
 موضوعات، مطالعات و افق های روان شناسی اجتماعی علم؛
 پیشنهادهایی برای خط مشی گذاران علم و فناوری

حسینقلیپور1

.gholipour@isu.ac.ir 1. دانشجوی دکتری، گروه مدیریت دولتی، دانشکدۀ معارف اسالمی و مدیریت، دانشگاه امام صادق)نویسندۀ مسئول(؛

دورۀ ۷ شمارۀ 3، پاییز 139۶

چکیده
التفات به نقش بی بدیل علم در پیشرفت کشورها و توجه ویژه به این موضوع در سال های اخیر سبب شده است که در 
کنار مطالعۀ علم از منظر فلسفی و تاریخی، از زوایایی که به ُبعد تجویزی آن، یعنی برنامه ریزی و خط مشی گذاری علم 
مرتبط تر است، نیز نگریسته شود. عالوه بر اقتصاد و جامعه شناسی علم، این بار از منظر روان شناسی علم، یعنی بررسی 
عوامل روان شناختی تأثیرگذار در رفتار علمی دانشمندان، به مطالعۀ علم پرداخته ایم. یکی از شاخه های روان شناسی علم، 
روان شناسی اجتماعی علم است که در سنجش با دیگر شاخه های آن، نوپاتر بوده است و به مطالعۀ نحوۀ تأثیرگذاری 
افراد و دانشمندان دیگر در فعالیت علمی می پردازد. تأثیرات آزمایشگر بر آزمایش، تأثیرات اجتماعی ـ فرهنگی در علم، 
تأثیرات ارزیابی علم، شبکه های علمی، مربیگری و آموزش، فرایندهای گروه  های کوچک در علم و نسبت جنسیت و علم، 
ازجمله موضوعاتی است که تاکنون دربارۀ آن ها مطالعه شده است. مطالعات موردی تاریخی، پارادایم های آزمایشگاهی، 
بررسی تأثیر رقابت و همکاری، ادراک و جانب داری افراد بر رفتار علمی، نحوۀ تخصیص علت به آثار، مسائل مربوط 
به روان شناسی صنعتی ـ سازمانی نیز از موضوعاتی است که دربارۀ آن ها مطالعۀ جدی نشده است و به منزلۀ افق های 
کید ویژه بر شاگردپروری  پیِش روی روان شناسی اجتماعی علم مطرح اند. گسترش کّمی و کیفی ارتباطات بین المللی، تأ
فعالیت های فردی و گروهی در  میان  تعادل  برقراری  ارتقای اعضای هیئت علمی،  آن در  برای  امتیاز ویژه  و تخصیص 
پژوهش های علمی، توزیع و تخصیص درست موقعیت های علمی و مشاغل مرتبط به نسبت جنسیت و درنهایت کمک به 

توسعۀ رشتۀ روان شناسی علم، پیشنهاداتی برآمده از یافته ها برای خط مشی گذاران علم و فناوری است.
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مقدمه

ایفا   می کند  کشورها  پیشرفت  در  که  نقشی  و  علم  اهمیت  امروزه 
گوناگونی  نظرهای  و  فکرها  و  است  شده  بدل  انکارناپذیر  واقعیتی  به 
به  خط مشی گذاران  و  مدیران  التفات  است.  کرده  جلب  خود  به  را 
و  برنامه ریزی  دریچۀ  از  را  علم  که  است  شده  سبب  واقعیت،  این 
خط مشی گذاری نظر کنند تا بتوانند از این رهگذر، رشد و ارتقای علمی 
کشور خویش را، که به نوعی علت یا زمینۀ رشد و پیشرفت کشور در 
عرصه  های گوناگون اقتصادی، نظامی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و 

امثال آن است، به ارمغان بیاورند. اما آنچه روشن است، برنامه ریزی 
و خط مشی گذاری برای هر موضوع، بدون شناخت تفصیلی و عوامل 
به   آن،  به  متعلق  مسائل  دیگر  و  فرایندها  موضوعات،  آن،  در  مؤثر 
اصابت  برای  تضمینی  هیچ  نه فقط  که  میماند  تاریکی  در  تیراندازی 
محکوم  دیگر،  چیز  هر  از  بیش  کاری  چنین  بلکه  نیست،  هدف  به 
که  است  با شناخت مسائل  ازاین رو،  است.  و شکست  به عبث بودن 
مدیران و خط مشی گذاران با فضای روشن و شفافی مواجه می شوند و 
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در حد شایان توجهی به کارآمدی تصمیم  های خود می افزایند. 
با  آن،  پیشرفت  و  علم  برای  خط مشی گذاری  و  برنامه ریزی 
و مسائل  به پرسش ها  پرسش های کالن مهمی مواجه است که خود 
خردتری تقسیم می شوند. پرسش هایی مانند علم چگونه در فرد تولید 
می شود؟ علم چگونه در جامعه تولید می شود؟ علم چگونه در جامعه 
خط مشی گذاران  و  مدیران  تا  که  است  پرسش هایی  می شود؟  توزیع 
مربوط پاسخ شفافی برای آن ها نداشته باشند، نمی توانند برای پیشبرد 
امر  این  کنند.  خط مشی گذاری  و  برنامه ریزی  نظریه پردازی  و  علم 
تا  گرفته  شیء  از  را،  گوناگونی  موضوعات  که  علم  است  شده  سبب 
و  مطالعه  موضوع  نیز  خود  مطالعه   می کند  معنا،  تا  ماده  از  و  انسان 
پژوهش درنظر گرفته شود؛ البته مطالعۀ علم به تناسب زمان و نیازها و 
اقتضائاتی که داشته از زوایای گوناگونی مطالعه شده است؛ به گونه ای 
است،  علمی  تحوالت  مطالعۀ  درواقع  که  علم،  تاریخ  مطالعۀ  که 
قدمتی دیرینه دارد و امروزه درحکم یکی از گرایش  های مقطع دکتری، 
 
ً
در دانشگاه ها تدریس می شود. فلسفۀ علم نیز یکی از شاخه  های نسبتا

قدیمِی مطالعۀ علم است که علم را از زاویۀ فلسفی آن، یعنی چیستی 
و ماهیت، جایگاه صدق و کذب معرفتی در آن، نقش باورها و تمنیات 
بررسی می کند؛  و  دانشمندان در علم و دیگر مسائل فلسفی مطالعه 
و  تاریخی  مطالعات  کنار  در  که،  است  مهم  نکته  این  به  التفات  اما 
مطالعه  تازه ای  و  نو  زوایای  از  علم  به تدریج  زمان،  گذر  در  فلسفی 
آن،  تجویزی  ُبعد  با  مستقیم تری  و  واضح تر  نسبت  و  ربط  که  شده 
مانند  است. شاخه  هایی  داشته   برنامه ریزی و خط مشی گذاری،  یعنی 
اقتصاد علم و جامعه شناسی علم، هریک با مطالعۀ علم درحکم »نهاد 
و  علم  نهاد  در  مؤثر  اقتصادی  واکاوی عوامل  به  به ترتیب  اجتماعی« 
مطالعۀ عوامل جامعه شناختی پرداخته    اند که در کّم و کیف ظهور، رشد 
و قبول  یا رد نظریه های علمی تأثیرگذارند. شاخۀ دیگری از مطالعات 
علم  پژوهی، مطالعۀ علم از زاویۀ روان شناختی است که بیشتر بر حوزۀ 
فرد دانشمند متمرکز شده و به مطالعۀ رفتار علمی دانشمند و عوامل 
روان شناسی  گوناگون  میان شاخه  های  در  است.  پرداخته  آن  در  مؤثر 
اجتماعی  روان شناسی  شد،  خواهد  اشاره  آن ها  به  ادامه  در  که  علم، 
بر  که  است  متمرکز  اجتماعی ای  پدیده  های  و  موضوعات  بر  علم 
می گذارند.  تأثیر  اجتماعی،  موجود  به  منزلۀ  دانشمند،  علمی  رفتار 
درواقع رفتار علمی دانشمند، متغیر وابسته ای است از عوامل گوناگون 
آن ها  در  تغییر  که  اجتماعی  و  شخصیتی  رشدی،  زیستی،  شناختی، 
دارد.  نظریه پرداز  و  دانشمند  علمی  رفتار  تغییر  در  چشمگیری  تأثیر 
ازاین رو، کنکاش و مطالعۀ آن ها مقدمه  ای است برای فهم، پیش بینی و 

کنترلشان در عرصۀ کالن خط مشی گذاری علم و فناوری.

1. جایگاه روان شناسی اجتماعی علم
علم روان شناسی صبغه ای تجربی دارد و با روش ها و ابزارهای تجربی 
به مطالعۀ موضوعات    روان شناختی می پردازد. روان شناسی علم نیز همین 

رویکرد را در مطالعۀ عوامل    روان شناختی اثرگذار بر رفتار و کنش علمی 

خاطرنشان  فیست  گرگوری  که  همان گونه  است.  گرفته  پیش  دانشمند 
  می کند، روان شناسی معاصر حوزه ای است که از شش شاخۀ تخصصی 
این  از  را  بالینی  روان شناسی  اگر   .)Feist, 2006( است  شده  تشکیل 
روان شناسی  با  وثیقی  ارتباط  که  شاخه ای  پنج  بگذاریم،  کنار  مجموعه 
عصب شناختی،  ـ  زیستی  روان شناسی  از  عبارت اند  می کنند  برقرار  علم 
و  شخصیت  روان شناسی  شناختی،  روان شناسی  رشد،  روان شناسی 
روان شناسی اجتماعی. دانشمندان، همچون دیگر اعضای جامعۀ انسانی، 
متولد  خانواده  درون  آن ها  دارند.  را  خود  خاص  زیستی  ویژگی  های 
می شوند و فراز و نشیب  های زندگی شان رشد منحصربه فردی را برایشان 
گوناگون  فرایند های  از  خویش  پیرامون  شناخت  برای  آن ها  می زند.  رقم 
شناختی مانند گمانه زنی، تخیل، تشبیه، استدالل و تجربه استفاده می کنند 
بهره  متفاوتی  شناختی  روش  های  از  متفاوت  پدیده  های  با  مواجهه  در  و 
و  گوناگون  شخصیتی  ویژگی  های  هریک  علمی  نظریه پردازان  می گیرند. 
 خاص خود را دارند که می توان آن ها را بر روی طیفی از متکبر ـ متواضع،
دیگر  و  بسته بودن  ـ  بازبودن  درونگرا،  ـ  برونگرا  راضی،  ـ  جاه طلب   
عرصۀ  کنش گران  علمی  رفتارهای  کرد.  ترسیم  شخصیتی  مؤلفه  های 
آن هاست؛  پیرامون  افراد  و رفتارهای  ادراکات، نگرش     ها  علم، تحت تأثیر 
آن ها  به  ویژه   ای  ساخت  متفاوت  اجتماعی  فضای  و  فرهنگ  تاجایی که 
می دهد و افکار، احساسات، فرضیات و تئوری  های آنان را متأثر   می کند. 
ازآنجاکه روان شناسی زیستی ـ عصب شناختی رابطۀ عوامل ژنتیکی را با 
فعالیت  های مغز، ذهن و رفتار واکاوی   می کند، روان شناسی زیستی علم 
مانند  علمی  رفتارهای  و  نبوغ  با  ژنتیکی  عوامل  میان  روابط  فهم  پی  در 
آن هاست. روان شناسی رشد  تأثر  و  تأثیر  و  استدالل و حل مسئله  تفکر، 
نوجوانی،  تا  گرفته  کودکی  از  دانشمندان  حیات  گوناگون  دوره  های  علم 
جوانی، میان سالی و پیری را به دقت بررسی می کند و رابطۀ میان دوره  های 
کنکاش   می کند.  را  وی  علمی  رفتار  تغییر  و  دانشمند  حیات  گوناگون 
منطقی،  استدالل  نمادین،  و  انتزاعی  تفکر  همچون  شناختی  فرایندهای 
تشخیص الگوهای ثابت در میان رویدادهای متکثر، تعمیم و مدل سازی، 
حل مسئله، خالقیت، آزمون فرضیه     ها، تفکر ریاضی، تفکر تحلیلی، تفکر 
متقاعدسازی  و  منسجم  تبیین  شهودی،  حدس  های  فضایی،  و  تجسمی 
بررسی  علم  شناختی  روان شناسی  شاخۀ  در  که  هستند  موضوعاتی 
می شوند. روان شناسی شخصیتی علم، ضمن بررسی مؤلفه  های شخصیتی 
دانشمندان، در پی پاسخ دادن به این پرسش است که چه شخصیت  های 
بیشتری  ارتباط  شخصیتی  ویژگی  های  کدام  بهتر،  عبارت  به  یا  خاصی، 
علمی  باالی  تولید  و  علمی  خالقیت  علمی،  عالقۀ  علمی،  استعداد  با 
را  دیگران  حضور  تأثیر  نحوۀ  اجتماعی  روان شناسی  درنهایت  دارند. 
در  هنگامی که  حتی  علمی  کنش گران  مطالعه   می کند.  انسان     ها  رفتار  در 
فعالیت علمی  به  آزمایشگاه     ها  در  باتجربه  و  دانشمندان صاحب نام  مقام 

مشغول اند، از حضور همکاران و رفتارهای ارزیابانۀ آن ها متأثر می شوند. 
هدف اصلی تمامی این زیرمجموعه ها، مطالعه و آشکارکردن مکانیزم  های 
منتهی به »رفتار« است. با وجود این، روشن است که روان شناسی علم، 
یعنی  رفتار،  از  خاصی  نوع  بر  که  است  روان شناسی  علم  از  بخش  آن 
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برمبنای  رفتارها  این گونه  تبیین  هدفش  و  می شود  متمرکز  علمی،  رفتار 
سازوکارهای روان شناختی است )موسوی، 1387، ص 97(.

مطالعات  جمع بندی  و  مرور  برای  پژوهشی  کار  بهترین  شاید 
ارائه شده در موضوع روان شناسی علم را فیست و گورمن ارائه داده اند. 
از  کوتاه  خالصه ای  نخست  ارزشمندی،  مرورِی  مقالۀ  در  آن ها، 
تاریخچۀ روان شناسی علم ارائه کرده اند و سپس ذیل شاخه های اصلی 
این حوزۀ مطالعاتی، به مرور پژوهش ها و یافته های آن ها پرداخته اند 
ساختاری  معادلۀ  مدل  به  نتیجه گیری  و  جمع بندی  در  درنهایت  و 
نظری از مطالعات ارائه شده رسیده اند که درواقع، ضمن معرفی و ارائۀ 
موضوعات روان شناسی علم، عوامل مؤثر در رفتار علمی را به نمایش 

.)Feist and Gorman, 1998( گذاشته است
اجتماعی  روان شناسی  قلمرو   می گوید،  آلپورت  آنچه  براساس 
افکار،  که  موضوع  این  تبیین  و  درک  برای  »کوشش  به منزلۀ  می تواند 
احساسات و رفتار آدمیان چگونه ازطریق حضور واقعی، خیالی یا ضمنی 
 .)Allport, 1985, p 3( دیگران تحت تأثیر قرار می گیرد«، تعریف شود
همان  گونه که دیگران متذکر شده اند، جایگزینِی »دانشمندان« با »افراد« 
در تعریف آلپورت، تعریف کارِی خوبی از روان شناسی اجتماعی علم 
علم  اگرچه  زیرا  )Shadish and Fuller,1994(؛  می دهد  به دست 
که  است  اجتماعی  بسیار  فعالیتی  بی شک  اما  است،  فعالیتی شناختی 

با همکاری یا رقابت با دیگر اعضای تیم پژوهشی انجام داده می شود.

2. موضوعات روان شناسی اجتماعی علم

عمومی  مقولۀ  سه  به  را  دانشمندان  فعالیت  های  میشرا  و  براور 
دسته بندی می کنند:

را  زیادی  زمان  دانشمندان  علمی:  اطالعات  ارزیابی  و  فهم   .1
صرف مطالعۀ ادبیات علمی و حضور در کنفرانس ها می کنند؛

2. تولید دانش جدید: دانشمندان آزمایش  هایی را طراحی و اجرا 
می کنند و بر همین اساس، نظریه  های جدید بیان می کنند؛

)Feist and Gorman, 1998( شکل1: مدل معادلۀ ساختاری نظری

3. انتشار دانش: دانشمندان زمان شایان توجهی را برای نگارش و 
 Brewer( نتایج کارهایشان صرف    می کنند صحبت کردن دربارۀ 

.)and Mishra, 1998, p 745
فعالیت  های  از  اصلی  دستۀ  سه  هر  که  نشان    می دهد  مسئله  این 
در  سوم  و  اول  دستۀ  و  اجتماعی  علوم  رشته  های  در  دانشمندان 
ازاین رو،  و  مرتبط اند  دیگر  افراد  با   

ً
مستقیما علمی  رشته  های  دیگر 

عوامل  علت،  همین  به  می روند.  به شمار  اجتماعی  فعالیت  هایی 
اجتماعی از عوامل تعیین کننده و اثرگذار بر آن هاست. 

روان شناسی  رشتۀ  علم،  در  درگیر  اجتماعی  عوامل  به  توجه  با 
تحریک کننده ترین  و  غنی ترین  از  یکی  بالقوه  به طور  علم  اجتماعی 
در  آن  واقعیت  درعین حال  اما  است،  علم  روان شناسی  در  حوزه     ها 
به سادگی  که  است  حوزه   ای  زیرا  است؛  مانده  پنهان  کنونی  حالت 
اجتماعی،  شناخت  چون:  عمده   ای  پدیده  های    روان شناختی  تمام 
نظریۀ تخصیص، 1نگرش و تغییر نگرش، رقابت، همکاری، انطباق، 
جنسیت، نفوذ اجتماعی و اقناع و روابط میان گروهی را برای مطالعۀ 

 .)Feist, 2006, p 125( علم و دانشمندان به کار می گیرد
ذیل  بالقوه  به صورت  که  هستند  موضوعاتی  مذکور،  موضوعات 
اگر  اما  می شوند،  پیگیری  و  مطرح  علم  اجتماعی  روان شناسی 
که  دید  خواهیم  بیفکنیم،  نظری  حوزه  این  در  ارائه شده  پژوهش  های 
بسیاری از آن ها هنوز دنبال نشده    اند. ازاین رو، در این مطالعه آن دسته از 
موضوعاتی که درموردشان پژوهش و مطالعه شده  بیان میشود. فیست 
علم  روان شناسی  حوزه  برجستۀ  پژوهشگران  و  نویسندگان  از  یکی 
است. وی در یکی از کتب خود به تفصیل به مرور مطالعات ارائه شده 
از  برگرفته  میآید،  ادامه  در  آنچه  پرداخته است.  ذیل شاخه  های اصلی 

.)Feist, 2006( گزارش او از حوزۀ روان شناسی اجتماعی علم است

3. تأثیرات آزمایشگر در آزمایش

می شوند: تقسیم  عمومی  دستۀ  دو  به  آزمایشگر   تأثیرات 
هر  که  نقشی  از  تعاملی  تأثیرات  غیرتعاملی.   .2 تعاملی؛   .1  
آزمایشگر در هنگام تعامل با مشارکت کنندگان ایفا   می کند به دست 
 شناختی و ادراکی اند 

ً
می آید؛ درحالی که تأثیرات غیرتعاملی عمدتا

آزمایشگر و مشارکت کننده را شامل نمی شوند. همۀ  و تعامل میان 
را  خود  تأثیر  می شود،  گفته  غیرتعاملی  عوامل  دربارۀ  که  مطالبی 
اموری  به منزلۀ  اکنون  و  شناسانده اند  تاریخ  طوالنی مدت  گذر  در 
دانشجوی  اولین  رزنتال  واقع  در  می شوند.  شناخته  معروف اند  که 
قرن  ستاره شناس  ِبِسل،  فریدریش  را  دانشمندان  روان شناسی 
هجدهم، که خطاها را در مشاهدات نجومی بررسی می کرد، معرفی 

 .)Rosenthal and Rosnow, 1991, p 126( کرده است
واکنش  های  که  است  داده  نشان  تعاملی  آثار  روی  بر  پژوهش 
)سن،  اجتماعی  ـ  زیستی  آثار  راه  از  می تواند  مشارکت کنندگان 

1. Attribution Theory
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)شخصیت  اجتماعی  ـ  روانی  آثار  آزمایشگر(،  قومیت  و  جنسیت 
و  آزمایشگران  تجربۀ  )سطح  موقعیتی  آثار  آزمایشگر(،  سرشت  و 
متغیرهای محیطی(، آثار مدل سازی )عملکرد خود آزمایشگر درحال 
مطالعه کردن( و درنهایت آثار مربوط به پیشگویی خودگویانه )دانش 
آزمایشگر از فرضیه     ها یا رهاوردهای مدنظری که می تواند به تحقق 
 رزنتال و همکارانش 

ً
همان رهاوردها کمک کند( تأثیر بگذارند؛ مثال

که  داده    اند  نشان  اجتماعی  زیستی  تعاملی  عوامل  تأثیرات  دربارۀ 
)اغلب  با شرکت کنندگان  را  دوستانه تری  رفتارهای  مرد  آزمایشگران 
زنان( نشان داده    اند که به  نوبۀ خود، نتایج آزمایش را تحت تأثیر قرار 
آزمایشگران  که  می دهد  نشان  اجتماعی  روانی  یافته  های  داده    اند. 
گاه به موقعیت، نتایج تأییدکننده تری از مشارکت کنندگان  اقتدارگرا و آ
به دست  بوده    اند  گرم  و  دوستانه  که  آزمایشگرانی  با  قیاس  در  خود 
آزمایشگرهای  که  داده  نشان  موقعیتی  آثار  در  یافته     ها  آورده    اند. 
باتجربه تر پاسخ  های متفاوتی را در سنجش با آزمایشگران کم تجربه 
انتظار  »چگونه  اینکه  با  توقعی  یا  خودگویی  آثار  دریافت    می کنند. 
کند«  خدمت  خودگویانه  پیشگویی  یک  به عنوان  می تواند  محققان 

.)Ibid., p 129( مرتبط است

4. تأثیرات اجتماعی ـ فرهنگی در علم

سیمونتون یکی دیگر از افراد شاخص در روان شناسی اجتماعی 
علم است که چگونگی تأثیرگذاری ساختارهای اجتماعی در تولید و 
بقای علم را در خالل دوره  های زمانی تاریخی گوناگون به صراحت 
مدل  نظری،  لحاظ  به   .)Simonton, 1975( است  کرده  واکاوی 
پیکره بندی  های  که  می کند  تبیین  سیمونتون  شانس1  پیکره بندی 
بیان  می شود،  خلق  چگونه  دانشمند  یک  بصیرت  های  و  مفهومی 
یا  پذیرفته  می شود،  گذاشته  اشتراک  به  علمی  جامعۀ  با  می شود، 
رد می شود و تأثیرگذار واقع می شود و اینکه چگونه در طول زمان، 
)پیکره بندی  های  آن ها  گرداگرد  می توانند  هم  فکر  افراد  از  گروهی 
مفهومی و بصیرت     ها( شکل بگیرند، چگونه آن افرادی که ایده  های 
با کیفیت باال به شکل گسترده   ای  از راِه کار  بسیاری تولید کرده    اند 
عوامل  به      اندازۀ  فردی  تفاوت  های  چگونه  و  می شوند  تأثیرگذار 
اجتماعی به »تنش حیاتی« میان دانش سنتی و انقالبی )دانش هنوز 
لحاظ  به   .)Simonton, 1989( می کنند  کمک  نشده(  پذیرفته 
بایگانی  و  تاریخی  داده های  تجزیه وتحلیل  با  سیمونتون  تجربی، 
تحوالت  و  جنگ  نقش،  مدل  های  و  مربیان  چگونه  که  داده  نشان 
با  ثبات سیاسی موجب برونداد خالق در عرصۀ علم می شوند.  یا 
ی جنگ در 

ّ
استفاده از طرح  های پنل  های متقاطع، سیمونتون تأثیر عل

بهره وری علمی در هفت کشور اروپایی را از سال 1500 تا 1900 
بررسی کرد و نتیجه گیری کرد که جنگ در بهره وری، در مقایسه با 
دیگر عواملی که در معرض آن بوده    اند، تأثیر معناداری داشته است، 

1. Chance Configuration Model

درنهایت  بودند.  متناقض  و  پیچیده  کشور  سراسر  در  تأثیرات  اما 
سیمونتون نتیجه گیری کرد که اغلب مشارکت  های بسیار خالقانه از 
نشان  امر  این  آشنایند.  گوناگون  فرهنگ  دو  با  که  است  کسانی  آِن 
چندگانه  فرهنگی  چارچوب  های  معرض  در  قرارگرفتن  که     می دهد 

 .)Simonton, 1980( برای بهره وری خالق در علم مهم است

5. تأثیرات ارزیابی علم

روان شناسی  درزمینۀ  مهم  افراد  از  دیگر  یکی  شادیش  ویل 
دیدگاه  های    روان شناختی  اهمیت  دربارۀ  که  است  علم  اجتماعی 
ارزیابی  است.  نگاشته  مطالبی  علم  در  کیفیت  ارزیابی  در 
و  معیارها  و  ارزیابی     ها  دارد.  جای  علمی  فعالیت  قلب  در  کیفیت 
شغل  کدام  کسی  چه  تعیین   می کند  که  آن هاست  اندازه گیری  های 
کنند، چه  دریافت  علمی  قرارداد رسمی  کسانی  کند، چه  اتخاذ  را 
کسی پژوهانه2 دریافت کند و چه کسانی کدام جایزه     ها و افتخارات 
را کسب کنند؛ چراکه علم فعالیتی بسیار رقابتی است و منابع )پول 
آماده و درک اهمیت علم( کمیاب است؛ البته مسئلۀ کیفیت در علم، 
چند پرسش مهم اجتماعی روانشناختی دیگر را مطرح   می کند: ما از 
کدام ادراکات برای ارزیابی کیفیت استفاده می کنیم؟ چه معیارهایی 
استفاده می شود؟ چطور تصمیم می گیریم که معیارهای گوناگون را 
وزن کنیم؟ آیا این معیارها و ارزیابی     ها علیه افراد خاص یا گروهی 
از افراد منصفانه یا غیرمنصفانه  است؟ طرف داری3 چه نقشي را در 

فرایند بازبیني )داوری( ایفا   می کند؟
بودند  رشته  هایی  و جامعه  شناسی  تاریخ،  فلسفه،  اواخر،  همین  تا 
می گوید:  شادیش  اما  می دادند،  پاسخ  پرسش ها  این  به   

ً
احتماال که 

از  ما  درک  در  مهمی  دیدگاه  روان شناسی  که  کنیم  فکر  باید  ما  »چرا 
کیفیت علم ارائه   می کند؟ دلیل این است که ادراک کیفیت در علم، 
ادراک  و  علمی  پاداش  سیستم  های  در  نامحدودی  تأثیر  احتماال  که 
 .)Shadish, 1989( است«  روان شناختی  متغیر  یک  به شدت  دارد، 
مذاکرات اجتماعی و تاکتیک  های خودارائه   اِی4 درگیر با ارتقای شغلی 
تأثیر بسزایی در ادراک قدرت  های موجود دارد. ممکن است چند نفر 
این )اهمیت( را انکار کنند. پس پرسش واقعی این می شود که »چقدر 
بدبین ممکن  مؤثر است؟« اشخاص  موفقیت شغلی  در  خودارائه   ای 
ساده  بسیار  اشخاص  درحالی که  دارد؛  عمده   ای  تأثیر  بگویند  است 
ممکن است بگویند هیچ تأثیری ندارد. اما به جای اینکه این پرسش 
به علت اتهام به بدبینی یا ساده لوحی رها شود، می توان از آن پرسشی 

.)ibid( تجربی ساخت و به نحو تجربی آن را بررسی کرد 
ً
اساسا

2. Grant 

3. Bias 

4. Self-presentation
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6. شبکه  های علمی

و  علم  روان شناسی  میان  مرز  در  علم  اجتماعی  روان شناسی 
دستاوردهای  و  مطالعات  از  بسیاری  دارد.  قرار  علم  جامعه شناسی 
اجتماعی  روان شناسی  عنوان  با  می توان  را  علم  رد 

ُ
خ جامعه شناسی 

برجسته ترین  و  جدیدترین  میان  در  کرد.  طبقه بندی  برعکس  و 
قلمرو  دو  هم پوشانی  منطقۀ  در  مشترک  شکل  به   که  نظری،  آثار 
جامعه شناسی علم و روان شناسی علم قرار می گیرد، می توان از نظریۀ 
شبکۀ کنشگران نام برد )موسوی، 1390، ص 91(. براساس توضیحی 
که میشل کلن از شبکه     ها ارائه می دهد، شبکه در اینجا به مفهومی نرم 
اطالق می شود که اجزای آن را نظریه ها و مدل     ها، متون و کتب درسی 
برآمده از آنها، افراد و پژوهشگران فعال در آن نظریه ها، مهارت های 
آنها  با  مرتبط  پژوهشگاه  های  و  دانشگاه     ها  و  نهادها  به دست آمده، 
شکل می دهد )Callon, 1994, p 412(. جامعه  شناسان علم مانند 
کلن، بیشتر به مفهوم شبکه  های علمی و نقشی که آن ها در علم ایفا 

   می کنند پرداخته    اند. 

7. مربی گری/ آموزش1 

7-1. نقش خانواده و معلمان
نقشی که اعضای خانواده یا معلمان در ارتقا و ابقای عالیق علمی 
ایفا    می کنند چیست؟ والدین می توانند آشکارا در انتخاب  های شغلی 
فرزندانشان تأثیر بگذارند؛ هم به شکل شفاف، از راه تشویق و هم 
در  تأثیر  این  و  مسیر شغلی شان  مدل سازی  راه  از  به شکل ضمنی، 
مدل سازی   .)Berry, 1981( است  شده  ثابت  علمی  حرفه  های 
تأثیرات، شاهدی است بر اینکه اگر دست کم یکی از والدین به شغل 
علمی یا مهندسی مشغول باشد، محتمل تر است که فرزندانشان نیز 
قوی  و  ثابت  یافته  های  این،  عالوه بر  آورند.  روی  علمی  مشاغل  به 
از ادبیات تحصیالت پدر و شغل حاکی از آن است که دانشمندان 
به شدت از خانواده  های با مشاغل حرفه   ای و تحصیالت باال بیرون 
می آیند. همچنین از آِن خود کردن دستاوردها در علم، از خانواده  های 
 براساس مطالعه   ای، دانشجویان کالجی 

ً
علم محتمل تر است؛ مثال

که جوایز بسیاری را کسب کردند پدرانشان دانشمند بودند. والدین 
بلکه  باشند،  دانشمند  یا  شوند  داده  آموزش  خوب  که  ندارند  نیاز 
و همچنین  باشند  داشته  و علم  تطابق  به  مثبتی  میتوانند نگرش  های 
در  دهند.  پرورش  فرزندانشان  در  را  مثبتی  بسیار  نگرش  های 
مطالعه   ای، تأثیر خانواده در خلق عالقۀ علمی از راه تحلیل تعامالت 
والدینـ  فرزند در هنگام دیدار از موزۀ علمی محلی را نشان داده شده 
پژوهشگران  تا هشتساله،  یک  بین  فرزندان  از  نمونه  هایی  در  است. 
یا  هم بستگی  ی، 

ّ
)عل تبیین  های  بسامد  در  جنسیتی  تفاوت  دریافتند 

دیده    اند،  نمایشگاه  در  آنچه  صرف  توصیف  های  در  والدین  تشابه( 

1. Mentorships/ Training

بودند.  محتمل تر  پسران  برای  تبیین     ها  ارائۀ  در  والدین  دارد.  وجود 
نرخ  های تبیین حدود 29 درصد برای پسران و حدود 9 درصد برای 
ممکن  والدین  در جوانی،  که  نشان    می دهد  نتایج  این  بود.  دختران 
است پسران و دختران را به شکل متفاوتی، به لحاظ چگونگی تبیین 
علم، آموزش دهند. داشتن والدین تحصیل کردۀ آشنا و عالقه مند به 

علم، عالقه به علم را در فرزندان افزایش می دهد.
البته فقط والدین نیستند که در رشد عالقۀ علمی فرزندان نقش 
ایفا می کنند. برنیس ایِجسن گزارش کرده است که نیمی  کلیدی 
و  در رشد  کرده اند  بیان  است  کرده  مطالعه  او  که  دانشمندانی  از 
از اشخاص مسن تر  بسیاری  در موضوع های علمی،  بقای عالقه 
مهم بوده    اند. ورا جان استینر اهمیت شاگردی و مربی گری را در 
توصیف  هنر(  اندازه  همان  )به  علم  در  خالق  فعالیت  انباشت 
که  کرده اند  گزارش  همکارش  و  سوباتنیک  رینا  است.  کرده 
مشاغل  در  ماندن  باعث  کالج  و  دبیرستان  در  قوی  مربی  داشتن 
علمی و دنبال کردن آن می شود. عالوه بر این، فیست گزارش کرده 
در  موجود  زیستی  و  فیزیکی  دانشمندان  نخبگاِن  درصد   65 که 
نمونه اش، گزارش داده    اند که یک مربی مهم در دبیرستان داشته    اند 
و80 درصد گزارش کرده    اند که یک مربی مهم در مدرسۀ عالی2 
) 29 درصد(  بودن  به یک معلم  مربیان  دبیرستان،  در  داشته    اند. 
یا والدین بودن )26 درصد(، تمایل پیدا کرده    اند، در حالی که در 
مدرسه عالی، آ ن ها بیشتر یا یک مشاور دکتر )56 درصد( یا استاد 

.)Feist, 2006: p. 131( )دیگری بودند )20 درصد

7-2. نقش مربی برجسته
عالوه بر موارد مذکور، پرسش ها دربارۀ ماهیت مربی گری و نقش آن 
در باالترین سطح دستاوردهای علمی مطرح است: آیا »ثروتمندان، 
ثروتمندتر می شوند« در اینجا نیز جاری است؟ آیا دانشمندان برتر، 
دانشجویان برتری را که قصد دارند دانشمندان برتر نسل آینده باشند 
عامل  برجسته  مربی  داشتن  است.  مثبت  پاسخ  جذب    می کنند؟ 
پژوهشی  در  یافته     ها  این  می رسد.  نظر  به  برجسته شدن  در  مشارکتی 
که زاکرمن درمورد برندگان جایزۀ نوبل ارائه کرد به دست آمده است 
)Zuckerman, 1996(. یکی از یافته  های وی با »مزیت تجمعی« 
نظر  تحت  که  است  جوانی  دانشمندان  تأثیر  آن  و  است  بوده  مرتبط 
نخبگان علمی آموزش دیده    اند؛ یعنی برندگان جایزۀ نوبل.3  آنهایی 
اولیۀ شغلشان تولید بیشتری دارند محتمل تر است که  که در مرحلۀ 
کارهایی با تأثیرات باال تولید کنند. همچنین در سنجش با آنهایی که 
تحت نظر برندگان جایزۀ نوبل آموزش ندیده    اند محتمل تر است که 
خودشان جایزۀ نوبل را ببرند. همان گونه که زاکرمن و دیگران استدالل 

Graduate school .2؛ مدرسۀ عالی مدرسه ای است که مدارج پیشرفتۀ دانشگاهی ارائه 
می دهد )شامل درجات کارشناسی ارشد و دکتری(؛ البته با این الزام که دانشجویان باید در 

دورۀ کارشناسی میانگین نمرات باالیی داشته باشند.

3. Cumulative Advantage
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 به مسئلۀ عالقه ـ اصطکاک اکتفا خواهیم کرد.
ً
در اینجا صرفا

عالقۀ  رشد  در  تثبیت شده  تأثیرات  از  یکی  اصطکاک:  ـ  عالقه 
در طول چهل سال  که  پژوهشی  است.  به جنسیت  مربوط  علمی 
گذشته ارائه شده است نشان دهندۀ آن است که تفاوت  های جنسیتی 
در  چه  و  صریح  نگرش  های  قالب  در  چه  ریاضی،  یا  علوم  در 
یا  استعداد  آزمون  های  در  عملکرد  در  ضمنی،  نگرش  های  قالب 
فارغ التحصیلی واقعی و داده  های شغلی دیده می شوند. نتیجه گیری 
سنجش  در  مردان  که  است  این  پژوهشی  بدنۀ  این  از  عمومی 
و  علوم  به  شغل  انتخاب  در  دارند،  علم  به  مثبت تری  دید  زنان  با 
کنند.  رها  را  آن  که  دارد  احتمال  کمتر  و  عالقه مندترند  ریاضیات 
همچنین اگرچه در هوش هیچ تفاوت جنسیتی نیست، گاهی برخی 
 هوش مردان در 

ً
تفاوت  های سیستماتیک مشاهده شده است؛ مثال

قلمرو ریاضی باالتر و هوش زنان در قلمرو زبانی باالتر است.
است:  شده  ارائه  جنسیتی سازی  این  برای  مهم  قید   دو 
با  سنجش  در  نوجوانان  و  بچه     ها  در  جنسیتی  تفاوت  های   .1
علوم  در  تفاوت     ها  این   .2 است؛  شده  دیده  کمتر  بزرگ ساالن 
زیستی  علوم  فیزیک؛  علم  در  تا  می شوند  ظاهر  کمتر  اجتماعی 
برگزارشده،  دوره  های  نتایج  براساس   

ً
مثال دارند؛  قرار  میانه  در  هم 

در  یا  کارشناسی  دورۀ  یا  دبیرستان  در  علم،  در  جنسیتی  شکاف 
دبیرستان  دختر  و  پسر  دانش آموزان  نیست.  آشکار  اجتماعی  علوم 
بودند  کرده  پیشرفت  ریاضی  دوره  های  در  برابری  احتمال  با 
پیشرفته  علمی  دوره  های  در  فیزیک(.  و  شیمی  )زیست شناسی، 
درصد باالتری از زنان زیست شناسی و شیمی را انتخاب کرده بودند 

و درصد باالتری از مردان فیزیک را برگزیده بودند.
اما  پیشرفت    می کنند،  دانشگاهیشان  مشاغل  راه  از  دانشجویان 
دیده  فزاینده   ای  تفاوت  های جنسیتی  ریاضیات  و  به علوم  در عالقه 
می شود. در سال 1995 در مقطع کارشناسی، 46 درصد زنانی که 
در رشته های علمی یا مهندسی تحصیل کرده بودند به مدارج باال 
دست یافتند )این آمار ده سال قبل حدود 38 درصد بود(. در سطح 
و  زیست شناختی  علوم  در  حتی  آشکاری،  جنسیتی  عالی، شکاف 
رشته های  در  ارشد  کارشناسی  مقطع  در  می شد.  دیده  اجتماعی، 
از زنان  علوم و مهندسی 39 درصد و در مقطع دکتری 33 درصد 
بیشتر  اختالف  این  مشاغل  در  بودند.  شده  مدر ک  کسب  به  موفق 
تمام  ها در  استاد  از  6 درصد  تا   4 به گونه ای که فقط  دیده می شود؛ 
تفاوت جنسیتی  بیشترین  تشکیل می دهند.  زنان  را  ریاضی  و  علوم 
کادمی  در سطح نخبگان دیده شده است؛ فقط 2 درصد از اعضای آ
ملی علوم را زنان تشکیل می دهند. مطالعۀ جامع درمورد دانشمندان 
دارای مدرک دکتری، در طول یک دورۀ بیست ساله )1973 تا 1995( 
در شورای ملی پژوهش، پیشرفت  هایی را مستند کرده است؛ اما این 
زنان  برای  برابری  علمی  رشته های  در  هنوز  می دهد  نشان  مطالعه 
زمینه  )رتبه،  مناسب  کنترل  های  که  هنگامی  است.  نیامده  به دست 
و نهاد( نهادینه می شوند، تفاوت  های جنسیتی بسیار شدید نیست، 

 از این راه میسر می شود: بهترین 
ً
ی این تأثیر احتماال

ّ
کرده    اند، جهت عل

دانشمندان جوان را بهترین دانشمندان انتخاب می کنند که به چرخۀ 
پژوهش  در  سیمونتون  همچنین  می شوند.  تبدیل  تجمعی«  »مزیت 
خود به این نتیجه رسیده است که رؤسای انجمن روان شناسی امریکا 
)APA( را به احتمال زیاد روان شناسی برجسته مربی گری کرده  است 

.)Feist, 2006, p. 130(

8. فرایندهای گروه  های کوچک در علم

دربارۀ  متمایزشده ای  و  طوالنی  ادبیات  اجتماعی،  روان شناسی 
متغیرها  بر  آن ها  از  هریک   

ً
اخیرا بااین حال،  دارد.  گروه  فرایندهای 

دربارۀ  در مطالعه   
ً
مثال تمرکز کرده است؛  به علم  مربوط  و وظایف 

آزمایشگاهی  روش  های  از  علم،  در  کوچک  گروه  های  فرایندهای 
در مسائل  و گروه     ها  افراد  کار  میان  تفاوت  در  و  استفاده شده است 
کشف  همکارش  و  گورمن  است.  کرده  بیان  را  مسایلی  علمی 
 با 

ً
کرده    اند که گروه  های متعامل1 )گروه  هایی که اعضای آن مستقیما

در  افراد  بهترین  از  علمی،  استدالل های  در  ارتباط اند(  در  یکدیگر 
گروه های تعاونی2 )گروه  هایی که اعضای آن جداگانه کار    می کنند، 
نمی کنند.  عمل  بهتر  مطلع اند(  دیگر  اعضای  فرضیه  های  از  اما 
شواهد  که  می گوید  دانشجویان  )به  نامعقول  دستورالعمل  های 
 در مطالعه ای 

ً
 برتر از معقول بودند؛ مثال

ً
نامعقول را دنبال کنند( معموال

گروه  های  با  سنجش  در  تعاونی  گروه  های  که  است  شده  گزارش 
متعامل تعصب مقبول بیشتری دارند، تیم  های پژوهشی مدرنی که در 
یک بخش موفق شده    اند کار را در میان مشارکت کنندگان با مهارت 

.)Gorman, 1986( و منابع متفاوت به  گونه ای مؤثر تقسیم کنند

9. جنسیت و علم

یکی از پرسش های جنجالی و بحث برانگیز در روان شناسی علم، 
در  و  به شکل عمومی،  در علم،  نقشی است که جنسیت  اهمیت 
توانایی علمی و ریاضی، به شکل ویژه، ایفا   می کند. به باور فاکس، 
تاریخ علم، هم به صورت ضمنی و هم صریح، با وابستگی میان 
علم و مرد، از دانشمندان مردی که دائم می کوشند ماهیت مادری 
 .)Fox, 1986( است  شده  لبریز  کند،  »کنترل«  یا  »رام«  را  زن 
دستاوردهای  در  جنسیتی  تفاوت  های  و  علم  و  جنسیت  عناوین 
عرصۀ  در  پرسش  سه  اما  باشد؛  کتاب  موضوع  می تواند  علمی، 
داده  به دست  روان شناسی  ادبیات  که  است  مطرح  علم  و  جنسیت 
است: 1. عالقه ـ اصطکاک؛3 2. توانایی ریاضیاتی؛4 3. بهره وری.5  

1. Interacting Groups

2. Coacting Groups

3. Interest-attrition

4. Mathematical Ability

5. Productivity
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قرارداد  داشتن موقعیت  های  در   مردان 
ً
مثال دیده می شود؛  اما هنوز 

رسمی علمی،1 مزیت چهارده درصدي دارند، اما وقتی سن حرفه   ای 
این  نزدیک می شود.  به صفر  تفاوت  این  نگه داشته می شود،  ثابت 
نشان    می دهد که تفاوت  های جنسیتی در قراردادهای رسمی در علوم 
باید زنان را بیشتر واجد شرایط بداند. همچنین تفاوت  های حقوق و 
دستمزد به علت کنترل رتبه کاهش می یابد، اما این واقعیت که این 
تفاوت ها به طور کامل محو نمی شوند، نشان    می دهد که مردان کمی 
این،  برای همان موقعیت دستمزد دریافت    می کنند. عالوه بر  بیشتر 
متفاوتی  به گونۀ  بهره وری  و  زنان  و  رتبۀ مردان  ازدواج و خانواده در 
مشاغلشان  که  زنانی  می دهد  گزارش  النگ   

ً
مثال می گذارد؛  تأثیر 

ازدواج و خانواده در سال 1979 ترک کرده    اند، احتمال  به خاطر  را 
در  اما  آورند،  به دست  علمی  رسمی  موقعیت  که  دارد  کمتری 
و  ازدواج کردن  مقابل،  در  است.  نشده  دیده  تأثیر  این   1995 سال 
فرزند داشتن تأثیر مثبتی در بهره وری مردان داشته است و این اثر بین 

سال های 1979 و 1995 افزایش یافته است.
برابر  به گونه   ای  علمی  رشته  های  تمامی  که  است  این  دیگر  قید 
جنسیت را در توزیع  های خود لحاظ نمی کنند. توزیع  های غیرمعمول 
در علوم فیزیکی بسیار برجسته، در علوم زیست شناختی کمتر برجسته 
بوده است و در علوم اجتماعی کمترین برجستگی را دارند. فقط 17 
35 درصد از رشته  های علوم ریاضی  درصد از درجات مهندسی و 
و علوم زمین شناسی به زنان اختصاص داده شده است؛ درحالی که 
از مدارج زیست شناختی و علوم اجتماعی و 73  50 درصد   

ً
تقریبا

درصد از رشته  های روان شناسی در سال 1995 به زنان تعلق گرفته 
است. تجزیه وتحلیل النگ از روند نمونه  های ملی نشان داده است 
که از سال 1973 تا 1995 زنان 2 تا 12 درصد از فارغ التحصیالن 
دکترای مهندسی و 21 تا 51 درصد از فارغ التحصیالن دکترای علوم 
رشته  های  تمامی  داده    اند.  اختصاص  خود  به  را  رفتاری  ـ  اجتماعی 

Tenure-track .1؛ ساختاری استخدامی است که به موجب آن، دارندۀ یک سمت، 
کادمیک، مالحظات تعهدشده برای اشتغال نهایی دارد.  فرد آ

ً
معموال

نمونه   ای  در  همچنین  گرفتند.  قرار  رشته  دو  این  بین  دیگر  علمی 
از  پس  بالفاصله  داشتند  قصد  که  ریاضی،  باهوش  دانش آموزان  از 
دبیرستان در رشتۀ ریاضی یا علوم تحصیل کنند، پنج سال بعد مردان 
بگیرند  فیزیکی  علوم  و  مهندسی  مدرک  که  داشت  بیشتری  احتمال 
علوم  و  زیست شناسی  رشته های  در  که  بود  محتمل  بیشتر  زنان  و 

.)Long, 2001( پزشکی به مدارج باال دست یابند
یکی از اهداف روان شناسی علم این است که عواملی را که باعث 
می شود زنان تصمیم به ترک علم بگیرند، حتی کسانی که به  وضوح در 
میان دانشمندان و ریاضیدانان جوان بسیار امیدوارکننده اند، شناسایی 
کند. برخی پژوهش ها چند تبیین احتمالی را ارائه می دهند؛ ازجمله 
رفتار  کلیشه   ای،  تهدید  هفته، خودتصویری،  در  کار  مقدار ساعات 
والدین و انتخاب و داشتن استعداد بیشتر برای حرفه  های »مردم گرا« 
که  دریافتند  پژوهشی  در  همکارانش  و  بنبو  »شیء گرا«.  به جای 
تفاوت  های جنسیتی در موفقیت در ریاضی، در مواقعی که پراکندگی 
مقدار ساعت کار در هفته کنترل شده است، نشان میدهد که علت 

 .)Benbow et al., 2000( اصلی حجم کار است نه جنسیت
شغلِی  هویت  تمرکز   می کند.  خودتصویری  روی  بر  دیگر  تبیین 
اینکه  دارد.  شغل  انتخاب  در  زیادی  وزن  بی شک  افراد،  خوددریافتی 
افراد آن شغلی را دنبال کنند که مطابق با هویت و توانایی دریافت شده 
نتواند  فردی  اگر  است.  حالت  محتمل ترین  است،  خودشان  از 
برای  خودش را در یک شغل تصور کند، احتمال کمی وجود دارد که 
مقام  در  را  به راحتی خودشان  افراد  آیا  کند.  آن شغل تالش  دنبال کردن 
را  خود  برچسب  مردان  برخی  تصور   می کنند؟  و  تخیل  »دانشمند« 
درحالی که  می کنند؛  متناسب  تخیل شده شان  با خودتصویری  به خوبی 
دریافت  خود  کارشناسی   دورۀ  پژوهش  در  پالتز  نیستند.  این گونه  زنان 
است.  برقرار  تعاملی  به علم  و عالقه  میان جنسیت، خودتصویری  که 
انتخابی،  آزاد  کالج هنرهای  در  کالج  دانشجوی  از 211  در مطالعه   ای 
همان  با  زنان  با  سنجش  در  پایین،  یا  باال  خودتصویری  با  هم  مردان 

خودتصویری علمی، اندکی بیشتر به علم عالقه مند بودند )نمودار 1(.
مهارت  های ریاضی نیز به منزلۀ بخشی از قلمرو مردان در نظر 

)Feist, paletz, and weitzer, in preparation( نمودار 1: تعامل بین عالقۀ علمی، جنسیت و خودتصویری
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گرفته شده  است و در زنان تناسب کمتری بین خودتصویری و شغل 
در ریاضی یا علوم دیده می شود. همچنین پژوهشی دربارۀ عالقۀ 
خود  عملکرد،  استعداد،  میان  تناسب  که  است  داده  نشان  شغلی 
این  است.  شغلی  عالقۀ  پیش بینی کنندۀ  بهترین  انگیزه  و  ادراکی 
پژوهش، قدرت آموزش خودکارایی1 در افزایش خودکارایی علمی 
و ریاضی، هر دو را، برای کار دوره   ای و کسب شغل، دست کم در 

.)Feist et al., 2005( دوره ای کوتاه مدت نشان داده است
پدیدۀ  بر  پرتوهایی  پژوهش     ها،  همچنین  و  کلیشه   ای2  تهدید  نظریۀ 
تفاوت  های جنسیتی در علم می افکنند. دیویس و همکارانش اثر تهدید 
شخصی  تقلیل  اینکه  »ریسک  کرده اند:  تعریف  این گونه  را  کلیشه   ای 
افراد  میان  در  درهم گسیخته   ای  موقعیت  بتواند  منفی  کلیشه  یک  به 
قلمرو،  آن  به  مربوط  منتسب  کلیشۀ  هر  در  و  کرده  ایجاد  نشان دارشده 
عملکرد و آرزوها را تخریب کند - یک مشکل موقعیتی است که با عنوان 
“تهدید کلیشه   ای” نام گذاری شده است«. تهدید کلیشه   ای نشان می دهد 
منفی  تأثیر  موفقیتشان  در  منفی  کلیشه  های  یادآوری  با  می توانند  افراد 
داشته باشند. همچنین تهدید کلیشه   ای از راه هویت منفی و مثبت، هم 
مانع و هم کمک کننده به عملکرد است )Davies et al., 2002(. شیه 
و همکارانش نشان دادند که وقتی زنان آسیایی شغل مربوط به ریاضی 
که  کلیشه     این  با  مطابق  و  تحریک    می کنند  را  قومی شان  هویت  دارند، 
آسیایی     ها در ریاضی استعداد دارند، در سنجش با گروه کنترل، بهتر عمل 
   می کنند. بااین حال، هنگامی  که هویت جنسیتی شان را تحریک    می کنند 
و براساس این کلیشه    که زنان در ریاضی استعداد ندارند، عملکرد خوبی 

.)Shih et al., 1999( ندارند
درنهایت، شاید تبیینی بسیار بوم گرایانه برآمده از خطوط متغیرهای 
پژوهش نشان  دهد که تأثیر جنسیتی عام در عالقۀ غیرموقعیتی به افراد 
و اشیا دیده شده است )Achter et al., 1996(. ُبعد مردم ـ شیء3 
می گذارد؛  مبنایی  تأثیری  عالقه مندند  بدان  افراد  که  علمی  نوع  در 
 Feist, 2006, p( اجتماعی  برابر علوم  در  فیزیکی  در علوم  بهویژه 
که  می گیرد  دربر  را  اجتماعی  مشاغل  »مردم«  ُبعد،  این  در   .)110
در  است.  افراد  دیگر  به  گاهی دادن  آ یا  آموزش  اطالع رسانی،  شامل 
مقابل، »شیء« مشاغل واقعی را دربر می گیرد که شامل دست کاری 
اشیا، مکانیسم     ها، اهداف، ابزار و حیوانات می شود. تفاوت جنسیتی 
در بعد ایده     ها ـ داده     ها4 دیده نمی شود. همچنین مطالعۀ سیمون بارون 
کوهن نسبت  های باالی تخیل گرایی با عملکرد باال و نیز نسبت باالی 
مردان در علوم فیزیکی و مهندسی را نشان می دهد. همچنین پژوهش 
سیمون بارون کوهن و همکارانش نشان می دهد تفاوت جنسیتی در 
جهت گیری افراد در مقابل شیء، در نوزادان سه روزه دیده می شود و 

.)ibid, p 136( این مسئله حاکی از منشاء زیست شناختی است

1. Self-efficacy 

2. Stereotype Threat Theory

3. People-thing Dimension

4. Ideas-data Dimension

به عنوان چیزی که  اجتماعی علم  10. روان شناسی 
می تواند باشد

که  موضوعاتی  ذیل  ارائه شده  مطالعات  مرور  به  قبل  بخش های 
داشت  درنظر  باید  اما  گذشت؛  بود  علم  روان شناسان  مدنظر  تاکنون 
در  خاموش  و  استفاده  بدون  منبعی  اجتماعی  روان شناسی  غنای 
مطالعۀ رفتار علمی، دانش و نظریه سازی است. روش ها و تئوری های 
تاریخ ترکیب  با رشته  های دیگر، مانند  روان شناسی اجتماعی می تواند 
شود و دیدگاهی منحصربه فرد را دربارۀ ماهیت اجتماعی رفتار و تفکر 
علمی به ارمغان بیاورد؛ حتی ممکن است از روش آزمایشگاهی، که در 
روان شناسی اجتماعی متداول است، برای مطالعۀ دانش علمی استفاده 
اینکه  از  است  از ممکن  هایی  برخی  بیان می شود  ادامه  در  آنچه  شود. 
.)Feist, 2006, p. 140( چگونه موضوعات گوناگون توسعه می یابند

10-1. مطالعات موردی تاریخی ممکن
کمتر  واقعی  تجربی  مطالعۀ  به  علم،  اجتماعی  روان شناسی  در 
داده    اند  نشان  پژوهشگران  از  کمی  تعداد  اما  است،  شده  پرداخته 
پیرامون عناصر  که چگونه می توان روش  های گوناگون را در تحقیق 
 شادیش و فولر پارادایم آزمایشگاهی 

ً
اجتماعی علم به کار برد؛ مثال

موضوعات  بررسی  به  که  می دهند  ارائه  شبیه سازی شده   ای 
در  دونین  جنجالی  موردی  مطالعۀ  در  مطرح شده  بحث برانگیز 
دربارۀ وجود  به اختالف نظر  به خوبی  و  پرداخته است  زمین شناسی 
 )Shadish and Fuller, 1994( اشاره   می کند  مریخ  در  کانال     ها 
.درمورد نخستین کشف دورۀ دونین در تاریخ زمین شناسی، گفتنی 
ترکیبی  از  آن  بلکه  نیست؛  به تنهایی  فرد  یک  محصول  آن  که  است 
زمین شناسان  از  گروهی  میان  در  رقابت  و  همکاری  و  تعامالت  از 
است.  آمده  به دست  توماس(  و  سدویک،  مرچیسن،  )ازجمله 
همانند بیشتر حوزه  های علم، در زمین شناسی نیز بحث و اختالف 
نظری  ادعاهای  کنارگذاشتن  از  پس  درنهایت  اما  می شود،  دیده 
»کشف کنندۀ«  برچسب  با  مرچیسن  شواهد،  فقدان  به علت  قبلی 
برای  تاحدودی  که  امر،  این  بااین حال  شد.  برجسته  دونین  دورۀ 
دیگران گمراه کننده است )مانند سدویک و دالبچه(، در ارائۀ شواهد 
نقش  مرچیسن  قبلی  ادعاهای  از  برخی  برابر  در  نظری  استدالل  یا 
حیاتی ایفا کردند. فرایندهایی که شامل بحث، شواهد، نظریه سازی 
از  بخشی  به وضوح  می شود  کشف کننده  برچسب  و  نظریه  تغییر  و 
کارکرد مذاکرات فوق العادۀ اجتماعی است. روان شناسی اجتماعی 

علم می تواند باب پژوهش دربارۀ این مذاکرات را باز کند.
نقش  دربارۀ  را  بصیرتی  مرچیسن  موردی  مطالعۀ  عالوه براین، 
اساس  بر  می دهد.  به دست  علم  در  اکثریت  ایدۀ  در  اقلیت  تأثیر 
متفق القول  اکثریتی  است،  کرده  ارائه  آش  که  کالسیکی  پژوهش 
سبب می شوند که یک اقلیت، موقعیتی نادرست را باوجود موقعیت 
نیمس  و  موسکویسی  که  اما همان  گونه  کنند.  تأیید  روشن  ادراکی 
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در مطالعۀ خود نشان داده    اند مخالفت می تواند درست )صحیح( 
باشد؛ پایدارِی اقلیِت مشخص بر قضاوت اکثریتی در موقعیت های 
اساس  بر   .)Asch, 1956( بگذارد  تأثیر  می تواند  مبهم  ادراکِی 
اکثریت  در  اقلیت  تأثیر  نیروهای  نیمس،  و  موسکویسی  دیدگاه 
بیشتر وابسته به تحریکی است که در تمرکز بر بحث دیده می شود. 
جنجالی  دیدگاه  که  اوایل،  در  دونین،  کشف  مورد  به  بازگشت  در 
هیچ  می رفت،  به شمار  اقلیت  دیدگاه  و  بود  بدیع  و  نو  مرچیسن 
اکثریتی نبود که بخواهد با آن مخالفت کند. مرچیسن دانشمندی 
مطالعه  وی،  مصمم  استدالل  های  و  پایداری  و  بود  متقاعد کننده 
تقویت  مهم اند  فکر      می کرد  او  که  را  شواهد  از  جنبه  هایی  دربارۀ 

     می کرد. به تدریج جایگاه مرچیسن به دیدگاه اکثریت تبدیل شد.

10-2. پارادایم  های آزمایشگاهی ممکن
چگونه میتوان فرایندهای تأثیر اکثریت را به شکل آزمایشگاهی 
کار  داده  های  در  را  شرایط  بیشتری  دقت  با  میتوان  کرد؟  مطالعه 
شبیه سازی علمی نظیر جهان مصنوعی،1 که روانشناسان شناختی 
را  اکثریت  میتواند  اقلیت  استفاده میکنند، مطالعه کرد که  متعدد 
مجبور کند. چنین آزمایش  هایی را میتوان از این راه ها هدایت کرد:

1. دست کاری ابهام کار با معرفی سطوح گوناگون خطا؛

سبک  و  بازی   می کند  را  اقلیت  نقش  که  همکاری  کمک  با   .2
استداللی که می گوید درحال تغییر است؛

به منزلۀ  آن ها  ارائۀ  راه  از  )شاید  اقلیت  اعتبار  دست کاری   .3
 موفقیت  هایی با یک کار مشابه داشته    اند؛

ً
گروه  هایی که قبال

4. نگاه کردن به تأثیر اقلیت از راه عمومی سازی، که در آن اعضای 
گروهی اصیل، یکی را با دیگری عوض کرده    اند و هر عضو جدید 

می تواند از نو مباحث اقلیت را مالحظه کند.
را  شبه آزمایشگاهی2  پژوهشی  روسنوین  و  گورمن  همچنین 
برای  که  فردی  مشارکت کنندۀ  گروه  های  آن  در  که  کرده    اند  پیشنهاد 
محیطی  در  را  علمی  استدالل کردن  تالش   می کنند،  مسائل  حل 
شبیه سازی  را  علمی  جوامع  در  اجتماعی  مذاکرات  که  چندمنظره    

 .)Gorman and Rosenwein, 1995( می کند تقلید    می کنند  

10-3. دیگر امکان     ها برای روان شناسی اجتماعی علم
برای مطالعۀ   همۀ موضوعات در روان شناسی اجتماعی 

ً
تقریبا

 
ً
صرفا اینجا  در  بنابراین  می شود؛  برده  به کار  علمی  رفتار  و  تفکر 
به اقدامی  بیان می شود. ازآنجاکه هرچه علم کمتر  آثار  از  برخی 
این  اجرا  کنند،  را  آن  بیشتر  تیم     ها  و  گروه     ها  و  تبدیل  شود  فردی 
یعنی  اساسی،  اجتماعی  روان شناختی  پدیدۀ  دو  دربارۀ  پرسش 
رقابت و همکاری مطرح می شود. علم اقدامی بسیار رقابتی است. 

1. Artificial Universe

2. Quasi-experiment

ناخوشایند است.  اقدامی شدید و گاه  برای منابع در علم  رقابت 
 
ً
برخی از اکتشافات مهم قرن بیستم، شکار ساختار DNA و اخیرا
اقدام  های  موارد مذکور  آن است.  نمونۀ اصلی  انسان  ژنوم  پروژۀ 
بسیار رقابتی با شدت بیشتری از فشار و آزار در سنجش با دیگر 
تالش  رقابتی  چنین  که  میزانی  بودند.  باال  ریسک  با  رقابت  های 
برای دانش را تسهیل   می کند یا مانع آن می شود، پرسشی است که 

باید روان شناسان اجتماعی علم آن را بررسی کنند. 
نهاد،  هر  با   

ً
کامال تبعیض،  حتی  و  جانب داری  افراد،  ادراک 

از  »خارج  و  گروه«  »در  مفهوم  و  است  مرتبط  علم  ازجمله 
به ویژه  بپردازد؛  علمی  رفتار  مطالعۀ  به  به راحتی  می تواند  گروه« 
تصمیم گیری دربارۀ اینکه کدام یک از دانشجویان به آزمایشگاه های 
اعطا  افتخاراتی  و  جوایز  کسانی  چه  به  کنند،  پیدا  راه  تحقیقاتی 
استخدام  تجاری  و  دولتی  علمی،  مشاغل  برای  را  آن ها  یا  کنند 
کنند؛ زمانی که به زنان و اقلیت     ها و نیز تصمیم  دربارۀ افتخارات 
از  نسبی علم کمتر  نهاد شایستگِی  برمی خوریم ،  و جوایز علمی 
براساس   

ً
صرفا که  )جوایزی  می رسد  نظر  به  خالص  شایستگی 

شایستگی در کار اعطا می شوند(. مفهوم سقف شیشه   ای در علم 
نیز با توجه به یافته  های ثابت و قوی، که بیان می کند زنانی که کمتر 
در علم فعال اند، حائز باالترین رتبه     ها می شوند واقعی است. در 
کنفرانسی بین المللی در دهلی نو )پایتخت هند(، دانش پژوهان از 
سراسر جهان )هند، آفریقای جنوبی، فرانسه، عربستان سعودی، 
آلمان، کرواسی و ایاالت متحده( اعداد مشابهی را درمورد »قیف 
به  دستیافتن  معنای  به  علم،  در  زنان  با  سنجش  در  معکوس« 
همچنین   .)NISTADS, 2004( کردند  گزارش  باالتر  رتبه  های 
محققان این کنفرانس، پدیدۀ جوایز و افتخارات را در برابر شکایت 
شبکه   ای پیرمردان آسیب پذیر مطرح کردند؛ تاآنجاکه افراد حاضر 
در پنل     های کنفرانس برای چنین تصمیم  هایی، به طور طبیعی به 

سمت نامزدانی سوق داده شدند که آن ها را میشناسند.
موضوع دیگری که کمتر مدنظر روان شناسان اجتماعی علم قرار 
استدالل  های  دربارۀ  که  است  ِکِلی  تخصیص  مدل  است،  گرفته 
تا  گرفته  کودکان  از  افراد،  چگونه  اینکه  یعنی  دارد،  کاربرد  علمی 
دانشمندان، از شواهد استفاده    می کنند تا علت را به آثار اختصاص 
که  می دهد  نشان  ِکِلی  تخصیص  مدل   .)Kelley, 1967( دهند 
ی، چه درونی باشد )شخص( چه بیرونی)موقعیت(، 

ّ
تخصیصی عل

این  به  انسجام. اجماع  به سه عامل بستگی دارد: اجماع، تمایز و 
مشابه اند  رویدادی  مشاهدۀ  درحال  که  افرادی  آیا  که  معناست 
رفتار/  آیا  که  معناست  این  به  تمایز  دارند.  آن  از  برداشت مشابهی 
علت، وضعیت منحصربه فرد یا مدنظر است؛ و انسجام دربارۀ این 
است که آیا علت متداول همواره در همان وضعیت در طول زمان 
اتفاق می افتد یا خیر. هنگامی که کودکان، نوجوانان، بزرگ ساالن یا 
ی را بررسی کنند، اغلب به طور 

ّ
دانشمندان می کوشند فرضیه ای عل

ی ِکِلی استفاده    می کنند. برای 
ّ
ضمنی از برخی یا همۀ معیارهای عل



سیاست نامۀ علم و فناوری - دورۀ ۷، شمارۀ 3، پاییز 139۶ 14

اینکه این مدل را به شکل همگانی قابل تعمیم بدانیم، اگر هرکس 
موافق است که B به دنبال Aمی آید، اگر B از A و نه ازC، D، و یا 
Eحاصل شود، و همچنین اگر B همیشه به دنبال Aبه دست می آید، 
 محکمی داریم که A علت Bاست. به اختصار 

ً
پس ما شواهد نسبتا

تئوری تخصیص و توسعۀ استدالل علمی، می تواند شریک کاملی 
را برای روان شناسی اجتماعی ـ رشدی علم خلق کند.

 1)I /O( درنهایت، رشتۀ کاربردی روان شناسی صنعتی ـ سازمانی
یکی دیگر از حوزه های توسعه نیافتۀ روان شناسی اجتماعی علم است. 
اگرچه خود رشتۀ روان شناسی صنعتیـ  سازمانی اغلب با روان شناسی 
دو  با  سازمانی  ـ  صنعتی  روان شناسی  زیرا  است؛  مرتبط  اجتماعی 
پرسش های  به  صنعتی  گرایش   .1 است:  ارتباط  در  متفاوت  موضوع 
گرایش   .2 می پردازد؛  انسانی  منابع  مدیریت  و  پرسنل  به  مربوط 
سازمان  در  گروهی  و  اجتماعی  تأثیرات  دربارۀ  پرسش ها  سازمانی، 
بسیار مهم است:  برای علم  پرسنل  انتخاب  دنبال   می کند. مسئلۀ  را 
خالق ترین  و  مناسب ترین  و  بهترین  انتخاب  برای  معیارهایی  چه 
بخش  دانشگاه     ها،  کالج     ها،  در  پژوهشگران  یا  استادان  دانشجویان، 
این  آیا  می شوند؟  استفاده  دولتی  علمی  آزمایشگاه  های  و  صنعت 
شغلشان  در  چگونه  متقاضیان  که  پیش بینی    می کنند   

ً
واقعا معیارها 

موفق اند؟ آیا فردی با هوش باال در سنجش با فردی با هوش کمتر اما 
با خالقیت بیشتر، ترجیح داده شده است؟ 

عالوه براین، کدام محیط  های کاری، بهره وری خالقانه را ارتقا 
می شود؟  آن  مانع  کدام یک  و  تسهیل   می کند  را  آن  و  است  داده 
تمامی این پرسش ها را روان شناسان بهتر پاسخ می دهند. شناخت 
و  تفکر  پشت  و رشدِی  انگیزشی، شناختی، شخصیتی  نیروهای 
تصمیمات  که  می کند  کمک  علم  نگه دارندگان2  به  علمی  رفتار 
گاهانه تری بگیرند دربارۀ اینکه می خواهند چه کسی برایشان کار  آ
کند و آن ها چگونه می خواهند محیط کارشان را ساختاردهی کنند.

11. پیشنهادهایی برای خط مشی گذاران علم و فناوری

می توان  علم،  اجتماعی  روان شناسی  حوزۀ  یافته  های  براساس 
پیشنهادات زیر را به منظور ارتقای خالقیت، نوآوری و رشد کیفی 

تولیدات علمی مطرح کرد:

و  مراکز  با  بین المللی  ارتباطات  کیفی  و  کّمی  گسترش   .1
دانشگاه  های دیگر ممکن است به خالقیت در تولیدات علمی منجر 
شود؛ زیرا مبتنی بر یافته های برآمده از تأثیرات فرهنگی ـ  اجتماعی، 
دو  با  که  است  کسانی  آِن  از  خالقانه  بسیار  مشارکت  های  اغلب 
فرهنگ متفاوت آشنایند. پس قرارگرفتن در معرض چارچوب  های 
است.  مهم  علم  در  خالق  بهره وری  برای  چندگانه  فرهنگی 

 Organizational مخفف واژۀ O به معنای صنعتی و حرف Industrial مخفف واژۀ I 1. حرف
به معنای سازمانی است.

2. Gatekeepers 

ارتباطات بین المللی نیز می تواند از این طرق محقق شود: اعطای 
کشور،  علمی  هیئت  اعضای  و  دانشجویان  به  مطالعاتی  فرصت 
بهره گیری  و  اینترنت  شبکۀ  مبتنی بر  ارتباطاِت  ظرفیت  از  استفاده 
از استادان دانشگاه های برتر در قالب تدریس، سخنرانی و مباحثۀ 
علمی ازطریق ویدئوکنفرانس، خلق جذابیت برای استفادۀ پاره وقت 
قالب  های  در  معتبر  دانشگاه     ها  علمی  هیئت  اعضای  و  اساتید  از 
آموزشی و پژوهشی، دعوت از آن ها برای ارائه و ایراد سخنرانی در 

همایش های بین المللی و غیره؛

کید ویژه بر شاگردپروری، ازجمله خط مشی هایی خواهد بود که به  2. تأ
ارتقای کّمی و کیفی پرورش دانشمندان کمک شایانی   می کند. براساس 
بااستعداد  شاگردان  علمی،  برتر  دانشمندان  به دست آمده،  یافته  های 
ویژه  امتیاز  بنابراین  کار    می کنند؛  آن ها  با  و  می کنند  را جذب  نخبه  و 
آنان،  استعدادهای  پرورش  و  دانشجویان  با  کارکردن  برای  قائل شدن 
هم عالقه به علم را در تعداد بیشتری از دانشجویان افزوده و به تعداد 
دانشمندان آینده می افزاید و هم کیفیتشان را ارتقا می دهد. ازاین رو بهتر 
ابزار  اصلی ترین  به منزلۀ  علمی  هیئت  اعضای  ارتقای  آیین نامۀ  است 
انگیزشی استادان، امتیاز و وزن شایان توجهی به شاگردپروری در قیاس 

با موارد دیگری مانند تولید مقاله تخصیص دهد؛ 

پژوهش  های  در  گروهی  و  فردی  فعالیت  میان  تعادل  برقراری   .3
موفقیت  احتمال  و  بهره وری  می تواند  که  است  خط مشی  علمی، 
گروهی  کار  که  داده    اند  نشان  پژوهش     ها  دهد.  افزایش  را  علمی 
 به اندازۀ فعالیت انفرادی نخبگان موفقیت آمیز نبوده 

ً
متعامل، لزوما

است. ازاین رو الزم است که به نخبگان علمی اختیار عمل بیشتری 
داد و آن ها را کمتر از دیگران به فعالیت گروهی سوق داد. در مقابل، 
در  یا  است  آینده  دانشمند  و  شاگرد  تربیت  هدف،  که  مواردی  در 
از  استفاده  متوسط اند،  حد  در  علمی  لحاظ  به  افراد،  که  مواردی 

فعالیت های گروهی می تواند بهره وری کلی را افزایش دهد؛ 

4. توزیع و تخصیص درست موقعیت های علمی و مشاغل مرتبط 
افزایش  را  علم  کلی  بهره وری  می تواند  جنسیت  با  سنجش  در 
دهد. براساس یافته  های به دست آمده، زنان به فعالیت  هایی مانند 
با  افراد در سنجش  به دیگر  گاهی دادن  آ یا  اطالع رسانی، آموزش 
اهداف،  مکانیسم     ها،  اشیا،  دست کاری  شامل  که  فعالیت هایی 
ابزار و حیوانات می شوند، عالقه مندتر بوده و این نسبت در مردان، 
رشته     ها  تخصیص  در  تناسب  برقراری  بنابراین  است؛  معکوس 
یکسان اند،  متغیرها  دیگر  که  مواردی  در  علمی  موقعیت  های  و 
می تواند سبب قرارگرفتن مردان و زنان در موقعیت  هایی باشد که به 
آن عالقه مندتر بوده و درنتیجه احتمال موفقیت آنان را باالتر ببرد؛

5. کمک به توسعۀ رشتۀ روان شناسی علم در شاخه  های گوناگون 
خود، می تواند به منزلۀ پیش نیازهای علمی خط مشی گذاری موفق 
درخور  بودجۀ  تخصیص  کند.  عمل  فناوری  و  علم  موضوع  در 
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برای راه اندازی دوره های تخصصی و همچنین ارائۀ پژوهش  های 
می تواند  که  است  مواردی  از  زمینه،  این  در  کاربردی  و  بنیادین 
دارد  را  این ظرفیت  علم  روان شناسی  ببخشد.  تحقق  را  مهم  این 
بومی  مسائل  به  علم  این  ابزارهای  و  روش     ها  از  استفاده  با  که 
رونق  آزاداندیشی،  مانند  فناوری  و  علم  به خط مشی گذاری  ناظر 
نظریه پردازی، تحول علم و به ویژه تحول علوم انسانی - اجتماعی 

پرداخته و رهنمودهای نو و مفیدی را به ارمغان بیاورد.

نتیجه گیری

درمجموع، روان شناسی اجتماعی علم پتانسیل بسیاری دارد و در 
و  آزمایش  روی  بر  آزمایش کنندگان  آثار  دربارۀ  پرسش ها  با  مواجهه 
عوامل اجتماعی و فرهنگی )مانند جنگ و ثبات سیاسی( بر بهره   وری 
علمی، نقش خانواده، معلمان و مربیان برجسته بر عالقه و دستاوردها 
در علم، نقشی که جنسیت در عالقۀ علمی، توانایی و بهره وری، ایفا 
  می کند، مشارکت شایان توجهی داشته است. با وجود این، روان شناسی 
اجتماعی علمی منحصربه فرد است؛ درحالی که به بسیاری از اهدافش 
نرسیده است باشد. ِاعمال اصول اولیۀ روان شناختی اجتماعی به تفکر 
اعتقاد  در  اقلیت  نظر  تأثیر  نگرش،  تغییر  اقناع،  نظیر  علمی،  رفتار  و 
اکثریت، تئوری تخصیص و استدالل علمی، درک فردی، جانب داری 
و تبعیض در حق اقلیت     ها و دیگر اعضای خارج از گروه و درنهایت 
مدیریت منابع انسانی و معیارهای انتخاب آن، کارها و مطالعات این 

حوزۀ جوان علمی برای آینده است. 
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