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ارزیابی وضعیت حکمرانی پایدار در شورای تحول علوم 

 در چارچوب بیانیۀ گام دوم انقالب اسالمی انسانی
 DOR: 20.1001.1.23295599.1400.9.1.1.8 نوع مقاله: پژوهشی

 1منشایمان عرفان

 22/0/1011تاریخ پذیرش:            11/2/1011تاریخ دریافت: 

 چکیده

عنوان هدف مندرج در بیانیۀ گام دوم انقالب سازی بهعلوم انسانی یکی از لوازم معرفتی تمدن

شناسی وضعیت تحول این علوم بر اساس ادبیات حکمرانی پایدار، یکی از اسالمی است. آسیب

دبیات ها برای شناسایی موانع و نقاط ضعف است. این مقاله تالش کرده است با استفاده از اضرورت

مفهومی حکمرانی در عرصۀ علم، و رویکرد نظری منبعث از بیانات رهبر انقالب اسالمی و 

هدف مذکور  PESTELو  SWOT ،SOARهای چندگانۀ تحلیلی از جمله همچنین، استفاده از روش

دهی به دهی و اولویتنامۀ الکترونیکی برای شناسایی، وزنرا دنبال کند. به این منظور، از پرسش

نفر از  261سازی از سوی های متغیربندی و خوشهضعیت تحول علوم انسانی با استفاده از فرمولو

ر محورهای زیر به بحث گذاشته ها و نتایج دترین یافتهمتخصصان بهره گرفته شده است. مهم

شناسی سازمانی و مشکالت شورای آسیب»، «محورهای محتوایی تحول»، «ابعاد کالن تحول»اند:  شده

تناسب علوم »، «نقشۀ آمایش آموزش عالی برای تحول»، «باور به جایگاه علوم انسانی»، «تحول

بازیگران در حکمرانی علوم »، «انگیزۀ دانشجویان و مشغولیت اساتید»، «انسانی با نیازهای کشور

 «.ها، نقاط قوت و ضعف کنونیاولویت»و « انسانی

ای تحول، علم دینی، علم بومی، گام دوم انقالب حکمرانی، علوم انسانی، شورواژگان کلیدی: 

 اسالمی.
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 مقدمه و بیان مسئله

گیری و استمرار تمدن عالوه علوم انسانی نقشی حیاتی برای جامعه و پیشرفت آن دارد و شکل

نام علوم روحی را  2ویلهلم دیلتایبر ملزومات مادی، نیازمند وجه معرفتی این علوم هستند. 

برای علوم انسانی انتخاب کرده است، به این دلیل که موضوع این علوم آثار و قراردادهایی 

هاست و چون در جوامع مختلف است که آفریدۀ انسان هستند. معنای این آثار، تابع سنت

یلتای، د) های متفاوتی وجود دارد، معنای این آثار و قراردادها نیز متفاوت خواهد بودسنت

نوبۀ خود و تا حدودی در علم های بیرون از اجتماع علمی نیز بهعبارت دیگر، طرف(. به2811

عنوان مثال، یک نظریۀ علمی صرفاً به شکل یک فرآیند علمی و شدن علم دخیل هستند. به

نشیند، بلکه عوامل فرهنگی و اجتماعی در تسهیل یا کندی تکنیکی دانشگاهی به کرسی نمی

هگستروم، ) دن علم یا ممانعت از علم شدن چیزی و در علم کردن یک چیز تأثیر دارندعلم ش

« ایدئولوژی علوم»بر این باور است که علوم انسانی غرب ریشه در  1اینتایر(. السدیر مک2661

های فکری (. در غرب، جنبش142: 2611اینتایر، مک) ساختۀ قرون هجده و نوزده اروپا دارند

گرایی( سبب از جمله نومینالیسم، تفکر دومینیکنی، اومانیسم و هرمس) شخصیو اجتماعی م

جا، سازمان دانشگاه رو در آناهمیت اجتماعی و ضرورت اجتماعی سازمان دانشگاه شد؛ از این

صورت وضع تعیّنی و تقرّری و نه تعیینی شکل گرفت و دانشگاه خود در متن جامعه تعیّن به

های تر مؤسسات آموزش عالی غربی توسط فرقه(. بیش14-81: 2861فراستخواه، ) یافت

وجود آمدند. مثالً، در امریکا مبلغان کلیسا دانشگاه مذهبی برای تربیت روحانیون مسیحی به

هاروارد را تأسیس کردند. از قرن هفدهم تا بیستم، استعمار اروپا تأثیر زیادی بر ایجاد و تداوم 

(. 246و244: 2864ورث، اینس) های مربوط به خود داشتتوسعۀ آموزش عالی در مستعمره

بنابراین، انتقال و بسط علم در بسیاری از کشورهای اسالمی تحت استعمار دول غربی، از ابتدا 

 بندی بومی و منبعث از تراث فکری یا منظومۀ معرفتی خود انجام شد.عمدتاً خارج از صورت

ها و علم غربی وارد جهان اسالم شد، واکنشطور کلی، از حدود دویست سال پیش که به

حسنی و همکاران، ) جریانات متفاوتی در برابر پذیرش علم جدید در جهان اسالم رخ داد

                                                           
1. W. Dilthey 
2.  A . C . MacIntyre 
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(. جریان اول، علم جدید را ناسازگار با اسالم تلقی و آن را طرد کردند. 24-21: 2861

دنبال نشان دادن صرفاً سوم، بهجریان دوم، با آغوش باز به استقبال علم جدید رفتند. جریان 

سازگاری اسالم با علم جدید بودند. جریان چهارم، باور به تفکیک علم جدید از ضمائم 

های بندیهای معرفتی آن داشتند. هر یک از این جریانات، استدالالت و گروهفلسفی و بنیان

و هند(، حرکت ) ناند. در پاکستااند؛ اما در مجموع، فراگیر نشدهدرونی خود را داشته

اسالمی کردن دانشگاه دنبال شد که اقبال الهوری و ابواالعلی مودودی از پیشگامان این 

حرکت بودند. در همان مقطع در مالزی، سیدمحمد نقیب العطاس جریان نسبتاً مشابهی را 

ای به رهبری دانشگاه االزهر و دیگر محافل دینی بر ضد دنبال کرد. در مصر نیز، مبارزه

المللی اسالمی در کشورهایی های بینکوالریسم شکل گرفت. در همین مدت، دانشگاهس

 2811گلشنی، ) با اهتمام اسماعیل الفاروقی( و انگلیس تأسیس شد) همچون الجزایر، امریکا

های افرادی همچون عالمه طباطبایی، عالمه مصباح، شهید (. در ایران، اندیشه2811و باقری، 

نظران دانشگاهی و و سایر صاحب) اهلل جوادیعالمه جعفری و آیت مطهری، شهید صدر،

 حوزوی( از سوی پژوهشگران پیگیری شد و بسط یافت. 

های پس از انقالب اسالمی و تالش برای سامان دادن به امور اساسی کشور در عرصه

-و بهعمرانی، اقتصادی، سیاسی، قضائی و تربیتی، ابتدا جریان انقالب فرهنگی شکل گرفت 

سوی اهمیت و جایگاه علوم انسانی و ضرورت تحول آن معطوف شد. طی تدریج توجهات به

گرایی، استعمار علمی یا غربی بودن این این مدت، تعابیری همچون مستولی بودن روح ترجمه

ها نسبت به چگونگی تداوم و اجرای علوم انسانی، متأثر از گیریشد و جهتعلوم مطرح می

تر دربارۀ علم دینی و علم بومی یکی از های کالنمناقشه 2های سیاسی نیز شد.برخی گفتمان

مناظرات غیر مستقیم علمی در عرصۀ علوم انسانی بود که بازخوانی آنها نشانگر طیف متفاوت 

فکری و مشی عملی در مواجهه با علوم انسانی دارد. به هر حال، تحول علوم انسانی ابعاد و 

                                                           
سازی علوم با خواهانه، برنامۀ بومیزاده معتقد است که با رویکردی تمامیتعنوان مثال سیدحسین سراجبه  2

بنگرید به: مجمع عالی ) که مفید و مشروع نیست پسوندهای خاص تبدیل به یک پروژۀ سیاسی شده است

سازی علم را یک ایدئولوژی (. همچنین، مقصود فراستخواه مناقشۀ اسالمی166و111: 2868حکمت اسالمی، 

 (.221همان: ) داند( و آن را نوعی مدل تسخیر و تصاحب علم می61: 2861فراستخواه، ) کندمعرفی می
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گیرد و صرفاً دو معیار مهم آن اسالمی و بومی بودن است. تحول بر میاضالع وسیعی را در 

های عملی و روشمند است. به تعبیر علوم انسانی نیازمند به داشتن الگو و مدل و نیز شاخص

که این اشتیاق تا چه حد از جنبۀ احساسی و از حیث صرف نظر از اینسیدحسین نصر، 

تواند بدون توجه به حقایقی باشد که شالودۀ نمی مصلحت یا ضرورت سیاسی قابل درک است،

(. 2811نصر، ) دهدبینی اسالمی و علم جدید را تشکیل میمسائل عمیق در روابط بین جهان

 (. 2816پایا، ) عالوه بر نیاز معرفتی، داشتن چارچوب عملی پژوهش اهمیت دارد

علم باشد. در مطالعات  نگری، باید با توجه به اجزای نهاداساساً، هرگونه تحول جامع

گویی نظام آموزش عالی در یک کشور به نیازهای گذاری علمی، چگونگی پاسخسیاست

شود های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی، مشخص میاجتماعی اهمیت دارد. با توجه به مؤلفه

های علمی کشور کدام هستند و با چه ساز و کارهایی ها در سیاستکه راهبردها و اولویت

تری دارد، به این (. در این میان، علوم انسانی نقش برجسته81: 2816توکل، ) شوندملیاتی میع

ها و مسیر پیشرفت ها، رشتهما هو علوم انسانی تخصص دلیل که از یک سو، علوم انسانی به

های خود را دارد و از دیگر سو، این علوم تأثیر مضاعفی بر پیشرفت کالن جامعه و انگیزه

 .(2868منش، جمشیدیها و عرفان) سازانه دارندتمدن

گرفته های صورتعمدۀ تالشرسد که تاکنون در ایران نظر میچه بیان شد، بهبا توجه به آن

گذاری علمی و حکمرانی در عرصۀ برای تحول علوم انسانی فاقد معیارهای عملی برای سیاست

شورای "های علمی متولی این مهم، طور مشخص، یکی از سازماناند. بهعلوم انسانی بوده

شورای عالی انقالب  612بوده است که در جلسۀ  "تخصصی تحول و ارتقای علوم انسانی

سال از  21تصویب و تأسیس شده است. اکنون با گذشت حدود  12/1/11فرهنگی در تاریخ 

نه از منظر  نظر شایسته است که ارزیابی علمی از وضعیت این شورا،اندازی این شورا، بهراه

حاکمیتی، بلکه از منظر حکمرانی انجام شود. مطرح شدن بیانیۀ گام دوم انقالب اسالمی در تاریخ 

از سوی رهبر انقالب اسالمی، مطالبات و الزاماتی را برای عرصۀ علم ایجاد کرده  11/22/61

علمی شناسی سازمان شناسی و آسیبکند نوعی وضعاست. در مجموع، این مطالعه تالش می

نسبت به شورای تحول علوم انسانی انجام دهد؛ این ارزیابی بر اساس ضرورت چرخش نگاه از 

 شود.سمت ادبیات حکمرانی در عرصۀ علوم انسانی پیگیری میوضعیت کنونی به
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 هدف و سؤال

شناسی نهاد علمی شورای تحول علوم انسانی با شناسی و آسیبهدف از مقاله عبارت از وضع

ارزیابی نقش آن شورا در حکمرانی در عرصۀ علوم انسانی است. این هدف در پرتو تمرکز بر 

جایگاه علم در بیانیۀ گام دوم انقالب پیگیری خواهد شد. همچنین، سؤال اصلی مقاله عبارت 

 شود؟است از این که حکمرانی در نهاد علمی شورای تحول علوم انسانی چگونه ارزیابی می

 پیشینۀ پژوهش

های خط مشی تحول علوم انسانی با استفاده از تحلیل مؤلفه»( به 2861) و رازینیپور قلی

های کلی نظام و اند. این پژوهش به تحلیل مضمونی سیاستپرداخته« عملکرد-رویکرد اهمیت

ها در چند بیانات رهبر انقالب اسالمی با توجه به نظرات خبرگان مبادرت کرده است. یافته

های های مستمر مورد توجه و اولویتمرکز و توجه، اتالف منابع، مؤلفهمحور شامل اولویت ت

 اند.بندی شدهپایین تقسیم

ای در مسئلۀ کاربست رویکرد میان رشته»( در پژوهشی به 2861) آبادی و پور عزتشاه

اند. این گذاری عمومی توجه کردهبا توجه به زمینۀ تاریخی خط مشی« تحول علوم انسانی

توجه به مدل اثرگذاری عوامل گوناگون با مداخلۀ حکومت بر نهاد علم شامل  پژوهش با

ساختارهای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی و همچنین، عوامل اجتماعی و معرفتی درون علم، 

جو کرده است. در نهایت، به رویکرد وها را در بستر تاریخی جستسهم هر یک از مؤلفه

 اند.گذاری تحول در علوم انسانی رسیدهبدیل برای خط مشیعنوان رویکرد گرا بهترجمۀ تحول

ای پاالیش، پیرایش و پیدایش درتحول فرآیند برنامه»( به بررسی 2861) پیروزمند و چگنی

اند. بر این اساس، نقشۀ راهی برای تحول احصا شده است. در این مبادرت کرده« علوم انسانی

با هدف تحول بنیادین، فراگیر و منسجم انجام شود. مسیر، پیدایش علوم انسانی اسالمی باید 

 شود.ریزی دقیق و مدیریت هوشمندانه از لوازم ضروری تلقی میبرنامه

درآمدی تاریخی بر تأسیس دانش پشتیبان مدیریت تحول علوم ( »2861) ابدی و پیروزمند

مل؛ گفتمان انقالب اند. سه دورۀ مواجهه با علوم انسانی شارا مطالعه و بررسی کرده« انسانی

( و گفتمان پیشرفت اسالمی 2816-2811) افزاری(، گفتمان نهضت نرم2816-2816) فرهنگی
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( هستند. ضرورت توجه به اقتضائات گام دوم انقالب اسالمی نیز در این 2861-2861) ایرانی

 پژوهش مطرح شده است.

های مذکور، پژوهشآوردهای ارزنده و سودمند صرف نظر از دست بندی پیشینه:جمع

سازمان "شناسی شناسی و آسیبطور مستقل به وضعرسد که هیچ یک از آنها بهنظر میچنین به

کند تا با استعانت از نظر اند. این مقاله تالش مینپرداخته "علمی شورای تحول علوم انسانی

و جایگاه آن متخصصان، به ارزیابی وضعیت حکمرانی در عرصۀ علوم انسانی با توجه به نقش 

 شورا بپردازد. 

 مالحظات نظری، تعریف مفاهیم و مبانی نظری

 گذاریو الگوهای خط مشیپایدار  در عرصۀ علوم انسانی 2حکمرانی

 معنای هدایت و اداره کردن است. حکمرانیبه Kubernanاز ریشۀ یونانی  1واژۀ حکمرانی

سوی دولت برای اداره و بر جامعه، به 8مثابۀ عامل تصاحبناشی از چرخش دیدگاه از دولت به

عنوان سازمان اجتماعی موجه و مشروع در این نگرش، حکمرانی به هماهنگی جامعه است.

های رسمی دولت ضروری است که مبنایی شود. هر گونه مداخلۀ سازمانعقالنی تبدیل می

مؤثر و  4وهای خُردِگیری نیردهندۀ شکلعقالنی و هدفمند داشته باشد. حکمرانی در علم نشان

تر از روابط علمی است. بر این اساس، نوعی انحصارزدایی و ای افقی و مسطحنفع در شبکهذی

ها، تر شدن سهم دانشگاهغیرمتمرکزشدن ابعادی از نهاد علمی دولتی و همزمان، برجسته

عنای مگیرد. حکمرانی در علم بههای علمی و تخصصی شکل میکنشگران دانشگاهی و انجمن

هایی همچون؛ خالقیت، اتصال تعاملی میان عقول کنشگران جامعۀ علمی خواهد بود. مؤلفه

نوآوری و توجه به ظرفیت فکری و انگیرشی جوانان حائز اهمیت است. در دنیای امروز، یکی 

رود. شمار میحکمرانی نیز به های ممتاز عمل حکمرانی در علم، علمی شدناز خصیصه

 حیات و پویایی حکمرانی نیازمند به پیشرفت علم نیز هست.عبارت دیگر،  به

                                                           
؛  2811؛ پارسونز،  2811فرد، ؛ دانایی 2816و2812؛ اشتریان،  2862؛ الوانی،  2861بنگرید به: باغسنگانی،  .2

 .1222؛ گرتز،  2816پور، پور و غالم؛ قلی 2661آسبورن و رز، 
2. Governance 
3. Possessing 

4. Micro Power 
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 بازیگران و کنشگران علمی سهیم برای حکمرانی در عرصۀ علوم انسانی پایدار -1نمودار 

در ادارۀ شئونات مربوط به یک کشور از جمله عرصۀ علمی، متأثر از  2هر نوع حاکمیت

ها بر اساس استقالل درونی و شیوۀ حکمرانی است. حاکمیت، نوعی اقتدار الزم برای دولت

شوند و امکان واگذاری عنوان مرجع عالی اقتدار حقوقی شناخته میها بهمرزی آنهاست. دولت

های درونی وجود دارد. اقتضای اِعمال ها و جریانسازمانو تفویض بخشی از این اقتدار به 

ساالرانه است. حکمرانی معطوف به مراتبی و دیوانهای رسمی، سلسلهحاکمیت توجه به جنبه

نفعان است. در گیری و چگونگی کاربرد قدرت و روابط دولت و سایر ذیفرآیندهای تصمیم

وجود بازیگران متکثر پذیرفته  توجه بهسازی جمعی با بحث از حکمرانی در علم، تصمیم

نای کالن آن، از رویکردها و معشود. حکمرانی در عرصۀ علم، همانند حکمرانی به می

 پذیرد.های فلسفی، فکری و ارزشی حاکم و مسلط بر هر جامعه تأثیر می نگرش

 های اجتماعی بر اساس اِعمالعنوان نوعی هدایت و همساز کردن مجموعهحکمرانی به

قدرت چندوجهی است. از ملزومات مبرم برای حکمرانی اهمیت همراه کردن مدیریت منابع 

گذاری، های انسانی است. در عرصۀ عمل، حکمرانی مشتمل بر سیاستاجتماعی و سرمایه

                                                           
1. Government 
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رو، حکمرانی سازد. از ایندهی و مشی علم را مشخص میریزی و نظارت است که جهتبرنامه

نفعان است. رخی بایدها و نبایدها و تقسیم وظایف و انتظارات از ذیدر علم مستلزم تعیین ب

پیوسته است و با همات بهحکمرانی فرآیند و عملی منفرد و رها نیست، بلکه شامل اقدام

ترین پذیر شوند. مهمبینیشود که پیآمدهای تا حد امکان پیشگذاری امور تالش می اولویت

 توجهات و نکات مندرج در جدول زیر است. خصائص برای حکمرانی در علم شامل

 ها برای حکمرانی پایدار در عرصۀ علمترین مؤلفهمهم -1جدول 

 قابلیت اجرا و پیگیری و نظارت هدفمندی نگریجامع

 ناظر به حل مسئله ساختاردهی به شیوۀ رویارویی هابینیکمک کردن به پیش

 تمرکزداشتن نقاط  آگاهانه و مدبرانه بودن اثربخشی

 پذیریانعطاف توجه به متغیرهای بومی توجه همزمان به کل و جزء

 پایداری پذیریتعیین میزان ریسک توجه به ابزارها و اهداف

 های نوین آموزش و پژوهشتوجه به شیوه توجه به قوانین نگرانه بودنآینده

 ارزیابی شدن مکرر تناسب با نیازهای کشور آگاهی از تنگناهای اداری

 محوریوفاق محوریمشارکت سازهای اعتمادساز و اقناعشبکه

 عادالنه و منصفانه بودن شفافیت گوییپاسخ

جویانه سازانه، مشارکتای تصمیمشیوهگذاری در بطن حکمرانی قرار دارد، اما بهخط مشی

انواع گذاری مشی شود. خطنفعان انجام میو بر اساس تسهیم و توزین وظایف میان ذی

های مختلف بهره جست و با اقتباسی توان از الگوهای آن در عرصهگوناگونی دارد که می

اده کرد. در ادامه برخی از خالقانه و علمی، برای حکمرانی در عرصۀ علوم انسانی استف

؛ الوانی و  2862بنگرید به: الوانی، ) شوندگذاری معرفی میترین الگوهای خط مشی مرتبط

( و 2612؛ ساباتیر و مازمانیان،  1224؛ بارت،  1224؛ اسکوفیلد و ساسمن،  2862 زاده،شریف

 شوند.سپس، قرابت و معنای آنها در قامت حکمرانی در عرصۀ علوم انسانی تفسیر می
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 گذاریگذاری عمومی و معادل و نتیجۀ آن برای سیاستمشیاز الگوهای خطمواردی  -2جدول 

 علوم انسانی 

 اقتباس برای علوم انسانی خصوصیات / فرآیند / ساز و کار الگو

2نهادی -2
 

های نهادهای حکومتی / حاصل توازن مبتنی بر فعالیت
بین نهادها / ضرورت خودداری از غلبۀ یک نهاد بر 
دیگری / اخذ مشروعیت از دولت / عمدتاً ابالغی و 

 دستورالعملی

واگذاری علوم انسانی به نهادی 
ها و بر ابالغیه ولتی مبتنید

 های دولتینامه آیین

فرآیند  -1
1هیبریدی

 

در مقابل رویکرد از باال به پایین و رویکرد از پایین به باال 
گرا و هم مشارکتی / دستورگذاری بر اساس / هم نخبه

 پژوهی های مکرر و سیاستیازمند ارزیابیها / ناولویت

های مختلف استفاده از جریان
 غیر رسمی دولتی( و) رسمی

نفعان متخصص( در سایر ذی)
 برد علوم انسانیپیش

8گروهی -8
 

ها با اهداف و منافع، هم عمومی و هم حاصل تعامل گروه
ها میان ها و کشمکشاختصاصی / ناگزیر بودن از رقابت

ها / ضرورت ایجاد موازنه و مصالحه توسط دولت / گروه
روه در دولت امکان نیروگیری و نفوذ دولت در گروه یا گ
 / اهمیت مزیت نسبی هر گروه

برد علوم انسانی در قالب پیش
های خُرد تخصصی با انجمن

 هدایت و تأمین دولت

-جزئی -4
4تدریجی

 

نوعی حکمرانی ترمیمی و تدریجی بر اساس ارزیابی 
های گذشته و جاری / ایجاد مستمر عملکرد / پایش برنامه

مقطع زمانی / خودداری از  تغییرات مقتضی در هر
های کالن و بلندمدت / جلوگیری از تعارض ریزی برنامه

 دلیل واگذار نکردن دفعی امورات به برخی از آنهاها بهگروه

شیوۀ برد علوم انسانی بهپیش
محتاطانه و موقتی عمدتاً با 

 زعامت دولت

1ایشبکه -1
 

ته نبودن های دخیل / پذیرفمبتنی بر نوعی تعامل بین گروه
-حاکمیت یک گروه بر دیگری / ضرورت توجه به گروه

ای از مدیران، خبرگان و گیری شبکهنفع / شکلهای ذی
های اجتماعی / چندطرفه بودن حکمرانی / اهمیت گروه

عنوان آزادی عمل و شفافیت / مستلزم اعتماد / دولت به
جزئی از جامعه / اهمیت پذیرش اجتماعی تصمیمات / 

دن سالیق گوناگون / تالش همگی برای افزایش دخیل کر
 اثربخشی دولت

های پذیرش همزمان گفتمان
گوناگون علوم انسانی با 

رویکردهای مختلف و نقش 
 گری دولتتسهیل

                                                           
1 Institutional 

2 Hybrid process 
3 Group 
4 Incremental 
5 Network 
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شود و به تر محسوب میدر مجموع، فرآیند هیبریدی الگویی ایدئال، مناسب و منسجم

رو تر است؛ از ایننزدیک« 2»مندرج در جدول های حکمرانی علوم انسانی اقتضائات و ویژگی

 در این مقاله نیز مبنای بحث و بررسی خواهد بود.

 ساالری علمی در دنیای مدرن و معیارهای ارزیابی سازمان علمیدیوان

تر، ساز و کار اصلی انجام امور و نیل به ها در جوامع تمایزیافتهایجاد و گسترش سازمان

هاست و انجام آنها توسط سازمان آنها فراتر از توان انفرادی انساناهدافی است که تحقق 

(. 111: 2616پارسونز، ) شودتر میسازی نسبی و اثربخشی بیشسازی و بیشینهموجب بهینه

های مربوط به آن یکی از اقتضائات حاکمیت در هر کشور است. سازمانی و نهاد علم و سازمان

های علمی و می در جامعه از تأثیرات مدرن شدن است. سازمانساالرانه شدن نهادهای علدیوان

فراستخواه، ) دانشگاهی در غرب همپای تحوالت کالن و بنا به اقتضائات اجتماعی شکل گرفت

(. ماکس وبر به قوانین غیر شخصی، اصل شایستگی، تعریف دقیق وظایف، 14-11: 2861

اسناد شفاف درون سازمان توجه کرده مراتب و ها بر اساس تخصص و سلسلهتقسیم مسئولیت

گذاری در سطح جامعه متأثر از گذاری و خط مشی(. اگر سیاست18و11: 2816ریتزر، ) است

رو، گیرند. از اینخود میساالرانه بهساالری باشد، همۀ روابط اجتماعی سبک دیواندیوان

شود. در این شرایط، ی میساالری در تمام نهادهای اجتماعی از جمله نهاد آموزش متجلدیوان

های علمی ها و کژکارکردهایی بر سازمانهمزمان با فراهم شدن کارکردها، ممکن است آسیب

های علمی را باید در چارچوب عارض شود. بنابراین، بخشی از عملکرد و ارزیابی سازمان

ن تحول رسد که محدود شدنظر میجو کرد. بهوساالری علم جستمناسبات اداری و دیوان

سازد. رویکرد حکمرانی علوم انسانی از مجرای سازمانی تمامی اهداف و مقاصد را محقق نمی

کند تا کارآیی تحول علوم انسانی از سایر مجاری دنبال شود. در عرصۀ علوم انسانی کمک می

در ادامه، برخی از معیارهای ارزیابی سازمان علمی که در بررسی وضعیت شورای تحول علوم 

 شوند.انی سودمند خواهند بود، مطرح میانس

: 2811پور، قلی) های سازمانی از سه منظر متفاوت قابل تحلیل و ارزیابی هستندموجودیت

طور کلی، یک دهندۀ سازمان. بههای کاری و افراد تشکیل(؛ محیط سازمان، سازمان و گروه12
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(توانمند 2(؛ 11و14: 2611، اشنایدر) های زیر باشدمجموعۀ علمی موفق باید واجد ویژگی

(توانایی محارست در برابر 8(سازگاری با محیط جامعه، 1بودن برای تعقیب اهداف خود، 

های مؤثر برای تقسیم کار، (داشتن روش1(ایجاد انگیزه در کنشگران علمی، 4انتقادات بیرونی، 

ا و هنجارهای ه(حفظ کردن ارزش6ها و ساز و کار پاداش، ساختار اختیارات، تعریف نقش

 همراه انعطاف.(حفظ تعادل و نظم به1(کنترل و نظارت و 1مشترک میان کنشگران دخیل، 

اسکات، ) همچنین، سه جنبۀ قابل تمرکز در ارزیابی نهادهای علمی عبارت هستند از

(جنبۀ تنظیمی شامل وضع مقررات، نظارت بر مقررات، نظام تشویق فعاالن 2(: 41-41: 2611

ها و (جنبۀ هنجاری شامل توجه و پیگیری ارزش1کاران، ترمیمی در قبال کم هایو سیاست

ها، تالش برای ها، تعیین هنجارهای رسیدن به ارزشضوابط موجود در ساختارها و کنش

(جنبۀ شناختی شامل ساختن معانی مشروع بر اساس 8ها و سازی ارزشاشاعه، ترویج و درونی

 یتی.های اعتقادی، فرهنگی و هونظام

 عالوه، ارزیابی چرخۀ فعالیت یک گروه علمی مبتنی بر بررسی مقاطع تمرکز زیر استبه

ها و ساختار روشن در مرحلۀ (وجود اهداف، نقش2(: 822-828: 2661رلینسون و همکاران، )

(تالش جدی برای رسیدن به مقاصد از سوی تمامی اعضای دخیل در مرحلۀ 1، 2گیریشکل

میان عوامل دخیل در سطوح مختلف با تمرکز بر انجام وظایف محوله  (هماهنگی8، 1درگیری

افزایی در روابط کنندگی و هم(اعتماد، وحدت، یکپارچگی، تکمیل4، 8در مرحلۀ هنجارمندی

یابی به اهداف و تحقق (دست1و  4کاری و اجتماعی در راستای افزایش کارآیی در مرحلۀ اجرا

 .1آمیز مقاصد در مرحلۀ فرجامموفق

است.  6اندیشیهای علمی، میزان فاصله از گروهیکی دیگر از معیارهای ارزیابی گروه

 اندیشی داللت بر وضعیتی دارد که اعضای محافل علمی با توجه به تشخص و منزلت باالگروه

سمت حفظ و محدود های مهم بهیابی به موفقناشی از جایگاه یا اشخاص آن گروه( یا دست)

                                                           
1 Forming 

2 Stroming 
3 Norming 
4 Performing 

5 Adjourning 

6 Groupthink 
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ترین تبعات چنین کنند. از مهمنجاری و نگرشی موجود گرایش پیدا میشدن در شاکلۀ ه

(: ایجاد تصور همیشه 261-266: 2661جنیس، ) توان به موارد زیر اشاره کردوضعیتی می

تر به نقاط ضعف، تصور انسجام و دوام تر به نقاط قوت و کمممتاز و موفق بودن، توجه بیش

ها، مصون از خطا پنداشتن خود، زدن صول و رویههمیشگی، غیر قابل نقد تلقی کردن ا

توجهی به ای و ناآگاه به اغیار، رضایت بخش تصور کردن امور، کمبرچسب غیر حرفه

 پذیری و نوآوری، و مقبول دانستن خود نزد سایرین.پیشنهادهای بیرونی، کاسته شدن انعطاف

 بیانیۀ گام دوم انقالب اسالمیرویکرد رهبر انقالب اسالمی به علوم انسانی در پرتو 

مقارن با چهل سالگی انقالب اسالمی از سوی رهبر  11/22/61بیانیۀ گام دوم انقالب در تاریخ

عموم با تأکید بر جوانان اعالم شد. در ادامه، ضمن اشاره به محتوای محور انقالب اسالمی به

 شوند.فاده استخراج میترین نکات قابل استعلم و پژوهش در این بیانیه، برخی از مهم

جز ترجمه هنری  از انقالب، در تولید علم و فناوری صفر بود  ... در علم به ایرانِ پیش »

ساله، اکنون برابر چشم ما است؛ کشور و ملتی ... پیشرفته در  نداشت ... محصول تالش چهل 

عزت و قدرت یک   آشکارترین وسیلۀ  های علمی ... دانش،علم ... رکورددار در شتاب پیشرفت

توانایی است. دنیای غرب به برکت دانش خود بود که توانست  کشور است. روی دیگر دانایی،

های ساله فراهم کند و با وجود تهیدستی در بنیان نفوذ و قدرت دویست  برای خود ثروت و

یار اخت مانده از کاروان علم، اعتقادی، با تحمیل سبک زندگی غربی به جوامع عقب اخالقی و

چه غرب کرد، توصیه مانند آن استفاده از دانشدست گیرد. ما به سوءسیاست و اقتصاد آنها را به

ورزیم ...  دانش در میان خود اصرار می  چشمۀ کنیم، اما مؤکداً به نیاز کشور به جوشاندننمی

حالی  در و همه  همه علمی در کشور آغاز شده ... اکنون نزدیک به دو دهه است که رستاخیز

های دانش  اتفاق افتاده که کشور دچار تحریم مالی و تحریم علمی بوده است ... ما هنوز از قله

ها  رشته ترین ها دست یابیم. باید از مرزهای کنونی دانش در مهم عقبیم؛ باید به قله جهان بسیار

گی جبران شود. افتاد ادامه یابد تا آن عقب ها با شدت باالعبور کنیم ... این شتاب باید سال

دانشگاهیان و مراکز پژوهش و پژوهندگان، گرم و قاطع و  ها و اینجانب همواره به دانشگاه

عمومی من از شما جوانان   ام، ولی اینک مطالبۀ و هشدار و فراخوان داده باره تذکر جدی در این
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د. سنگ تر و همچون یک جهاد در پیش گیریبیش احساس مسئولیت است که این راه را با آن

 «گذاشته شده. بنای یک انقالب علمی در کشور

 های علمی مستخرج از بیانیۀ گام دوم انقالب اسالمیتوصیه -1جدول 

 پیوند میان دانایی و توانایی عنوان وسیلۀ عزت و قدرتدانش به

 عقب بودن علمی ضرورت جوشیدن علم از درون

 عنوان عامالن پیشرفت علمجوانان به لزوم شتاب و عبور از مرزهای دانش

 اهمیت پیگیری انقالب علمی ضرورت جهاد علمی

در راستای تفسیر بیانیۀ گام دوم انقالب اسالمی، رجوع به رویکرد نظری و منظومۀ فکری 

رهبر انقالب دربارۀ علوم انسانی حائز اهمیت و محل تأمل خواهد بود. رهبر انقالب اسالمی، 

اند. بر های علوم انسانی مطرح کردهبارۀ اهمیت، جایگاه و ویژگیتاکنون فرمایشات متعددی در

ها دربارۀ رویکرد انتقادی و ترین یافته( مهم2866) منش و جمشیدیهاطبق پژوهش عرفان

اجتماعی در بیانات رهبر انقالب اسالمی مشتمل بر -شناسی فرهنگی علوم انسانیآسیب

ن مبانی رویکرد نظری در ارزیابی شورای تحول عنوامحورهای زیر است که در این پژوهش به

جایگاه و منزلت علوم »علوم انسانی استفاده خواهد شد. این رویکرد مشتمل بر سه رکن 

 است:« های و راهبردهای کلیدیضرورت»و « مشکالت و وضع موجود علوم انسانی»، «انسانی

نی برای علوم انسانی؛ علوم بیکننده بودن جهانیتعیین الف(جایگاه و منزلت علوم انسانی:

کننده؛ هدف علوم انسانی مبتنی بر سعادت، رشد، دهیمنزلۀ روح دانش و جهتانسانی به

پردازی در شکوفایی و عدالت؛ پیوند سرنوشت انقالب اسالمی با وضعیت علوم انسانی؛ نظریه

علوم انسانی از لوازم  منزلۀ یکی از الزامات پیشرفت؛ نگاه اجتهادی و عالمانه بهعلوم انسانی به

 دار کشور.مثابۀ کلید اساسی پیشرفت نهایی، بنیادی و ریشهسازی؛ علوم انسانی بهتمدن

تفاوت طرح مسئلۀ علوم انسانی غرب با ما؛  ب(مشکالت و وضع موجود علوم انسانی:

عتقادی اشناسی غربی؛ شکاکیت، تردید و بیابتنای علوم انسانی موجود بر دیدگاه مادی و انسان

زا بودن برخی از محتویات علوم انسانی کنونی؛ تهاجم از نتایج علوم انسانی غرب؛ مسمویت

شدن و بُت  روی کردن از علوم انسانی غرب؛ مقدسفرهنگی برای القای ناگریز بودن از دنباله
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ها در علوم های غربی؛ ایجاد منطقۀ ممنوعه توسط غربیهای اندیشهشدن برخی از فرآورده

نسانی؛ بومی نبودن علوم انسانی کنونی و در نتیجه عدم کارآمدی آن؛ ثابت تلقی شدن برخی ا

گرایی کنونی با تقلید؛ سلب های ذهنی؛ تناظر ترجمهمنزلۀ فرمولمفاهیم علوم انسانی غرب به

 گرایی صرف کنونی.ابتکار، نوآوری و خالقیت در فرآیند ترجمه

وجه به اولویت تولید علم نسبت به تحصیل علم؛ ت ها و راهبردهای کلیدی:ج(ضرورت

-عنوان پشتوانهپژوهش و نوآوری مبتنی بر مفاهیم فرهنگ اسالمی؛ اهمیت نقش حوزۀ علمیه به

های تحول و استخراج تفکر اسالمی؛ اهمیت توجه به مسئولیت انسان در قبال خداوند در علوم 

گرایی بینی اسالمی؛ توجه به تفاوت ترجمهانریزی علوم انسانی مبتنی بر جهانسانی؛ ضرورت پایه

آوردهای گیری از برخی دستسازی؛ امکان بهرهسمت نظریه با آزاداندیشی؛ ضرورت حرکت به

علوم انسانی دیگران؛ توجه به تمایز مفید بودن و مضر بودن؛ امکان انتقال علوم انسانی کنونی 

از شاگرد همیشگی غرب شدن؛ اهمیت  مشروط بر افزایش دانایی، آگاهی و قدرت؛ اجتناب

جرأت برای ورود به مناقشۀ معرفتی با غرب؛ ضرورت رجوع به تفکر ایمانی و میراث عظیم 

کارگیری الگوی جذب عناصر مطلوب و گیری برای صدور علوم انسانی بومی؛ بهداخلی؛ هدف

ول علوم انسانی دفع عناصر نامطلوب؛ حرکت به سمت استقالل علمی و طرد وابستگی علمی؛ تح

وجوی علوم انسانی در قرآن؛ بر اساس جوشش درونی و حمایت بیرونی؛ ضرورت جست

گذاری فکری، علمی، پولی و تبلیغی؛ اهمیت تعامل با محیط؛ اهمیت به ضرورت سرمایه

 یابی به مرجعیت علمی.زمان علوم انسانی و فقه؛ ضرورت دستروزآوری هم

 روش تحقیق

، (DRM) های ترکیبی کیفی استفاده کرده است. عالوه بر پژوهش اسنادیاین مقاله از تکنیک

نامۀ کیفی پرسش) ارزیابی شورای تحول علوم انسانی با استفاده از مراجعه به نظر متخصصان

در مرحلۀ تفسیر  PESTELو  SWOTو  SOARهای راهبردی محور( و تحلیل 26شامل 

کرونا، مراجعه به متخصصان از طریق ساخت  ها انجام شده است. با توجه به شرایط داده

ایرانداک( ) مربوط به پژوهشگاه علوم و فنآوری اطالعات ایران« پُرسا»نامۀ الکترونیکی پرسش

ها، نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه 261انجام شد. در این پژوهش، متخصصان شامل 
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آموزش عالیِ علوم انسانی  ها، مراکز پژوهشی، اساتید حوزه و مدیران در عرصۀپژوهشگاه

( انجام شده است که Validation) اند. کیفیت نتایج پژوهش بر اساس معیار اعتباربخشیبوده

های ها و ضوابط تکنیکی در روشناظر به فرآیند مستدل، معقول و روشمند از درون اسلوب

 کیفی است. 

 های تحقیقیافته

به چگونگی ارزیابی حکمرانی در نهاد علمی که پرسش اصلی مقاله معطوف با توجه به این

هایی با محوریت موارد زیر از متخصصان پیگیری شد شورای تحول علوم انسانی است، پرسش

ها ناظر به مفهوم حکمرانی پایدار که در ادامه هر یک از آنها تشریح خواهند شد. این پرسش

کرد رهبر انقالب اسالمی دربارۀ های علمی و رویدر علوم انسانی، معیارهای ارزیابی سازمان

 .علوم انسانی است که با حلقۀ اتصال بیانیۀ گام دوم سامان یافتند

 ترین ابعاد کالن تحول علوم انسانی،ضرورت و مهم -

 ترین محورهای محتوایی تحول علوم انسانی و اجماع دربارۀ آنها،مهم -

شناسی لوم انسانی و آسیبآورهای شورای تحول عآشنایی با جایگاه، وظایف و دست -

 سازمانی آن، 

 باور به اهمیت و جایگاه علوم انسانی در پرتو بیانیۀ گام دوم انقالب اسالمی، -

اهمیت نقشۀ آمایش آموزش عالی در تحول علوم انسانی؛ تناسب علوم انسانی موجود با  -

لمی در ترین مشغولیت ذهنی و عملی اعضای هیئت عنیازها و حل مسائل کشور، عمده

 علوم انسانی؛ وجود انگیزه در دانشجویان علوم انسانی،

 ترین بازیگران علمی در حکمرانی علوم انسانی در وضعیت کنونی واصلی -

 های کلیدی و نقاط قوت و ضعف کنونی در تحول علوم انسانی.اولویت -

 ترین ابعاد کالن تحول علوم انسانیضرورت و مهم

اند و ابعاد کالن ضرورت تحول علوم انسانی را باال ارزیابی کردهتقریب، تمامی متخصصان به

 های زیر است:تحول علوم انسانی از نظر ایشان به ترتیب دارای اولویت
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 ترین ابعاد کالن در تحول علوم انسانیدهی به مهماولویت -0جدول 

 2اولویت  ((P1 پژوهشی

 1اولویت  ((P2 تربیت نیروی انسانی

 8اولویت  ((P3 محتوایی

 4اولویت  ( (P4 آموزشی

 1اولویت  ((P5 ساختاری

 6اولویت  ((P6 افزایش بودجه() مالی

دهد که رویۀ فعلی شورای تحول علوم انسانی که عمدتاً بر بُعد تحلیل متخصصان نشان می

ریزی و چه در درجۀ اول نیاز به برنامهمحتوایی تمرکز دارد، از اولویت سوم برخوردار است. آن

به تألیف کتاب،  های پژوهشی است. پژوهش شامل توجهگذاری دارد، جنبهسیاست

های بنیادین در عرصۀ تحول دارد. نگرش نامه و پژوهشگذاری نظام موضوعات پایان اولویت

های های درسی برای سرفصلشورای تحول به تألیف کتاب نیز عمدتاً محدود به تأمین کتاب

بر  11/1/68و  22/6/61های ردادی مشترک با سازمان سمت در تاریخواحدهاست که در قرا

نگری و تأمین فکری، ضروری است که شورای لحاظ داشتن برنامه، آیندهاند. بهآن تأکید کرده

ای در پژوهشکده 16/1/66تحول پژوهشگاه یا پژوهشکدۀ پشتیبان داشته باشد. در تاریخ 

را تأسیس شد، اما با گذشت چند ماه فعالیت آن متوقف دانشگاه عالمه طباطبایی برای آن شو

 ای زمستانه با مخاطب دانشجویی تشکیل داد.شد و صرفاً در اسفندماه همان سال مدرسه

 ترین محورهای محتوایی تحول علوم انسانی و اجماع دربارۀ آنهامهم

توان به انسانی میترین محورهای محتوایی اعالم شده از سوی شورای تحول علوم از میان مهم

پذیری اشاره کرد. چهار مورد اول تا روز بودن، کارآمدی و اشتغالاسالمی بودن، بومی بودن، به

یعنی ) به پیشنهاد وزارت عتف معیار پنجم 16/8/66مبنای کار شورا بود و در تاریخ  66سال 

یار چهارم درون معیار پذیری( به آنها اضافه شد. نکتۀ قابل تأمل این است که عمالً، معاشتغال

صورت کارآمدی قرار داشته است. از نظر متخصصان، درجۀ اهمیت هر یک از این محورها به

 زیر است: 
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 ترین محورهای محتوایی تحول علوم انسانیدهی به مهماولویت -1جدول 

 2اولویت   ((P1 کارآمدی

 1اولویت  ((P2 روز بودنبه

 8اولویت  ((P3 بومی بودن

 4اولویت  ((P4 اسالمی بودن

 1اولویت  ((P5 پذیریاشتغال

شورای تحول عمدتاً بر معیار اسالمی بودن و بومی بودن تأکید دارد. این تأکید را از 

فت. به هر حال، جدول فوق نشان توان دریامی« فرم بررسی رشته»های موسوم به کاربرگ

اند. این که معیار کارآمدی در نظر گرفتهتری را برای دهد که متخصصان وزن و سهم بیش می

خود اختصاص داده است، از دو وجه قابل تفسیر است: اوالً، اسالمی بودن اولویت چهارم را به

که در ساختار شورای عالی انقالب فرهنگی، شورای تخصصی مجزایی موسوم با توجه به این

ها و مصوبات شورای تأثر از فعالیتها وجود دارد، شورای تحول نیز مسازی دانشگاهبه اسالمی

سازی است. ثانیاً، صرف نظر از میزان اهمیت معیار اسالمی بودن، باید به معیارهای اسالمی

سازی رسد که گفتمان اسالمینظر میتر به حصول و نتیجه توجه شود. بهتر و نزدیکانضمامی

می علوم انسانی، توجه به کارآمدی تر است، اما هنوز در میان جامعۀ علدارتر و با سابقهریشه

تبدیل به یک گفتمان قوی نشده است. نکتۀ دیگر این است که عمدۀ متخصصان بر این باورند 

گانۀ مذکور نزد جامعۀ علمی کشور وجود ندارد. که اجماع و فهم یکسانی از معیارهای پنج

های مذکور ین شورا برای محوردهد که اتجربۀ شورای تحول علوم انسانی نشان می

 28/1/61سازی دقیقی انجام نداده است. شورای تحول برای رفع این مشکل در تاریخ  شاخص

های زیر مجموعۀ خود خواست که ضوابطی را برای دو معیار اسالمی بودن و بومی از کارگروه

سازی در نیمۀ راه بودن تنظیم و برای تجمیع به شورا اعالم کنند، اما این تجمیع و شاخص

 ن نتیجه رها ماند.بدو
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شورای تحول علوم انسانی و  آورهایآشنایی با جایگاه، وظایف و دست

 شناسی سازمانی آن  آسیب

های مهم در وضعیت سازمانی شورای تحول علوم انسانی، میزان شناخت ازجمله ارزیابی

ای از جامعۀ علمی کشور از جایگاه، وظایف و دستآوردهای آن شوراست. به اذعان پاره

هایی داشته است. البته متخصصان این شورا در معرفی رسالت خود در میان مخاطبان ضعف

عمدۀ متخصصان، خود با شورای تحول آشنایی دارند. این موضوع برای مقبولیت شورا نقشی 

 مهم دارد.

طور مشخص و بر طبق نظر متخصصان، مشکالت اساسی شورای تحول شامل موارد زیر به

خوشه  22دهی در فرآیند ارزیابی ایشان در جدول زیر آمده و در وزن است که به ترتیبِ

معادل با متغیر مستقل یعنی عوامل و مصادیق مشکالت  Xاند. در فرمول زیر، اگر تفکیک شده

معادل با متغیر وابسته یعنی وضعیت آسیبی کنونی در شورای تحول علوم انسانی را در  Yو 

 گانه خواهد بود:های دهشهشامل خو Xگاه، نظر بگیریم، آن

2143212143212143212121 ,,,,,,,,,,,,,, JIHGFEDCBAXYX   

 دهی به مشکالت سازمانی شورای تحول علوم انسانیوزن -1جدول 

 ها  با وزن نزولیخوشه هااجزای خوشه

 مشکالت Aخوشۀ  (A)مشکل اقناع جامعۀ علمی کشور

 مشکالت Bخوشۀ  (B)سازی میان متخصصانمشکل شبکه

  (C1)ظرفیت اساتید نخبۀ جوانمشکل استفاده نکردن از 

 (C2)مشکل انگیزه برای تحول
 مشکالت Cخوشۀ 

 (D1)مشکل ابالغی و از باال به پایین دیدن تحول

 (D2)مشکل هماهنگی بین نهادی
 مشکالت Dخوشۀ 

 (E1)های درسیمشکل محدود کردن تحول به برنامه

 (E2)مشکل تعامل با دانشگاه

 (E3)شورامشکل تصور سیاسی و جناحی از 

 (E4)مشکل مقبولیت

 مشکالت Eخوشۀ 

  (F1)مشکل در نداشتن شاخص برای معیارهای تحول

 (F2)مشکل کمبود نیروی انسانی
 مشکالت Fخوشۀ 
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 دهی به مشکالت سازمانی شورای تحول علوم انسانیوزن -1 جدول ادامه

 ها  با وزن نزولیخوشه هااجزای خوشه

 (G1)مشکل تقسیم کار شفاف و منظم

های علوم های متمرکز در رشتهمشکل ضعف در مشارکت دادن عادالنۀ دانشگاه

 (G2)انسانی

 (G3)های وزارت عتفکاری شورا با زیربخشمشکل موازی

 (G4)مشکل تعامل با حوزه

 مشکالت Gخوشۀ 

 (H1)مشکل بودجه

 (H2)مشکل ورود اساتید فاقد انگیزه و دغدغه در زمینۀ تحول علوم انسانی
 مشکالت Hخوشۀ 

 (I1)آوردهارسانی دستمشکل در انتشار و اطالع

 (I2)مشکل پایش مصوبات و برنامه ها

 (I3)های شورامشکل تبعیت نشدن از مصوبات و برنامه

 (I4)مشکل نداشتن کرسی در شورای عالی عتف

 مشکالت Iخوشۀ 

 (J1) مشکل در حجم زیاد وظایف

 (J2)مشکل ساختار و چارت سازمانی
 مشکالت Jخوشۀ 

کند که شورای تحول اهتمام فراوانی در اقناع جامعۀ بر طبق نظر متخصصان، ایجاب می

ها و فاصله گرفتن از تر با دانشگاهعلمی کشور داشته باشد. این موضوع شامل تعامل بیش

هایی را با دستوری کردن مصوبات دارد. البته شورای تحول برای بازنگری هر رشته همایش

کند، اما محدود ماندن به چنین روابطی کافی نیست. ها برگزار میحضور اساتید دانشگاه

های علوم انسانی دارد که شورای تحول های تخصصی در رشتهجمهوری اسالمی ایران دانشگاه

ترین استفاده را داشته باشد. در حال حاضر، این ها بیشتواند از توان فکری این دانشگاهمی

سبب کند که بههای مستقر در پایتخت استفاده میها و پژوهشگاهاً از برخی دانشگاهشورا عمدت

ها یابد و توجه به ظرفیت سایر دانشگاهسهم استفاده از آنها روز به روز افزایش می 2«اثر ماتیو»

 شود.تضعیف می

را دهد که شوهای تخصصی زیر مجموعۀ آن، نشان میترکیب سنی شورای تحول و کارگروه

های این که یکی از معیارهای عضویت در کارگروهدچار نوعی سالخوردگی است. طبیعتاً، هنگامی

                                                           
1 Matthew effect 
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شورا داشتن حداقل مرتبۀ دانشیاری باشد، سن افراد افزایش خواهد یافت. بیانیۀ گام دوم انقالب 

وانایی، ای را برای استفاده از ظرفیت، تاسالمی که عمدتاً متوجه مخاطبان جوان است، سهم عمده

رو، ضروری است که شورای تحول تمهیداتی انگیزه و دانش جوانان در نظر گرفته است. از این

طورکه در تر دانشگاهی و نخبگان داشته باشد. هماندر راستای استفاده از اعضا و اساتید جوان

است. های علمی های سازمان اندیشی یکی از آسیباره شد، گروهبخش مبانی مفهومی مقاله اش

 تر از انتخابات الکترونیکیهای شورا باید معیاری فراتر و عمیقمعیار ورود اعضا به کارگروه

دست آورد، دلیل بر ترین رأی را به که یک نفر بیش( باشد؛ این61ماه بهمن 21تا  28مورخ )

 تمحض و دغدغۀ وی در زمینۀ تحول علوم انسانی نیست.

با وزارت عتف یکی از محورهای دیگر مورد نظر  کاری شورای تحولاجتناب از موازی

هایی در های شورای تحول، کارگروهمتخصصان بوده است. در حال حاضر، مشابه کارگروه

ریزی آموزش عالی و نیز دفتر گسترش وجود دارد. اصطکاک وظایف، تداخل برخی دفتر برنامه

-ازی در حکمرانی علوم انسانی میسها از شفافیت فرآیند تصمیمنامهها و تشتت آئینمأموریت

کند که شورای تحول در شورای عالوه، حکمرانی در عرصۀ علوم انسانی اقتضا میکاهد. به

 عالی عتف دارای کرسی باشد.

نگرش شورای تحول به حکمرانی علوم انسانی پایدار، دارای رویکردی مضیّق است. 

ندن از پرداختن به سایر ابعاد تحول های درسی سبب بازمامحدود کردن امر تحول به برنامه

ها، شورای تحول باید ساز و کاری برای پایش شود. همچنین بر طبق یافتهعلوم انسانی می

عبارت دیگر در شرایط کنونی، ها داشته باشد. بههای مصوب در دانشگاهوضعیت برنامه

های وی دانشگاههای مصوب درسی از سها و سرفصلضمانت چندانی برای اجرا شدن برنامه

 مجری وجود ندارد. 

های غیر انسانی اختصاص بخش قابل توجهی از بودجۀ علمی و پژوهشی کشور به رشته

های مادی و علوم پایه دارد. بر طبق بیانیۀ گام دوم انقالب اسالمی، تمدن عالوه بر نیاز به جنبه

شوند. تخصیص نی تأمین میهای فکرافزاری و معرفتی است که از سوی علوم انسانیازمند جنبه

-ردیف مستقل اعتبار در بودجۀ ساالنۀ کشور برای شورای تحول یکی از راهبردهای سرمایه

 گذارانه و ماندگار برای جمهوری اسالمی خواهد بود. 
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 باور به اهمیت و جایگاه علوم انسانی در پرتو بیانیۀ گام دوم انقالب اسالمی

اسالمی، باور متخصصان نسبت به کیفیت و توصیف در چارچوب بیانیۀ گام دوم انقالب 

در فرمول زیر،  خوشه مشخص شده است. 6اهمیت و جایگاه علوم انسانی در جدول زیر در 

معادل  Yمعادل با متغیر مستقل یعنی عوامل و مصادیق اهمیت و جایگاه علوم انسانی و  Xاگر 

شامل  Xگاه، با متغیر وابسته یعنی اهمیت و جایگاه علوم انسانی آرمانی را در نظر بگیریم، آن

 گانه خواهد بود:های نُهخوشه

IHGFEDCBAXYX   212121 ,,,
 

 دهی به اهمیت و جایگاه علوم انسانی در پرتو بیانیۀ گام دوم انقالب اسالمیوزن -1جدول 

 هااجزای خوشه
 ها با خوشه

 وزن نزولی

 (A)سازیعنوان یکی از لوازم تمدناهمیت علوم انسانی به
  Aخوشۀ 

 اهمیت و جایگاه

 (B1) تفاوت طرح مسئلۀ علوم انسانی غرب با ما

 (B2)منزلۀ یکی از الزامات پیشرفتپردازی در علوم انسانی بهاهمیت نظریه

  Bخوشۀ 

 اهمیت و جایگاه

 (C)وضعیت علوم انسانیپیوند سرنوشت انقالب اسالمی با 
  Cخوشۀ 

 اهمیت و جایگاه

 (D)ضرورت وجود جرأت برای ورود به مناقشۀ معرفتی با غرب
  Dخوشۀ 

 اهمیت و جایگاه

 (E)های ذهنیمنزلۀ فرمولثابت تلقی شدن برخی مفاهیم علوم انسانی غرب به
  Eخوشۀ 

 اهمیت و جایگاه

 گیری برای صدور علوم انسانیلزوم هدف

 (F1) ها()مثالً نهضت ترجمۀ معکوس آثار علمی از فارسی به سایر زبان

 (F2)یابی به مرجعیت علمی علوم انسانی در سطح فراملّیضرورت دست

  Fخوشۀ 

 اهمیت و جایگاه

 (G)عنوان برخی از نتایج علوم انسانی غرب برای مااعتقادی بهشکاکیت، تردید و بی
  Gخوشۀ 

 اهمیت و جایگاه

  (H1)گرایی کنونی با تقلیدترجمه تناظر

 (H2)یعلم ۀنظام ج.ا.ا در عرص یتوجه به اسناد باالدست تیاهم

  Hخوشۀ 

 اهمیت و جایگاه

 (I)ها در علوم انسانیوجود منطقۀ ممنوعه توسط غربی
  Iخوشۀ 

 اهمیت و جایگاه
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اولین سازی از لوازم تمدن عنوان یکی ازاهمیت علوم انسانی بهاز نظر متخصصان، 

های متمایزکنندۀ علوم انسانی نسبت به سایر شقوق علوم است. این ها و جایگاه اهمیت

تصدیق کامالً منطبق با بیانیۀ گام دوم انقالب است. تفاوت طرح مسئلۀ علوم انسانی غرب با 

منزلۀ یکی از الزامات پردازی در علوم انسانی بهما دومین اولویت است. اهمیت نظریه

های همچنین، پیوند سرنوشت انقالب اسالمی با وضعیت علوم انسانی در اولویتپیشرفت و 

 بعدی قرار دارند.

اهمیت نقشۀ آمایش آموزش عالی در تحول علوم انسانی؛ تناسب علوم انسانی  

ترین مشغولیت ذهنی و عملی اعضای موجود با نیازها و حل مسائل کشور؛ عمده

 نگیزه در دانشجویان علوم انسانیهیئت علمی در علوم انسانی؛ وجود ا

از نظر متخصصان، تناسب علوم انسانی موجود با نیازهای کشور و توانایی این علوم در حل 

انگیزگی اکثر های محتوایی، مرتبط با بیمسائل عمدتاً کم است. این موضوع عالوه بر جنبه

ویژه در مقطع کارشناسی( به) تری از دانشجویاندانشجویان علوم انسانی نیز هست. تعداد کم

-شوند. این بیهای معرفتی و تحولی وارد این رشته میریزی و انگیزههستند که با برنامه

سمت نیازهای کشور تأثیرگذار های علمی بهآوردها و خروجیانگیزگی در منتهی نشدن دست

انسانی را نظران کارآمدی علوم ها اشاره شد، صاحبطورکه در محور دوم یافتهاست. همان

چه از اهمیت باالیی برخوردار است، نقشۀ آمایش اند. آنترین محور محتوایی معرفی کردهمهم

رغم گذشت حدود دوازده سال از تأسیس آموزش عالی در عرصۀ علوم انسانی است. به

ریزی ای اقدام به برنامهشورای تحول علوم انسانی، این شورا بدون در اختیار داشتن چنین نقشه

های مهمی همچون تعداد دانشجو در و گسترش آموزش عالی علوم انسانی کرده است. مؤلفه

دهندۀ هر رشته های ارائههر مقطع تحصیلی، تعداد اعضای هیئت علمی، تعداد مراکز و دانشگاه

ریزی و آموختگان از حداقل مواردی است که برای هر گونه برنامهو پایش وضعیت دانش

 است.  گذاری الزمسیاست

ترین مشغولیت ذهنی و عملی اعضای هیئت علمی توان مهمبر اساس نظر متخصصان، می

 بندی کرد:صورت زیر اولویتکنندۀ علمی را بهعنوان یکی از کنشگران تعیینبه
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 های ذهنی و عملی اعضای هیئت علمی در علوم انسانیترین مشغولیتعمده -1جدول 

 2اولویت   ((P1 داشتن دغدغۀ معیشت

 1اولویت  ((P2 داشتن انگیزۀ افزایش تعداد مقاله و کتاب

 ((P3a کم بودن انگیزه و وجود رخوت و سستی

 ((P3b ها و محافل علمیداشتن انگیزۀ مشارکت در همایش
 8اولویت 

 ((P4a داشتن انگیزۀ شاگردپروری

 ((P4b داشتن انگیزۀ تحول علمی
 4اولویت 

ترین مشغولیت ذهنی و عملی اعضا هیئت علمی علوم انسانی به طبق جدول باال، عمده

که ترین آن به انگیزۀ تحول علمی معطوف است. هنگامیدغدغۀ معیشت اختصاص دارد و کم

لحاظ وضعیت رفاهی و امکانات مادی در حد مطلوبی تأمین نباشند، اعضای هیئت علمی به

خود ز مشغولیت ذهنی و عملی ایشان را بهتری اهای معرفتی و علمی سهم کمبالتبع، انگیزه

سازی حقوق اعضای هیئت علمی علوم اختصاص خواهد داد. عملیاتی شدن طرح همسان

 های پزشکی اقدامی مطلوب خواهد بود.انسانی با رشته

 ترین بازیگران علمی در حکمرانی علوم انسانی در وضعیت کنونیاصلی

علمی حکمرانی در عرصۀ علوم انسانی بر اساس ترین بازیگران نظر متخصصان، اصلیبه

 صورت زیر هستند:وضعیت کنونی به

 ترین بازیگران علمی در حکمرانی علوم انسانی در وضعیت کنونیاصلی -2جدول 

 2عاملیت   ((A1 ها و مراکز تحقیقاتیها، پژوهشگاهدانشگاه

 1عاملیت  ((A2 شورای عالی انقالب فرهنگی

 ((A3a علمیهای خودجوش تشکل

 ((A3b حوزه
 8عاملیت 

 4عاملیت  ((A4 وزارت عتف

 1عاملیت  ((A5 های علمی دانشگاهیانجمن

ترین عاملیت ها و مراکز تحقیقاتی بیشها، پژوهشگاهدهد که دانشگاهجدول باال نشان می

عنوان بازیگر در حکمرانی در عرصۀ علوم انسانی دارند. با توجه به مبانی مفهومی را به
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حکمرانی در عرصۀ علوم انسانی که در این مقاله اشاره شد، اساس حکمرانی وضعیتی 

که بخواهد ماهیتی  نفعی است. بنابراین، تحول علوم انسانی پیش از اینشده و ذیتسطیح

خورد و س کنشگران درگیر در میدان علوم انسانی رقم میسازمانی داشته باشد، بر اسا

عهده خواهد داشت. سپس، شورای عالی انقالب گری را بهسازمان علمی نقش تسهیل

عنوان بازیگر اصلی مطرح هستند. اکنون، های خودجوش علمی و حوزه بهفرهنگی، تشکل

ادی تحول را راهبری شورای تحول علوم انسانی که جزئی از شورای عالی است، امور ست

ها باشد. در تاریخ ها و پژوهشگاهکند و ضرورت دارد که اتکای اصلی آن بر دانشگاهمی

رهبر انقالب اسالمی، تحول در علوم انسانی را در درجۀ اول نیازمند جوشش  28/4/64

 درونی و سپس، حمایت بیرونی دانستند. 

 ول علوم انسانیهای کلیدی و نقاط قوت و ضعف کنونی در تحاولویت

های کلیدی و همچنین نقاط بندی، از متخصصان خواسته شد تا برخی از اولویتدر یک جمع

قوت و ضعف کنونی را در عرصۀ تحول علوم انسانی مطرح کنند. خالصۀ دیدگاه ایشان در 

 جدول زیر آمده است:

 انسانی از نظر متخصصان های کلیدی و نقاط قوت و ضعف کنونی در تحول علومسایر اولویت -11جدول 

 های کلیدیسایر اولویت

های پیشنهادی به افراد متخصص اجماع نخبگان حوزه و دانشگاه / استفاده از افراد متعهد و متخصص / ارائۀ طرح

تدوین، تصویب و ابالغ نقشۀ تحول /  / تأسیس معاونت ویژۀ علوم انسانی اسالمی در سطح ریاست جمهوری

های معطوف به مسائل بومی / تأسیس معاونت علوم انسانی اسالمی / امتیاز دادن به پژوهشعلوم انسانی کشور 

رقراری تعامل بین دانشگاهی با کشورهای همسایه بهای با سابقه / تفویض اختیارات به دانشگاه در وزارت عتف /

رقابت و جذب  سازی زمینۀتربیت نیروی انسانی کارآمد / فراهم/  هاو مسلمان / تفویض اختیار به دانشگاه

-علوم انسانی / ایجاد انگیزه برای تدوین نظریه و دیدگاه هایدانشجویان با استعدادهای برتر برای ورود به رشته

های علمی در زمینۀ علم اسالمی / های جدید / شناخت تحوالت فلسفۀ علم در غرب / پشتیبانی از تالش

های معطوف به تحول سازی نتایج پژوهشکاربردی ل علوم انسانی /پردازی دربارۀ تحوهای نظریهگسترش کرسی

مانند ضرورت پیوست ) ها و مراکز آموزش عالی / تصویب قوانین ارتقادهندۀ جایگاه علوم انسانیدر دانشگاه

 اندازیعنوان زمینۀ دینی شدن و بومی شدن / راهفرهنگی( / مولد کردن علوم انسانی بر اساس نیازهای کشور به

بانک جامع تحول در علوم انسانی / بازنگری در اسناد باالدستی / جذب اعضای هیئت علمی دارای باور به تحول 

 / پیوند دانشگاه و جامعه
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های کلیدی و نقاط قوت و ضعف کنونی در تحول علوم انسانی از نظر سایر اولویت -11دول ادامه ج

 متخصصان

 های کلیدیسایر اولویت

 نقاط قوت کنونیترین مهم

سمت ورود عملیاتی / وجود نیروها و نهادهای آمادۀ ایجاد تحول / باورمندی اساتید جوانان به تحول / حرکت به

بینی و معرفتی متقن / فراگیری و اشراف تدریجی به دانش روز / خودباوری علمی ایرانیان / وجود نظام جهان

وی رهبر انقالب اسالمی / دسترسی به منابع دینی برای باز تعریف تولید منابع گسترده / پیگیری شدن تحول از س

 علوم انسانی / پیشگامی حوزه در زمینۀ تحول / وجود مطالبه برای تحول

 ترین نقاط ضعف کنونیمهم

ای به علوم انسانی در وزارت عتف / عدم باورمندی برخی اساتید به تحول / عدم تعامل رویکرد عرفی و حاشیه

آگاهی و سالخوردگی متولیان / نداشتن نیروی انسانی توانمند / اعتمادی به نواندیشان / کمدانشگاه / بیحوزه و 

آوردهای کنونی / عدم خودباوری / سیاسی دیدن تحول / ادبیات نظری ضعیف در فاصلۀ زیاد انتظارات از دست

کاری مسئوالن در زمینۀ تحول / کم فلسفۀ علوم انسانی / تبدیل نشدن تحول به گفتمان جدی / بی توجهی یا

 اداری و بروکراتیک شدن تحول 

 گیرینتیجه

، تحول پایدار در علوم انسانی "شورای تحول و ارتقای علوم انسانی"نامۀ تشکیل در آئین

ها ریزی، مدیریت و هدایت تحول علوم انسانی در دانشگاهمنظور طراحی، سازماندهی، برنامه به

پژوهشی تصریح شده است. این شورا موظف بوده است که نسبت به  و مراکز آموزشی و

شناسی اسالمی و ابتنای علوم انسانی بر مبنای نظری جمهوری اسالمی ایران و انسان

کارآمدسازی آموزش و پژوهش علوم انسانی اقدام کند. بر این اساس و با بازگشت به سؤال و 

هومی و رویکرد نظری به اختصار رئوس نتیجۀ هدف اصلی مقاله و همچنین، توجه به مبانی مف

 شوند:شرح زیر عرضه میها بهمباحث و یافته

های تنظیمی، هنجاری و شناختی مربوط به تحول علووم انسوانی را   شورای تحول باید جنبه -2

های درسی و تألیف، بخوش انودکی   شدن به برنامهپیش گیرد. محدود « رویکردی موسّع»با 

تحویول داده اسوت و   « رویکردی مضویّق »شوراست که رویکرد کنونی را به از وظایف این 

های قابل ورود از سووی  ریز است. برخی از عرصهگذار باشد، برنامهکه سیاستپیش از این

ای(؛ صویانت از  نامهو پایان) هستند از: اعتبارها و نظام موضوعات پژوهشی آن شورا عبارت
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مانند جوذب  ) های مهمنامهسازی محتوایی آیینه؛ متناسبمالکیت معنوی و نظریات نوآوران

-و ارتقای اساتید( با اهداف بیانیۀ گام دوم انقالب؛ تدبیر برای صدور علوم انسانی؛ جهوت 

هوای پیشونهادیِ   اندازی و ارزیابی مجالت علمی؛ برنامهدهی، راهدهی محتوایی برای سامان

-سازی رشوته یئت علمی علوم انسانی؛ چابکمنظور افزایش درآمد اعضای هریزی بهبودجه

ای؛ های کاربردی بین رشوته تر با وضعیت کنونی و آیندۀ کشور؛ حمایت از رشتههای مرتبط

 نگری متناوب وضعیت علوم انسانی.آینده

تری به رکن پژوهش و تأسیس پژوهشگاه یا پژوهشوکده داشوته   شورای تحول اهتمام جدی -1

هوای مخوتصّ و متمرکوز در علووم انسوانی      د برخی از دانشگاههای موجوباشد و از ظرفیت

 استفاده کند.

شورای تحول به معیار کارآمدی تحول علوم انسانی توجه مضاعف داشته باشود و اسوالمی    -8

شدن را از طریق بومی کردن علوم انسانی در چارچوب گفتمان تمدن اسالمی و بیانیۀ گوام  

از خصائص بوومی بوودن علووم انسوانی بورای موا،       دوم پیگیری کند. در این صورت، یکی 

گانوۀ شوورا بوا    گیر برای معیارهوای پونج  سازی همهاسالمی بودن آن نیز خواهد بود. گفتمان

 تأکید بر کارآمدی از مطالبات متخصصان است.

رو، تحول علوم انسانی نیازمند جدی گورفتن ایون علووم در سوطح اجرایوی اسوت؛ از ایون        -4

اونوت علووم انسوانی در سواختار معاونوت علموی و فنوآوری ریاسوت         شوود مع پیشنهاد می

رو مانند نیروی انسوانی و  اندازی شود تا برخی مشکالت پیشجمهوری یا وزارت عتف راه

 بودجه نیز تا حدی برطرف شود.

کند که تحوول ایون علووم بوا اسوتفاده از      گفتمان حکمرانی در عرصۀ علوم انسانی اقتضا می -1

 نفع دنبال شود. شگران و بازیگران علمی مرتبط و ذیظرفیت تمامی کن

تمرکز بیانیۀ گام دوم انقالب اسالمی بر عاملیت جوانوان اسوت. بایسوته اسوت کوه شوورای        -6

تحول تدابیری برای استفاده و واگذاری بخشی از امور به اساتید نخبوۀ جووان اتخواذ کنود.     

ای مهوم  زمینوه از اقدامات پویش  های نخبگی در علوم انسانی یکیتعریف مفهوم و شاخص

اسووت. در همووین راسووتا، توسووعۀ موودارس علوووم انسووانی بوورای تربیووت نیووروی انسووانی و 

نامۀ شورای تحول توجه به علوم انسانی استعدادهای برتر حائز اهمیت خواهد بود. در آیین
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طور جدی به سوطح مودارس   در آموزش و پرورش درج شده است، اما تاکنون این شورا به

 رود نکرده است.و

هر گونه تحول در علم نیازمند یک نقشۀ جامع و نیز نقشۀ آمایشی است. احصای این طرح  -1

 گذاری و حکمرانی حیاتی است.گذاری، خط مشیبرای هرگونه سیاست

هایی معین برای تحول اختیوار کنود.   شورای تحول باید الگو و مدل مشخص و نیز شاخص -1

 ها و حوزه برطرف شود.د با مشارکت دانشگاهتواناین خأل عملیاتی می

رسانی از اقدامات شورای تحول یکی از ارکان اقناع افکار عمومی جامعۀ دانشگاهی و اطالع -6

-مهم در حکمرانی برای علوم انسانی پایدار است. پایداری تحول در گرو اعتماد میان گروه

ای و جهوانی(  وح ملّی، منطقهدر سط) سازی میان متخصصانهای علمی جامعه است. شبکه

های تحقق موضوع فوق است. تربیت نیروی انسوانی نیوز یکوی دیگور از     زمینهیکی از پیش

 اقدامات کلیدی است.

نسبت شورای تحول و وزارت عتف باید بیش از پیش تعریف و شوفاف شوود. از جملوۀ     -22

 .  کاری استاستلزامات، جلوگیری از هر گونه موازی

سازی مندرج در بیانیۀ گام دوم انقالب اسالمی، سمت و سوی معرفتی و ندر مجموع، تمد

االصول، کنشگران و بازیگران معتقد به گفتمانی تحول علوم انسانی را روشن کرده است. علی

توانند نقشی مؤثر برای تحول علوم انسانی داشته مبانی جمهوری اسالمی ایران و اهداف آن می

سازانۀ آن نیازمند صیانت انیِ متناظر با انقالب اسالمی و رویکرد تمدنباشند. پایداری علوم انس

در عرصۀ علوم انسانی « تروریسم علمی»های رقیب است. جلوگیری از شدن در برابر گفتمان

رو، یکی از محورهای موضوعی راهبردی برای حکمرانی در عرصۀ علوم انسانی است. از این

ید دارای انگیزه و معتقد به گفتمان انقالب اهمیت دارد. حمایت و جذب نخبگان جوان و اسات

رسد نظر میتحول امری تدریجی است، اما با گذشت بیش از چهل سال از انقالب اسالمی، به

که تاکنون ادبیات نظری قابل توجهی در زمینۀ مبادی معرفتی علوم انسانی بومی و دینی تولید 

تحقق گام دوم انقالب، شایسته است که آن ادبیات از شده است. اکنون با قرار گرفتن در مسیر 

 ساحت نظری به ساحت الگوسازی و عملیاتی حرکت کنند.
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