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Abstract 
Despite the breadth and richness of the subject and the variety of topics in the 

field of knowledge and information science facing researchers, the field suffers 

from theoretical poverty. The purpose of this study is to identify the theoretical 

barriers in information science and knowledge. This is a qualitative research. 

Semi-structured interviews were used to collect data. Members of the faculty of 

knowledge and information science at Iranian universities formed the statistical 

population of this study. Theoretical sampling method was used for sample 

selection. In total, 18 faculty members of Birjand, Tarbiat Modarres, Tabriz, 

Shahid Bahona and Shahid Chamran universities interviewed. The data were 

coded based on the grounded theory in three steps. MAX QDA software was used 

for data encoding. Finally 10 core categories were obtained. Among the 10 core 

categories, the categories of "shaky personality" and "belief system failure" were 

selected as the central classes. According to Glazer’s recommendation, the belief 

system failure was referred to the shaky personality class. In other words, the 

shaky personality class was identified as the central class. For the first time in Iran 

and outside Iran, the barriers of theorizing in knowledge and information science 

have been examined with a qualitative approach. Therefore, on the one hand, the 

subject under study and adopting a qualitative approach on the other hand, 

demonstrate its value and authenticity. 
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شناسی از  اطالعات و دانشپردازی علم سازی موانع نظریهمدل

 های ایرانت علمی دانشگاهئ دیدگاه اعضای هی
 

 

 چکیده

مباحث تنوع  و  موضوعی  غنای  و  وسعت  وجود  محققانپیش   با  و  روی  اطالعات  علم  شناسی،  دانش   حوزه 

پردازی  ت علمی در توسعه نظریه ئست. با توجه به جایگاه اعضای هیا  کمبودهایی روبروپردازی در این رشته با  نظریه 

نظریه  موانع  شناسایی  دنبال  به  پژوهش  این  دانش در رشته،  اطالعات و  علم  در حوزه  دیدگاه  پردازی  از  شناسی 

ساختاریافته  مصاحبه نیمهها از روش  به منظور گردآوری دادهو    بودهکیفی    از نوع   روش آن .بودت علمی  ئاعضای هی

های ایران، جامعه آماری این پژوهش  شناسی دانشگاهت علمی رشته علم اطالعات و دانشئاستفاده شد. اعضای هی

های بیرجند، تربیت مدرس، تبریز، شهید باهنر  ت علمی دانشگاهئنفر از اعضای هی  18  بارا تشکیل دادند. در مجموع  

ای طی سه  های گردآوری شده بر مبنای نظریه زمینهبه صورت گرفت. دادهکرمان و شهید چمران اهواز مصاح

. بعد از انجام کدگذاری،  گردیدافزار مکس کیودا استفاده  ها از نرمکدگذاری داده  برایمرحله کدگذاری شد.  

نوان  طبقه محوری، طبقات »شخصیت متزلزل« و »ایراد نظام باور« به ع  10طبقه محوری بدست آمد. از میان    10

متغیرهای مرکزی انتخاب شدند. به توصیه گلیزر از طبقه ایراد نظام باور به طبقه شخصیت متزلزل ارجاع داده شد  

روی در  که محققان به دالیلی نظیر تک   بودها حاکی از آن  و این طبقه به عنوان متغیر مرکزی شناخته شد. یافته

وام  علمی،  خست  دپژوهش،  مقاومت  خالقیت،  بدون  سطحیگیری  تغییر،  برابر  بی نر  دغدغه  گری،  مسئولیتی، 

ای از عوامل دیگر  کاری، ضعف هوشی، کمبود نوآوری، ضعف تفکر انتقادی و مجموعهانگیزگی، کم معیشت، بی 

شناسی با رویکرد  پردازی حوزه علم اطالعات و دانشبررسی موانع نظریه .اندداده پردازی رغبت نشان نبه نظریه

تواند به رفع موانع و ایجاد بسترهای  ها و پیشنهادات این پژوهش می یافته .بوددهنده اصالت این پژوهش  کیفی نشان

 پردازی در رشته علم اطالعات کمک کند. مناسب برای توسعه نظریه 

 ایشناسی، نظریه زمینه پردازی، علم اطالعات و دانش موانع نظریه : هاکلیدواژه 
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 له  ئمقدمه و بیان مس
نظران از زاویه دید خود به تعریف  هر یک از صاحب.  تعاریف بسیاری از نظریه موجود است

ا و یا قضایا است که تبیین و یا توصیف و یا  های از گزارهاند. »نظریه مجموعهنظریه پرداخته

می ارائه  را  مختلف  مطالب  بین  دوبین  (. Hersij, 2011)  دهد«فهم  اعتقاد  »نظریه  1به 

پدیده همجموع بین  علّی  روابط  از  معتقدند  (.Dubin, 1987)  هاست«ای  در    ، نظریه  برخی 

و پژوهشگر را در دستیابی و  ست  ا  بسیار کارگشا   آن  منددرک مفاهیم به دلیل ماهیت نظام

بینی رخدادها، به تدوین قوانین  کند. نظریه با تبیین، تفسیر و پیش فهم قوانین پیچیده یاری می

مقدم معتقد است،  گیرد. نوربخش ها در آن معنا میکه پدیده  گرددمیمنجر  ایو ارائه پیکره

مقدم،  )نوربخش   آوردرو، بستر گسترش دانش را فراهم میهای پیش نظریه با هدایت تحقیق

تقویت و زمینۀ تحقیقات جدید   تحقیق در جامعه   ۀانگیزپردازی  (. از پس نظریه و نظریه1393

می نظریهفراهم  دنبال  به  جمعشود.  اطالعات  سازماندهی  آوریپردازی  و  خالصه  شده 

بین  گرددمی همبستگی  چگونگی  شواهد،  از  برآمده  متغیرهای  روابط  تفسیر  با  همچنین   .

از بروز    بینی وشود. براساس قوانین منتج از نظریه، رویدادهای آینده پیش رویدادها روشن می

بعدی جلوگیری می اعتقاد صاحب1393،  مقدمنوربخش )  شودمشکالت  به  نظران حیات  (. 

آید، پرواضح است که  چنان که از تعاریف برمیپردازی است. آندانش بشری در گرو نظریه

  حاکی از آن است که  ،شواهد  ،وجوداین    ای برخوردار است. باپردازی از اهمیت ویژهنظریه

دههپردنظریه در  هرسیجازی  است.  مانده  دور  نظرها  از  اخیر  نامطلوب    ،های  وضعیت 

پردازی در حوزه علوم  دارد وضعیت نظریهدهد و اذعان میپردازی را مورد نقد قرار مینظریه

  اند و تحقیقات این حوزه جنبه تکراری به خود گرفته (.Hersij, 2011) انسانی تعریفی ندارد

فعالیت» علمی بیشتر  نظریه  های  بازآمایی  به  معطوف  انسانی،  علوم  حوزه  پژوهشی  های  و 

گرایی مورد  ها و مقاالت، کمیدر ارائه پژوهش   (.  1388)پورعزت و دیگران،   « است   موجود

قرارگرفته و بهآن  توجه  باید  نمیکیفیت    طور که  ارائه شده در سالشودتوجه  بنابر آمار   .  

  ؛رشد جهانی تولید مقاله بوده است  میزانبرابر    11سرعت رشد تولید مقاله در ایران    2011

اما  ،منتشر شده است 2آیاس، بیش از بیست هزار مقاله آی1385-1364های در فاصله سال»

  20  در  ایران تولید علم در  (.1389مهراد،    )  « ، این میزان افزایش یافته است2011فقط در سال  
 

1. Dubin 

2. Institute of Scientific Information 
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  مقاله   هزار  65  اسکوپوس  پایگاه  در   2019 تا    2000از سال    ایران و  بوده  توجه  قابل  یراخ  سال

نشریه   (.1398)دهقانی،    هزار مقاله ثبت کرده است 59  1ساینسآووب استنادی  پایگاه  در  و

های خود  در ارزیابی  3متریکس، از مراجع معتبر درباره فرایند تولید علم و پایگاه ساینس 2نیچر 

  اند که رشد کمی تولید مقاالت علمی در ایران با رشد کیفی همراه نبوده است تصریح کرده

(Archambault, 2010  ؛Noorden, 2011 .)    اگر یکی از معیارهای تولید نظریه، تعداد

باشد؛   میمقاالت  علی  شود مشاهده  نظریهکه  بسیار،  پژوهشی  تولیدات  رونق  رغم  پردازی 

های اخیر در حوزه علوم انسانی  ( معتقد است در سال1391)  اورندچندانی نداشته است. دین 

مسنظریه مسلهئ ای  و  نظریهلهئ محور  پربار  پیشینه  و  نشده  مطرح  ایرانیگشا  جنبه  پردازی  ها 

. گرددنمیو به عنوان چراغ راه برای ادامه دادن این مسیر استفاده  است  فخرفروشی گرفته  

ب متفاوت  ضعف  و  شدت  با  مشکل  رشتهاین  تمام  علم  ر  رشته  جمله  از  انسانی  علوم  های 

دانش  و  فوق  اطالعات  مطالب  است.  افکنده  سایه  مستقیمبهشناسی  وضعیت    طور  به 

شناسی به عنوان  پردازی حوزه علوم انسانی اشاره داشت. رشته علم اطالعات و دانش نظریه

های  وضعیت مطلوبی ندارد. کاوشپردازی  یکی از منشعبات علوم انسانی نیز در زمینه نظریه

دارد که اکثر پژوهشگران به تحقیقات کاربردی آن  اولیه محقق که جنبه مرور داشت، نشان از  

از    شناسی غالباًید آن است که محققان علم اطالعات و دانش ؤگرایش دارند. شواهد اولیه م

ای  ی اخیر، نظریههاکنند. طی سالاستفاده می  مذکوررویکرد کمی برای حل مسائل رشته  

  ، ارائه نشده است. برخی از دانشجویان و محققان رشته  ،که پاسخگوی نیازهای رشته باشد

بالتبع سمت نظریهحتی با ماهیت نظریه و نظریه روند. پردازی نمیپردازی آشنایی ندارند و 

بررسی در  غالباً محقق  رشته،  این  محققان  که  رسید  نتیجه  این  به  اولیه،  روش   های  های  از 

که چیستی و ماهیت نظریه  حال آن   ،کنندتوصیفی و همبستگی برای حل مسائل استفاده می

چه موانعی بر سر  که   شوداین پرسش به ذهن متبادر می وها آشکار نیست. توصیفی برای آن

دانش  و  اطالعات  علم  پژوهشگران  این راه  که  دارد  قرار  ضعف  شناسی  معضل  با  چنین 

  .اندپردازی مواجهنظریه
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 های مورد مطالعه پژوهشلفه ؤم .1 جدول

 ها لفهؤ م

 موانع مدیریتی موانع فردی 

 موانع اجتماعی  موانع فرهنگی 

 موانع اقتصادی  موانع آموزشی 

 موانع سیاسی 

لفه استخراج  ؤمزبور پس از مرور منابع موجود، تعدادی م  پرسش به منظور پاسخگویی به  

 (. 1)جدول  مورد بررسی قرار گرفتلفه ؤهای مختلف هر مشد و جنبه 

 ها پیشینه مرور
پردازی در داخل و  از آن جایی که تحقیقات اندکی در زمینه کشف و شناسایی موانع نظریه

پژوهش از  خارج   مرور  است،  انجام شده  تمرکز  کشور  تحقیق  موانع  شناسایی  بر  که  هایی 

هایی که بر شناسایی  ر مرور پژوهشتواند راهگشا باشد. لذا در ادامه، عالوه بمی  ،اندکرده

اند، تحقیقاتی که در زمینه شناسایی موانع تحقیق انجام شده  کید داشتهأپردازی تموانع نظریه

 است نیز به اختصار آمده است. 

فرهنگی، اقتصادی،  -های فردی، اجتماعی( طی پژوهشی جنبه2015) اشرفی و همکاران

ها دریافتند که میانگین تراکم برنامه  ر دادند. آنو سازمانی موانع پژوهش مورد بررسی قرا

ای  درسی دانشجویان نسبت به سایر موانع بیشترین و عدم دسترسی به منابع مناسب کتابخانه

ها  اند. همچنین ایشان اذعان داشتند که جنبه فردی بیش از سایر جنبه کمترین مقدار را داشته

آنأت اعتقاد  به  است.  عدم  ثیرگذار  روشها  با  کافی  بیآشنایی  و  تحقیق  در  های  تجربگی 

محقق    توان نتیجه گرفت کههای این تحقیق می از یافته  .گرددمیتحقیق مانع از انجام پژوهش  

نظریه  باید روشبرای  با  می  آن  هایپردازی  احتمال  باشد.  داشته  کافی  رود  آشنایی 

مناسب، نیازمند کسب    شوند و ارائه نظریهپردازان نوپا، در ارائه نظریه با مشکالتی روبرو  نظریه

 تجربه است. 

( طی تحقیقی پیمایشی به کندوکاو موانع پژوهشی 2017) و همکاران 1الکساندر اوالسن

ای که در این تحقیق  دهندهپرسش   55های  . از پاسخهای پزشکی پرداختندکارآموزان فوریت 

 

1. Olaussen, A. 
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دسته قرار گرفتند.   9سایی شد که در  مانع منحصر به فرد شنا  155  ،مورد پرسش قرار گرفتند

بخشی    ،با توجه به این که نظریه  اغلب موانع مربوط به عوامل زمانی، مهارتی و فرهنگی بودند.

است می پژوهش  یافته از  این  این توان  برای  ها را  تفسیر کرد: محققی که زمان کافی  گونه 

یا به عبارت دیگر، کمتر   و  رفت پردازی نخواهدسمت نظریه تبعاً   ؛پردازی نداشته باشدنظریه

یافتهبه نظریه با تعمیم  به نظریهپردازی خواهد پرداخت.  توان  پردازی، می های این پژوهش 

نظریه در  کافی  مهارت  که  محققی  که  کرد  باشدادعا  نداشته  در  نمی  ،پردازی  تواند 

پردازی یق و نظریهپردازی توفیق یابد. همچنین ارائه نظریه، نیازمند ترویج فرهنگ تحق نظریه

 است.

( طی تحقیقی مقطعی موانع تحقیق را مورد بررسی قرار  2017) و همکاران  1گد آدیتی ه

ها دریافتند که کمبود بودجه، حجم کار و محدودیت زمانی، کمبود آموزش و  دادند. آن

مین نشود،  تأپرداز اگر از نظر مالی  محقق و نظریه  .نداثرؤمربی در انجام یا عدم انجام تحقیق م

دغدغه فکری خواهد داشت. میان حجم کار و زمان انجام تحقیق، باید تناسب وجود داشته  

باشد. اگر حجم کار زیاد باشد و محقق زمان کافی نداشته باشد، تحقیق به خوبی پیش نخواهد  

نظریه ارائه  همچنین  و  تحقیق  ارائه  آموزرفت.  نیازمند  باقوام  حقیقت،  های  در  است.  ش 

 زمینه ارائه تحقیق و نظریه است. آموزش پیش 

تربیت1386) مختاریعرب لنز موضوعی  از  را  پژوهشی  موانع  علوم ورزشی  (،  و  بدنی 

گردد. عالوه به فرد برمی بخشی از مشکالت پژوهش مستقیماًواکاوی کرد. وی دریافت که 

شود. امکانات و مانع انجام تحقیق میبر مشکالت فردی، مشکالت مالی نیز مزید بر علت و  

می قرار  محققان  اختیار  در  که  و  تسهیالتی  نیست  نوین  تحقیقات  انجام  نویدبخش  گیرد، 

 برند.محققان از کمبود امکانات و تسهیالت رنج می

همکاران  و  نظری1388) پورعزت  موانع  تحقیقی  در  بررسی ه(  را  انسانی  علوم  پردازی 

پردازی ه موانع ساختاری، کارکردی، انگیزشی و فرهنگی مانع نظریهها دریافتند ک کردند. آن

کید بر شناسایی مسئله و حل آن را به عنوان  أها همچنین عدم تشود. آندر علوم انسانی می

 پردازی ذکر کردند. دلیل اصلی رکود نظریه

 

1. Hegde, A. 
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و عرضی  پردازی را در دو دسته موانع ذاتی  (، طی تحقیقی موانع نظریه1389) فردانائی

است.   داده  دانائیقرار  باور  دانشگاهبه  در  پژوهش  و  آموزش  دارد.  فر،  بدی  وضعیت  ها 

در    پردازی سوق دهد. محققان اکثراًای نبوده که فرد را به سمت نظریهها به اندازهآموزش

 پردازی از نظرها دور مانده است.شناسی مشکل دارند و آموزش نظریهروش

ثر بر ؤپیمایشی به بررسی عوامل بازدارنده م -ژوهشی توصیفی (، طی پ1391) الهیفضل

دهد محققی که از نظر  های این پژوهش نشان مییافتههای دانشجویی پرداخته است.  پژوهش 

فنی و تخصصی ضعیف باشد در ارائه تحقیق و نظریه توفیق چندانی نخواهد یافت. مضاف بر  

برای انجام تحقیق داشته باشد. نقش   را فیهای فنی و تخصصی، محقق باید انگیزه کامهارت 

پردازی نقشی انکارناپذیر است. در حقیقت اگر به محقق  آموزش، در انجام تحقیق و نظریه

 توان از او انتظار ارائه نظریه داشت.نمی   ،پردازی آموزش داده نشود های تحقیق و نظریهروش

که نبود امکانات و تجهیزات،  (، با انجام پژوهشی دریافتند  1394) صیرفی، شریعتمداری

می مالی کم،  منابع  یافته و  تحقیق شود.  انجام  مانع  و  مخل  که  تواند  است  آن  از  ها حاکی 

از عوامل فردی و مدیریتیمجموعه ت-ای  پژوهش  بر روند  باور  ثیر میأسازمانی  به  گذارد. 

پردازی  نظریه نامناسبی است که به ضعف تحقیق و مدیریتی، نظام ت علمی، نظامئ اعضای هی

کند و نتیجه  پرداز را درگیر می زند. مضایق و کمبودهای مالی، ذهن محقق و نظریهدامن می

 این کمبودها، ارائه تحقیقات تکراری خواهد بود. 

ساالری و  که دولت  ند( در پژوهشی به این نتیجه رسید1397) نصری  و  بست، باباییپای

افزاید  اندازد. او میپردازی در حوزه علوم سیاسی را به خطر میگرایی سیاسی، نظریهمداخله

زند. بودجه ناکافی،  پردازی دامن مینبود بسترهای کافی برای آزاداندیشی، به رکود نظریه

نظریه از  را  میمحقق  دور  میپردازی  صورتی  در  محقق  نظریهکند.  که  تواند  کند  پردازی 

های این پژوهش  د. از یافته نمالی، ذهن او را درگیر نک  هایانگیزه کافی داشته باشد و دغدغه

. نمایدپردازی را تسهیل تواند روند تحقیق و نظریهتوان چنین استنتاج کرد که فناوری میمی

 پردازی باشد.تواند کاتالیزوری مناسب برای انجام تحقیق و نظریهفناوری می 

اذعان داشتند که موانع سازمانی  (، طی تحقیقی کیفی  1398) زاده، رسولی و کریمیحسن 

های این تحقیق نشان از آن دارد که  کشد. یافته پردازی را به چالش می و فراسازمانی، نظریه

پیوندی ضعیف است. مدیریت آموزش عالی، و همچنین آموزش عالی    ، پیوند جامعه با علم
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سیاست ندارد.  را  الزم  مو گذاریکارآمدی  تنها  نه  پژوهشی  و  آموزشی  جب  های 

.  گرددمیپردازی  پردازی را کند کرده و مانع نظریهبلکه روند نظریه  ،شودپردازی نمینظریه

  پردازی ماهیتاً پردازی نیز اشاره کرد. نظریهعالوه بر موارد فوق، باید به ماهیت دشوار نظریه

 دشوار، نیازمند تجربه، صبر و حوصله است.  

دالور و  فرخی،  تحقیق 1398) آقاپور،  طی  ساختاری،  (،  فردی،  ابعاد  که  دریافتند  ی 

ها حاکی از آن کند. یافتهزیرساختی، و اخالقی، روند انجام پژوهش را  دستخوش تغییر می

فرد به تحقیق و پژوهش دل نخواهد    ،است که در صورتی که بودجه پژوهشی ناکافی باشد

. نبود تشریک مساعی  داردداد. همچنین ضعف پشتیبانی مدیران، محقق را انجام تحقیق بازمی 

یافته  است.  پژوهش  انجام  موانع  دیگر  از  غیرمشارکتی  فرهنگ  نشان  و  پژوهش  این  های 

تواند مخل انجام تحقیق و  دهد تناسبی میان زمان و حجم کار وجود ندارد. این مورد میمی

نظریهنظریه و  تحقیق  نیز  انگیزشی  مباحث  باشد.  می پردازی  چالش  به  را  در  پردازی  کشد. 

توان انتظار ارائه نظریه را  نمی  ،پردازی نداردای به نظریهحقیقت از فردی که انگیزه و عالقه 

 داشت. 

پیشینه استنتاها میاز مرور  بهتوان چنین  نظریهج کرد که  موانع  دو  پردازی در  طورکلی 

وی بر  د. بخشی از موانع متوجه فرد است و به ضعف  نگیردسته فردی و غیر فردی قرار می 

سیستمی یا به  -ساختاری های  مربوط به ضعف   ش دیگر موانع غالباً حال آن که بخ   ،گرددمی

ها و  شناسیانگیزه، عدم آشنایی با روشنبود    ،های غیرفردی است. از سوییعبارتی ضعف 

رسانی  و از سویی دیگر نبود سیستم اطالعسازد  موانع فردی را به ذهن متبادر می   وجود   ،غیره

امکانات   فقدان  علمی،  تبادل  شرکت و  با  مناسب  ارتباط  عدم  خصوصی،  مناسب،  های 

اقتصادی  آموزشی،  ا- مشکالت  ضعفمالی،  وجود  سیاسی  و  فرهنگی  های  جتماعی، 

فوق با رویکردی کیفی و طی  رو موانع  دهد. در تحقیق پیش سیستمی را نشان می- ساختاری

به  مصاحبه هی هایی  اعضای  دیدگاه  از  جزئی  و  دقیق  و  ئطور  اطالعات  علم  علمی  ت 

 تر گردد.شناسی سراسر کشور مورد بررسی قرار گرفت تا زوایای این موانع روشندانش 

نظریهمدل  پژوهش   این   اصلی  هدف موانع  و سازی  اطالعات  علم  حوزه  پردازی 

 : است شده پیگیری ذیل شرح  به فرعی اهداف قالب  در که است بوده سیشنادانش 
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سیاسی .1 آموزشی،  مدیریتی،  فردی،  موانع  اجتماعی،  کشف  سیاسی،  اجتماعی،   ،

 شناسیپردازی در علم اطالعات و دانشفرهنگی، و اقتصادی نظریه

اجتماعی،  تبیین روابط موانع فردی، مدیریتی، آموزشی، سیاسی، اجتماعی، سیاسی،   .2

 شناسیپردازی در علم اطالعات و دانشفرهنگی، و اقتصادی نظریه

  به   هاست آن  به  پاسخگویی  دنبال  به  پژوهش   این   که   هایپرسش   مزبور،  اهداف  به   توجه   با

 : است بوده ذیل شرح

اقتصادی   .1 و  فرهنگی  اجتماعی،  سیاسی،  آموزشی،  مدیریتی،  فردی،  موانع 

 ند؟اشناسی کداماطالعات و دانش پردازی در حوزه علم  نظریه

چه روابطی میان موانع فردی، مدیریتی، آموزشی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و   .2

 شناسی وجود دارد؟ پردازی در حوزه علم اطالعات و دانش موانع اقتصادی نظریه

 شناسیروش
ورد نظر  م  ثر بر پدیده در بافت اجتماعی آنؤهنگامی که شناخت فرایندها، ساختار و عوامل م

زمینه نظریه  روش  میباشد،  قرار  استفاده  مورد  زمینهای  نظریه  در  حقیقت    ، ایگیرد.  در 

کنند. به طور  است که فرایند را طی می ای در مورد افرادی  یجاد نظریهپژوهشگر به دنبال ا

زمینه نظریه  اکلی،  چیستیای  کشف  برای  مناسبی   Heath,& Cowley ) است  هابزاری 

2004.)   
تحقیاز   در  که  نظریهآنجایی  موانع  کشف  دنبال  به  حاضر  و  ق  اطالعات  علم  پردازی 

بودهدانش  این شناسی  به  توجه  با  نیز  و  نظریه  ایم،  موانع  معنی کشف  که کشف  به  پردازی 

در   .استای به عنوان یک رویکرد کیفی مناسب  است، لذا استفاده از نظریه زمینههچیستی 

اشباع مفاهیم و مقوالت    ها تدریجی، پیوسته و تا رسیدن بهادهآوری د ای، جمعنظریه زمینه

  بندی مفاهیم و قرارگرفتن مفاهیم مشترک در یک گروه با کدگذارییابد. تقسیمادامه می

از طریق  بندی مقوالت اصلی با کدگذاری محوری، و ایجاد روابط میان مقوالت  باز، تقسیم

توان گفت، تحقیق حاضر از نظر  بندی میجمعگیرد. در یک  کدگذاری انتخابی صورت می

ایجاب می ماهیت تحقیق  بنیادی است.  با  نوع و هدف، تحقیقی  نمود گردآوری اطالعات 

اول، روش گردآوری کتابخانهبهره پذیرد. در وهله  ابزارهای کیفی صورت  از  - ای گیری 
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وم تحقیق با تحلیل  مرحله د  . برداری مورد استفاده قرار گرفته استتکنیک فیش از  اسنادی و  

طرح  یادداشت و  مفاهیم  استخراج  و  اول،  مرحله  است.    هایپرسش های  شده  آغاز  کلی 

یادداشت  هایپرسش  از  سنگبرخاسته  اول  مرحله  روند های  و  بوده  مصاحبه  فرایند   بنای 

ساختاریافته ادامه یافته است. بنابراین در پژوهش  گردآوری اطالعات با تکنیک مصاحبه نیمه

برداری آغاز و با مصاحبه ادامه یافته است. الزم به  حاضر، گردآوری اطالعات با فن فیش 

و مکس    1مکس  درانوت و ایافزارهای وانذکر است ابزارهای نوشتاری سنتی به همراه نرم

ت علمی رشته  ئ بندی اطالعات، انتخاب و به کارگرفته شدند. اعضای هی جهت دسته  2کیودا 

های سراسر کشور جامعه آماری این پژوهش را تشکیل  شناسی دانشگاهدانشعلم اطالعات و  

  5بندی استفاده شد. طی این روش، نقشه ایران به  برای انتخاب نمونه، از روش خوشه  دادند.

خوشه شمال غربی، شمال شرقی، جنوب غربی، جنوب شرقی و مرکزی تقسیم شد. سپس از  

دانشگاه یک  تصادفی  طور  به  خوشه  باهنر  )تب هر  شهید  اهواز،  چمران  شهید  بیرجند،  ریز، 

با اعضای علمی هر گیری نظری،  انتخاب شد. سپس با اتکاء بر نمونه  کرمان، تربیت مدرس(

گیری ابتدا روش  نمونهای نیمه ساختاریافته صورت گرفت. در حقیقت برای  دانشگاه مصاحبه

نمونهخوشه از  و سپس  بوده  نظر  مد  استفاد بندی  نظری  است. در گیری  گیری  نمونه  ه شده 

انتخاب هر شرکت به شرکت نظری  های حاصل از  کنندگان قبلی و اطالعات و داده کننده 

نمونهآن دیگر  عبارت  به  دارد.  بستگی  دریافت  ها  و  مفاهیم  اشباع  به  وابسته  نظری  گیری 

شود  یها انجام مری همزمان با تجزیه و تحلیل داده گیری نظاطالعات تکراری است. نمونه

(Strauss & Corbin, 1998  ؛Polit & Beck, 2013.)   کیفی حجم نمونه حین    در تحقیقات

ندارد. در واقع محققان در    شود و معیار ثابتی برای تعیین حجم نمونه وجود کار مشخص می

بلکه به دنبال کشف و شناخت عمیق پدیده   ؛ له نیستندئ های کیفی نگران تعمیم مسپژوهش 

ها به سطح  مصاحبه، داده  18ح، پس از دریافت  با این توضی    (.Polit et al., 2010)  هستند

مفاهیم اطمینان  مصاحبه دیگر نیز انجام شد تا نسبت به اشباع    4اشباع رسیدند. با این وجود  

مربی آموزشی    2استادیار، و    14دانشیار،    2در مصاحبه شامل   کنندگانحاصل شود. مشارکت 

تبار یا  معیار  اع  4از ها، الزم به ذکر است برای ارزیابی روایی و دقت و استحکام داده بودند.

به اطمینان    اعتبار یید، و قابلیت انتقال یا تناسب استفاده شد.  أثبات، قابلیت ت -مقبولیت، اطمینان

 

1. Edraw Max 

2. MAX QDA 
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-ها با منظور و مقصود مشارکت اشاره دارد. بدین معنی که یافته   هااز صحت و درستی داده 

ه مقایسهکنندگان  تحلیل  باشد.  داشته  راه  مخوانی  به  ای  بخشی  اعتبار  برای  ها  دادهمناسبی 

های نادرست  ها بخشمختلف یک مصاحبه با سایر مصاحبه  هایاست. مقایسه مداوم بخش 

حلیل موارد  جستجو برای مباحث مغایر و ت   ،کند. عالوه بر این، در طی پژوهش را نمایان می

در این پژوهش، محقق     (.Wimpenny & Gass, 2000)افزاید ها میمعکوس بر اعتبار داده

ای مداوم را مد نظر قرار داده و عالوه بر آن در پی یافتن و تحلیل موارد معکوس  مقایسهتحلیل  

دا به  اعتباربخشی  برای  دیگر  روش  است.  بوده  نیز  منفی  با  ده و  مدت  درگیری طوالنی  ها 

ها را  ق درگیر بوده و در این مدت یافتهماه با موضوع تحقی   8موضوع است. محقق قریب به  

، بازبینی ناظرین  هاوش دیگر برای اعتباربخشی به داده ر  و اصالح کرده است.چندین بار مرور  

یا هم به منظور تیا همکار  به    هشتمتن    ،هاپذیری دادهییدأتراز سنجی است.  مصاحبه اول 

قرار گرفت تا فرایند تجزیه   اینظریه زمینههمراه کدگذاری باز در اختیار همکاران مسلط بر 

نمایند. همچنین صحت و  های آن اظهار نظر  در مورد نقایص و کاستی ا بررسی و  و تحلیل ر 

شناسی پژوهش  ها و مبنای روش ی فرایند انجام کار گردآوری دادهها و چگونگ درستی داده

ات ثبات معادل پایایی در مطالع  -راهنما و مشاور رسید. قابلیت اطمینان  استادانیید  أنیز به ت

ها در طول زمان و شرایط مشابه است. قابلیت اعتماد از طریق  ثبات داده کمی است و به معنای  

در این پژوهش، پژوهشگر تمام     (.Chiovitt & Piran, 2003)  گیردحسابرسی صورت می

سی برای ناظران  مراحل را از ابتدا تا انتها به صورت دقیق گزارش کرده است تا امر حسابر

ها  های پژوهش به سایر محیط به معنای تعمیم یافتهها  پذیری یا تناسب دادهمیسر شود. انتقال

شود  ای که در پژوهش کیفی بررسی می ابه است. از آن جایی که هر تجربههای مشو گروه

است تجربه فرد  به  منحصر  تعمیم    ؛ای  قابلیت  انتقاللذا  بررسی  برای  ندارد.  پذیری معنایی 

اند. اگر ر داد که در پژوهش مشارکت نداشتهها را در اختیار افرادی قراتوان یافتهها، میداده

نداشته ا مشارکت  پژوهش  در  که  یافته فرادی  مطاباند  را  بدانند،  ها  خود  تجربیات  با  ق 

ها در اختیار  (. در این پژوهش، یافته 2012اده،  )عباس ز شودیید میأپذیری پژوهش تانتقال

 یید رسید. أها به تپذیری دادهی قرار گرفت و بدین ترتیب انتقالت علم ئ چند عضو هی
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 ها وتحلیل دادهروش تجزیه

هایی که به کمک مصاحبه گردآوری شده بودند، ن پژوهش برای تجزیه و تحلیل دادهدر ای

نظری روش  زمینهاز  کوربین  ه  و  اشتراوس  روشی    1998ای  مذکور  روش  شد.   3استفاده 

حوری و کدگذاری انتخابی  ذاری م ای است که شامل مراحل کدگذاری باز، کدگمرحله

ها  ای است. در این مرحله مصاحبهاولین مرحله از روش نظریه زمینه  باز  کدگذاریشود.  می

اهت و تفاوت با  ها به اجزای خود شکسته شده و از نظر شب شوند. دادهچند مرتبه مرور می

یکدیگر در دسته مشترکی  ا  . اتفاقات، اعمال، و موضوعات مشابه بگردندمییکدیگر مقایسه  

ت از دو  گذاری طبقاشود. در این مرحله برای نامطبقه نامیده می   یرند که اصطالحاً گ قرار می

کننده در مصاحبه و  فرد شرکت  : الف( استفاده از کلماتگرددمیشیوه کدگذاری استفاده  

ر مرحله  سازد. دبنای مفاهیم موجود در آن طبقه می ب( ساخت کدهایی که پژوهشگر بر م

شود. در  شوند و مترادفات حذف میبه طور دائم با یکدیگر مقایسه میکدگذاری باز کدها 

به با  . سپس کدها از نظر تشاگرددمیحله افزونگی کدها کنترل و حذف  حقیقت در این مر

ای که  ترین طبقه قرار گیرد. به گونهشوند تا هر کد در بهترین و موجه یکدیگر مقایسه می 

ر طبقه بیشترین تشابه با یکدیگر و بیشترین تفاوت را با کدهای سایر طبقات داشته  کدهای ه

. طبقاتی که با یکدیگر اشتراک موضوعی  گردندمی. سپس طبقات با یکدیگر مقایسه  باشد

میدارند   قرار  اصلی  طبقه  بدر یک  انتخاب میگیرند.  نامی  اصلی  طبقه  اگر  رای هر  شود. 

به    نگرفت،هیچ کدام از طبقات اصلی قرار  ار معنایی داشت و در  ای به اندازه کافی بطبقه

می بعد  مرحله  وارد  مستقل  کدگطور  مرحله  در  محوریشود.  ادامه    ، ذاری  مقایسه  روند 

ات  مرتب کردن، سازماندهی و نظم بخشیدن به طبق   ،یابد. هدف از کدگذاری محوریمی

یابد که ارتباط منطقی میان طبقات  ه میای ادامبندی به گونهاصلی است. در این مرحله مقوله

تولید  ،  اصلی مشخص شود. کدهای باز، طبقات و طبقات اصلی که در مرحله کدگذاری باز

شوند. هر دو یا چند طبقه  سه میبا یکدیگر مقای  ،در مرحله کدگذاری محوری  ؛شده بودند

گرفت  قرار  مشترکی  محور  حول  دارند  معنایی  اشتراک  که  و  اصلی  نامی  ه  محور  هر  برای 

در مرحله  یابد.  مرحله کدگذاری انتخابی پایان می  شود. در نهایت فرایند تحلیل باانتخاب می 

شود ارتباط تمام کدها و طبقات حول یک طبقه تبیین و تشریح  کدگذاری انتخابی سعی می

  شود. در واقع هدف از کدگذاری انتخابی، تشخیص طبقه مرکزی است)اشتراوس، کوربین، 
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ها  (. متغیر مرکزی متغیری است که بیشترین توان تبیینی را داشته باشد؛ در خالل مصاحبه1998

ارتباط   در  طبقات  سایر  با  و  داشته  مرکزیت  باشد؛  شده  تکرار  کدها  سایر  از  بیشتر 

شده به  های گردآوری(. مصاحبه2012؛ عباس زاده،  2014  باشد)کریمی، حسنیان، آهنچیان، 

ای تحلیل شد. اما سعی پژوهشگر بر این بود که انعطاف  ای نظریه زمینهمرحله  3کمک روش  

و پویایی در فرایند تحلیل رعایت شود. پژوهشگر از قاعده اشتراوس و کوربین تبعیت کرد  

 ترین تحلیل دست یابد.د تا به منطقیاما تا حد امکان منعطف بو

 هایافته
  اولیه،  کدهای   بندیدسته  و  ادغام.  آمد  دست هب  اولیه  کد  187  تعداد  ،مصاحبه  18  انجام  از  پس 

 و  شد  اصلی حاصل  طبقه  26  طبقات،   انتزاعی  بندیگروه  با.  داشت  پی  در  را  طبقه  59  تولید

 . آمد دستهب محوری طبقه 10 تعداد  طبقات اصلی، دل از نهایت در

 آمده  دستهب  طبقات و کدها  کل  تعداد .2 جدول

 محوری  طبقات   طبقات اصلی طبقات  اولیه  کدهای

187 59 26 10 

موانع فردی، مدیریتی، آموزشی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی  :  1  شماره   پرسش 

 ند؟اشناسی کدامپردازی در حوزه علم اطالعات و دانش نظریه

 موانع فردی 

 : شخصیت متزلزل 1تم اصلی

انسجام    از  ابعاد شخصیتی او  و  مساعد نباشد شرایط فرد  چنانچه  دهد  ها نشان میتحلیل یافته 

نباشدالزم   مباحث    برخوردار  استنباط  و  درک  در  فرد  زمینه  و  در  باشد،  داشته  مشکل 

محققان  نظریه از  بسیاری  یافت.  نخواهد  توفیق  بیکم پردازی  و  اینکار  هستند.  ها  انگیزه 

نامسامی شرایط  نشانگر  نیز  تواند  معیشت  دغدغه  باشد.  فرد  را  میعد  محقق  شرایط  تواند 

 گوید:ها می شوندهمصاحبه دستخوش تغییر کند. در همین راستا یکی از 

ود. پردازی برتواند سمت نظریهنمی،  اش برطرف نشود»فردی که نیازهای فیزیولوژیکی 

 ست«. ا ها دغدغه  گونهدرگیر این شان کنند و ذهن به امرار معاش فکر می استادان
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ابعا  انسجام  عدم  و  سستی  نامساعد،  شرایط  بر  مانع مضاف  نیز  محققان  شخصیتی  د 

شود. سستی و عدم انسجام ابعاد شخصیتی محقق از آن جایی قابل تشخیص  پردازی مینظریه

است که وی در زمینه هوشی، تفکر انتقادی، و نوآوری ضعیف باشد. عالوه بر این، محققی  

تر دچار نوعی خودباختگی شده  کافی ندارد و به عبارت دقیقنفس بهنفس و اعتمادکه عزت

که هوش، تفکر انتقادی، خالقیت، و  است  فردی    و  است نیز از نظر شخصیتی مشکل دارد

گاهی    .های شخصیتی او سست استف و به عبارتی ابعاد و ویژگیش ضعی ااعتماد به نفس 

اما این خصایص در او  ،  االیی داردنیز محقق، خالق، باهوش، و دقیق است و اعتماد به نفس ب

عد  و  سستی  لذا  نیست.  بازدارندهمنسجم  شخصیتی،  ابعاد  انسجام  نظریهم  برای  پردازی ای 

 . گرددمیمحسوب 

 گفت:  هاشوندهمصاحبهدر همین زمینه یکی از 

وش را  پردازی نیازمند فراست و زیرکی است و اگر فرد این فراست و زیرکی و ه»نظریه

 پردازی از جانب او امیدوار بود«. توان به نظریهزیاد نمی  ،نداشته باشد

محققی که مهارت کافی برای انجام کارهای نظری ندارد و از تحلیل و بررسی مباحث  

نظریهب امر  نیز در  است  برمینیادی عاجز  به مشکل  به موضوعات  خورد. فردی که  پردازی 

اشراف  رشته خود و سایر رشته از مطالب جدید شناسی به روش   ندارد،ها  نیست،  ها مسلط 

آگاهی ندارد، و اطالعات کافی در مورد مطالب پایه ندارد درک کاملی از دانش نخواهد  

 پردازی است.مل دانش نیز مانعی در مسیر نظریهداشت. عدم درک کا

 سیر تشکیل طبقه محوری شخصیت متزلزل  .3 جدول

 کدهای اولیه  طبقات  طبقات اصلی  طبقه محوری 

 شرایط نامساعد شخصیت متزلزل

 دغدغه معیشت

 مشکالت مالی

 دغدغه امرار معاش

رفع نشدن نیازهای  

 فیزیولوژیکی 

 بی انگیزگی 

 بی عالقگی 

 دل ندادن به تحصیل 

 عدم تمایل به یادگیری 

 انگیزه پایین 
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 کم کاری

 رمقیبی

 تنبلی 

 خستگی از تحصیل 

 تالشگر نبودن 

انسجام  سستی و عدم 

 ابعاد شخصیتی 

 ضعف هوشی 

 بهره هوشی پایین 

 هوش هیجانی پایین 

 نداشتن فراست و زیرکی

 کمبود نوآوری 
 خالقیت پایین

 نبوغ پایین 

 ضعف تفکر انتقادی

 فقدان قدرت نقد 

 فقدان ظرافت علمی 

 فقدان دقت نظر علمی 

 فقدان دیدگاه نقادانه 

 خودباختگی 

 ضعف عزت نفس 

 اعتماد به نفسفقدان 

 فقدان جسارت 

 عدم تسلط 

 ناتوانی در استنباط 

 نداشتن مهارت نظری 

ناتوانی در بررسی مباحث  

 بنیادی 

 ناتوانی در تحلیل 

 عدم درک کامل دانش 

اشراف نداشتن به  

 موضوعات 

مسلط نبودن به روش  

 ها شناسی

عدم آشنایی با نظریه  

 یپرداز 

 ناآگاهی از مطالب جدید 

ناکافی از مطالب  شناخت 

 پایه

 : ایراد نظام باور2تم اصلی

پذیر نیستند و به جای انجام دقیق تکالیف به  پردازی مسئولیتگروهی از افراد در قبال نظریه

ور فرد نسبت به کار علمی و  دهد که بامسئولیتی نشان میهستند. این بی  دنبال رفع تکلیف 
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مطالعه  مشکل دارد. همچنین محققی که عمق  پردازینظریه به  و  باشد  نداشته  نگری علمی 

پردازی و کار علمی ندارد. در چنین وضعیتی،  باور درستی نسبت به نظریه  ،نماید  اکتفا  سطحی

بر علت می  مقاومت در مزید  نیز  تغییر  نظریهبرابر  از  باز میشود و فرد را  دارد. در  پردازی 

  جامعه یا حتی در شخصیت خود متوجه وجود یک معضل یا مشکلحقیقت، گاهی محقق در  

کند. وضعیت نابسامان، هیچ اقدامی نمی  شود ولی در راستای حل آن مشکل و تغییر آنمی

نابسامان، اقدامی نمیبه دو دلیل فرد برای تغیی  یا یا از تغییر می   :کندر یک وضعیت  ترسد، 

کند. مقاومت در برابر تغییر ه احساس نیاز نمیدادن وضعیت آشفتبرای تغییر کردن و تغییر  

برداری از کار سایر محققان  شکل دارد. تقلید کورکورانه و کپیدهد باور فرد ممی  نیز نشان

نظریهن که  است  معضالتی  دیگر  از  مییز  مواجه  مشکل  با  را  کپی پردازی  همین  -کند. 

وند. در واقع افراد به دنبال  اری ش ها تکرشود که ایده رویه و افراطی باعث میهای بیبرداری

گیری شود. وامی که در آن هیچ خالقیتی دیده نمیهایند؛ وام گیریگیری افراطی هستوام

بدون خالقیت، نیز نشانگر و موید آن است که باور افراد ایراد دارد. لذا تا زمانی که نظام باور 

مسئولیتی  نگری، بیتجربه، سطحیصار دانش و  فرد مشکل داشته باشد و محققان به دنبال انح

 پردازی رشد نخواهد کرد.نظریه ؛قیت باشندهای بدون خال و وام گیری

 اذعان داشت:  هاشوندهمصاحبه در همین راستا یکی از 

هیچ خالقیتی در   برداری کنند. »افراد به دنبال این هستند که از روی دست همدیگر کپی

 رویه هستند«. برداری بیشود و فقط دنبال کپیکارشان دیده نمی 

کنند. این دسته از  شان را ایزوله میبرخی از محققان علم خود را بروز نداده و مهارت

علمی شدهمحق نوعی خست  تجربه گو  ،اندقان که گرفتار  و  دانش  انحصار  دنبال  به  شان  یا 

گروهی   نظهستند.  در  نمینیز  مشارکت  اطالعاتی  فرام  و  گروهی کنند  کار  بر  را  دگرایی 

کشند. انحصار دانش  د حصار میدهند و به این طریق گرداگرد دانش و تجربه خوترجیح می

 و تجربه نیز نشانگر وجود ایراد در نظام باور فرد است. 

 سیر تشکیل طبقه محوری ایراد نظام باور  .4 جدول

 کدهای اولیه  طبقات  طبقات اصلی  طبقات محوری 

 رفع تکلیف  بی مسئولیتی  ایراد باورها ایراد نظام باور 

 مسئولیت پذیر نبودن 
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 نبود عمق نگری علمی  سطحی نگری 

 مطالعه سطحی 

 ترس از تغییر مقاومت در برابر تغییر 

 تغییرعدم احساس نیاز به 

 تقلید کورکورانه  وام گیری بدون خالقیت  انحصار دانش و تجربه 

 کپی برداری

 های تکراری ایده 

 بروز ندادن علم  خست علمی

 ایزوله کردن مهارت

 فردگرایی تکروی در پژوهش 

عدم مشارکت در نظام  

 اطالعاتی 

 موانع مدیریتی 

 نیروهای مدیریتی : تطابق منفی رویکردها، راهبردها و 3تم اصلی

های مدیریتی،  برخی موانع فرد نیست. نظام   ءمنشا  گیرد. امات میأاز فرد نش  موانع فوق مشخصاً 

پردازی شوند. زمانی  توانند مانع نظریهسیاسی، فرهنگی و اجتماعی نیز می   آموزشی، اقتصادی،

نیروهای مدیر و  نواقص و  که رویکردها، راهبردها  به طور همزمان  هایی داشته  کاستییتی 

پردازی با مشکل ء نظام مدیریتی شکل گیرد، نظریهباشند و به عبارتی تطابقی منفی میان اجزا 

برنامهمواجه می نظریهشود.  برای  تشویقی که  اشتباههای  یا  است  منظور شده  یا  اپردازی  ند 

سوی  ته باشند. از  تنبیه را به دنبال داش-توانند ناکارآمدی نظام تشویقها میارند. این نقص د

  در اهداف و راهبردهای تشویقی ابهاماتی وجود دارد و همچنین نظام تشویقی نظامی دیگر،  

تنبیه بیانگر  - توان گفت ناکارآمدی و ابهام در نظام تشویقجامع و کامل نیست. بنابراین می 

ود  شبه مدیریت مربوط می  طور مستقیم بهآشفتگی سازوکارهای تشویقی است. این آشفتگی  

پردازی را با مشکل مواجه کند. کمبود زمان، فشار زیاد کار، حجم سنگین  تواند نظریهو می

پردازی است. موارد  نظریهکارهای تحقیقاتی و ناعادالنه بودن ساعات تدریس از دیگر موانع  

پردازی  وهشی دانشگاه اساتید را از نظریهپژ-های آموزشی دهد که فشار برنامهمزبور نشان می

میدو نیرویر  دانش   کند.  و  اطالعات  علم  گروه  امر شناسانسانی  همین  و  است  ناکافی  ی 

شود انرژی اساتید تحلیل رود. بدیهی است زمانی که نیروی انسانی ناکافی باشد  موجب می
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و از سویی تعداد دانشجوها زیاد باشد و به عبارتی تناسبی میان تعداد استاد و تعداد دانشجو  

د، هر استاد باید زمان بیشتری را صرف تدریس نماید. یعنی با نبود نیروی  وجود نداشته باش

که برخی    هاییرسرود. دشان تحلیل میآورند و انرژینی ناکافی، اساتید زمان کم میانسا

می  استاداناز   آنتدریس  تحقیقاتی  زمینه  با  از  کنند  برخی  ندارد.  نیز    استادانها همخوانی 

بر   مناصعالوه  بر  اجرایی گمارده می تدریس  باعث ت ب  ضییع توان  شوند. تمام موارد فوق 

 اندازد.پردازی را به خطر میشود و وضعیت نظریهمی  استادانپژوهشی -علمی

 عنوان کرد:  هاشونده مصاحبهیید مطالب فوق یکی از أدر ت

 «.شودالی امور اجرایی و تدریس گم می »انرژی و وقت استاد ال به

شوند و به عبارتی مدیران، مدیرانی باالدستی با زد و بند استخدام میهای مدیران سازمان

. نیستندی اداره امور مربوطه را دارا  سیاسی هستند؛ مدیرانی که دانش و تخصص کافی برا

ی ندارد.  ها همخوانو توانمندی آنند و زمینه کاری  ااهپردازی ناآگمدیرانی که نسبت به نظریه

های باالدستی، مدیران دانشگاهی نیز توانمندی و صالحیت کافی  عالوه بر مدیران سازمان

برای اداره امور را ندارند. موارد فوق، بیانگر عدم صالحیت مدیران و عواملی است که مانع 

شود،  ران مربوط مییت که به رویکرد مدی شود. یک مشکل دیگر در مدیرپردازی میهنظری

وانی،  کنند و با سرکوب نیروی جاعتنایی میجوانان است. مدیران به جوانان بیعدم پذیرش  

اندازهپردازی را کاهش میشانس رونق بخشیدن به نظریه کافی پشتیبانی    دهند. محققان به 

نمی مادی  یا  ناکامالی  حقوق  می شوند.  سبب  پایین  مادی  امتیازات  و  سمتفی  فرد    شود 

است نظریه ضعیف  نیز  ابزاری  پشتیبانی  همچنین  نرود.  اولیه،    ،پردازی  ابزارهای  که  چرا 

گیرد. وضعیت نامطلوب  مناسب در اختیار محققان قرار نمیامکانات و تسهیالت پژوهشی  

ابیر ضعیف که به مدیریت ید ضعف تدابیر حمایتی است. این تدؤپشتیبانی مالی و ابزاری م

می نظریهمربوط  بشود  را  میپردازی  مواجه  مشکل  با  و  کشیده  چالش  دانشگاه  ه  کند. 

شود.  هایی ابالغ و گاهی تحمیل می سوی وزارتخانه به دانشگاه برنامهخودمختار نیست و از  

معادل عبارت  دانشگاه    ،به  مختارانه  حرکت  بازدارنده  مادر  سازمان  این  قوانین  و  است 

کند. از سوی دیگر، ساختار و قوانین دانشگاه نیز پردازی را کند میبازدارندگی روند نظریه

نی  مناسبی  ساختار  دانشگاه  اداری  ساختار  دارد.  بازدارنده  نقش  برخوردهای  گاهی  و  ست 

آئین  پاگیر، محققان را آشفته مینامه های  بروکراتیک و  با معدست و  اساتید  یارهای  کند. 
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نمی  ارزیابی  منطقی  و  معی درست  ارزیابی  معیارهای  مدیریت، شوند.  است.  نادرستی  ارهای 

ارتقاء و شاخص با جدول  ارزیابی میاساتید را  قوانین  های آی اس آی  بازدارندگی  کند. 

و   مادر  سازمان  قوانین  بازدارندگی  اساتید،  ارزیابی  معیار  نادرستی  برآیند  که  مدیریتی 

ه که در سطور  گون پردازی است. همانو قوانین دانشگاه است مانع نظریهبازدارندگی ساختار  

با مرور مطالب فوق می  ابتدایی توان گفت تطابق منفی رویکردها، راهبردها و  گفته شد و 

نظریه  نیروهای موانع  مهمترین  از  کهمدیریتی  چرا  است  یا    پردازی  مستقیم  صورت  به 

 های شخصیتی و نظام باور فرد را تحت تاثیر قرار دهد. تواند ویژگیغیرمستقیم می

توجه افراطی مدیریت به جدول ارتقاء را نفی    هاشوندهمصاحبه ه یکی از  در همین زمین

 کرد و اذعان داشت: 

ارتقاء  نظریه  ،»همین جدول  مانع  بزرگترین  استخودش  پر کردن  پردازی  دنبال  همه   .

هستن  نظریهجدول  به  کسی  و  نمی-د  فکر  نمیکندپردازی  وقت  یعنی  به  کنن .  که  د 

 «. دپردازی فکر کنن نظریه

 سیر تشکیل طبقه تطابق منفی رویکردها، راهبردها، و نیروهای مدیریتی .5 جدول

 کدهای اولیه  طبقات  طبقات اصلی  طبقه محوری 

تطابق منفی  

رویکردها، 

راهبردها، و  

 نیروهای مدیریتی

آشفتگی سازوکارهای  

 تشویقی

ناکارآمدی نظام  

 تنبیه -تشویق

 های تشویقی ناقص بودن برنامه

 های تشویقی برنامهاشتباه بودن  

  -ابهام در نظام تشویق

 تنبیه 

 ابهام در اهداف نظام تشویقی

 ابهام در راهبردهای تشویقی 

جامع االطراف نبودن نظام  

 تشویقی

- تضییع توان علمی

 پژوهشی اساتید 

فشار برنامه های  

 پژوهشی-آموزشی

 فشار زیاد کار

 حجم سنگین کارهای تحقیقاتی 

 کمبود زمان 

 انرژی در تدریستحلیل 

 ناعادالنه بودن ساعات تدریس 

 تحلیل انرژی اساتید 

 تحلیل انرژی در امور اجرایی

 نیروی انسانی ناکافی 

عدم همخوانی زمینه تحقیقاتی با  

 دروس
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 عدم صالحیت مدیران

 ضعف مدیران باالدستی 

 متخصص نبودن مدیران

 پردازی ناآگاهی مدیران از نظریه

 دانشمدیران بی

 عدم تناسب کار و توانمندی مدیر 

 مدیران سیاسی

 زد و بند در مدیریت

ضعف مدیران  

 دانشگاهی

 توانمند نبودن مدیران دانشگاهی 

صالحیت نداشتن مدیران  

 دانشگاهی

 عدم پذیرش جوانان 
 بی اعتنایی به جوانان 

 سرکوب نیروی جوانی 

 ضعف در پشتیبانی مالی 
 حقوق ناکافی 

 مادی پایینامتیازات 

ضعف در پشتیبانی  

 ابزاری

 نامناسب بودن امکانات پژوهشی 

 نامناسب بودن تسهیالت 

 نامناسب بودن ابزارهای اولیه 

بازدارندگی قوانین  

 مدیریتی

بازدارندگی قوانین  

 سازمان مادر 

 خودمختار نبودن دانشگاه

 فشار وزارتخانه به دانشگاه

بازدارندگی ساختار و  

 دانشگاهقوانین 

 برخوردهای بروکراتیک 

 پاگیر وهای دستآئین نامه

 بد بودن ساختار اداری دانشگاه

نادرست بودن معیار  

 ارزیابی اساتید 

های  ارزیابی بر اساس شاخص

 آیاسآی

 ارزیابی براساس جدول ارتقاء 

 موانع سیاسی 

 زده: علم سیاست4تم اصلی

پیروی  حزب و  خاص  گرایی  فکری  مکاتب  سیاستاز  نحوی  متب به  ذهن  به  را  ادر  زدگی 

شود فرد از تولید و  گاهی باعث می  ،زدگیسیاست  های جناحی و اصطالحاً سازد. نگاه می

از   برخی  البته  شود.  منصرف  نظریه  ت  استادان ارائه  سیاست  که  دارند  بر ثیری  أاعتقاد 

نداردنظریه علم اطالعات و دانش   ،پردازی  به    ایشناسی رشتهچرا که رشته  زیاد  است که 

ثیر خودش  أزدگی گاهی تارتباطی ندارد. با این حال سیاست های سیاسی  سیاست و گرایش
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فضای سیاسی    ،دارد. در حال حاضرپردازی باز مید و فرد را از تولید علم و نظریهگذاررا می

بافت سیاسی  نامناسبی است.    ،فضایی غبارآلود و  یا غیرمستقیم آراین بافت  امش  ها مستقیم 

بازدارندگی  کند. کمبود آرامش فکری و سیاست فکری محقق را سلب می نوعی  زدگی، 

نظریهایجاد می تاریکی فضای  به  و  دامن میکند  ادعا کرد که  میزند.  پردازی  چنین  توان 

زدگی از سوی دیگر موجبات کمبود استقالل  کمبود آرامش فکری از یک سو و سیاست 

تواند نظریه پردازی را همین کمبود استقالل دانشگاهی نیز میآورد.  دانشگاهی را فراهم می

کند. مدیریت سیاسی  اه رخنه کرده و در علم مداخله میسیاست در دانشگبه چالش بکشد.  

راه را برای هرگونه اظهار    مدیریت سیاسی علم، تر  انشگاه حاکم شده و به عبارت دقیقبر د

بسته است. میان مدیران و دانشم  نظر  ارتباط مستحکمی  تعامل  و  تعاملی ضعیف است  ندان 

جامعه  -مدیریت سیاسی علم و کمبود تعامل دانشگاه .  میان جامعه و دانشگاه نیز وجود ندارد

و  است   زدهعلم، سیاستدهد که  های علم دارد. مطالب فوق نشان مینشان از ضعف سیاست

سیاست علم  نظریه  زدههمین  مواقع  برخی  تدر  را  ت پردازی  مانع أحت  و  داده  قرار  ثیر 

 شود. پردازی مینظریه

 در مورد سیاست و فضای سیاسی گفت: ها شوندهمصاحبهیکی از 

 «. کندهای علمی هم مداخله می کشد و در دانشگاه و زمینه »سیاست به همه جا سرک می

 زدهسیر تشکیل طبقه محوری علم سیاست .6 جدول

اولیه کدهای  طبقات  طبقات اصلی  طبقات محوری   

زدهعلم سیاست کمبود استقالل   

 دانشگاهی

زدگیسیاست گرایی حزب   

 پیروی از مکتب فکری خاص 

 فضای غبارآلود سیاسی  کمبود آرامش فکری 

 بافت نامناسب سیاسی 

های علم ضعف سیاست  مداخله سیاست در علم  مدیریت سیاسی علم 

 مدیریت سیاسی دانشگاه

  - کمبود تعامل دانشگاه 

 جامعه

تعامل ضعیف مدیران با  

 دانشمندان 

 نبود ارتباط بین دانشگاه وجامعه 
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 موانع اقتصادی 

 : نابسامانی اقتصادی5تم اصلی

مبا و  اقتصادی اقتصاد  می-حث  حدودی  تا  نیز  نظریهمالی  راه  سد  البته  تواند  شود.  پردازی 

اقتص مباحث  و  نظریه-ادیاقتصاد  مانع  خود  خودی  به  نابسپردازی  مالی  این  امانی  نیست. 

نظریه مانع  که  است  میاقتصادی  بودجهپردازی  مالی  شود.  ساختارهای  و  نامناسب  بندی 

پردازی  نفی بر روند تولید نظریه و نظریهمعیوب که نمودی از نابسامانی اقتصادی است، اثر م 

  گذارد. تخصیص بودجه ناچیز به پژوهش و امور پژوهشی، تخصیص منابع مالی مقطعی می

بندی فرایند  د که فرایند بودجهبه پژوهش، و تقسیم پی در پی بودجه پژوهشی نشان از آن دار

ایی  هایی دارد. از سوی دیگر ساختارهای مالی ساختارهها و کاستیمناسبی نیست و ضعف

های اقتصادی نیز ضعف دارد. برایند ضعیف و غیر علمی  غیرعلمی و ضعیف است و برنامه

مب ساختارهای  برنامهودن  ضعف  و  میالی  نشان  اقتصادی  مهای  ساختارهای  که  الی،  دهد 

می  کلی  طور  به  است.  نابساممعیوب  نظریهتوان گفت  برای  مانعی  نیز  اقصادی  پردازی انی 

 است.

 گفت:  هاشوندهمصاحبه در همین راستا، یکی از 

که بودجه ناچیزی  همین    . مثاًلگذاردپردازی میثیر منفی بر نظریهأل اقتصاد هم ت»به هر حا

شود،  شی به صورت پی در پی تقسیم میو یا اینکه بودجه پژوه  دهندبه پژوهش اختصاص می

 «. پردازی را کند یا متوقف کندتواند نظریهمی

 سیر تشکیل طبقه محوری نابسامانی اقتصادی  .7 جدول

 کدهای اولیه  طبقات  طبقات اصلی  طبقات محوری 

نابسامانی 

 اقتصادی 

 تخصیص بودجه پژوهشی ناچیز  بودجه بندی نامناسب  نابسامانی اقتصادی 

تخصیص منابع مالی مقطعی به  

 پژوهش

 تقسیم پی در پی بودجه پژوهشی 

وب یمع یمال ساختار ی رعلم یغ یمال یساختارها   

ف یضع  یمال یساختارها  

ی اقتصاد یها  برنامه ضعف  
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 موانع آموزشی 

 معیوب : سیستم آموزشی  6تم اصلی

دهد.  ثیر قرار میأپردازی را تحت تهایی وجود دارد که نظریهدر سیستم آموزشی نیز نقص

دالیلی به  آموزشی  سیستم  واقع  معی   ،در  همین  است.  معیوب  سیستم  سیستمی  بودن  وب 

شود. ضعف نیروهای فکری، زیرساخت، و مواد و محتوا و  پردازی میمانع نظریه  ،آموزشی

آموزش رویکرد  معیو -ی همچنین  خطی،  و  خشک  را  پژوهشی  آموزشی  سیستم  بودن  ب 

ف،  ، همپوشانی مطالب در مقاطع مختلهادرسکند. عدم توجه به بنیاد در سرفصل  آشکار می

ای است که کندی  د که مواد و محتوای رشته به گونهدهمعرفتی نشان می-و گسست تاریخی 

ازی، ارائه نشدن واحد  پرده نظریهد. عدم تدوین و تدریس شیوکن پردازی را تشدید مینظریه

ه ضعف مواد و های مهارتی از جمله موانعی است ک کید بر آموزشأپردازی و تدرسی نظریه

نمایان می بر این،  محتوا را  مقاطع مختلف تکراری هستند و مباحث    هایدرسکند. عالوه 

  پردازی راد نظریهتوانموارد نیز به صورت غیرمستقیم می رشته همپوشانی شدیدی دارند. این  

ای  پردازی شود. به این معنی که اگر به جای ارائه شدن واحدهبه تعویق بیاندازد و مانع نظریه

شاید   ،شدکید میأشد و بر اهمیت آن تپردازی ارائه می درسی تکراری، واحد درسی نظریه

رشته حاکم   هایدرسرفت. نگاه تاریخی بر دیگری پیش می پردازی به گونهوضعیت نظریه

نگاه   است. همین  مبهم  آن  فلسفه وجودی  و  فلسفی رشته، ضعیف  مبانی  از طرفی  و  است 

معرفتی در رشته شده است.  -تاریخی و ضعف مبانی فلسفی به نحوی موجب گسست تاریخی

 پردازی است. معرفتی نیز یکی از موانع نظریه-یگسست تاریخ 

 اذعان کرد: ها شوندهمصاحبهاز  در این زمینه یکی

ها باعث ایجاد گسست  نگاهی تاریخی است. این  ،ست و نگاه»مبانی فلسفی رشته ضعیف ا

 معرفتی در رشته شده است«. -تاریخی

غالباًنامهپایان بودن ضرورت  ها  کاربردی  و در عین  این  محوکاربردی هستند  نیستند.  ر 

پایان رویکرد  دنامهیعنی  رویکرد  آموزش نویسی  نیست.  گونهرستی  به  نیز  که  ها  است  ای 

ای است که ذهن خالق و  ها به گونه شود. حتی گاهی آموزش موجب پرورش خالقیت نمی 

   xکند؛ ذهنی که همه چیز را در همبستگی  ز را به ذهنی خشک و خطی تبدیل می پرداایده

 پژوهشی رویکردی خشک و خطی است. -بیند. لذا رویکرد آموزشیمی yو 
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نیروهای فکری دانشگاه که همانا اساتید و دانشجویان هستند نیز ضعف دارند. بازدهی  

ویان نیز ضعیف  رغبت هستند. دانشجدر تدریس و پژوهش بی  استادانپایین است و    استادان

نخبه  ،هستند که  ریاچرا  علوم  نمیهای  رشته  جذب  انسانی  و  تجربی  معموالًضی،   شوند. 

شوند. عالوه بر موارد فوق، زیرساخت آموزشی نیز دانشجوهای متوسط یا ضعیف جذب می

و محققان فراهم نشده است.    استادانمشکل دارد. امکان دسترسی به بنیادهای علمی دنیا برای  

زمانی که   تا  معرفتفرد  آثار  و  علمی جدید  منابع  باشد  به  نداشته  شناختی جدید دسترسی 

فوق نیز با شدت و    ی برای ارائه نظریه نخواهد داشت. موانع آموزشیدانش جدید و عمیق 

قرار داده و متعاقب    تأثیرتواند نظام باور فرد و ابعاد شخصیتی او را تحت  ضعف متفاوت می 

 پردازی را با مشکل مواجه کند. ریهآن نظ

 سیر تشکیل طبقه محوری سیستم آموزشی معیوب  .8 جدول

 کدهای اولیه  طبقات  اصلی طبقات  طبقات محوری 

سیستم آموزشی  

 معیوب 

 ضعف مواد و محتوا 

عدم توجه به بنیاد در  

 سرفصل دروس 

عدم توجه به مبانی نظری در  

 دروس

ارائه نشدن واحد درسی نظریه  

 پردازی 

عدم تدوین دروس نظریه  

 پردازی 

 پردازیعدم تدوین شیوه نظریه

 های مهارتی آموزش

 پردازیعدم آموزش شیوه نظریه

 همپوشانی مطالب 

تکراری بودن دروس مقاطع  

 مختلف 

 همپوشانی شدید مباحث 

-گسست تاریخی

 معرفتی 

 نگاه تاریخی در دروس 

 ضعیف بودن مبانی فلسفی 

 ابهام در فلسفه وجودی رشته 

-رویکرد آموزشی

پژوهشی خشک و 

 خطی

رویکرد اشتباه در  

 نامه نویسیپایان 

 نامه پایانضرورت محور نبودن 

 نامهکاربردی بودن پایان

رویکرد آموزشی ضد  

 خالقیت 

 عدم پرورش خالقیت 

 از بین رفتن ذهن ایده پرداز 

 مقابله با نوپردازی
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 ضعف اساتید  ضعف نیروهای فکری 

 بازدهی پایین اساتید 

 کیفیت نامناسب آموزش 

 بی رغبتی در تدریس و پژوهش 

 ضعف زیرساخت

دانشجویان جذب 

 ضعیف 

جذب نکردن نخبه های علوم  

 انسانی

جذب نکردن نخبه های علوم  

 ریاضی

عدم دسترسی به  

 بنیادهای علمی 

عدم دسترسی به منابع علمی  

 جدید

عدم دسترسی به آثار معرفت  

 شناختی جدید 

 موانع اجتماعی 

 : سستی باورها و پیوندهای اجتماعی  7تم اصلی

  کهچرا  ،در ساحت اجتماعی نیز موانعی وجود دارد. باورها و پیوندهای اجتماعی سست است

ا پیوندهای جامعه علمی ضعیف  ست و از سوی  از سویی همکاری و مشارکت و همچنین 

نظریه از  به  دیگر جامعه  است.  پشت کرده  آن  به  و  دقیق عبپردازی روی گردانده  تر، ارت 

د و به اهمیت  های جدی وجود ندارتشریک مساعی، تضارب فکری، و جدل  روحیه جمعی،

شود. عزم راسخی برای انجام کار علمی وجود  پردازی نیز توجه نمیبرگزاری کرسی نظریه

استاد  ارتباط  و  پیوندها  استاد-ندارد.  و  نیست.  -استاد  مستحکمی  و  قوی  پیوندهای  دانشجو 

 دانشگاهی نیز ضعیف است.  دانشگاهی و بین ن ارتباطات درونایعالوه بر 

 در همین زمینه گفت: ها شوندهمصاحبهیکی از 

نظریه نمی»کرسی  برگزار  جلسهپردازی  هم  اگر  و  میشود  برگزار  جنبه  ای  بیشتر  شود 

 «. نمایشی دارد

نشریات به   اند. درنبردهدهند به اهمیت آن پی پردازی بها نمینشریات و دانشگاه به نظریه

نمی توجه  نظری  دیمقاالت  تعبیر  به  و  نظریهشود  به  چندانی  اقبال  جامعه  نشان  گر،  پردازی 

ه  کند و فرد در جذب سرمایهای معنوی خود را از فرد دریغ میدهد. جامعه، حمایتنمی

 کند. پردازی در چنین وضعیتی رشد نمیاجتماعی زیاد موفق نیست. نظریه 
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 سیر تشکیل طبقه محوری سستی باورها و پیوندهای اجتماعی  :9 جدول

 کدهای اولیه  طبقات  طبقات اصلی  طبقات محوری 

سستی باورها و  

 پیوندهای اجتماعی 

 سست بودن پیوندها 

ضعف همکاری و  

 مشارکت 

برگزار نشدن کرسی  

 پردازینظریه

 نبود تشریک مساعی

 تضارب فکری ضعیف 

 نبود جدل های جدی 

 روحیه جمعی نبود 

سست بودن پیوندهای  

 جامعه علمی 

-ضعیف بودن رابطه استاد

 استاد

-ضعیف بودن رابطه استاد

 دانشجو

ارتباطات درون دانشگاهی  

 ضعیف 

ارتباطات بین دانشگاهی  

 ضعیف 

رویگرداندن جامعه از  

ضعف   پردازینظریه

 انگیزشی 

عدم اقبال به نظریه  

 پردازی 

عدم اقبال نشریات به  

 پردازینظریه

عدم اقبال دانشگاه به  

 پردازینظریه

بی اهمیت دانستن  

 پردازینظریه

 عدم اقبال به مقاالت نظری 

 نبود سرمایه اجتماعی 
 نبود حمایت معنوی 

 نبود حمایت اجتماعی 

 

 موانع فرهنگی 

 : پارادوکس مهاجم وابسته 8تم اصلی

پردازی را در  موانع فرهنگی نظریهت که بخشی از  پارادوکس مهاجم وابسته، اصطالحی اس

شود و از طرف دیگر ز یک طرف دچار وابستگی به غیر میدهد. گاهی فرد ا پوشش می  خود

می رنج  علمی  تعامل  فرهنگ  ضعف  پ  برداز  در  است.  و  دیگران  تخریب  و  تحقیر  ی 
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  سازد. ستگی به غیر را به ذهن متبادر میگرایی نوعی وابزدگی، دگرشیفتگی و مصرفغرب

یافته و گوی  ، الگوبرداری از غرب ی  کنند. این وابستگا برخی برای غرب بردگی می رواج 

نظریه بنیان  غرب،  جهان  به  می عمیق  سست  را  شخصیتپردازی  نوعی  و  کند.  زدگی 

در  غریبه نیز  دگرشیفتگیپرستی  این  و  شده  مرسوم  بنیانجامعه  تضعیف  در  نیز  های  ها 

بینظریه وا أ تپردازی  نیست.  مصرفگیریمثیر  روحیه  و  افراطی  تنها  کنندگ های  نه  نیز  ی 

احترامی به  کند. تحقیر، توهین و بیبلکه آن را تضعیف می   ، کندپردازی نمی کمکی به نظریه

از   نمودی  ایده نو که  البته مسخره کردن  و  تعامل علمی است گاهی  رشته  ضعف فرهنگ 

ه  ند شخصی ک امعتقد  استادانالبته گروهی از    دارد.بالقوه را از بالفعل شدن باز می  پردازنظریه

کند و این مسائل برای محققان نوپا  ی است به توهین و تمسخر توجه نمیپردازدر پی نظریه

شود و افراد به جای نقد، به دنبال  گ نقد و نقادی در جامعه دیده نمیآزاردهنده است. فرهن 

ورزی در نظام فرهنگی ریشه دوانده هستند. گویی نوعی حسدورزی و کینهتخریب یکدیگر  

 برند و نقدها غیرمنصفانه است. که افراد به یکدیگر هجوم می  است به طوری

 در زمینه توهین و تمسخر گفت:  ها شوندهمصاحبهیکی از 

 «. د و فرهنگ نقد وجود نداردکنن د، توهین میکنن »ایده نو را مسخره می

 مهاجم وابسته سیر تشکیل طبقه محوری پارادوکس  .10 جدول

 کدهای اولیه  طبقات  طبقات اصلی  طبقات محوری 

 بردگی برای غرب زدگیغرب وابستگی به غیر  پارادوکس مهاجم وابسته 

 الگوبرداری از غرب 

 وابستگی به غرب 

 زدگی شخصیت دگرشیفتگی

 پرستیغریبه

 وام گرفتن افراطی  گرایی مصرف

 کنندگی مصرف

ضعف فرهنگ تعامل  

 علمی 

 توهین  تحقیر کردن

 احترام نگذاشتن به رشته 

 مسخره کردن ادعای نو

فرهنگ تخریب به جای  

 نقد

 نقد غیرمنصفانه 

 پردازهجوم بردن به نظریه

 ورزی کینه
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 حسدورزی

 موانع فرهنگی 

 : میل به تکرار و واپسگرایی 9تم اصلی

یافته   رواج  علمی  جامعه  در  نیز  واپسگرایی  و  تکرار  به  و  میل  نوپردازی  از  را  محققان  و 

باختگی دارند. به  های سنتی دلگرا هستند و به نظریه نهپردازی دورکرده است. افراد که نظریه

زدگی میان محققان رایج شده است. فکر نو و ایده جدید جایگاه و منزلتی  عبارت دیگر سنت

 یرپرستی تبدیل به فرهنگ شده است. ندارد و پ

 گونه به پیرپرستی اشاره کرد: این ها شوندهمصاحبهیکی از 

احترام به  ملتزم  را  خود  می   »بنده  رشته  بزرگان  و  نیاکان  پیرپرستی  به  حال  این  با  دانم 

 اندازد«.پردازی را به خطر مینظریه

اد به انجام کارهای  رواج یافته است و افر  ،افتادهپا    عالوه بر موارد فوق، الگوهای پیش 

محوری در جامعه علمی وجود ندارد و افراد توهم  هئلاند. فرهنگ مسمند شدهتکراری عالقه

 یابی و الگوسازی دارند.هلئ مس

 سیر تشکیل طبقه محوری میل به تکرار و واپسگرایی  .11 جدول

 کدهای اولیه  طبقات  طبقات اصلی  طبقات محوری 

تکرار و  میل به 

 واپسگرایی 

میل به تکرار و  

 واپسگرایی 

 سنت زدگی 

 گراییکهنه

های  دلباختگی به نظریه

 سنتی 

 عدم پذیرش ایده های نو

 توجه نکردن به فکر نو

 پیرپرستی

 جایگاه نداشتن کار جدید 

یابی و  هئ توهم مس

 الگوسازی 

رواج الگوهای پیش پا  

 افتاده

 تمایل به کارهای تکراری 

 محوری هئلفرهنگ مسنبود  
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 موانع فرهنگی 

 : عدم توازن نظر و عمل10تم اصلی

ستنتاج  توازن عمل و نظر نیز به دالیلی بر هم خورده است. این عدم توازن از آن جایی قابل ا

گرایی و از سوی دیگر شاهد غفلت محققان  گرایی و عملاست که از یک سو شاهد کمی 

شان نگاهی عددی  محوری، و نگاهدیدگاه محققان مبتنی بر امتیاز.  از جنبه نظری علم هستیم

گرایی نیز مصداقی از  طلبی و ترفیع رتبه هستند. مدرکاست. اکثر محققان به دنبال منفعت

فرهنگ   موجب  به  است.  افراد  بگیر »امتیازمحوری  رتبه  معموالً  « بنویس  که    فرد  این  برای 

خذ مدرک است. در  واالتری ترفیع یابد به دنبال احقوق بیشتری دریافت کند و یا به مقام  

اد به جای کیفیت به کمیت اهمیت  پردازی امیدوار بود. افرتوان به نظریه چنین وضعیتی نمی

گرایی در میان جامعه علمی نهادینه  لیفات و کثرتأدات علمی و تعداد تو سطح تولی   دهندمی

جود دارد و به همین دلیل اکثر افراد  شده است. در جامعه مسائل عملی حل نشده بسیاری و

هستند. کار بنیادی سبک    گرابه دنبال حل مسائل عملی هستند. به دیگر عبارت، محققان عمل

 شود. نادیده گرفته می ،پردازی استول نظریهشود و علم ناب که محصشمرده می

 کند: گرایی را این چنین تبیین می ، عملهاشوندهمصاحبهیکی از 

ا کن یعنی کار عملی. وقتی همه  یعنی نسخه بپیچ درد دوا کن. نسخه بپیچ درد دو»علم  

. ماهیت جهان سومی  بروند به سمت کار عملی طبیعی است که بخش نظری فراموش شود

عم مسائل  که  شده  به  باعث  کسی  همین  برای  باشد.  داشته  وجود  زیادی  نشده  حل  لی 

 «. کنددازی و تولید علم ناب توجه نمیپرنظریه

 سیر تشکیل طبقه عدم توازن نظر و عمل  .12 جدول

 کدهای اولیه  طبقات  طبقات اصلی  طبقات محوری 

 کمی گرایی عدم توازن عمل و نظر 

 امتیاز محوری 
 تالش برای ترفیع رتبه 

 منفعت طلبی 

 نگاه عددی

اعتبار دادن به تعداد و  

 کثرت

مهم دانستن سطح تولیدات  

 علمی 

 بگیر فرهنگ بنویس رتبه 

 مدرک گرایی
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 عملگرایی عملگرایی

 رواج کارهای عملی 

وجود مسائل عملی حل  

 نشده

 غفلت از جنبه نظری علم  غفلت از جنبه نظری علم 

فرهنگ نادیده گرفتن علم  

 ناب

 سبک شمردن کار بنیادی 

چه روابطی میان موانع فردی، مدیریتی، آموزشی، سیاسی، اجتماعی،  :  2  شماره  پرسش 

 شناسی وجود دارد؟ پردازی در حوزه علم اطالعات و دانش فرهنگی و اقتصادی نظریه

 پردازیتبیین مدل نهایی موانع نظریه

ت متزلزل در مرکز دهد که ایراد نظام باور، و شخصی ایسه مداوم کدها و طبقات نشان میمق 

پردازی است. یعنی اگر تمام  عامل اصلی نظریه  ،یرد. چرا که فردگپردازی قرار میموانع نظریه

باشند مساعد  دیگر  داشته   ،عوامل  مشکل  فرد  باور  نظام  باشد    ولی  متزلزل  او  شخصیت  و 

- پردازی رونق نخواهد یافت. فردی با شخصیت متزلزل فردی است که شرایط روحی نظریه

و در درک و استنباط  روانی او نامساعد است،  ابعاد و ویژگی های شخصیتی او منسجم نیست  

به جای اشاعه دانش و    ،مباحث بنیادی مشکل دارد. فردی که نظام باور او مشکل داشته باشد

تجربه به دنبال انحصار دانش و تجربه است.  عوامل مدیریتی، آموزشی، فرهنگی، اقتصادی،  

ند و گذارثیر میأشخصیت و نظام باور فرد ت سیاسی و اجتماعی با شدت و ضعف متفاوت بر

نظریه تغییر میبدین ترتیب وضعیت  افراد  پردازی را دستخوش  کنند. محققان همانند سایر 

جامعه ناچار به تبعیت از قوانین هستند. زمانی که قوانین مدیریتی دست و پاگیر و رویکرد  

امور را  ،مدیران اداره  برای  و مدیران صالحیت کافی  باشد  اشتباه  باشند    رویکردی  نداشته 

دچ می محقق  مشکل  راهب ار  رویکردها،  منفی  تطابق  حقیقت  در  نیروهای  شود.  و  ردها، 

پردازی دچار مشکل شود. فضای سیاسی  شود که فرد و متعاقب آن، نظریهمدیریتی باعث می

علم استفضایی  علم  گریز  این  سیاستو  از  علمی  های گذاری گریزی  جامعه  برای  که  ی 

می سیاست  ،  گیردصورت  است.  درک  منظور  هگذاریقابل  علمی  جامعه  برای  که  ایی 

نوعی  گذاری سیاست  ؛ شودمی علمی  عرصه  در  دخالت  با  سیاست  است.  سیاسی  های 

 ثیر قرار داده است. أبازدارندگی ایجاد کرده و شخصیت و نظام باور افراد را تحت ت
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 مدل نهایی موانع نظریه پردازی .1 شکل

 

نظام  نابسامانی  بحبوحه  چندگانه  در  و های  آموزشی،  اجتماعی،  فرهنگی،  سیاسی، 

نابسا از  نمودهایی  میمدیریتی،  چشم  به  نیز  اقتصادی  نظام  بودجهمانی  های  بندی خورد. 

بیشت  که  معیوب  مالی  ساختارهای  و  اقتصادی نامناسب  نظام  به  می -ر  مربوط  نیز مالی  شود 

دمی را  فرد  باور  و  شخصیت  غیرمستقیم  صورت  به  کند.  تواند  تغییر  به  ستخوش  توجه  با 

میضعف دیده  آموزشی  نظام  در  که  سیستمی  می   ،شودهایی  آموزشی  سیستم  گفت  توان 

معیوب است. شخصیت و باور فردی  که در یک سیستم آموزشی معیوب در حال تحصیل  

است با تأسی از چنین سیستمی دچار نابسامانی خواهد شد. ضعف مواد و محتوا، نیروهای  

و   زیرساخت  و  آموزشیفکری  رویکرد  سیستم  -همچنین  بر  و خطی که  پژوهشی خشک 

باور فرد را دگرگون میشخص  ،آموزشی حاکم است نیز  یت و نظام  کند. مسائل اجتماعی 

نقش مانع و بازدارنده داشته باشد. از آن جایی که فرد جزئی    ،پردازیتواند در روند نظریهمی

عی آن  در حقیقت باور اجتما  ؛ل داشته باشداز اجتماع است، زمانی که باور افراد جامعه مشک

جامعه در  دارد.  مشکل  باور  جامعه  که  باشدای  سست  اجتماعی  پیوندهای  به  نمی  ، و  توان 

بود. عکس نظریه امیدوار  افراد تشکیل شده    پردازی  از  نیز صادق است. جامعه  گزاره فوق 

که باور درستی دارند به  است، زمانی که باور نادرستی بر جامعه حاکم باشد، معدود افرادی  

ت  تحت  فراوان  میأاحتمال  قرار  غلط  اجتماعی  باورهای  جامعهثیر  به  گیرند.  آن  در  که  ای 

پردازی کار  کند که نظریهاین باور را به فرد منتقل می  ،شودپردازی اقبال نشان داده نمینظریه
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د دارد که با تحت  ای از مسائل و مشکالت فرهنگی نیز وجوست. مجموعهای اعبث و بیهوده

زی را به چالش کشیده و به  پرداباور و شخصیت افراد، وضعیت نظریهثیر قرار دادن نظام  أت

اندازد. نوعی وابستگی به غیر و روحیه تهاجمی در جامعه علمی به جریان افتاده و  خطر می

فرا و  محقق  میان  پارادوکس،  نظریهاین  مییند  فاصله  تکرارپردازی  به  میل  و    اندازد. 

پیکره  ،واپسگرایی بر  که  است  ناصوابی  می  فرهنگ  ضربه  محققان  باورهای  و  زند. افکار 

گرایی و غفلت از جنبه نظری علم باعث شده است که توازن عمل و نظر  گرایی، عملکمی

بر هم خورده و نظریه  در بیافتد.جامعه علمی  به خطر  توان گفت،  به طور کلی می   پردازی 

های مدیریتی، سیاسی، اقتصادی، آموزشی، اجتماعی و فرهنگی  یستم ای که در آن سجامعه

ضعف داشته باشد و نظمی بر آن حاکم نباشد شخصیت و نظام باور فرد را به چالش کشیده  

 اندازد. پردازی را به خطر میو متعاقب آن نظریه

 گیرینتیجه
رغبتی به تحصیل،  انگیزگی و بینشان داد که دغدغه معیشت، بی  این پژوهش های  تحلیل داده

  تحرکی، ضعف هوشی، ضعف نوآوری، ضعف تفکر انتقادی، خودباختگی، ناتوانی در بی

بی دانش،  کامل  درک  عدم  سطحیاستنباط،  تغییر،  نمسئولیتی،  برابر  در  مقاومت  گری، 

از  وام پژوهش  در  تکروی  و  علمی  خست  خالقیت،  بدون  فردی  گیری  موانع  جمله 

رغبتی به تحصیل، و  عالقگی و بیشناسی است. بی پردازی در علم اطالعات و دانش نظریه

کید  أت علمی به آن تئ پردازی است که اعضای هی پایین نیز از دیگر موانع فردی نظریه  انگیزه

نتایج  ؤم با  یافته  این  داشتند.  نصریپایکد  بابایی،  دارد.  1397) بست،  همخوانی  ار  فش( 

آموزشیبرنامه که  -های  است  باعث شده  دانشگاه  مواجه    استادانپژوهشی  زمان  با کمبود 

است . لذا    استادانشوند. ساعات تدریس و حجم کارهای تحقیقاتی فراتر از توان و انرژی  

ته  ماند. این یافپردازی باز میزمان و فشار باالی کار از نظریه برخی مواقع فرد به دلیل کمبود

توان فهمید که  می هادقت در یافتههمخوانی دارد. با ( 1394)  یج صیرفی و شریعتمداریبا نتا

امتی  است و حقوق،  ابزاری ضعیف  و  مالی  به گونهپشتیبانی  امکانات  و  تسهیالت  ای  ازات، 

نظریه  نیست برای  نتایج تحقیق عرب مختاریکه فرد را  با  یافته  این   پردازی ترغیب کند. 

و1386) الهی  (  شریعتمداری1388) فضل  و  صیرفی  و  دارد.1394) (  همخوانی  دجه  بو  ( 

پردازی نیست کننده افراد به نظریهنه تنها ترغیب  ،دهندناچیزی که به پژوهش تخصیص می
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 آقاپور، فرخی، دالورکند. این یافته با  ه انجام هرگونه تحقیقی دلسرد میها را نسبت ب بلکه آن

و همکارا(  1398) مشارکت، سست  2015) نو هگد  و  دارد. ضعف همکاری  ( همخوانی 

و نبود سرمایه اجتماعی نشان    پردازیعلمی، عدم اقبال جامعه به نظریه بودن پیوندهای جامعه

تشریک می و  ضعیف  جمعی،  روحیه  است.  سست  اجتماعی  پیوندهای  و  باورها  که  دهد 

شود.  پردازی میه رکود نظریهبمساعی کمرنگ شده است. در واقع نبود روحیه جمعی، منجر  

علمی است نیز مانع دانشجو که نمودی از سست بودن پیوندهای جامعه -ضعف ارتباط استاد 

نتایج    ( همسو و موافق است.1389) پردازی است. این یافته با نتایج دانائی فراجتماعی نظریه

آموزش عالی،   این پژوهش نشان از آن دارد که پیوند علم و جامعه ضعیف است و مدیریت

حسن تحقیق  نتایج  با  یافته  این  است.  ناکارآمد  کریمیمدیریتی  و  رسولی  (  1398) زاده، 

نظریه موانع  از دیگر  در دانشگاه  مداخله سیاسی  با  همخوانی دارد.  یافته  این  پردازی است. 

 همخوانی دارد.  نیز (1397) بست، بابایی، نصرینتایج پای

 نوآوری پژوهش 
پیشین میبا دقت در تحقیقا این نکته اذعان داشت که اکثر تحقیق ت  به  پیشین در  توان  ات 

یشین پژوهشگران  گرایی انجام شده است. به عبارت دیگر، در تحقیقات پسایه پارادایم اثبات

اند. به دنبال بررسی موانع پژوهش بودههای کمی  گرایی و با استفاده از روشبا تکیه بر عینیت

ظرها پردازی از نموانع پژوهش بوده و موانع نظریه  کانون تمرکز پژوهشگران،  ،عالوه بر این 

ده است نیز در  پردازی انجام شموانع نظریه  هایی که در زمینهدور مانده است. معدود پژوهش 

اثبات پارادایم  که  دل  است  حالی  در  این  است.  قرارگرفته  از  گرایی  حاضر،  پژوهش  در 

قت در این پژوهش،  گرایی تبعیت شده است. در حقینین واقعگرایی و همچپارادایم ساخت

ذهنیت تلفیق  عینیتبا  و  روشگرایی  بر  تکیه  با  و  کیفیگرایی  موانع   های  شد  سعی 

پیکرنظریه به  نوین  دانشی  تحقیق،  این  انجام  با  شود.  شناسایی  علم  پردازی  حوزه  دانشی  ه 

مربوط به موانع بخشی از شکاف دانشی  شناسی اضافه شد. انجام این تحقیق،  اطالعات و دانش 

کرد.نظریه پر  را  چیستی  پردازی  به  کرد  کمک  تحقیق  چراییاین  و  موانعها  زمینه  در   ها 

پردازی را در سطح و وسعتی قابل  م. در حقیقت از سویی موانع نظریهپردازی پی ببرینظریه

 ت دست یافتیم. به روابطی که میان موانع برقرار اس  قبول شناختیم و از سوی دیگر
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 اجرایی  پیشنهادات
 شود: شناسی پیشنهاد میدازی در رشته علم اطالعات و دانش پربه منظور بهبود وضعیت نظریه

 پردازی به سرفصل دروس اضافه شود. واحد درسی نظریه .1

دانش  .2 صحیح،  تبلیغات  رشتهبا  مستعد  همچنین  آموزان  و  فیزیک،  و  ریاضی  های 

 رشته شوند. علوم تجربی و انسانی جذب 

ت .3 مالی  نظر  از  شود  أمحقق  مادیو  مین  امتیازات  برای  -دانشگاه  درخوری  معنوی 

 پردازی منظور نماید.نظریه

 دانشگاه تسهیالت و امکانات مناسب پژوهشی را در اختیار محققان قرار دهد.  .4

انسانی کافی جذب گروه .5 هینیروی  به واسطه آن، اعضای  تا  ت  ئ های علمی شود 

 کمبود وقت یا تحلیل انرژی نشوند.علمی دچار 

 پژوهشی خود بکاهد.-های آموزشیدانشگاه از فشار برنامه .6

 محور شود.پژوهشی از حالت خشک وخطی، خارج و خالقیت-رویکرد آموزشی .7
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