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Abstract
In this paper, the concept of “higher education development in humanities" is more
precisely conceptualized and delineated. This conceptualization is accomplished by
formulating fifteen indicators for the development of higher education in
humanities. These indicators, which are set forth in higher education policy making,
are in fact operational guidelines for policy reform in higher education in
humanities. The need to move towards problem-oriented research, decentralization,
territorial planning, and balanced development are the most important results that
have been addressed by these indicators. The metrics have been adjusted in a metaanalysis and library manner to cover all aspects of development, including human
development, social development, economic development, communication
development, etc., and meanwhile higher education development must be adjusted
with the development of other sectors. The community should also be coordinated
and mobile. In other words, if the higher education of humanities is to be
simultaneously promoted in all fifteen indicators, the ideal type of “higher education
development in humanities" has occurred. Before going into the main issue and
presenting the indicators, we first discuss the structure and function of higher
education, the role and function of the university, and the requirements and
characteristics of the academic community, and delineate these concepts as
necessary. We then examine the definitions, necessities, and functions of humanities
in today's society from a number of different perspectives to provide the prerequisite
for entering the core of the discussion for the reader
Keywords: Indicators of Higher Education Development, Decentralization,
Territorial Planning, Balanced Development, Indigenous Development, Knowledge
of Social and Economic Institutions
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چكیده
در اين مقاله ،مفهوم «توسعه آموزش عالي علوم انساني» به طور دقیقتر مفهومسازي و چارچوببنـدي
ميشود .اين مفهوم سازي با تدوين پانزده شـاخص بـراي توسـعۀ آمـوزش عـالي علـوم انسـاني انجـام
ميپذيرد .اين شاخصها كه ذيل سیاستگذاري آموزش عالي مطرح مـيشـوند ،در واقـع راهکارهـاي
عملیاتي براي اصالح سیاستگذاري در آموزش عالي علوم انسـاني هسـتند .لـزوم حركـت بـه سـمت
پهوهشهاي مسئله محور ،تمركززدايي ،آمايش سرزمیني و توسعه موزون ،مهمترين نتايجي هسـتند كـه
در اين شاخصها به آنها پرداخته شده است .شاخصها به روش فراتحلیل و كتابخانـهاي ،بـه نحـوي
تنظیم شدهاند كه تمام ابعاد توسعه ،از جمله توسعه انساني ،توسعه اجتماعي ،توسعه اقتصـادي ،توسـعه
ارتباطي و  ...در بر گرفته شود و از سوي ديگر ،توسعه آموزش عالي ،با توسعه ساير بخشهاي جامعـه
نیز هماهنگ و همراه شود .به عبارت ديگر ،اگر آموزش عالي علوم انساني در همه اين پانزده شاخص،
به طور هماهنگ ارتقا پیدا كند ،تیپ ايدهآلِ «توسعه آموزش عالي علوم انساني» رخ داده است .پـیش از
ورود به مسئله اصلي و ارائه شاخص ها ،ابتدا بـه سـاختار و كـاركرد آمـوزش عـالي ،نقـش و كـارويهه
دانشگاه و اقتضائات و ويهگيهاي جامعه علمي ميپردازيم و اين مفاهیم را در حد ضرورت اين مقالـه
چارچوببندي ميكنیم .سپس تعاريف ،ضرورتها و كاركرد علوم انساني در جامعه امروزي را از چند
ديدگاه مختلف مورد بررسي قرار مي دهیم تا مقدمات الزم بـراي ورود بـه هسـته اصـلي بحـث بـراي
خواننده تأمین گردد.
واژگان كلیدي :شاخصهاي توسعه آموزش عالي ،تمركززدايي ،آمايش سرزمیني ،توسعه موزون،
توسعه بومي ،دانشبَري نهادهاي اجتماعي و اقتصادي
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مقدمه

واژه «توسعه» وقتي در ارتباط با يک سازمان يا نهادي اجتماعي بـه كـار مـيرود كـه در
حال فعالیت در بستر جامعه انساني است ،الزم است از جامعیـت و مانعیّـت برخـوردار
باشد .بهطوري كه در مرحلۀ مفهومي و نظري ،تمام ابعاد توسعه ،از جمله توسعه انساني،
توسعه اجتماعي ،توسعه اقتصـادي ،توسـعه ارتبـاطي و  ...را در ارتبـاط بـا آن سـازمان
دربرگیرد .هم چنین توسعه يک سازمان يا نهاد اجتماعي ،الزم است هماهنگ بـا توسـعه
ساير بخش هاي جامعه بوده و خود را با تغییرات و چالشهاي محیطي تطبیق نمايد و از
ويهگيهايي اساسي همچون توسعه موزون ،توسعه درون زا و توسـعه بـومي برخـوردار
باشد .تنظیم شاخص هاي جامع و مانع و عملیاتي براي مفهـوم «توسـعه آمـوزش عـالي
علوم انساني» ،دغدغهاي بود كه منجر به نگارش اين مقاله شد.
در اين نوشتار ،قبل از پرداختن به شاخص هاي توسعۀ علـوم انسـاني دانشـگاهي ،ابتـدا
ساختار و كاركردهاي آموزش عالي و نیز فرهنگ حاكم بر آموزش عالي و جامعه علمي
مورد بررسي قرار خواهد گرفت .سپس به چارچوب مفهومي «علـوم انسـاني» پرداختـه
ميشود تا پديده «آموزش عالي علوم انساني» مفهومسـازي گـردد .در نهايـت ،بـا روش
فراتحلیل ،شاخصهاي توسعه آموزش عالي علوم انساني ارائه خواهد شد.
 .1ساخهار نظام آموزش عالی

در بررسي ساختار و نظام حاكم بر هر سازمان يا نهادي ،سه جنبۀ عمـده را مـيتـوان از
هم تفکیک كرد؛ و از آنجا كه آموزش عالي نیز يک سازمان محسوب ميشود ،مـيتـوان
اين سه بخش را در مورد آن توضیح داد .اين سه جنبه عبارتند از:
.2-1محيط بيرونی:

منظور از محیط بیروني يـک سـازمان ،فرآينـدها و جريـانهـاي اجتمـاعي و شـرايط و
اقتضائات جامعۀ بستر است كه از طريق سازمان هـا و نهادهـا و از بیـرون ،بـر سـاختار،
تصمیمات و نحوه عملکرد يک سازمان تأثیر مي گذارنـد .جهـانيشـدن ،ظهـور جامعـۀ
دانش بنیـان ،نـوآوري ،پیشـرفت تکنولـوژيهـا ،افـزايش فشـارهاي بـازار ،فاكتورهـا و
منلفه هاي كلیدي هستند كه مأموريت ،ساختار سازماني و مشخصات دانشـگاههـا را بـه
شدت تحت تأثیر قرار ميدهند ( .)Margarisová and others, 2014, p. 96اما از جنبـه
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ساختار حکومتي ،به عنوان مثال در ايران ،نهادهايي مانند شوراي عالي انقالب فرهنگـي،
مجلس شوراي اسالمي ،وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري و وزارت بهداشت ،درمـان و
آموزش پز شکي ،بر سیسـتم آمـوزش عـالي ،سـاختار ،عملکـرد و تصـمیمات آن تـأثیر
مستقیم مي گذارند .در اواخر قرن بیستم ،در بسیاري از نقاط جهان ،بودجـههـاي دولتـي
آموزش عالي نسبت به بودجه هاي شخصي و خصوصي آن ،كاهش چشمگیـري يافـت.
در بسیاري از كشورها ،بخش سازماني بودجه ،كه از ايالت محلي اخذ ميشد ،قطع شـد
و اين يعني كاهش بودجه بهازاي هر دانشجو .بسیاري از دانشگاهها به ايـن سیاسـت بـا
كاهش هزينههـا و نیـز بـا جسـتوجـوي منـابع جديـد و تولیـد درآمـد پاسـخ دادنـد

(.)Eastman, 2007, p.9

 .9-7مسئولیتهاي حرفهاي:

ماهیتِ مسئولیتهاي حرفه اي كه يک سازمان در ساختار تقسیم كـار جامعـه بـر عهـده
دارد ،در مناسبات و نحوۀ روابط سازمان با ديگر سازمانهـا و نهادهـا بسـیار تأثیرگـذار
بوده و تعیین ميكند كه تا چه اندازه الزم اسـت سـازمان ،اسـتقالل داشـته و يـا تـابع و
وابسته باشد .در مورد آموزش عالي بايد گفت بـاتوجّـه بـه پیچیـدگي تخصّصـي علـم،
ماهیت مسئولیت هاي حرفـه اي دانشـگاه ،اسـتقالل دانشـگاهي و مـديريت خـودگردان
دانشگاه را ايجاب ميكند .بهطوريكه يکي از ملزومات نظام دانشـگاهي ايـن اسـت كـه
بايد خارج از سلطۀ ارباب قدرت و ثروت و بهصورت مستقل اداره شود.
.2-7اندازه و پیچیدگي سازمان:

اندازه و میزان پیچیدگي سازمان ،بـر اينکـه كـدام نـو سـاختار– سـاختار متمركـز يـا

غیرمتمركز – بر سازمان حاكم باشد ،تأثیر مستقیمي دارد.
.2-2ساختار متمركز و ساختار غیرمتمركز

بهطور كلي هرچه قدر اندازه سازمان كوچکتر و پیچیـدگي آن كـمتـر باشـد ،سـاختار و
مديريت متمركز مناسبتر اسـت .هـمچنـین هـرچـه ثبـات محـیط و جامعـه و ثبـات
فعالیت ها و تصمیمات سازمان بیشتر باشـد ،و محـیط سـازمان ،دسـتخوش تغییـرات و
تحوالت كمتري باشد ،سـاختار متمركـز مناسـب اسـت .امّـا از سـوي ديگـر ،هـر چـه
گستردگي سازمان و پیچیدگي روابط سازمان بیشتر باشد و بخشهاي مختلف سـازمان،
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در محیطهاي متنو تري مستقر باشند ،يا اينکه محیط سازمان ،تحـرک و تغییـر بیشـتري
داشته و از ثبات كم تري برخوردار باشد ،سـاختار و مـديريت غیرمتمركـز بـراي چنـین
سازماني بهتر و مناسب تر است .اين در حالي است كـه در كشـور خودمـان ،بـا وجـود
اينکه بسیار گسترده و پیچیده بـوده و از اقلـیم فرهنگـي ،اجتمـاعي و طبیعـي متنـوعي
برخوردار است ،هم چنین سرعت تحوالت بـااليي دارد و واكـنش سـريع و سـرعت در
اخذ تصمیم از مهمترين عناصر در عرصۀ تصمیمگیري نهادهاست ،نظام آمـوزش عـالي
كشور ،از ساختاري متمركز برخوردار است .يعني با وجـود طیـف وسـیعي از نیازهـاي
محیطي متفاوت ،سازمانها و بخشهاي آموزش عالي در منـاطق مختلـف ،سـاختارهاي
متفاوت ندارند و همگي از يک مـديريت متمركـز پیـروي مـيكننـد كـه در آن ،تمـامي
تصمیمات مهم در مركز و در تهران گرفته ميشود.
آسیب ها و پیامدهاي منفي ساختار متمركز در محیط پیچیده و گسترده را ميتوان به اين
قرار برشمرد:
 .1در چنین شرايطي ،سیاست گذاران و تصمیم گیران در مركز ،به دلیل ارتباطات ضعیف
با بخش هاي مختلف و ارتباطات ضعیف با گروههاي ذينفع ،قادر به ارزيابي درسـت و
مناسب محیط بیروني و دروني سازمان نیستند.
 .2تصمیم گیران و مديران ،به دلیل ارتباط ضـعیف بـا پـهوهشهـاي جـاري ،اطالعـات
ناقص و تصفیهشده ،و همـاهنگي غیرمـنثر بـا زيرمجموعـههـا و زيردسـتان در منـاطق
مختلف ،توانايي كافي براي اتّخاذ تصمیمات مناسب و درست ندارند.
 .3وظايف بخشها و افراد مختلف در زيرمجموعهها ،به دلیل وجـود اليـههـا و روابـط
پییچیده و فاصلههاي دور با مركزِ تصمیمگیري ،و نیز همـاهنگيهـاي ضـعیف ،بـا هـم
همپوشاني پیدا ميكند.
 .4با توجّه به ساختار متمركزِ تصمیمگیري ،افراد در زيربخشها و زيرمجموعهها ،خـود
را ملزم به نشان دادن واكنش در برابر رويدادهاي محـیط اطرافشـان و تصـمیمگیـري در
محل نمي بینند ،بلکه همواره منتظر ابـالغ سیاسـتهـا از سـوي مقامـات بـاال در مركـز
ميمانند.
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 .5سیاســتگــذاران و مقامــات ردهبــاال ،زيــر فشــار تــراكم تصــمیمگیــريهــا و
سیاستگذاريهايي قرار ميگیرند كه ميتوان آنها را در ردهها و سـطوح پـايینتـر نیـز
انجام داد (قورچیان ،آراسته ،جعفري؛  ،1383صص.)14-12 .
 .2-4ساختار دورههاي تحصیلي در نظام آموزش عالي

پايین ترين مقطع تحصیلي آموزش عالي ،دوره كارداني(فوق ديپلم) است كه بـه اعطـاي
مدرک باالتر از ديپلم و پايینتر از كارشناسي ميانجامد .بعد از دورۀ كارداني و بـاالتر از
آن ،دوره كارشناسي يا لیسانس قرار دارد كه به دو شـکل پیوسـته و ناپیوسـته گذرانـده
مي شود .طول دوره كارشناسي پیوسـته در رشـتههـاي علـوم انسـاني ،حـداكثر  6سـال
ميباشد(دادمرزي ،1377 ،ص.)125 .
تحصیالت و واحدهاي درسياي كه تا آخر دوره كارشناسي گذرانده ميشـوند ،اغلـب،
تحصیالت پايه هستند .دورههـاي تحصـیلي بـاالتر از كارشناسـي ،تحصـیالت تکمیلـي
نامیده ميشوند.
بعد از دوره كارشناسي و يک پله باالتر از آن ،كارشناسي ارشد يا فـوق لیسـانس اسـت.
رويکرد آموزشي در اين دوره ،از جريـان يکنواخـت و بسـتۀ آمـوزش نظـري در دوره
كارشناسي ،به سوي رويکرد آزمايشگاهي و عملي میل پیدا ميكند كه از انعطاف و تنو
بیشتري برخوردار است .هم چنین در دوره كارشناسـي ارشـد بـا تأكیـد بـر پـهوهش و
تحقیــق ،ســعي مــيشــود كــارايي و مهــارت الزم در گــرايش تحصــیلي م ـوردنظــر در
دانشجويان تأمین شود .دوره كارشناسي ارشد نیز به دو شکل پیوسته و ناپیوسته برگـزار
مي گردد كه طول دوره كارشناسي ارشـد ناپیوسـته ،حـداكثر  3سـال اسـت .بـاالترين و
آخرين مقطع تحصیلي آموزش عالي ،دوره دكتري  Ph.Dاست كه مجموعهاي هماهنـگ
از فعالیتهاي آموزشي و بیشتر پهوهشي را شامل ميگردد .هدف از ايجاد دوره دكتري،
تربیت افرادي است كه با احاطه يافتن به آثار علمي در يک زمینۀ خاص و آشنا شدن بـا
روشهاي پیشرفته تحقیق و دستيابي به جديدترين مباني آموزشي و پهوهشي ،بتواننـد
با نوآوري در زمینههاي علمي و تحقیقي ،در رفع نیازهـاي كشـور مـنثر بـوده و رونـد
تزريق دانش در طرحها ،پروژهها و سیاستها را به منظور موفقیت سازمانهـا و نهادهـا
در برنامهها و پروژه هايشان سرعت بیشتري ببخشـند و بـا گسـترش مرزهـاي علـم در
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رشته تخصصي خود ،به تازههايي در جهـان دانـش دسـت يابنـد(دادمرزي ،1377 ،ص.
.)111
 .2كاركردها و نقش نظام آموزش عالي

در بحث از فلسفه وجودي دانشگاه ها ،سنال اساسي اين است كه چرا جوامـع بـه فکـر
تأسیس و گسترش دانشگاه ها هستند؟ و كاركرد دانشگاه چیست؟ يـک نگـاه كوتـاه بـه
نهادهاي آموزش عـالي در جهـان مـدرن ،نشـان خواهـد داد كـه ايـن نهادهـا بـه طـور
شگفتآوري از حیث اندازه ،تاريخچه و كـاركرد بـا هـم تفـاوت دارنـد (McKenna,
).2013,p.5
در ديدگاه آقاي زينال متقین ،مسئولیت اجتماعي دانشگاه ،صرفاً آماده كردن دانشـجويان
براي به دست آوردن شغل و استخدام نیسـت .بلکـه مهـمتـر از آن ،ايجـاد توانـايي در
دانشجويان براي درگیر شدن در اجتما و مشاركت اجتمـاعي اسـت ( Schneller and

.)Thoni, 2011,p. 28
به طور كلّي ،دو كانال براي ايفاي نقـش و كـاركرد اجتمـاعي بـراي آمـوزش عـالي در
جامعه وجود دارد .اين دو كانال عبارتند از:
الف .تربیت انسانهاي داراي تخصـص و انسـانهـاي داراي مهـارت و تربیـت نیـروي
انساني داراي كیفیت باال براي رفع نیازهاي حاكمیت در حوزههاي صنعتي ،بازرگـاني و
براي رفع نیازها در تمام شعبههاي جامعه؛
ب .تدارک و ارائۀ طیفي از خدمات به يک منطقه يا اجتما خـاص ،كـه ايـن خـدمات
ميتواند تنو بااليي از اشـکال و فـرمهـا را بـه خـود بگیـرد :توسـعه برنامـههـا بـراي
بزرگساالن ،دورههاي بازآموزي ،مشاوره ،آموزشها و خدمات مهارتي و هنـري و ارائـه
تجربهها و تخصصهاي دمدستي در تمـام زمینـههـاي الزم بـراي احـراز صـالحیت در
توسعه اقتصادي ،سیاسي ،اجتماعي ،زيستي و فرهنگـي جامعـه ( UNESCO, 1991, p.

. )8
انگیزه ايجاد دانشگاه به كاركرد و نتیجه آن برمي گردد .از يک بعد ديگـر ،امـروز چهـار
وظیفه اصلي براي دانشگاه تعريف شده است :آموزش ،پهوهش ،تربیت نیـروي انسـاني
ماهر و توسعه فرهنگي جامعه (قورچیان ،آراسته ،جعفري؛  ،1383ج  ،1ص.)13 .
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.9-7آموزش:

جريان رسمي ،بسته و مرسوم «آموزش» در نظـام دانشـگاهي ،ابتـداييتـرين رسـالت و
كاركرد آموزش عالي محسوب مي شـود كـه كـارويهۀ دوره كارشناسـي يـا همـان دوره
لیسانس است .امروزه و در دهه هاي اخیر ،خصوصاً در كشورهاي صـنعتي ،بـا تـودهاي
شدن آموزش عالي ،توزيع اجتماعي دانش ،و دانشبَري اغلب فعالیتهـا و پـروژههـاي
بشري(قانعي راد ،1383 ،ص ،)141 .رسالتها و كاركردهاي دانشگاه ،بسیار گستردهتـر
و متنــو تــر از صِــرفِ «آمــوزش» شــده اســت .تــودهاي شــدن آمــوزش عــالي و تنــو
كاركردهاي دانشگاه باعث شده عالوه بر آموزش بنیادي علوم ،آموزش براي حرفهها ،از
جمله آموزش عملي يا تئوري براي حرفههاي آزاد ،فني ،تجـاري و مراقبتـي نیـز جـزو
رسالتهاي دانشـگاه قـرار گیرد(قـانعي راد ،1383 ،ص ،)142 .كـه برخـي از آنهـا در
دورههاي آموزشي و برخي در طي قرارداد با سازمانها و نهادها ارائه ميشود.
در مورد كشور خودمان ،بايد گفت دانشگاههاي ايران ،از بدو تأسیس ،هـمچـون سـاير
كشورهاي جهان سوم ،عمدهترين كاركردشان آموزش علوم بوده است ،آن هم آموزشـي
كه بر پايۀ انتقال اطالعات و مهارتهاي وارداتي و غیربومي صورت مـيگرفـت ،بـدون
اينکه ايرانیان در آفرينش و تکوين آن نقشي داشته باشند .در واقع محتواي آموزشي كـه
تاكنون در دانشگاههاي ايران جريان داشته ،منبعث از نیازهاي بـومي و تکامـل دانـش و
پهوهش بومي و بر بستر فرهنگ بومي نبوده است (قورچیان ،آراسـته ،جعفـري؛ ،1383
ج  ،1ص)11 .
.9-2پژوهش:

عنصر پهوهش در عرصه دانشگاهي و جامعه علمـي را مـيتـوان بـه دو نـو پـهوهش
بنیادي و پهوهش كاربردي تقسیم كرد (الورنس نیومن ،1389 ،ج ،1صص 68 .تـا .)71
پهوهش بنیادي ،با هدف تولید فکر و نقد و اصـالح انديشـه (قلـي قورچیـان ،آراسـته،
جعفري؛  ،1383ج ،1ص ،)12 .دانش بنیـادين را در مـورد جنبـههـاي مختلـف جهـان
اجتماعي ،گسترش ميدهد .پهوهش بنیادين و پايهاي و دانش بنیادين حاصـل از آن ،بـه
ندرت كارگزاران و ارائهدهندگان خدمات اجتماعي را در حل مسائل روزمرۀ سازمانهـا
و نهادهاي ذيربطشان ياري مي دهد ،اما با پرورش و ارتقاء عقول جامعه علمي ،انباشت
هرچه بیشترِ دانش و گشودن شیوهها و ابواب جديدي از تفکـر و انديشـه ،مسـیر را بـه
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ســوي ح ـلّ مســائل و مشــکالت جامعــه در دراز مــدت ،بــراي خ ـطّمشــيگــذاران و
ارائهدهندگان خدمات اجتماعي هموار مي كند (الورنس نیومن ،1389 ،ج ،1صص 68تـا
 .)71اما پهوهش كاربردي ،با مسائل و مشکالت روزمرۀ سازمانها و نهادها درگیر است
و سعي در ارائۀ راهحل هاي سريع و مقطعـي بـه كـارگزاران و مـديران دارد .امـروزه در
آموزش عالي تودهاي ،به خصوص در كشورهاي توسعهيافته ،نظام آموزش عالي ،ضـمن
تنو در كاركردها ،چرخشي اساسي به سوي پهوهش پیدا كرده ،ولي در كنار اين رشـد
اهمیت پهوهش ،سرشت پهوهش از كنجکاوي آزاد به سوي حل مسئله ،يعني به سـوي
كاربرديتر شدن معطوف شده است .قبل از اين ،پهوهش دانشگاهي به بودجههاي كلـي
كه به طور ثابت به آموزش عالي تزريق ميشد وابسته بود كه آموزش عالي مجاز بود آن
را طبق تشخیص خود هزينـه كنـد .ولـي اكنـون بـا كـاهش بودجـههـاي ثابـت دولتـي
دانشگاهها ،پهوهشها در شکل برنامه هاي ويهه و با اعتبارات كـارگزاران بیرونـي بـراي
مقاصد معین انجام ميشود .اقتصاد پـهوهش دگرگـون شـده اسـت .پـهوهشهـا اغلـب
هزينهبر بوده و تنها پهوهشهايي از حمايت مالي برخوردار ميشوند كه از نظر هزينـه و
نتیجه و فايده ،براي نهاد يا سازمانهاي داراي توجیه باشند (قانعي راد.)1383 ،
.9-9تربیت نیروي انساني ماهر:

يکي از نقشها و رسالتهاي اساسياي كه بـراي آمـوزش عـالي تعريـف شـده اسـت،
تربیت و آموزش انسانهاي داراي تخصص و مهارت ،و ارائـه دادن آنهـا بـه نهادهـا و
سازمانهاي جامعه است؛ به نحوي كه نو قابلیـتهـا و توانـاييهـاي شـکلگرفتـه در
دانش آموختگان ،با نو نیازها و تقاضاهاي بازاركار در زمینۀ تخصصها و مهـارتهـاي
نیروي انساني ،انطباق داشته ،و بین مهارتها و قابلیتها و دانـش دانـشآموختگـان بـا
نیازها و تقاضاي بازاركار هماهنگي وجود داشته باشد و شـکاف مهـارتي ايجـاد نشـود.
يکي از لوازم مهم اين امر ،اين است كه فعالیت سیستم آموزشي ،از تدريس و آمـوزش،
به يادگیري ،آن هم يادگیري از طريق «انجام دادن امور» تغییر ماهیت دهد تا تواناييهاي
فارغ التحصیالن به طور عملیاتي ،پاسخگوي مسائل بومي جامعه باشد؛ كـه ايـن امـر ،بـا
هماهنگي میان آموزش عالي و ساير ارگانها ميتواند امکانپـذير باشـد تـا دانشـجو در
طول دوره تحصیل ،در بستر «انجام دادن امور» قرار گیرد (عزيزي ،1383 ،ص.)3 .
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بازاركار آموزش عالي ،همانند هر بازار ديگر ،از دو سوي عرضه و تقاضا تشـکیل يافتـه
است .در اين بـازار ،عرضـۀ نیـروي كـار ،تـابعي از جمعیـت ،تعـداد فـارغالتحصـیالن
دانشگاه ها ،تعداد دانشجويان ،وضعیت بازاركار و مانند آن است .تقاضاي نیروي كار نیز
در اين بازار ،تحت تأثیر سطح تولید ،هزينههاي استفاده از نیروي كار ،اعتبارات بانکي و
دولتي ،فناوري تولید و نظاير آنها است(اسالمي ،1386 ،ص.)3 .
مقطع كنوني تاريخ ،دورهاي است كه كشورهاي پیشروِ دنیا و به دنبال آنهـا كشـورهاي
ديگر ،در مسیر گذار از جامعه صنعتي به جامعه پساصنعتي– يـا در حـال گـذار از دوره

فورديسم به دوره پستفورديسم– هستند .جامعه پستفورديسم يا پساصنعتي كـه از آن
به جامعه اطالعاتي نیز تعبیر ميشود ،جامعـهاي اسـت دانـش بنیـان كـه تحـت سـیطرۀ
فناوريهاي اطالعاتي و ارتباطي بوده و عنصر «تغییر و تحول» ،از بارزترين ويهگيهـاي
آن است .اين تغییر و تحول به قدري سريع است كه بسیاري از مشـاغل ديـروز ،امـروز
كاربردي ندارند و بسیاري از مهارتهاي ديـروز ،امـروز هـیچ نقشـي در بازاركـار ايفـا
نمي كنند .جامعه پساصنعتي ،از ساختي انعطاف پذير ،نوگرا و رقابتي برخـوردار اسـت و
بازار ملتهب و در حال تغییر ،از ويهگيهاي آن محسـوب مـيشـود .هـمچنـین در ايـن
جامعه ،بنگاههاي اقتصادي ،از سازمانهـايي بـا سـاختار سلسـلهمراتبـيِ متمركـز امـا بـا
مشاغلي ساده در دورۀ قبل ،به سازمانهايي با ساختار غیرمتمركـز و كوچـکشـده و بـا
مشاغلي پیچیده در اين دوره تبديل ميشوند .به طـور كلـي مـيتـوان گفـت در جامعـه
پستفورديسم ،زمینههاي شغلي در بخش بازاريابي ،خدمات ،طراحي ،نظارت و دفتري،
از زمینه هاي شغلي در بخش كارگريِ صنعتي و مشاغل كارگري (مونتاژ كردن و سـرهم
كردن تکراري قطعات) ،رواج بیشتري دارد .جامعه در مرحله پساصنعتي ،از نظر نیـروي
انساني به افرادي نیاز دارد كه عالوه بر داشتن مهارتهاي عمـومي و اساسـي ،و دانـش
تخصصي الزم ،از مهارتهاي اجتماعي بااليي نیز برخوردار باشـند .از جملـه اينکـه بـه
خوبي با افراد ديگر ،ارتباط منثّر برقرار كننـد؛ در فعالیـتهـا بـا ديگـر افـراد سـازمان،
همکاري مناسب و مشاركت منثر داشته باشند؛ سازگار باشند و خود را بـه سـرعت بـا
فرهنگ كار منطبق كرده و به صورت گروهي كار كنند(اقتضائات كار تشـکیالتي و كـار
گروهــي در آنهــا درونــي شــده باشــد)؛ مســئولیتپــذير باشــند؛ يعنــي در پــذيرش
مسئولیت هاي متنو  ،پیش قدم باشند و به صورت كارا و اثربخش ،بـراي ارتقـاي ارزش
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سازمان خود فعالیت كنند؛ داراي سطوح عاليِ مهارت ،يعني داراي قدرت تحلیل و نقـد
بوده و ذهني خالق و نوآور داشته باشند تا بتوانند تحوّلپذير باشـند؛ يعنـي بـه منظـور
ايجاد تحول در سازمان خود ،تغییـر را پـیش بینـي و هـدايت كننـد .هـمچنـین جامعـه
پساصنعتي به دلیل تغییر و تحول سريع خود ،به افرادي در بازار كار نیاز دارد كـه داراي
روحیهاي انعطاف پذير بـوده و از تحـرک و پويـايي بـااليي برخـوردار باشـند و فرآينـد
آموزش مادام العمر را براي خود دروني كرده باشند .يعني فـارغالتحصـیالني كـه «نحـوه
يادگیري» را ياد گرفته و قابلیت انتقال آسان از زمینهاي بـه زمینـه ديگـر را دارا هسـتند
(عزيزي ،1383 ،ص.)3 .
ابعاد عمدۀ قابلیتها و تواناييهايي كه الزم است آموزش عـالي در دوره پساصـنعتي در
دانشآموختگان ايجاد كند را ميتوان اينگونه جمعبندي كرد:
 .9-7-7بُعد عمومي و ابزاري:

مهارت هاي اساسي و عمـومي نظیـر مهـارت در زبان(خوانـدن و نوشـتن) ،مهـارت در
ي حسـاب
رياضیات(فهم و درک محاسبات رياضـي بـه طـور عمـومي و دانـش عمـوم ِ
كردن) ،توانايي طرح ريزيِ كار ،پروژه و عملیات ،برخورداري از تکنیـک عمـومي روش
دانستن ،آگاهي از بینش تجارتي و ...
 .9-7-2بعد شناختي:

تفکر ،و عملِ همراه با تفکر(شناسايي ،تشخیص و حـل مسـائل ،تفکـر انتزاعـي ،تفکـر
دستوري ،انعطافپذيري[روحیه انعطافپذيري ،يک امر شناختي است و ريشه در تفکـر
دارد] ،يادگیريِ روش يادگرفتن و ...
 .9-7-9بعد شخصیتي:

نشــان دادن رفتــار فــردي مثبــت و قابلیــتهــاي شخصــیتي مثبت(اتّکــابــهنفــس،
مسئولیت پذيري ،دقت ،قاطعیت ،تقدم در عمل ،سازگاري بـا موقعیـتهـاي پراسـترس،
خالقیت ،تخیل ،تمايل به موفقیت ،پشتکاري و پیگیري)
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 .9-7-4بعد اجتماعي– ارتباطي:

توانايي برقراري ارتباط(توانايي ابراز وجود به طور شـفاهي و مکتـوب) ،توانـايي انجـام
دادن كار جمعي با همکاران ،مديران و مشتريان (مهارتهـاي اجتمـاعي ،ارتبـاطگیـري،
هماهنگي ،انسجام و همدلي)
 .9-7-4بعد اجتماعي – هنجاري:

توانايي انطباق خود با فرهنـگ مشـاركت ،فرهنـگ همکـاري و فرهنـگ كـا ِر گروهـي
(وفاداري ،همراهي مستمر با برنامههاي گروه يـا سـازمان و همکـاري در آن برنامـههـا،
تعهد ،آمادگي براي حضور در دورههاي آموزشي بیشتر ،استمرار و دانش سازماني)
 .9-7-5بعد استراتژيک:

رفتــار آزاديــبخش ،نشــان دادن نگــرش انتقــادي نســبت بــه كارهــا و عاليــق شخصــي
خود(برخورد انتقادي با انتخابهاي خود و انتخابهاي گروه و امکانات در زمینـه فنـي
و آثاري كه آن امکانات و انتخاب ها به همـراه دارنـد ،بهبـود عاليـق از خـالل نگـرش
انتقادي به عاليق ،مشاركت فعال در تصمیمگیري) (عزيزي ،1383 ،ص.)4 .
آموزش عالي در دوره پساصنعتي بايد بتواند اين تواناييها را در دانشآموختگـان ايجـاد
كرده و ارتقا بدهد.
.9-7توسعه فرهنگي جامعه:

دانشگاه در بسیاري از كشورهاي در حال توسعه و در حال گذار ،عمـالً هسـته پیشـتاز
تحوالت در عرصههاي مختلف اجتماعي ،علم و تکنولوژي محسوب ميشود .خصوصـاً
در عرصه فرهنگي ،دانشگاه به عنوان يـک كـانون هنجارفرسـت ،ضـمن انتظـامبخشـي
اخالقي و اجتماعي جامعه ،بر روي میزان تحرّک اجتماعي ،كاهش يا افزايش نابرابري و
ايجاد يا از بین بردن فرهنگ نابرابري ،تثبیت فرهنگيِ نظـام تقسـیم كـار ،بهبـود كیفیـت
زندگي و حتي ساختار قشربندي جامعه و فرهنگ طبقاتي تأثیر جدّي و گسـتردهاي دارد
(ذاكر صالحي ،1384 ،ص.)46 .
در عرصه توسعه فرهنگي ،الزم است اين نکته ذكر شود كه آموزش عالي ،در جايگـاهي
قرار دارد كه از طرفي با فرهنگ محیط بیروني و جامعه بستر ،و يا به عبارتي با فرهنـگ
توده و هنجارهاي عامه ارتباط و تعامل دارد و از طرفي ديگر با فرهنگ دروندانشگاهي
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و هنجارها و ساختار جامعه علمي و ارزشهاي حرفهاي و تخصصي دانشگاه ارتبـاط و
تعامل دارد .در واقع ،آموزش عالي ،خصوصاً در كشـورهاي در حـال گـذار و در حـال
توسعه ،از طرفي با متن سنتي جامعه تعامل داشته و از طرفي ديگر ،با فضـاي غیرسـنتي
درون دانشگاه و جامعه علمي ارتباط دارد كـه ايـن دو ،يعنـي سـپهر بیرونـي و فضـاي
دروني ،با هم دادوسند گسـتردهاي دارنـد(ذاكر صـالحي .)1384 ،علمـي كـه در فضـاي
دروني دانشگاه ،يعني فضاي پیشرو و غیرسـنتيِ جامعـه تولیـد مـيشـود ،الزم اسـت از
مسائل و چالش ها و مشکالت بومي جامعه بستر ،يعني محیط بیرونـي و محـیط محلّـي
دانشگاه برخاسته باشد و از آنها ناشي شود .يعني بايد از مسائل جامعه بومي به نظريـه
دست يافت ،نه اينکه از نظريات وارداتي براي حل مسائل جامعـه بـومي اسـتفاده كـرد.
همچنین بايد نظريات علمي و دستاوردهاي علمي حاصـلشـده از فعالیـتهـاي علمـي
درون دانشگاه ،در سپهر نهادها و سازمانهاي جامعه بستر به كار گرفتـه شـود و فضـاي
عمومي جامعه ،بايد خود را از طريق تثبیت روندِ دانشبَري و ايجاد فرهنگ دانـشبـري
در نهادها و سازمان ها ،با دستاوردهاي علمي دانشگاه همـراه و همگـام نمايـد .در ايـن
میان ،نقش و رسالت مهم نظام آموزش عالي اين است كـه ايـن رونـد داد و سـتد میـان
محیط بیروني و محیط دروني دانشگاه را هر چه بیشتر تقويت و تثبیت نمايد و گسترش
دهد ت ا بدين ترتیب ،موازنه و تعادلي بین بیـرون و درون دانشـگاه بـه وجـود آيـد .بـه
عبارت ديگر ،آموزش عالي بايد مانع از بروز تأخر فرهنگي يا پسافتـادگي فرهنگـي در
جامعه شود .در اينجا الزم است مفهوم تأخر فرهنگي را به طور اجمـالي مـورد بررسـي
قرار دهیم.
.9-7-7تاخّر فرهنگي يا پس افتادگي فرهنگي ()cultural lag

تأخّر فرهنگي زماني پیش ميآيد كه جزئي از يک فرهنگ ،سـريعتـر از اجـزا و عناصـر
ديگر تغییر كرده و در نتیجه نوعي ناهماهنگي بین سرعت تغییرات اجزاي مختلف يـک
فرهنگ كلّي رخ دهد .الزم به ذكر است كه يک فرهنگ كلّي ،چه در رهگذر تعامالت و
فعل و انفعاالت اجـزاي درونـياش بـا يکـديگر ،و چـه از لحـا ارتباطـات و تـأثیر و
تأثّرهايش در تعامل با فرهنگهاي كلّي ديگر ،پیوسته دچار تحوالت و تغییراتي ميشود.
امّا همه اجزاي يک فرهنگ با سرعت يکسان دچار تغییر نميشوند .اين تفاوت سـرعت
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حركت در اجزاي فرهنگي ،تأخّر فرهنگي نامیده ميشود« .مسئله تأخّر فرهنگي معمـوالً
در كشورهاي در حال توسعه مطرح ميشود .از آنجا كه ايـن جوامـع ،گـروه بزرگـي از
پديدههاي فرهنگي-فناوري را از فرهنگهاي ديگر به درون خـود آوردهانـد ،بـه ناچـار
محیطي خاص براي بازيگران اجتماعي خويش به وجود ميآورند كه فاصـله زيـادي بـا
محیط سنتي دارد .در اينجاست كه تضاد آشکار مي شود .اين امر باعث به وجـود آمـدن
تضاد سنّت و تجدد ميشود .در صورتي كه در حالت متعارف ،توسـعه مدرنیتـه بايـد از
درون سنّت و بر پايه آن باشد .در اينگونه كشورها ،تجدّد در جنـگ بـا سـنت اسـت و
حاصل اين امر نیز مشکالت بيپايان اجتمـاعي اسـت .بـه تعبیـر ديگـر ،در كشـورهاي
توسعه يافته ،توسعه ،خودجوش بوده و آهنگ رشد آن ،آرام و دروني است ،بهطوريكـه
همه حوزهها در تعامل با يکديگر رشد ميكنند ،بنابراين ،نظـام در هـیچ زمینـهاي دچـار
بحران يا تأخّر فرهنگي نميشود»(قورچیان ،آراسته ،جعفري؛  ،1383ج ،1صـص- 12 .
.)13
 .9خصوصیات و ويژگيهاي فرهنگي و طرز تفكّر حاكم بر نظام آموزش عالي

ارزشها ،هنجارها ،ويهگي هاي فرهنگي و طرز تفکر حاكم بر نظام آموزش عالي ،كه بـا
توجه به جايگاه و رسالت خطیر آموزش عالي ،ميتوان آنها را اقتضائات گريزناپـذير و
بايستههاي اين فضا دانست ،عبارتند از:
الف .نقد ،تفکر انتقادي و روش انتقادي؛
ب .استقالل فکري ،علمي و سازماني(مديريت خودگردان)؛
ج .آزادي علمي؛
د .بیطرفي.
 .4-7نقد ،تفكر انتقادي و روش انتقادي:

طرز تفکّر و ديدگاه فکري حاكم بر دانشگاه ،تفکّر و روش «انتقادي» است كه «مخـتصّ
يک مرز سیاسي و جغرافیايي خاص نیست» .رشتههاي علمي و علوم رايـج در آمـوزش
عالي ،تفکّر انتقادي را تشويق ميكنند« ،زيرا در علم« ،شکّ سـازمانيافتـه»( Organized

 )Skepticismيکي از اصول محوري است .شک كـردن ،يعنـي هـیچ مسـئلهاي خاتمـه
نیافته و در آخر هیچ نظريه علمي ،نقطه پايان گذاشته نشده است .بنابراين ،نظريههـا بـه
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صورت «نسبي» و «محتمل» در نظر گرفته مي شوند .البته اين بدان معنا نیست كـه تفکـر
هیچ پايه و اساسي ندارد .نسبي بودن ،معادل «سردرگمي»« ،آشفتگي» و «حیـران بـودن»
نیست ،بلکه نسبي بودن در علم بدين معناست كه هر نظريه تا وقتي كه در مقابل انتقـاد
مقاومت كند ،قابل استناد است و علم پیوسته بايد در جهت رد و ابطال نظريهها بکوشـد

نه اينکه درصدد اثبات آنها باشد ».اين روش و طرز تفکر ،كـه يـک رويکـرد علمـي –
انتقادي محض است ،به عنوان يک واقعیت انکارناپذير بر دانشگاه و افکـار دانشـگاهیان
و مباني فکري آنها چیره گشته و شايد گذرگاه پیشرفت علمـي نیـز از همـین رهگـذر
باشد« .خالصه كالم اينکه «نقد» گرايش غالبِ تمـام محـیطهـاي علمـي جهـان اسـت»
(قورچیان ،آراسته ،جعفري؛  ،1383ج ،1ص.)11 .
 .4-2استقالل فكري ،علمي و سازماني(مديريت خودگردان):

استقالل نظام آموزش عالي به اين معنا است كه توده دانشگاهیان ،خودشـان دانشـگاه را
اداره و كنتــرل كننــد و تصــمیمات مربــوط بــه آن را در درون دانشــگاه بگیرنــد .ايــن
تصمیمات ،ابعاد مختلفي را ميتواند شامل شود ،مانند برنامهريـزي آموزشـي و درسـي،
نظام پذيرش(پذيرش استاد و دانشجو) ،امتحانـات و نظـام ارزشـیابي ،نظـام تصـديق و
گواهي دانشآموختگي ،اعتباربخشـي و نحـوه تخصـیص منابع(فراسـتخواه ،1388 ،ص.
.)13
استقالل دانشگاهي معموالً با دو رويکرد تبیین ميگردد)1 :رويکرد دلیلگرا؛ )2رويکـرد
علتگرا.
انديشمنداني همچون بروباكر ،قائل به رويکرد دلیلگـرا هسـتند .ايـن رويکـرد ،چرايـيِ
ضرورت استقالل دانشگاهي را مطـرح كـرده و ضـرورت نظـري و مـاهوي آن را بیـان
مي كند .منطق اصلي رويکرد دلیلگـرا ايـن اسـت كـه «پیچیـدگي تخصّصـي» ،و حتّـي
«اسرارآمیز بودن دانش» و «يادگیري در سطح عالي» ايجاب ميكند دانشـگاه از اسـتقالل
كافي برخوردار باشد و نهادها و مراجع بیروني خصوصاً دولت و سـاختار حاكمیـت در
آن مداخله نکنند .در واقع ،صاحبنظران دانشگاهي و اعضاي هیئـت علمـي و رؤسـاي
برآمده از آنها ،تنها مراجـع ذيصـالح بـراي برنامـهريـزي و مـديريت دانـش هسـتند
(فراستخواه ،1388 ،ص.)14 .
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در مورد رويکرد علّت گرا ،انديشمنداني هم چون الت ،تسـکر و پـاخمن قائـل بـه ايـن
رويکرد هستند .اين رويکرد ،به استقالل دانشگاهي ،به عنوان پديدهاي كه مـيتوانـد بـه
وقو بپیوندد و به وجود آيد -يا به وجود آمده است  -نگاه ميكنـد ،فلـذا بـه منشـأ و
سرچشمه هاي واقعي ،طبیعي ،تاريخي و ساختاري استقالل دانشگاه ،يا به عبارتي ديگـر،
به عوامل عیني(و نه ذهني) آن ميپردازد»(فراستخواه ،1388 ،ص.)13 .
الزم بــه ذكــر اســت كــه ،در صــورتي مــيتــوان اســتقالل دانشــگاهي را بــه گونــهاي
رضايتبخش توضیح داد و تبیین كرد كه هم به رويکرد دلیلگرا و هم رويکرد علتگرا
به طور تلفیقي پرداخته شود (فراستخواه ،1388 ،ص)14 .
 .4-9آزادي علمي:

آزادي علمي ،ارزش بنیادي در رسالت دانشگاه تلقي شده است كه از مهمترين الزامـات

ساختاري – كاركردي جامعه علمي محسوب ميشود .معناي «آزادي علمي» ايـن اسـت
كه اعضاي هیئت علمي و دانشوران در دانشگاه ،آزادانه بـه تحقیـق و پـهوهش و تولیـد
دانش بپردازند و در مسیر فعالیت علمي و ارائه پهوهشها و ترويج دانـش خـود ،هـیچ
محدوديت و فشار و سلطهاي از جانب عقايد و سازمان هاي سیاسي ،مسـلکي و  ...بـر
آنها تحمیل نشود .هرچند كه فرآوردههاي پهوهشي آنان ،خوشايند مـديران دانشـگاهي
يا دولت يا سازمان رسمي ايدئولوژيک ،مسلکي و  ...نباشد .همچنین هیئتهـاي علمـي
بتوانند آزادانه در انتخاب روش و منابع تدريس بر مبنـاي اسـتانداردهاي جامعـه علمـي
عمل كنند؛ بتوانند مقاالت و كتب علمي خود را آزادانه چاپ و منتشر كرده و در مجامع
و جامعه آن را بیان و ارائه بکنند؛ و اينکه در كارشناسيها و فعالیت تخصصي و علمـي
خود ،ملزم به رعايت جانبداريهاي خاصي نباشند(فراستخواه .)1388 ،در واقع به نوعي
ميتوان گفت آزادي علمي ،مواردي هم چون آزادي بیان ،آزادي انديشه و آزادي عقیده
را نیز دربرميگیرد.
 .4-4بیطرفي:

دانشوران و پهوهشگران دانشگاهي « ،بايد خنثـي ،بـي غـرض ،پـذيرا و بـاز نسـبت بـه
مشاهدات غیرمنتظره يا ايدههاي جديد باشند .آنها نبايد برخوردي تعصبآمیز بـه يـک
ايده يا ديدگاه خاص داشته باشند .آنان بايد شواهدي را كـه بـرخالف نظرشـان هسـت
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بپذيرند و حتي به دنبال آنها باشند و بايد صادقانه تمام يافتههاي مبتني بـر پـهوهش بـا
كیفیت باال را بپذيرند(الورنس نیومن ،1389 ،ج ،1ص .)36
 .4تعريف و چارچوب مفهومي علوم انساني

توني بچر ،چارچوبي مفهـومي را ارائـه كـرده كـه بـر اسـاس آن ،علـوم و رشـتههـاي
دانشگاهي از دو بعد و از دو حیث ،طبقهبندي ميشوند:
بعد اول .دوگانة «سخت-نرم» :رشتههاي دانشگاهي ،يا در زمـره «علـوم سـخت» قـرار
ميگیرند يا «علوم نرم»؛
بعد دوم .دوگانة «محض-كاربردي» :رشتههاي دانشگاهي ،يا در زمره «علـوم محـض»
قرار ميگیرند يا «علوم كاربردي».
بدين ترتیب ،يک مـاتريس دو در دو تشـکیل مـيگـردد كـه علـوم در چهـار خانـۀ آن
ماتريس ،به چهار گروه يا چهار «قبیلۀ آكادمیک» تقسیم ميشـوند كـه هـر كـدام از ايـن
قبايل ،در قلمروهاي مختلف دانشگاهي استقرار يافتهاند.
در قلمرو «سخت-محض» ،علومي مانند فیزيک يا شیمي و يا رياضي قرار گرفتهانـد .در
اين قلمرو ،علم به صورت تجمعي و ذرهاي( )atomisticبوده و هدفش كشـف ،فهـم و
تبیین جهانشمول يک پديده فیزيکي يا شیمیايي است .بـرعکـس ،در قلمـرو دوم يعنـي
قلمرو «سخت-كاربردي» كه اغلب ،رشتههاي مهندسي را شامل ميشود ،علوم از لحـا
ماهیت ،عملگرايانه بوده و هدفش سیطره بر محیط فیزيکـي و طبیعـي توسـط صـنعت،
ماشینآالت ،تکنولوژي و فناوري جديد است .دانش «نرم-محض» مثل تاريخ يا فلسـفه،
از لحا ماهیت ،ويههگرايانـه( )Particularismبـوده و هـدفش فهـم و تفسـیر انتقـادي
پديده هاست .و سرانجام ،علوم «نرم-كاربردي» كه رشتههايي همچون خطمشيگـذاري
يا سیاستگذاري فرهنگي را شامل ميشود ،سـروكـارش بـا دانـش كـاركردي اسـت و
هدفش بهبود و تغییر مثبت در الگوها و روش زيسـتن اجتمـاعي ،و بهبـود در سـاختار
نهادها و سازمانهاست (قورچیان ،آراسته ،جعفري ،1383 ،ج ،1ص.)14 .

ميتوان گفت كه علوم انساني ،تمام دايرۀ علوم نرم– از محض تا كـاربردي – را در بـر
ميگیرد.

شاخصهاي توسعه آموزش عالي علوم انساني  /حجت جباردخت

717

.4-7حیطه علوم انساني از نظر قانعيراد:

قانعي راد در كتاب «الگوي چهار وجهي براي ارزيابي توسعۀ علوم انساني» ،حیطۀ علوم
انساني را در میان علوم ديگر اين چنین با ذكر مصداق مشخص ميكنـد« :علـوم انسـاني
مجموعهاي از رشتههاي دانشگاهي است كه آنها را در برابر علوم طبیعي ،علوم تجربـي
و فني و مهندسي تعريف ميكنند .بر اسـاس تعريـف شـوراي علـوم انسـاني واشـنگتن
( )2111رشــتههــاي علــوم انســاني عبارتنــد از :مطالعــات ملــي و مطالعــات جهــاني،
انسانشناسي ،باستان شناسي ،معماري ،نقد و تاريخ هنر كالسـیک ،دموكراسـي ،اقتصـاد،
آموزش ،اخالق ،مطالعـات قـومي ،فولکلـور ،جغرافیـا ،تـاريخ ،تـاريخ و اخـالق علـم،
مطالعات بینالمللي ،حقوق ،زبان و زبان شناسي ،ادبیات ،تاريخ و نقد موسـیقي ،فلسـفه،
علوم سیاسي ،روانشناسي ،دينپهوهي ،جامعهشناسـي ،علـوم اجتمـاعي ،تـاريخ و نقـد
تئاتر ،مطالعات زنان(».قانعي راد ،1395 ،ص .)12 .قانعي راد در همین كتابش ،به نقل از
گزارش سال  2111شوراي علوم انساني واشنگتن ،تعريف علوم انساني از ديـدگاههـاي
مختلف را مطرح كرده است .برخي از اين تعاريف بدين شرح است:
علوم انساني عبارتست از« :داستانهاي منتقلشده از نسلي به نسـل ديگـر بـراي انتقـال
فرهنگ؛ داستان هاي فردي و داستان زندگي هاي ما در جامعه؛  ...ترويج تـاريخ ،میـرا
فرهنگي ،ادبیات و باسوادي ،شناخت سنتها ،ارزش ها؛ تأثیرگذاري بـر بحـث عمـومي
دربارۀ موضوعات حیاتي جامعه؛  ...غني ساختن زندگي از طريق گـوش كـردن ،سـخن
گفتن و فکر كردن درباره موضوعات مهم؛  ...يـادگیري دربـاره شـالودههـاي جامعـه و
ملت؛ بازنمايي و تفسیر باورها ،تجربهها و ارزشهاي فرهنگهـاي معاصـر و تـاريخي؛
پیوند پرسشهاي كوچک به پرسشهاي بزرگ؛ پیوند همسايگي به جهان؛ پیوند زمان ما
به ساير زمانها و مکانهـا؛ شـیوه هـاي معـین تفکـر ،پـهوهش ،ارزشـیابي ،قضـاوت و
صورت بندي معنا؛  ...تخیل ،تاريخ ،اسـتدالل؛ فرهیختگـي؛ دگرگـوني و بهبـود زنـدگي
مدني و زندگي فردي و (»...قانعي راد ،1395 ،صص)13 - 12 .
علوم انساني به ضرورت تجمیع منابع مادي و منابع معنوي و يـا بـه عبـارت ديگـر ،بـه
ضرورت مجهز ساختن منابع فیزيکي به منابع معرفتـي تأكیـد مـيورزد .در واقـع بـراي
ساختاردهي ،سازماندهي و برنامـه ريـزي منـابع مـادي و محتـوا بخشـیدن بـه آنهـا و
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هم چنین براي سامان بخشیدن به روندهاي فیزيکي و قوت بخشیدن آنها ،علـوم انسـاني
الزم است (قانعي راد ،1395 ،ص.)13 .
.4-2ضرورتهاي توسعه علوم انساني از نظر هوفه:

بر اساس نظر هوفه ،ضرورت ها و داليل توجیهي توسعۀ علوم انساني در جامعه امروزي
و عصر جهانيشدن ،بدين شرح است:
 كمک به كشف و حفظ غناي بشريت از طريق پرورش حافظه؛ كنار نهادن پیشدريافتهاي معین يا اصالح پیشپنداشتههاي كاذب؛ روشنگري اذهان و شکل دادن به عقیده شخصي از طريق خواندن متون؛ افزايش توانايي براي برقراري ارتباط ،از طريق يادگیري مهارتهاي ارتبـاطي ونیز يادگیري زبانهاي خارجي؛
 گسترش بازشناسي متقابل فرهنگها از راه مطالعه زبانهاي ديگر؛ رهاسازي از ديدگاههاي جزمي و تعصبهاي فرهنگي و فـراهم سـاختن درکساير فرهنگها؛
 غلبه بر خودمحوري فرهنگها و دورانها؛ شناخت و تصديق ديگران در تنو هايشان؛ شناخت عناصر مشترک ديگران و خود؛ كسب تواناييهاي معرفتي مانند تحلیل ،برقراري روابط و قضاوت؛ كسب جامع و روشمند خاطره فرهنـگ هـا و قـرون گذشـته(مطالعه روشـمندتاريخ)
 برقراري انصاف بین خود و همسايه(بین خود و ديگري)؛ توانايي مقابله با پیشداوريهاي فرهنگي و نسلي؛ نقد ايدئولوژيک؛ نقد اخالقي؛ درک عدالت اجتماعي به معناي گرفتن و دهش؛ تحلیل متون مشکل و پیچیده؛ نسبي كردن ديدگاههاي اروپامحور و آمريکامحور؛ -توانايي كاركردن در مشاغل مختلف ،به طور مستقل؛
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 آموختن روح كار گروهي و كار تشکیالتي؛ توانايي تفکر میانرشتهاي؛ اشتغال در انتشـارات ،روزنامـههـا ،راديـو و تلويزيـون ،آمـوزش ،بخـشهـايبازرگاني و مشاوره شركتي؛
 اخالقیات زيستي و اخالق علم و فناوري؛ اعتراض به غیر انساني كردن زندگي ،يعني اعتراض به زندگي در جستوجويقدرت ،افتخار و ثروت (قانعي راد ،1395 ،صص)17 - 16 .
.4-9كاركرد دانشگاه علوم انساني از حیث تقويت شهروندي:

هم چنین از ديدگاه كاركرد تقويت شهروندي و جامعهپذيري ،مطـابق گـزارش جهـاني
علوم اجتماعي( ،)2111ضرورت مطالعات علوم اجتماعي در سطوح مختلف آموزشي و
تربیتي(دورههاي مدرسه اي و دانشگاهي) و نقش آن در پرورش نخبگان را ميتـوان بـه
اين ترتیب برشمرد:
 -انتقال میرا

فرهنگي ،دانشگاهي و تاريخي به منظور ملتسـازي و هـمچنـین

مشاركت در شهروندي ،تقويت شهروندي و جامعهپذيري(در مقطع دبیرستان)؛
 شناخت روندهاي اجتماعي و اقتصادي و شـناخت علـل و پیامـدهاي آنهـا وتأثیري كه بر رفاه و زندگي شهروندان مي گذارند و نیز شناخت نقش دانش در
جهان(در سطوح دبیرستان و آموزش عالي)؛ آمادهسـازي دانـشآمـوزان بـراي
مشــاركت در فراگــرد دموكراتیــک و ارزيــابي انتقــادي رونــدهاي اجتمــاعي و
اقتصادي؛
 مهندسي اجتماعي و فراهم ساختن مهارتهـاي الزم بـراي انجـام وظـايف ،ومشاركت در حل مسائل خاص اجتماعي و طبیعي؛ بـه عبـارت ديگـر ،تحقـق
مهمترين اهداف آموزش علـوم اجتمـاعي كـه عبارتنـد از :كسـب دانـش پايـۀ
مفهومي ،دسترسي به ابزارهاي بررسي مسائل اجتماعي ،اقتصـادي و سیاسـي و
چالش هاي جهاني معاصر با ذهني انتقـادي ،آمـادهسـازي دانـشآمـوزان بـراي
وظايف مربوط به حل مسائل دشوار(قانعي راد ،1395 ،صص)21 - 21 .
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 .4شاخصهاي توسعه علوم انساني دانشگاهي

بررسي شاخصهاي مرتبط با توسعه علوم انساني دانشگاهي ،نشان ميدهد الزمه توسعه
آموزش عالي علوم انساني ،توسعه در ابعاد و شاخصهاي زير است .به عبـارت ديگـر،
توسعه نظام آموزش عالي در رشتههاي علوم انساني را ميتوان بـه ابعـاد و بخـشهـاي
پانزدهگانه زير ،تفکیک كرد:
 )1ساختيافتگي پهوهشها و مسئلهمحور شدن پهوهشها در خالل تعامل علمي
و اقتصادي دانشگاه با سازمانها و نهادها :میـزان تعامـل دانشـگاه و نهادهـاي
علوم انساني بـا سـازمانهـا و نهادهـاي دولتـي و خصوصـي در زمینـه انجـام
پهوهش مسئلهمحور با محوريت مسائل سازمانها و نهادهـا ،و جـذب بودجـه
در ازاي انجام پهوهشهاي سفارششده .امروزه عالوه بـر شـوراهاي پـهوهش
علوم انساني و اجتماعي ،دولتها ،بنیادهـاي خصوصـي علـم و سـازمانهـاي
غیردولتي دانشمحور نیز از پهوهشهاي علوم انساني در زمینـههـاي مختلفـي
هم چون توسعه اجتماعي و اقتصادي ،عدالت ،سالمت ،محیط زيسـت ،اقتصـاد
رفتاري ،آسیبهاي اجتماعي و  ...حمايت ميكننـد و بـه همـین علـت ،منـابع
تأمین بودجههاي پهوهشي اين علوم نیز تنو يافتهاند .يعني به نـوعي مداخلـۀ
منافع بیروني و نیازهاي سازمانها در تعیین دسـتور كـار پـهوهشهـاي علـوم
انساني تأثیر داشته باشد .بـه عبـارت ديگـر« ،سـازوكارهـاي تـأمین بودجـه و
صورتهاي ارزشیابي كه توسط نهادها ،انجمـنهـا ،مجلـههـا و سـازمانهـاي
دولتي و خصوصي كه جهتگیري پهوهش را تعیین ميكنند و بر پهوهشگري
در زمینه هاي علوم انساني كنترل دارند و فعالیت پهوهشي را هـم توانـا و هـم
محدود ميسازند .آنها به كردارهاي پهوهشي ساختار ميبخشـند و بـه همـین
دلیل واگنر مفهوم «ساختيافتگي» را براي شکل و اندازۀ تأثیر اين پديدهها بـر
كنش نهادهاي علوم انساني به كار ميبرد»(قانعي راد ،1395 ،ص.)22 .
 )2تنو كاركردهاي دانشگاه هاي علوم انساني :میزان تنو كاركردهاي دانشگاههـا
و نهادهاي علوم انساني در زمینه هاي مختلف ،در كنار جريان بسـته و مرسـوم
آموزش ،از جمله دادوستد نیـروي انسـاني بـا سـازمانهـا و نهادهـا و جـذب
بودجه ،آموزش فنون ارتباطي و مديريتي و فنون برنامـهريـزي بـراي مشـاغل،
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مشاوره به سازمانها ،انجام پـهوهش بـراي سـازمانهـا ،ارائـۀ پـهوهش بـراي
تصمیمگیريها و سیاستگذاريهـاي دولتـي ،انتشـار فـیلمهـا و میزگردهـا و
مستندها دربارۀ موضوعات مختلف اجتماعي در رسانهها ،ارتباط با مـتن مـردم
و آگاهيدهي به مردم دربارۀ مهارت هاي زندگي ،انتشار آمارهـا و برنامـههـاي
جامع راهبردي؛ به عبارت ديگر ،میزان تنو و تکثّر كاربران نهايي علوم انساني
و تعامل فعال دانشگاههاي علوم انساني با جامعه؛
 )3تغییر فعّالیت سیستم آموزشي ،از «تدريس و آموزش» ،بـه «يـادگیري» ،آن هـم
يادگیري از طريق «انجام دادن امور» در راستاي افزايش كیفیت نیـروي انسـاني
و رفـع شــکاف مهــارتي :هــر قـدر فعّالیــت سیســتم آموزشــي ،از «تــدريس و
آموزش» ،به «يادگیري» ،آن هم يـادگیري از طريـق «انجـام دادن امـور» تغییـر
ماهیت دهد و نهادهاي اقتصادي-اجتماعي نیز با ارتباط و همکـاري نزديـک و
مداومِ اقتصادي و حرفهاي با دانشگاه و ايجاد بستر ،شرايط تحقق «يـادگیري از
طريق انجام دادن امور» را فراهم كنند ،در مسیر صحیح توسـعه حركـت شـده
اســت و بــدين ترتیــب ،شــکاف مهــارتي بــین توانــاييهــاي ايجــاد شــده در
دانشآموختگان و نیازهاي بازار كار در زمینۀ مهارتها و تواناييهـا مـيتوانـد
كمتر شود و با افزايش كیفیت نیروي انساني ،مهـارتهـا ،قابلیـتهـا و دانـش
دانش آموختگان ،بیشتر ميتواند پاسخگوي نیازها و مسائل بومي باشد(عزيزي،
 ،1383ص .)3 .تحقق اين بُعد ،بسیار وابسته به تحقق بندهاي يک و دو است؛
 )4میزان دانش بَريِ فعالیت هاي بنگاه هاي اقتصادي و نهادهاي اجتمـاعي و میـزان
جــذب شــدن دانــشآموختگــان علــوم انســاني در بــازاركــار در حــوزههــاي
برنامهريزي ،سیاستگـذاري ،رسـانهاي و تحقیقـاتي مـرتبط بـا تخصـص :بـه
عبارت ديگر ،درصد اشـتغال مفیـد(و نـه اشـتغال كـاذب) در نیـروي انسـاني
خروجي آموزش عالي علوم انساني؛ تحقق اين بند نیز ،بسیار وابسته به تحقـق
بندهاي يک ،دو و سه است.
 )5میزان انطباقِ تأسیس و توسعۀ دانشکدهها و رشتههاي علوم انساني در استانها
و شهرها ،با نیازها و خألهاي محلي و منطقهاي ،به طوري كه متکي بر رويکرد
عدالت طبیعي(و نه عدالت توزيعي) بوده و با آمايش سرزمیني همراه باشد :بـه
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عبارتي ديگر ،میزان تحقق الگوي «توسعۀ درونزا» و الگوي «توسعۀ بـومي» در
جريان توسعۀ دانشکدهها و رشتههاي علوم انساني در استانها و شهرها؛
 )6تمركززدايي در نظام آموزش عالي علوم انساني :میـزان انتقـال مسـئولیتهـاي
تصمیم گیري و تصمیم سازي ،از مراجع مستقر در پايتخت به مراكـز اسـتاني و
مراكز دانشگاهي در شهرهاي مختلف ،جهت تحقق الگـوي «تصـمیمگیـري در
محل»؛ هم چنین میزان كاهش سهم مراكز آموزش عـالي پايتخـت در پوشـش
جمعیت دانشجويي و افزايش سهم مراكز آموزش عـالي اسـتانهـا در پوشـش
جمعیت دانشجويي ،در راستاي تعديل مركزگرايي؛
 )7تنو رشتهها و تعداد دانشگاهها و دانشجويان بـه طـور كلـي و مطلـق :میـزان
افزايش تنو رشتهها و افزايش تعداد دانشگاهها و مراكز آموزشي و دانشجويان
در رشتههاي مختلف علوم انساني؛
 )8حجم آثار گوناگون منتشر شده در زمینه علوم انسـاني :میـزان انتشـار و تعـداد
آثار علوم انساني و اجتماعي در اشکال مختلف از جمله :انتشار آثار روزنامهاي
و رسانهاي ،برنامههاي سیاستي و برنامههاي جامع راهبردي ،كتابها و مقاالت
علمي منتشر شده در زمینه علوم انساني (قانعي راد ،1395 ،ص)24 .؛
 )9سرعت و شتاب استنادها به آثار علوم انساني :میزان ارجاعي كه به كتـابهـا و
مقاالت رشتههاي علوم انساني ،در آثار علمي ساير رشتهها و آثار علمي ديگـر
كشورها و فرهنگها به عمل مي آيد .حجـم اسـتنادها بـه آثـار علـوم انسـاني،
داللتهاي بااهمیتي هستند از میزان تأثیر علمي اين رشتهها بر ساير رشتههـا و
آثار علمي[ .با در نظر گرفتن اين مسئله كه پنجره استنادي و نیمه عمر استنادي
در حوزه علوم انساني و اجتمـاعي ،طـوالنيتـر از سـاير رشـتههاسـت(.پنجره
استنادي :مدت زمان و دورۀ زمانياي كه يک اثر علمي ،مورد استناد ديگر آثـار
علمي قرار مي گیرد ،پنجرۀ استنادي آن اثر علمي محسـوب مـيشـود(]).قانعي
راد ،1395 ،ص.)23 .
 )11مطالعات میانرشتهاي :میـزان گسـترش رهیافـتهـاي میـانرشـتهاي در علـوم
اجتماعي و يکپارچهكردن انوا گوناگون دانش و میزان تعامالت میـانرشـتهاي
و توجه به روابط و تعامـلهـا در سراسـر مرزهـاي دانـش .امـروز ،گذشـته از
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پهوهشهاي ساختار مرسوم رشتهاي در علوم اجتمـاعي سـنتي ،پـهوهشهـاي
جهاني تغییرات زيستمحیطي و تغییرات اجتماعي نیازمنـد آن اسـت كـه ايـن
بینشها با بینشهاي ديگر رشتهها تركیب شوند تا نشان دهند چگونـه عوامـل
گوناگون بر يکديگر اثر گذاشته و از هم تأثیر ميپذيرند تـا نظـام روابـط بـین
پديده ها بیشتر مکشوف شود« .گسـترش نگـرش میـانرشـتهاي ،بـه تجهیـز و
تقارب ظرفیتهاي معرفتي رشته هاي گوناگون علوم انساني و حتي ساير علوم
كمک كرده است .در بسیاري از كشـورها از جملـه آمريکـاي شـمالي ،ايجـاد
برنامه ها ،مراكز و منسسات میانرشتهاي(عالوه بر دپارتمانهاي علـوم انسـاني
رشتهاي) توسط دانشگاهها از جمله در زمینۀ مطالعـات منطقـهاي-بـینالمللـي،
مطالعــات شــهري ،پــهوهش پیمايشــي ،مطالعــات قــومي و نــهادي ،مطالعــات
جنسیتي و مطالعات زيستمحیطي ،نشاندهندۀ ضـرورت كـاربرد دانـشهـاي
گوناگون انساني و طبیعي براي پرداختن به مسائل مختلف اسـت»(قـانعي راد،
 ،1395ص.)19 .
 )11واكنش به موقع و منثّر در برابـر مسـائل و تحـوالت اجتمـاعي و اكولوژيـک:
میزان توانايي براي واكـنش بـه موقـع و مـنثر در برابـر تغییـرات و تحـوالت
اكولوژيک و اجتماعي ،و به عبارتي ديگر ،همراه و همگام بودن علوم انساني با
تحــوالت جامعــه و تــا حــ ّد ممکــن ،مــديريت تحــوالت و رونــدهاي
اجتماعي(.قانعي راد ،1395 ،ص.)21 .
 )12انجام پهوهشها و ساختن نظريه ها نـاظر بـه مسـائل بـومي و محلـي و بـراي
مخاطبان محلي :میزان انطباق نظريههاي علوم انساني و روشها ،پهوهشهـا و
محتواي علوم انساني با اسـتانداردهاي بـومي و سـاختار اجتمـا محلـي و بـا
مسائل و شرايط محلي و ملي ،در كنار نظريههايي كـه نـاظر بـه اسـتانداردهاي
جهــاني و مســائل جهــاني و عمومــاً نــاظر بــه مســائل و ســاختار فرهنگــي
سرمايهداري و غرب شکل گرفتهاند و مورد استفاده و استناد قـرار مـيگیرنـد،
مي تواند يک شاخص مهم در ارزيابي توسعۀ علـوم انسـاني در جامعـه باشـد.
«بسیاري از علوم ،مثل فیزيک و شیمي به مخاطبان بـینالمللـي ماننـد اجتمـا
علمي جهاني توجه دارند ،اما بخش زيـادي از انتشـارات علـوم اجتمـاعي بـه
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موضوعات ملي و مخاطبان محلي ميپردازند و اغلب در مجلهها ،گزارشهـا و
مونوگرافهاي منطقهاي يا ملي منتشر ميشوند .به میزاني كه جوامع تفـاوت را
ميپذيرند ،يافتههاي علوم اجتماعي در يک كشور ممکن اسـت همیشـه بـراي
پهوهشگران در ساير كشورها مفید نباشند .در بین علوم اجتمـاعي نیـز برخـي
رشته ها مانند حقوق ،مديريت عمومي يا علوم سیاسي ويهگي منطقـهايتـر يـا
مليتري دارند»(قانعي راد .)1395 ،تحقیقات و مطالعات علوم انساني و حاصل
پــهوهشهــاي علــوم انســاني بايــد بــا اقتضــائات و شــرايط محــیط محلــي و
ويهگي هاي فرهنگي و اجتماعي آن سازگاري داشته باشند و نـاظر بـه مسـائل
بومي شکل بگیرند و در بسیاري موارد اساسـاً بـراي مخاطبـان محلـي نوشـته
شوند .به طور كلي ،سـاختار روشـنِ هسـته-پیرامـون(مركز-حاشـیه) در نظـام
ارتباطات مکتوب پهوهشگران(كتاب ها و مقـاالت) در علـوم انسـاني و علـوم
اجتماعي وجود ندارد .هـم چنـین در علـوم انسـاني و اجتمـاعي ،لزومـاً زبـان
انگلیسي به عنوان زبان مسلط و زبان مرجع ،نبايد غلبه داشته باشد و مجلههاي
علمي چند زبانه در علوم اجتمـاعي و علـوم انسـاني ،پديـدهاي نسـبتاً متـداول
است(قانعي راد ،1395 ،ص.)18 .
 )13جايگاه دروس علوم انساني در میان درسهاي ديگر رشتهها و مقاطع :درصـد
دروس علــوم انســاني از مجمــو واحــدها و دروس دورههــاي مدرســهاي و
خصوصاً دبیرستان و نیز درصد واحـدهاي علـوم انسـاني در میـان درسهـاي
ديگر رشتههاي آموزش عالي همچون پزشکي ،مهندسـي و علـوم طبیعـي .بـه
عبارت ديگر ،جايگاه و میزان ساعاتي كه درسهاي مربوط به علوم انسـاني در
میان تحصیالت ديگر رشتههاي دانشگاهي و نیز تحصیالت مقاطع مدرسهاي و
دبیرستاني به خود اختصاص داده و اشغال كـردهانـد .ايـن شـاخص ،در واقـع
میزان نفوذ علوم انساني در ديگر حوزهها و مقاطع تربیتي ،آموزشي و پهوهشي
جامعه را نشان ميدهد.
 )14ارتباط با جامعه علمي بینالمللي؛ و ارتباط با نهادهاي علـوم انسـاني در ديگـر
فرهنگها و جوامع :تعداد دانشجويان خارجي علوم انسـاني در حـال تحصـیل
در رشتههاي علوم انساني داخل كشور و همچنین تعداد دانشجويان اعزامي بـه
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خارج براي تحصیل در رشتههاي علـوم انسـاني ديگـر جوامـع و فرهنـگهـا.
همچنین تعداد كتابها و مقاالت خارجيِ ترجمـهشـده ،و تعـداد آثـار علمـي
تألیف شده در داخل ،كه در جوامع و فرهنگهاي ديگـر ،بـه زبـانهـاي ديگـر
ترجمه ميشوند .عالوه بر اينها ،تعداد مقاالت منتشر شده در مجلههاي علمي
بینالمللي نیز ميتواند شاخص مناسبي در اين زمینه باشد.
 )15استقالل دانشگاه و آزادي علمي :میزان نهادينه شدن فرهنگ اسـتقالل دانشـگاه
و اســتقرار نظــامِ «مــديريت خــودگردان دانشــگاه» در ســاختارهاي قــانوني و
ديدگاههاي سیاست گذاران جامعه ،به طوري كه صرفاً اهالي صنف دانشگاهیان
و توده جامعه علمي ،خودشان تصمیمگیران اصلي دربارۀ محتـوا ،برنامـههـا و
سیاست هاي آموزشي باشند و در اين رابطه ،از سوي هـیچ نهـاد سیاسـي و ...
تحت فشار قرار نگیرند .چرا كه بر اساس هنجارهـاي جامعـه علمـي ،اعضـاي
هیئتهاي علمي دانشگاهها و افراد برخاسـته از آنهـا ،تنهـا مراجـع ذيصـالح
براي تصمیمگیريها و سیاستگذاريهاي آموزش عـالي هسـتند (فراسـتخواه،
 ،1388ص .)13 .بهترين الگو براي توسعه علوم انسـاني و اجتمـاعي ،الگـويي
است كه دولتها در زمینه اين علوم دخالـت حـداقلي داشـته باشـند و بـا بـه
رسمیت شناختن استقالل نهادي دانشگاه ها ،اجازه دهنـد ايـن علـوم در بسـتر
آكادمیک ،رشد طبیعي خود را داشته باشد .علوم انساني و اجتماعي مانند ساير
رشتههاي علوم ،صرفاً در جريـان گفـتوگـو و بحـثهـاي بـین كنشـگران و
انديشه ورزان اين رشتهها و تعامالت طبیعي و اجتنابناپذيري كه بـا جامعـه و
فرهنگ دارند ،شکل گرفته و توسعه مييابند .دولتها و برنامهريزيهـا صـرفاً
در زمینه فراهم ساختن بستر و امکانات زيرساختي و فراهم كردن بازار تقاضـا
براي كاربست اين علوم ميتوانند منثر واقع شوند (قـانعي راد ،1395 ،صـص.
« .)23 - 22آزادي علمي» نیز بـه ايـن معناسـت كـه اعضـاي هیئـت علمـي و
دانشوران در دانشگاه ،آزادانه به تحقیق و پهوهش و تولید دانش بپردازند و در
مسیر فعالیت علمي و ارائه پهوهشها و ترويج دانش خود ،هیچ محـدوديت و
فشار و سلطهاي از جانب عقايد و سازمان هاي سیاسي ،مسلکي و  ...بر آنهـا
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تحمیل نشود .هرچنـد كـه فـرآوردههـاي پهوهشـي آنـان ،خوشـايند مـديران
دانشگاهي يا دولت يا سازمان رسمي ايـدئولوژيک ،مسـلکي و  ...نباشـد .هـم
چنین هیئت هاي علمي بتوانند آزادانـه در انتخـاب روش و منـابع تـدريس بـر
مبناي استانداردهاي جامعه علمي عمل كننـد؛ بتواننـد مقـاالت و كتـب علمـي
خود را در نظام ارتباطات مکتوب جامعه علمي آزادانه چاپ و منتشـر كـرده و
در مجامع علمي و فضاهاي دانشـگاهي آن را بیـان و ارائـه كننـد؛ و اينکـه در
كارشناسي ها و فعالیت تخصصي و علمي خود ،ملزم به رعايت جانبداريهـاي
خاصي نباشند(فراستخواه ،1388 ،ص.)14 .
نتیجهگیري

علوم انساني دانشگاهي ،در راستاي ارتباط قويتر و نزديکتر با جامعـه و بازاركـار ،الزم
است از طرفي به سمت پهوهشهاي مسئلهمحور و ساختيافته حركت كند و از طـرف
ديگر بايد كاركردهايش تنو هرچه بیشتري داشته باشد .براي بازدهي بیشتر در آمـوزش
و تربیت نیروي انساني ،بايـد فعّالیـت سیسـتم آموزشـي ،از «تـدريس و آمـوزش» ،بـه
«يادگیري» ،آن هـم يـادگیري از طريـق «انجـام دادن امـور» تغییـر يابـد .علـوم انسـاني
دانشگاهي بايد پاسخگوي نیازها و خألهاي محلي و منطقهاي باشد و تمركززدايي يکـي
از مقدّمات رسیدن به اين شرايط است .مطالعات میانرشتهاي؛ ارتباط با ساير فرهنگها،
جوامع ،رشته هـا و مقـاطع؛ آزادي علمـي و مـديريت خـودگردان دانشـگاهي ،از ديگـر
شروط ضروري براي توسعۀ علوم انساني دانشگاهي است.
اين پانزده شاخص را در واقع ميتوان پانزده شاخص اساسي براي شـکلگیـري مفهـوم
«توسعه آموزش عالي علوم انساني» دانست .به عبارت ديگر ،رشد هماهنگ در همه اين
ابعاد پانزدهگانه ميتواند صورت آرماني يا تیـپ ايـدهآل «توسـعه آمـوزش عـالي علـوم
انساني» را شکل دهد.
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