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چکیده
این مقاله بخشی از رساله دکتری است که با عنواا «ماانو والدون نیریوه هوازا ر ابو
بدنالملل در ایرا  :نیر نخبگا دانشگاهی» ساما یافته است .در پی فهو دییول والدون
نشن نیریه بوامی ر ابو بودنالملول در ایورا  ،بوه بررسوی ماعواز از منیور نخبگوا
دانشگاهی این رشته پرداختد  .پژ هش هاعر که به ر ش نیریه زمدنهای بوا ماواهبه
عمدق عملداوی شن ،به ماان

کنهایی دست یافت که در بررسی نهایی ،با عناا امتنواز

جامعهشناختی والدن نیریه بامی ر اب معرفی شننن .یافتههوای ایون ویقدوق کدبوی بوا
ر ش مذکار در ادامه ویت بررسی کمی قرارگرفت .فرا انی درصون کونهای کدبوی بوه
دست آمنا در متن مااهبهها به عناا داداهای خوا دسوت ا  ،،مبنوای ایون مقای وه
قرار گرفت .در راستای ب

وبددن نیریه به دست آمنا الزامات جامعهشوناختی ،والدون

عل به صارت مطالعه کتابخانهای مناب مرباطه استخراج شننن .نتدجوه ایون بررسوی نوه
مالک معداری بادنن که با یافتههای ویقدق هاعر مطابقت داشتنن .مقای ه یافتوههوای
ویقدق با الزامات مننیر نشا از فقنا زمدنههای اجتماعی یز برای نیریهپردازی بامی
داشته نیریه هاصل از پژ هش کدبی در پروا بررسی کموی مقای وهای وقایوت شون.
یعنی دلدل والدن نشن نیریه بامی ر اب بدنالملل در ایورا «امتنواز جامعوهشوناختی
والدن عل » است.

واژههای کلیدی :امتناز جامعهشناختی والدن عل  ،الزامات جامعهشوناختی والدون علو ،
بررسی کمی ،نیریه دادا بنداد ،ماان والدن نیریه بامی ر اب بدنالملل
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مقدمه و بیان مسئله
تولید دانش بومی در حوزه علوم انسانی یکی از ضروریات این حنوزه اسن ؛ بن
نحنو کن در عننی آشناایی بننا دسنااورداا سنایر جوامن بشنر و آگنناای از
پیشرف اا آنان ب برآوردن نیازاا علمی جامع خود با توج بن تفناوتانا
فرااگی ،اعاقاد  ،سا اا و شرایط خاص آن نیز بپنردازد از طرفنی انی یکنی از
ااداف ذاتی تاسیس دانشگاه و ایجاد رشا و دیسیپلی در دانشگاهاا پاسخگویی ب
نیازاا علمی و نظر ار جامع اس
گسارده ،پیچیده و تحوالت پرسرع
قراردارد یعای اناظار ای اس

حوزه روابط بی الملن بن دلین مااین
ای عرص در صدر ای ساخ از نیازماد انا

ک رشا روابط بی المل در پاسخ ب جهان ماحنو

محیطی ،ب نوآور علمی و تولید نظرینات بنومی دسن

زده و نیازانا دروننی

جامع را برآورده سازد تولید نظری بومی یکی از مباحث چالشی در حنوزه علنوم
انسانی اس

ک حوزه روابط بی المل  ،ب دلی ماای

خاص آن بن طرین اولنی

نیازماد تولید نظری اس ؛ اتفاقی ک ب نظر میرسد در ایران چادان توفیقی نداشنا
اس

تولید نظری اا بومی در حوزه روابط بی المل مدتی اسن

مهمی در بی دانشگاایان سراسر جهان تبدی شده اس

کن بن بحنث

تولید نظری انایی کن از

ماظراایی مافاوت از ماظر جریان غالب ب موضنو روابنط بنی الملن پرداخان و
ضعفاا و ناکارآمد اا نظریات جریان اصلی را ب چالش کشیده و فراتنر از آن
راهکاراا و پیشاهاداایی جه

پویایی رشا و اصالح عملی وضنعی

جهنان ارا ن

دااد ،انگیزه ورود اندیشمادان ای رشا ب حوزه مفهومی نظریات بومی یا آنچاان
ک در غرب شهرت یافا «نظری اا غیرغربی» روابط بنی الملن شنده اسن

در
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ایران نیز ای بحث وارد فضا آکادمی شده اس
رشا روابط بی المل در ایران ،پیشرف

پس چرا در بحث نظرین بنومی

تئوریک حاص نشنده اسن

بنیشنک

شااسایی موان و مشکالت در ار حوزها میتواند مقدمن اقندامات عملنی بنرا
رف آن مشکالت قرارگیرد برآنیی ک مشکالت را کسانی بهانر در منیکااند کن
عمر ب صورت عملی و میدانی با مقول تح

بررسی زیسا و زیر و بی مسنا

آن را با عم جان لمس کرده باشاد اسااتید دانشگاه رشا روابط بی المل مصداق
ای گروااد با توج ب ای مقدمات ،ب دنبا تنال

در پنی بررسنی و شااسنایی

«موان تولید نظری بومی حوزه روابط بی المل در ایران از نظر نخبگان دانشگاای»
پژواشی را ساماندای نمودیی ک ب رو
زمیا ا » یا «داده بایاد»

(theory

میدانی و با رو

تحقی کیفنی «نظرین

 ،)groundedب شااسایی ای دس

موانن بپنردازد

نایج پژواش مزبور ای بود ک «نظری بومی روابط بی الملن در اینران ،در عنی
امکان معرف شااخای با امااا جامع شااخای مواج اس

» در مقال مسناقلی این

موان را ب صورت کیفی معرفی نمودهایی در ای مقال ب بررسی و تحلین کمنی
یافا اا ای تحقی میپردازیی ابادا ب طور مخاصر ب مباحث جامع شااسی علنی
وسپس الزامات جامع شااخای تولید علی اشاره میکایی آنگاه ب معرفی یافان انا و
موان یاف

شده در پژواش مذکور ب صورت کمی و در نهای

ب مقایس ای دو

مورد میپردازیی
پیشینه تحقیق
در حوزه نظری بومی روابط بی المل  ،آثار داخلی و خارجی قاب توجهی ب طبن
رسیده اس

بخشی از ای آثار ب امکان و بخشنی بن لنزوم نظرین بنومی روابنط

بی المل پرداخا اند آمیااو آکاریا و بر بوزان ( )1389و آرل تیکار و النی وینور
( ،)1390ب بررسی وضعی

نظری انا غیرغربنی و نینز دالین تولیند نشندن آن

پرداخا اند در بی نویسادگان داخلی آثار ماعندد از دکانر داقنانی فیروزآبناد
(1389الف1389 ،ب1389 ،ج1393 ،1391 ،الف1393 ،ب ،و  )1394در خصوص
تبیی ماای

مبانی فلسفی و فرانظر نظری بومی (اسالمی) روابنط بنی الملن بن

طب رسیدهاند ک در ای تحقی ما را از ورود ب بحث امکان و امااا نظری بنومی
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روابط مساغای سناخا انند از دیگنر آثنار داخلنی ،آثنار ماعندد دکانر عبدخندایی
(1391الف1391 ،ب1391 ،ج1393 ،1392 ،الف1393 ،ب) در باب امکنانسناجی
و لزوم نظری بومی و اسالمی روابط بی المل اس

ک باز ای پنژواش حاضنر بنا

اتکا و اعاماد ب آنها از ورود ب مبحث مذکور بنینیناز شنده اسن

در بنی آثنار

موجود اند ماابعی ب موضو موان تولید نظرین بنومی اشناره نمنودهانند کن از
جمل میتوان ب ای موارد اشاره کرد:
حمیرا مشیرزاده ،و مجید کافی ( )1394در «زمیا اا ساخاار نظری پنرداز
ایرانی در روابط» ب بررسی موان ساخاار در پاج حوزه پرداخا انند کن عبارتاند
از :موقعی  ،مااب پای  ،پویایی جامع دانشنگاای ،زمیان انا سیاسنی و اسناقال
فکر

سیدجواد صالحی و فریبرز ارغوانی پیرسالمی ( )1390ب برخی مشنکالت

بومیساز نظریات روابط اشاره میکااد :فقندان چهنارچوبانا ماسنجی ،عندم
تال

پیوسا برا نظری بومی ،تطور و فراز و فرود شدید روابط کشور در عرص

جهانی ک اجازه در الگواا واحد از رفانار را نمنیداند و در نهاین

چیرگنی

گفامان غربی مااثر از شرایط تاریخی و دیریا از این جملن اسنااد محمندجواد
رنجکش و حمیدرضا کشاورز ( )1394نیز ب پارها از موان نظری پرداز روابنط
اشاره میکااد سنعید باباشناای ( )1387در «نظرین پنرداز بنومی و چشنیاننداز
توسع علمی» پارها مشکالت بر سر راه نظری ساز بومی را مطرح منیکاند کن
عبارتاد از :نبود تعرینف جدیند از مهنرهانا و عااصنر موجنود در جامعن فکنر
نخبگان ،نگرانی صاحبنظران از ارا اندیش خود ،عدم مجا طنرح نظرین بنرا
فعاالن ای حوزه ،مصرف کاادگی انفعالی نظری اا وارداتی و عدم تال

جهن

پیشبرد نظری اا ساخاار سیاسی و حزبی دانشگاهاا و شیوهاا غلنط آموزشنی از
دیگر عوام ضعف نظری اسااد
نکا قاب توج ای اس

ک ایچیک از ای آثار ب صورت مساق بر مسنئل

شااسایی و معرفی مبسوط و مشروح موان تولید نظری بومی نپرداخا اند و مهمانر
از ام ای ک مولف اصلی مندنظر این پنژواش یعانی «نظنر و دیندگاه نخبگنان
دانشگاای» در ای آثار لحاظ نشده اس

در حالی ک پنژواش حاضنر بنا لحناظ
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کردن مولف اا فوق ب دنبا ارا ینک توصنیف فربن ( )thick descriptionو نینز
ارا یک نظری در ای خصوص اس
روش پژوهش
در ای تحقی از دو رو

اسافاده شده اس

ابادا با رو

کیفی نظرین دادهبایناد

موان تولید نظری بومی روابط بی المل کشف و اساخراج شد ب وسیل مصناحب
نیم ساخ

یافا با اساتید دانشگاه رشا روابط بی المل در دانشنگاهانا سنط

تهران و نیز چهار مرکز اساانی ک رشا روابط بی المل در آنها تدریس منیشنود،
پس از انجام  22مصاحب و اطمیاان از اشبا شدن کداا ،نظرات نخبگان ب دسن
آمده و براساس رو شااسی فوق با سطوح سن گانن کدگنذار بناز ،محنور و
اسا ا  ،مقول اا عمده اساخراج شدند کداا براساس مضمون ار جملن و نینز
سئوا اا تحقی ک از مصاحب شوندهاا پرسیده شده بودند ،در اناها جملن در
برنام واژهپرداز قرار میگرفااد پس از پایان کد گذار و بازبیای مکرر کداا ،ابادا
تمامی کداا در برنام اکس وارد میشدند و در مرحل بعند کنداا بن دسن
آمده براساس مفهوم و مضمون آن در دسا انا مشنابهی در ینک صنفح اکسن
جداگان طبق باد می شدند بنا انجنام این کنار تعنداد کن کنداا مصناحب را
شمار

نموده و تعداد زیرمقول اا اریک از طبقات بن دسن

آمنده بنرا انر

مصاحب را نیز معی کردیی یکی از فعالی اا اساسی ای رو  ،مقایس مسنامر
یافا اا اس

(ر

کراسو  1394 ،و محمدپور  1392و فلیک )1388 ،در نهاین

زمانی ک مقوالت و کداا ب دس

آمده ب مرحل اشنبا ( )Saturationرسنیدند،

کداا ک پژواش در مرحل کدگذار محور مجدد کدباد و طبق باد شنده
و ک کداا در ده طبق قرارگرفااد نایج ده کد عمدها بودنند کن در ینک مند
پاردایمی و در ارتباط با ای سامان یافا و در قالب نظری ا ک اشاره کردیی ،ارا ن
شدند در ادام برا تقوی

کیفی

و مدیری

اعابنار پنژواش بن بررسنی کمنی

مقول اا اساحصا شده در مصاحب اا پرداخایی در ای مرحلن بنرا ارینک از
مصاحب اا یک نمودار میل ا طراحی شد تعداد ک کداا انر مصناحب  ،تعنداد
کداا اخاصاص یافا ب ار عاوان در آن مصاحب و در نهاین

درصند انر کند،
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تشکی دااده عااوی نموداراا میلن ا بودنند بنا این کنار رویکنرد کلنی انر
مصاحب و نقط نظرات مصاحب شونده درباره موضو ب دس

میآمد برا نشان

دادن ارتباط اریک ازمصاحب اا با نایج نهایی تحقی  ،جدولی را طراحی نمنوده و

"الگو ارتباطی" ار مصاحب با نایج تحقی نام نهادیی در ادام فراوانی و درصد
کلی اریک از ای ده تی را در ک تحقی نشان داده و ب مقایس یافا اا با الزامنات
جامع شااخای تولید علی و نظری پرداز میپردازیی برا ای کار مرور مخاصنر
بر مباحث جار در حوزه جامع شااسی علی داشا و شاخصاایی را برا تطبین
با یافا اا ای تحقی اساخراج نمودیی سپس ب صورت کمی پراکادگی و توزی
ای شاخصاا در بدن پژواش را نشان دادیی نایج ای بحث نشان منیداند کن
یافا اا تحقی حاضر چگون از نظری ب دس

آمده حمای

میکاد

جامعهشناسی علم و الزامات جامعهشناختی تولید دانش
جامع شااسی علی ،رشا ا از جامع شااسی تعریف شده ک ب روابط ماقاب مینان
علی وجامع میپردازد وموضوعات مورد مطالع در آن عبارتانند از بررسنی علنی
ب عاوان یک نهاد اجاماعی ،بررسی نظاماا روابنط اجامناعی در قلمنرو علنی و
پیونداا آن با جامع اس

گروای از جامع شااسانی ک آنها را امروزه کالسنیک

مینامیی ،درصدد بودند ک رابط میان جامع و فرااگ را از یکسو و حضور علنی
را از سو دیگر ،مورد شااخ

قراردااد اولی مطالعات در زمیا جامعن شااسنی

علی در حدود سا اا  1940آغاز شد جامع شااسانی مث دورکیی ،وبنر ،مانهنایی
و زیم ن  ،در نیم ن او قننرن بیسننای از پیشننگامان جامع ن شااسننی علننی بودننند و
مشارک اا قاب توجهی در زمیان مطالعن روابنط مینان علنی و جامعن داشنااد
(قاضی طباطبایی و و دادایر)1386 ،
اجاماعی بودن علی را از دو ماظر میتوان بررسی کرد در وال او منیتنوان
گف

ک علی ب مثاب یک محصو جامع شااخای ب سایر بخش اا جامع مرتبط

بوده و سایر بخشاا کالن جامع (اعی از اقاصاد ،فرااگ ،سیاسن  ،و منذاب)
نقشی پویا و تعاملی بر تولید علی دارند در وال دوم رویکرد اجاماعی بن معانا
آن اس

ک اجاما پژواشگران و سایر کارگزاران علمی خودشنان بن مثابن ینک
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جامع و اجاما اسااد و تمام مخاصات امر اجاماعی بر امر علمی و کاشانا
علمی و عالمان نیز صدق می کاد (رحمانی ،ب نقن از جلیلنی و امکناران:1396 ،
 ) 27در ای مضمون اجاما علمی را چای تعریف میکااند کن «اجامنا علمنی
شبک مااوعی از دانشمادانی اس

ک در تعام با یکدیگر اسااد این اجاماعنات

معموال خود شام اجاما اا بسنیار اسن
نهاداا خاص فعالی

کن در حنوزه علمنی خناص و در

میکااد و در عی حا فعالی اا میان نهاد و بی رشا ا

نیز دارند» (کورنفلد و اوی  ،ب نق از امان )27 :بانابرای منی تنوان گفن
ارچ ای شبک اجاماعی بیشار ماسجی و تقوی
تقوی

کن

شود ،نظام اجامناعی نینز بیشنار

و در نایجن تولیند علنی تسنهی منی شنود؛ چنرا کن «علنی بندون وجنود

ساخااراا ااجار  ،اجاماعی و فرااگی خاص تولید نمیشود» (اباذر  ،ب نقن
از امان)28 :
«در موضوعات جامع شااسی علی ،عموما نظاماا پادا  ،ااجاراا علمنی،
سازمان و اجاماعات علی وتولید علی بررسی میشود» (ربانی و ماار )4 :1392 ،
ب عبارتی دیگر ،موضو جامع شااسی علی «عبارت اس

از بررسی علی بن عانوان

یک نهاد اجاماعی ،نظام روابط اجاماعی در قلمرو علی و پیونداا آن بنا جامعن »
(زکی )32 :1377 ،نگر اا موجود را در یک نگاه کلی ب دیدگاهانا اصنال
فرااگ و اصال

اقاصاد تقسیی میکااد «دیدگاه اصال

فرااگ یا اندیشن گراینی،

شک گیر زمیا اا و بساراا اجاماعی مااسب تاثیرگذار بر علنی را مشنروط بن
حمای

ااجاراا و ارز اا فرااگیا میداند ک زمیان مشنروعی

علمی را در جامع فراای می سازند و در رویکرد اصال
توسع علی ب طور جدایی ناپذیر با کاار طبیع

و توسنع

اقاصاد یا عمن گراینی،

برا مااف انسانی ارتباط دارد»

(حسی زاده و امکاران ،پیشی  )26 :با ای حا علی ب عاوان یک پدیده اجاماعی
از ار دو مجموع عوام فرااگی و ماد تاثیر میپنذیرد و الزم اسن

بن انر دو

ای مجموع اا توج شود
جامع شااسی علی در عمر کوتاه خنود رویکردانا ماانوعی بن خنود دینده
اس

اندیشمادان ای حوزه مطالعاتی از س موج جامع شااسی صحب

منیکااند
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جامع شااسی قدیی تولید علنی ( )OSSینا «علنی بن مثابن ینک نظنام اجامناعی»،
جامع شااسی علی جدید ( )SSKو نظری موج سوم یا کاشگر-شنبک ( )ANTاین
س موج را بازنمایی میکااد
الف) موج او یا جامع شااسی علی قدیی :علی را نهاد اجاماعی ،مسناق و
کارکرد میداند ک در آن علی واقعی
اس

عیانی ،شنک ناپنذیر ،معقنو و کنارکرد

«در ای پارادایی مفهوم آداب علی یا آنچ «الزامنات نهناد » ینا «ااجارانا

علی» نیز نامیده می شود ،مفهومی کلید محسوب می شود مفهوم ینا نظرین ا کن
اسایو فاولر آن را نوعی «دس

نامر ی در کار علی» میناماند» (قاضنی طباطبنایی و

ودادایر )127 :1386 ،در جامع شااسی علی مرتون ،برا نهادیا شندن و کنارایی
نهاد علی در جامع بر دو بعد مهی تاکید شده اس

نخس

ایاک سنازگار مینان

نهاد علی و ساخااراا اجاماعی جامع ا ک علی در آن مدنظر اس
اساسی رشد ،توسع و پیشرف

علی اسن

پنیش شنرط

دوم اسناقال کنارکرد نهناد علنی از

دیگر نهاداا اجاماعی جامعن و کاانر آن از سنو این نهادانا و سناخااراا
اجاماعی ،سیاسی ،اقاصناد و فرااگنی ،و تبعین

افنراد و اجاماعنات علمنی از

ارز اننا و اخالقیننات موجننود در نهنناد علننی بننرا نهادیان شنندن دانننش اسن
(حسی زاده و امکاران ،پیشی « )26 :باابرای شیوه او یک شیوه سلسنل مراتبنی
اس

و بسیار تمای دارد ک شک و ابعاد صور خود را حفظ کاد» (گیبنونز ،بن

نق از امان)26 :
ب) موج دوم جامع شااسی علی یا جامع شااسی علی جدید :علی را برساخ
اجاماعی در نظر میگیرد و بر نسبی باور و نفوذ اجاما و فرااگ بر علی تاکیند
دارد جامع شااسی جدید علی ( )NSSیا جامع شااسنی معرفن

علمنی ( )SSKبن

دنبا خدش دار شدن کارایی مد اا جامع شااسی قدیمی علی در تبیی تحنوالت
علی در دا اا  70و  80قرن بیسای تاسیس شد ای رویکرد بر ای فرض اساسی
مباای اس

ک علی را نمی توان خارج از جامع ماصنور شند (قاضنی طباطبنایی و

ودادایر ،پیشی  )128 :گیبونز ویژگیاا نو دوم جامعن شااسنی علنی را بندی
شرح برشمرده اس :
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یک) تولید دانش در یک زمیا کاربرد صورت منیگینرد؛ یعانی حن مسنئل
براساس مفید بودن برا صاع

یا دول

یا جامع عامتر ارا میشود

دو) فرارشا ا اس ؛ فرارشا ا بودن یک خصل
توانایی ح مسئل براساس حرک

اس

و در واق نوعی

پویاس

ک ای مسئل خود باعث منیشنود سنایر

الگواا جایگزی در فرایاد تولید دانش قاب اسافاده باشد
س ) گسارده و فاقد نظام سلسل مراتبی اس
اس

و از تانو سنازمانی برخنوردار

یعای افزایش مراکز تولید دانش ،پیوند مراکز فوق از طری کارکرد شبک اا

ارتباطات ،ترکیبباد و شک باد مجندد زیرشناخ انا زمیان انا کناربرد
صورت میگیرد
چهار) دارا مسئولی پذیر و خصل

یعای تولید داننش

[باز]اندیشی اس

در سط وسی در اجاما گسارده میشود و بازتاب روشای از ارز اا افنراد و
گروهاایی اس

ک در فرایاد تولید دانش درگیر میشوند و خصل

فرایاد از یک پرس وجو مداوم از یک ارزیابی دا می نسب

بازاندیشی نینز

ب منوقعیای اسن

ک ما در آن قرارداریی و آنچ را قادر ب انجام آن اسایی تشکی میداد
پاج) دارا نظام کاار کیفی

امگانی در تولید دانش اس

بدی معاا ک در

شیوه دوم ،بسیار از مراکز و اعضا مافاوت در زمان اا و مکان اا مخالف یا ب
طور ایزمان و ماوالی در ارتباط با ای اسااد (ربانی و امکاران ،پیشی )129 :
ج) موج سوم یا مد سوم جامع شااسی علی ب دنبا ناکارآمد نسبی نظرین
کوا در تبیی تحوالت و فرایاداا سری عصر علی و فااور نسن جدیند از
نظری پرداز اجاماعی علی ظهور کرد رویکردانا جدیند «تلفیقنی و فرایاندنگر
نظیر کاشگر-شبک و نظری اا مرتبط و یا مشا از آن مث نظرین «شنیوه جدیند
تولید دانش /مد دو» ،علی پسانرما و نظری روابط دانشگاه-صناع -حکومن
«رشا س گان » ،جا جامع شااسی معرف

ینا

علمی را گرفااد» (امنان )129 :یکنی

از رویکرداا مهی ای موج نظری کاشنگر-شنبک اسن

این نظرین در ضنم

اجاااب از رویکرداا یکجانب گرایان ر الیسای و برساخ گراینی اجامناعی در
تدوی و تولید علی ،رویکرد ترکیبی ارا کرده اس

و مرکب اسن

از ر الیسنی
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علمی ،برساخ گرایی اجاماعی و تحلی گفامان ،و بر ای نکا اصرار می ورزد ک
علی فرایاد مهادسی ناماجانسی اس

ک در آن کلی مولف اا اجاماعی ،تکایکنی،

مفهومی و ماای در ای آمیخا و ترجم و تفهیی میشوند (امان)130 :
در ای نگر  ،علی «گون ا از معرف
میشود و مخلوقی اس
اس

اس

ک با سازوکار اجامناعی تولیند

ک اسای خود را مدیون جماع انا انسنانی و ابنزار

ک جلوه آن را می توان در کاشاا ،گزار اا و ابزار مورد اسافاده آنان دیند

در ای رایاف  ،توای علی یگان ب نقد کشیده میشنود و سرشن
اجاماعی امر عارضی و محامن الوقنو اسن
فعالی

و از خصنل

علنی از لحناظ

محلنی و اقاضنایی

علمی برخوردار اس » (قانعی راد ب نقن از فراماند )58 :1392 ،از نظنر

بوردیو دانشمادان ن ب دنبا کشف خود حقیق
کشف حقیق

بلک مااف اجامناعی حاصن از

اسااد «در واق گراینی بوردینو ،بنرآورد مافعن

در کناش علمنی

دانشمادان نقش اساسی دارد دانشنمادان بنرا ایاکن از ایشنان تقندیر شنود ،بن
شهرت برساد ،ب قدرت سیاسی و اقادار علمی برساد و بخشنی از فضنا جلنب
توج را پرکااد ،کاش علمی انجام میدااد» (امان)67 :
ای مرور گذرا بر جامع شااسی علی ،تاو  ،تکثر و تضاد رویکرداا ،نظری انا
و گفاماناا موجود در ای حوزه از دانش بشر را آشکار میکاد جامع شااسی
علی یک گفامان یک دس

و واحد را تشکی نمیداند بلکن «شنمار کثینر از

رویکرداا ،پاراداییاا ،مواض نظر و رو اا تجربنی در جامعن شااسنی علنی
امروزی

یا مطالعات علی و فاناور بن چشنی منیخورنند» (قاضنی طباطبنایی و

ودادایر ،پیشی  )137 :باابرای می توان گف
حا حاضر مااثر از شیوه برخورد کسانی اس
ب امی جه

اس

«پیکره موضو جامع شااسی علی در
ک در آن دس

ب مطالع میزناند

ک برخی از موضوعات مورد توجن ینک گنروه قنراردارد و

برخی دیگر مورد عالق گروای دیگر» (زکی ،پیشی )30 :
در جامع شااسی علی ،الزامات و ضروریاتی پیشنیاز تولید علی تلقی می شوند
ک با وجود ای شرایط زیس جهانی مطلوب ،می توان اناظار تولید علی از اجامنا
علمی اندیشمادان را داش

طبیعی اس

ک عکس ای قضی نینز صنادق اسن

و
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در صورت فقدان ای شرایط ،علی و نظری ا نیز تولید نخوااد شد مهیتری این
شرایط را می توان شرایط و الزامات ماد و فرااگنی عانوان کنرد «علنی فقنط در
جوامعی ک شرایط ماد و فرااگی مااسبی دارنند بن مینزان چشنمگیر توسنع
مییابد» (ودادایر و امکاران )2 :1387 ،حمای اا ساخاار از شرایط مطلنوب
زیس جهان نهاد علی محسوب میشوند «توسع علی امچون ار نهاد دیگر بنوده
و مسالزم حمای

ارز اا گروه یا اجاما علمی اس » (وداداینر و امکناران،

پیشی  )2 :در حالی ک ساخااراا موجود در مسیر خالف ای حماین
کااد ،در حقیق

حرکن

ضدااجاراا فعا تر از ااجاراا عم نموده و ب منانعی در برابنر

تولید و توزی علی تبدی میشوند
از جمل ویژگیاا مهمنی کن در جامعن شااسنی علنی از شنرایط مطلنوب
زیس جهان نهاد علی تلقی می شود ،تخل آحاد اجاما علمی ب اخالقیات علمنی
اس

وگرن تولید علی صورت نمیپذیرد اگر علی را ب مازل یک کاال و خندمات

تلقی کایی ،ای «کاالاا و خدمات تولید نمیشوند مگر ایاک رفانار افنراد حرفن ا
ماطب بر معیاراا اخالقی و حرف ا خاصی باشد» (ودادایر و امکاران ،پیشنی :
 )8قابلی انا فنرد و انگینزه کنارگزاران علنی نینز در زمنره شنرایط مطلنوب
جهان علی قلمداد میشنوند «بنرا ورود بن ینک زمیان علمنی از سنویی

زیس
صالحی

علمی و از سو دیگر اعاقاد ب باز یا ینک «لیبیندو علمنی» الزامنی

اس » (بوردیو ب نق از فراماد ،پیشی )61 :
یکی دیگر از شرایط جامع شنااخای تولیند علنی موضنو ارتباطنات ،اعنی از
ارتباطات بی کارگزاران علی ،نهاد علی و سایر ساخااراا اجاماعی اس

مرتنون

پنس از شننک گیننر و اسناقرار مااسننب نهنناد علنی درون سنناخااراا اجامنناعی
«ضرور تری

شرط پویایی و کارآمد نهاد علی در جامع را تعامن نهناد علنی و

نهاداا اجاماعی با توج ب ویژگیاایی چون روابط کارکرد و ارتباط دوسنوی
معرفی میکاد» (حسی زاده و امکاران ،پیشی  )27 :در سطحی فراتر ،ای ارتبناط
بی فرااگاا و تمدناا در سط بی المللی ضرور قلمداد میشنود «زیسنا در
عرص صورت باد اا نوی اجاماعی ،بدون ارتباط با دیگر فرااگ اا و تمدن انا

16

روابط خارجی ♦ سال دهم ♦ شماره سیوهشتم ♦ تابستان 1397

تقریبا ناممک ب نظر میرسد امروزه دسایابی ب پیشنرف

و توسنع نینز مسنالزم

برخوردار از سطحی موثر از امکار اا در تعامالت برونمنرز اسن
دنیا آموز

لنذا در

عالی نیاز ب ارتباطات و تبادالت بی المللی کامال احساس میشنود»

(محسای)261 :1396 ،
از دیگر مسا لی ک در حوزه اجاماعی دانش طرح منیشنود ،مقولن سنلط و
اژمونی اس

گاای ای موضو ب طرد نفنوذ و سنلط قندرت در حنوزه داننش

تاکید داشا و بر گف وگواا عار از قدرت ب سبک اابرماس اصنرار منیورزد
و گاه بر مشروعی

قدرت و یا حداق حضور ناگزیر و تاثیر قندرت بنر مااسنبات

علی اقرار مینمایاد پیروان موج سوم علنی ،از جملن طرفنداران نظرین کاشنگر-
شبک  ،مباحث را از نو کاش ارتباطی اابرماسی نمیدانادک وضعی
یا شرایط ایدهآ سخ بر مباا دعنو طنرفی بنرا حقیقن

آرمانی گفاار

سنره را از ناسنره

تشخیص میداد «پیروان نظرین کناشگنر-شنبک برداشنای غینرذات گرایانن از
اژمونی دارند ک مباایبر عدم تقارن اس
بلک ترغیب اس

قندرت تصناحب و تصنرف نیسن ،

قدرت معلو کشمکشاا نظامبخش اس

ای کشنمکشانا

شیوه ارتباط و نیز توزی قدرت را مشخص می کااد» (قاضی طباطبایی و وداداینر،
پیشی )133 :
در جامع شااسی علی نقش برجسا نهاداا ،ب ویژه نهاد دانشگاه در تولید علی
قاب توج اس

«دانشگاه با گسار

داننش بنی فرااگنی ارز انا فرااگنی،

مهارتاا پژواشی ،تفکر علمی ،کار گروای و توسع فرایاد یناددای-ینادگیر
با سایر دانشگاهاا میتواند نقش خود را در ازاره جدید بهار ایفنا کاند» (حسنیای،
پیشی )262 :
رزنیک با تلقی علی ب مثاب حرف و اخالق خاص حرفن ا بن دوازده معینار
اشاره میکاد ک آرماناا ااجار تسهی کااده تولید علی تلقی میشوند:
یک) درساکار  :دانشمادان نباید دادهاا و ناایج علمی را جع  ،تحریف و ینا
سوء تفسیر نمایاد
دو) دق  :دانشمادان باید از ارتکاب خطا در پژواش اجاااب کااد ،بن وینژه
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در ارا ناایج
سن ) بلانندنظر  :دانشنمادان باینند از دادهانا ،ناننایج ،رو انا ،اندیشن اننا و
ابزاراا خود مشارکا اسافاده کااد
بن انر مسنئل ینا

چهار) آزاد  :دانشمادان باید برا انجام پنژواش نسنب
فرضی ا آزاد باشاد

پاج) اعابنار/مندر  :مندار ینا اعابنارات تحصنیلی بایسنای در جنایی کن
صالحیاش را داشا باشاد اعطا شود ن ار جا و مکانی ک صالحی
شش) تعلیی :دانشمادان بایسای ب تربی

ندارد

دانشمادان آتی مبادرت ورزیده و از

چگونگی یادگیر و انجام علی مفید و اثنربخش از جاننب آنهنا اطمیانان حاصن
کااد
اف ) مسئولی پذیر اجاماعی :دانشمادان باید از خسنارت زدن بن جامعن
اجاااب ورزند و در راساا ایجاد مااف اجاماعی تال

نمایاد

اش ) قانون مدار  :در فرایاد پژواش ،دانشمادان بایند قنوانی و مقنررات
مربوط ب کارشان را رعای

کااد

ن ) فرص  :از دانشمادان نباید ب طور غیرماصفان ا  ،فرص
علمی یا پیشرف

اسافاده از مااب

در حرف علمی را سلب کرد

ده) احارام ماقاب  :دانشمادان بایسای با امکاران خود با احارام ماقابن رفانار
نمایاد امکار و اعاماد ،ساگ بانا اجامنا علمنی اسن

کن در صنورتی کن

دانشمادان ب یکدیگر احارام نگذارند ،در ای میشکاد
یازده) کارآیی :دانشمادان باید از مااب موجود ب طور منثثر اسنافاده نمایاند،
زیرا دانشمادان مااب اقاصاد  ،انسانی و فای محدود در اخایار دارند
دوازده) احارام و رعای

حقوق آزمودنیاا (موضوعات) :دانشمادان نباید بن

ااگام اسافاده از موضنوعات انسنانی در آزمنایشانا علمنی ،از حقنوق و شننن
انسانی تخطی کااد آنها باید با موضوعات غیرانسانی با احانرام رفانار کنرده و بن
ااگام اسافاده از آنها در آزمایشاا علمی ،مراقب باشناد (وداداینر و امکناران،
پیشی )8 :
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عالوهبر معیاراا اخالقی مدنظر رزنیک ،ودادایر و امکناران براسناس آراء
دو اندیشماد جامع شااسی علی یعانی مرتنون و میانروف ،جندولی از ااجارانا و
ضدااجاراا را شااسایی و معرفی کردهاند ک رعای

ای ااجاراا برا تولید علنی

مفید اسااد و در شرایط بیااجار و بیاخالقی ،نهاد یا حرف علی و دانشنگاهانا
قادر ب تحق ااداف خود نیسااد تولید و توسع علی «در جوام انسنانی بن وینژه
در جوام در حا توسع ا ماناد ایران ک علی و فااور قویا ب لحاظ اجامناعی،
فرااگی و سیاسی نهادیا نشده اس  ،در گرو توسع و تقوی

روزافنزون اخنالق

در حوزهاا مخالف علی-فااور اس » (امان)10 :
با مرور گذرا ب ماای

جامع شااسی علی و گون شااسی آن ،برحسنب نیناز

پژواش خود میتوانیی مهماری شاخصاا یا امان الزامات جامع شنااخای تولیند
علی را از میان انبوای از مباحث و مسنای موجنود برگنزیایی طبیعنی اسن
نوشاار مدعی خالص ساز مباحنث و منال انا در مقنوالت زینر نیسن
برحسب نیاز بحث ب اناخاب مهماری منال انا دسن

این
لنیک

زدهاینی )1 :صنالحی

و

قابلی اا فرد نخبگان و پژواشگران را میتوان اولی عاصر ضنرور قلمنداد
کرد  )2حمای اا ساخاار از تولید علی و کارگزاران عرص علنی دومنی نیناز
اس

 )3زمیا اا فرااگی و حمای

فرااگ اجاماعی نیز الزام غیرقاب اغمناض

در تولید علی تلقی میشود  )4کارکرداا نهادانایی چنون نهناد آمنوز

و نهناد

دانشگاه ،دیگر شاخص الزامی در میان مولف اا اجاماعی علی قلمداد میشنود )5
از جمل الزامات جامع شااخای حیاتی برا تولید علی و دانش ،مقول ارتباطات در
علنی در طنی زمنان

سط نخبگان ،نهاداا و بی المللنی اسن

 )6مسنئل انباشن

طوالنی ،دیگر پیشنیاز اجاماعی علی اس

 )7مقول قدرت ،سلط و اژمنونی نینز

از موضاعات موثر در مباحث جامع شااسی علی معرفی شدهانند  )8حماین انا
ماد و معاو از جانب اجاما نیز از مباحث مهی جامع شااسی علی عانوان شنده
اس

 )9انگیزهاا عامالن عرص علی نقشی کلید در تحرینک آننان بن سنم

تولید علی و دانش تلقی میشود ای شاخصاا بنا یافان انا پنژواش منا یعانی
کداا داگان ب دس

آمده در ای پژواش انطباق دارد ک عبارتاد از:
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معرفی کمی یافتههای تحقیق
در ای بخش ب معرفی کمی یافا اا ار مصاحب و ارتبناط آن بنا نایجن تحقین
میپردازیی

در مصاحب او  19کد معاد  23/17درصد ب عدم احساس نیاز در نخبگان و 38
کد معاد  46/35درصد ک کداا ب دالی ای امر مربوط منیشنوند بن عبنارتی
دیگر در ای مصاحب  57کد معاد  69/52درصد کداا ب ای موضو اخاصناص
دارد ن کد معاد  10/98درصد ب تبیی رااکاراا ایجاد نیاز مربوط اس
تولید نظری بومی روابط بی المل با اف

لنزوم

کد یعای  8/53درصد مضنمون دیگنر

بود ک ایجاد شد سلط نظریات غربی با چهارکند معناد  4/8درصند و پناج کند
غیرمرتبط با بحث و در اص حواشی مصاحب بودند الگو ارتباطی ای مصناحب
در جدو زیر مشااده میشود
امکان و لزوم
نظریه بومی

مشکالت مادی
نخبگان

ضعفهای
فردی نخبگان

سلطه
نظریات غربی

مشکالت
فرهنگی

موانع
نهادی

مشکالت
ساختاری

واکنش
نخبگان
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از مجمو  61کد تولید شده در ای مصاحب تعداد  28کد یعای قریب ب  %46کن
کداا ب طرح ای دغدغ میپردازد ک مقدم نظری پنرداز بنومی بایند مباانیبنر
نیازاا عیای علمی این رشنا قرارداشنا باشند ،نن بنر مبنانی احساسناتی و ینا
فرانظر

ای مصاحب شونده بیشاری موان را در ساخااراا علمنی ،فرااگنی و

سیاسی جامع میداند ک شام  13 ،کد و معاد حدود  %22ک کداا اس

سلط

نظری اا غربی  11کد معاد  18/3درصد ،موان نهناد شنش کند معناد 9/84
درصد و مشکالت فرد دو کد معاد  3/27درصد را ب خود اخاصاص دادهاند و
تاها یک کد مافرق با  1/64درصد حضور دارد الگو ارتبناطی بنی مصناحب بنا
کداا اساخراجی از ای قرارند:
امکان و لزوم
نظریه بومی

ضعفهای
فردی نخبگان

سلطه نظریات
غربی

مشکالت
فرهنگی

موانع نهادی

مشکالت
ساختاری
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در ای مصاحب امکان و لزوم نظری بومی اشاره 21کند را تولیند کنرده اسن
نزدیک ب  %18/75کداا را ب خود اخاصاص داده اس

عالوهبنر این افن

کن
کند

دیگر (معاد  6/25درصد) نیز ب صورت ضمای و غیرمساقیی بنر رو ضنرورت
نظری بومی تاکید میکاد در ای مصاحب موان سناخاار  30کند معناد 26/79
درصد کداا را شام میشود ضعف عوام انسانی یا نخبگنان بنا  21کند معناد
 18/75درصد ،مجموع دیگر از موان تولید را بازنمایی میکاد فقدان محر انا
و انگیزانادهاا با اف

کد معاد  6/25درصد ،موان نهاد با شش کد یعانی 5/36

درصد و عدم معرف

ب لزوم نظری با  12کد معاد  10/71درصد در زمره موانن

معرفی شدهاند الگو ارتباطی بی ای مصاحب با کنداا نهنایی در جندو زینر
نمایان اس :
امکان و لزوم
نظریه بومی

ضعفهای فردی
نخبگان

مشکالت
مادی

مشکالت
فرهنگی

موانع
نهادی

مشکالت
ساختاری

در کداا مصاحب چهارم ،بیشاری فراوانی مربوط ب امکان و لزوم نظری بومی اسن
ک  18کد یعای  42/86درصد کداا را شام میشنود در مینان موانن  ،ضنعف عامن
انسانی با  11کد معاد  26/19درصد بیشاری کداا را در برمیگیرد موانن سناخاار
 فرااگی و نیز موان خارجی ارکدام با چهار کد و  9/52درصند و موانن نهناد بناس کد معاد  7/14درصد بقی مضنامی منرتبط بنا موانن تولیند را شنام منیشنوند
امان گون ک مشخص اس  ،ای مصاحب شنونده مسنا مناد را چاندان در تولیند
نشدن نظر بومی دخی نمیداند و با دو کند ( 4/76درصند) تناثیر آن را رد منیکاند
جدو الگو ارتباطی بی کداا ای مصاحب با کداا نهایی در ادام میآید:
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ضعفهای
فردی نخبگان

امکان و لزوم
نظریه بومی

سلطه نظریات
غربی

مشکالت
فرهنگی

موانع
نهادی

مشکالت
ساختاری

در مصاحب پاجی ب لحاظ درصد و فراوانی کداا ،امکان و لزوم نظری بومی روابط
با ده کد و  32/25درصند در صندر مفناایی تولیند شنده قنراردارد مضنمون نقند
نظریات موجود (جریان اصلی) نیز با دو کد معاد  6/45درصد ب طور غیرمساقیی
بر لزوم تولید نظری بومی دالل

دارد سلط نظرینات غربنی بنا افن

 22/58درصد در زمره موان معرفی شده اس
نظری پرداز دالل

عاصر زمان ک بر شرو بنا تناخیر

دارد با  4کد معاد  12/9درصد و ارتباط عرص نظر و عمن

و موان فرااگی تح
مضامی ب دس

کند یعانی

عاوان کلی موان با اف

کند یعانی  22/58درصند ،سنایر

آمده اسااد الگو ارتبناط این مصناحب را منیتنوان بن این

صورت نشان داد:
امکان و لزوم
نظریه بومی

مشکالت
مادی نخبگان

ضعفهای
فردی نخبگان

سلطه نظریات
غربی

عنصر
زمان

مشکالت
فرهنگی

موانع
نهادی

معضل
ارتباط
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ای مصاحب با  10کد معاد  26/32درصد بیشاری تاکید را بر وجود نظرین انا
ایرانی داشا اس

در ای مصاحب موان مطرح شنده در اصن منان از انسنجام و

مدون شدگی و رسمی
اش

یافا نظری اا موجود بودهانند امکنان نظرین بنومی بنا

کد معاد  21/05درصد ،لزوم نظری بومی با نقد نظریات موجود با یک کند

معاد  2/63درصد ،موان ساخاار  4کند یعانی  10/53درصند ،موانن فنرد و
نهاد ارکدام با دو کد معد  5/26درصند کنداا تولیند شنده اسنااد الگنو
ارتباطی ای مصاحب عبارت اس
امکان نظریه
بومی

مشکالت
مادی نخبگان

از:

ضعفهای
فردی نخبگان

سلطه نظریات
غربی

موانع
ساختاری

موانع
نهادی

معضله
ارتباط

در ای مصاحب نیز بیش از  26کد معاد  40/63درصد کداا تولید شده بر امکان
و لزوم نظری بومی تاکید نموده اس

ضعف کنارگزار انسنانی بنا  9کند معناد

 14/06درصد ،بیشاری مان پیشرو معرفنی شنده و بعند از آن نوپنا بنودن رشنا
روابط بی المل با شش کد معاد  9/38درصد قراردارد در ای نگر

با شش کد

معاد  9/38درصد بر قابلی اا تبییای نظری اا موجود روابط نینز تاکیند شنده
اس

ای بدان معای اس

ک باید از نگاه سفید و سیاه یا صفر و صد ب مسنئل

نظری اا اجاااب کرد موان نهاد با  4کد معاد  6/25درصد ،موان سناخاار بنا
 4کد معاد  6/25درصد و موان معیشای و انگیزشی نخبگان نینز بنا عانوان عندم
حمای

با  4کد معاد  6/25درصد ،کداا ای ارز اسااد ک نقش مشنابهی در
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تولید نشدن نظری بومی باز کردهاند الگو ارتباط ای مصاحب با کداا نهنایی
پژواش در جدو زیر نشان داده شده اس :
امکان و لزوم
نظریه بومی

مشکالت
مادی نخبگان

ضعفهای فردی
نخبگان

مسئله
زمان

موانع
ساختاری

موانع
نهادی

موانع
فرهنگی

ای مصاحب ضم تایید امکان و ضرورت تولید نظری بومی روابط بنا  11کند معناد
 20/75درصد کداا بیشاری معض پیش رو تولید نظری بومی را بنا  19کند فقندان
عیایگرایی معاد  35/84درصد و ذاایگرایی با  11کد معناد  20/75درصند کن در
حقیق

دو بیان از یک تی اسااد و در قالب معضالت فرااگی معرفی و ارا شدهانند،

بیان میکاد ضعف رشا روابط بی المل در دانشگاهاا کشور با دو کند یعانی 3/77
درصد و ضعف عام انسانی نیز با دو کد معناد  3/77درصند از موانن تولیند نظرین
بومی معرفی میشوند اشن

کند در این مصناحب معناد  15/09درصند کنداا بن

موضوعات مافرق پرداخا اند الگو زیر ارتباط ای مصاحب را نشان میداد:
امکان و لزوم نظریه بومی

ضعفهای فردی نخبگان

موانع ساختاری

موانع نهادی

موانع فرهنگی
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در ای مصاحب با  19کد معاد  26/39درصد ک کنداا بنر امکنان تولیند نظرین
بومی تاکید شده ،گرچ با ن کد یعای  12/50درصند کنداا بنر قابلین
نسبی نظری اا موجود نیز تاکید شده اس

بیشاری مان ب لحاظ فراوانی موانن

نهاد با  11کد معاد  15/28درصد معرفی شده اس
اش

دومی عامن پرتکنرار بنا

کد ،با  11/11درصد ک کداا ب نبود اجما بی نخبگان داللن

از آن ضعف فرد نخبگان بنا افن

کناربرد

دارد پنس

کند و  9/72درصند کنداا قنراردارد موانن

ساخاار شش کد یعای  8/33درصد کداا را در برمیگیرد فقدان مشوق با چهنار
کد معاد  5/56درصد ای نشانگر مشکالت سناخاار و انی نهناد و فرااگنی
اس

نوپا بودن رشا روابط بی المل در اص با س کند معناد  4/17درصند بنا

عاصر زمان مرتبط بوده و مشکالت ماد نیز س کد یعای  4/17درصد را ب خنود
اخاصاص میداد دو کد ب عانوان کنداا مافرقن اسنااد الگنو ارتبناط این
مصاحب با یافا اا پژواش از قرار زیر اس :
امکان و لزوم
نظریه بومی

مشکالت مادی
نخبگان

ضعفهای
فردی نخبگان

مسئله
زمان

موانع
ساختاری

موانع
نهادی

معضل
ارتباطات

موانع
فرهنگی

امکان و لزوم نظری بومی با  21کد معاد  19/63درصد منورد تاییند مجندد قنرار
میگیرد در معرفی موان  ،بیشناری تاکیند بنا  26کند معناد  24/30درصند رو
ضعفاا و موان ساخاار قرارمیگیرد  22کد فقدان مشوقاا بنا  20/56درصند،
معضلی چادوجهی را نشان میداد ک ای در فرااگ و ای نهاداا و ای ساخااراا
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ریش دارد ضعفاا و مشکالت نهناد بنا  16کند 14/95 ،درصند کن کنداا
مصاحب را در برمیگیرد ضعفاا فرد با  10کد معناد  9/35درصند کنداا و
بیاخالقی و بداخالقیاا موجود در فضا علمنی بنا  6کند 5/61درصند موانن
بعد معرفی شده اسااد عدم تعام با نخبگان دنیا س کند معناد  2/80درصند،
اخاالف بی نخبگان با دو کد معاد  1/87درصد ،و نوپا بودن رشا روابط با ینک
کد یعای  0/93درصد کد کماری فراوانی کداا را شام میشوند الگو ارتبناطی
ای مصاحب با ک تحقی نیز ب شرح جدو زیر اس :
امکان و لزوم
نظریه بومی

مشکالت مادی
نخبگان

ضعفهای
فردی نخبگان

عنصر
زمان

مشکالت
فرهنگی

موانع
نهادی

معضل
ارتباطات

در ای مصاحب بیشاری کداا  47کد معاد  41/59درصد ،ب تایید امکان و لنزوم
نظری بومی پرداخا اند در بی موان موجود نیز  24کد معاد  21/24درصد کداا
مربوط ب سلط نظریات غربی اس

فقدان مشنوق و مشنکالت منالی بنا  16کند

معاد  14/16درصد انی در حنوزه سناخااراا و انی حنوزه نهناد پراکاندهانند
ضعفاا فرد نخبگان با  12کد یعای  10/62درصند مربنوط بن این مضنمون
نشان از اامی
ساخاار با اش

عام انسنانی در سناخ

و پرداخن

نظرین بنومی اسن

موانن

کد برابر  7/08درصد کداا در رتب بعد را دارد عدم تعام با

جهان و نخبگان با س کد معاد  2/65درصد و موان نهناد بنا ینک کند معناد
 0/88درصد آخری موان معرفی شده در ای مصاحب بودهاند الگو ارتباط این
مصاحب با یافا اا پژواش در زیر مشخص شده اس :
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امکان و لزوم
نظریه بومی

مشکالت
مادی نخبگان

ضعفهای
فردی نخبگان

سلطه نظریات
غربی

موانع
ساختاری

مشکالت
فرهنگی

موانع
نهادی

معضل
ارتباطات

امکان و لزوم نظری بومی روابط در مجمو با  10کند معناد  16/67درصند کنداا
مورد تایید اس

موان پیشرو نیز ب ای شرح معرفی میشنوند :فقندان حماین

نظری بومی با  22کد یعای  36/67درصد باالتری فراوانی کداا را دارا اسن

از

موانن

ساخاار با ده کد معاد  16/67درصد کداا و موان سط فرد با ن کد یعانی 15
درصد دو مان نزدیک ب ای در بی موانن معرفنی شنده در این مصناحب اسنااد
گرچ ای مصاحب شونده بر وجود محر اایی با دو کد معاد  3/33درصند اشناره
دارد ،اما مشکالت حمایای را غالب بر این انگیزاناندهانا منیدانند عندم تعامن بنا
نخبگان دنیا نیز با دو کد معاد  3/33درصد در زمره موان معرفی شدهاند مشکالت
نهاد و سلط نظری اا غربی نیز ارکدام بنا ینک کند و  1/67درصند بنا کمانری
تاکید معرفی شدهاند الگو ارتباطی ای مصاحب نیز در زیر مشخص شده اس :
امکان و لزوم
نظریه بومی

مشکالت مادی
نخبگان

ضعفهای
فردی نخبگان

سلطه نظریات
غربی

موانع
ساختاری

موانع
نهادی

معضل
ارتباطات
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در ای مصاحب نیز امکان و لزوم نظری بومی در مجمو با  16کند معناد 14/03
سلط نظری اا غربنی بنا

درصد از فضا حاکی بر بقی مصاحب اا مساثای نیس

 35کد یعای  30/70درصد کداا ک این مصناحب را بن خنود اخاصناص داده
اس

موان ساخاار دومی دسا از مفاایمی اس

درصد در رده بعد موان معرفی شده اس

ک بنا  21کند معناد 18/42

ضعفاا فرد نخبگان بنا  16کند

معاد 14 /04درصد کداا مصاحب را شام میشنود مشنکالت نهناد ده کند
معاد  8/77درصد ک مصاحب را شما میشود افن
بیان گر نبود تفاای بی نخبگان اس

عدم حمای

کند معناد  6/14درصند

از تولید نظری بومی با پناج کند

معاد  4/39درصد ،و س کد با  2/63درصد بر وجود منوانعی در انر سن سنط
فرد  ،نهاد و ساخاار صراحاا تاکید میکااد یک کند بنا  0/88درصند مسنئل
نوپا بودن رشا روابط را عاصر منوثر معرفنی منینمایند الگنو ارتبناطی این
مصاحب ب شرح جدو زیر اس :
امکان و لزوم
نظریه بومی

مشکالت
مادی نخبگان

ضعفهای
فردی نخبگان

مسئله
زمان

موانع
ساختاری

موانع
نهادی

معضل
ارتباطات

موانع
فرهنگی

امکان و لزوم نظری بنومی در مجمنو بنا  11کند یعانی  22/92درصند بناالتری
فراوانی را ب خود اخاصاص داده اند مشکالت فنرد نخبگنان بنا  10کند معناد
 20/83درصد کداا بیشاری مان پیشرو معرفی شده اس

مشکالت ساخاار و

امتناع جامعه شناختی تولید نظریه بومی روابط بینالملل در ایران؛ مروری کمی بر یک مفهوم کیفی 29

مشک ارتباطات و معض انگیز

نخبگان ارکدام با شش کد یعای  12/5در صند

در رتب ن دوم قراردارننند مشننکالت منناد و معیشننای نخبگننان نیننز بننا پنناج کنند
یعای 10/42درصد معرفی میشود سلط نظریات و فراانگ غربنی بنا چهنار کند
معاد  6/25درصد و مشکالت نهاد تاها با ینک کند و  2/08درصند در ردینف
موان معرفی شدهاند در ای مصاحب چهنار کند یعانی  8/33درصند از کنداا بنر
وجود مشوقاا الزم برا تولید تئور تاکید کرده اس

و ای نقش سایر موانن

را پررنگتر میکاد الگو ارتباطی ای مصاحب با یافان انا نهنایی پنژواش در
جدو زیر نمایان اس :
امکان و لزوم
نظریه بومی

مشکالت مادی
نخبگان

ضعفهای فردی
نخبگان

موانع
ساختاری

موانع
نهادی

معضل
ارتباطات

موانع
فرهنگی

در ای مصاحب مجموعا  25کد معاد  44/64درصد کداا ب امکان و لزوم نظرین
بومی روابط اخاصاص یافا اند در بی موان معرفی شده موان ساخاار با  13کد
یعای  23/21درصد ،ضعفاا فرد نخبگنان بنا  10کند معناد  17/86درصند،
مشکالت ماد و معیشای نخبگان و مشکالت نهاد ارکدام بنا چهنار کند یعانی
 7/14درصد آخری موان معرفی شده در این مصناحب اسنااد الگنو ارتبناطی
کداا تولید شده در ای مصاحب در جدو زیر نمایش داده شده اس
امکان و لزوم نظریه بومی

مشکالت مادی نخبگان

ضعفهای فردی نخبگان

موانع ساختاری

موانع نهادی
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بعد از تایید امکان و لزوم نظری بومی روابط بی المل با اشن

کند معناد 9/64

درصد ،موان تولید نظری ب ای شرح معرفی میشوند موان ساخاار بنا  27کند
معاد  32/53درصد ،مان حوزه عم سیاسی با  12کد برابر  14/46درصد (ک در
زمره مسا

ساخاار مدنظر قرارگرفا ) ،ضنعفانا فنرد نخبگنان بنا  11کند

معاد  13/25درصد در رتب بعد موان ای مصاحب محسنوب منیشنود موانن
نهاد با ن کد یعای  10/84درصد ،مشکالت معیشای نخبگان بنا سن کند معناد
 3/61درصد ب عاوان مان معرفی شده اس  ،اما بالفاصل با یک کند (برابنر 1/20
درصد) کی تاثیر مسا

ماد و معیشای را در برابر آن قرارمیداد ای مصناحب

عدم حرک اا ایجابی را در تولید نشدن نظری بومی مهیتر از وجود موان سلبی
دانسا و کی تاثیر مخالف

عدها از نخبگان با تولید نظری بومی را بنا چهارکند

معاد  4/82درصد کداا مطرح میسازد در نگر

این مصناحب شنونده جامعن

علمی کشور وارد فاز تولید نظری بومی روابط شده اس
بوده و با س کند معناد  3/61درصند عانوان شنده اسن
مصاحب با کلی
امکان و لزوم
نظریه بومی

ک با مسئل زمان منرتبط
الگنو ارتبناطی این

پژواش در جدو زیر روش اس :

مشکالت
مادی نخبگان

ضعفهای
فردی نخبگان

موانع
ساختاری

موانع
نهادی

معضل
ارتباطات

مسئله
زمان

موانع
فرهنگی
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در ای مصاحب امکان و لزوم نظری مجموعا با  16کد معاد  12/91درصد کداا منورد
تایید قرارگرفا و بیشاری تاکید بر موان ساخاار با  32کد برابر  25/81درصد اسن
 19کد برابر  15/32درصد ب انگیزهکشی ساخاار اشاره میکاد ای کداا بن منوانعی
در ساخااراا و نهاداا اشاره دارند ک انگیزهاا نخبگان را از بی میبرند ضنعفانا
فرد نخبگان نیز با  24کد معاد 19/35درصند کن کنداا از جملن مهمانری موانن
شااخا شدند سلط نظریات و فرااگ غربی با  15کند یعانی  12/10درصند و موانن
نهاد با چهار کد یعای  3/23درصد مورد تاکید قرارمیگینرد ولنی بنا پناج کند یعانی
 4/03درصد نهاد وزارت خارج را تبر میکاد ن کد معاد  7/26درصند مشنکالت
معیشای را فاقد تاثیر میداند وجود انگیزهاا فرد نخبگان با ینک کند معناد 0/81
درصد تایید شده اما فقدان مشوقاا کافی برا برانگیخا نخبگان نینز امنی مقندار
تاکید میشود الگو ارتباطی ای مصاحب در جدو زیر آمده اس :
امکان و لزوم
نظریه بومی

ضعفهای
فردی نخبگان

موانع
ساختاری

موانع
نهادی

سلطه نظریات
غربی

مسئله
زمان

موانع
فرهنگی
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مصاحب شونده اخیر از دو ماظنر شخصنی و اسنااندارد جهنانی بن نظرین بنومی
نگریسا و براساس نظر شخصی بر امکان نظری بومی با پاج کد یعای  6/10درصد
کداا تاکید داشا سپس ای نظر را ب عاوان مورد کمیناب رد نمنوده و بنر اماانا
تولید نظری بومی با  39کد برابر  47/56درصند تصنری منینمایند این نگناه در
خصوص موان تولید نظری ب طور عام ،ب معضالت ساخاار بنا  13کند معناد
15/85درصد کداا اشاره میکاد مشکالت نهاد با اف

کد معاد  8/54درصند،

و مشکالت معیشای با پناج کند یعانی  6/10درصند منورد تاکیند قرارگرفان انند
ضعفاا فرد نخبگان با دو کد یعای  2/44درصد و دو کد دیگر نیز بنر امکنان
در تولید و امااا درتوجی و دفا از نظری بومی تاکید دارد ب جدو ارتباطی ای
مصاحب توج میکایی:
ضعفهای فردی
نخبگان

موانع
ساختاری

موانع
نهادی

موانع
فرهنگی

مشکالت
مادی

واکنش
نخبگان

ای مصاحب بر امکان تولید نظری بومی با دو کد یعای  2/47درصند تاکیند نمنوده
با  27کد معاد  33/33درصد کداا لزوم نظرین بنومی را تاهنا براسناس نیازانا
عیای و مسئل محور میپذیرد ن براساس مبانی فرانظر

در تبینی موانن تولیند

نظری بومی ،موان ساخاار با  20کند برابنر  24/69درصند بناالتری فراواننی را
داراس

ضعفاا فرد نخبگان با مضمون رفاهزدگی و بیدرد با کنداایی بن
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فراوانی 18عدد 22/22 ،درصد کداا ،در مرتب بعد موان معرفی منیشنود یکنی
دیگر از تردیداا ای مصاحب در خصوص لزوم تولید نظری بومی ،قابلی
نظری اا موجود با پاج کد برابر  6/17درصد عاوان شده اس

تشنا

تبییای

در مبنانی

فرانظر در دنیا اسالم نیز با دو کد معناد  2/47درصند در زمنره موانن تولیند
نظری معرفی میشود بیاثر مشکالت ماد با س کد معاد  3/70درصند کنداا
مورد تاکید قرارمیگیرد سیاس زدگی در علی نیز با دو کد برابنر  2/47درصند در
بی موان عاوان شده اس
امکان تئوری بومی

ب الگو ارتباطی ای مصاحب در جدو میپردازیی:

ضعفهای فردی نخبگان

موانع ساختاری

موانع نهادی

موانع فرهنگی

ای مصاحب مجموعا با  23کد برابر  51/11درصد کداا بنر امکنان و لنزوم نظرین
بومی اشاره دارد ضعفاا فرد نخبگان با  14کند یعانی  31/11درصند کنداا
عمدهتری مان تولید تئور بومی معرفی میشود سلط نظری اا و فرااگ غربنی
با  3کد معاد  6/67درصد مان دوم معرفی شده و مشکالت معیشای نیز با دو کد
معاد  4/44درصد فاقد موضوعی

عاوان شنده اسن

این نگناه نینز بنر وجنود

نظری اا بومی روابط در تاریخ کشور با یک کد و  2/22درصند اشناره منیکاند
مشکالت نهاد با یک کد یعای  2/22درصد دارا تاثیر معرفی میشود امچانی
ای مصاحب شونده نبود اجما بی نخبگان در خصوص چیسای و تعریف نظرین
را با امی مقدار فراوانی و درصد عاملی در تولید نشدن نظری دانسنا اسن

بن
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الگو ارتباطی ای مصاحب نگاای میافکایی:
امکان و لزوم
نظریه بومی

ضعفهای
فردی نخبگان

موانع
ساختاری

معضل
ارتباطات

امکان و لزوم نظری بنومی بنا مجمنو بیسن
مصاحب بیس

سلطه نظریات
غربی

موانع
نهادی

کند و  25/97درصند کن کنداا

ویکی مورد تایید اسنااد مشنکالت سناخاار بنا  31کند معناد

 40/26درصد ،ضعفاا و مشکالت فرد نخبگان با  12کد یعانی  15/58درصند،
نوپا بودن رشا روابط با س کد برابر بنا  3/90درصند ،رویکنرد تجربنی در ذان
نخبگان ایرانی نیز با امی تعداد کد موان معرفنی شنده اسنااد مسنا

مناد و

اقاصاد با دو کد و  2/60درصد فاقند تناثیر معرفنی شنده و فقندان اجمنا بنی
نخبگان با دو کد و  2/60درصد جزو موان اس

در ای نگاه وجنود نظرین انا

بومی ولو ب صورت غیرمدون با یک کد و  1/30درصد انکار نمنیشنود و سنلط
نظری اا غربی نیز تاها با یک کد یعانی  1/30درصند منورد اشناره قرامنیگینرد
الگو ارتباط ای مصاحب با یافا اا نهایی پژواش ب قرار زیر اس :
امکان و لزوم
نظریه بومی

ضعفهای
فردی نخبگان

معضل
ارتباطات

موانع
ساختاری

سلطه نظریات
غربی

مسئله
زمان

موانع
نهادی
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در مصاحب بیس

و دوم با  14کد ،یعای 25/45درصد کداا مصاحب  ،بنر امکنان

و لزوم نظری بومی تاکید شده اس

موان ساخاار با  10کد برابنر 18/18درصند

کداا ،ضعفاا فرد نخبگان با  7کد معاد  12/73درصد کنداا معرفنی شنده
اس

معض ارتباطات نیز با امان تعداد کد مورد تاکید اس

کد ،یعای  10/91درصد کداا را ب خود تخصیص داده اس
با دو کد و  3/64درصد در ردیف موان معرفی شدهاس
شده واکاشاایی را برانگیخا اس

موان نهناد شنش
مشکالت مناد نینز
مجمنو موانن معرفنی

ک بنا  3کند و  5/45درصند در صنف موانن

تحلی میشوند
امکان و لزوم
نظریه بومی

جه

ضعفهای
فردی نخبگان

مشکالت
مادی

موانع
ساختاری

معضل
ارتباطات

مسئله
زمان

موانع
نهادی

واکنش
نخبگان

بررسنی پراکاندگی و توزین ارکندام از این تنیانا داگانن در سراسنر

مصاحب اا ای تحقی  ،حضور ار تی در اریک از  22مصاحب را با عالمن
عدم حضور آن را با عالم
حضور را نشان میداد

وو

 -نشنان داده و شنمردیی جندو زینر این تکنرار و
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جدول  .1تعداد حضور هریک از تمها در هر مصاحبه

نمودار ای فراوانی و درصد ارکدام از تیاا در سراسر مصاحب اا انجام گرفا ب
ای صورت اس :

95.45

90.91

100.00

95.45

72.73

68.18

54.55
40.91
21

امکان و لزوم
نظریه

15

20

مشکالت مادی موانع ساختاری

21

ضعف فردی
نخبگان

16
موانع فرهنگی

درصد هر تم

45.45

22

موانع نهادی

12

9

معضل ارتباطات

مسئله زمان

10

13.64
3

سلطه نظریات واکنش نخبگان
غربی

تعداد هر تم

بحث و نتیجهگیری
با بررسی کمی کنداا حاصن از تحقین کیفنی و اسناخراج فراواننی و درصند

امتناع جامعه شناختی تولید نظریه بومی روابط بینالملل در ایران؛ مروری کمی بر یک مفهوم کیفی 37

ارکدام از تیاا مشااده میشود ک در نظر نخبگان مصناحب شنونده امکنان تولیند
نظری بومی روابط بی المل در کشور وجود دارد  21منورد یعانی  95/45درصند
مصاحب شوندگان بر ای امر اذعان کردهاند لذا موان تولیند نظرین بنومی روابنط
بی المل در نگاه ای نخبگان را مرور میکایی موان نهاد ک ب معانی کنیکنار
یا کژکارکرد نهاداا مسنئو و دخین در امنر تولیند علنی اسن  ،در امن 22
مصاحب ب چشی میخورد و تاثیر مشکالت نهاد را در ای امر  100درصد تاییند
میکاد ضعفاا فرد نخبگان ب معای فقدان قابلی اا و انگیزهانا فنرد بنا
 21مورد فراوانی و  95/45درصد دومی مان عاوان شده اسن

موانن سناخاار

ک شام ساخااراا سیاسی ،آموزشی و غیره اسن  ،بنا  20منورد معناد 90/91
درصد ک مورداا مصاحب سومی مان معرفی شده اس

در رتبن بعند منان

مشکالت فرااگی ب مفهوم فقدان زمیا اا فرااگی الزم جه

حرک

در مسنیر

نوآور و تولید علی قراردارد ک در  16مورد از مصاحب انا بن آن اشناره شنده و
معض ارتباطات بنا فراواننی 12

 72/73درصد موارد بررسی را در بر گرفا اس
مورد و  54/55درصد مصاحب اا مان بعد اس

ای تی ب معای فقدان روابنط

درون اجاما علمی بی نخبگان و نیز ارتباطات بی المللی اس

سلط نظری انا

غربی در  10مورد تکرار شده و  45/54درصد مصناحب شنوندگان بن آن تصنری
نمودهاند مسئل زمان ب ای معای اس

ک ای رشا روابط بنا تناخیر وارد کشنور

شده و ای تولید علی نیازماد گذر زمان اس
موارد بررسی را شام شده اس

ای تی با  9بار تکرار  40/91درصند

واکناش نخبگنان آخنری منانعی اسن

کن بنا

کماری تکرا معرفی شده و ب معای عکسالعم نخبگان ب سنایر موانن از جملن
معضالت معیشای ،سیاسی و نهاد اس

ای تی با  3بار تکرار در  13/64درصند

مصاحب اا تاکید شده اس
امانگون ک پیشار اشاره کردیی بررسی الزامات جامع شااخای تولید علی بن
موارد اشاره دارد ک در نظر نخبگان شرک

کااده در این پنژواش ،در سناخاار

اجاماعی علی ایران خصوصا در رشا روابط بی المل  ،ای مولف اا مفقود یا بسنیار
ضعیف اسااد ای بار نگاای تطبیقی بن الزامنات جامعن شنااخای و فقندان آنانا
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خواایی داش

تا دریابیی آنچ عام تولید نشدن نظری بومی روابط بنی الملن در
و قابلین انا فنرد

ایران اس  ،فقدان الزامات مذکور منیباشند )1 :صنالحی

نخبگان و پژواشگران را میتوان اولی عاصر ضرور قلمداد کرد در ای تحقی
ضعفاا فرد نخبگان ای مولف را مفقنود معرفنی منیکاند  )2حماین انا
در حنالی کن

ساخاار از تولید علی و کارگزاران عرص علی دومنی نیناز اسن

نخبگان باور دارند ساخااراا موجود حمایای نامنوده و گناه امچنون منانعی در
مقاب علی عم میکااد )3زمیا اا فرااگی و حمای

فرااگ اجاماعی نیز الزام

غیرقاب اغماض در تولید علی تلقی میشود اما در ای تحقی فرااگ جامع فاقند
مولف اا الزم عاوان شده اس

 )4کارکرداا نهادانایی چنون نهناد آمنوز

و

نهاد دانشگاه دیگر شاخص الزامی در میان مولف اا اجاماعی علی قلمداد میشود
ای مولف نیز در نظر نخبگان دچار کاسایاا و کژکارکرد اایی اس

 )5از جمل

الزامات جامع شااخای حیاتی برا تولید علی و داننش مقولن ارتباطنات در سنط
نخبگان ،نهاداا و سط بی المللی اس
ب صراح

اما در جامع علمی ایران فقدان ارتباطنات

از سو نخبگان مورد بررسی ما تصری شده اس

علی در طی زمان طوالنی ،دیگر پیشنیاز اجاماعی علی اس

 )6مسئل انباشن
اما نوپا بودن رشا و

تاخیر در ورود رشا روابط ب ایران از عوام تولید نشدن نظری بومی عاوان شنده
اسن

 )7مقولن قندرت ،سننلط و اژمنونی نیننز از موضناعات مننوثر در مباحننث

جامع شااسی علی معرفی شدهاند در ای پژواش سلط نظریات غربنی در مفهنوم
مدنظر گرامشی از موان تولید نظری بومی معرفی شند  )8حماین انا مناد و
معاو خصوصنا اقاصناد عرصن علنی از جاننب اجامنا نینز در مباحنث مهنی
جامع شااسی علی عاوان شده اس

ای در حنالی اسن

کن در اکثنر منوارد این

بررسی کارگزاران عرص علی از مشکالت معیشای گل داشنا انند  )9انگینزهانا
عامالن عرص علی نقشی کلید در تحر

آنان ب سم

تولید علی و دانش تلقنی

میشود در مجمو عوام و موان معرفی شده انگیزه عوام انسانی بنرا تنال
در ای مسیر را از بی برده و در ای پژواش بدان تصری شده اسن
در زیر مقول واکاش نخبگان و نیز مشکالت معیشای بیان شده اس

این مولفن
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میتوان نایج گرف

اگر وجود و حضور مولف اا معیای برا تولیند علنی،

(ک نظری پرداز بومی از مصادی برجسا آن اس ) ضرور و بایسا اس  ،این
تحقی نشان میداد ک غالب ای مولف اا در اجاما علمی ایران مفقودند باابرای
میتوان گف

«امااا جامع شااخای تولید نظری بومی عام اصلی تولید نشدن ای

نو نظری در کشور میباشد ای در حالی اس

ک در نظر صناحبنظنران امکنان

ذاتی و معرف شااخای تولید نظری بومی وجود دارد»
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