و قانونی  .4اداره فعالیتهای
عـلمیتـوسط دیـوانساالران و نه دانشمندان  .6سهم
کم فعالیتهای علمی از تـولید ناخالص ملی  .5عدم
توجه به منزلت اجتماعی دانشمندان  .9نبود فضای
علمی و صنعتی مطلوب  .8فرار مغزها  .7اهمیت ندادن
به آموزشهای فنی و حرفهای  .02هماهنگ نبودن
میزان پذیـرش دانـشجویان رشتههای مختلف با
نیازهای جامعه( .معین ) 0382،علم در عامترین معنای

31

خود ،نوعی معرفت عمومی و تا حـد زیادی مـتکی به
ارزشهای فرهنگی جامعه است .توجه به این نکته که
علم در ظرف و زمینهء فرهنگ جای گرفته ،راه را برای
بسط ظرفی جهت رشد آن و دعوت از افراد برای
تحقیق دربارهء آن مـهیا میکند .این نـوع علم ،با
عناوین مختلف ،مانند دانـش بومی ،بومشناسی یـا علم
قومی دانش فنی بومی ،علم سنتی ،علم مردمی ،علم
روستایی تعریف شده است. .دانش بومی ،دانشی است
که مردم به آن اعتقاد دارند و آن را در طول زمان در
جامعه خود توسعه و بهبود بخشیدهاند .این دانش با
فرهنگ محلی و محیط زیـست سـازگار شده است؛
بنابراین از پویایی و کارایی الزم را دار است .دانش
بومی زمینههای مساعدی را برای توسعه فراهم
میآورد ،دویس ،دانش بومی به پرهای یک پرنده
تشبیه میکند؛ یعنی از زمانی که پرنده پر در میآورد،
پرواز را میآموزد( .عارفی و همکاران )0387 ،رسالت
انتقال میراث فرهنگی و تـجارب بـشری به نـسل
جدید ،ایجاد تغییرات مطلوب در شناختها ،نگرشها و
در نهایت رفتار کودکان ،نوجوانان و جوانان ،در هر
کشوری بر عهده نظام آموزشی از جمله نظام آموزش
عالی اسـت .این رسالت ،همواره به عنوان یکی از
اهداف و رسالتهای آموزش عالی مورد توجه متصدیان
و مجریان آموزش عالی و سازمانهای بین المللی
مرتبط با آموزش عالی بوده است ،به طوری که در سال
،0778کنفرانس جهانی آموزش عالی در بیانیه نهایی
خود کمک بـه فهم و تفسیر ،حفظ و ترویج فرهنگ
ملی و منطقهای و بین المللی در چارچوب توجه به
کثرتگرایی تنوع فـرهنگی را بـه عنوان یکی از اهداف
آموزش عالی ذکر کرده است .در نشست مسئولین
آموزش عالی برخی از کشورهای آسیا و اقیانوسیه در
دانـشگاه نیوزیلند استرالیا ،محافظت و انتقال میراث
فرهنگی ،در زمره اهداف چهارگانه آموزش عالی آمده
است .بنابراین با مـراجعه و بررسی رسالتها و وظایف
آمـوزش عـالی مالحظه میشود که جوهره اصلی
کارکردهای آموزش عالی ماهیتی فرهنگی دارد ،و در
نتیجه عنصر فرهنگ باید نقش فعالی در توسعه دانش
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داشته باشد .آلبتاخ در مروری بر مسائل آموزش عالی در
جهان سوم ،چنین نتیجه میگیرد که آموزش عالی در
جهان سـوم ،نهاد بسیار مهمی است ،نه تنها از این نظر
که تربیت نخبگان را بر عهده دارد و مبنایی را برای
جامعهای برخوردار از فناوری مهیا میکند؛ بلکه از این
نظر که مهمترین نهاد فکری است ،تأثیر بسیار
گستردهای بر فرهنگ و امور سیاسی و اقتصادی دارد.
در واقع تحقق گفته آلبتاخ و ایجاد یک بالقوه قوی،
نیروی رام نشدنی بیرونی ،با ماهیت فرهنگ دانشگاهی
 یعنی باورها و ارزشهای بنیادین علمی و فرهنگیپیوند میخورد .به عبارت دیگر انتقال مفاهیم برای
مواجه شدن بـا ایـنده نامشخص است .آموزش عالی به
دانشجویان کمک میکند تا درک آنها نسبت به جهان
تغییر یابد ،آموزش عالی از طریق افزایش دانش و
مهارتها به دانشجویان قدرت میبخشد و آنها را
متحول میسازد( .عارفی و همکاران )0387 ،همتى در
مقالهاى با عنوان «آسیبشناسى فرهنگى توسعه
علمى» فقدان راهبرد کالن و سیاست واقعبینانه علمى،
اهداف واضح و مبتنى بر تعامل علم و جامعه ،ضعف
مدیریت پژوهشى در جذب نیروهاى علمى و بهرهگیرى
بهینه از فعالیتهاى آنان ،مهاجرت یا فرار نخبگان،
کاربرد نامناسب منابع ،امکانات و تسهیالت ،تکوین
نیافتن نظام ارزشى نهادینهشدن علم ،حاکمیت سلیقه به
جاى قانون در مراکز پژوهشى ،حاکمیت رسم
عالمستیزى و بر چسبزدن به متخصصان و
تحصیلکردگان ،قوانین بازدارنده استخدام ،ارتقا و ارائه
فرصتهاى مطالعاتى براى اعضاى هیئت علمى،
مدیریت غیرعلمى و اداره امور توسط افراد غیرفرهنگى
و اغلب با روحیه نظامى و امنیتى ،مشارکت نداشتن
اعضاى هیئت علمى در انتخاب مدیران ،دسترسى
نداشتن به نشریات و کسب تخصصى ،قطع ارتباط با
متخصصین خارج ،تبدیل نظریه به یک ارزش عمومى و
حمایت نکردن از اندیشه و نظریهپردازى ،فقدان روحیه
تحقیق محورى و خصلتهاى دانشمندانه در نظام
آموزش عالى و فقدان پروتکل یا آداب و قواعد
فعالیتهاى علمى ـ پژوهشى براى دانشمندان را از
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مهمترین موانع فرهنگى توسعه علمى کشور بیان
مىکند( .فضل الهی و همکاران )0372 ،معین ()0384
در مقالهاى با عنوان «موانع توسعه علمى ایران» ضعف
اعتماد به نفس و خودباورى ،تقلید و خودباختگى و نیز
حیرتزدگى در برابر تحوالت جدید غرب ،گسستگى از
معارف و فرهنگ ملى و دینى ،ناپیوستگى با فرهنگ و
مفاخر ملى و اسالمى (استفاده ابزارى از دین و علم،
دنیاگریزى و صوفىگرى ،جزماندیشى و تعصب
جاهالنه ،خردستیزى و نمادگرایى به جاى مفهومگرایى
علمى و دینى ،و دولتىشدن مراکز علمى و دینى و،)...
نبود فرهنگ علمى و فنى در جامعه و دسترسى نداشتن
همگان به اطالعات و منابع علمى ،ضعف روحیه و
اخالق جستوجوگرى ،پرسشگرى و طرح مسئله در
فرهنگ عمومى (فقدان فرهنگ تحقیق) ،ضعف در
گفتمان علمى اعم از بحث ،نقد ،تبیین نگرشها و
یافتههاى علمى ،نظرى و فنى جامعه و بىتوجهى به
ارزش زمان و اغتنام فرصتها در متن فرهنگ عمومى
را عناصر توسعهنیافتگى فرهنگى طرح مىکند .از موانع
دیگر ،مىتوان به این موارد اشاره کرد :ضعف روحیه
همکارى گروهى و جمعى ،سرخوردگى نیروهاى نخبه و
نارضایتى و برونگرایى و برخورد منطقى با مسائل،
بىتوجهى به هوش و استعداد داوطلبان ورود به حوزه
علم ،پایین بودن آگاهى اعضاى هیئت علمى از
اطالعات روزآمد در رشته تخصصى خود ،ضعف وفاق
فکرى بین نخبگان درباره همه اصول و قواعد عمل
جمعى ،ضعف تعهد جمعى فعاالن حوزه علم در برابر
اصول و قواعد حاکم بر فعالیتهاى علمى و اخالق
نظرى ،نبودن امنیت جانى ،مالى ،اجتماعى و فکرى،
فقدان استقالل دانشگاهى به ویژه در حوزه علوم
اجتماعى ،دیوانساالرى و غلبه فرهنگ ادارى بر
فرهنگ علمى ،تعدد مراکز تصمیمگیرى ،حاکمیت
سیاسى و رعایت نشدن ضوابط دانشگاهى در انتخاب
مدیران ،ضعف اعتماد متقابل بین اعضاى علمى و
مدیران ،ضعف مشارکت جمعى بین دانشگاهیان در
اداره امور مربوط به خود ،محدودیت فضاى آزاد براى
گفتوگوى خردمندانه و تبادل و نقد اندیشه ،ضعف
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تعامالت علمى ،دسترسى نداشتن به موقع به امکانات و
لوازم آموزشى ـ پژوهشى ،بهره نبردن بهینه از امکانات
و منابع فکرى و نیروى انسانى متخصص ،استفاده
نکردن از ظرفیت علمى دانشگاهها و مراکز علمى به
صورت صحیح ،ضعف تخصصگرایى و نامشخص
بودن جایگاه و نقش دانشگاهها و نهادهاى علمى
کشور ،ضعف پیوند دانشگاه با جامعه ،ضعف تعامالت
علمى دانشگاهها و نهادهاى علمى کشور با دانشگاهها و
نهادى علمى خارج کشور ،ضعف نظام اطالعرسانى،
فقدان برنامهریزى صحیح در توسعه علمى ،مبهم بودن
اهداف و سیاستهاى بلندمدت( .معین( )0384 ،شکل
 0و مدل تحقیق)
روش پژوهش
تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظرنحوه
گردآوری دادهها توصیفی از نوع پیمایشی میباشد.
جامعه آماری در پژوهش حاضر اعضای هیات علمیدر
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال به تعداد 635
نفر میباشد در سال 0375است .که با احتساب حجم
نمونه از فرمول کوکران042،نفر برآورد شده است .در
این پژوهش از روش نمونه تصادفی طبقهای استفاده
شده است .یعنی هر دانشکده طبقه بوده و مطابق حجم
نمونه تعداد آنها محاسبه شده است( .جدول )3
لذا در پژوهش حاضرنیز برای جمع آوری اطالعات از
لذا در پژوهش حاضرنیز برای جمع آوری اطالعات از
پرسشنامه محقق ساخته موانع فرهنگی توسعه علم با
تعداد  64گویه استفاده شده است.این ابزار اندازه گیری
که نمونه آن در بخش پیوستها آمده است شامل
پرسش نامهای با دوبخش که در بخش اول اطالعات
جمعیت شناختی سنجیده میشود و در بخش دوم موانع
فرهنگی توسعه علم دارای پنج بعد که شامل ارزشها،
هنجارها ،باورها،هنجارهای سازمانی واطالعرسانی،
میباشد با مقیاس پنج درجه لیکرت میباشد .و روایی
پرسش نامه با سه صورت الف) روایی محتوا :بدین
منظور محقق پس از ساخت پرسشنامه آن را در اختیار
 02نفر از صاحبنظران و اساتید حوزه فرهنگ قرار داد
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و مورد تایید قرار گرفت :ب) روایی صوری :روایی
در اصل به صحت و درستی اندازهگیری محقق
برمیگردد .برای افزایش روایی پرسشنامه ،ابتدا 32
پرسشنامه بین تعدادی از مخاطبان در جامعه آماری
توزیع و کلیه ابهامات افراد جامعه آماری در رابطه با
سئواالت مشخص شد .بدین ترتیب تعدادی از
سئواالت ،حذف و تعداد دیگری جایگزین آن شد و در
نهایت پس از شفاف شدن نقاط ضعف و قوت سئواالت،
پرسشنامه نهایی و توزیع گردید .ج) روایی سازه:
اعتبار عاملی پرسشنامه برای بررسی اعتبار عاملی
پرسشنامههای بکار رفته از دو روش تحلیل عاملی
تائیدی و اکتشافی در تحقیق حاضر استفاده گردید .و
پایایی پرسش نامه در این پژوهش برای مشخص
نمودن پایایی پرسش نامه از ضریب آلفای کرونباخ
استفاده شده است .این روش برای محاسبه هماهنگی
درونی ابزار اندازهگیری از جمله پرسش نامه به کار
میرود .پایایی پرسشنامه از طریق آلفای کرونباخ برای
پرسش نامه موانع فرهنگی تولید علم  2/838به دست
آمد .و ابعاد ارزش ( ،)2/840هنجارها (،)2/956باورها
( ،)2/865اطالعرسانی ( )2/932و هنجارهای سازمانی
( )2/838بدست آمد.
یافتهها
آزمون نرمال بودن توزیع دادهها
به منظور بررسی پیش فرض نرمال بودن توزیع
دادههای پژوهش حاضر در مقیاسهای مورد استفاده از
آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف استفاده شد( .جدول 4
و )6
نتایج جدول فوق نشان میدهد که پیش فرض نرمال
بودن توزیع دادهها برقرار است ( .)P≥2/26در این
بخش ،یافتههای استنباطی تحقیق بر اساس
فرضیههای تحقیق تنظیم و به آن پرداخته شده است.
بررسی فرضیه اصلی تحقیق
موانع فرهنگی توسعه علم در دانشگاهها از دیدگاه هیات
علمیدر دانشگاه آزاد اسالمیواحد تهران تاثیر دارد.
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با توجه به این که مقدار احتمال معنی داری ()2/2220
از سطح معنی داری ( )2/26کمتر است ،میتوان گفت
تاثیر موانع فرهنگی در ممانعت از توسعه علم از دیدگاه
اعضای هیات علمیدانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران
شمال باالتر از حد متوسط است( .جدول )5
فرضیه اول :موانع ارزشی توسعه علم در دانشگاهها از
دیدگاه هیات علمیدر دانشگاه آزاد اسالمیواحد تهران
شمال تاثیر دارد.
با توجه به این که مقدار احتمال معنی داری ()2/2220
از سطح معنی داری ( )2/26کمتر است ،میتوان گفت
تاثیر ارزشها در ممانعت از توسعه علم از دیدگاه
اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران
شمال باالتر از حد متوسط است( .جدول )9
فرضیه دوم  :موانع هنجاری توسعه علم در دانشگاهها از
دیدگاه هیات علمیدر دانشگاه آزاد اسالمیواحد تهران
شمال تاثیر دارد.
با توجه به این که مقدار احتمال معنیداری ()2/2220
از سطح معنی داری ( )2/26کمتر است ،میتوان گفت
تاثیر هنجارهای در ممانعت از توسعه علم از دیدگاه
اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران
شمال باالتر از حد متوسط است( .جدول )8
فرضیه سوم  :موانع باورهای اخالقی توسعه علم در
دانشگاهها از دیدگاه هیات علمی در دانشگاه آزاد
واحدتهران شمال تاثیر دارد.
با توجه به این که مقدار احتمال معنیداری ()2/2220
از سطح معنیداری ( )2/26کمتر است ،میتوان گفت
تاثیر باورهای اخالقی در ممانعت از توسعه علم از
دیدگاه اعضای هیات علمیدانشگاه آزاد اسالمی واحد
تهران شمال باالتر از حد متوسط است( .جدول )7
فرضیه چهارم :موانع هنجارهای سازمانی توسعه علم در
دانشگاهها از دیدگاه هیات علمیدر دانشگاه آزاد
اسالمیواحد تهران شمال تاثیر دارد.
با توجه به این که مقدار احتمال معنیداری ()2/2220
از سطح معنیداری ( )2/26کمتر است ،میتوان گفت
تاثیر هنجارهای سازمانی در ممانعت از توسعه علم از
دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
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تهران شمال باالتر از حد متوسط است( .جدول )02
فرضیه پنجم :موانع نظام اطالعرسانی توسعه علم در
دانشگاهها از دیدگاه هیات علمیدر دانشگاه آزاد واحد
تهران شمال تاثیر دارد.
با توجه به این که مقدار احتمال معنیداری ()2/2220
از سطح معنیداری ( )2/26کمتر است میتوان گفت
تاثیر نظام اطالعرسانی در ممانعت از توسعه علم از
دیدگاه اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد
تهران شمال باالتر از حد متوسط است( .جدول )00
بحث و نتیجهگیری
این پژوهش که با هدف تعیین موانع فرهنگی توسعه
علم در دانشگاهها از دیدگاه هیات علمی در دانشگاه
آزاد واحد تهران شمال بود .اجرا شد ،شواهدی از نقش
موانع فرهنگی توسعه علم در دانشگاهها از دیدگاه هیات
علمی در دانشگاه آزاد واحد تهران شمال به دست آمد و
سوال اصلی پژوهش مبتی بر این که موانع فرهنگی
توسعه علم در دانشگاهها از دیدگاه هیات علمیدر
دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران شمال کدامند پاسخ
داده شد .که این یافتـه از پـژوهش حاضـر بـا
پژوهشهای فضل اللهی و ملکی توانا ( )0372مبنی بر
این که موانع فرهنگی از مهمترین موانع موثر در تولید
و توسعه علم در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی بود و
کریمیان و همکاران ( )0372مبنی براین که موانع مالی
بیشترین و موانع سیاسی کمترین میانگین را به خود
اختصاص داد اما نگرش اعضای هیئت علمی در مورد
موانع یاد شده بر میزان فعالیتهای تحقیقاتی آنها
تأثیری نداشت و النزافامه ( )0206مبنی بر این که
همکاری بینالمللی میتواند نقش مستقیم در توسعه
علمیدانشگاهها داشته بودند و در این میان عوامل
فرهنگی نقش موثری در توسعه این روابط ایفا کرد.
شناسایی عوامل فرهنگی شرط الزم برای اقدامات
مشترک بود که میتواند اثرات مثبت بر تولید مالی و
سیاسی قابل دوام بر کشورها داشته باشد .همسویی
مستقیم دارد و در تبیین این یافته میتوان این چنین
بیـان داشـت که موانع فرهنگی از مهمترین موانع موثر
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در تولید و توسعه علم در دانشگاهها و مراکز آموزش
عالی است و مناسبترین و اولویتدارترین راهکار برون
رفت از آن ،برنامهریزی جامع ،راهبردی و بلند مدت
برای فرهنگسازی و ایجاد بسترهای مناسب در
دانشگاهها برای تولید دانش تخصصی و فنی است تا
روند متداول در دانشگاهها متناسب با انتظارات در ایجاد
خالقیت و آفرینندگی معطوف به شکوفایی و توسعه
قرار گیرند و با افزایش سطح مشارکت اعضای هیات
علمی و دانشجویان در فعالیتهای گروهی و ارتقای
سطح آموختههای آنان درباره روشهای کار گروهی،
ایجاد آموزشهای منظم و بومی شده با توجه به
آموزههای فرهنگی ایرانی اسالمی ،ارتقای سطح دانش
و فرهنگ عمومی جامعه در مورد جایگاه علم و اهمیت
عالم و  ...زمینه واقعی برون رفت از موانع فرهنگی
است .در مجموع با بررسی متغیرها و روابط درونی آنها،
به نظر میرسد در اغلب موارد موانع پژوهش ،ماهیت
انسانی داشته و بیش از آن که متأثر از بخشهای
سختافزاری نظیر امکانات فیزیکی ،کالبدی ،مالی و
تجهیزاتی باشد از بخش نرمافزاری فعالیتهای
تحقیقاتی نظیر روابط انسانی ،نگرش ،ارزش ،هنجارها،
باورها ،بینش و دانش افراد تأثیر میپذیرد .حتی با
وجود آن که به نظر میرسد که موانع مالی بیشترین
میانگین را در میان موانع تحقیق به خود اختصاص
دهد اما مهمترین گویهای که از دیدگاه افراد بر آن
تأکید شد ،موانع فرهنگی تولید علم در دانشگاه است.
اگرچه امروزه اهمیت نیروی انسانی در توسعه سازمانی
و ضرورت دانایی محور بودن در همه سازمانها مورد
توافق صاحبنظران است و به زعم آنها اهمیت تفکر،
نگرش ،روابط انسانی ،دانش سازمانی و فرهنگ بیش
از منابع مالی و سختافزاری است ،اما این امر در
سازمان دانشگاه که اساساً ماهیتی انسانی و دانش
محور داشته و مهمترین رسالت آن را تولید علم و
دانایی تشکیل میدهد ،مصداق بارزتری دارد .ازاینرو
برای اصالح مشکالت و موانع در دانشگاه مهمترین
گزینه پیشنهادی ،اصالح ارزشها ،هنجارها ،باورها،
نگرشها ،توسعه علمی و بهبود روابط انسانی است که
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میتواند به عنوان تغییرات بنیادی در کاهش و از میان
برداشتن سایر موانع راهگشا باشد .همان طور که
ارزشها در فرایند تصمیمگیری نقش دارند ،موثر بودن
حضور فرهنگ در برنامهریزی و سیاستهای علمی -
فناورانه و مدیریت آنها ثابت شده است .نورآوری نیز با
در نظر گرفتن ماهیت فرهنگی فرایندهای خالق،
زمینهای را فراهم میسازد که اجزای اصلی
تشکیلدهنده آن عقاید ،ارزشها و گرایشها هستند .در
مورد ارزشهای موجود در دانشگاه بیان اذعان کرد که
ضعف اعتماد به نفس و خودباورى ،تقلید و خودباختگى
و نیز حیرتزدگى در برابر تحوالت جدید غرب،
گسستگى از معارف و فرهنگ ملى و دینى ،ناپیوستگى
با فرهنگ و مفاخر ملى و اسالمى (استفاده ابزارى از
دین و علم ،دنیاگریزى و صوفىگرى ،جزماندیشى و
تعصب جاهالنه ،خردستیزى و نمادگرایى به جاى
مفهومگرایى علمى و دینى ،و دولتىشدن مراکز علمى و
دینى و ،)...نبود فرهنگ علمى و فنى در جامعه و
دسترسى نداشتن همگان به اطالعات و منابع علمى،
ضعف روحیه و اخالق جستوجوگرى ،پرسشگرى و
طرح مسئله در فرهنگ عمومى (فقدان فرهنگ
تحقیق) ،ضعف در گفتمان علمى اعم از بحث ،نقد،
تبیین نگرشها و یافتههاى علمى ،نظرى و فنى جامعه
و بىتوجهى به ارزش زمان و اغتنام فرصتها در متن
فرهنگ عمومى را عناصر توسعهنیافتگى فرهنگى طرح
مىکند.همچنین ضعف علوم انسانى و اجتماعى از
یکسو ناپیوستگى روند توسعه علوم را در پى دارد و از
دگر سو باعث نارسایى مدیریت و قدرت تفکر مسئوالن
جامعه مىشود .توسعهنیافتگى درونزاى علمى و
فرهنگى که آثار آن غلبه مصرفگرایى در علم و
فناورى ،دستهبندى شدن جامعه به طبقه خواص و
عوام ،فقیر و غنى و ...است و تأثیر آن بر حوزه اندیشه،
شیوه کاسب و کار و سودجویى در آموزش و تحقیق و
استفاده ابزارى از علم (مدرکگرایى) ،نظام ارزش
گذارى مبتنى بر ثروت ،قدرت و روابط شخصى تا مرتبه
علمى و خردورزى در جامعه ،ضعف نهادهاى ارتباطى
علمى که سازوکار جذب و هضم تعریف شده علوم و
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فنون جدید را محقق نکرده است .از جمله ارزشهای
نادیده گرفته در دانشگاه عبارتند از عدم عالقه و اهمیت
ندادن اعضای هیات علمی به تولید علم ،عدم
هماهنگی و پیوستگی میان فعالیتهای دانشگاهی در
امر تولید علم ،پرهیز از صداقت کافی در بیان نتایج
پژوهش توسط اعضای هیات علمی ،انعطاف کمتر
اعضای هیات علمی در پذیرش انتقاد و نظرات علمی
سایرین ،عدم رعایت اصل امانتداری در تولیدات
علمی ،فقدان خالقیت و نوآوری در دانشگاه و ما بین
اساتید ،فقدان استقالل دانشگاه بویژه در حوزه علوم

اجتماعی ،نارضایتی و سرخوردگی نیروهای نخبه ،عدم
توجه به شایستهساالری ،رواج جزم اندیشی و تعصب در
اعضای هیات علمیکه عدم رعایتاین گونه ارزشها در
دانشگاه سبب میشود تا اعضای هیات علمی در
دانشگاه آزاد واحد تهران شمال در ایجاد علم در
دانشگاه سهیم نباشند و تمام سعی و تالش خود را
برای توسعه و تولید علم به کار نمیگیرند و همین
موضوع سبب میشود ضعفهای ارزشی در دانشگاه آزاد
واحد تهران شمال در تولید علم آشکار شوند.

جدول  - 1مصادیقی را برای تولید علم
ردیف

مصادیق تولید علم

0

پژوهش بنیادی ،مقاالت بین المللی بکر

0

پژوهشهای کاربردی

3

اختراع بین المللی

4

کتاب (تألیفی)

6

کار گروهی علمی در سطح جهانی منتج به مقاله

5

مجالت نمایه شده در مراکز معتبر بینالمللی

9

تولید آثار علمی و هنری منحصربه فرد

8

گزارشهای علمی و فنی معتبر

7

کارآفرینی و نوآوری

02

تولید آثار ادبی جهانی

00

حل مسئله تعمیم پذیر

00

تولید تصمیم و الگو

منبع :زلفی گل و کیانی بختیاری ()0388
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جدول  - 2انواع مدارك قابل نمایه سازی شدن برای تولید علمی
مدارک
ردیف
مدارک
ردیف
اطالعاتی درخصوص یک شخص
08
چکیده اقالم منتشرشده
0
نامه (نامه سردبیر)
07
نقد و بررسی نمایش هنری
0
چکیده همایشها
02
مقاله
3
نقد و بررسی اجرای موسیقی
00
کتاب شناسی
4
رتبه موسیقی
00
اقالم کتا بشناسی
6
نقد و بررسی رتبه موسیقی
03
نقد و بررسی کتاب
5
مطالب خبری
04
تاریخ نگاری
9
یادداشت
06
تصحیح
8
شعر
05
تصحیحهای اضافی
7
نقد و بررسی پیشینه
09
نقد و بررسی اجرای حرکات موزون
02
بازچاپ
08
نقد و بررسی پایگاه دادهها
00
نقد و بررسی
07
بحث
00
نمایشنامه
32
سرمقاله
03
نقد و بررسی نرمافزار
30
برگزیدهها
04
نقد و بررسی تئاتر
30
داستان ،نثر خالق
06
نقد و بررسی (برنامههای) رادیویی و تلویزیونی
33
نقد و بررسی فیلم
05
نقد و بررسی (برنامههای) رادیویی ،تلویزیونی و ویدئویی
34
نقد و بررسی سختافزار
09
منبع:رهنما و همکاران()0370

جدول  - 3جامعه هدف
دانشکده

تعداد اعضای هیئت علمی

حجم نمونه

درصد

علوم انسانی

006

62

00

مدیریت

55

06

00

الهیات

64

00

02

شیمی

66

00

02

علوم و فنون دریایی

65

00

02

علوم پایه

66

00

02

علوم زیستی

44

00

8

فنی و مهندسی

70

36

09

زبانهای خارجی

52

02

00

جمع کل

635

042

022
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شاخصهای
آماری
شاخص مرکزی
شاخص
پراکندگی
شکل توزیع

جدول  - 4شاخصهای توصیفی متغیرهای ضعفهای فرهنگی تولید علم
اطالعرسانی
هنجارهای
باورها
هنجارها
ارزشها
متغییرها
سازمانی
4,328
4,086
4,455
4,003
3,035
میانگین
2,327
2,375
2,077
2,424
2,254
واریانس
2,666
2,508
2,645
2,536
انحراف استانداد 2,063
-2,870
-2,508
-2,984
-2,409
-2,833
کجی
2,699
-2,358
2,078
-2,470
2,352
کشیدگی

موانع فرهنگی
توسعه علم
4,073
2,329
2,664
-2,483
-2,626

جدول  - 9نتایج آزمون کولموگروف اسمیرنوف برای تعیین نرمال بودن توزیع دادهها در موانع فرهنگی توسعه علم
متغیر

مقدار آماره KS

سطح معنیداری

ضعفهای فرهنگی توسعه علم

0/92

2/295

جدول  - 9ازمون اماری  tتک نمونهای موانع فرهنگی توسعه علم در دانشگاهها از دیدگاه هیات علمیدر دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
میانگین حد متوسط مقیاس اندازه گیری=3
فاصله ضریب اطمینان در %76
حد پایین
حد باال
0,000
0,096

متغیر

اختالف میانگین

سطح معنا داری

درجه آزادی

t

0,073

2,222

097

08,729

موانع فرهنگی توسعه علم

جدول  - 1ازمون اماری  tتک نمونهای ضعفهای ارزشی توسعه علم در دانشگاهها از دیدگاه هیات علمیدر دانشگاه آزاد واحد تهران
شمال
میانگین حد متوسط مقیاس اندازه گیری=3
فاصله ضریب اطمینان در %76
حد باال

حد پایین

2,095

2,020

اختالف میانگین

سطح معنا داری

درجه آزادی

t

2,037

2,222

097

9,37

متغیر
ارزشها

جدول  -:9ازمون اماری  tتک نمونهای هنجاری توسعه علم در دانشگاهها از دیدگاه هیات علمیدر دانشگاه آزاد اسالمیواحد تهران
شمال
میانگین حد متوسط مقیاس اندازه گیری=3
فاصله ضریب اطمینان در %76
حد باال

حد پایین

0,02

0,20

اختالف میانگین

سطح معنا داری

درجه آزادی

t

0,003

2,220

097

06,478

متغیر
هنجارها

جدول  - 3ازمون اماری  tتک نمونهای باورها توسعه علم در دانشگاهها از دیدگاه هیات علمیدر دانشگاه آزاد اسالمیواحد تهران شمال
میانگین حد متوسط مقیاس اندازه گیری=3
فاصله ضریب اطمینان در %76
حد باال

حد پایین

0,64

0,38

اختالف میانگین

سطح معنا داری

درجه آزادی

t

0,455

2,220

097

33,000

متغیر
باورها
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جدول  - 19ازمون اماری  tتک نمونهای ضعفهای هنجارهای سازمانی توسعه علم در دانشگاهها از دیدگاه هیات علمیدر دانشگاه آزاد واحد تهران شمال
میانگین حد متوسط مقیاس اندازه گیری=3
فاصله ضریب اطمینان در %76
حد باال

حد پایین

0,09

0,27

اختالف میانگین

سطح معنا داری

درجه آزادی

t

0,08

2,220

097

09,000

متغیر

هنجارهای سازمانی

جدول  11ازمون اماری  tتک نمونهای ضعفهای نظام اطالعرسانی توسعه علم در دانشگاهها از دیدگاه هیات علمیدر دانشگاه آزاد اسالمیواحد تهران
شمال
میانگین حد متوسط مقیاس اندازه گیری=3
فاصله ضریب اطمینان در %76
حد باال

حد پایین

0,37

0,00

اختالف میانگین

سطح معنا داری

درجه آزادی

t

0,32

2,220

097

33,672

شکل  - 2موانع فرهنگی توسعه علمی منبع( :معین)1399،

موانع هنجاری
توسعه علم

موانع فرهنگی

موانع باورهای اخالقی
موانع هنجارهای سازمانی
موانع نظام اطالعرسانی
موانع ارزشی

مدل مفهومیتحقیق

متغیر
نظام اطالعرسانی
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