
نياز سنجي در 
اولويت بندي طرحهاي 

 پژوهشي كشور
 

 »مژگان شاه حسيني«: تنظيم از
                                                       

 
در راسـتاي ضـرورت و اهميت توجه به اولويت بندي طرحهاي پژوهشي در كشور در ذيل نظرات                  

محقق نويسنده و دانشيار    » دكتر كتابي «سـه تن از استادان برجستة  دانشگاه و صاحبنظران پژوهشي            
محقق، رئيس گروه بررسي مسايل     » ثريا مكنون «پژوهشـگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي، دكتر         

نـان در پژوهشـگاه علـوم انساني و مطالعات فرهنگي و نمايندة شوراي عالي انقالب فرهنگي در                  ز
پژوهشـگر و مدير هماهنگي     » محمـد مهـدي اسـماعيلي     «شـوراي اجتماعـي ـ فرهنگـي زنـان و           

پژوهشـهاي سـازمان صدا و سيما را در خصوص بايدها و نبايدهاي اولويتهاي تحقيقاتي در كشور                 
 :مي خوانيد

 
و منزلت پژوهش و پژوهشگران در ايران به  رغم همة ادعاها در نازلترين سطح قراردارد و در               نقـش   

. واقع برخالف انتظارمان در عصر پيشرفت آنچه كه به حساب نمي آيد پژوهش و يافته هاي آن است
اگـر حـوزة تحقـيقات در كشـور را در متـن جامعة  ايران و در چارچوب مسايل آن بنگريم در اين            

ت مـتوجه خواهـيم شد كه پژوهش در ايران كم و بيش از همان كمبودها و نارسايهايي رنج                   صـور 
در اينجا به سه مورد از مشكالت اساسي در حوزة پژوهش           . مـي بـرد  كه كل جامعه بدان مبتالست         

 :اشاره مي كنيم

   حاكميت روابط مانند ويروسي تمام مراحل پژوهش را از          :ـ حاكميـت روابـط بـه جـاي ضوابط         ١
انتخاب موضوع گرفته تا گزينش، تأييد مجري، تصويب هزينة اجراي طرح و تعيين ناظر دربرگرفته 

بارهـا ديـده شده است كه ضروري ترين و بنيادي ترين طرحهاي تحقيقاتي چون در سطوح                  . اسـت 
 ، بايگاني شدند و در مقابل، طرحهايي با حداقل گونـاگون مـراجع تصـميم گـيرنده مدافعـي نداشته      

ت و كامالً تكراري مدافعان سرسختي داشته و با بودجه اي كالن مورد تصويب قرارگرفته  كه                 ضرور
 .و اين همان بي توجهي نسبت به اهميت اولويتهاي تحقيقاتي در كشور است

 پژوهش  مستلزم دارا بودن روحيه و شوق و ذوق           : ـ فقدان فرهنگ تحقيق و نبودن روحية پژوهش       ٢ 
يكي از داليل عمدة آن تأمين نكردن       . سفانه غالب پژوهشگران، فاقد آن هستند     بـراي تحقيق است كه متأ     

 .نياز مالي محقق است

 ١٣٨١ بهار –شماره بيست و هفتم / رهيافت 



 ١٣٨١ بهارتم رهيافت شماره بيست و هف

  ٣

 متأسفانه كساني كه به عنوان ناظر براي طرحهاي         :ـ عـدم اعمـال نظـارت دائمـي و مستمر پژوهش           ٣
اي بررسي  تحقيقاتـي تعييـن مي شوند اكثراً به دليل داشتن اشتغاالت فراوان از اختصاص حداقل وقت بر                

طـرحها و راهنمايـي پژوهشـگران بـه طور مستمر خودداري مي كنند و با انجام كار سطحي به  فكر پايان                       
به همين دليل در بسياري از سازمانهاي دولتي       . هـرچه سـريعتر  پـروژه و دريافت حق انظاره خود هستند            

و توجه افراطي به حتـي در بعضـي مؤسسـات پژوهشـي نوعـي تمايل شديد و بيمار گونه براي تكروي               
مصـالح و مـنافع يـك مؤسسـه خـاص بدون  در نظر گرفتن منافع و مصالح كشور مشاهده مي شود كه                        

همين تكرويها كه نشان از ناهماهنگي در       . كردمـي تـوان از آن بـه عـنوان نوعـي محدودنگـري  تعبير                 
وضوعي تحقيقات  برنامه ريزي هاي تحقيقاتي در كشور دارد، سدي براي تحقق طرح اولويت بندي م             

از اساسي ترين اقدامات براي حل . شده و ادامة انجام تحقيقات مقطعي و مصلحتي را تقويت مي كند
چنيـن معضـلي، حـذف تعـدد مـراجع تصيم گيري در امر تحقيقات و زير پوشش قراردادن مراجع                    

اي تصـميم گـيري تحـت يـك مديريـت واحد يكي از معاونان وزارت علوم و انتخابي كردن هيئته                   
تصـميم گـيرنده در مـورد طرحها و يا افزايش سهم و نقش اعضاي انتخابي در آنها مي باشد، با اين                      
روش مـي تـوان اميدوار بود كه نظام گزينشي اولويت بندي طرحهاي پژوهشي كشور اصالح شود و                 

اي كه مانند حلقه ه   ... بـه طـور همـه جانـبه براي هريك از حوزه هاي اقتصادي، سياسي، اجتماعي و                  
مهمترين نكته در اين خصوص شناخت      . زنجـير، ريسـمان توسـعه را مـي چينند اولويت قائل شد              

موضـوعات مبـتال بـه جامعـه و اولويـت بـندي نيازها و سپس انجام تحقيقات ميداني با استفاده از                      
 .تئوريهاي قابل انطباق با فرهنگ جامعة ماست

 طبقه بندي نيازها بر مبناي سياستهاي       در ايـن زميـنه نخسـتين گـام شناخت سياستهاي كشور و             
پژوهشـي اسـت كـه ببينيم كدام يك از اين موضوعات در شرايط فعلي جامعه و در دنيا از اهميت                     

 .برخوردار بوده و نتايج حاصله از آن چه تأثيراتي بر روند توسعه خواهد داشت

ك پروژة تحقيقاتي   متأسفانه تحقيقات در جامعة ما يك حركت  سياسي است تا فرهنگي يعني ي              
اگر بودجة تحقيقاتي در    . بـه كسي محول مي شود كه بر اساس ارتباط انتخاب شده نه علم و تجربه               

كشـور صـرف شناخت معضالت، اولويتها و نيازهاي جامعة اسالمي و توليد روش براي تحقيقات                
 مشكالت جامعه   متناسب با فرهنگ جامعه شود فارغ از اينكه چه كسي آن را انجام داده بسياري از               

 .حل خواهد شد

امروزه ممكن است اسم هر كار و مطالعة نظري را پژوهش بگذارند درحالي كه پژوهش داراي                 
مسـيري است شامل دو بخش مطالعة نظري و شاخصه ها و معادالتي كه در پي مطالعة نظري شكل                   

رفته بايد مطالعات،   در يـك پـروژة تحقيقاتـي كـه بر اساس نياز در اولويت اجرا قرار گ                . مـي گـيرد   
سياستها و استراتژيهاي كل كشور در نظر گرفته شود تا بتوان نتايج مفيد و كار آمد حاصله را چراغ                   

بسـيار تأسفبار است كه تحقيقات در كشور بريده بريده و فقط در حد كاربرد  . راه توسـعه قـرار داد   
لذا اين گونه تحقيقات    . ام مي شود  يك سري از شاخصها، مدلها ي غربي و تطبيق آن با جامعه مان انج             

اين ضعف . نه از لحاظ استراتژيك و نه از نظر مدل سازي و تئوري سازي مفيد به فايده نخواهد بود
اينجاست كه طرح ريزي يك سياست      . بويـژه در تحقيقات علوم انساني خود را بيشتر نشان مي دهد           
ن موضوعات مرتبط با نيازها، اطالعات جـامع نيازسنجي و طبقه بندي آن و سپس دراولويت قرارداد    

تا زماني كه زيربنا، هدف     . كارآمدي به دست مي دهد كه مي توان از آن در چرخة توسعه بهره گرفت              
بـرنامه و موقعيـت زمانـي را نشناسـيم و بخواهيم بر اساس شاخصها و معادالت و تئوريهاي غربي                    



 ١٣٨١ بهارتم رهيافت شماره بيست و هف

  ٤

ثبتي فقط چند جلد به ساير پژوهشهاي       دسـت بـه تحقـيق بزنـيم بدون به دست آوردن هيچ نتيجة  م               
 .انجام شده در كتابخانه ها افزوده ايم

در كشـورهاي توسـعه يافـته يكـي از شـقوق  توسعه، تحقيقات كاربردي است و وقتي از منظر        
آسـيب شناسـي بـه تحقـيقات مـي نگـريم مـي بينـيم كه در كشور ما حلقة مفقوده، ضعف در انجام                         

قات توسعه اي عملياتي ترين شق تحقيق براي ايجاد ارتباط بهينه ميان تحقي. تحقيقات توسعه اي است
به همين دليل اولويت بندي طرحهاي پژوهشي با هدف   . بخشـهاي عملياتـي و پشتيباني توسعه است       

 .پيشرفت و توسعة همه جانبه بسيار حياتي است

 درك نيازهاي   يكـي از ابـزارهاي اولويـت  قايل شدن براي موضوعات روز جامعه، شناسايي و                
واقعـي كشـور و ارزيابـي دقـيق نواقص و مزيتهاست اما به دليل ناديده گرفتن اصل نياز در شرايط           
بحرانـي وحساس مي بينيم كه بسياري از تحقيقات انجام شده در سطح ملي با وجود صرف سرمايه                  

 . و بودجة كالن نتايجي درخور و با اهميت در برنداشته است

يش درونـي در بخشهاي اداري مراكز تحقيقاتي انجام گيرد و كارها و             الزم اسـت تـا يـك پـاال         
فعاليـت هاي پژوهشي از قالب يك كار اداري و رسمي بدون توجه به روح و فرهنگ تحقيق بيرون                   

ضـروري اسـت تا بخشي از تحقيقات ملي و آينده ساز كشور به بخشهاي خصوصي و معتبر                  . آيـد 
ي مراكز تحقيقاتي كاسته شود، در آن صورت مي توان با           واگـذار شـود و كمـي از حجـم بوروكراس          

تدوين قانوني منسجم و مدون از تصويب تا اجراي طرحهاي پژوهشي نگاه سودمندانه و تشريفاتي               
 .به تحقيق را به ديدگاهي آينده نگر، مسؤوليت طلب و اولويت سنج مبدل ساخت

اكز تحقيقاتي دولتي و نيز خصوصي      ضـروري اسـت تا اولويتهاي جامعه با مطالعات الزم توسط مر           
در اين دو بخش كارشناسان بايد . انجـام شـود و نيازهاي كنوني و آتي كشور مورد توجه قرار گيرد    

با مطالعه برنامه ريزي و اطالعات كافي در دسترس و آمارهاي موجود، اولويتهاي جامعه را بسنجند                
 از بلند پروازيها، با ايجاد يك ارتباط        در زميـنة تحقـيقات وارد مطالعـات عمقـي شـوند و بـه دور                 

 .منسجم مطالعاتي، به پژوهش دامنه اي پربار بخشند
 
 
 

Email to 

mailto:?body=www.nrcir.org/rahyaft/r27/pdf/2701.pdf&subject=NRCIR-Rahyaft

