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 مريم محمدى
ــال است كه دفتر  همدان پيام: كمتر از يك س
آموزش و پژوهش استانداري همدان تشكيل 
ــنجي پژوهش ها و تحقيقات در  شده و نيازس

استان را اولويت  كاري خود قرار داده است.
به عبارت ديگر تعيين اولويت هاي تحقيقاتي 
ــتان بر مبناي شناسايي نيازها،  و فناوري اس
توانايي ها و مزيت هاي منطقه اي و ارائه آن به 
شوراي پژوهش هاي علمي مهم ترين رسالت 

اين مجموعه است.
ــنهادي  ــي برنامه هاي پيش ــن بررس همچني
ــتگاه هاي  ــاط مؤثر بين دس ــراري ارتب و برق
اجرايي، دانشگاه ها، مراكز تحقيقاتي و صنايع 
ــعه  ــور ايجاد زمينه هاي توس ــتان به منظ اس
ــوزش و پژوهش  ــتان هدف ديگر دفتر آم اس

استانداري است.
ــوزش و پژوهش  ــركل دفتر آم به گفته مدي
ــكيل اين مجموعه و  استانداري، از زمان تش
ــدن بخش پژوهش به دفتر آموزش  اضافه ش
ــمي مجموعه در حوزه  ــروع فعاليت رس و ش
ــوي 55  ــون 457 پروژه از س ــش تاكن پژوه

دستگاه استان اعالم شده است.
ــاره به اينكه در  محمدابراهيم الهي تبار با اش
ــاي اعالم  ــات و پروژه ه ــداي امر موضوع ابت
ــتي و زيردستي استان  ــده با اسناد باالدس ش
ــت: موضوعات  ــت، گف كامًال همخواني نداش
پيشنهاد شده به دستگاه ها برگشت داده شد 
ــورايي متشكل از معاونت هاي  و با تشكيل ش
پژوهشي دانشگاه هاي استان فرم پيشنهادي 
ــتگاه ها اعالم  ــتانداردي تعريف و به دس و اس

شد.
ــندهاي  الهي تبار هماهنگي و همخواني با س
ــه جامع علمي كشور،  ــتي مانند نقش باالدس
سند چشم انداز كشور و استان در افق 1404، 
ــت هاي كلي برنامه پنجم توسعه، سند  سياس
ــرزمين استان و قانون بودجه سال  آمايش س
ــت  معاون ــي  ابالغ ــتورالعمل هاي  دس و   90
ــت جمهوري را از  علمي و فناوري دفتر رياس
ــاي پژوهش ها و عناوين  مهم ترين و مالك ه

پيشنهاد شده اعالم كرد. 
ــتانداري  مديركل دفتر آموزش و پژوهش اس
ــه پژوهش  ــد از پايان هفت ــت: بع اظهار داش
ــور نمايندگان  ــنهادي با حض طرح هاي پيش
ــان بدوي و طرح هاي  ــتگاه ها و كارشناس دس
ــدن  ــاع تصويب و براي عملياتي ش ــل دف قاب

ابالغ خواهند شد.
از  ــي  ــك اطالعات بان ــكيل  از تش ــار  الهي تب
ــده و در حال انجام در  پژوهش هاي انجام ش
ــتان خبر داد و افزود: تاكنون مجموعه اي  اس
ــجم و آمار و اطالعات كامل از تحقيقات  منس
ــده و در حال انجام  ــاي انجام ش و پژوهش ه
ــن دليل ما  ــه همي ــدارد، ب ــود ن ــتان وج اس
ــكيل بانك  ــراي تش ــال نرم افزاري ب ــه دنب ب
ــتان هستيم تا از انجام  اطالعات پژوهش اس

ــگيري و به هنگام  پژوهش هاي تكراري پيش
ــده  ــي به پژوهش هاي انجام ش نياز، دسترس

آسان شود.
ــگاه آزاد همدان در  ــأت علمي دانش عضو هي
ــا همدان پيام، در خصوص اينكه چه  گفتگو ب
ــده  ــزان آمار و ارقام پژوهش هاي انجام ش مي
ــنجي و نيازهاي استان  متناسب با اولويت س
ــه مصوب و  ــفانه آنچه ك ــت، گفت: متأس اس

پيش بيني شده است خيلي اتفاق نمي افتد.
ــي با  ــاره به اينكه بخش ــري با اش ــي طاه عل
عنوان ارتباط دانشگاه با صنعت در دانشگاه ها 
تعريف شده است، افزود:  وظيفه اين مجموعه 
ــگاهي  ــاط بين پژوهش هاي دانش ايجاد ارتب
ــوص بخش هاي  ــه به خص ــاي جامع و نيازه

صنعتي است. 
ــاي نهادها،  ــن پيش بيني ه ــا توجه به چني ب
و  ــا  نيازه ــد  باي ــازمان ها  س و  ــات  مؤسس
ــود را اعالم كنند تا  ــي خ اولويت هاي پژوهش
ــي اساتيد بر  پايان نامه ها و طرح هاي پژوهش
اساس نيازهاي بومي منطقه و شرايط موجود 

ــج حاصل از  ــود و به دنبال آن نتاي ــام ش انج
ــا و تحقيقات در جامعه به كار  اين پژوهش ه

گرفته شود. 
ــگاه آزاد همدان  ــي دانش ــأت علم ــو هي عض
ــر اين روند  ــر اينكه در حال حاض با تأكيد ب
ــرد: در  ــدارد، تصريح ك ــت مطلوبي ن وضعي
ــداد طرح هاي  ــگاه تع ــوراي پژوهش دانش ش
و  ــاز  ني از  ــه  برگرفت ــه  ك ــگاهي  برون دانش
ــبت  ــوده به نس ــه ب ــاي روز جامع اولويت ه
طرح هاي درون دانشگاهي بسيار كمتر است. 
طرح ها و تحقيقاتي كه بايد بيرون از دانشگاه 
ــط دانشگاهيان انجام  و در درون جامعه توس

شود، چشمگير نيست.
طاهري اظهار داشت: انتظار مي رود با توجيه 
مديران استاني، مسئوالن صنايع و هماهنگي 
ــته هاي موجود در دانشگه ها زمينه  آنها با رش

الزم در اين خصوص فراهم شود.
ــگاه ها هم بايد بر  ــان كرد:  دانش وي خاطرنش
ــتان  ــرايط منطقه و نياز بومي اس ــاس ش اس
ــته هاي جديدي را ايجاد كنند و افزايش  رش

دهند. اين موضوع به صورت قانون تصويب و 
ــده اما در عمل بايد سرعت بيشتري  اعالم ش
ــگاه  ــأت علمي دانش ــد. عضو هي ــته باش داش
ــتري  ــان كرد: بايد تأمل و تعمق بيش خاطرنش
در مورد ارتباط دانشگاه با جامعه صورت گيرد 
ــر اجرايي مركز  ــود. مدي ــن نگاه تقويت ش و اي
ــجويان ايران (ايسپا) نيز در  افكارسنجي دانش
ــت: پژوهش  گفتگو با خبرنگار ما، اظهار داش
كنش عقالني و فرايند خردمندانه اي است كه 
به بازنگري، نقد، توليد و خلق منجر مي شود.
اعظم شكوري با بيان اينكه در چنين فرايند 
و حركتي توليد، تبادل و ذخيره اطالعات در 
ــورت مي گيرد،  ــوص نيازهاي جامعه ص خص
ــعه جامعه  ــدي توس ــن رون ــا چني ــزود: ب اف
ــوش كرد  ــا نبايد فرام ــت. ام امكان پذير اس
ــم معلول  ــش هم علت و ه ــق و پژوه تحقي
ــناخت درست از  ــت. با ش ــعه جامعه اس توس
ــوان پژوهش و تحقيقي  نيازهاي جامعه مي ت
را انجام داد كه نتيجه آن توسعه جامعه باشد.
ــكيالت  ــه داد: امكانات و بودجه، تش وي ادام
ــگران  اجرايي توانا و پويا و گروهي از پژوهش
ــاس ساختار يك  و صاحبنظران متخصص اس
ــال برخي  ــكيل مي دهند. ح ــش را تش پژوه
ــه معيار وجود ندارد  ــع يا يكي از اين س مواق
ــند، بين آنها هماهنگي و  يا اينكه اگر هم باش

همخواني الزم وجود ندارد.
ــناس پژوهشگري با انتقاد از اينكه  اين كارش
ــفانه در حال حاضر بسياري از برنامه ها  متأس
و فعاليت هاي دستگاه ها و سازمان هاي دولتي 
ــنجي و تحقيق اوليه انجام  بدون انجام نيازس
مي شود، تصريح كرد: براي رسيدن به نتيجه 
ــد تحقيقات و  ــكار عمومي باي ــت اف و رضاي
ــاس نتايج  پژوهش هايي صورت گيرد و بر اس
ــتاي رفع نياز عمومي  حاصل از آن و در راس
ــي بايد  ــاركت اجتماع ــردم و افزايش مش م

تحقيق و پژوهش اوليه انجام شود.
ــه در حال حاضر  ــاره به اينك ــكوري با اش ش
ــود، گفت:  چنين كاري به ندرت انجام مي ش
برنامه هاي فعلي در دستگاه ها و سازمان ها به 
صورت كوتاه مدت است، متأسفانه آينده نگري 
ــدت  ــدت و بلندم ــاي ميان م و برنامه ريزي ه

خيلي ديده نمي شود.
و  ــاخص ها  ش از  را  ــودن  ب ــد  هدفمن وي 
ــاي تحقيقات و پژوهش هاي علمي  ضرورت ه
عنوان كرد و افزود: هدف گذاري در هر استان 
ــه با توجه به نيازها و ظرفيت هاي آن  و منطق
متفاوت است و برنامه ريزي خاص را مي طلبد.
ــكوري با تأكيد بر اينكه انجام تحقيقات و  ش
ــه گروه هاي متخصص و  ــا را بايد ب پژوهش ه
ــناخت  صاحب دانش محول كرد، گفت: با ش
افكار عمومي و ارزيابي شرايط و موقعيت هر 
ــي مي توان اقدامات و  ــه به صورت علم منطق
برنامه هاي مناسب را در راستاي رفع نياز آن 
ــفانه در حال  ــه طراحي كرد كه متأس منطق

حاضر اين جريان كمرنگ است.

عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد:

نيازسنجي علمي در پژوهش ها وضعيت مطلوبي ندارد
■ بانك اطالعات پژوهش استان تشكيل مي شود

رى
 نظ

مود
مح

 - 
يام

ان پ
مد

ح: ه
ط ر

«پژوهش» 
غريبه اى آشنا

و  برنامـه ها  از  بسيـاري  حاضـر  حال  در  متأسـفانه 
بدون  دولتي  سازمان هاي  و  دستگاه ها  فعاليت هاي 

انجام نيازسنجي و تحقيق اوليه انجام مي شود
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 مهدى ناصرنژاد
ــپري مي كنيم، هفته  ــام: هفته اي را كه س همدان پي
ــت، بدون شك قرار گرفتن هر  پژوهش نام گرفته اس
واژه و كلمه بر سر روزها و هفته بيانگر اهميت و نقش 
ــر است. وقتي به روزي  آن كلمه و واژه در حيات بش
به نام روز مادر مي رسيم، همه چيز گوياي شخصيت 
و جايگاه مادر در شكل گيري بشريت و معنا و مفهوم 

زندگي است.
ــر  اهميت تحقيق و پژوهش نيز براي ادامه حيات بش
ــر راه امنيت، سالمت،   و غلبه بر موانع بزرگي كه بر س
ــان در تمام جوامع وجود دارد،  ناداني و ناآگاهي انس
كمتر از اهميت وجود مادر در پويايي حيات فردي و 

اجتماعي نمي باشد. 
ــك و  ــه عبارتي ديگر همان گونه كه در نزديك پزش ب
براي بهبود يك بيمار، شناسايي علت بيماري، مهم تر 
ــرآغاز  ــت، پژوهش هم س از روش هاي درماني آن اس
حركت انسان به سوي دنياي جديد است و با پژوهش 
و تحقيق مي توان چاره اي براي ناتوانايي هاي بشر در 

عرصه اي علمي انديشيد. 
نقش آمار و آمارگيري هم در ساماندهي جوامع انسان 
با پژوهش قابل مقايسه است، اما در اغلب كانون هاي 
ــي مهم تر از آمار  ــراي نقش پژوهش حت ــي و اج علم

تلقي مي شود.
ــتانه هفته پژوهش، گذارم به  چند روز پيش و در آس
ــگاه بوعلي افتاده بود و پيگير وضعيت تحصيلي  دانش
ــته گوش به بحث و جدل علمي  عزيزي بودم، ناخواس
ــي يكي از كريدورهاي  ــجويان در الب تعدادي از دانش
ــوي آن گروه  ــتم، اتفاقاً موضوع گفتگ ــگاه داش دانش
كوچك پژوهش بود و همين مطلب براي من سوژه اي 

شد تا اين نوشتار را تقديم كنم.

ــگاه  صحبت از اهميت پژوهش و چگونگي ورود دانش
ــگاه  به پروژه هاي تحقيقاتي بود و اينكه بودجه دانش
ــجوي عزيز داشت، براي  بنا بر اطالعاتي كه آن دانش
ــي محدود مي باشد. يكي ديگر از  موضوع هاي پژوهش
اعضاي گروه موضعي تقريباً مخالف داشت و مي گفت 
ــاي  ــت مي تواند راهگش ــي اطالعات و آمار درس كم
برخي موانع باشد و مثال مي زد كه اگر شما بخواهيد 
ــب و راحت براي پاي خود تهيه كنيد،  ــي مناس كفش

اول بايد شماره دقيق پا و كشف خود را داشته باشيد. 
ــد و با  ــومي هم از بين گروه وارد اين بحث ش نفر س
ــما هر كفش  ــت كه، ش لحن مزاح گونه اي اظهار داش
ــان درمي آيد تا  ــماره اي انتخاب كنيد، پدرت با هر ش
ــود و بايد چندين  ــا قالب واقعي پايتان هماهنگ ش ب
تاول بزرگ و كوچك را تحمل كنيد تا پاي بيچاره به 

كفش جديد عادت كند. 
ــيرين آذري حرف مي زد  همان نفر اول كه با لهجه ش

ــه آقاجان اگر پژوهش  ــث را اين گونه جمع كرد ك بح
ــتيل  ــبت به فيزيك و اس ــع، علمي و دقيقي نس جام
بدني نژاد ايراني به عمل بيايد، كفش مناسب و راحت 

هم توليد مي شود.
ــي از نقش و اهميت پژوهش در  اين معناي مصطلح
ــري است كه مي تواند سرآغازي براي غلبه  جوامع بش
بر بيماري ها و استفاده صحيح از عناصر زندگي بخش 

باشد. 
ــنيده  ــفانه آنچنان كه در محافل خبري ش ــا متأس ام
ــور براي  ــود كش ــات موج ــه و امكان ــود، بودج مي ش
پرداختن به طرح هاي تحقيقاتي و پژوهشي متناسب 
با نياز و ظرفيت هاي واقعي نيست و باز هم متأسفانه 
ــاي علمي و صنعتي  ــياري از زمينه ه ــه غلط در بس ب
ــاي معمول اجتماعي، اظهار نظرهاي  و حتي زمينه ه
ــي را مي گيرد و هر  ــخصي جاي داده هاي پژوهش ش
كس به مقتضاي مسئوليت و نقش خود در بخش هاي 
ــخصي و  ــري و اجرايي با يك اظهار نظر ش تصميم گي

بي پايه راه تحقيق و پژوهش را مي بندد. 
ــو براي ورود به  ــي خزنده و رو به جل پژوهش حركت
ــت و هرگز با روش هاي سليقه اي  بطن واقعيت ها اس
ــه جايي نمي برد.  ــخصي راه ب و درس و گمان هاي ش
ــه قلب واقعيت هايي كه  ــا هم تاكنون راهي ب ميانبره
بايد با پژوهش روشن شود، نبرده اند و آن كس كه به 
جاي حل معما و شناسايي ناشناخته ها، كم مي آورد و 
صورت مسأله را پاك مي كند، هرگز به جمع نام آوران 
ــت و در  ــي نخواهد پيوس عرصه هاي علمي و پژوهش

بيراهه ها گم خواهد شد. 
در پايان بايد بدانيم هفته پژوهش براي اين است كه 
بدانيم، اين معني يعني پژوهش از نان شب هم براي 

حيات بشريت واجب تر است.

 محمد سهرابى
ــات و  ــر تحقيق ــش و تأثي ــروزه نق ــام: ام همدان پي
ــرفت جوامع باعث  ــي در توسعه و پيش امور پژوهش
ــي از برنامه ريزي ها و  ــل توجه ــده كه بخش قاب ش
ــر پژوهش و ايجاد و  ــت گذاري هاي آنها به ام سياس
ــي اختصاص  ــاختارها و نهادهاي پژوهش تقويت س

پيدا كند.
ــل تحقيق و پژوهش در  ــت باال و نقش بي بدي اهمي
ــگاهي از يك  ــت زيربناهاي علمي  مراكز دانش تقوي
سو و تسهيل نمودن مسير دستيابي به شاخص هاي 
ــوي ديگر  ــعه در زمينه هاي مختلف از س مهم توس
ــن مقوله اي بيش  ــاب مي كند كه توجه به چني ايج

از پيش باشد.
ــور ما كه قدم هاي مهمي در راه توسعه  اين امر در كش
ــد بهره گيري از  ــر زمان نيازمن ــته و بيش از ه برداش
ــت، از اهميت  طرح هاي تحقيقاتي در همه حوزه هاس

فراواني برخوردار است. از اين رو توجه به 
امر تحقيق و پژوهش همواره مورد تأكيد 
مسئوالن نظام به ويژه رهبر معظم انقالب 
قرار گرفته و به عنوان يكي از اهداف مهم 
و راهبردي چشم انداز توسعه كشور مطرح 

شده است.
ــده كه در  ــث ش ــي باع ــن ضرورت چني
ــور  ــاي خرد و كالن كش برنامه ريزي ه
ــوع تحقيق و  ــه موض ــه خاصي ب توج
ــدي از بودجه  ــود و درص ــش ش پژوه
ــوع اختصاص  ــن موض ــه اي ــاالنه ب س
ــت از محققان  ــد. ضمن اينكه حماي ياب

ــت كه با  ــز مدتي اس ــگران ني و پژوهش
ــبت به گذشته مورد  ــتري نس جديت بيش
ــت. در اين ميان نگاه  توجه قرار گرفته اس
ــژه رهبري به موضوع و تأكيد بر آن در  وي
ــناد و قوانين باالدستي، ضرورت چنين  اس

حمايت و توجهي را باال برده است.

با وجود تمام اين مسائل و به رغم تأكيدهاي فراوان، 
واقعيت چيز ديگري است و امور تحقيقي و پژوهشي 
با موانع و مشكالت ريز و درشتي مواجه هستند كه 
ــت نيافتن به  ــدن كارها و يا دس ــود باعث كند ش خ

نتايج مورد نظر شده اند.
ــازماني  ــائل و موضوعات مهمي چون جايگاه س مس
ــايي  ــگران، شناس ــان، نيازهاي مالي پژوهش محقق
دقيق محققان، تعيين اولويت هاي پژوهشي، ميزان 
ــا از جمله  ــئول و مانند آنه ــت نهادهاي مس حماي
ــروزه در جامعه ما پيش  ــتند كه ام چالش هايي هس
ــان  روي محقق

است. در اين ميان مسائل مختلف سياسي و فضاي 
شكل گرفته در جامعه به واسطه آنها كه به نوعي بر 
ــي سايه افكنده،  مراكز تحقيقاتي و كارهاي پژوهش
از جمله اين چالش ها هستند كه شايد در سال هاي 

گذشته كمتر بدان پرداخته شده است.
درست است كه تأكيد فراواني بر امر تحقيق مي شود 
ــا و  ــي از برنامه ريزي ه ــل توجه ــش قاب ــي بخ و حت
تصميم گيري هاي مسئوالن به اين امر اختصاص دارد 
ــاهد تخصيص درصدي هر چند اندك از  ــاالنه ش و س
ــي  ــاي ناخالص داخلي به انجام امور پژوهش درآمده
ــي و فرهنگي باعث  ــتيم، اما عوامل متعدد سياس هس
مي شود كه اين قبيل توجهات و حمايت هاي مادي و 
معنوي به مرور كمرنگ شده و يا تحت شعاع مسائل 

و چالش هاي ناخواسته قرار گيرد.
ــه موارد  ــاهد بوده ايم ك ــال بارها ش ــه طور مث ب
متعددي همچون دخيل بودن ساليق شخصي و 
مواضع سياسي باعث دور شدن محقق از اهداف 
ــده و يا تالش ها و فعاليت هاي علمي  مورد نظر ش
وي بر اثر برخي مالحظات سياسي به نتايج الزم 

نرسيده است.
ــه موفقيت يك  ــت كه الزم اين در حالي اس
محقق و پژوهشگر در هر عرصه اي برخورداري 
از شرايط با ثبات و امن سياسي و آزادي عمل 
ــت  وي در پرداختن به موضوعات مختلف اس
تا با فراغ بال بيشتر و بدون داشتن دغدغه اي 
ــاس سياسي، اجتماعي،  پيرامون مسائل حس
اقتصادي و فرهنگي و غيره به بررسي تحقيق 

بپردازد.

ــه نقاد محقق  ــگري و روحي ــر اينها پرسش عالوه ب
ــب سياسي  ايجاب مي كند كه وي در وضعيت مناس
ــي  و اجتماعي و بدون هرگونه محدوديتي به بررس
مسائل و چالش هاي جامعه بپردازد. با وجود چنين 
ــرايطي است كه محققان و پژوهشگران جامعه به  ش
ــته ها و توانايي هاي خود را در  راحتي مي توانند داش
ــا و ضرورت هاي  ــايي اصلي ترين نيازه جهت شناس
ــكار براي رفع آنها و  ــاي مختلف و ارائه راه بخش ه
هموار نمودن مسير پيشرفت و توسعه به كار گيرند. 
ضمن اينكه با فراهم شدن شرايط مساعد سياسي و 
اجتماعي در جامعه، مراكز تحقيقاتي و پژوهشي از 
رشد قابل توجهي برخوردار خواهند شد و همچون 
ــعه  ــازمان هاي مهم و موثر در روند توس نهادها و س

كشور، به ايفاي نقش خواهند پرداخت.
ــامل  ــائل و چالش ها ضمن اينكه ش ــام اين مس تم
ــي  ــده و موضوعات مختلف پژوهش همه حوزه ها ش
ــي از  ــائل سياس را در بر مي گيرد، در خصوص مس
ــرا كه پرداختن  ــيت خاصي برخوردارند. چ حساس
ــار، نتايج و حتي  ــن موضوعاتي به لحاظ آث به چني
ــي و بعضاً خارجي  ــطح داخل بازتاب هايي كه در س
ــي و  ــاي مختلف سياس ــد رونده ــد و مي توانن دارن
ــعاع قرار دهند،  تصميمات مراكز قدرت را تحت ش
ــاعد و اسباب  ــدن زمينه هاي مس نيازمند فراهم ش
ــرايطي نمي توان  ــتند و در هر ش و لوازم خاص هس

بدان ها پرداخت.
ــي در اين  از طرفي وجود مراكز تحقيقاتي و پژوهش
ــاي مهم هر  ــه ضرورت ها و نيازه ــا از جمل زمينه ه
ــت كه قطعاً با  ــرفته و رو به تكامل اس ــه پيش جامع
ــع، به طور كامل  ــي محدوديت ها و موان وجود برخ
محقق نمي شود و نيازمند شكل گيري فضايي است 
ــگري با برخورداري از  كه در آن هر محقق و پژوهش
ــتن ابزارهاي الزم به پيگيري  شرايط مساعد و داش
ــي موضوعات مورد نظر خود بپردازد و نتايج  و بررس

الزم را به دست آورد.

 
 
 
 

ــان  هسروي محقق
مي
م

م

 الهام خليلى خو
ــاس افقي كه براي سند چشم انداز  همدان پيام: براس
پنج ساله از توليد ناخالص ملي در نظر گرفته اند بايد 
ــتگاه هاي  ــر 3 درصد از بودجه و اعتبارات دس حداكث

اجرايي صرف تحقيق و پژوهش شود.
ــال هاي اخير اكثر پروژه هاي عمراني، صنعتي،  در س
ــاي مطالعاتي و  ــي با طرح ه ــل از اجراي خدماتي قب
ــرد و وقتي كه  ــي قرار مي گي ــي مورد بررس تحقيقات
ــنجي اين طرح ها به نتيجه رسيد اقدام براي  امكان س
ــود با توجه به اين اهميت  اجراي پروژه ها آغاز مي ش
مي توان چنين برآورد كرد كه بحث كارهاي پژوهشي 
ــورد توجه قرار گرفته  ــق با نيازهاي منطقه اي م مطاب

است.
ــينا، به منظور  ــگاه بوعلى س ــاد رئيس دانش ــه اعتق ب
ــاتيد،  اس ــرا،  دكت ــجويان  دانش ــد  هدفمن ــت  فعالي
ــتغال در كشور  ــگاهى و ايجاد اش ــگران دانش پژوهش
ــد صرف امور  ــد ناخالص ملى باي ــه درصد از درآم س
پژوهشى شود. محمد على زلفى گل اظهار داشت: 12
ــور تركيه شش برابر  ــال گذشته توليد علم در كش س
ــروز به 1/5 ــران بود اما اين رقم ام ــد علم در اي تولي
درصد رسيده است و ايران با اقتدار توانسته به نسبت 
ــد علم بپردازد و از  ــور در جهان به تولي جمعيت كش

خط فقر علمى عبور كند.
ــجو در  ــه هم اكنون يك هزار دانش ــا بيان اينك وى ب
ــتند، افزود: در حال  ــغول به تحصيل هس همدان مش
ــعه آموزش عالى در  حاضر زمينه الزم به منظور توس

استان همدان فراهم است.
ــينا در  ــگاه بوعلى س ــزارش فارس، رئيس دانش به گ
ــه درصد از درآمد  ادامه با تأكيد بر لزوم اختصاص س
ــور به امر پژوهش خاطرنشان كرد:  ناخالص ملى كش
ــينا در امر پژوهش  ــگاه بوعلى س ــه فعلى دانش بودج
ــه از اين مقدار  ــت ك ــارد تومان اس ــدود 3/5 ميلي ح
ــان صرف هزينه هاى جارى  بيش از يك ميليارد توم
ــاى داده علمى و خريد  ــت، پايگاه ه ــش، اينترن پژوه
كتاب شده و بخش ديگرى نيز از اين اعتبار به اجبار 

صرف امورى غير از پژوهش مى شود.
ــگاه  وي با انتقاد از اينكه بودجه تعمير و تجهيز دانش
به طور كامل اختصاص داده نمى شود، گفت: دانشگاه 
ــر داراى 12 هزار و 500 ــينا در حال حاض بوعلى س
دانشجوى ارشد و دكترا و همچنين 400 عضو هيات 
ــت كه هزينه پژوهشى دانشگاه براى هر نفر  علمى اس
ــص اعتبارات در حدود  ــامانى در تخصي به دليل نابس

800 هزار تومان است.
ــگر را در خود  زلفى گل گفت: همدان 3 هزار پژوهش
ــتفاده از توانمندي اين افراد  ــت، لذا اس جاى داده اس
ــگاهى  با مهيا كردن امكانات روز و تجهيزات آزمايش
ــت استان و سپس كشور را به  مى تواند در وهله نخس

درجات عاليه پيشرفت و كمال زودتر نزديك كند.

ــد مجبور به  ــگر را باي ــه كرد: افراد پژوهش وي اضاف
فعاليت در راستاى نيازمندى هاى جامعه كرد چرا كه 
ــور تسهيل خواهد  ــتغال در كش با اين روند ايجاد اش
ــتان همدان با بيان  ــد. رئيس دانشگاه پيام نور اس ش
اينكه بودجه تحقيقاتي دانشگاه ها در كل كشور وضع 
مطلوبي ندارد، تصريح كرد: با توجه به تأكيدات مقام 
ــعه كارهاي تحقيقاتي در  معظم رهبري مبني بر توس
دانشگاه ها متأسفانه در كشور ما بودجه تحقيقاتي زير 

يك درصد تخصيص داده مي شود.

ــه 40 درصد طرح هاي  ــير خزايي با اعالم اينك اردش
ــت،  ــگاه پيام نور همدان كاربردي اس تحقيقاتي دانش
ــعه كيفي در ابعاد  ــعه كمي، توس افزود: عالوه بر توس
ــگاه مورد توجه قرار  ــي و تحقيقاتي اين دانش آموزش
ــت چرا كه اين مسائل جزء سرمايه هاي ما  گرفته اس
ــوند و در آينده از طريق آنها به توليد  محسوب مي ش

ثروت دست مي يابيم.
ــگاه پيام نور استان همدان  مدير امور پژوهشي دانش
نيز ميزان اعتبارات تخصيصي اين دانشگاه را مناسب 

ــته 69 طرح  ــال گذش ــرد و گفت: در س ــي ك ارزياب
ــگاه  ــط اعضاي هيات علمي اين دانش تحقيقاتي توس
ــاري بيش از يك ميليارد و 850 ميليون ريال  با اعتب
ــت و همچنين 81 مقاله در همايش و  ــده اس ارائه ش

40 مقاله در نشريات معتبر به چاپ رسيده است.
ــت  ــش ماهه نخس ــرا... عرفاني اضافه كرد: در ش نص
ــي به تصويب  ــراي 40 طرح تحقيقات ــال نيز اج امس
ــاي محلي و 33 طرح  ــيده كه 7 طرح جزء نيازه رس

از اعتبارات ويژه محسوب مي شوند.

تحقيق و پژوهش كليد ورود به دنياي جديد است

رابطه سياست و تحقيقات

از تأثير مالحظات سياسي بر امور پژوهشي 
تا دغدغه هاي محققان در جامعه

مشكالت 
پژوهشگران 

و نخبگان
 گردآورى: معصومه كمالوند

ــنامه بنياد  ــاده 4 اساس ــتناد م همدان پيام: به اس
ــي اطالق مي شود  علمي نخبگان، فرد نخبه به كس
ــترش علم و  ــد و گس ــذاري وي در تولي ــه اثرگ ك
ــور  ــازي و مديريت كش ــاوري و فرهنگ س هنر فن
ــد و هوش و خالقيت كارآفريني و  ــوس باش محس
نبوغ فكري اش در راستاي توليد و گسترش دانش 
و نوآوري موجب سرعت بخشيدن به رشد و توسعه 

علمي و اعتالي جامعه انساني كشور شود.
ــري در خصوص توجه به  ــه فرامين رهب با توجه ب
ــب از  ــتفاده صحيح و مناس ــگان مبني بر اس نخب
ــعه همه جانبه  ــاي علمي نخبگان در توس ظرفيت ه
كشور، پژوهشگران، نخبگان و فعاالني كه در زمينه 
ــالش مي كنند،  ــور ت ــعه و ارتقاي علمي كش توس
نيازمند قرار گرفتن در دايره توجه خاص مسئوالن 

هستند.
ــگران كارآمد كه به  ــوان مثال برخي پژوهش به عن
ــت مي كنند، به دليل  ــتقل فعالي صورت آزاد و مس
ــود مديريت در  ــرار گرفتن و نيز نب ــورد توجه ق م
ــليقه اي و انتخابي بودن  ــن س ــن حوزه، همچني اي
ــگران، گاهي فعاليت خود را با وجود سابقه  پژوهش
ــد و وارد حوزه هاي  ــا مي كنن ــه موفق ره و ديرين
ــوند و پژوهش را كنار  كاري متفاوت ديگري مي ش
مي گذارند و اين يعني تضييع حقوق يك پژوهشگر 

و توجه نكردن به آثار و عاليق او.
ــتره  ــي حضور يك مديريت و حامي در گس از طرف
ــتارت و عالمت ديگري  وسيع تري نيز مي تواند اس
ــگر، نخبه و... باشد. در همين  از توجه براي پژوهش
ــت كه بحث ايجاد بنياد علمي  زمينه نيز مدتي اس
ــت كه هنوز به  ــده اس نخبگان در همدان مطرح ش
مرحله اجرايي و عملي نرسيده است و تنها در حد 

يك اقدام در فكر و شعار مسئوالن باقي مانده است.
ــش  ــن بنياد به معني پوش ــه ايجاد اي ــي ك در حال
و  ــدان  هم ــتان  اس در  ــگران  پژوهش و  ــگان  نخب
ــده با  ــي ش ــز راه اندازي يك مديريت كارشناس ني
ــاماندهي و پيگيري  ــجم براي س برنامه ريزي منس
ــاد را مي توان از  ــوط به مخاطبان اين بني امور مرب
ــت كه به نوع  نتايج وجود اين مجموعه انتظار داش
ــه اين افراد  ــزايي در زمينه توجه ب ــهم بس خود س

خواهد داشت.
ــده  در همين هفته كه به نام پژوهش نامگذاري ش
ــگاهي كه در  ــفانه با مراجعه به نمايش ــت متأس اس
ــت، وقتي  ــده اس همين زمينه در همدان برگزار ش
ــئوالن غرفه اي مي پرسي كه بازديد  سؤال را از مس
چگونه بوده است، از وضعيت اطالع رساني نامناسب 
و ضعيف آن گاليه دارند كه چرا نمايشگاهي كه به 
نام پژوهش و با وجود اهميت فراواني كه اين مسأله 
در بر دارد، مراجعه كننده آنچناني نداشته باشد و با 

استقبال مواجه نشود.
از طرفي نيز در گفتگوهايي كه نخبگان، پژوهشگران 
ــتان در شماره هاي گذشته  برتر و المپيايي هاي اس
ــته اند، مي توان به صورت  روزنامه همدان پيام، داش
متوازن عمده مشكالت آنها را بي توجهي مسئوالن 

به داشته و نتايج و فعاليت هاي آنها برشمرد.
ــان به  ــن افراد در حوزه هايي كه بعد از موفقيتش اي
آنها وعده داده مي شد و پس از آن نيز از آن توسط 
ــي رها مي شد،  ــئوالن در غفلت و فراموش خود مس
ــب رتبه در  ــتند و اينكه در صورت كس گاليه داش
ــراي ادامه  ــرايط و امكانات بهتري ب ــابقات، ش مس
ــود كه متأسفانه بعد از  فعاليت به آنها واگذار مي ش
ــب مدال توسط اين نخبگان، نوبت مسئوالن و  كس
عمل به وعده هاي آنها مي رسد كه با فراموشي آنها 

مواجه مي شود.
ــد، بحث نبود  ــز كه مطرح ش ــر مواردي ني از ديگ
ــاص امكانات و  ــردن به اختص ــات، توجه نك امكان
زمينه هايي كه براي فعاليت نخبگان و موفقيت آنها 
در زمينه مربوط بوده كه متأسفانه اين موضوع نيز 
ــهرها و استان هاي كشور در  ــه با ساير ش در مقايس

شرايط ايده آلي قرار نداشت.
ــاكر، مبتكر و نوآور همداني در نمايشگاه  حميد ش

هفته پژوهش در گفتگو با خبرنگار ما، نداشتن يك 
مركز و بنياد علمي نخبگان براي پژوهشگران و يك 
مركز هم انديشي براي ارتقاي فكري و تعامل ميان 

آنها مهم ترين مشكل در اين زمينه عنوان كرد.
ــتن قطب هاي مهم كشاورزي  ــتان با وجود داش اس
ــگري و... كه در كشور مطرح است،  صنعت، گردش
هنوز نتوانسته براي پژوهشگران اين حيطه ها كاري 

انجام دهد. 
ــگر در  ــه داد: افراد نو آور و پژوهش ــن مبتكر ادام اي
ــورهاي مختلف از رفاه نسبي برخوردار هستند  كش
ــگر در  ــفانه اين موضوع براي يك پژوهش كه متأس
ــالوه بر تالش براي ايجاد  ــتان همدان) ع ايران (اس
ــازي و ثمر  و توليد يك ايده، بايد به فكر تجاري س
رساندن باشد كه اين موضوع با توجه به دغدغه هاي 
ــنامه  و آيين نامه  و...  موجود در جامعه و انواع بخش
ــئوالن در جامعه، عملي نخواهد بود كه فرصت  مس
ــاي ديگر و نوآوري هاي جديد را از مبتكر، يا  ايده ه

پژوهشگر خواهد گرفت. 
ــه موارد قابل  ــگران نيز از جمل ــث مالي پژوهش بح
ــگر عنوان  ــت كه اين پژوش توجه در اين زمينه اس

كرد.
اين مبتكر و نوآور از بي مهري و بي توجهي مسئوالن 
ــبت به فعاليت هاي خود مي گويد كه برنامه ها و  نس
ــئوالن در  ــي وي با بي توجهي مس كارهاي پژوهش
ــت و مي افزايد:  ــده اس ــان ارائه طرح مواجه ش زم
ــگران و  ــئوالن به پژوهش ــا و وعده هاي مس قول ه
ــود و بعد  ــران محدود به هفته پژوهش مي ش مبتك

از آن به فراموشي سپرده مي شود.
ــاي  ــي طرح ه ــي و بررس ــان كارشناس ــاكر زم ش
ــيار طوالني مي داند  ــگران و مبتكران را بس پژوهش
ــن زمينه با  ــگر در اي ــوان مي كند كه پژوهش و عن
ــكالت بسياري از لحاظ مالي و نيز در نهايت با  مش

بدون استفاده ماندن طرح ها روبرو مي شود.
ــت افرادي كه به عنوان  ــير مي توان گف با اين تفاس
ــوند و  ــوب مي ش افراد نخبه و مؤثر در جامعه محس
ــزايي  ــعه آن نقش بس نيز در ارتقاي كيفيت و توس
ايفا مي كنند، مسلماً نيازمند توجه خاص مسئوالن 
و اختصاص امكانات و موقعيت خاصي هستند البته 

نه در حد شعار بلكه در خور عمل و اقدام.

سرعت تركيه 4 برابر ايران در پژوهش است

 سـهم 3 درصـدى از 
درآمد  ناخالص
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 فاطمه حبيبى
ــت آمده از طريق  همدان پيام: از آنجاكه با نتايج بدس
ــب بين  ــكل كه تناس جوامع آمارى مختلف اين مش
ــگاهى يا دانشجويى اين رشته وجود  رشته هاى دانش
ــاس مى شود كه در آينده نه  ندارد اين موضوع احس
چندان دور جامعه جوان ما با مشكالت عديده اى رو 
به رو خواهد شد. با توجه به زيرساخت هاى كشور ما 
ــاله ناميد تا تمدنى دو هزار و  ــى س كه بايد آن را س
ــاله و توجه نكردن مسئوالن و بى برنامگى  پانصد س
ــال اخير؛  ــنى جوان در ده س ــبت به اوج هرم س نس
ــب  ــود اما امكانات و ابزارهاى مناس ــه ما نب در جامع
ــته و حرفه و  به منظور جذب عالقه مندان به هر رش
موضوع مورد عالقه آنها چنين به نظر مى رسد كه ما 
ــتيم كه به  در حال هدر رفت نيروهاى بالقوه اى هس
ــمتى سوق يابند كه آنجا  داليل متعدد ناچارند به س
ــت يابند و شايد  به حداقل وضعيت ايده آل خود دس

اصًال نمى رسند.
ــرانجامى  ــت اصلى اين بى س ــى عل ــروزه در بررس ام
ــگاهى مى توان به  ــا و پژوهش هاى دانش در تحقيق ه
بى سرانجامي نظرسنجى هاى صورت گرفته در طول 
ــاره كرد. در نگاهى به وضعيت تحقيقات  پژوهش اش
دانشجويى به معضلى چون نداشتن عالقه به رشته و 
تحقيقات ارائه شده مى رسيم كه دانشجو را با مشكل 
ــى مواجه مى كند و تالش ها تنها براى رفع  بى انگيز گ
ــه بند بند  ــت، غافل از آنك ــذ نمره اس ــف و اخ تكلي
تحقيقات يك دانشجو و پژوهشگر مى تواند در اجراى 
برنامه هاى كشور در بخش هاى مختلف يارى رساند.

ــه صحبت از روش ها  ــى از وبالگ ها خواندم ك در يك
در تحقيق، يكي از مباحث مهم متدولوژيك است. با 
توجه به متعدد و متكثر شدن دانش ها و شاخه شاخه 

ــدن علوم، در اعصار و قرون، روش هاي تحقيق نيز  ش
ــيبي طي نموده اند. برخي از اين  ــير پر فراز و نش مس
ــيوه هاي سنتي و اسناد  روش ها در آغاز، دائر مدار ش
ــول زمان، متحول و  ــه اي بوده اند كه در ط و كتابخان
منظور گشته اند و سپس روش هاي نوين، به ويژه در 
قرون پانزدهم و شانزدهم، پيدا شدند كه مبناي كار 

آنها، آزمايش و تجربه بود. 
ــى مواجه  ــگاه ها با پژوهش هاي ــروزه در دانش ــا ام ام
ــاز ارائه  ــذ امتي ــراى ارائه و اخ ــا ب ــتيم كه تنه هس
ــى  ــتفاده چندانى ندارد، لذا در بررس ــردد و اس مى گ
ــرانجام  ــنجى هاى بى س ــن بى كيفيتى ها به نظرس اي
تحقيقات پژوهشى مى رسيم كه بدون در نظر گرفتن 
بخش هاى مرتبط با دانشگاه ها به موضوعات پرداخته 

مى شود.
ــينا در گفتگو با  ــگاه بوعلى س عضو هيأت علمى دانش
ــتن مراكز آموزش با  همدان پيام علت را ارتباط نداش
ــوان كرد و گفت:  ــور عن مراكز اجرايى و صنعت كش
ــوند چرا كه  ــى ش ــا بايد ابتدا مسأله شناس پژوهش ه
ــاس مسائل واقعى  ــاهديم تحقيقات امروزه بر اس ش
ــير مراكز  ــت. به اعتقاد كامران فرزاد س ــور نيس كش
ــند و  ــد در تعامل كامل باش ــى باي اجرايى و آموزش
ــگاهى را با  ــه يكديگر پژوهش هاى دانش ــا اعتماد ب ب

نيازهاى كشور متناسب كنيم.
فرزاد سير گفت: حلقه واسط بين بخش هاى پژوهش، 
آموزش و بخش اجرايى كشور وجود ندارد، به طورى 
ــا كار خود را انجام مى دهند و  كه هر يك از بخش ه

ارتباطى با هم ندارند.
ــاى پژوهش صرف  ــرد: بودجه ه ــان ك وى خاطرنش
ــود كه به نياز دقيق بخش هاى اجرايى  امورى مى ش
ــود و به بيراهه مى رود. لذا هدف  كشور توجه نمى ش

ــكالت زمان حال و برآورد آينده  اصلى بايد حل مش
در عرصه هاى مختلف باشد.

در همين رابطه يكى از وبالگ هاى دانشجويى به نام 
باشگاه انديشه راجع به صورت  يا محتوى  پژوهش ها 
ــور ما عده اى  با مطالعه  و تحصيل  در  ــت: در كش نوش
ــگاه هاى  خارج  از كشور مشاهده   دانشگاه ها و پژوهش
ــرفته  در تحقيقات  علمى   ــورهاى  پيش كردند كه  كش
خود از شكل  و صورتى  استفاده  مى كنند. بنابراين  به  
اين  نتيجه  رسيدند كه  اگر دقيقٌا مشابه  آن  صورت ها 
ــورمان  رعايت  كنند،  و الگوها را در پژوهش هاى  كش
به  پژوهش هايى  علمى  دست  مى يايند. به  بيان  ديگر، 
برخى  از دانش  اندوختگان  كشورمان ، بر اين  تصورند 
كه  اگر مطالبى  با ويژگى هاى  صورى  آنها تحت  عنوان  
ــتاوردهايى   ــش  علمى  ارائه  دهيم ، به  همان  دس پژوه
ــيد كه  جوامع  پيشرفته   ــتره  علم  خواهيم  رس در گس
رسيده اند. غافل  از اين  كه  صورت  يك  پژوهش  علمى  

ــت  كه  به  آن  اعتبارى  علمى  مى بخشد، بلكه  آن   نيس
ــتره اى  به   ــه  ذهن  محقق  را از گس ــد پويايى  ك فرآين
گستره  ديگر سوق  داده  تا در جهت  يافتن  پاسخ هايى  
ــده ، به  تبيين  دست   ــش هايى  استخراج  ش براى  پرس
ــازد و به  صرف   يازد، روح  يك  پژوهش  علمى  را مى س
ــق ، نمى توان  به   ــت  جنبه هاى  صورى  يك  تحقي رعاي
محتواى  يك  پژوهش  علمى  رسيد. اين  درست  مانند 
آن  است  كه  ماكتى  به  مانند ماشين  بنز ساخته  شود 
ــازنده  آن  متوقع  باشد ماكت  كارايى  بنز واقعى  را  و س

داشته  باشد. 
ــت   ــه  هر پژوهش  علمى  مى بايس ــد اذعان  كرد ك باي
ــا معيارهايى  علمى  برخوردار  ــكلى  ب از چارچوب  و ش
ــد آوردن  محتواى  يك   ــراى  پدي ــد، ولى   هرگز ب باش
ــت. در حالى  كه  در الگوى   پژوهش  علمى  كافى  نيس
متداول  پژوهش هاى  معتبر جامعه  علمى  ما، تعدادى  
ــه  با عناوين  مقدمه ، فرضيات ، تجزيه  و تحليل  و  جعب
غيره  در نظ ر گرفته  مى شود كه  بايد پر شوند و سپس  

به  هم  چسب  زده  شوند !
ــه  هم  مرتبط  نبودند  ــال  اگر اين  جعبه ها چندان  ب ح
مهم  نيست  و به  پژوهشگر مربوط  مى شود، آنچه  مهم 
 است  صورت  يك  پژوهش  علمى  است  كه  رعايت  شده  
باشد! اين  پديده  هنگامى  به  معضلى  جدى تر بدل  شد 
ــجويان  دريافتند اساتيدشان  پايان  نامه هاى   كه  دانش
ــن  روى  بخش هاى  مهمى  ــان  را نمى خوانند و از اي آن
ــتخراجى  آن    چون  داده هاى  آمارى  و نمودارهاى  اس
ــيمى   ــكال  نمودارهاى  ترس ــى  اش ــب  زيباي را برحس

برمى گزينند!؟ 
از  ــى   متنابه ــدار  مق ــر،  ــال  حاض ــفانه  در ح متاس
ــور به  كار پژوهش  اختصاص  بودجه هايى  كه  در كش

 مى يابد، به  اين  نوع  از پژوهش ها منتهى  مى شود.

 سعيد زارع صفا
ــا، ميزان پژوهش و  ــام: در روزگار معاصر م همدان پي
ــق در حوزه هاي علوم مختلف از جمله در علوم  تحقي
انساني نشانه رشد و پويايي هر جامعه اي در راه توليد 

علم است. 
ــاني از  ــش در علوم انس ــان، امروز پژوه ــن مي در اي
ــي دنيا مخصوصا  اهميت ويژه اي در نظام هاي آموزش

كشورهاي توسعه يافته برخوردار است. 
ــه قرن  ــدش به دو س ــاني كه ق ــرا علوم انس ــا چ ام
ــي در نزد جوامع  ــد، از چنين جايگاه و ارزش مي رس
علمي برخوردار است؟ در پاسخ به اين سؤال مي توان 
گفت كه يكي از سرچشمه هاي ترقي و پيشرفت يك 
باره بشر در قرن معاصر، توليد علوم مختلف در حوزه 

علوم انساني بود.
ــناخت نيازها و  ــا ش ــت كه ب ــاني اس ــن علوم انس اي
ــت به تغيير ارزش هاي حاكم و  مشكالت جامعه دس
ــبب توسعه  ــازگار با آن مي زند و س تعيين قوانين س

ملي مي شود. 
ــي، مي توانند  ــه دليل هويت موضوع ــاني ب علوم انس

ــكل گيري و تحول فرهنگ  ــن نقش را در ش مهمتري
عمومي داشته باشند.

ــعه يافته،  ــرفته و توس ــورهاي پيش از اين رو، در كش
ــي برخوردارند و براي آنها  ــن علوم از جايگاه واالي اي
بودجه هاي بااليي را اختصاص مي دهند. در كشور ما 
كه قدمت تأسيس اولين دانشگاه به معني امروزي آن 
ــال هم نمي رسد، علوم انساني تا به اكنون  به 100 س
ــي پيدا كرده اند  ــعه قابل توجه به لحاظ كمي، توس
ــادي را تجربه نكرده اند.  ــي از بعد كيفي، تحول زي ول
ــق آخرين آمارهايي كه از ميزان علم آموزان علوم  طب
ــاني اعالم شده است از مجموع سه ميليون و نيم  انس
دانشجوي كل دانشگاه هاي كشور، حدود دو ميليون 
ــغول به  ــاني مش ــته هاي علوم انس نفر از آنها در رش

تحصيل اند.
ــاني در  ــجويان علوم انس ــد كه بر ميزان دانش هرچن
ــود، اما همچنان در  ــور روز به روز افزوده مي ش كش
ــا در وضعيت  ــور م ــي، اين علوم در كش ــطح كيف س
ــته اي قرار ندارند كه اين هم داليل  مطلوب و شايس

مختلفي دارد.

نكته اي كه رهبري انقالب نيز چند سالي است كه از 
ــاني كشور ابراز نگراني كرده و  وجود آن در علوم انس
ــوآوري در اين علوم تأكيد دارند.  بر لزوم تحقيق و ن
ايشان در يكي از ديدارهاي خود با اساتيد دانشگاه ها 
در سال 88 اظهار كردند: طبق آنچه كه به ما گزارش 
ــجويي كشور  دادند، در بين اين مجموعه عظيم دانش
ــه ميليون و نيم مثال دانشجوي دولتي و  كه حدود س
آزاد و پيام نور و بقيه دانشگاه هاي كشور داريم، حدود 

دو ميليون نفر، دانشجويان علوم انساني اند.
ــران مي كند. ما در  ــان را نگ اين به يك صورت، انس
ــالمي  ــاني، كار بومي، تحقيقات اس ــه علوم انس زمين
ــاي علوم  ــاده در زمينه ه ــاب آم ــدر داريم؟ كت چق
ــتاد مبرزي كه معتقد  ــاني مگر چقدر داريم؟ اس انس
به جهان بيني اسالمي باشد و بخواهد جامعه شناسي 
ــا غيره درس بدهد، مگر  ــي يا مديريت ي يا روانشناس
ــجو براي اين رشته ها  چقدر داريم كه اين همه دانش
ــي از دغدغه هاي رهبري  مي گيريم؟ و اين تنها بخش
ــور  ــاني در كش انقالب در خصوص وضعيت علوم انس

است.

ــجويان ما  ــگاه ها و دانش ــن زمينه، تالش دانش در اي
ــي و  ــطح كارشناس فقط به ارائه واحد تحقيق در س
ــده كه البته  ــجويي مختصر ش يا پايان نامه هاي دانش
ــه اي و تكراري  موضوع اين پژوهش ها نيز غالبا كليش
ــده اند. راحتي اخذ  ــدف انتخاب ش ــوده يا بدون ه ب
ــگاه ها نيز مزيد بر علت شده تا عموم  مدرك از دانش
ــره قبولي و به نوعي  ــجويان فقط براي اخذ نم دانش
رفع تكليف دست به تحقيقات در علوم انساني بزنند.

ــي از اين گروه اجتماعي حتي زحمت اين  البته بخش
ــازار پررونق عرضه  ــداده و به ب ــم به خود ن كار را ه
تحقيق هاي آماده دانشجويي آن هم در هر موضوعي 

كه بخواهي روي بياورند.
ــي از علت هاي كمرنگ بودن پژوهش  اين تنها بخش
ــه در اين بين،  ــت. البت ــاني ايران اس ــوم انس در عل
ــاله ارائه مي شود كه  كارها و آثار ارزنده اي نيز هر س
نمي توان آنها را ناديده گرفت و بي ارزش دانست. آثار 
ــنواره فارابي حائز  ــاله در جش و تحقيقاتي كه هر س

رتبه هاي برتر مي شوند از اين جمله اند.
ــام تقصيرات را  ــه نماند كه نمي توان تم ــه ناگفت البت
ــجو انداخت. مسئوالن كشور در  بر گردن قشر دانش
ــدن پژوهش و  ــز در كمرنگ ش ــطوح مختلف ني س
بي انگيزگي صاحبان فكر و انديشه بي تأثير نبوده اند.

در بين پايان نامه هاي دانشجويي در سطح كارشناسي يا 
كارشناسي ارشد و دكترا نمونه هاي ارزشمندي نيز يافت 
ــوند كه قابل بهره برداري بوده و پتانسيل دخيل  مي ش
شدن در سياستگذاري هاي كالن را دارند. اما به راستي 
ــي هاي قدرت  ــئوالن و صاحبان كرس تا چه ميزان مس
اراده آن را داشته اند كه به اين پژوهش هاي پرزحمت و 
ــمند ارج گذاشته و از آنها به عنوان منبع و مأخذ  ارزش
تصميم گيري در دستگاه هاي مختلف نظام بهره  بگيرند. 
اين پايان نامه ها فقط به جلدهاي پر زرق و برق آراسته 
ــوند و پس از آن در ويترين افتخارات دانشگاه ها  مي ش

خاك مي خورند.
در بعد ديگر، باور نداشتن علوم انساني به عنوان يكي 
ــعه كشور يكي ديگر از  از دانش هاي محوري در توس
ــدن پژوهش در اين  ــل كمرنگ ش ــالت و از عل معض
ــد تا سيستم  ــت. به هر روي به نظر مي رس حوزه اس
ــجوي ما حاكم است، پاي  ــي بر دانش كنوني آموزش
ــاني همچنان بلنگد و ما شاهد  پژوهش در علوم انس
برآورده نشدن انتظارات به حق در اين حوزه باشيم.

پژوهش هاي صنعتي 
بايد توجيه اقتصادي 

داشته باشند
همدان پيام: معاون صنايع كوچك شركت شهرك هاي 
ــه پژوهش هاي صنعتي  ــي همدان با بيان اينك صنعت
ــند، تأكيد كرد:  ــته باش ــه اقتصادي داش ــد توجي باي
ــد و  ــش بايد از بازنگري مديريتي بهره مند باش پژوه

مطابق با تكنولوژي روز قابل اصالح و ارتقا باشد.
ــمي در خصوص رابطه صنعت با پژوهش  بهرام هاش
اظهار داشت: پژوهش در صنعت بايد وضعيتي پيش 
ــاي مصرف  ــوري كه نيازه ــاد كند به ط ــده ايج رون
كنندگان را قبل از اينكه خودشان به آن پي ببرند از 
ــق طرح هاي تحقيقاتي برآورد كنيم و خدمات و  طري

توليدات را بفروشيم.
ــهرك هاي صنعتي  ــركت ش معاون صنايع كوچك ش
همدان افزود: در حال حاضر نياز صنعت در طرح هاي 
ــكالت واحدها، كاهش  ــي بيشتر بررسي مش پژوهش
ــت  ــده، افزايش قيمت و بازاريابي اس قيمت تمام ش
ــن فرآيندها را لحاظ  ــگران بايد تحقق اي كه پژوهش
ــهم  ــن نيازهاي جديد را معرفي كنند و س و همچني
صنعت را در بازار افزايش دهند. به گفته وي پژوهش 
ــه عبارتي فكر را  ــود را دارد و يا ب ــد خاص خ فرآين
تبديل به محصول كند كه در اين راستا بحث تجاري 
سازي و توليد انبوه مطرح مي شود كه در حال حاضر 
در پارك علم و فناوري مورد توجه قرار گرفته است.
ــان كرد: فعاليت اصلي پژوهشگر  ــمي خاطرنش هاش
ــنجي صورت گرفته را  ــت و بايد نيازس توليد فكر اس
ــرمايه گذار و صنعت گر  در اختيار يك تيم اجرايي، س
قرار دهد و حتي تكنولوژي و پژوهش به دست آمده 

را به فروش برساند. 
ــت پژوهش هاي حاضر گفت:  ــه با وضعي وي در رابط
ــياري از پژوهش هاي  ــد بس ــر درص ــال حاض در ح
ــگاهي تبديل به مقاالت ISI مي شود و به دليل  دانش
ــازي و به اشتراك گذاشته  اينكه پژوهش ها مستندس
ــود اكثر مواقع با تكرار موضوعات پژوهشي و  نمي ش
ــتيم. معاون صنايع  حتي تقليد در مطالب مواجه هس
ــهرك هاي صنعتي همدان با بيان  كوچك شركت ش
ــه اقتصادي  ــاي صنعتي بايد توجي ــه پژوهش ه اينك
ــند، تأكيد كرد: پژوهش بايد از بازنگري  ــته باش داش
ــا تكنولوژي روز  ــد و مطابق ب مديريتي بهره مند باش

قابل اصالح و ارتقا باشد.
بنابر اظهارات وي در پژوهش ها بايد مديريت دانش و 
ــي ارزش مورد توجه قرار گيرد و در برگزاري  مهندس
ــمتي برويم كه با  ــنواره هاي پژوهشي بايد به س جش
ــايي چكيده پژوهش ها بتوانيم ثروت آفريني و  شناس
توليد ارزش افزوده كنيم. به اعتقاد هاشمي، پژوهشي 
كه تبديل به توليد انبوه نشود از لحاظ قانون فيزيك 
ــت كه به جسمي وارد مي شود ولي  مانند نيرويي اس
ــاهد حركتي در آن نيستيم و در نهايت نمي توانيم  ش

ادعا كنيم كه كاري انجام شده است.

 مريم مقدم
همدان پيـام: تعريفي كه از پارك علم و فناورى 
توسط ”IASP“ در سال 2002 ارائه شد؛ عبارت 
بود از اينكه «اين پارك سـازمانى اسـت كه به 
وسـيله متخصصـان حرفه اى اداره مى شـود و 
هـدف اصلـى آن افزايـش ثـروت در جامعه از 
طريـق تشـويق و ارتقـاي فرهنگ نـوآورى و 
افزايـش قـدرت رقابـت در ميان شـركت ها و 
مؤسسـاتى اسـت كه متكى بر علم و دانش در 

محيط پارك فعاليت مى كنند».
پارك هـاى علم و فنـاورى همچنين خدماتى با 
ارزش افزوده باال و فضاهاى كارى و تأسيسـات 
مناسـب و كيفى به مؤسسات مستقر در پارك 

ارائه مى كنند.
بر اساس سياسـت هاى نظام مقدس جمهورى 
اسـالمى ايـران، پارك هاى علـم و فناورى از 
سـال 1380 در اسـتان هاى بزرگ كشـور از 
جملـه اصفهان، فـارس، آذربايجان شـرقى، 
گيالن و خراسـان رضوى شـروع بـه فعاليت 

كردند.
 بـا توجـه بـه نيازهـاي روز افـزون اسـتان 
همـدان، مبنـي بـر ايجـاد فضـاي مطلوب و 
زمينه مناسـب و شكوفايي و پرورش خالقيت 
پژوهشـگران و نـوآوران و كاربـردي كـردن 
علـوم و تكنولوژي هاي حاصل شـده و انجام 
حمايت هاي مادي و معنوي الزم براي توليد و 
افزايش ثروت در جامعه و تسهيل ارتباط بين 
عناصر گردونه تحقيق، توسـعه و توليد طرح 
ايجاد و راه اندازي پارك علم و فناورى استان 
در كارگـروه پژوهش و فناورى اسـتان مطرح 
و انجـام مطالعات و تهيـه طرح توجيهى براي 
راه انـدازى پارك از سـال 1383 آغاز و مركز 
رشـد ICT به عنوان شـرط اصلى راه اندازى 
پـارك علـم و فناورى در سـال 1383پس از 
پيگيرى هـاى اسـتانى و اختصـاص بودجه با 
محوريـت دانشـگاه بوعلى سـينا بـه عنوان 
دانشـگاه مادر اسـتان مجوز فعاليت دريافت 
كرد و در راسـتاى ايفاى نقش ارزنده خود در 
رشد و توسـعه فناورى هاى پيشرفته در نيمه 
دوم اسـفندماه 1387 با اخذ موافقت اصولى 
از وزارت علـوم، تحقيقـات و فناورى فعاليت 
خـود را رسـماً آغاز كرد و توانسـت در مدت 
كوتـاه فعاليـت خـود، توفيقاتـي را در جهت 
ايجـاد و راه انـدازي فيزيكي و سـاختاري به 

دسـت آورد. 
در شهريور 1389، عمليات عمراني اين پارك 

وارد فاز جديد عمليات اجرايي شـد.
پارك علم و فناورى اسـتان سازمانى است كه 
در آن واحدهاى تحقيقاتى مستقل و يا وابسته 

به سـازمان ها و صنايع تحت پوشش و حمايت 
قرار مى گيرند. 

ايـن مجموعه كه بـه صورت يـك منطقه ويژه 
تحقيقاتـى عمـل مى نمايد با گسـترش فضاى 
خالقيـت و نـوآورى و گسـترش ارتبـاط بين 
مراكـز  و  دانشـگاه ها  اجرايـى،  دسـتگاه هاى 
تحقيقاتـى،  سـازمان هاى  عالـى،  آمـوزش 
واحدهـاى توليـدى و مراكـز تصميم گيرى در 
جهت توسـعه فناورى و علـوم كاربردى اقدام 

مى نمايد.
بـه منظور كارآفرينـى و اشـتغال زايى به ويژه 
براى فارغ التحصيالن دانشـگاه ها و متخصصان 
از طريـق ايجـاد  حوزه هـاى مختلـف علـوم 
شـركت هاى كوچك و حمايـت از آنها در قالب 
يـك مجموعـه متمركـز پشـتيبانى كننده در 
بخش هاى مختلف فن آورى، اقدامات الزم براي 
تأسـيس پارك علـم و فناورى اسـتان همدان 

صورت پذيرفته است.
بـا راه اندازى اين پارك ارتباط بين دانشـگاه ها 
و مراكـز تحقيقاتى با بخش خصوصى تسـهيل 
شده و ايجاد موسسات نوپا از درون مؤسسات 

با سابقه را نيز امكان پذير مى سازد. 
ايـن امكانات سـبب افزايش ثـروت در جامعه 
از طريق تشـويق و ارتقاي فرهنـگ نوآورى و 
افزايـش توان رقابتى شـركت ها و موسسـاتى 
كـه بر محـور علـم و دانـش در محيـط پارك 
فعاليت مى نمايند، مى شـود و اين ثروت بايد از 
طريق كمك در راه اندازى و رشـد شـركت هاى 
متكى بر نوآورى، توسـط مراكز رشـد و ارائه 
خدماتـى با ارزش افزوده باال و فضاهاى كارى 
و تأسيسات مناسـب و كيفى مستقر در پارك 

صورت پذيرد.
 پـارك علم و فناورى اسـتان همدان با عالمت 
اختصـارى"HSTP" معرفي شـده اسـت. اين 
پارك سـازماني است كه به وسيله متخصصان 
حرفـه اي مديريت مي شـود و هـدف اصلي آن 
افزايـش ثـروت در جامعـه از طريـق ارتقـاي 
ميـان  سـازنده  رقابـت  و  نـوآوري  فرهنـگ 
شـركت هاي مسـتقر در پارك و مؤسسـه هاي 

متكي بر علم و دانش است. 
 ،"HSTP" بـراي دسـتيابي بـه ايـن هـدف
جريان دانش و فناوري را در ميان دانشگاه ها، 
مؤسسـه هاي تحقيق و توسـعه، شـركت هاي 
خصوصـي و بـازار مديريـت مي كند و رشـد 
شـركت هاي متكـي بـر نـوآوري را از طريق 
مراكـز رشـد و فرآيندهاي زايشـي تسـهيل 

مي كند.
HSTP  همچنين خدمات مناسـب ديگري به 
همراه فضاهاي كاري و تسهيالت با كيفيت باال 
فراهم مي كند. اين پارك بر اسـاس اساسـنامه 
خـود و در چارچـوب قوانيـن مصـوب فعاليت 

مي نمايد.

ــتان فعاليت خود را در زمينه  پارك علم و فناوري اس
كارآفريني و اشتغال زايي به ويژه براي فارغ التحصيالن 
ــان حوزه هاي  ــگاه ها و مراكز علمي و متخصص دانش
ــراي ايجاد  ــازي ب ــوم، از طريق زمينه س مختلف عل
ــط فناوري و حمايت از  شركت هاي كوچك و متوس
آنها و ارتقاي بهره وري و بازدهي دستگاه هاي علمي، 
پژوهشي و فناوري با سرمايه گذاري مناسب در قالب 
يك مجموعه متمركز پشتيباني كننده در بخش هاي 
ــت و با ايجاد ارتباط  مختلف فناوري، آغاز نموده اس
ــز تحقيقاتي،  ــگاه ها، مراك ــز علمي، دانش ــن مراك بي
صنايع و بخش خصوصي زمينه حضور هر چه بيشتر 
ــتان براي حركت به سمت  متخصصان و نخبگان اس
ــرفته و ارائه خدمات با ارزش افزوده  افق فناوري پيش
باال، شركت در كنفرانس ها، سمينارها، نمايشگاه هاي 

داخلي و بين المللي و... را فراهم كرده است.
ــت مي نمايد، از  ــش فعالي ــازمان در چند بخ اين س
ــده دار همه امور مربوط  ــتادي كه عه جمله بخش س
ــاماندهي  ــت گذاري، س ــه مباحث مديريتي، سياس ب
ــا اعم از  ــارك در همه زمينه ه ــت پ ــراي فعالي و... ب
ــتادي، فناوري، توسعه بازار، استقرار واحد فن آور،  س
ــهيالت مالي، طرح توجيهي، انجام  ثبت اختراع، تس
ــط  ــاوره هاي علمي فناوري و مالي بازاريابي توس مش
ــز علمي و  ــگاه ها و مراك ــاي هيأت علمي دانش اعض

متخصصان حرفه اي و اهل فن و... مي باشد.
ــاير بخش هاي پارك در راستاي رسيدن  همچنين س
ــا، توانمند ي ها و  ــه اهداف، با لحاظ كردن ويژگي ه ب
مزيت هاي بومي و منطقه اي زمينه مناسب را با ايجاد 
ــد اقماري،  ــد، مراكز رش بخش هايي مانند مراكز رش
ــت، فراهم مي كند و  ــكوفايي و خالقي كانون هاي ش
ــه جامعه نوآوران  ــعي در ارائه خدمات روزافزون ب س

و صاحبان انديشه را دارد.
ــعه اقتصادى مبتنى بر دانش و فناورى  ــد و توس رش
ــاى مراكز علمى و  ــل از تحقيقات و پژوهش ه حاص
ــن راهبرد اثربخش با  ــگاهى به عنوان اصلى تري دانش
توانايى قابل مالحظه رقابت در بازارهاى جهانى مورد 

توجه مراجع سياسى و اقتصادى دنيا است.

پاي پژوهش 

در علوم انساني 

لنگان است

پژوهش هاى 
غيرواقعى

پارك علم و فناورى از آغاز تاكنون 

 پارك علم و فناورى 
استان همدان با عالمت 

 “HSTP«اختصاري
معرفي شده است. اين 

پارك سازماني است كه 
به وسيله متخصصان 

حرفه اي مديريت مي شود 
و هدف اصلي آن افزايش 
ثروت در جامعه از طريق 

ارتقاي فرهنگ نوآوري 
و رقابت سازنده ميان 
شركت هاي مستقر در 

پارك و مؤسسه هاي متكي 
بر علم و دانش است. 
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پژوهش از ديدگاه 
صاحب نظران

 اكرم چهاردولى
ــت و  ــور اس ــور به ميزان پژوهش آن كش همدان پيام: توان هر كش
ــود. بدون شك  ــوب مي ش پژوهش بازوي نرم افزاري مديريت محس
انديشه هاي ژرف در قالب پژوهش ها، پديدار مي شوند پژوهش نيروي 
ــي، اجتماعي، اقتصادي  ــعه در تمامي حوزه هاي فرهنگ محرك توس
ــت، زماني به طور  ــت. اطالع يابي و اطالع رساني درس ــي اس و سياس
ــود كه زمينه  پژوهشي داشته باشد و  منطقي و مطلوب محقق مي ش

تصميم سازي يكي از رسالت هاي پژوهش است.
ــه و كنجكاوي هاي  ــان امروز از نتايج تالش، مطالع ــك، انس بدون ش
ــان فردا چشم به مطالعه و تجربه  ــان ديروز تغذيه مي كند و انس انس
انسان امروز خواهد داشت، لذا مي توان گفت مبناي هر كار تحقيقي، 
ــط بين اجزا و عناصر آن،  ــف رواب تجربه كردن واقعيات زندگي، كش
ــرانجام رسيدن به  ــتر و بهتر از آن و س ــناخت علمي بيش ــب ش كس

واقعيات نوين است، واقعياتي كه تا ديروز بر انسان مخفي بود.
امروزه همه كشورهاي جهان براي دست يافتن به اهداف  و آرمان ها، 
ــرفت و توسعه، اختراع و ابتكار و روش هاي بهينه زندگي تنها از  پيش
ــود مي جويند. در سال هاي اخير جايگاه پژوهش  پژوهش و تحقيق س
ــگري در كشور ما نسبت به گذشته ارتقاي چشمگيري يافته  و پژوهش
ــيدن به مرز استاندارد، فاصله هاي زيادي  اما با وجود اين هنوز براي رس
وجود دارد. شناخت واقعيت ها و ارايه راه حل هاي منطقي و علمي در 
ــته است كه براي  ــمندان را بر آن داش فرآيند پژوهش، امروزه دانش

فعاليت هاي پژوهشي و تحقيقي سرمايه گذاري قابل توجهي كنند.
مهم ترين وظيفه پژوهشگران ارايه راهكار و پاسخ دادن به سوال هاي 
پايان ناپذير است و هر چه دامنه شناخت بيشتر شود، تعداد سوال ها 

نيز به تناسب افزايش خواهد يافت.  
ــوزه پژوهش را دلخور  ــه فعاالن ح ــفانه هميش اما واقعيتي كه متاس
ــتفاده نكردن از يافته ها و تحقيقات پژوهشي است  ــت، اس كرده اس
ــده است و اين يافته ها بدون  ــاعت ها و روزها صرف ارايه آن ش كه س

استفاده در گوشه اي از كتابخانه ها خاك مي خورند.
بايد فرهنگ ارايه تحقيق و پژوهش و استفاده از يافته هاي پژوهشي 

در جامعه نهادينه شود.
■ فرايند چاپ مقاالت پژوهشي زمان بر است

معاون پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه بوعلي سينا 
ــكالت حوزه پژوهشي عنوان  ــاره به مش ــنا با اش نيز در گفتگو با ايس
ــويقي مقاالت علمي- پژوهشي با توجه به  كرده بود: مبلغ پايين تش
ــاني بسيار كم و حتي در  اينكه تعداد مجالت ISI در حوزه علوم انس

برخي از رشته اصال وجود ندارد، يكي از مشكالت اين حوزه است.
ــد در علوم  ــد در هزينه كردن گرن ــان اينكه باي ــان پور با بي حيدري
انساني توجه خاصي شود، ادامه داد: مصرف گرند پژوهشي(پژوهانه) 
اعضاي هيات علمي رشته هاي علوم انساني، داراي محدوديت است، 
ــگاه ندارند و  ــته هاي علوم انساني آزمايش ــتر رش در صورتي كه بيش

تحقيقات به صورت ميداني و پرشسنامه اي است.
ــي درباره هزينه  ــگاه آيين نامه وزارت ــان كرد: در دانش وي خاطرنش

كردن گرنت رعايت نمي شود كه مشكالتي را ايجاد كرده است.
ــكده ادبيات و علوم انساني بيان كرد: فرآيند  معاونت پژوهشي دانش
ــي و مجالت داخلي، بسيار زمان بر بوده  چاپ مقاالت علمي پژوهش
ــاني، تعداد مجالت بسيار كم  ــت و در برخي رشته هاي علوم انس اس
بوده است كه اين عامل باعث كاهش برآيند فعاليت هاي پژوهشي در 

بعضي رشته هاي علوم انساني شده است.

مقدمه
ــور ايران را دانش آموزان، معلمان و  قريب به يك سوم جمعيت كش
ــتادى و غير ستادى آموزش و پرورش تشكيل  مديران و كاركنان س
ــانى فعال  مىدهند. قابليت چنين جمعيتى كه به عنوان نيروى انس
ــى، اجتماعى و اقتصادى و  ــعه سياس ــد و توس مىتواند در جهت رش
فرهنگى تاثير گذار باشد بر هيچ كس پوشيده نيست. ولى تحقق اين 
ــرايط فعلى منوط به نهادينه شدن فرهنگ پژوهشى در  هدف در ش
ــجويان آيندهساز جامعه و به كارگيرى دانشهاى  بين جوانان و دانش
ــط آنهاست. اين مقاله ضمن  پژوهش محور و فناورى هاى نوين توس
ــرورش در اين زمينه،  ــين نهاد آموزش و پ ــى راهكارهاى پيش بررس
ــاختار نظام آموزشى و به  ــى در س ــنهاد مىكند با تغيير اساس پيش
ــى دانشآموزان،  كارگيرى رويكرد پژوهشمحور در برنامههاى درس
ــاعه  ــور مىتوانند نقش تعيين كنندهاى در اش مدارس و معلمان كش
ــته و بدين ترتيب نيروى انسانى  ــى و پژوهشگرى داش تفكر پژوهش

مورد نياز آينده كشورمان را براي رشد و توسعه تامين نمايد.

آموزش و پرورش اولين دروازه ورود به دنياى پژوهش
  گردآورى: محمدمهدى خلجى

همدان پيام: حس كنجكاوى و حقيقت جويى امرى فطرى است 
كـه در نهاد تك تك اعضاى سـالم نونهـاالن جامعه به وديعت 
نهاده شـده اسـت و بايـد با فراهم آوردن شـرايط مناسـب به 
تدريج فعليـت يابد. بديهى اسـت اين اسـتعداد ذاتى درابتدا 
بايد در محيط خانواده و آموزشـگاه بروز يافته و شكوفا شود و 
سـپس در محيطهاى ساير نهادهاى اجتماعى نشوونما كند. اما 
در دنياى امروز نقش نظام آموزشـى به دليل تحوالت اقتصادى، 
علمى، فنى در اين زمينه چشـمگيرتر از ساير نهادها مي باشد. 
نقش نظام آموزشـى از آن جهت حائز اهميت است كه از قلمرو 
و دامنه شـمول بسيار گسـتردهاى برخوردار بوده و مدت زمان 
نسـبتا زيادى از اوقات مفيد اعضاى جامعه مشتمل بر نونهاالن 
و كـودكان و نوجوانان و جوانـان را در بر مىگيـرد. البته نظام 
آموزشـى صرفًا در برگيرنده دانشآمـوزان و معلمان و مديران 
مدارس نيست بلكه ساختار سازمانى و بسترى كه اينگونه افراد 
در آن كار مىكننـد و قوانيـن و سياسـتهايى كه آنها را تحت 

تأثير قرار مى دهند نيز بايد مد نظر باشد.
با نگاهى به نقش نظام آموزش و پرورش به عنوان تربيت كننده 
و آموزش دهنده سرمايههاى انسانى خالق و پژوهشگر بايد اين 
سـوال كليدى و مهم را مطرح كرد كه نظام آموزش و پرورش ما 

تا چه حد فراگيران را به اين سمت سوق مىدهد.
در پاسـخ مىتوان گفت: پژوهش و نوآورى در جامعه اى توسعه 
پيـدا مى كند كـه نظـام آموزشـى و فرهنگى، زمينه و بسـتر 
مناسـبى بـراى آن را تدارك ديده باشـد. بنابرايـن تحقيق را 
مى تـوان در كنار آموزش يكى از اهداف بسـيار مهم آموزش و 
پرورش دانسـت كه بايد مورد توجه قرار گيرد و به نظر مى رسد 
كـه مـدارس و معلمان در اين ميان داراى وظيفه بسـيار مهم و 
حساسى هسـتند كه مىتوانند عالوه بر فعاليتهاى تحقيقاتى 
روح و انگيـزه تحقيق و روشهاى درسـت پژوهش را در ميان 

دانش آموزان نهادينه كنند .
■ جايگاه فعاليت هاي پژوهشى در آموزش و پرورش

از جمله عوامل بسيار مهم در شناخت مشكالت جامعه و يافتن 
راه حـل بـراى آنها، امر پژوهش و تحقيق اسـت. پژوهش از دو 
بعد داراى اهميت اسـت. نخست اينكه راه حل مشكالت فردى 
و اجتماعى اسـت و ديگر اينكه با افزايش دانسته هاي انسان به 
او كمـك مي كند تا با انتقال يافته هـاي خود به ديگران در حل 
مشـكالت جامعه كمـك مضاعف كند. اما نكته مهم اين اسـت 
كه خود پژوهش نيز نيازمند آموزش اسـت، چرا كه پژوهش در 
حقيقت يك فن اسـت و روش هاي مختلفى دارد كه يادگيرى و 
به كار بسـتن آنها جز با آموزش ميسر نيست. در واقع تاكيدى 
كه در تعريف تحقيق بر روش هاي منظم شده است ما را به آنجا 
راهنمايـى مي كند كـه روش هاي منظم فقط بـا آموزش حاصل 

مي شوند نه به صورت تصادفى.
اما متاسـفانه هنوز فرهنگ پژوهش در كشور ما نهادينه نشده 
و باور راسـتين براى پژوهش در بخشهاى گوناگون آموزشـى 
و فرهنگى تقويت نگشـته اسـت كه بتوان از آن براي توسعه و 
پيشرفت كشور استفاده كرد. اعتقاد به اينكه پژوهش مي تواند 
بسـيارى از مسـائل را حل كند يا آنها را كاهـش دهد در ميان 

مسئوالن چندان قوى نيست و هنوز بسيارى از دستاندركاران 
طعم شيرين استفاده از نتايج تحقيق را نچشيده اند. اين قضيه 
در مورد نهادهايى كه رسـمًا متولى اين امرند و نام تحقيقات را 
با خود يدك مي كشـند نيز صادق اسـت. در حال حاضر مقوله 
پژوهش در دانشگاههاي سراسر كشور به عنوان كار تفريحى و 
درجه دوم تلقى شده و براى تربيت پژوهشگر حرفهاى هيچگاه 
تدبيرى جدى انديشيده نشده است. آمار موجود نشان مي دهد 
كه در كشور ما به ازاى هر يك ميليون نفر 348 محقق داريم و 
از نظر سـهم تحقيقات از توليد ناخاص ملى 31 /0 درصد به امر 
تحقيق اختصاص يافته است. در حالىكه در كشورهاى پيشرفته 
3 هزار نفر به ازاى هر يك ميليون نفر محقق به چشم مي خورد 
و قريب به 4 درصد از توليد ناخالص ملى براى تحقيقات منظور 
شده است، لذا براى رشـد و گسترش فعاليتهاى پژوهشى در 
كشـور بايد به مراتب بيش از آنچه تاكنون انجام شـده است به 
امـر تحقيق توجه شـود. زيرا پژوهش در هر كشـورى زيربناى 
توسـعه به شمار مي رود و هر كشـور خواهان پيشرفت بايد در 
رئـوس برنامه هـاي خود بـه پژوهش و تحقيـق اهميت ويژهاى 
قائل شود. شـكى نيست كه مهمترين و اساسىترين ركن نظام 
پژوهشـى را نيروى انسـانى محقق كه از توانايى ها، قابليت ها و 
مهارت هاي الزم پژوهشـى برخوردار باشـند تشكيل مي دهند. 
آموزش و پرورش به عنوان اولين پايگاه رسـمى فرهنگ سازى 
در ايـن زمينه وظيفهاى خطير و بزرگ بـر عهده دارد كه همانا 
تربيت نسـلى جستجوگر، انديشـمند، دانا و توانا است. شواهد 
نشـان مي دهـد اين نهاد در ايـن زمينه چنـدان كامياب نبوده 
اسـت. هم اينك در آموزش و پرورش نياز گستردهاى به تربيت 
نيروى انسـانى پژوهشـگر وجود دارد و با رفع اين نقيصه است 
كه مي توان آيندهاى را متصور شـد كه محققان و پژوهشـگران 
قابلى از ايران پروژه هاي پژوهشـى اسـتراتژيكى را در سـطح 
جهانى به انجام رسانند. امر پژوهش بايد با قدرت، قوت، جديت 
و گستردگى بيشترى در نظام آموزشى كشور( از پيش دبستان 
تـا تحصيـالت تكميلى و آكادميك ) توسـعه و دنبال شـود تا 
دانش آموزان به پژوهش و پژوهش گرى عالقهمند شده و آينده 

تحقيقاتى كشور را به نحو مطلوب محقق نمايند .
 ■ پيشينه

در زمينه گسـترش فرهنگ پژوهشـى، نهاد آموزش و پرورش 
راهكارهاى متعددى را تاكنون در قالب تأسيس مراكز پژوهشى، 
طرحها و برنامههايى در سـطح دانش آموزان و معلمان به اجرا 

در آورده است كه برخى از آنها عبارتند از :
1- پويايى پژوهشكده هاي آموزش و پرورش

وزارت آموزش و پرورش در راسـتاى حمايـت از امر پژوهش و 
تربيت مربيان پژوهشـگر آزموده و شايسته و ارتباط الزم بين 
نظام آموزشـى با نظام پژوهشـى و تحقيقاتى در تهران و چند 
شـهر بزرگ كشـور پژوهشـكدههايى به وجود آورده است. در 
اين پژوهشـكدهها سعى بر اين اسـت كه متودولوژى پژوهشى 
متناسـب با مشـخصات بومى و مسـائل فرهنگـى و مقتضيات 
زمانـى و مكانى انتخاب شـود و اطالعات و يافته هاي ناشـى از 
مطالعات پژوهشى در زمينه هاي آموزشى به كار آيند. اما اغلب 
آنهـا دو هدف مهم در پيش دارنـد، انجام پژوهش هاي علمى _ 
آموزشـى در زمينه آموزش و پرورش و ارتقاى كيفيت آموزش 

و پرورش كشور.
 2- طـرح معلـم پژوهنـده، به منظـور ترغيب به حل مسـائل 
آموزشـى و تربيتى از طريق پژوهش در عمل، توسـعه انديشه 
پژوهشـگرى در بيـن معلمان و سـاير كاركنـان، بهرهگيرى از 
تجـارب معلمـان پژوهنده و نوآور و ارج نهـادن به فعاليتهاى 
پژوهشى برنامه معلم پژوهنده از سال 75 به ابتكار پژوهشكده 
تعليم و تربيت و با مشاركت فعال شوراى تحقيقات استانها در 
سراسـر كشور به اجرا درآمده اسـت كه از طريق آن همكاران 
فرهنگـى مي توانند به اقدام پژوهى بپردازنـد. يعنى معلمان و 
مربيان آگاه و عالقمند مي توانند در مورد مسائلى كه در كالس 
درس يا مدرسـه بـا آن مواجه هسـتند به پژوهـش بپردازند. 
زمينه ها و محورهاى موضوعى، گزارش معلمان در مورد مسائلى 
اسـت كه در كالس درس يا مدرسـه با آن مواجـه بوده اند. اين 
موضوعـات عبـارت از چگونگـى تدريس يك مفهـوم علمى با 
موضوع درسـى، توليد روش حل مسـايل رفتارى دانش آموزان 
در مـوارد خـاص و شـيوه هاى اداره كالس مرتبـط بـا تعليم و 

تربيـت بودهاسـت. واقعيت اين اسـت كه فلسـفه وجودى اين 
پژوهشـكدهها و طرح معلم پژوهنده بـراى رفع و عالج موانع, 
مشـكالت و نارسـايى هاي فعلى آموزش و پرورش بوده اسـت 
نه براي گسـترش فرهنگ پژوهشـى در كشور. علىرغم اينكه 
در هفته پژوهش فراخوانهاى مقاالت و همايش هاي پژوهشـى 
عديدهاى همه سـاله برگزار مي شـود ولى براي گسترش تفكر 

پژوهشى موفقيت چندانى حاصل نشده است.
3- پژوهشسراهاى دانش آموزى

ايجاد شـرايط و امكاناتى كه رشـد خالقيت هـا و ارتقاى دانش 
و توانايى دانش آموزان را به تناسـب اسـتعدادهاى آنان فراهم 
نمايـد يكى از اهداف اساسـى آموزش و پرورش اسـت. تحقق 
ايـن هدف با توجـه به تفـاوت توانمندىهاى دانـش آموزان و 
نيـز كثرت جمعيت دانشآموزى مسـتلزم دسترسـى به منابع 
و امكانات مناسـب اسـت, ولى محدوديتهاى موجـود عمدتًا 
انجـام برنامه هاي مبتنـى برگسـتره اسـتعدادها وتفاوتهاى 
فـردى دانشآموزان را با مشـكل مواجه مي سـازد. لـذا ايجاد 
زمينه هايـى بــراى افـراد عـالقمند و مسـتعدى كه با روحيه 
تحقيـق و پژوهـش در تعميـق و گسـترش آموخته هـاي خود 
اهتمـام دارند امرى ضرورى به نظر مي رسـد. بـه همين منظور 
برنامه اى به صورت دستورالعمل تأسيس پژوهشسراهاى دانش 
آموزى در سـال 1382 از طـرف معاون آموزش و پرورش نظرى 
و مهارتـى وزارت متبوع به تمامي اسـتانها ابالغ شـد. ولى از 
آنجا كـه تاكنون تعـداد اندكى پژوهشسـراى دانش آموزى در 

سراسركشور تاسيس شـده است نمىتوان به اين زودى انتظار 
داشت كه نتيجه مطلوبى در اين زمينه حاصل آيد.

4- واحد درسى مطالعات پژوهشى 
چند سالى است كه براي آشنايى دانشآموزان با مبانى تحقيق 
در مقطع دبيرسـتان درس "مطالعات پژوهشـى " تدارك ديده 
شـده اسـت ولى به دليـل اختيارى بـودن آن و آشـنا نبودن 
بسـيارى از معلمان با اصول تحقيقاتى و وجود نداشتن امكانات 
مناسـب، اين درس چنـدان جدى گرفته نمى شـود و مي توان 

گفت كه عمال كار پژوهش صورت نمىگيرد.
 5- مسابقات انشا و مقاله نويسى

گاهى از سـوى برخى ارگانهاى دولتى مانند سازمان بهزيستى 
و يـا سـازمان آب و غيره موضوعاتى مانند رعايت بهداشـت يا 
صرفهجويـى در مصرف آب به عنوان موضوع انشـا يا مسـابقه 
مقالهنويسـى در مدارس طرح مي شود و يا يك سرى مسابقات 
فرهنگـى كشـورى ماننـد پرسـش مهـر از سـوى آمـوزش و 
پـرورش انجام مي گيرد كه بر اسـاس آن دانشآموزان اقدام به 
تهيه مقالـه، تحقيق و ... مي كنند. اينگونـه تالشها قطعًا براي 
گسـترش فرهنگ پژوهشى در سـطح آموزش و پرورش نقش 
موثرى خواهد داشت، ولى معلوم نيست كه حاصل اين برنامهها 
چه اندازه از اعتبار برخوردار اسـت و آمار و ارقام مستندى در 
زمينه پيشـرفت اين برنامه وجود ندارد كه بتوان بدان اسـتناد 

كرد و بر اساس آن براى برنامه ريزى آينده تصميم گرفت .
6- پژوهش دانش آموزى

يكـى ديگـر از مباحثـى كـه در چندين سـال اخيـر در نظام 
آموزش و پرورش كشـورمان مد نظر قـرار گرفته انجام تحقيق 
و پژوهش توسـط دانشآموزان است. اوايل سال تحصيلى 79-

80 بخشـنامه اى به مدارس ارسال شد و از دبيران خواسته شد 
ضمن دو نوبتى شـدن امتحانات شيوه ارزشيابى از آموخته هاي 

دانشآمـوزان نيز تغيير كند كه درآن مسـأله نمـره تحقيق به 
عنوان تكليف درسى مطرح شـد، ولى اشارهاى به اين نشد كه 
تحقيق توسـط دانش آموز و ارزشـيابى آن چگونه بايد باشـد؟ 
مراحـل مختلف يـك تحقيق دانـش آموزى و نظـارت معلمان 

چگونه بايد صورت گيرد ؟
در پـى ابالغ اين بخشـنامه به مدارس، معلمـان بدون اينكه از 
پژوهـش دانش آموزى و اجراى صحيح آن آگاهى الزم داشـته 
باشـند. از آن هنـگام تاكنون در حيطه هر درسـى موضوعاتى 
را بـه دانشآموزان پيشـنهاد كردهاند تا در مـورد آنها تحقيق 
نماينـد. انتخاب موضوعات بر حسـب اينكـه پژوهش فردى يا 
گروهى باشـد متنوع بوده اسـت و هر معلمى براى درسـى كه 
آمـوزش مي دهد در اين امر كامال سـليقه اى عمل كرده اسـت. 
امـا از آنجا كه دانشآمـوزان از پيش روش تحقيـق را آموزش 
نديده اند، بسـيارى از تحقيقاتى را كه انجام دادهاند با اسـلوب 
صحيـح تحقيق منطبق نبوده اسـت. وانگهى تحقيق مسـتلزم 

امكانات و منابع و زمان كافى اسـت كه متاسـفانه اين شـرايط 
بـراى دانش آمـوزان مهيا نبوده اسـت. حتـى در كتابخانه هاي 
مـدارس كتابهاى الزم براى انجام تحقيق در دسـترس نبوده 
و يا تهيه آنها مسـتلزم هزينه بوده اسـت كه بىشـك از عهده 
همه والدين دانش آموزان بر نمىآيد. همچنين زمان كافى براى 
اين كار اختصاص نيافته و بلكه انجام تحقيق در دروس مختلف 
همزمان بوده است. يعنى دانش آموز بايد در ظرف يك ماه چند 
تحقيق در مورد چند درس متفاوت مثل زبان و ادبيات فارسـى 
و عربـى و .... را انجام دهد. ترديدى نيسـت كه اين كار، دانش 
آموز را بيش از حد خسـته و نسـبت به كار پژوهشى بى رغبت 
مي كند، به خصوص كه موضوع تحقيقات سنگين و نامتناسب با 
سن دانشآموز باشد كه در اين صورت به ناچار از ديگران كمك 
گرفته مي شود و همين مسـأله هم باعث اعتراض اولياى دانش 

آموزان نسبت به اين برنامه شده است .
■ توجه به امر پژوهش و تأثير آن بر آينده

بايد توجه داشـت براى سالهاى آتى كه كشـور ما فاقد منابع 
عمـده درآمدزاى زير زمينى خواهد شـد، راهـى جز تحقيق و 
نوآورى بـراي اداره جامعه نمى ماند كه اين امر قهراً مي تواند به 
دسـت پژوهشـگران و هيأتهاى علمى محقق شـود. بنابراين با 
توجه به اهميت پژوهش و نقش كليدى آن در رشـد و توسـعه 
جوامع، گسـترش و تقويت نهاد هاي علمى و پژوهشى و اهتمام 
بـراي اشـاعه فرهنگ پژوهـش و ارتقـا جايـگاه تحقيقات در 
كشـور، براى سرعت بخشيدن به روند توسـعه يكى از لوازم و 

ضرورت هاي بنيادين جامعه است.
علىرغم تالشهايى كه براي اشاعه فرهنگ پژوهش در آموزش 
و پرورش انجام مي گيرد متأسـفانه فعاليتهـاى فرهنگى الزم 
براى شناسايى اهميت پژوهش بخوبى انجام نشده و در مدارس 
مـا امر پژوهش چنـدان جدى گرفته نمىشـود. به همين علت 
دانشآموزان پس گذراندن دوران دبيرستان و ورود به دانشگاه 
به علت آشـنانبودن بـا اين مقولـه حتى عالقهاى بـه كارهاى 
تحقيقى و عملى نشـان نمىدهند و ما همواره شاهد تحقيقاتى 
سـطحى، ناكارآمـد و حتـى كپىبردارى شـده در دانشـگاهها 
هسـتيم. علت اين است كه نظام آموزشى در دبيرستانهاى ما 
به جاى تربيت پژوهشـگر با ارائه مسائل تئوريك دانش آموزان 
را با يك سرى آموزشهاى تئوريك و محفوظات كامال مشخص 
تعليم داده اسـت. در مقاطع ابتدايـى و راهنمايى نيز به جرئت 
مي توان گفت كه دانش آموزان با پژوهش ناآشـنا هسـتند. در 
اينجا هم مهمترين دليل آن سيسـتم آموزشـى سـنتى حاكم 
بـر مدارس، تكيه بـر محفوظات و تئورىهـا و همچنين آگاهى 
نداشـتن از اهميـت پژوهش مي باشـد. يعنى معلمـان به جاى 
آشـنا كردن آنها به تكنيك و روش تحقيق و اثبات آن فقط به 
آنها مي آموزند كـه درس را حفظ كنند. در حالى كه كودكان در 
اين سـن قدرت يادگيرى بيشتر و انرژى سرشارى براى ديدن، 
درك و درك مطلب و جسـتجو و تفحص دارند و وقتشـان بايد 
در آزمايشـگاه ها و كتابخانهها صرف پژوهش و تحقيق شود نه 
اينكه فقط به حفظ كتابها و جزوه هاي درسـى محدود شـود. 
يعنى به جاى اينكه به آنها انديشـيدن را بياموزند انديشهها را 
به آنها مي آموزند. يك ضرب المثل شـرقى اسـت كه مي گويد: 
اگر كسـى يك ماهى به من بدهـد او يك وعده غذا به من داده 
اسـت. اگر دو ماهى به من بدهد دو وعده غذا داده اسـت و اگر 
سه ماهي به من بدهد او سه وعده غذا به من داده است. اما اگر 

به من ماهيگيرى بياموزد يك عمر به من غذا داده است.
طراحـى و تبيين الگوى مناسـب آموزشـى در مـدارس بدون 
توجه بـه پژوهشكارى پرهزينه و گاه بى فايده اسـت. فقط در 
صورت همسويى آموزش با جريان پژوهش است كه مي توان به 
تحقق اهداف توسعه اميدوار بود. آموزش صحيح روش تحقيق 
مي تواند دانشآموزان را براى سالهاى بعد به ويژه در دوره هاي 

آموزش عالى آماده كند.
 مسـير علم آموزى و علـم اندوزى در مـدارس بايد با آموزش 
و يادگيـرى مبتنـى بـر پژوهش همراه باشـد. مواجه سـاختن 
دانشآمـوزان بـا مسـائل واقعى جامعـه و كمك بـه آنها براى 
پژوهش و جسـتجوى راه حل هاي مناسـب نه تنهـا آنان را در 
مسـير صحيح يادگيرى قرار مي دهد، بلكه مهارتهاى اساسى 
تفكر چون شناسـايى و تبيين مسائل شيوه جمعآورى و دسته 
بنـدى اطالعـات، زمينهسـازى و آزمـون فرضيه هـا را به آنان 
مي آموزد. اين كار فقط با تدوين و اجراى برنامه درسى پژوهش 
محور ميسر است كه همت واالى دست اندركاران و برنامهريزان 

آموزش و پرورش كشور را مي طلبد.
منابع: استفاده كاربردى از فناورى اينترنت به عنوان ابزار تحقيق، 
پژوهشسراى وزارت آموزش و پرورش، فرهنگ پژوهش از فصلنامه پژوهش
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