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در جهان سوم  (شامل پژوهشگران حرفه ای و نيز دانشجويان دکتری)  محققانغم انگيز مشکالت 

 د.يمان میبه طنز رهای توسعه يافته) (کشو ) برای پژوهشگران در جهان اولتوسعه نيافته(کشورهای 

 کشورهایسال پيش در  ها دهد، ده میرا تشکيل  توسعه نيافتهکشورهای مشکالت پژوهشی در  آن چه

 تخيلیها  جهان سومیبرای  جهان اولدر  موجودمشکالت  ،. از سوی ديگراست حل شدهيافته  توسعه

 نشامل خراب نشد توسعه نيافتهکشوريک در ريشتریپنج . مثال نگرانی از يک زلزله رسد میبه نظر 

نی چنين نگراتوسعه يافته  يک کشورروی سر ساکنان آن است، در حالی که در  ها سقف و ديوار خانه

  .استنيافتادن ليوان آب از روی ميز کار چون هماموری پيرامون 

ه علمی متفاوتی ها و تجرب کنند و سنت های متفاوت تبعيت می هان اول و جهان سوم از پارادايمج

را به طور مطلق  در جهان سوم پژوهشی ، آثارجهان اولیتوان با معيارهای  مین بنابرايندارند، 

 زبيش ا اين دو جهان سرشتیت وتفادر واقع . اين دو رده را با هم مقايسه کردمحققان و  سنجيد

تن دنيايی بهتر برای ساخ آنانکوشی  و ميزان سختبه زندگی  شاننگرش مردمان هبه نحو هرچيز

به ای سياه در "يافتن گر که بهاند  بی اهميتچنان  توسعه نيافتهکشورهای پژوهشها در  .استمربوط 

از  معروفجمله اين که  هستند نحيفچنان و  شبيه استگربه ای نيست" هيچ آن اتاقی تاريک که در 

در اين کشورها  .چيزمان بيايد"يزمان بايد به همه : "همه چدنشو را يادآور می قاجار مظفر الدين شاه

د و آن قدر از ان هعلم و فناوری آن قدر از فقدان يک برنامه مدون مبتنی بر نيازهای کشورآسيب ديد

) و پژوهشهای تقاضا محور( کاربردی پژوهشهای فناوری جهانی دورند که و از علم و يکديگر

  ايفا کنند.توسعه اين کشورها ی خود را در نقش کليدتوانند  میبه سختی  (دانش گستر) نظری

علی رغم مشکالت  توسعه نيافتهکشورهای با اين حال بايد اذعان کرد که عده ای از دانشمندان در 

کشورهای دانش و فناوری  هایدر حد مرزحداکثر استفاده را کرده و  ،از حداقل امکانات ،فراوان

والن ؤنه تنها بين پژوهشگران و مس رهااين کشو، در با اين حال ند.ا به تحقيق مشغولتوسعه يافته 

نوعی  ختالف نگرش وجود دارد، بلکه اساساعلمی ا هایاجرايی در مورد ضرورت و فوايد پژوهش



، به ويژه پژوهشگاه شود و  میشاهده علمی مبه ضرورت پيشرفت  مردمعموم ضعف در توجه 

  گردد. میی تلقی لموضوعی تجمعنوان به  تحقيقات نظری،

کشورهای  بهتوسعه نيافته کشورهای از فرصت مطالعاتی  يا تحصيلادامه زندگی، برای  وقتی افراد

. در نقطه يابد میبه طور چشمگيری بهبود  آنان پژوهشیت روند، وضعيت و توليدا میتوسعه يافته 

 د و استعداد،ان هخود ماندتوسعه نيافته در کشوری به داليل گوناگون مقابل چه بسا افراد نخبه ای که

تفاوت رفته است.  درشرايط نامناسب اجتماعی و اقتصادی به ه در بستری از تواناييشانخالقيت و 

بهترين بذر در  است. رها شده و زمين حاصلخيز کنترل شدهحاصل  بیجهان مثل تفاوت زمين اين دو 

 نيز محصولو سرانجام  شود میگوناگون  هایآفتدچار  جوانه بزنديا اگر  زند جوانه نمیيا  ،زمين بد

تواند به محصولی قابل  می حتی يک بذر معمولی در زمين خوب دهد. بر خالف آن، مین یمطلوب

. حکايتی که است لم يزرع توجه تبديل شود. پژوهش در جهان سوم حکايت توليد سيب در کوير

ت دست به مهاجربرای اجتناب از عواقب آن  و به فکر اصالحند و بعضی يابند میآن را در بعضی 

همچون عدم اطمينان به آينده ای اميدبخش و روشن، محدوديت در ی در واقع عوامل ديگر زنند. می

و قوانين  ها برنامه ته ساالری، و تغيير مداومشايس نبودآزاديهای فردی و مدنی، احساس عدم کارائی، 

  د.نکن تشويق میبه مهاجرت  ای را عده

نسل جوان مهاجرت  های انگيزهاز  ان سوم که گاهترين مشکالت محققان در کشورهای جه مهمترين

  :استذيل  به شرحبه شمار می روند متخصصين نيز و جويای علم 

   و آموزش پژوهشين بودن کيفيت . پاي1

 از عدم ناشینقصی دارد که از دبستان تا دانشگاه  در کشورهای جهان سوم افراد میتربيت علاساسا 

اين معنی که معلوم نيست افراد از کودکی برای چه هدفی  به ؛استاستراتژی صحيح توسعه  وجود

که به عنوان محقق مشغول به کار شود  میافرادی علمی ضعف بنيه اين نقص موجب  ند. شو تربيت می

آميت در برابر آيفيت به  اين کشورها پژوهشیسيستم اهميت بيش از اندازه خواهند شد. به عالوه، 

ارتقاء  ،آنانستخدامي تغيير وضعيت ا پژوهشگران جوان وخدام است، دانشجويان دکتریتربيت در 

به  اکثر محققان را ،ي پژوهشيها تخصيص بودجه و انتخاب پژوهشگران برتراعضاي هيأت علمي، 

، در حالی که راند میسطحی و زودبازده ساده، ی تحقيقی ها و حوزه ي علم روزها سمت حاشيه

 ژوهشهای عميق، وسيع و طوالنی مدت است. ی تحقيقاتی جدی نيازمند به پها لهأمس

های ذهنی همراه با يک سويه  اغلب ارزيابی توسعه نيافتهدر مورد آثار پژوهشی افراد در کشورهای 

در  پژوهشهای يک محققسنجش آيفي  برایمعيارهايی آه شود. اما  اعمال مینگريهای شخصی 



ساس تجربه و سنتهای چند صدساله آنها بر اقرارمي گيرند  مورد استفادهکشورهای توسعه يافته 

نتايج پژوهش در سطح  بودن ی، آاربرداو آثاروسعت و عبارتند از: اصالت آارهاي محقق، عمق 

آه ، اعتبار دانشمندانی وی جامعه متخصصان (داخلي و خارجي) در مورد کلیجهاني، ديدگاه يا  ملي

  ارجاع داده شده است.او د، و اعتبار مجالتي آه در آنها به آارهاي ان هبه آثار محقق ارجاع داد

در شرايط علمی جهان سوم از نظر  هایی کشورها دانشگاهوجود دارد که سبب می شود ی علل بسيار

کيفيت آموزش در  کم اهميت بودن می توان بهميان آنها که از  قرار بگيرندنامطلوبی  بسيار

 دانشگاهی،ای و  مدرسه محتوای دروس نبودمفيدآمد و روزتوجه به  ی کالن کشور، عدمها برنامه

، کمبود آنانو عدم نظارت کافی بر عملکرد  میاز اعضای هيات عل برخیای  و حرفه علمی ضعف 

 های ا و کمک هزينهکم بودن ميزان وامه در نهايتو ، آزمايشگاهی و کارگاهیپيشرفته امکانات 

  اشاره نمود. دانشجويی

 در مديريت پژوهشي. ضعف 2

م  هایمسؤوليت  شايد بتوان گفت دير پژوهشي    مه ردی، قانونگذاری و     از ست عبارت يك م ديريت راهب م

ان سوم   در نظارت بر اجرای مصوبات وهموار آردن جاده صعب العبور پژوهش.  اه بعضی از   جه گ

ا   ، فرآيمحققانمشکالت  اشراف کاملی بره شوند ک میکسانی انتخاب ميان از مديران  ژوهش، نيازه ند پ

ا  اين مديران برخی از  .ندارندعلمی و تنگناهای تحقيقات  اه ب ررات   گ د  نسنجيده و   وضع مق ه  ناآارآم ب

    .در تضاد استپژوهش پردازند که با روح  میيی ها اتخاذ تصميم، به منافع شخصیخاطر 

دارد   اربردي ن يم. بگذريم       . پس می  عقربه ثانيه شمار در جهان سوم آ وانيم آن را از ساعتها حذف کن ت

د است     ز زائ ه سال      و اصوًال ساعت  آه گاه عقربه دقيقه شمار ني د ک ايی وجود دارن ه خواب     ه هاست ب

ه علت           اند رفته ا در سازمانها ب ام آاره دي انج ر بروکراسی، آن ر اث نگرش  . اتالف وقت در ادارات ب

دتها      محققينانه مسؤولين در تصميم گيريها، نگاه سختگير به همراهکارکنان سطحی  ه م ي آ د گل را مانن

  د پژمرده مي سازد.  ان هآب به پايش نريخت

  ناچيز. بودجه پژوهشي 3

د.    نمی کار درخوری ،نيز بدون داشتن بودجهبهترين مديران پژوهشی  د بکنن ان  در آشورهاي  توانن جه

اه بودجه کل    است.  بسيار ناچيز  ال ماليدر هر س از درآمد ناخالص ملی، سهم بودجه پژوهشي سوم گ

دن يک هنر        توسعه نيافتهکشور  يکپژوهشی  ه ساالنه ب ه بيم دازه ی هزين ه ان م    پيشه حتی ب مشهور ه

  .  نمی رسد، چه رسد به بودجه پژوهشي يكي از دانشگاههاي معتبر جهان



أمين   محققب با شأن تا نيازهای اوليه متناسپديدار نمی شود خواهد که  پژوهشگری يک وارستگی می ت

ود.  ورهاي ش ه در آش عه نيافت دد  انمحققتوس کالت متع ا مش تندی ب رو هس ل يک  روب ا ح واره ب . هم

کل، مشکالت ديگری مسلسل  ر  مش انوار در براب ی  آن اهر م رژی ظ ه ان ود ک ام  ش رای انج ان را ب ش

ه کافی نيز مانع از آن است حق التحقيق نادهد.  کارهای پژوهشی به شدت کاهش می د ب  ب آ  ا تالش توانن

ذا  به و سخت ، متمرآز ستمرمزياد،  د.  ارائه کار عميق و تأثيرگ ه  در کشورهای  ر بپردازن  توسعه نيافت

اه پس از  به ازای هر پژوهش متعارف مبلغی کمتر از هزار دالر  ه پژوهشگر      چندين م روژه ب ام پ اتم

ی ود.  پرداخت م ه يک  ش الی است ک ن در ح گراي ان پژوهش ورهای جه ی اول در کش ت  م د گرن توان

ود و        ات خ ترش تحقيق د و از آن در گس ته باش ون دالر داش ک ميلي ا ي زار ت اه ه ی از پنج پژوهش

  دانشجويانش کمک بگيرد.

ی      آزمايشگاهی،  تجهيزاتکمبود  به عالوه، ه و گران واد اولي ه م ا   ، مشکالت  ن آعدم دسترسی ب ه ي تهي

وين  به منابع اطالعاتی و فناوری ترسی کافیعدم دس وآزمايشگاهی يا کارگاهی تعمير ابزارهاي   های ن

انواده    در اين ميان پژوهشگران جو. دارد منفیتأثير  آنانبر آار  افتن  ان درگير مشکالت تشکيل خ و ي

ازه و  های  شود ايده میشغل و حفظ آن هستند. اين مشکالت باعث  ن دوران رسوب      ت بکر ايشان در اي

  شوند. و به مرور فراموش کرده 

  ب شناسیآسي

ابع       ادن آن نيست بلکه من روی  امروزه سرمايه يک کشور فقط نفت و مع وان    ني ه عن يکی از  انسانی ب

ونی اقتصاد دانش محور       می و سرمايه اصلی هر کشورتلقی   مهمترين علل موفقيت ای کن  شود. در دني

ارزشی   و گرديده استاقتصاد مبتنی بر سرمايه  گزينجايايجاد ثروت و  محرک اصلی رشدبه عنوان 

تند،    انديشه های خالق   که امروزه برای  ل هس ر   قائ دين براب د     چن ا چن ه ت يش    ارزشی است ک ه  دهه پ ب

  شد. میانرژی داده منابع تأمين 

ه    وجهی ب ان     بی ت رين کارآفرين ه بهت ه        شوند  می  محسوب نخبگان ک ی است ک يک بحران در سطح مل

اجرت  تبعات آنی  مراه دارد. يکی از به ه توسعه نيافته هایآسيبهای بسيار زيادی برای کشور ين  مه چن

ده   آنانو بی توجهی به کارايی  افرادی ه مان د،  ک ا         ان راد ب م در کشور توسط اف  ضريب اخذ پستهای مه

ر اس     ايين ت وثر مشکالت          تهوشی پ ايی در حل م ه علت عدم توان ه ب اعی  اقتصادی و ک موجب   اجتم

ره وری و در نهايت    يش ا  ادگیتوسعه نيافت  کاهش به يش کشور   ب ه از  ديگر د. آسيب  ن گرد می ز پ  ی ک

افراد با تحصيالت  هوشی  ضريبميانگين  تدريجی کاهششود  های برتر کشور حادث می مهاجرت ژن

ی آموزشی  ها در هر سال بخش قابل توجهی از توليد ناخالص ملی در قالب بودجههمچنين . استعالی 



ا     می صرف تربيت متخصصينی    ه ب تن و برنگشتن  شود ک ادی   رف داد زي ان از  تع تفاده از     آن ا عدم اس ي

ه خدمت مشغولند    خود  ميهنکه در  آناندانش و مهارت  ه      ب وجهی ب ل ت کشور وارد  اقتصاد  ضرر قاب

  .شود می

وجهی  ی ت زب ارف نخبگان و ني اجرت غيرمتع ه مه ل دانشمندان در يک کشور  مشکالت ب توسعه خي

دازد و  مکان توسعه آن را به تعويق می ا ،نيافته د   می ان ونی     توان در کشور  آن باعث شرمساری نسل کن

  .شود اش برابر نسلهای آينده


