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چکیده
بـا پیـروزی انقالب اسلامی ایـران در سـال  ،1357انقالبـی در علوم انسـانی و جایـگاه متولیان
این علوم نیز رخ داد و بر تصفیۀ اسـاتید دانشـگاه تأکید شـد .در دروس دانشـگاهی رشـتههای
علـوم انسـانی نیـز تغییـر و تحوالتی در راسـتای اسالمیسـازی و بومیسـازی رخ داد که به نظر
مـی رسـد انقلاب در علوم انسـانی مبتنی بـر هویت ملی ،سیاسـی و دینی مدیران سیاسـی بوده
اسـت .سـؤال ایـن پژوهـش آن بود که نقش ایـن هویتها در بیـن متولیان علوم انسـانی چگونه
اسـت؟ بـرای پاسـخ به این سـؤال بـر روش کمی -پیمایشـی متمرکز شـد .جامعۀ آمـاری مورد
مطالعـه نیـز اسـاتید حـق التدریس و هیئـت علمی دانشـکدۀ علوم انسـانی و اجتماعیِ دانشـگاه
ایلام بـه تعـداد  76نفـر بودنـد کـه بـا اسـتفاده از فرمـول کوکـران 64 ،نفـر از آنـان بـه روش
نمونهگیـری غیراحتمالـی اتفاقی انتخاب شـد و پرسشـنامۀ اسـتاندارد در بین آنهـا توزیع گردید.
تجزیـه و تحلیـل دادههـا هـم با توجه به توزیـع غیرنرمال بـودن دادهها ،از طریـق نرمافزار spss
و  smart PLSانجـام شـد .یافتههـا بیانگـر آن بـود کـه هویـت ملـی و هویت دینی به واسـطۀ
اخلاق پژوهشـی و اخلاق حرفـهای بـر گرایـش بـه بومـی کـردن مؤثـر هسـتند؛ ولـی هویت
سیاسـی نـه بـه واسـطۀ اخالق پژوهشـی؛ بلکه به واسـطۀ اخلاق حرفـهای بر گرایـش به بومی
کـردن علـوم انسـانی تأثیـر دارد .هویتهـا پایبنـدی بـه اخلاق پژوهشـی را کاهـش میدهند و
اسـاتیدی کـه گرایـش بـه هویـت دینی و ملـی بیشـتری دارند ،بـا وجود اعتقـاد بـه کارآمدی و
حقیقتیابـیِ پژوهشهـای علمـی ،بـر اخلاق حاکم بـر این پژوهشهـا پایبند نیسـتند.
واژگان کلیدی :هویت ،اخالق حرفهای ،اخالق پژوهشی ،علوم انسانی بومی.
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مقدمه
تولـد و شـکوفایی علـوم به طور کلـی در هر جامعهای ،بر حسـب نیـاز و مایحتاج آن
جامعه اسـت و رشـد و توسـعۀ این علوم برای آن جامعه نوعی ارزش تلقی میشـود؛
ولـی بـا ورود علـوم از یـک جامعـه بـه جامعـۀ دیگـر ،نوعی عدم تـوازن بیـن جامعۀ
مبـدأ و مقصـد و نوعـی تلقـی منفی در جامعۀ مقصـد ایجاد میگردد .جامعـۀ مبدأ این
علـوم را محصـول دسـترنج خـود تلقی میکنـد و به مثابه کشـف حقیقتـی میپندارد
کـه محصـول جامعـۀ برتر و انسـانهای برتر اسـت و جامعـۀ مقصد را تنبل ،ناانسـان،
محـروم و وحشـی تصـور میکنـد .جوامـع مقصد نیـز در هراس هسـتند که بـا ورود
ایـن علـوم ،تفکر و ارزشهای بومی خود را از دسـت دهند؛ لذا جنبشـی در مقابل این
علـوم شـکل میگیـرد؛ چنانکه خاسـتگاه این علوم را اسـتعمارگر و خود را مسـتعمره
مینامنـد و ایـن جنبـش بـا اصطالحات مختلفی همچـون «مقاومت بومـی» و «جنبش
ضـد اسـتعماری» به وجـود میآید.
چنانچه به تاریخ رجوع کنیم در مییابیم که با بیرون رفتن اسـتعمار از کشـورهای
اسـتعمارزده و وجود شـکاف توسعه در بین کشورهای غربی و كشورهاي جهان سوم،
جنبشهای ملیای با رویکرد ضداسـتعماری و پسااسـتعماری شـکل گرفت که بر این
بـاور بودنـد علـم و دانـش ،موجـود اسـتعمار و غـرب اسـت و اسـتعمارگران به دلیل
حفـظ منافع خویـش ،عناوین و تصاویر منفی از مردم تحت اسـتیالی خود میسـازند
(ذاکـری صالحـی .)264 :1389 ،در این رویکرد ،کشـورهای اسـتعمارگر و به اصطالح
غربـی ،ایـن ایدئولـوژی و تصاویر منفـی را بر باورهـا و اعتقادات مـردم در قالب علم
مسـتولی میکننـد؛ بدین ترتیب ،یک نظام ارزشـی و هنجـاری در قالب علم ،بر جامعۀ
تحـت سـیطره غالـب میشـود؛ از این رو ،هـر رفتار و تفکـری که برخلاف این نظام
ارزشـی باشـد ،توهم و نابهنجار تلقی میگردد و با زدن برچسـبهایی منفی همچون:
خرافـی ،بیفرهنـگ ،عقبافتـاده و  ،...در ایجـاب یـا سـلب رفتـار و تفکـرات افـراد
جوامـع تحت سـیطره سـعی میشـود .به تأسـی از فوکـو 1میتوان گفت کـه «قدرت»
گفتمانهـا ،دانشهـا ،بدنهـا و ذهنیـت ها را میسـازد (یورگنسـن و فیلیپـس:1389 ،
)36؛ بنابرایـن طبـق ایـن رویکـرد ،دانـش هرگـز پدیـدهای خنثـی و بیطرف نیسـت.
كشـورهاي جهان سـوم بـرای غلبه و مبـارزه با این رویکـرد ،سـعی در بازنگری علوم
کردنـد کـه در نتیجـۀ آن ،ایـدۀ علـوم بومی طرح شـد .مبنای طـرح ایدۀ علوم انسـانی
1.Foucault

دورة نوزدهم ،شمارۀ  58و 59؛ بهار و تابستان 1397

فصلنامۀ علمي -ترويجي

سردار فتوحی

157

بومـی ایـن بـود که علـوم انسـانیِ موجـود ،محصـول تاریخ ،سـنت و فرهنـگ غرب
هسـتند و کاربسـت آنها ،افزون بر اینکه به بهبود و حل مسـائل و مشـکالت اجتماعی
بومـی یاری نمیرسـاند ،باعـث اضمحالل سـنت و فرهنگ بومی و سـلطۀ تمامجانبۀ
غـرب بخصـوص در حـوزۀ فرهنگی بر کشـور بومـی نیز میشـود؛ البتـه در مواقعی،
خـود ایـن جنبـش و اعتـراض از درون جامعـۀ مبدأ شـکل میگیرد و جوامـع خودی
(جامعـۀ مبـدأ علـوم) نقد میشـوند یا ممکن اسـت جوامع مقصـد ،علوم واردشـده را
پذیـرا باشـند و جامعـۀ مبـدأ علـوم را برتـر تلقی کننـد؛ لذا به طـور کلی ،چهـار تیپ
ایـدهآل از روابـط بین جامعۀ مبدأ و مقصد علوم به صورت جدول شـمارۀ ( )1ترسـیم
میشود:
جدول شمارۀ ( .)1تیپهای ایدهآل از روابط جوامع مبدأ و مقصد علمی

جوامع مبادلۀ
علوم

طرز تلقی
از علم
علوم
به مثابه
حقیقت

جامعۀ مبدأ
(جامعۀ تولید
علوم)

جامعۀ مقصد
(جامعۀ میزبان
علوم)

علوم
به مثابه
برساخت
قدرت

طرز تلقی از
خود
(جامعۀ بومی)
جامعۀ برتر،
انسان برتر،
حقیقتیاب

طرز تلقی از
دیگری
(جامعۀ غیر)

نتایج

استعمار و اعمال قدرت،
جامعۀ تنبل،
تقویت انجمنهای
وحشی،
غیرمتمدن ،جهان علمی ،ارتباط نابرابر با
سومی ،غیرعاقل جامعۀ مقصد علمی

جنبشهای ضد علمی،
جامعۀ تهاجمی ،ملل عقب نگه
داشته ،مظلوم و جنبشهای مذهبی،
قفس آهنین،
ش ضد استعماری،
ستمدیده ،محروم جنب 
استعمارگر،
جنبش ضد سرمایهداری
علمزده

علوم
به مثابه
حقیقت

بومی تنبل،
خرافهپرست،
سنتپرست،
نیازمند کمک

جامعۀ برتر،
انسان برتر،
حقیقتیاب

تقویت انجمنهای
علمی ،اخذ تکنولوژی،
ارتباط با جامعۀ مبدأ
علمی

علوم
به مثابه
برساخت
قدرت

غربزده،
جنزده،
علمزده

شیطان بزرگ،
استعمارگر،
فرصتطلب

جنبشهای ضد علمی،
جنبشهای مذهبی،
ش ضداستعماری،
جنب 
ش ضد سرمایهداری،
جنب 
تروریسم ،علوم بومی
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در واقـع بـر مبنـای هـر تیـپ ایدهآلـی میتـوان ایـدۀ علـوم بومـی را اتخـاذ کـرد؛
ولـی آنچـه عریان اسـت این اسـت کـه ایران معاصـر ،همـواره مقصد و میزبـان علوم
بـوده اسـت و بـه جـز معدود اندیشـمندانی چون مهندس بـازرگان که علـم را به مثابه
حقیقت می پنداشـت ،سـایر متفکران و نظریه پردازان از رویکرد برسـاختگرایی علمی
دفـاع میکننـد کـه در این رویکـرد ،علوم انسـاني بومی يكي از مهمتریـن دغدغه هاي
کشـور مـا و سـایر کشـورهای جهـان سـوم در مواجهه بـا علـوم انسـاني و اجتماعي
مدرن اسـت .بسـیاری از این کشـورها در سـطح قدرت سیاسـی یا در سـطح گفتمان
روشـنفکری ،ایـدۀ علـوم بومـی را اتخاذ کردند کـه این گفتمـان در ایران بـه طور عام
اگرچـه دارای تاریـخ طوالنـی اسـت؛ ولـی بـه طـور خـاص در نتیجـه مواجهـۀ ایران
و غـرب طـی سـدۀ اخیـر ظاهر شـده اسـت .با تأسـيس نخسـتين نهادهاي آموزشـي
نويـن در ايـران در اوايـل عهـد ناصـري ،زمينههـاي شـکلگيري الگـوی جديـدی در
عرصـۀ آمـوزش فراهـم شـد؛ اين الگـوی جديد ،متأثـر از جريـان تجدد بود و بيشـتر
بـرای آمـوزش افـرادي بـه وجـود آمـد کـه قرار بـود علـوم جديـد را برای پيشـرفت
فناورانـه و دسـتيابي ايران بـه تکنولوژي نوين در عرصۀ نظامي و صنعت کسـب کنند.
عقبماندگـي تکنولوژيـک ايران ،مسـئلهاي بود که از مدتها قبل از تشـکيل نهادهاي
مـدرن آموزشـی ،ذهـن دولتمردان را به خود مشـغول کـرده بود .آنها سـعي کردند اين
نقيصـه را ابتـدا با يـاري گرفتن از متخصصان غربي؛ سـپس با تأسـيس نهادهايي براي
آمـوزش متخصصـان بومي برطـرف نمايند .احسـاس عقبماندگي تا سـالها فقط در
حـوزۀ تکنولـوژي و صنعت بـراي دولتمردان قابـل درک بود و در حوزۀ علوم انسـاني
به سـبب وجود نهادهاي سـنتي متولي امر آموزش ،نيازي احسـاس نمي شـد .هرچند
تأسـيس دانشـگاه به معناي دقيق کلمه ،در اوايل دهۀ  ،1320باز هم در راسـتاي همان
دغدغـۀ قبلـي؛ یعنـی تربيت متخصصاني براي دسـتيابي بـه تکنولوژيهـاي جديد در
عرصـۀ صنعـت ،صـورت پذيرفـت؛ ليکن اين بـار در جريان مدرنيزاسـيون فرمايشـي
رضاخـان ،آمـوزش علوم انسـاني نيـز به دانشـگاهها راه يافـت تا زمينۀ انتقـال گفتما ِن
شـکلگرفته در حـوزۀ آمـوزش رشـتههاي فني به حـوزۀ آموزش علوم انسـاني فراهم
گـردد (خواجهسـروری و همـکاران 56 :1395 ،و  .)57بـا وقـوع انقلاب شـکوهمند
اسلامي در بهمنمـاه  1357نوعـي نگاه بازنگرانه به علوم انسـانی به وجـود آمد« .تمام
علـوم ،چـه علـوم طبیعی باشـد و چه علـوم غیرطبیعی باشـد ،آنکه اسلام میخواهد،
آن مقصـدی کـه اسلام دارد ایـن اسـت کـه تمام اینهـا مهار بشـود به علوم الهـی و به
توحیـد بازگـردد» (خمینـی ،1389 ،ج  .)33 :5در پـي وقوع انقلاب فرهنگي به فرمان
امـام خمينـي (ره) ،بسـیاری از اسـاتید بـه دالیلـی همچون پذیـرش رویکـرد غربی و
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سـکوالری و عـدم پایبنـدی بـه علـوم اسلامی و بومـی ،از دانشـگاه اخراج شـدند و
اسـاتید بـر مبنـای پایبندی بـه دیدگاه اسلامی و حکومتی گزینش شـدند .امام خمینی
(ره) در پیـام نـوروزی خـود ،در فروردین  1359بر تصفیۀ اسـاتید تأکیـد کرد و گفت:
«بایـد انقلاب اسلامی در تمام دانشـگاههای سراسـر ایران بـه وجود آید تا اسـاتیدی
که در ارتباط با شـرق یا غرب هسـتند تصفیه گردند و دانشـگاه ،محیط سـالمی شـود
بـرای تدریس علـوم عالی اسلامی» (روزنامۀ اطالعـات.)۴ :۱۳۵۹ ،
بـر اسـاس آمـار وزارت فرهنـگ و آمـوزش عالـی (« )۲۶۹ :۱۳۷۳در طـی انقلاب
فرهنگـی ،حدود هشـت هزار نفر از اسـاتید دانشـگاهها کـه تقریب ًا نیمی از کل اسـاتید
دانشـگاه در ایـرانبودنـد از دانشـگاهها کنـار گذاشـته شـدند»؛ امـا امروزه با گذشـت
بیـش از سـه دهـه از گزینش اسـاتید و اقدامات اساسـی در این خصـوص ،به نظر می
رسـد اسـاتیدی در رشـتههای علـوم انسـانی تدریـس میکننـد کـه کمتر از هـر زمان
دیگـر بـه بومیسـازی علوم انسـانی پایبند هسـتند؛ امـا این گـزاره تنها در حـدّ فرض
اسـت و پژوهـش حاضـر بر آن اسـت کـه وضعیت آن را در بین اسـاتید علوم انسـانی
آزمـون کنـد و یکـی از عوامل مهم و اساسـی؛ یعنـی نقش هویت در گرایـش به علوم
انسـانی بومی را بررسـی نماید؛ زیرا هویت ،جهانبینی فرد اسـت و میتواند دو نقش
پارادوکـس در خصـوص گرایـش بـه بومی کردن علـوم انسـانی را ایفا کند:
• اول اینکـه هویـت ،عامـل گرایـش بـه بومـی کردن علـوم انسـانی و مخالفت با
علـوم جهانشـمول اسـت؛ زیرا فرد مـی پندارد که دانش جهانشـمول بـرای هویت
وی آسـیبزا اسـت و جامعـۀ خـودی را در هم میشـکند.
• دوم اینکـه هویـت ،گامـی در جهت ابطال علوم بومی اسـت؛ زیـرا عامل گرایش
بـه پیشـرفت در حوزۀ خودی اسـت؛ به عنوان مثال ،کسـانی کـه گرایش به هویت
ملـی زیـادی دارنـد سـعی میکننـد برای پیشـرفت و برتری کشـور کوشـا باشـند
و ایـن پیشـرفت و برتـری را جـز از طریـق رقابـت در عرصـۀ علـوم جهانشـمول
نمییابنـد .کسـانی هم کـه هویت دینی زیادی دارند سـعی میکننـد حقیقتمحور
باشـند .آنهـا بیشـتر پایبنـد اخلاق هسـتند و ممکن اسـت این اخلاق ،فـرد را به
کشـف حقیقتـی جهانشـمول رهنمـون باشـد ،همچنانکـه ادیـان از جمله اسلام
ادعای جهانشـمولی دارد.
اکنون این سؤاالت مطرح میشود:
 .1وضعیت اساتید از لحاظ گرایش به بومی کردن علوم انسانی چگونه است؟
 .2هویتهـای اجتماعـی از جملـه هویت دینی ،هویت ملی و هویت سیاسـی چه
تأثیـری بـر گرایش به بومـی کردن علوم انسـانی دارند؟
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ادبیات نظری پژوهش
هویت :هویت به لحاظ معنوی از ریشـۀ التین  idemبه معنای شـباهت و پیوسـتگی
گرفته شـده اسـت (مارشـال .)294 :1998 ،در کتـاب «درآمدی بـر دایرهالمعارف علوم
اجتماعـی» از زبـان گافمـن چنیـن آمده اسـت :هویت ،کوشـش فرد بـه منظور تحقق
یکتایی خویشـتن اسـت در شـرایطی که در حال شـکل دادن به رفتار خویش میباشد؛
در ایـن صـورت ،فـرد بین «من در شـرایط موجـود» و «مـن واقعی» قرار میگیـرد؛ در
حالـی کـه «من در شـرایط موجود» بـه پایگاه اجتماعـی و نقشهای محول فرد اشـاره
دارد و مـن واقعـی بـه تواناییهـای او بیـرون از شـرایطی کـه در آن جای یافته اسـت،
بـر میگـردد (سـاروخانی .)382 :1380 ،هویـت جمعی ،معرف احسـاس تعلق فرد به
گروههـای اجتماعـی یـا واحدهای جمعـی ،نظیر خانـواده ،طبقۀ اجتماعـی ،قوم ،ملت
و  ...اسـت .ایـن نـوع هویـت کـه معموالً با ضمیـر جمع «مـا» بیان میشـود رابطۀ فرد
را بـا گروههـای اجتماعـی تنظیم میکند؛ ما کیسـتیم؟ و دیگران کیسـتند؟ (عبداللهی و
حسـینبر.)107 :1381 ،
گرایـش بـه علـوم انسـانی بومی :مطابق بسـیاری از تعاریف ،علوم انسـانی ،علومی
اسـت که سـوژه و ابژۀ آن انسـان اسـت؛ این انسـان ،انسـانی فردی اسـت .رشـتههایی
که در ذیل علوم انسـانی قرار میگیرند ،عبارتند از :روانشناسـی ،زبانشناسـی ،مجموعۀ
ادبیاتهـا ،الهیـات و عرفان ،حقـوق ،علوم تربیتی ،مدیریت ،فلسـفه ،تاریخ و جغرافیا؛
امـا علوم اجتماعی شـامل سـه رشـتۀ جامعهشناسـی ،علـوم سیاسـی و مجموعۀ علوم
اقتصـاد اسـت کـه انسـان را نـه فـردی ،بلکـه اجتماعـی در نظـر میگیرند؛ لـذا علوم
انسـانی و اجتماعـی از هم منفک هسـتند؛ البته در ایران ،علـوم اجتماعی هم ذیل علوم
انسـانی اسـم برده میشـود؛ به عبارتی دیگر ،در کشـور ما مراد از علوم انسـانی ،علوم
انسـانی و علـوم اجتماعـی اسـت؛ لـذا این پژوهش بـر این مـراد پایبند خواهـد بود و
هـر جـا سـخن از علـوم انسـانی گفته شـود ،منظـور از آن ،علـوم انسـانی و اجتماعی
خواهـد بـود و بومی کردن علوم انسـانی به معنـای منطبق کردن علوم انسـانی وارداتی
از غیرخودیهـا بـا بـوم ،زبان ،فرهنگ ،تمـدن ،مذهب و آیین جامعۀ خودی اسـت که
بـر ایـن مبنـا میتوان گفـت اسالمیسـازی علـوم ،جزئی از بومیسـازی علوم اسـت؛
بـه عبارتـی بومیسـازی اعم از اسالمیسـازی علوم میباشـد.
رویکردهای نظری
به طور کلی بر مبنای پیشینۀ نظری ،دو رویکرد به علوم انسانی وجود دارد:
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• مخالفان علوم انسانی بومی
در ایـن رویکـرد ،هـر گونه علوم اسلامی ،ایرانی ،مسـیحی و غیـره را رد میکنند؛ زیرا
یکـی از ویژگیهـای ذاتـی قانونهـای علمـی ،عمومیـت ،شـمولیت و جهانـی بـودن
اسـت کـه در بومیسـازی از دسـت میرود و بـا از بین رفتن ایـن ویژگی ،دیگر علمی
وجـود نخواهـد داشـت (سـروش195 :1385 ،؛ ملکیـان .)97 :1389 ،در ایـن رویکرد،
مهـم نیسـت کـه قانون را از کجـا آورده اند؛ اما اینکـه با داوری تجربی آزمون میشـود
یـا نمیشـود ،مهم اسـت .این مهم نیسـت که شـخص ،سـخن خـود را از کجـا آورده
باشـد؛ بلکـه مهـم ایـن اسـت کـه هنگامـی سـخن او را در تـرازو میگذارنـد ،حجم
آن معیـن شـود؛ پـس ایـن روش بنـا بـه ارزشهـای مـا نتیجـه نمیدهـد؛ بلکـه بنا به
نیـروی درونـی خـود و بـه مقتضای معرفتشـناختی خـود نتیجه میدهـد؛ قلب علم
همیـن جاسـت؛ آنجایی که نتیجهبخشـی مقدمـات برگزیـده ،از دخالت های ارزشـی
مـا بیـرون اسـت .در این رویکرد بایـد هویتها در پرانتـز قرار گیرد (سـروش:1385 ،
 )195و چیـزی بـه اسـم علوم انسـانی بومی ،نوعی خطای روشـی و نوعـی از گرایش
ایدئولوژیکـی اسـت کـه هویت به ایـن نوع خطا و گرایـش دامن می زنـد؛ بنابراین در
ایـن رویکـرد ،هویتهایـی مانند هویت دینی ،قومی ،ملی و  ...تأثیر مثبت و مسـتقیمی
بر علوم انسـانی بومـی دارند.
• موافقان علوم انسانی بومی
در این رویکرد ،علوم انسـانی ،جهانشـمول نیسـت (جهانگیر و یوسفنیاپاشا)1391 ،؛
بلکـه تنهـا نوعی ایدئولوژی یا شـکلی از هویت دینی و عقیدتی غرب اسـت که علوم
انسـانی غربـی را بـه مثابـه تنها عریانکننـدۀ حقایق تلقی میکنـد و از لحاظ سـازمانی
و نظریـهای پژوهشـگران جوامـع در حـال توسـعه وابسـته بـه علـوم اجتماعـی غربی
هسـتند کـه نتیجـۀ آن« ،ذهـن اسـیر » 1بوده اسـت .ذهن اسـیر یک رویکـرد تقلیدی و
غیرانتقـادی از رویکـرد غـرب و پذیـرش صـرف آن اسـت کـه در مقابـل آن ،واکنش
هـای مختلفی برانگیخته میشـود ،یکـی از این واکنش ها بومیسـازی علوم اجتماعی
اسـت (العطاس.)14-12 :1993 ،
موافقـان علـوم انسـانی بومی شـامل دیـدگاه حداقلی و حداکثری هسـتند؛ رویکرد
حداقلـی از علـوم بومی ،معتقد اسـت علوم بومی یعنی مسـائل و مشـکالت جامعۀ ما
1 .captive mind
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بـا جوامـع غربی متفاوت اسـت؛ ولـی از لحاظ روش و فراینـد پژوهش ،مخالفان علوم
انسـانی را تأییـد میکننـد؛ اما در رویکرد حداکثری معتقدند علـوم موجود ،علوم غربی
اسـت و بایـد بـه حـذف ایـن دروس مبادرت کـرد ،حتی در مـواردی آن را دسیسـه و
توطئـه علیه کشـور میخواننـد .در میان رویکرد حـد اقلی و حد اکثـری ،رویکردهای
مختلفی میتـوان یافت (قاسـمپور دهاقاني و همـکاران.)2 :1390،
موافقـان علـوم انسـانی بومـی بـر آن هسـتند که هر رویکـردی در علوم انسـانی بر
هویـت خاصـی اسـتوار اسـت و نگـرش به هویـت و علوم انسـانی بومـی منفی تلقی
نمیشـود .در ایـن دیـدگاه ،هویـت بـر علوم انسـانی بومی تأثیـر دارد؛ اما نـوع هویت
و نـوع تأثیـر ،عرصـۀ نـزاع اسـت کـه در پیشـینۀ تجربی موجود سـعی میشـود به آن
پرداخته شـود.
پیشینۀ تجربی پژوهش
در واقـع بر مبنای پیشـینۀ تجربی پژوهـش؛ در خصوص تأثیر هویتهـای دینی ،ملی،
سیاسـی ،اخالقـی و حرفـهای بـر علوم انسـانی نوعی تمایز دیده میشـود کـه در ادامه
به تشـریح آن پرداخته میشـود:
تقـی آزاد ارمکـی ( )1389در پژوهشـی بیان میکنـد که بومیگرایی علوم اجتماعی
در جهـان ،عمـل و رویـه اسـت؛ ولـی در ایـران امری سیاسـی اسـت .بومی کـردن به
عنـوان امری سیاسـی ،توانایی و ادعای طرح مبانی جدید در علـم را ندارد و خود را در
سـنت علمـی قرار نمیدهد؛ ولی برای تقویت نظام سیاسـی و ایدئولـوژی حکومت از
هـر علمـی بهـره میگیرند و تالش اندیشـمندان در ایـران در حوزۀ رسـمی و اداری به
فراینـد کارمنـدی و بوروکراتیـک قابل کنترل از بـاال چرخش کرده اسـت .در نظر آزاد
ارمکـی در ایـران ،هویت سیاسـی و مذهبی باعث افول اخالق پژوهشـی شـده اسـت.
سـليمي كوچـي ( )1392نیـز همسـو بـا آن ،ذکر میکند که علوم انسـانی در کشـور ما
تحـت پـروژه هـای هویتـی قـرار گرفته انـد و فاقـد توانایی برسـاختن جهـان امن تر
و زیباتـر؛ همچنیـن فاقـد سلامت و قدرت هسـتند .تولید علوم انسـانی در کشـور ما
از یکسـو دارای عارضههایی همچون سـطحینگری و شـتابزدگی اسـت و از سـوی
دیگـر ،کاربـرد عـام یا خـاص این علوم در تصمیمسـازیها و طرح و اجرای سیاسـت
هـای کالن اجتماعی و فرهنگی ،مطلوب نیسـت .سـليمي كوچي در ایـن پژوهش ،راه
حلِ داشـتنِ نگاه فرایندمحور به مسـئلۀ بومیسـازی علوم انسـانی را پیشـنهاد میکند
و بر اخالق پژوهشـی تأکید مینماید .وی در این پژوهش نشـان داد که علوم انسـانی
بومـی بـه مثابه پـروژۀ القایـی ،به مجموعـهای از گمانههـای ناهماهنـگ ،نامتجانس و
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نامـوزون میانجامـد که کارکرد و نقشآفرینی مؤثـری در جامعه نـدارد ،از درون دچار
تناقضهـا و تضادهـای فـراوان خواهد شـد و به دام هویت گراییهـای متعصبانه ،نفی
دسـتاوردهای مطلـوب علم جهانی و تجددسـتیزیهای مغرضانـه خواهد افتاد.
عبـداهلل و همکارانـش ( )2011نیـز در پژوهش خود با عنوان «تجربۀ اسالمیسـازی
علـوم در دانشـگاه اسلامی بینالمللی در مالـزی :موفقیت ها و چالش هـا» بر این باور
هسـتند که این دانشـگاه (تأسـیس شـده در سـال  )1983به تلفیق ارزشهای اسلامی
در درون رشـتههای علمـی مـدرن پایبنـد بـوده اسـت .ایـن پژوهش با هدف بررسـی
فرایندهـا و تجربـۀ این دانشـگاه ،از طریق مصاحبه با  11نفر از پژوهشـگران و مدیران
دانشـگاه که در خصوص بومیسـازی و اسالمیسـازی نقش برجسـته ای داشـته اند،
انجـام شـده اسـت .نتایـج پژوهش آنـان نشـان داد که پژوهشـگران و اندیشـمندان در
ایـن دانشـگاه از مسـیرهای مختلفی ،بومیسـازی را دنبـال کردهاند کـه معروفترین و
موفقتریـن ایـن رویکردهـا ،رویکـرد العطاس اسـت و بـه موفقیتهایی دسـت یافته
انـد؛ چنانکه محتوای دروس دانشـگاهی ،انسـجام برنامهها ،ترکیـب انضباطهای مدرن
بـا جنبههـای جهانبینـی اسلامی و کیفیـت سـواد دانشـجویان بهبـود یافته اسـت؛ به
گونـهای کـه پس از فارغالتحصیلی در پی تحقیق و نشـر کتابهای اسلامی در سـایر
مناطـق هسـتند .ایـن پژوهـش مهمتریـن هویـت مؤثر بر علـوم انسـانی در مالـزی را
هویـت دینـی ،مفروض میگیـرد؛ اما هویـت دینـی در پژوهش عبـداهلل و همکارانش
( )2011عامـل تقویتکننـدۀ اخالق پژوهشـی و حرفهای بوده اسـت .پژوهش دیگری
نیز توسـط لیانس و جیالنی )2012( 1با عنوان «بومیسـازی علوم در تمدن اسلامی»
انجـام شـده اسـت کـه مبتنـی بـر دادههـای اسـنادی و پژوهشهـای تاریخی اسـت و
بومیسـازی علـوم در آن ،اشـاره بـه فراینـد انتقـال علـوم از یـک فرهنگ متفـاوت به
ملـل و دولتهـای دیگـر دارد .ایـن پژوهـش در پی موشـکافی ایده محمـد زین بوده
کـه بـه ظن وی ،شـروع بومیسـازی علم در جهـان اسلام همزمان با اوج شـکوفایی
ترجمـۀ آثـار دیگـر ملـل در قـرن  4-2ه.ق .بـوده اسـت .در واقع ،بومیسـازی در این
پژوهـش ،نوعـی سـفر علـم اسـت کـه از یـک منطقـۀ جغرافیایی یـا یـک فرهنگ به
مناطـق و فرهنـگ هـای دیگـر وارد میگـردد و در فرهنـگ میزبان ،علوم اخذشـده به
زبـان بومـی یـا زبان فرهنگـی و عقیدتـی آن مناطق مبـدل میشـود .در ایـن رویکرد،
علـوم انسـانی ،بایسـتی رنـگ هویـت دینـی ،ملـی و فرهنگـی به خـود بگیـرد؛ اما در
1. Lyans and Jailani
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رویکـرد صدیـق و جیالنـی نبایـد هویت ملـی ،دینی و فرهنگـی ،عامل افـول اخالق
پژوهشـی باشـد و هویـت تنهـا زمانی میتوانـد به علوم انسـانی کمک کنـد که مبتنی
بـر اخالق پژوهشـی باشـد .منابع اسـنادی این پژوهش نیز همسـو با ایـدۀ محمد زین
نشـان داد کـه بومیسـازی علوم در تمدن اسلامی با ترجمـۀ آثار علمی یونـان ،ایران،
چیـن و هند باسـتان به زبان عربی شـروع شـده اسـت.
بـا مـرور پژوهشهـای صورتگرفتـه در خصـوص هویت و علوم انسـانی بومی،
بـه وضـوح دیده میشـود کـه در آنها بر نقش هویت سیاسـی ،ملـی و دینی؛ همچنین
بـه اخلاق حرفهای و اخالق پژوهشـی توجه شـده اسـت؛ اما این پژوهشهـا تنها در
سـطح مطالعـات تاریخی و پژوهشهـای کتابخانهای باقی ماندهانـد و پژوهش کمی یا
کیفـیای در این خصوص مشـاهده نشـده اسـت .بـه طور کلی باید گفـت که مخالفان
بـا علوم انسـانی بومی معتقد هسـتند کـه هویت دینی ،سیاسـی و ملی باعث میشـود
اخلاق پژوهشـی و اخلاق حرفـهای ضعیـف شـود کـه در ایـن صـورت ،گرایش به
علـوم انسـانی افزایـش مییابـد؛ یعنی هـر قدر هویـت با اخلاق پژوهشـی و اخالق
حرفـهای تداخـل یابـد ،باعـث ضعف آنها میشـود و در ایـن صورت ،بومیسـازی به
عنـوان یـک ایدئولـوژی بـرای هویتیابـی تقویـت میگـردد؛ یعنـی بیـن هویتها و
اخالق پژوهشـی و اخالق حرفهای؛ همچنین بین اخالق پژوهشـی و اخالق حرفهای
بـا گرایـش به بومیسـازی رابطۀ معکوس وجـود دارد؛ اما رویکردهـای موافق با علوم
انسـانی بـر آن هسـتند که هویـت ،عین اخلاق و عامل تقویتکنندۀ اخالق پژوهشـی
و اخلاق حرفـهای اسـت؛ به این معنا که موافقان علوم انسـانی بومی در صدد کشـف
حقایق هسـتند و برای آنها آنچه مهم اسـت صداقتی اسـت که در فرایند پژوهش طی
میشـود و نتایـج آن بـه مثابه کشـف حقیقت تلقـی میگردد.

شکل شمارۀ ( .)1مدل مفهومی پژوهش
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فرضیههای پژوهش
 .11هویـت سیاسـی بر اخالق پژوهشـی اسـاتید دانشـکدۀ علـوم انسـانی و اجتماعی
دانشـگاه ایالم تأثیر معنـاداری دارد.
 .22هویـت سیاسـی بـر اخلاق حرفهای اسـاتید دانشـکدۀ علـوم انسـانی و اجتماعی
دانشـگاه ایلام تأثیر معنـاداری دارد.
 .33هویـت ملـی بـر اخلاق پژوهشـی اسـاتید دانشـکدۀ علـوم انسـانی و اجتماعـی
دانشـگاه ایلام تأثیـر معنـاداری دارد.
 .44هویت ملی بر اخالق حرفهای اسـاتید دانشـکدۀ علوم انسـانی و اجتماعی دانشگاه
ایالم تأثیر معناداری دارد.
 .55هویـت دینـی بـر اخلاق پژوهشـی اسـاتید دانشـکدۀ علـوم انسـانی و اجتماعی
دانشـگاه ایالم تأثیـر معنـاداری دارد.
 .66هویـت دینـی بـر اخلاق حرفـهای اسـاتید دانشـکدۀ علـوم انسـانی و اجتماعـی
دانشـگاه ایلام تأثیـر معنـاداری دارد.
 .77اخلاق پژوهشـی اسـاتید دانشـکدۀ علـوم انسـانی و اجتماعـی دانشـگاه ایالم بر
گرایـش به علـوم انسـانی بومی تأثیـر معنـاداری دارد.
 .88اخلاق حرفـهای اسـاتید دانشـکدۀ علـوم انسـانی و اجتماعـی دانشـگاه ایلام بر
گرایـش بـه علوم انسـانی بومـی تأثیـر معنـاداری دارد.
 .99مدل پژوهش ،برازش مطلوب دارد.
روششناسی پژوهش
روش پژوهـش حاضـر از نظـر هـدف ،کاربردی و از نظـر اجرا ،توصیفی و پیمایشـی
مبتنی بر ابزار پرسشـنامۀ اسـتاندارد اسـت که این پرسشـنامه در بین اسـاتید دانشـکدۀ
علوم انسـانی و اجتماعی در سـال تحصیلی  1395 -96توزیع شـد .محاسـبات آماري
در جهـت تجزیـه و تحلیل یافتهها نیز از طريق نرمافـزار  SPSSو smart PLSانجام
گرفت.
جامعـۀ آمـاری ایـن پژوهـش شـامل کلیـۀ اسـاتید حـق التدریـس و هیئت علمی
دانشـکدۀ علوم انسـانی و اجتماعیِ دانشگاه ایالم اسـت که در نیمۀ دوم سال تحصیلی
 ،1395-96مشـغول تدریـس در رشـتههای علـوم تربیتـی ،جامعهشناسـی ،معـارف
اسلامی ،روانشناسـی ،تربیـت بدنـی ،مدیریـت ،اقتصاد و حقـوق بودهاند .البته رشـتۀ
حسـابداری نیز در این دانشـکده تدریس میشـد؛ اما چون این رشـته بیشـتر با آمار و
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ارقـام سـر و کار دارد و بومـی کـردن آن هماننـد علوم پایه و مهندسـی تلقی میشـود،
از لیسـت جامعـۀ آماری حذف شـد؛ بـه این ترتیـب ،کل جامعۀ مـورد مطالعه ،مطابق
آمار دانشـگاه 76 ،نفر اسـت.
حجم ،شیوه و نوع نمونهگیری
بـا توجـه بـه تمرکز پژوهـش بر روی اسـاتید حق التدریـس و هیئت علمی دانشـکدۀ
علـوم انسـانی و اجتماعـیِ دانشـگاه ایالم کـه  76نفر هسـتند ،حجم نمونه با اسـتفاده
از فرمـول کوکـران 64 ،نفـر بـه دسـت آمـد که محاسـبۀ آن به شـرح زیر بوده اسـت:
()q= p =0/5

در ایـن محاسـبه ،خطـای مـورد نظـر 0/05 ،درصـد و ضریـب اطمینـان 0/95 ،در
نظـر گرفتـه شـده اسـت؛ بنابراین تعـداد  64نمونه جهت سـنجش فرضیههـا بر مبنای
نمونهگیـری غیراحتمالی اتفاقی ،انتخاب شـده و پرسشـنامه در بین آنهـا توزیع گردیده
است.
تعریف عملیاتی پژوهش
پژوهش حاضر 3 ،متغیر مسـتقل دارد که شـامل هویت دینی ،هویت سیاسـی و هویت
ملی اسـت و متغیر واسـط نیز شـامل اخالق حرفهای و اخالق پژوهشـی اسـت که بر
متغیـر وابسـته یعنی گرایـش به علوم انسـانی بومی تأثیرگذار اسـت .تعـداد گویههای
هـر یـک از متغیرهـا در جـدول شـمارۀ ( )2بیان شـده و هر یـک از گویههای متغیرها
بـه صـورت طیف لیکـرت  5گزینـه ای :کام ً
ال مخالـف ( ،)1مخالـف ( ،)2بینظر (،)3
موافق ( )4و کام ً
ال موافق ( )5سـنجش شـده اسـت.
در واقـع بـه اسـتثنای متغیـر «گرایـش بـه علـوم انسـانی بومـی» که گویه هـای آن
محققسـاخته اسـت ،سـایر متغیرهای پژوهش به صورت اسـتاندارد سـنجش شده اند
و برگرفتـه از منابعی همچون :سـراجزاده و پویافر ( ،)1388کـرمزاده و علینیا (،)1394
لیونـس و کریسـوچو ( ،)2005امیـن خندقی و پاکمهـر ( )1391و قنبـري و همکاران
( )1393هستند.
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جدول شمارۀ ( .)2وضعیت متغیرهای پژوهش
متغیرهای پژوهش منبع

آلفای
کرونباخ

تعداد گویه توضیحات

هویت دینی

جزاده و پویافر
س را 
()1388

 16گویه

 4شـاخص دارد :شـناختی ( 4گویـه) ،عاطفـی (4
گویـه) ،اجتماعـی ( 4گویـه) و فرهنگـی ( 4گویـه).

0/823

هویت سیاسی

کرمزاده و عل ینیا
()1394

 10گویه

شـاخص بعـد رفتـاری 5 ،گویـه و بعـد عقیدتـی و
احساسـی  5گویـه دارد.

0/764

هویت ملی

لی ونس و
ک ریسوچو ()2005
ترجمۀ حاجیانی
()1388

 12گویه

شـامل گویههایـی چـون :دفـاع از وطـن در هنـگام
جنـگ ،ب رتـری ایـران ،غنـی بـودن زبـان فارسـی،
احتـرام بـه اندیشـمندان ای رانـی ،عالقـه بـه مطالعـه
در خصـوص ایـران ،داشـتن احسـاس ای رانـی در هر
جـای دنیـا و . ...

0/740

اخالق پژوهشی

امین خندقی و
پاکمهر ()1391

 12گویه

شـامل شـاخصهای صداقـت شـخصی ( 3گویـه)،
روششناسـی ( 3گویـه) ،دادههـا ( 3گویـه) و انتشـار
( 3گویه) اسـت.

0/781

اخالق حرفهای

قنبري و همکاران
()1393

 12گویه

شـامل شـاخصهایی چـون :توانمندهـاي حرفه اي
( 3گویـه) ،احتـرام و تعهـد نسـبت بـه دانشـج ویان
( 4گویـه) ،احتـرام و تعهـد نسـبت به همـکاران (2
گویـه) و احتـرام و تعهـد نسـبت بـه دانشـگاه (3
گویه) اسـت.

0/709

گ رایش به علوم
انسانی بومی

محققساخته

 10گویه

علـوم ،جهانـی و کلـی اسـت ،بومـی کـردن نوعـی
ایدئولـوژی ،غیرقابـل فهم بـودن بومی کـردن ،اعتقاد
بـه بومـی کـردن ،بومـی کـردن بـه معنای مسـائل و
مشـکالت متفـاوت مناطـق ،بومـی کـردن بعضـی
از رشـتهها ،بومـی کـردن بـه معنـای تلفیـق علـوم 0/726
اسلامی و غ ربـی ،بایـد علـوم انسـانی را بـا علـوم
ای رانـی تطبیـق داد و هـر کجـا بومـی نشـد حـذف
کـرد ،غ ربـی بـودن علـوم انسـانی امـروزی ،حـذف
علـوم انسـانی غ ربـی از دانشـگاهها

اعتبار و پايايي پرسشنامه
بایـد اذعـان داشـت هرچند که پرسشـنامه ،اسـتاندارد میباشـد و قب ً
ال روایـی و پایایی
آن تأیید شـده اسـت؛ ولی جهت اطمینان بیشـتر از اعتبار و پایایی ،از اعتبار صوری و
اعتبـار محتـوا در مرحلۀ پیشآزمون اسـتفاده شـد .بـا مراجعه به اسـاتيد و متخصصان،
اصالحـات و تغييـرات مورد نظر ،اعمال و پرسشـنامۀ نهایي تدوين گردیـد .روش کار
نیـز بـه این صورت بود که پرسشـنامۀ طراحیشـده به  5نفر از متخصصان داده شـد تا
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در خصـوص «مناسـب بـودن» گویهها برای متغیر مـورد نظر داوری نماینـد که پس از
انجـام اصالحـات ،اعتبـار صوری و اعتبار محتوایی مبتنی بر روش الوشـه ،تأیید شـد.
در نهایت ،پس از دو دوره اصالحات پیشـنهادی کارشناسـان ،برای سـنجش پایایی نیز
از آلفای کرونباخ اسـتفاده گردید (جدول شـمارۀ .)2
یافتههای پژوهش

الف) یافتههای توصیفی پژوهش

در واقـع توصیـف متغیرهـای جمعیتشـناختی بـه شـرح جـدول شـمارۀ ( )3توزیع
میشـود.
جدول شمارۀ ( .)3توصیف متغیرهای جمعیتشناختی
طبقات و گروهها

ف راوانی

درصد ف راوانی

درصد ف راوانی تجمعی

متغیر

زن
مرد
 35سال و پایی نتر

16
48
11

25
75
17/1

17/1

 40-36سال
 45-41سال
 50-46سال
 55-51سال
 56سال و باالتر

18
13
9
6
7

28
20/2
14
9/3
10/9

45/1
65/4
79/5
88/9
100

مجرد
متأهل
بدون سابقۀ مدی ریتی

12
52
37

14/06
85/9
57/7

57/7

 1سال
 2سال
 3سال
 4سال
 5سال
 6سال و باالتر

4
3
4
3
6
7

6/2
4/6
6/2
4/6
9/3
10/9

63/9
68/7
74/9
79/6
88/9
100

م ربی و حقالتدریسی

39

60/8

60/8

استادیار
دانشیار

21
4
0
64

32/7
6/2
0
100

93/6
100
-

جنسیت

سن

وضعیت تأهل

سابقۀ مدی ریتی

م رتبۀ علمی
مجموع
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از آنجایـی کـه پژوهـش حاضر بر روی اسـاتید دانشـکدۀ علوم انسـانی و اجتماعی
دانشـگاه ایالم آزمون شـده ،دامنۀ سـنی محدودی را در بر گرفته اسـت .یافتهها بیانگر
آن اسـت کـه حداقـل سـن در بین نمونهها 29 ،سـال و حداکثر 72 ،سـال بوده اسـت.
افـراد  35سـال و پایینتـر نیـز  0/17درصـد و  56سـال به باال هم  7درصـد نمونهها را
بـه خـود اختصـاص دادهاند .سـایر وضعیت نمونهها از لحاظ سـنی در جدول شـمارۀ
( )3توزیع شـده است.
 75درصـد ( 48نفـر) از نمونههـای پژوهـش ،مـرد و  25درصـد ( 16نفـر) نیـز زن
بودهانـد .ایـن یافتـه بیانگـر وضعیت نابرابری جنسـیتی اسـت؛ امـروزه با وجـود آنکه
زنـان سـهم برابـری در تحصیالت تکمیلی کشـور دارند؛ ولـی درصد ناچیـزی از آنان
در سـمتهایی همچون اسـتاد دانشـگاه قرار دارنـد؛ همچنین یافتهها بیانگر آن اسـت
کـه  14درصـد ( 9نفـر) از نمونههـای پژوهـش ،مجـرد و  86درصـد ( 55نفـر) متأهل
بـوده انـد 57/7 .درصـد از اسـاتید هم بدون سـابقۀ مدیریتی هسـتند و اسـاتیدی که 6
سـال و باالتـر سـابقۀ مدیریتی دارنـد ،در حدود  11درصد میباشـند .اسـاتیدی نیز که
مربی و حقالتدریسـی هسـتند 61 ،درصد ،اسـتادیاران 32 ،درصد و دانشیاران  6درصد
از کل نمونههـای پژوهش را شـامل میشـوند.
متغیرهای مسـتقل و وابسـته به شـرح جدول شمارۀ ( )4است که در سطح سنجش
فاصلـهای مورد سـنجش قرار گرفته و بـرای توصیف ،با شـاخصهای میانگین ،میانه،
مـد ،حداقـل و حداکثـر بیـان شـدهاند .این یافتهها نشـان میدهند کـه وضعیت هویت
دینی اسـاتید علوم انسـانی دانشـگاه ایالم ،باالتر از هویت سیاسـی و هویت ملی است
و هویـت ملی آنان باالتر از هویت سیاسـی اسـت .هویت سیاسـی نیـز هرچند پایینتر
از هویـت دینـی و هویـت ملـی قـرار دارد؛ ولـی در وضعیت باالتر از متوسـط اسـت.
اخلاق پژوهشـی و اخالق حرفـهای هم تقریب ًا در یک سـطح قرار دارنـد و پایینتر از
هویـت ملـی و هویـت دینی واقع شـدهاند؛ لـذا آنچه بارز اسـت این اسـت که هویت
دینـی در بیـن اسـاتید باالسـت؛ حال آنکه نسـبت به این هویـت ،کمتـر اخالقمدار و
حرفهمـدار هسـتند و گرایـش به علوم انسـانی بومی نیـز در میان آنها تقریب ًا در سـطح
متوسـط بـه بـاال بوده اسـت .با توجـه به تأکید بـر تصفیۀ اسـاتید در دهـۀ اول انقالب
و اینکـه جمهوری اسلامی ایـران همواره در پی آن بوده اسـت که ایـن وضعیت را در
کشـور حاکـم کند ،نتایـج این پژوهش چنین سیاسـتگذاری را موفـق نمیداند.
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جدول شمارۀ ( .)4توزیع پارامترهای سنجش فاصلهای جهت متغیرهای مستقل ،واسط و وابسته
میانگین

مد

میانه

انحراف
معیار

واریانس چولگی

هویت دینی

64

4 /02

4

4

0/805

0/474

-0/689

1/59

متغیرهای مستقل تعداد

کشیدگی

انحراف ضریب
چولکی
-6/54

کشیدگی
5/96

هویت سیاسی

64

3 /36

4

3

0/619

0/627

0/599

2/26

-4/29

3/91

هویت ملی

64

3/75

4

3

0/745

0/901

0/968

1/89

-7/23

1/52

اخالق پژوهشی

64

3 /46

3

3

0/771

0/450

0/812

1/57

-5/25

6/22

اخالق حرفهای

64

3 /58

4

3

0/736

0/511

-1/27

1/44

7/73

0/714

گرایش به علوم
انسانی بومی

64

3 /64

3

4

0/881

0/754

0/348

1/079

-5/21

4/32

ب) نتايج تبیینی یافتهها (آزمون فرضیههای پژوهش)
بـرای آزمـون فرضیههـای پژوهـش ،ابتـدا به بررسـی نرمـال بـودن متغیرهـا و آزمون
کفایـت نمونههـا پرداختـه میشـود.
 -آزمون نرمال برای متغیرهای پژوهش

برای بررسی توزیع متغیرهای مشاهدهشده 6 ،متغیر با آزمون کولموگروف  -اسمیرنف سنجش
شده است .طبق نتایج آزمون ،سطح معناداری ( )sigمحاسبهشده برای همۀ شاخصها کوچکتر
از  0/05است که از غیرنرمال بودن توزیع همۀ متغیرهای پژوهش حکایت دارد .نتایج آزمون
نرمال بودن توزیع متغیرهای مشاهده شده در جدول شمارۀ ( )5ارائه میشود.
جدول شمارۀ ( .)5نتایج توزیع شاخصهای سنجششده با استفاده
از آزمون کولموگروف -اسمیرنوف
• P-value

هویت دینی

کولموگروفZ -
اسمیرنوف
1/198

0/000

شاخصها

سطح احتمال
خطا α
0/05

توزیع ،نرمال نیست.

هویت سیاسی

1/461

0/000

0/05

توزیع ،نرمال نیست.

هویت ملی

1/204

0/000

0/05

توزیع ،نرمال نیست.

اخالق پژوهشی

1/302

0/000

0/05

توزیع ،نرمال نیست.

اخالق حرفهای

1/115

0/000

0/05

توزیع ،نرمال نیست.

گرایش به علوم انسانی بومی

1/547

0/000

0/05

توزیع ،نرمال نیست.
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 -آزمون بارتلت و شاخصKMO

از پیشنیازهای استفاده از معادالت ساختاری ،بررسی کفایت نمونۀ مورد بررسی میباشد
که برای این امر از آزمون کفایت نمونه برداری  KMOاستفاده شده است .جدول شمارۀ
( )5آزمون کفایت نمونهها برای متغیرهای پژوهش را نشان میدهد.
شاخص  KMOبیش از  0/7میباشد که بیانگر کفایت حجم نمونه است؛ زیرا مقدار
کفایت نمونهگیری معادل با  0/959است؛ بنابراین میزان نمونه برای استفاده از معادالت
ساختاری مناسب میباشد.
جدول شمارۀ ( .)5آزمون بارتلت و شاخص  KMOبرای متغیرهای پژوهش
آزمون کفایت نمونهبرداری
آزمون کرویت بارتلت

0/959

7982/147

شاخص کرویت بارتلت

561

درجۀ آزادی

0/001

سطح معناداری

 آزمون فرضیههای پژوهشپژوهش حاضر  8فرضيه دارد که برای آزمون آنها بر مبنای معادالت ساختاری ،ابتدا
آزمون کولموگروف  -اسمیرنوف برای توزیع نرمال گرفته شد که بیانگر عدم توزیع نرمال
میباشد؛ بنابراین فرضیهها با استفاده از نرمافزار  smartPLSآزمون شدند.

شکل شمارۀ ( .)2نتایج آزمون آماری معادالت ساختاری (در حالت استاندارد)

دورة نوزدهم  ،شمارۀ  58و 59؛ بهار و تابستان 1397

فصلنامۀ علمي -ترويجي

172

نقش هویت در گرایش به علوم انسانی بومی....

شکل شمارۀ ( )2بیانگر آمارۀ آزمون در بخش معادالت ساختاری است که در مورد
ضرایب بین سازه ها مطابق با مدل مفهومی و فرضیههای تحقیق قضاوت میکند و میزان
تأثیر بین متغیرها را نشان میدهد؛ اما اینکه آیا این میزان تأثیر معنادار بوده است یا نه؟
شکل شمارۀ ( )3آن را بیان میکند؛ چنانچه آمارۀ آزمون ،بزرگتر از  1/96باشد بیانگر
معناداری در سطح  0/95اطمینان است و در صورتی که این آماره ،بزرگتر از  2/58باشد
بیانگر معناداری در سطح اطمینان  0/99میباشد.

شکل شمارۀ ( .)3نتایج آزمون آماری معادالت ساختاری (در حالت معناداری)

با توجه به آنچه در شـکل شـمارۀ ( )1و ( )2نشـان داده شـد ،جدول شـمارۀ ()6
طراحـی میشـود .ایـن جـدول بیانگر آن اسـت که تأثیر هویـت بر اخالق پژوهشـی،
برابـر بـا  0/45اسـت؛ یعنـی  0/45از واریانـس متغیر اخالق پژوهشـی توسـط هویت
ملی ،دینی و سیاسـی تعیین میشـود؛ ولـی  0/39از واریانس متغیـر اخالق حرفهای به
وسـیلۀ هویتهـای اجتماعـی تعیین میگردد .تأثیـر اخالق بر گرایش به علوم انسـانی
بومـی نیـز  0/56بوده اسـت؛ در مجمـوع تأثیر هویت بر گرایش به علوم انسـانی بومی
بـه واسـطۀ اخلاق 0/56 ،بـوده اسـت؛ یعنـی  0/56از واریانس متغیر گرایـش به علوم
انسـانی بومـی توسـط هویت و به واسـطۀ اخالق تعییـن میگردد.
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جدول شمارۀ ( .)6نتایج روابط بین متغیرهای پژوهشی در بخش ساختاری مدل پژوهش
متغیرهای مسیر در مدل
سازۀ اثرگذار

سازۀ اثرپذیر

هویت سیاسی

نتایج آزمون ضریب تأثیر
ضریب تأثیر آمارۀ آزمون
-0/229

2/18

-0/202

2/01

هویت دینی

-0/694

4/86

هویت سیاسی

0/046

0/356

0/384

3/10

0/374

2/65

-0/375

3/46

هویت ملی

اخالق پژوهشی

هویت ملی

اخالق حرفهای

هویت دینی
اخالق پژوهشی

گرایش به علوم
انسانی بومی

اخالق حرفهای

ضریب تعیین

0/455

0/397

0/569

4/65

آزمون فرضیۀ پژوهش

جدول شمارۀ ( .)7نتایج آزمون فرضیههای پژوهش
ضریب مسیر

t-values

نتیجه

رابطه

فرضیه
1

هویت سیاسی

اخالق پژوهشی

-0/229

2/18

تأیید فرضیه

2

هویت سیاسی

اخالق حرفهای

0/046

0/356

رد فرضیه

3

هویت ملی

اخالق پژوهشی

-0/202

2/01

تأیید فرضیه

4

هویت ملی

اخالق حرفهای

0/384

3/10

تأیید فرضیه

5

هویت دینی

اخالق پژوهشی

-0/694

4/86

تأیید فرضیه

6

هویت دینی

اخالق حرفهای

0/374

2/65

تأیید فرضیه

7

اخالق پژوهشی

گرایش به علوم انسانی بومی

-0/375

3/46

تأیید فرضیه

8

اخالق حرفهای

گرایش به علوم انسانی بومی

0/478

4/65

تأیید فرضیه
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بـا توجـه بـه آنچـه در جدول شـمارۀ ( )7بیان شـده اسـت ،همۀ فرضیههـای پژوهش
تأییـد شـدهاند به اسـتثنای این فرضیه که «هویت سیاسـی بـر اخالق حرفهای اسـاتید
دانشـکدۀ علوم انسـانی و اجتماعی دانشـگاه ایالم تأثیر معناداری دارد»؛ بنابراین هویت
ملـی و هویـت دینـی بـه واسـطۀ اخالق پژوهشـی و اخلاق حرفـهای بـر گرایش به
علـوم انسـانی بومـی در بیـن اسـاتید علوم انسـانی تأثیرگـذار بوده اسـت؛ امـا هویت
سیاسـی تنها به واسـطۀ اخالق پژوهشـی بر گرایش به علوم انسـانی بومی تأثیر داشـته
است.
ِ
نکتـۀ حائـز اهمیـت ،جهـت رابطـۀ بیـن متغیرهـای مسـتقل و وابسـته اسـت؛ در
واقـع هـر قـدر هویت سیاسـی در بیـن اسـاتید افزایش یابـد ،اخالق پژوهشـی مبتنی
بـر پایبنـدی بـه کشـف حقیقت در بیـن آنها کاهـش مییابـد و گرایش بـه ایدئولوژی
افـزوده میشـود؛ همچنیـن بـه دنبال کاهـش اخالق پژوهشـی گرایش بـه بومی کردن
علـوم انسـانی افزایـش مییابد .نقـش هویت دینـی و هویت ملی بر اخالق پژوهشـی
نیـز هماننـد هویت سیاسـی اسـت و با اخالق پژوهشـی رابطۀ معکـوس دارد؛ چنانکه
ِ
اخالق پژوهشـی مبتنـی بر اینکـه پژوهش در خدمـت توصیف حقایق
اسـاتید ،کمتـر
اسـت را مـی پذیرند .هویت ملـی و هویت دینی هم بر اخالق حرفهای ،تأثیر مسـتقیم
و مثبتـی دارنـد؛ چنانکـه بـا افزایـش گرایـش به هویـت ملـی و هویت دینـی ،اخالق
حرفـهای نیـز افزایش مییابد و این در حالی اسـت که اخالق حرفهای تأثیر مسـتقیمی
بـر گرایـش به بومی کردن علوم انسـانی داشـته اسـت؛ بنابراین تأثیر اخالق پژوهشـی
بـر گرایـش بـه بومی کـردن علوم انسـانی ،معکوس بوده اسـت؛ ولی اخلاق حرفهای
تأثیـر مثبتـی داشـته اسـت .در واقـع ایـن فرضیه کـه «مـدل پژوهش ،بـرازش مطلوب
دارد» نیـز تأیید شـده اسـت .بـرازش مدل بـه این معنی اسـت که ماتریـس واریانس-
کوواریانـس مشـاهده شـده یا ماتریـس واریانس -کوواریانس پیشبینی شـده توسـط
مـدل بایـد مقادیـری نزدیـک بـه هم داشـته یـا به اصطلاح برازش داشـته باشـند .هر
چـه مقادیـر در دو ماتریـس بـه هم نزدیکتر باشـند مـدل ،بـرازش بیشـتری دارد .در
مدلیابـی معـادالت سـاختاری ،هنگامـی میتوان بـه برآوردهـای مدل اعتمـاد کرد که
مدل ،برازش کافی داشـته باشـد .شـاخصهای نیکویـی برازش ناشـی از تحلیل عامل
تأییـدی مـدل پژوهش به شـرح جدول شـمارۀ ( )8اسـت.
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جدول شمارۀ ( .)8شاخصهای برازش متغیرهای پژوهش
شاخصها

مقدار کسب شده

مقدار قابل قبول

وضعیت

GFI

0/923

بیشتر از 0/90

برازش مطلوب

AGFI

0/961

بیشتر از 0/90

برازش مطلوب

CFI

0/938

بین  0/90و 1

برازش مطلوب

Chi-Square
X2/df13

2/68

مقدار کمتر از 3

برازش مطلوب

بـا توجـه به جـدول شـمارۀ ( )8کلیۀ شـاخصهای مـورد بررسـی به منظـور ارزیابی
بـرازش مـدل عاملـی تأییدی مورد پذیرش قـرار گرفته اند؛ بنابراین میتـوان بیان نمود
کـه بـرازش این مدل تأیید شـده اسـت.
بحث و نتیجهگیری
بـا توجـه بـه یافتههای پژوهـش ،گرایش به بومـی کردن علوم انسـانی در بین اسـاتید
دانشـگاه در حـد متوسـط بـه باالسـت کـه بـه نظـر میرسـد ایـن آرمـان بـا توجه به
آرمانهـای دهـۀ اول انقلاب و سیاسـتهای تصفیـۀ اسـاتید و گزینـش سیاسـی و
مذهبـی آنهـا ،محقق نشـده و گرایـش به علوم انسـانی بومی در بین اسـاتید دانشـگاه
ایلام تنـزل یافتـه اسـت .حـال عوامـل مؤثـر بر کاهـش ایـن گرایـش را میتـوان در
کاهـش هویتهـای اسـاتید از جملـه هویـت سیاسـی و هویـت ملـی تفحـص کرد.
نتایـج ،بیانگر آن اسـت کـه هویتها پایبندی به اخلاق پژوهشـی را کاهش میدهند؛
چنانکـه اسـاتیدی کـه گرایش به هویت دینی و ملی بیشـتری دارنـد ،هرچند معتقد به
حقیقتیابـی پژوهشهـا باشـند؛ ولـی بر اخالقـی که بر ایـن پژوهشها حاکم اسـت،
پایبنـد نیسـتند؛ امـا هویت سیاسـی اسـاتید تأثیری بـر اخالق پژوهشـی آنان نـدارد و
آنهـا اخلاق پژوهشـی را در مواردی برای پیشـرفت کشـور ضـروری میپندارند و در
مـواردی آن را مانع دسـتیابی به توسـعۀ فرهنگـی در ایران میداننـد .در واقع اینکه فرد،
خـود را متعلـق به چه گـروه و اجتماعی میپنـدارد ،در اخالق شـغلی و حرفه ای وی
نیـز تأثیرگـذار اسـت و در صورتـی که پایبندی زیـادی به دین ،ملیت و گروه سیاسـی
خاصـی داشـته باشـد ،بـه تأسـی از سـليمي كوچـي ( )1392باید گفت کـه گرایش به
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مصـادرۀ علـوم میکنـد و همسـو با تقـی آزاد ارمکـی ( )1389باید گفت که مسـئله و
مشـکالت او بـا آنچـه امـروزه در علوم انسـانی مطرح شـده اسـت ،متفاوت میباشـد
و اغلـب بـرای حـل ایـن مسـائل به دنبال پاسـخی غیـر از علوم انسـانی غربی اسـت.
اخالق پژوهشـی در بین اسـاتید نیز در حد متوسـط اسـت که این حد متوسـط ،کافی
نیسـت و از حـد انتظـار کمتـر اسـت .نکتـۀ حائـز اهمیـت آن اسـت که اسـاتیدی که
بـه روش هـای موجـود بـرای تحقیـق در علوم انسـانی موجـود (غربی) ،کمتـر پایبند
هسـتند ،بـه علـوم انسـانی بومـی ،گرایـش بیشـتری دارند .شـاید بتـوان گفت ضعف
چنین اخالقی سـبب شـده است که پیشـرفت در روند علوم انسـانی بومی تنزل یابد و
امید اسـت که اسـاتید صاحبنظر قادر باشـند هویت را با اخالق پژوهشـی و اخالق
حرفـهای آشـتی دهنـد و نشـان دهنـد کـه میتوان با داشـتن هویـت دینی ،سیاسـی و
ملـی ،بـه اخالق پژوهشـی نیـز پایبند بود و بدیـن طریق ،علـوم انسـانی را بومی کرد؛
یعنـی بتـوان علوم بومی و علوم انسـانی را با هم تلفیق نمود؛ هرچند که اندیشـمندانی
همچون شـریعتی ،شبسـتری ،عبدالکریم سـروش ،جواد طباطبایی و  ...در این مسـیر
گام هـای موفقی برداشـتهاند.
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