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Abstract 

Currently social sciences and humanities are 
evaluated by the same model and indicator 
with natural and engineering sciences and 
there is no specific model for it’s evaluation 
and this made lots of criticisms between 
scholars and researchers in these fields, 
deficiency of evaluations and 
misinterpretation of social sciences and 
humanities’ situation in Iran. Because of this 
necessity, aim of this paper is making a 
conceptual model and suggesting a multi-
dimensional model for evaluating of social 
sciences and humanities. So with review of 
literature of roles of humanities and social 
sciences and choossing integrated approach 
and developing Burowoy’s 4 kind of 
sociology to 4 kinds of social sciences and 
humanities we came to a primary model and 
then correct it with using multiple research 
methods including content analysis of Iran 
and other countries ‘s experiences and 
qualitative interview with 35 faculty 
members and research fellow by targeted 
sampling in 18 different disciplines in this 
field and finally having current upgrade 
instruction of faculty members and research 
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fellows in mind, we propose the 
multidimensional model of evaluation of 
social sciences and humanities. 
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  پژوهشی-فصلنامه علمی

 سیاست علم و فناوري
 

  1396بهار ، 1، شماره منه سال

 

  

تدوین الگوي چندوجهی ارزیابی توسعه علوم انسانی

◦  

  3آبادي حسین ابراهیم، 2مریم محمودي، *1راد محمدامین قانعی

  گروه پژوهشی علم و جامعه، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشوراستاد  -1
  شناسی، دانشگاه فردوسی مشهد و پژوهشگر پژوهشکده مطالعات فناوري دانشجوي دکتري جامعه -2

  دانشیار آموزش الکترونیکی و روانشناسی تربیتی، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري -3
  

  دهیچک
هاي مشترك علوم طبیعی و مهندسی براي ممیزي این حوزه موجب انتقاد محققان،  نداشتن الگوي اختصاصی براي ارزیابی علوم انسانی و استفاده از شاخص

می و پیشنهاد هدف این مقاله ساختن یک مدل مفهو. گرفته و ارائه تفاسیر غیردقیق از وضعیت علوم انسانی در کشور شده است هاي صورت ناکارآمدي سنجش
هاي مختلف جامعه  هاي علوم انسانی در بخش ها و نقش اي که به سرشت، ویژگی با مرور پیشینه. الگوي چندوجهی براي ارزیابی توسعه علوم انسانی است

رکیب انواع علوم انسانی شامل علوم اند و با رویکردي تلفیقی، چارچوب انواع چهارگانه علوم اجتماعی بوروي را به علوم انسانی توسعه داده و از ت پرداخته
هاي ضروري اصحاب علوم انسانی شامل مشارکت اقتصادي، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی،  اي، انتقادي، سیاستی و حوزه عمومی و نیز انواع مشارکت انسانی حرفه

الذکر با استفاده از روش ترکیبی شامل تحلیل اسنادي  سپس مدل فوق. هاي شناختی، مدلی تحلیلی به دست آمده است مشارکت در تولید دانش و ساختن شبکه
علمی، الگوي پیشنهادي ارزیابی  نامه فعلی ارتقاء اعضاء هیأت تکمیل و در نهایت بر مبناي مدل حاصله و با الهام گرفتن از آئین ،مصاحبه کیفی نیمه ساختاریافته

این الگو، امکان طراحی شاخصی مشترك براي علوم انسانی از طریق تخصیص ضرایب لحاظ چهار وجه براي . هاي اصحاب علوم انسانی ارائه شد فعالیت
این الگو شامل پنج بعد اصلی در . کند هاي درون علوم انسانی را فراهم می اهمیت متفاوت بنا به ماهیت و کارکردهاي خاص هر رشته در عین توجه به تفاوت

) بعد دوم(شامل دو بخش آموزش براي جامعه و آموزش دانشگاهی، پژوهش ) بعد اول(بارتند از آموزش وجوه چهارگانه مفروض براي علوم انسانی است که ع
شامل مشاوره و خدمات ) بعد سوم(شامل سه بخش پژوهش آموزشی، پژوهش دانشگاهی و پژوهش براي جامعه، مشاوره و خدمات دانشگاهی و اجتماعی 

  ).بعد پنجم(و در نهایت یادگیري ) بعد چهارم(هاي علمی  دمات دانشگاهی و مشارکت در اجتماعات و انجمنها و خدمات سیاستی و خ مدار، مشاوره مردم

  الگوي ارزیابی، علوم انسانی، روش ترکیبی، رویکرد تلفیقی: ها کلیدواژه

  

  1مقدمه -1
چه در حوزه علوم انسانی و چه  هاي پژوهشی ارزیابی فعالیت

گذاران و  براي جامعه، سیاستي علوم، ها حوزهدر دیگر 

                                                
  DOI: 10.22034/jstp.2017.9.1.180200 

 * دار مکاتبات نویسنده عهده: Ghaneirad@yahoo.com  
هاي مشترك و اختصاصی و  تبیین و تدوین شاخص"برگرفته از طرح پژوهشی : ◦

راد  محمدامین قانعی "هاي ترکیبی ممیزي توسعه علوم انسانی طراحی مدل شاخص
  .جمهوري به سفارش معاونت علمی و فناوري ریاستو ) مجري طرح(

  

تقویت عملکرد و مختلفی مانند کارکردي  از وجوه ،کنشگران
تخصیص منابع، شناسایی  يساز نهیکیفیت پژوهش، به
ي و بند امکان رتبهي و فراهم کردن ساز همکاران براي شبکه

که  و مشخصاً براي نهادهاییي برخوردار است زیر برنامه
امري  شود بخش عمومی تأمین می آنها توسط بودجه فعالیت

ي فعلی ها شاخصکه  است نیا مسئلهاما ]. 1[ضروري است 
ي محققان علوم انسانی، ها تیفعالارزیابی توسعه علوم و 

وزارت علوم،  نامه نیآئآخرین . است ها رشتههمانند سایر 
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انقالب  یعال يشورا 1394 فنداستحقیقات و فناوري مصوب 
ي پرداز هینظري نقد و ها یکرسدو بند مربوط به بجز  یفرهنگ

سایر علوم  ازکتب، علوم انسانی را  فیتألو امتیاز مربوط به 
ي ها نسخهو  نامه آئیندر واقع این ]. 2[متمایز نکرده است 

ي ها رشتهبراي همه  89و  87، 80، 67ي ها سالقبلی آن در 
ي ها گروهي اختصاصی ها یژگیوکه  شده نیتدودانشگاهی 

ي کلی تنها بند میتقسمختلف علوم را در نظر نگرفته و در یک 
اجرایی -سه دسته فعالیت آموزشی، پژوهشی و خدمات علمی

  .را به رسمیت شناخته است
ي مشترك به دلیل ها شاخصسنجش علوم انسانی با 

زیرا این رفته سرشتی این علوم مورد انتقاد قرار گ يها تفاوت
علوم انسانی و  تر يقوي محلی و ملی ریگ جهتبه  ها شاخص

تفاوت در رفتارهاي استنادي و انتشاراتی و نیز فرهنگ 
 توجه یب ها شاخصاین تمایزات بر ناکارآمدي  ریتأثپژوهش و 

 و ملی گیري جهت اجتماعی، و انسانی علوم مسائل. است
ي این ها افتهدارند و ینسبت به علوم طبیعی  تري قوي محلی

قابل استفاده  اند شدهحوزه گاهی تنها در فرهنگی که متولد 
ي منتشر ا منطقهبوده و غالب آثار به زبان مادري و به شکل 

 علوم رفتار استنادي و انتشاراتی متمایز]. 4و3[ شوند یم
 کمتر انتشار و کتاب بیشتر چهار وجه اهمیت در انسانی

 مخاطبان بیشتر اهمیت انسانی، مجالت در علوم
 نظري و نهایتاً همکاري توسعه کمتر غیردانشگاهی، شتاب

 همچنین تفاوت. ]7-5[ ابدی یمپژوهشگران نمود  بین کمتر
 هاي ویژگی کمتر توافق علوم انسانی در پژوهش  فرهنگ
 یک فقدان استناد، معناي تفاوت آمیز، موفقیت علمی پژوهش
 ارتباطات، نظام ساختار در "پیرامون-هسته" روشن ساختار

 اهمیت مسلط و به عنوان زبان انگلیسی زبان غلبه عدم
  .]8[نسبت به علوم طبیعی قابل مشاهده است  ها نگاشت تک

علوم  اي براي ژهیو يکارکردهاي سرشتی، ها تفاوتعالوه بر 
 عتاًیطبو  رود یعلوم انتظار نم ریکه از سابرشمرده شده  یانسان
 .اند نگرفتهي مشترك فعلی مورد توجه قرار ها شاخصدر 

هاي علوم اجتماعی کارکردهایی از جمله انتقال میراث  گزارش
سازي و  فرهنگی، دانشگاهی و تاریخی به منظور ملت

مشارکت شهروندي؛ شناخت روندهاي اجتماعی و اقتصادي 
و شناخت پیامدهاي آن براي رفاه شهروندان؛ شناخت نقش 

هاي الزم  ریت جامعه و آموزش مهارتدانش در جهان؛ مدی

براي انجام وظایف و مشارکت در حل مسائل خاص اجتماعی 
هاي انتقادي از کارکرد جوامع و  و طبیعی و همچنین تحلیل

هاي دولت را براي آموزش علوم  برنامه هاي عمومی و سیاست
در  .کنند ها به صورت عمومی ذکر می اجتماعی در دانشگاه

هاي  نش انسانی باید در افزایش تواناییها دا این گزارش
داوري، نقد ایدئولوژي، توجه به  تحلیلی، مقابله با پیش

ها  فناوري و غلبه بر خودمحوري فرهنگ اخالقیات علم و
  .]14-9[مشارکت داشته باشد 

 توسط ي مشترك فعلیها شاخصي بکارگیرنیز  رانیادر 
قرار موجب تحت سلطه  نقد و شدت  بهمحققان این حوزه 

 قلمداد یعلوم انسان شدن محسوبدو  ضعف و درجه ،گرفتن
  .1شده است

رغم ضرورتی  که علی دهد یمي پیشین نشان ها پژوهشمرور 
ي مجزا وجود دارد هنوز پژوهش ها شاخصکه بر طراحی 

این موضوع را مورد بحث قرار داده باشد در  قاًیدقمدونی که 
ي فاتحی ها پژوهشتنها موارد مرتبط،  .ایران انجام نشده است

بودند که به موضوع ] 16[ترکاشوند و آذر و ] 15[ يمحمدو 
ي عام ها مدلبا استفاده از  علمی هیأتارزیابی عملکرد اعضاء 

 ها رشتهولی تمایزي میان  اند پرداختهارزیابی عملکرد کارکنان 
 ياه روش«با عنوان  یدر پژوهشعالوه بر آن  .اند نشده قائل
ها و مؤسسات  علمی دانشگاه اعضاء هیأت يحجم کار لیتحل

بدون  علمی را هیأت فیوظا» )يمطالعه مورد( یآموزش عال
 میگروه تقس پنجدر  ها در نظر گرفتن تفاوت میان رشته

 ؛و آموزش سیتدر ی؛پژوه مربوط به دانش فیوظا: اند نموده
 ؛سسهمؤ ایو خارج دانشگاه   داخل  یعلم  مشاوره و خدمات

 يها تیفعال ي و در نهایتو ادار ییاجرا ، یتیریمد  خدمات
  .]17[ یو شخص يا حرفه  رشد  مربوط به

ابعاد و ": همچنان این پرسش بدون پاسخ مانده است نیبنابرا
ي الگوي اختصاصی ارزیابی توسعه علوم انسانی در ها مؤلفه
  .هدف این تحقیق پاسخ به آن است "؟منداکدایران 

  
  و چارچوب مفهومی پژوهش ينظر مرور - 2
کارکردها و  ،سرشتي مرتبط با ها دگاهید مروردر  

 ساالر وانیدسه دسته اصلی  ،گوناگون علوم انسانی يها رسالت
                                                

اشتغال در  يها چالشهمایش سخنرانی عباس منوچهري در  ،مثال عنوان به -1
  .پایگاه خبري سحرنیوز. ، تاالر فردوسی دانشگاه تهران1387علوم انسانی، سال 
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  .قابل تشخیص است ، انتقادي و تلفیقی)يا حرفه(
ي و دانشگاهی و کمک ا حرفهي ها نقشبر  ساالر وانیددیدگاه 

نفع کنترل  بهي اجتماعی ها دهیپدبه شناخت قوانین علمی و 
ي شدن دانشمند ا حرفهبا دفاع از  1وبر .کند یم دیتأکجامعه 

در این  استیو سعلوم انسانی و ضرورت تمایز دانشگاه 
نوع  شدن میان دو قائلنیز با تمایز  2مرتون .گنجد یمدسته 

ي متفاوتی ها نقشو روشنفکر مستقل،  ساالر وانیدروشنفکر 
ساالر  روشنفکر دیوان .شمرد یبرموم انسانی براي متفکران عل

 دهد قلمرو پژوهش او را تعیین کند گذار اجازه می به سیاست
تلویحاً دانش خود را براي حفظ ترتیبات نهادي خاص وام و 
کند که  روشنفکر ناوابسته دانشی را عرضه می اما دهد می

 3نزوپارس .نهادي رایج شودترتیبات موجب تعدیل  تواند یم
 .]18[ داند ها می گیري حرفه ویژگی جامعه مدرن را شکل

در آلمان از نگرشی انتقادي  شدوران فعالیت طیکه  4مانهایم
پس از مهاجرت به انگلستان از نقش نخبگان بوده برخوردار 

  .]19[ کند یریزان اجتماعی دفاع م به عنوان برنامه
اي آزادي به نظر وبر دانشگاه کانون عقالنیت است و مبارزه بر

پردازان انتقادي  دیگر صورت گیرد اما نظریه یباید در جای
چنین شکافی را بین دو کانون  6و هابرماس 5چون میلز

گرایش انتقادي در علوم  .کنند عقالنیت و آزادي برقرار نمی
اجتماعی در مقابل این تمایز، روابط دو قلمرو را مطرح و  

گرایش انتقادي  .داند رفتار سیاسی را براي اهل علم ممکن می
درباره رسالت سیاسی دانشمندان علوم ] 20[رایت میلز  سی

اجتماعی در مقابل الگوي وبري و پارسنزي علم و دانشگاه 
 ،ساالري شدن عقل و تفکر شناسان با دیوان جامعه :قرار دارد

ها در  خود را به عنوان متخصصین، کارشناسان و بوروکرات
از طریق اما آنها باید دهند  ار میاجتماعی قر يها خدمت نظام

را متوجه  سازان و تصمیم قدرت انصاحب ،هاي خود پژوهش
رابطه میان مسائل عام و و  دنتصمیماتشان کن نتایج و مسئولیت

  .دنمشکالت شخصی را براي مردم توضیح ده
به  1968 يها موج جدید توسعه علوم انسانی پس از سال

سیاستی  ،يا متفاوت در پی تلفیق کارکردهاي حرفه يها وهیش
گسترش فرآیندهاي دموکراتیزه  توان یمبوده که و انتقادي 

                                                
1- Weber 
2- Merton 
3- Parsons 
4- Mannheim 
5- C. Wright Mills 
6- Habermas 

ي مختلف ها گروهو همچنین درگیرشدن شدن جامعه و علم 
، عوامل مؤثر بر پیدایش نیتر از مهماجتماعی در حوزه علم را 

دانست که  تلفیقی علوم انسانی يها صورتتقویت و پذیرش 
  :باشند در اشکال زیر قابل بحث می

با کاربرد  ]22[و همکاران  8نووتنی و] 21[ 7گیبونز) الف
تحولی جامعه و علم، ضرورت گذار از مفهوم دانش  مفهوم هم

دانش  .کنند میرا مطرح  10به دانش مستحکم اجتماعی 9معتبر
اجتماعی را  هاي آرمان تواند میداراي استحکام اجتماعی 

 ،این دانش .و به نیازهاي پنهان پاسخ دهد کرده بینی پیش
 ،افزایش توزیع اجتماعی دانش، عرصه را براي عاملیت انسانی

توسعه و نیز هاي مختلف  ارتباط بین دانش برقراري
 .کند میفراهم  محلیواقعیات هاي حساس به زمینه و  دانشگاه

و محیط  جوانان، زنان اخیر اجتماعی هاي مقابله نهضت) ب
و گرایانه در عرصه جامعه و دانش  رویکرد نخبه با زیست

هاي  گیري مطالبه مشارکت دموکراتیک و بیشتر در تصمیم
  توسعه پژوهشمربوط به 

حرکت الگوي دانشگاه در شرایط مدرنیته متأخر به سمت ) ج
رغم حفظ استقالل دانشگاهی با جامعه  هایی که علی دانشگاه

 .بیرونی نیز رابطه دارند

بر  محور که اي جدید برآمده از جامعه دانایی فهگرایش حر) د
ها از جمله اندیشمندان علوم انسانی با  اي تعامل بین حرفه

هاي مختلف جامعه شامل دانشگاهیان، مردم و  گروه
  .کند گذاران تأکید می سیاست

بر یکی از  غالباًو انتقادي  ساالر وانیدرویکردهاي  واقع در
و وجه دیگر  کنند یم دیتأکی وجوه نقش دانشمند علوم انسان

اهمیت  شیافزا براما رویکردهاي تلفیقی  رندیگ یمرا نادیده 
عالوه بر ) گذاران استیسجامعه و (توجه به بیرون از دانشگاه 

اساس، مدل این بر  و دارند دیتأکو انتقادي  يا حرفهدو نقش 
ي اصحاب ها تیفعالسنجش توسعه علوم انسانی و ارزیابی 

 راي محوله به اندیشمندان ها نقشمجموعه این  دبایاین حوزه 
 افتهی شکل توسعه .ارزیابی کندجامع مدل تلفیقی در قالب یک 
نوع علوم اجتماعی، مدل مناسبی چهار از  ]23[ 11مدل بوروي

  .باشد میمدنظر  يها یژگیوواجد است که براي این منظور 

                                                
7- Gibbons 
8- Nowotny 
9- Reliable knowledge 
10- Socially robust knowledge 
11- Michael Burawoy 
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اي، سیاستی، انتقادي و  حرفه: علوم انسانی نوع چهار 2-1
 حوزه عمومی

به ی شناس جامعهبا هدف تمایزبخشی به ] 23[مایکل بوروي 
نیرویی اخالقی و سیاسی و بحث از ضرورت عنوان 

اي،  شناسی حرفه چهار نوع جامعهمدار،  ی مردمشناس جامعه
در قالب یک ماتریس را  1انتقادي و حوزه عمومی سیاستی،

رغم  ماتریسی که علی .کند می از همدیگر تفکیکانه چهارگ
میزان  دهد یمي که بوروي به حوزه عمومی ا ژهیواهمیت 

پررنگ بودن ابعادش از زمانی به زمانی دیگر و از کشوري به 
  چهارگانههر یک از انواع  .کشور دیگر متفاوت است

دانش «و » کسی؟ دانش براي چه« يها به پرسش  شناسی جامعه
هدف  .]24[دهند  ي متفاوت پاسخ میا گونه به» هدفی؟  هبا چ

بوروي، به رسمیت شناختن همه این انواع و پیشنهاد 
 توان یمهاي اخالقی و سیاسی است که بر این مبنا  يریگ جهت

براي کل علوم انسانی، همه انواع فوق و همچنین 
با هاي مورد اشاره را نیز به رسمیت شناخت و  يریگ جهت

 ،به علوم انسانی یشناس از جامعه ي بورويبند مقولهگسترش 
 ،2اي علوم انسانی حرفه: از چهار نوع علوم انسانی سخن گفت

و  4، علوم انسانی انتقادي3علوم انسانی سیاستی ،2اي حرفه
و از طریق مبنا قرار دادن آن براي  5علوم انسانی حوزه عمومی

ي اخالقی کل علوم انسانی را ریگ جهتبراي ارزیابی، میزان 
 ي فوقها علوم انسانی گاه بر یکی از نقش يها رشته .یدسنج
هستند و این ترکیبات  6و گاه داراي ترکیبات نقشی دیتأک

                                                
 يبورورکنی مترجم مقاله  حوزه عمومی توسط خانم نازنین شاه یشناس جامعه -1
  .استشده  ترجمه زین مدار مردم یشناس جامعهبه ) 1386(

2- Professional human sciences 
3- Policy human sciences 
4- Critical human sciences 
5- Public human sciences 
6- Role-combinations 

مختلف از یک ترکیب به ترکیب  يها ممکن است طی دوره
هاي  ها و نقش هر یک از این فعالیت .دیگر تغییر یابد

که با  چهارگانه با تولید یک نوع دانش خاص سازگاري دارد
 پوشانی و وابستگی متقابل ود جدایی نسبی، داراي هموج
کارکردي در علم  يریپذزیبوروي آنها را بیانگر تما .دباشن می

این  .داند و نشانه چهار دسته از ترجیحات متمایز می
 یافتهترجیحات در مسیرهاي شغلی مختلف دانشمندان بازتاب 

چهار این  تنها یکی از بیشتر دانشمندان  و غالباً در هر زمان،
این چهاروجهی بودن همچنین  .کنند قلمرو را اشغال می

ي علوم انسانی را هم ها رشتهي درونی ها تفاوت تواند یم
ي درون علوم انسانی ها رشتهاز هر کدام پوشش دهد چرا که 

با الهام از  .ممکن است ترجیحات متفاوتی داشته باشند
چهار نوع علوم  توان یمی، شناس جامعهتعریف او از چهار نوع 

  .)1شکل (انسانی را بدین صورت تعریف کرد 
  اي علوم انسانی حرفه 2-1-1

تولید  7اي اغلب به عنوان جریان اصلی علوم انسانی حرفه
هاي آموزشی،  فعالیت نهیبه صورت مقاالت و کتب، زم دانش

 .کند اي و تخصصی را فراهم می پژوهشی و کاربردهاي حرفه
هاي هر رشته  اي عبارت است از نظریات و روش دانش حرفه

 .است شده میاي نهادین تعریف و تنظ علمی که به شیوه
هاي  هاي علمی از طریق توافق در مورد چارچوب رشته

ی را متراکم و شده، معرفت علم هاي آزمون مفهومی و روش
  .کنند نظریات متناظر با جهان تجربی را تولید می

  علوم انسانی انتقادي 2-1-2
هاي  سقم مفاهیم، فرضیه و علوم انسانی انتقادي صحت

قرار  یبررس اي را مورد هنجاري و توصیفی و کردارهاي حرفه
                                                
7- Mainstream 

  علوم انسانی
 اي حرفه

  علوم انسانی
 انتقادي

  علوم انسانی
 سیاستی

  علوم انسانی
 حوزه عمومی

مشارکت 
در تولید 

انواع 
 دانش

مشارکت در 
ساخت 

هاي  شبکه
شناختی و 
 اجتماعی

مشارکت 
 فرهنگی

مشارکت 
 اجتماعی

مشارکت 
 سیاسی

مشارکت 
 اقتصادي

یانسان علوم توسعه یابیارز لیتحل مدل )1 شکل  
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کوشد تا توجه اهل حرفه را به مواردي معطوف  دهد و می می
 کوشد انتقادي می ییگرا حرفه .اند شده گرفتهکند که نادیده 

نقش حرفه را از دالیل ابزاري همچون تولید ثروت و قدرت 
ها و طبقات مسلط، به دالیل ارزشی و  و یا خدمات به گروه
اي را بر  دانش انتقادي، دانش حرفه .انسانی معطوف کند

 تر مورد بازجویی قرار هاي هنجاري وسیع اساس چارچوب
 بیترت نییا سکوت آگاه کند و بدسوگرایی ن را از آ داده تا
علم انتقادي به  .کند یم طرحبدیل را هاي پژوهشی  برنامه

اي اغلب خودش را در تقابل با علم  عنوان وجدان علم حرفه
 و امکان کند تعریف می 1اي یا جریان اصلی علم حرفه

  .دساز بازاندیشی را در لبه فکري علم ممکن می
  انسانی سیاستیعلوم  2-1-3

علوم انسانی سیاستی محصول نزدیکی علوم انسانی به دنیاي 
گذاري در  دانش سیاست .گیري و عمل سیاسی است تصمیم

گیرد که  قرار می 2کننده خواهان مشورت خدمت یک مراجعه
خواهد که  مسئله خود را تعریف و از دانشمند علوم انسانی می

هاي  ن نقش در رشتهای .حل یاري کند راه افتنی او را در
مختلف از اهمیت یکسانی برخوردار نیست براي مثال در 

علوم  يها اقتصاد، مدیریت و روانشناسی بیش از سایر رشته
 یگذاري بر اساس عمل دانش سیاست .انسانی اهمیت دارد

  .شود یاثربخشی و سودمندي در مداخالت ارزیابی م ،3بودن
  علوم انسانی حوزه عمومی 2-1-4

هاي ارتباطات بیرون از  نسانی حوزه عمومی صورتعلوم ا
تر در  قلمرو رسمی علم بین دانشمندان و مخاطبین وسیع

اغلب از و  5»یدانشگاه عموم برون«یا  4قلمروهاي همگانی
دانشمندان در این  .شود شامل میرا هاي ارتباطی  طریق رسانه

 .هستند 6نقش خود همچون یک روشنفکر حوزه عمومی
  دانش حوزه عمومی مبتنی بر توافق بین دانشمندان و عامه

با نیازها و افکار آنان مورد » تناسب«است و بر مبناي  مردم
فرضیات ارزشی علوم انسانی  اًگاهکه  گیرد ارزیابی قرار می

توان آن را  و از این حیث می کشیدهسیاستی را به چالش 
انسانی حوزه علوم  .وجدان علوم انسانی سیاستی تلقی کرد

ذهن «هاي مختلف مردم همچون  عمومی در تعامل با گروه
                                                
1- Mainstream science 
2- Client 
3- Practicality 
4- Public spheres 
5- Extra-academic publics 
6- Public intellectual 

 يها وتاب الحراره براي شناخت تب و یک میزان» جامعه
  .کند اجتماعی عمل می

توانند  نمی  علوم انسانی حوزه عمومی و علوم انسانی سیاستی 
اي که مشروعیت، تخصص، تعاریف  بدون علوم انسانی حرفه

ها  هاي متناسب دانش و فنون تحلیل داده مسائل متمایز، پیکره
د وجود داشته باشند و در عین حال با نکن را عرضه می

و رشد خود، رقابت در دانش را افزایش و  ییشکوفا
هاي پژوهشی منسجم را ممکن  جستجوي هوشیارانه برنامه

هاي  اي در حال شکوفایی، به چالش یک دانش حرفه .کنند می
ي انتقادي حوزه عمومی و رویکردها توسطشده  مطرح

  .سیاستی بستگی دارد
مدل بوروي مدلی است که با در نظر گرفتن وجهه اخالقی و 
کارکردهاي متنوع براي همه انواع علوم انسانی، قابل تعمیم 

ي از ظرفیت آن براي مند بهرههدف از این تعمیم،  .است
ي ها رشتهتوسعه اهداف و وظایف علوم انسانی است چنانکه 

ي خاص خود در ها یژگیوبه  با توجهعلوم انسانی  مختلف
امکان ارزیابی  ها تیفعالي مختلف فعالیت و این ها بخش

رغم اینکه بوروي از مدل چهارگانه  همچنین علی .داشته باشند
ی استفاده نکرده اما هدفش شناس جامعهی سنج علمخود براي 

ي راهبردي علم و نسبت آن با سیاست، ها يریگ جهتتعیین 
لذا بر همین مبنا، الگوي مذکور  .بازار و جامعه بوده است

 .کند یمامکان طراحی شاخص را فراهم 

  بررسی انتقادي تجربه ایران 2-2
و نقد ي فعلی ها از وضعیت شاخص تصویري کلی ،این بخش

 و مرتبط باکشور  علمی جامع نقشه پشتیبان در اسناد آنها
شده به وسیله  سند تدوین 18شامل  قلمروي علوم انسانی

 و اسالمی معارف انسانی، علوم کمیته«مختلف  يها کارگروه
در  .دهد یم ارائه يبا استفاده از روش تحلیل محتورا » هنر

 و موجود وضع سنجش معیارهاي«با عناوین  الذکر فوقاسناد 
 شناخت و پیشنهادي ارزیابی يها شاخص« و» مطلوب

شده اما  اشاره ها شاخصبه برخی » ها رشتهعلمی  وضعیت
کمی بوده و کارکردهاي مختلف علوم  غالباً ها شاخصاین 

و عالوه بر این تنها شامل سه  دهند ینمانسانی را پوشش 
  .دباشن یمبخش آموزشی، پژوهشی و فناوري 

، برخی مقوالت اصلی الذکر فوقي کمی ها شاخصعالوه بر 
لوم ي مختلف عها رشتهدیگر نیز در تحلیل اسناد پشتیبان 
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ي مطلوب اما مغفول براي سنجش ها به عنوان شاخصانسانی 
  .)1جدول (علوم انسانی قابل استخراج است 

  بررسی تجربیات خارجی 2-3
پیشرفته در دگرگونی رابطه علم  يکشورها اتیمرور تجرب با

سه موج از دموکراتیک شدن دانش در  ریتأث شاهدو جامعه 
سه موج  .ایم بودهارزیابی و ممیزي علوم انسانی  يها شاخص

درگیري ، 1که در سه مدل کمبود عمومیارتباط علم و جامعه 
 اند شدهي بند صورت 2عمومی و تولید مشترك دانش

به ترتیب نشانه پیشرفت دموکراسی در علم از  .]26و25[
دموکراسی آموزش علمی به دموکراسی سیاست علمی و 

هدف دموکراسی  .سپس دموکراسی معرفت علمی است
افزایش دسترسی به آموزش و سواد در بین عامه  ،آموزشی

تالش  هدهند کشورهاي پیشرفته نشانتجربیات  .مردم است
 .]27[ بین مردم و متخصصان است 3براي فائق آمدن بر تمایز

پیدایش شیوه مشترك تولید دانش، دانش عامه و دانش 
و این امر به باروري  دادهرا در ارتباط با هم قرار  4تخصصی

                                                
1- Public deficit model 
2- Knowledge co-production model 
3- Demarcation 
4- Expert knowledge 

اهمیت  ها دانشگاهبه همین دلیل،  .انجامد یمتقابل هر دو م
یی که پیوند بین دانشمندان و اجتماع ها تیفعالبسیاري براي 

 ازدانشگاه  25 یاتتجرب یبررس .هستند قائل کنند یمبرقرار 
مشارکت  هاي یتها و مسئول نقش«در مورد  مختلف يکشورها

را براي یکپارچه هفت شیوه مختلف ، »یآموزش عال یمدن
آموزش (ها  اساسی دانشگاه هاي با مشغلهکردن مشارکت مدنی 

  :برشمرده است) و پژوهش
مشارکت مدنی به عنوان یک کارکرد اساسی  لحاظ) الف

  برابر با آموزش و پژوهشآن اولویت  ارتقاءدانشگاه و 
مشارکت مدنی با هدف اثرگذاري بر پژوهش اساتید و ) ب

 مانندخاص  یدانشجویان از طریق پژوهش در قلمروهای
  5محور دموکراسی و پژوهش اجتماع جنسیت، حقوق بشر،

محور براي دانشجویان از طریق  آموزش اجتماع) ج
  هاي خدمات اجتماعی فعالیت

هدف در  يها هاي آموزشی معطوف به سایر گروه برنامه) د
هاي  تر، کارکنان سازمان هاي محروم جامعه از قبیل گروه

                                                
5- Community-based research 

  ي مغفول مستخرج از اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشورها شاخص) 1جدول 
  توضیحات  عنوان شاخص

 تر کینزدتعامل و ارتباط 
  اساتید و دانشجویان

 يها آموزشآموزشی،  فعال يها روشمشارکتی، کاربرد  آموزش يها وهیش دانشجویان، ترویج از نظرسنجی
  ...علمی و  يها انجمني دانشجویی، ها گروهی، تشویق دانشجویان به عضویت و مشارکت در هسته

  يا و حرفه یعلم یاتاخالق
وجدان  ي،ریپذ تی، مسئولیاستو سی طلب از قدرت یزبه اهداف دانشگاه، پره یبنديپای، تعهد به اخالق علم

  ...انتقال آن به دانشجویان و  و یو کارگروه یجمع یهروح ی،صنف یتک و هویکاري، استقالل آکادم

  یمعرفت یارهايتوجه به مع
و  یعلوم انسان سازي یبوم ی،علوم انسان یروندرون و ب يها رشته یربا سا یعلوم انسان يها گسترش ارتباط رشته

  ...یی و افزا و دانش یادگیري ی،اسالم- یرانیفرهنگ ا هاي ینهتوجه به زم

و  يا آموزش مدرسه
  یردانشگاهیغ

 آنان، تقویت رشد مناسب يها نهیزم آوردن پدید و نویسان وبالگ معلمان، آمرزش به تدریس يها روش آموزش

در  آموزش براي درسیي ها متن ساختن آموزشی، روزآمد متون در ملی غرور و عزت و نفس به اعتماد روحیه
  ...مدارس و  سطح

درك عامه از علم و  یشافزا
دانش (مدار  مردم هاي یتفعال

  )یعموم هحوز

 به با هدف کمک از پیشکسوتان کار ماهر، تقدیر ، تربیت نیروينگر ندهیآو  ریپذ تیمسئول شهروندانی تربیت

 فرهنگ نوآوري، گسترش و خالقیت علمی افزایش مسابقات ی، برگزاريخرد جمع يریگ شکل و عمومی دانش

  ...جویی و  علم انتقادي، فرهنگ تفکر پژوهش،

دانش (مدار  مردم هاي یتفعال
  )یعموم هحوز

، توانمندسازي مردم، مردم يبرا یو فرهنگ یاجتماع ی،آموزش يها نهیدر زممربوطه  حوزه اییتوان ساختن روشن
از بروز  یريجلوگیی، و مراکز اجرا یمرکز آموزش دیونپ، مرتبط براي توسعه رشته ینهادهاي مدن یلتشک

در جامعه  یارتباط يها گسترش حلقه در یرانتفاعیغ يها ش سازمان، نقها رسانه يکژکارکردها یخطرات احتمال
  ...و  و خلق امکانات براي رشته

  یارتباطات علم هتوسع
و علمی  آموزشی يها با سایر گروه برقراري ارتباطو خارج، داخل  يها با دانشگاه علمی همکاري و رقابت

  ...و  ها دانشگاه
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  عمومی محلی و یا غیردولتی
  پژوهش در قلمرو مسائل مدنی تأمین اعتبار براي کار یا) هـ
  تأسیس مراکزي در دانشگاه براي مطالعه مسائل اجتماعی) و
  با حکومت 1مشارکت در گفتگوهاي سیاستی) ز
  
 روش تحقیق - 3

از  يبردار به معناي بهره( 2سازي در این پژوهش از مثلث
پرسش  يها گوناگون کیفی براي رسیدن به پاسخ يها روش

چرا که براي دستیابی به یک  شده است استفاده )تحقیق
بایست همه اسناد و تجربیات موجود و نیز  شاخص جامع می

مراحل تحقیق در  .گرفت یمنظرات خبرگان مورد توجه قرار 
  .شده است نشان داده 2شکل 

براي بررسی پیشینه تجربی و نظري پژوهش و شناخت 
و  يتجربیات ایران و سایر کشورها از روش تحلیل محتو

در بررسی تجربیات ایران  .شده است بررسی اسنادي استفاده
روش تحلیل محتواي کیفی به با  ،عالوه بر مطالعه اسنادي

سند  18شامل (مطالعه اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

                                                
1- Policy dialogues 
2- Triangulation 

اسناد مربوط به  نیتر به عنوان مرتبط) صفحه 1363در 
 ابنیز در بخش تجربیات خارجی  .شد موضوع تحقیق پرداخته

ات کشورهاي پیشرفته در روش اسنادي به بررسی تجربی
سه موج از دموکراتیک  ریدگرگونی رابطه علم و جامعه و تأث

 و ارزیابی و ممیزي علوم انسانی يها شدن دانش در شاخص
پرداخته شد ها و علوم انسانی  افزایش مشارکت مدنی دانشگاه

محور  اجتماع يها تیها در فعال دانشگاه شدندرگیرهمچنین و 
  .گرفت قرار یبررس موردنیز 

 دیدگاهپس از مرور نظري و تجربیات داخلی و جهانی،  
ي مختلف علوم ها رشتهو پژوهشگران  علمی هیأتاعضاء 
 در قبالین کنشگران این عرصه تر به عنوان مهمانسانی 

وضعیت موجود و مطلوب ممیزي توسعه علوم انسانی به 
شد تا با شناخت بهتر وضعیت  مطالعهمند  اي روش یوهش

مصاحبه نیمه   از روش .امکان تدوین الگو فراهم شود فعلی،
 براي یري غیراحتمالی و هدفمندگ نمونهمبتنی بر ساختاریافته 

 نظران صاحباساتید برجسته،  يها دگاهیکاوي و درك د ذهن
 35(علوم انسانی  يها انجمن هریمدو اعضاء هیأت  مطرح

  کاوي ذهن

 ها شاخصاستخراج 

 تدوین مدل تحلیلی

 )پیشینه نظري( ينظرمطالعات 

 پیشینه تجربی

 بررسی تجربیات ایران )بررسی تطبیقی( کشورهاتجربیات سایر 

 مراحل پژوهش) 2 شکل
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  .دشه استفاد) رشته مختلف علوم انسانی 18 ازاستاد برجسته 
بازبینی  حاصل شد که بامدل تحلیلی  در نتیجه مراحل فوق،

 ،مدل تحلیلیاین مطالعات اسنادي و میدانی در پرتو  يها افتهی
ارزیابی و  يها از شاخص يا امکان تدوین منتظم مجموعه

مذکور مدل  .دآمممیزي پیشنهادي براي علوم انسانی فراهم 
انواع  ،اع مشارکتانو ،توجه به انواع علوم انسانیکه با 

و پیشینه نظري، پیشینه تجربی و  این حوزهوظایف اساتید 
با توجه به انواع  توان یکاوي به دست آمده را م مطالعه ذهن

 يها رویکردهاي معرفتی در علوم انسانی، انواع مشارکت
علمی، مشارکت در  يها اجتماعی، تعامالت با سایر رشته

با نخبگان  يا هاي شبکهشبکه نخبگان دانش و همچنین پیوند
و مبناي تدوین اقتصادي، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ترسیم 

  .ی ارزیابی علوم انسانی قرار دادچندوجهالگوي 
  
  ها افتهی - 4
  دیدگاه کلی پاسخگویان 4-1

وضعیت فعلی از  یدنشان دادند که اساتبه طور خالصه  ها یافته
 یارهايبا مع یکسانسنجش به دالیل  یسنجش علوم انسان

غلبه  ی،علوم انسان یدرون يها توجه نداشتن به تفاوت ی،فن
و  ينهاد يکمتر همکار یتبودن، اهم یمقطع ی،کم یکردرو

و  دهستن یناراض ی،نشدن توسط اجتماع علم یابیارزنهایتاً 
 يرا ضرور یعلوم انسان يبرا یاختصاص ییها شاخص ینتدو

و  یارهامطلوب مع یتوضع ینهعالوه بر آن در زم .دانند یم
 ی،و پژوهش یآموزش هاي یتها در دو بخش فعال شاخص

 يبرا که دارد یاديآل آنها فاصله ز موجود با ایده یتوضع
 هاي يبازنگر یدبا یزن یدو بخش مهم و اساس ینسنجش ا

 .یردصورت گ یفعل يها در شاخص یبا علوم انسان ناسبمت
 یهش تنها بخشکه آموزش و پژو ندا همعتقد بود ینآنها همچن

 یدبا یابیاست و شاخص ارز یعلوم انسان یداسات یفاز وظا
مشارکت  یادگیري،شامل  آنها یتفعالدیگر  یدسته اصل چهار

 یا یاستیس هاي یتفعال ی،علم يها در اجتماعات و انجمن
مدار  مردم هاي یتفعالی و و خصوص یارتباط با بخش عموم

را نیز و مشاوره به مردم  یپژوهش ی،خدمات آموزش هارائ یا
  .در نظر گیرد

حوزه علمی  هیأتاعضاء هاي  شناسایی انواع فعالیت 4-2
  علوم انسانی

، »خدمات دانشگاهی و اجتماعی«، »پژوهش«، »آموزش«
یادگیري «و » علمی يها مشارکت در اجتماعات و انجمن«

اعضاء  يها تیاصلی فعال نوع به عنوان پنج »جمعی
شناسایی علوم انسانی  يها ها در رشته علمی دانشگاه هیأت
گانه فوق به همراه اجزاء  هاي پنج انواع کلی فعالیت .شدند

  .آورده شده است 3فرعی هر یک از آنها در شکل 
  آموزش 4-2-1

اعضاء  یف اصلیاز وظا یکبه عنوان یآموزش  ،مطالعه نیدر ا

مشاوره و خدمات  پژوهش آموزش
 دانشگاهی و اجتماعی
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 هاي علوم انسانی هاي علمی دانشگاهیان در رشته فرعی فعالیتاجزاء اصلی و  انواع) 3شکل 
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 هویآن به ش يبر حسب مخاطبان و ابزارها، علمی هیأت
آموزش  یاصل وجهدو شده که شامل  فیتعر يتر متنوع

  .)2جدول ( دانشگاهی و آموزش براي جامعه است
 يها فعالیت اساتید در کالسشامل : آموزش دانشگاهی -

 هاي نشستو همچنین  آموزشی يها دورهو  ها کارگاه درس،
  علمی در مراکز آموزش عالی

فعالیت آموزشی اساتید براي مخاطبین : آموزش براي جامعه -
که به دو صورت عمده آموزش سیاستی  ستدانشگاهی ا برون

هدف آموزش سیاستی  .شود یممدار عرضه  و آموزش مردم
ي، گذار استیسانتقال دانش علوم انسانی متناسب با 

هاي  به سطوح کارشناسی و مدیریتی بخش اجراي و زیر برنامه
و خصوصی و هدف آموزش ) گانه قواي سه( یعموم
از علم با انتقال دانش مدار افزایش درك و فهم عمومی  مردم

بهبود ی، تقویت خرد جمع ي مردم به منظورها گروهانسانی به 
، تحلیلی استدالل و يتفکر انتقاد يها مهارت ،کیفیت زندگی

علوم انسانی و ارتقاء  هاي یتظرف با مردم آشناسازي
و  جهانی اخالقیهاي  یامانتقال پ، مشروعیت اجتماعی آن

تربیت  از طریق محور جامعه اتتغییرو تقویت جامعه مدنی 
  .پذیر است یتمسئول شهروندانی

  در علوم انسانی انواع آموزش )2جدول 
هاي اصلی و فرعی  وجه

  فعالیت آموزش
  یاجتماع یا یمعرفت هاي یشگرا

آموزش 
  یدانشگاه

آموزش 
  یاندانشجو

  يا رشته درون
  یعلوم انسان يها رشته یرسا براي
  یعلوم انساناز  یرغ يها رشته براي

آموزش 
  یداسات

  يا رشته درون
  یعلوم انسان يها رشته یرسا براي
  یعلوم انساناز  یرغ يها رشته براي

آموزش 
 يبرا

  جامعه

آموزش 
  یاستیس

  یبخش عموم
  یبخش خصوص

آموزش 
  مدار مردم

  يا رسانه
  یاجتماعات محل

  یردولتیغ يها سازمان
 

 يها تیساعات یا تعداد فعال اب توان یکمیت آموزش را م
؛ تدریس دروس: محاسبه کرداشکال مختلف آموزش آموزشی 

هاي کارآموزي،  هاي آموزشی و دوره تدریس در کارگاه
هاي بازدید علمی؛ سخنرانی و مشارکت در  بازآموزي و برنامه

هاي علمی؛ یادداشت و مصاحبه براي نشریات  نشست
  ...ی و تلویزیونی و هاي رادیوی عمومی؛ حضور در برنامه

محلی، /کیفیت آموزش نیز بر اساس سه معیار تناسب ارزشی
  :شود یکیفیت جهانی و آموزش خالق سنجیده م

  محلی/تناسب ارزشی -
معطوف به اهداف ارزشمند و  ينظر محتو آموزش باید از

 پاسخگويبالفعل به صورت و  بودهتوجه  مورد يها ارزش
گسترش آموزش : دباشاجتماعی  هنیزم نیازهاي موجود در

کاهش سازي آموزش بر اساس نیازها؛  و محلی کاربردي
شکاف بین آموزش و کاربست دانش فردي و اجتماعی؛ 

محور با توجه به مشکالت و مسائل عمومی؛  آموزش مسئله
گذار و مدیر؛  آموختگان به عنوان متفکر، سیاست تربیت دانش

تماعی قوي؛ تقویت هدایت یادگیرندگان به کسب بینش اج
هاي یادگیري؛ ایجاد  هاي پژوهشی؛ تقویت مهارت مهارت

انگیزه و عالقه در یادگیرندگان؛ تشویق به یادگیري جمعی و 
تعامالت آموزشی و پژوهشی؛ تشویق دانشجویان به عضویت 

برنامه و  هاي فوق هاي علمی؛ برنامه و مشارکت در انجمن
؛ تشویق دانشجویان به میدانی براي اهداف گرایشی و مهارتی

برنامه؛ ایجاد انگیزه رقابت علمی در بین  هاي فوق فعالیت
اي؛ در نظر گرفتن  دانشجویان؛ انتقال اخالق علمی و حرفه

و  ؛ آموزش براي کاردر آموزشهاي فرهنگی  تفاوت
  و فرهنگی محور کارآفرینی؛ آموزش اجتماع

  کیفیت جهانی -
ها و منابع آموزشی را  ابزارها، روش نیدتریآموزش باید جد

و اده استفاده قرار د ها مورد براي وصول به اهداف و ارزش
؛ کاربرد آخرین منابع آموزشی: داراي کیفیت جهانی باشد

هاي  المللی در آموزش؛ طرح دیدگاه کاربرد استانداردهاي بین
هاي آموزشی پیشرفته و  نو و ترغیب به نوآوري؛ کاربرد برنامه

هاي فعال آموزشی مثل کارگروهی،  شجهانی؛ کاربرد رو
هاي حین کار؛ کاربرد  ؛ کاربرد آموزش...تدریس تیمی و 

افزارهاي نوین آموزشی؛ کاربرد  ها، ابزارها و نرم فناوري
یادگیري الکترونیکی و آموزش از طریق اینترنت؛ داشتن 

  هاي تفکر خالق سایت و وبالگ آموزشی؛ آموزش مهارت وب
  آموزش خالق -

ایجاد وابستگی بین معلم و متعلم  يجا به دباید بتوانآموزش 
خالق، مستقل و  يا گونه به یادگیرندگان کمک کند که به
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ها و نظریات  کاربرد نوآورانه فنون، روش: انتقادي بیندیشند
افزارهاي جدید  نوآوري در آموزش؛ تدوین نرم؛ آموزشی

از  ینظرسنج. ها و منابع آموزشی آموزشی؛ نوآوري در برنامه
شیوه ارزیابی کیفیت  نیتر جییادگیرندگان اغلب به عنوان را

  .ردیگ یاستفاده قرار م آموزش مورد
  پژوهش 4-2-2

اعضاء  یف اصلیاز وظادیگر  یکبه عنوان ی نیزپژوهش 
در این مطالعه بر حسب مخاطبان و ابزارهاي آن  ،علمی هیأت

اصلی و  وجهداراي سه شده که تعریف  يتر به شیوه متنوع
 .)3جدول ( است یفرع برخی وجوه

به طور  هاکه نتیجه آنهستند تحقیقاتی  :پژوهش آموزشی -
سه صورت اصلی  .کند یمستقیم در آموزش بازتاب پیدا م

 توسعهو  تعریف برايپژوهش شده آن توسط این مقاله،  یافت
 یدتول برايپژوهش  آموزشی؛ يها ها و دوره دروس، رشته

و پژوهش براي ارتقاء کیفیت آموزشی  آموزشی محتواهاي
، شناخت آموزشی يها عملکرد برنامه رزیابیمثال ا براي(

 عوامل آموزش، شناخت کیفی سطح عوامل مؤثر در ارتقاء

آموزش  توسعه بر مؤثر فردي و اجتماعی و بازدارنده انگیزشی
تر بر  به صورت جزئی تواند یمبندي فوق  تقسیم .است )...و 

دانشگاهی  دانشگاهی و برونحسب نوع مخاطبین به تفکیک 
  .صورت گیردنیز ) مدار و آموزش مردم یاستیآموزش س(
هدف  در فضاي دانشگاه و با عموماً :یپژوهش دانشگاه -  

دو صورت  توان یکه م ردیگ یتولید معرفت علمی صورت م
ذیل آن پژوهش براي توسعه رشته را و  يا رشته پژوهش درون
صورت  ترین یجراي، ا رشته پژوهش درون .تفکیک کرد

پژوهشی  يها پیرامون برنامه وپژوهش در دانشگاه است 
آموزشی و پژوهشی صورت  يها وابسته به رشته در گروه

همچنان که از نام آن  نیز پژوهش براي توسعه رشته .گیرد یم
انجام توسعه رشته  جهتدانش الزم پیداست با هدف کسب 

پژوهش  ي،ا رشته انیو م يا ش چندرشتهپژوه شود و شامل می
پژوهش  و پژوهش علم و فرهنگ، پژوهی علمي، ا فرارشته

  .است سیاست علمی
 کار میتقس جداي از اینکه يا رشته انیو م يا پژوهش چندرشته

در  شناسد یعلمی را به رسمیت م يها تخصصی بین رشته
انسانی با  علوم يها بین رشته به ایجاد انسجام عین حال

علوم انسانی حیطه از  خارج يها یکدیگر و حتی با رشته
ي متقابل براي توسعه ها تیظرفتا بتوانند از  شدیاند یم

  .کنندیکدیگر استفاده 
از محتواي موجود دانش در رشته علمی ي ا پژوهش فرارشته

و خود رشته را به عنوان یک موضوع مطالعاتی  رفتهفراتر 
نگاه  ي،ا وهش فرارشتههدف پژ .دهد یپژوهش قرار م مورد

تکوین و  یشناخت تاریخی، فلسفی و جامعه يها نهیبه زم
 تر عیوس يها نهیارتباط رشته با زممطالعه توسعه رشته یا 

انواع این پژوهش شامل  .استمطالعه  فرهنگی در جامعه مورد
پژوهی، پژوهش علم و فرهنگ و پژوهش سیاستی است  علم
دسته ارتباطات و  دوخود پژوهش سیاستی شامل  که

ها و به  از دانش يا گستره پژوهی علم .شود یم اخالقیات علمی
طور خاص فلسفه علم، تاریخ علم، مطالعات اجتماعی و 

دانش  يا براي مطالعه فرارشتهرا  یپژوه ندهیفرهنگی علم و آ
شناخت فرآیندهاي تاریخی  آن هدف گیرد و به کار می

 يها نهیشنایی با زمرشته در جهان و ایران، آ يریگ شکل
رشته و همچنین درك رابطه  يها یشناس فلسفی و معرفت

رشته با زمینه اجتماعی در مراحل تکوین، توسعه و تحوالت 
پژوهش علم و فرهنگ به مطالعه رابطه رشته با  .ستا آن

  در علوم انسانی انواع پژوهش )3جدول 
  هاي اصلی و فرعی فعالیت پژوهش وجه

  یپژوهش آموزش
  دانشگاه يبرا

متناسب هاي آموزشی  ها و دوره تعریف، تدوین، بازبینی و توسعه دروس، رشته(یان دانشجو يبرا
  )ید منابع آموزشیتول(د یاسات يبرا و) علمی نیازهاي آموزشی دانشجویان و اعضاء هیأت با

  مدار مردم یو آموزش یاستیس یپژوهش آموزش  جامعه يبرا

  یپژوهش دانشگاه
  همکاران يپژوهش با همکار یلی وتکم یالتتحص یاندانشجو يپژوهش با همکار ي،پژوهش فرد  يا رشته درون

  رشته هتوسع يبرا
  اي رشته یانو م يا پژوهش چندرشته

  یعلم یاستپژوهش س و فرهنگ و پژوهی، پژوهش علم شامل علم يا پژوهش فرارشته

  جامعه يپژوهش برا
  یفرهنگ وی ، اجتماعیاسیس ي،اقتصاد هپژوهش توسع  توسعه يبرا

  یمشارکت ی، پژوهش عمليا و برنامه يراهبرد يها در جامعه، پژوهش/پژوهش علم و  مدار مردم
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و  ها افتیعناصر مهم فرهنگ در جامعه ایرانی از جمله در
 .پردازد یعمومی م مفاهیم برآمده از دین، زبان و فرهنگ

 هنیزم مطالعات علم و فرهنگ براي قرار دادن علوم انسانی در
بین علم و  يگفتگو  و به بودهفرهنگی جامعه ایران سودمند 

علم و فرهنگ ي ها هدف پژوهش .رساند یفرهنگ یاري م
علوم انسانی با استفاده  يزا توسعه درون هنیفراهم ساختن زم

پژوهش سیاست علمی با  .فرهنگی است يها تیاز ظرف
زمینه الزم براي  ،استفاده از دستاوردهاي سایر انواع پژوهش

معطوف به توسعه  يها و برنامه ها استیتدوین و ارزیابی س
آموزشی، پژوهشی، یادگیري جمعی، مشارکت انجمنی و 

  .کند یخدمات و مشاوره در رشته را فراهم م
و شکل داراي داین نوع پژوهش : پژوهش براي جامعه -

مخاطبین و است و  مدار پژوهش براي توسعه و پژوهش مردم
  .باشند میدر بیرون از دانشگاه آن هم اصلی  برداران بهره
 بخش خصوصی و عمومیپژوهش براي توسعه،  برداران بهره
پژوهش از چهار نوع پژوهش توسعه اقتصادي، این  .ندهست

 پژوهش و پژوهش توسعه سیاسی، پژوهش توسعه اجتماعی
جنبه بنیادي یا  تواند یمکه  شده لیتوسعه فرهنگی تشک
هدف  پژوهش بنیادي براي توسعه با .کاربردي داشته باشد

 .ردیگ یتوسعه صورت م يپرداز هیکنکاش در الگوها و نظر
هدف بهبود و ارتقاء  بابراي توسعه کاربردي  هاي پژوهش

هدف  .شود یتوسعه انجام م يزیر و برنامه يگذار استیس
محور ساختن نظام  پژوهش سیاستی براي توسعه، پژوهش

عمومی و خصوصی از طریق  يها در بخش يریگ میتصم
نخبگان  باتقویت همکاري و پیوند میان نخبگان علمی 

 باها  سیاستی و اجرایی و ایجاد اعتماد و ارتباط بین دانشگاه
محصول  .ستا يریگ میو تصم يگذار استینهادها و مراکز س

سیاستی و  يها هیاغلب ارائه توصهم هش سیاستی پژو
 يها تیمبتنی بر دانش است که با ایجاد ظرف يراهکارها

بخش  يگذار استیو س يریگ میدانشی به ارتقاء نظام تصم
  .انجامد یم یعمومی و خصوص

هدف تولید دانش براي مصرف در  با مدار پژوهش مردم
سه صورت  دارايو  ردیگ یجامعه و توسط مردم صورت م

 و  یآگاه سنجشبا هدف ( در جامعه/فرعی پژوهش علم و
 برايمختلف جامعه نسبت به علوم انسانی  يها گروه  نگرش
عمومی و بهبود نگرش  يها یافزایش آگاه ي جهتزیر برنامه

با ( در جامعه يا پژوهش راهبردي و برنامه؛ )نسبت به علم
ي اجتماعات ها برا ها و برنامه هدف تدوین و ارزیابی طرح

 يها تدوین برنامه مانند یردولتیغ يها محلی و سازمان
، بهبود کیفیت يی، توانمندسازیفقرزدا ینهزم محور در اجتماع

 ،در این نوع پژوهش .گیرد یمصورت زندگی و توسعه پایدار 
 ،کنندگان دانش فراتر از تعریف مسئله پژوهش معموالً مصرف

و ) ندارند آنانجام  هايمشارکت چندانی در سایر فرآیند
با مشارکت و براي ( مدار پژوهش عملی مشارکتی مردم

 اما شود یغیردولتی انجام م يها اجتماعات محلی و سازمان
کنندگان دانش بلکه  مردم نه تنها مصرف يها گروه

  .است) شوند یدانش نیز محسوب م یدکنندگانتول
 يها تیبر اساس تعداد فعال توان یکمیت پژوهش را م

پژوهشی در یکی از انواع آموزشی، دانشگاهی و پژوهش 
  .براي جامعه محاسبه کرد

کیفیت پژوهش نیز مانند کیفیت آموزش بر اساس سه معیار 
و  تناسب محلی، کیفیت جهانی و نوآوري قابل ارزیابی است

از همتایان و متخصصین و همچنین  ینظرسنج
 ترین یجکنندگان دانش در جامعه اغلب به عنوان را مصرف

  :گیرد یاستفاده قرار م شیوه ارزیابی کیفیت پژوهش مورد
  تناسب محلی -

هاي توسعه؛ پژوهش سیاستی  ها و مؤلفه پژوهش در شاخص
سرمایه  سرمایه سیاسی، براي گسترش سرمایه اقتصادي،

اجتماعی و سرمایه فرهنگی؛ پژوهش ارزیابی با توجه به 
طالعات استانی به م؛ هاي انسان، جامعه و محیط زیست ارزش

منظور توسعه و بازسازي مناطق مختلف کشور بر اساس 
اي  مطالعات منطقه؛ هاي طبیعی و انسانی نیازها و ظرفیت

؛ مطالعات )بررسی وضعیت کشورهاي همسایه و منطقه(
؛ مطالعات )بین ایران و سایر کشورها(اي  تطبیقی و مقایسه

تحقیقات توسعه ؛ )بررسی وضعیت کشورهاي جهان(جهانی 
پژوهش کاربردي ؛ کاربردي بر مبناي مسائل و نیازهاي موجود

جلوگیري از ؛ ها در جهت برطرف کردن نقاط ضعف رشته
هاي فکري  هاي علمی و انباشته کنار نهادن و فراموشی سرمایه

  علوم انسانی ایرانی
  کیفیت جهانی -

گیري از  بهره؛ جلوگیري از غلبه نگرش کمی در علوم انسانی
؛ ها مند ساختن پژوهش روش؛ هاي پژوهشی متنوع روش
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افزارها و  کاربرد نرم؛ هاي پژوهش استفاده از آخرین روش
ها،  مدل سایر ابزارهاي جدید پژوهشی؛ استفاده از مفاهیم،

توجه به اصول، مبانی، ؛ هاي جدید ها و پارادایم نظریه
جلوگیري از ؛ هاي تحقیقاتی شناسی و مکتب هاي روش شیوه
جلوگیري از فرمالیسم ؛ شناسی خاص علوم تجربی روش غلبه

هاي علمی و پژوهشی میان اساتید و  همکاري؛ شناختی روش
تناسب منطقی میان تحقیقات بنیادي، کاربردي و ؛ دانشجویان

) کاربرد(ایجاد توازن بین پیشرفت نظري و عملی ؛ اي توسعه
؛ وعهاي تحلیلی و نظري متن گیري از چارچوب بهره؛ در رشته

هاي  تالش در جهت گرایش دانشجویان به سوي پژوهش
معرفتی در پژوهش؛  پیوند درون و برون؛ نوآورانه و جدید

توجه نظري و ؛ اجتماعی در پژوهش پیوند درون و برون
علوم ) هترودوکس(کاربردي الزم به مکاتب منتقد و متنافر 

هویت علمی و پیروي از مکتب و جناح فکري ؛ انسانی
  هاي علوم انسانی پژوهشمشخص در 

  نوآوري پژوهشی -
شناختی در  هاي روش نوآوري؛ هاي نظري در پژوهش نوآوري
براي بهبود (پژوهش نوآورانه در نظریه توسعه ؛ پژوهش

؛ تولید )پردازي و تقویت گفتمانی گفتمان توسعه و نظریه
  پردازي دانش نظري یا نظریه

  یادگیري 4-2-3
سانی در یک فرآیند مداوم اساتید و پژوهشگران علوم ان

اغلب این امر را به صورت یک وظیفه  کهیادگیري قرار دارند 
علمی و به صورت فردي از طریق مطالعه مستمر انجام 

براي تقویت فرآیندهاي یادگیري و  رسد یبه نظر م .دهند یم
در کنار فرآیندهاي یادگیري فردي  ستیبا یمؤثر ساختن آن م

موزش و یادگیري در بین اساتید و دوطرفه آ ياز سازوکارها
یادگیري باید معطوف به  .پژوهشگران نیز استفاده کرد

نیازهاي اهالی علوم انسانی و با هدف انتقال  نیتر مهم
دیگر یکپژوهشی افراد به  يها حاصل از برنامه يها دانش
استادان  خدمت گسترش آموزش و یادگیري ضمن .باشد

 آخرین به توجه را بااساتید  مهارت و دانش تواند یم

و نگاه  ختهروز سا دستاوردهاي علمی و نیازهاي جامعه به
  .را در آنها تقویت کند يا رشته انیم

یادگیري در علوم انسانی به اشکال و در محورهاي مختلف 
هاي محتوایی  هاي آموزشی درباره نوآوري گاهکارشرکت در 

؛ هاي آموزشی ها و مهارت افزایش دانشدر رشته خود؛ 
هاي پژوهشی؛ آشنایی با سایر  ها و مهارت افزایش دانش

علوم از هاي غیر  هاي علوم انسانی؛ آشنایی با رشته رشته
اي در علوم  رشته ؛ مطالعات میان)علوم و مهندسی( انسانی

علوم انسانی؛ از هاي غیر  اي با رشته رشته انسانی؛ مطالعات میان
سانی؛ مطالعات فناوري و نوآوري در علوم ان سیاست علم،

؛ )شناسی و فلسفه علوم انسانی جامعه تاریخ،( پژوهی علم
هاي  فزایش آشنایی و تسلط به زبانامطالعات علم و فرهنگ؛ 

هاي  هاي جدید فناوري شناخت حوزه و همچنین خارجی
داد و سنجش یادگیري  برون .وجود دارد اطالعات و ارتباطات

هاي  ها، کارگاه ههم با تعداد ساعات حضور در دروس و دور
 و نقد کتاب و جلسات سخنرانی آموزشی و پژوهشی،

 )المللی اي و بین منطقه ملی،(هاي علمی  هاي و همایش نشست
  .قابل حصول است

  یعلم هاي انجمنمشارکت در اجتماعات و  4-2-4
 سازي ینهمنظور از مشارکت در اجتماعات علمی، نهاد

علمی به عنوان یک فعالیت جمعی است که در  هاي یتفعال
درون نهادهاي خاص و از طریق اقتضائات نهادین ویژه خود 

خود به  هنوب ساخت اجتماعات علمی به .گیرد یصورت م
و  کند یساخت الگو و برنامه پژوهشی علوم انسانی کمک م

به  که نهایتاً کنند یدیگر را تقویت میکزمان  این دو به طور هم
  .انجامد ینه شدن هنجارهاي شناختی و اجتماعی دانش منهادی

اجتماعات علمی و معرفتی معموالً افراد را فراتر از 
در این  .دهد یسازمانی آنها با یکدیگر پیوند م هاي یوابستگ

 يها و شبکه ها یهها، اتحاد ها، انجمن بخش نه تنها فرهنگستان
و  يا حرفه يها علمی، آموزشی و پژوهشی و انجمن

 اهمیت دارنداجتماعات علمی نیز  ردهآموختگان بلکه خُ دانش
 خودجوش چندنفره يها گروهدر قالب اجتماعات علمی  خرده
 نتیجه کهداراي همکاري نسبتاً مستمر با یکدیگر  ی ومحفل

 یسازمان و برون ندرو هاي یفیتأل آنها به صورت همهمکاري 
 .شود یهویدا م) المللی ینو ب يا ملی، منطقه هاي یاسدر مق(

علمی نیز به عنوان  هاي یشتفکر، مجالت و هما يها کانون
اجتماعات  .اند شده معرفتی در نظر گرفته اتاجتماع و نهادها

علمی را شکل  اتمعرفتی مجازي نیز بخش دیگري از اجتماع
 بین علمیت افزایش تعامال در اي یندهکه اهمیت فزا دهند یم

  .کنند ینخبگان پیدا م



  1396بهار ، 1، شماره نهمفناوري، سال  و فصلنامه سیاست علم؛ آبادي راد، مریم محمودي، حسین ابراهیم محمدامین قانعی

      97 

 يساز نهیبه نهاد ارتباطاتی و علمی يها با شبکه تعامل
تقویت اجتماعات  .انجامد یاجتماعی و شناختی علوم انسانی م

 يمند بهره و متقابل همکاري ،علمی به دلیل فراسازمانی بودن
 شکافساخته و ها را ممکن  سایر سازمان اندیشمندان افکار از

  .برد یمتخصصان و کارگزاران رشته را از بین م
  دانشگاهی و اجتماعی خدمات و مشاوره 4-2-5
دانش و  وظیفه پنجم و کارکرد اصلی ،شاوره و خدماتم

در دانشگاه و یا  تواند یم کهست ادانشگاهیان و پژوهشگران 
 .پذیردبخش سیاستی و اجتماعی صورت  براي آن بیرون از

و خدمات براي هر یک از  مشاوره يدادها برونهایی از  نمونه
  :عبارتند از مدار دانشگاهی، سیاستی و مردم اصلی وجهسه 

ریزي و  گذاري، برنامه سیاست: مشاوره و خدمات دانشگاهی -
اي  مدیریت آموزشی و پژوهشی؛ مشاوره و خدمات برنامه

 اي تأسیس نهادهاي سازمانی پیوندي و شبکه؛ دانشگاهی
ها،  تأسیس نهادهاي اجتماع علمی فرهنگستاندانشگاهی؛ 

هاي علمی  ها و شبکه ها، مجالت، همایش ا، اتحادیهه انجمن
برگزاري رخدادهاي علمی؛ سردبیري و ؛ )واقعی و مجازي(

دبیر علمی؛  عضویت در هیأت تحریریه یا داوران مجالت
علمی و عضویت در شوراي علمی و هیأت داوران 

دانشگاهی؛  هاي پژوهشی نظارت بر طرحعلمی؛  هاي همایش
؛ هاي درون و بیرون علوم انسانی ر رشتهارائه مشاوره به سای
سایت یا  تأسیس وب؛ گزینی یابی و واژه مشارکت در معادل

ایجاد پایگاه و بانک اطالعاتی ؛ وبالگ آموزشی و پژوهشی
ساخت فیلم و ؛ پژوهشی آموزشی و) اسنادي و الکترونیکی(

  یدانشگاه ویدئو براي بخش
ریزي و  برنامهگذاري،  سیاست: مشاوره و خدمات سیاستی -

اي در  مدیریت آموزشی و پژوهشی؛ مشاوره و خدمات برنامه
هاي  از جمله مشاوره به بخش(هاي عمومی و خصوصی  بخش

هاي  اقتصادي صنعتی، کشاورزي و خدمات و بخش
هاي  ها و فعالیت ریزي سازمان گذاري و برنامه سیاست

تأسیس ؛ جانبه با هدف توسعه همه) اجتماعی و فرهنگی
برگزاري رخدادهاي سیاستی؛  اي دهاي پیوندي و شبکهنها

سردبیري و عضویت در هیأت تحریریه یا داري  عهدهعلمی؛ 
دبیر علمی و عضویت در شوراي سیاستی؛  داوران مجالت

نظارت بر سیاستی؛  هاي علمی و هیأت داوران همایش
کار داوطلبانه مرتبط با انجام سیاستی؛  هاي پژوهشی طرح

هاي عمومی و خصوصی؛ تأسیس  ک به بخشرشته براي کم
ساخت فیلم و ویدئو براي سیاستی؛  سایت یا وبالگ وب

  هاي عمومی و خصوصی بخش
ریزي و  گذاري، برنامه سیاست: مدار مشاوره و خدمات مردم -

اي  مدیریت آموزشی و پژوهشی؛ مشاوره و خدمات برنامه
و  ها، مدارس از جمله مشاوره به خانواده(محور  اجتماع

هاي مکانی، اجتماعات  اجتماعات همسایگی و داراي بنیان
با هدف ) هاي مذهبی روستایی و قومی و اجتماعات و گروه

؛ فقرزدایی، توانمندسازي و بهبود کیفیت زندگی ذینفعان
هاي غیردولتی و  مشاوره و خدمات به جامعه مدنی، سازمان

اي  هاي ذینفع؛ تأسیس نهادهاي پیوندي و شبکه گروه
برگزاري رخدادهاي علمی؛ سردبیري و عضویت ؛ محور امعهج

دبیر ؛ محور در هیأت تحریریه یا هیأت داوران مجالت جامعه
علمی و عضویت در شوراي علمی و هیأت داوران 

 هاي پژوهشی نظارت بر طرح؛ محور هاي جامعه همایش
؛ هاي غیردولتی عضویت و مشارکت در سازمانمحور؛  جامعه

تالش موفق در ؛ هاي امدادرسانی و برنامهخدمات اجتماعی 
هاي عمومی و خصوصی به  جهت تغییرات سیاستی در بخش

کار داوطلبانه مرتبط با رشته براي ؛ هاي ذینفع نفع مردم و گروه
؛ مدار سایت یا وبالگ مردم کمک به جامعه؛ تأسیس وب

  هاي ذینفع ساخت فیلم و ویدئو براي مردم و گروه
با  نهادهایی که بتوانند سیتأس ،اورهخدمات و مش در حوزه

 ،و جامعه سیاستي علم، ها ارتباطات بین بخش افزایش
اثربخشی دانش علوم انسانی را ه نیزم موجود در يهاءخال

نهادها معموالً ویژگی  گونه نیا .مشترك است مرتفع سازند
مثال نهادسازي در زمینه  عنوان به .و پیوندي دارند يا شبکه

همکاري، رقابت و موجب افزایش  تواند یدانشگاهی، م
استفاده از تجارب آموزشی و پژوهشی موفق افراد و 

در بخش سیاستی نیز  .باشد داخلی و خارجی يها سازمان
واسط میان دانشگاهیان و  يها حلقه تواند ینهادسازي م

که در بخش جامعه،  کند همچنان برقراررا  گذاران استیس
نهادهاي ارتباط علم با جامعه  یسمشارکت دانشگاهیان در تأس

امکان  تواند یم )مدار مردمو  ی، خصوصیعموم هاي بخش(
 این نهادها بر .نهادینه شدن علم در جامعه را فراهم کند

که با ابتکار  خالف نهادهاي سازمانی نه در بخش دانشگاه
در بخش  نهادهااین  ینتر مهم .کنند یجامعه شکل پیدا م
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و  ها رشته داراي آموزشی و پژوهشیدانشگاهی، واحدهاي 
ي جدید در سطوح گروه، ها رشته یانمهاي جدید یا  یشگرا

 رشد و مراکز پژوهشگاه،/پژوهشکده و دانشگاه/دانشکده
 ي فناوري حوزه علوم انسانی، کرسی رشته درها پارك
براي گسترش تعامالت ( ي غیر از علوم انسانیها رشته

ي علمی؛ در ها شبکهو ها  جمنان، ها فرهنگستان، )يا رشتهفرا
ي تفکر داراي ها کانونو  ها حلقهبخش سیاستی شامل محافل، 

 وتوسعه ي سیاستی، واحدهاي تحقیقها شبکهگرایش سیاستی، 
هاي نو،  يفناورمراکز نوآوري صنعتی و فنی، مراکز علوم و  و

ي علمی وابسته به نهادهاو  مراکز خدمات فنی و مهندسی
ر بخش اجتماعی، مراکز آموزشی و ی و دمحلهاي  دولت

ي تفکر و مراکز تولید ها کانون، محور جامعهپژوهشی پیشرفته 
 تاریخی،(ي علوم انسانی ها موزه ،محور جامعهدانش 

ي ها سازمانو ) ...ی و ادب ي،هنر ی،شناخت جامعهشناختی،  مردم
  .باشند علم و جامعه می غیرانتفاعی داراي کارکرد ارتباطی بین

  یدانشگاه هاي فعالیت سنجش پیشنهادي الگوي 4-3
، ی، پژوهشیپنج نوع فعالیت آموزشدر این الگو باید هر 

علمی  يها ، مشارکت در اجتماعات و انجمنجمعی یادگیري
 مورد علمی، اجتماعی اعضاء هیأت مشاوره و خدماتنهایتاً و 

اساتید باید مربوط به  ازیامت نصفحداکثر  .باشدتوجه 
حاصل  ها تیاز سایر فعال آموزشی و نیمی دیگر يها تیفعال

واحدهاي  تدریس گانه با پنج يها تیفعال يساز معادل .شود
  .پیشنهاد نمود 4در قالب جدول  توان یمرا آموزشی 

  بادانشگاهی  يها تیفعال سازي معادل )4جدول 
  آموزشیواحدهاي تدریس 

 سازي نحوه معادل یدانشگاه یتفعال نوع فیرد

 واحد 20معادل  یآموزش 1

 واحد 8معادل  یپژوهش 2

 واحد 4 معادل ي جمعیریادگی 3

4 
مشارکت در اجتماعات و 

 علمی يها انجمن
 واحد 4 معادل

5 
خدمات مشاوره و 

 اجتماعیو  دانشگاهی
 واحد 4 معادل

  واحد 40 معادل  جمع
  

  یدانشگاه هاي فعالیت یتکم 4-3-1
 يها تیکمیت فعالي پیشنهادي براي ها معادلترکیب و 

  .شده است ذکر 5دانشگاهی در جدول 
  یدانشگاه هاي فعالیت یفیتک 4-3-2

  :شود یعوامل زیر تعیین م بادانشگاهی  يها تیچگونگی فعال
بر حسب سه شاخص (ی و پژوهش یآموزش تیفیک .الف

 )يو نوآور یجهان تیفیکی، تناسب محل

و  يا فرارشته ي،ا رشتهدیدگاه  از(رویکرد معرفتی  .ب
از این منظر مطابق  ها تیفعال ي؛ تقسیم سهما رشته انیم/چند

 )شود یمپیشنهاد  6جدول 

دانشگاه،  - اصلی انبر حسب مخاطب(رویکرد اجتماعی  .ج
براي  شود یکه پیشنهاد م -  بخش سیاستی و بخش اجتماعی

  )لحاظ شود% 20و % 20، %60آنها به ترتیب سهم 
 ،ملی زیردر سه سطح ( دانشگاهیضریب سطوح فعالیت  .د

 وندیپ تیا توجه به اهم؛ در این خصوص ب)فراملی ،ملی
 40دو سهم  ،استانی و توسعه ملی-دانشگاه با توسعه شهري

درصدي براي  20درصدي براي سطوح کمتر از ملی و ملی و 
  )شود یمفراملی پیشنهاد 

  علمی هاي فعالیتسنجش براي  پیشنهادي فرمول 4-4
جمع دو ضریب  از حاصل علمی يها تیش فعالبراي سنج

و  شود یاستفاده م) 2حداکثر معادل (و کیفی ) 1معادل (ی کم
را تا سه برابر  ها مزبور مجموع امتیاز فعالیتشاخص  بنابراین،

هاي  فعالیتنوع از ین امتیاز هر یبراي تع .دهد یافزایش م
 7ها و ضرایب جدول  مورد اشاره، مطابق مؤلفه علمیگانه  پنج

و امتیازات کیفی آن ) 1با ضریب ( ی فعالیتامتیاز کممجموع 
براي هر یک از موارد  5/0با اختصاص حداکثر ضریب (

  .شود یم محاسبه) 2- 3-4مشروحه در بخش 
  
  يریگ جهینت - 5

سازي  این پژوهش با توجه به ضرورت ارزیابی و شاخص
و کارکردهاي  ها نقشعلوم انسانی به استناد  اختصاصی براي

متمایز آن، هدف خود را ساختن یک مدل مفهومی و طراحی 
 علمی هیأتي اعضاء ها تیفعالشاخص پیشنهادي ارزیابی 

ي ها تیفعالحوزه ذینفعان  علوم انسانی بر اساس گسترش
و با توسعه مدل  در دنیاي امروز قرار داده علمی هیأتاعضاء 

ی، مدلی چهاروجهی شناس جامعهچهاروجهی بوروي از انواع 
ي ها نقشآورده که بتواند تمام  به دست از انواع علوم انسانی

چنین  واقع در .مورد انتظار از اساتید این حوزه را پوشش دهد
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سو قصد اجتماعی کردن ارزیابی و تالش  ي از یکا توسعه
ی شناس جامعهبوروي در مورد  ي اخالقیها دغدغهبراي تسري 

ي علوم انسانی و از سوي دیگر قصد فراهم ها حوزهبه سایر 
کردن امکان سنجش همه کارکردهاي متنوع علوم انسانی را 

ي ها رشتهاز هر کدام ي بدین معناست که ا توسعهچنین  .دارد
 اما ي مختلفها سهمعلوم انسانی باید متناسب با ماهیت خود، 

 که چرااختصاص دهند  ها تیفعالهمه انواع  هی بحذف رقابلیغ
  این الگو به دلیل چهاروجهی بودن، جامعیت الزم براي توسعه

  }2از  1{ دانشگاهی يها تیفعالگانه  کمیت انواع پنج) 5جدول 

  یتفعال مصادیق  یتفعال نوع
 يواحدها معادل تدریس
  )سالیانه(آموزشی 

  یآموزش

  دروس تدریس -
 کارآموزي يها دوره و آموزشی يها کارگاه در تدریس -

  علمی بازدید يها برنامه و يبازآموز يها دوره سرپرستی و تدریس -
  )میزگردها در شرکت با یا فردي( کتاب نقد و سخنرانی -

  عمومی نشریات در همصاحب و یادداشت -
  تلویزیونی و رادیویی يها برنامه در حضور -

  :یواحد آموزش 20معادل کالً 
 و نقد کتاب  یهر سخنران

  واحد 25/0معادل 
  در و مصاحبه  یادداشتهر

  واحد 25/0معادل نشریات 
  و  یوراددر هر حضور
  واحد 25/0 یزیون معادلتلو

  یپژوهش

 یردانشگاهیغ و دانشگاهی هاي یشهما مقاالت -

  اجتماعی وسیاستی  دانشگاهی، ترویجی-علمی مقاله -
 دانشگاهی پژوهشی-علمی مقاله -

  )همایش مقاله معادل( دروس بازبینی یا تعریف -
  )ترویجی- علمی مقاله معادل(ها  رشته میان وها  رشته ها، یشگرا بازبینی یا تعریف -
  )ترویجی-علمی مقاله معادل(مدت  کوتاه آموزشی يها کارگاه وها  دوره تعریف -

 )پژوهشی- علمی مقاله 3 تا 1 معادل(مرجع  يها کتاب ترجمه و یفتأل -

 2 تا 1 معادل( یردانشگاهیغ و دانشگاهی یدرس کمک و درسی کتب و منابع ترجمه و یفتأل -
 )پژوهشی- علمی مقاله

 )پژوهشی- علمی مقاله 1 معادل( اجتماعی وسیاستی  دانشگاهی، بخش براي کتب ترجمه -

 )پژوهشی- علمی مقاله 2 تا 1 معادل(اجتماعی  وسیاستی  دانشگاهی، بخش براي کتب یفتأل -

 )پژوهشی-علمی مقاله 4 معادل(علمی  يها انجمن تأیید با پردازي یهنظر والگوساز  کتب یفتأل -

- علمی مقاله معادل( اجتماعی وسیاستی  دانشگاهی، بخش براي کتاب فصول تألیف/ترجمه -
 )ترویجی

 معادل(خارجی  و ایرانی همکاران ونظران  صاحب هاي یدگاهد وها  کتاب بررسی و نقد مقاالت -
 )ترویجی- علمی مقاله

 در یردانشگاهیغ و دانشگاهی آموزشی محتواي تولید و سایت عمومی وب و وبالگ داشتن -
  )ترویجی-علمی مقاله معادل(مجازي  فضاي

  )پژوهشی-علمی مقاله معادل(پژوهشی  طرح گزارش -
 )ترویجی-علمی مقاله معادل( یانبن دانش سیاستی هاي یهتوص ارائهکارنوشت  -

  )ترویجی-علمی مقاله معادل( مطالعاتی يها فرصت گزارش -
 )ترویجی- علمی مقاله معادل(ها  نامه یانپا مشاوره و راهنمایی -

 و یاستیس دانشگاهی، يها بخش براي علمی مستند و آموزشی فیلم ساخت براي پژوهش -
  )پژوهشی-علمی مقاله 2 معادل( اجتماعی

 :یواحد آموزش 8معادل کالً 

 حداکثر یشهما هر مقاله 
 واحد 1 معادل

 ترویجی- علمی هر مقاله 
 واحد 2 تا 1 معادل

 پژوهشی- علمی هر مقاله 
  واحد 4 تا 2 معادل

 یادگیري
  یجمع

  یو پژوهش یآموزش يها ها و کارگاه حضور در دروس، دوره -
و  يا منطقه ،یمل( یعلم هاي یشها و هما نقد کتاب، نشست ی،حضور در جلسات سخنران -

  )یالملل نیب

  :یواحد آموزش 4معادل کالً 
  حضور ساعت  16هر

 64مجموعاً و  واحد 1معادل 
  یانهسال ساعت
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ي علوم انسانی و در نظر گرفتن کارکردهاي ها بخشبه همه  
هر کدام  عتاًیطب .متنوع انواع درون علوم انسانی را نیز داراست

هاي متفاوتی را به  ي علوم انسانی ممکن است سهمها رشتهاز 
اقتصاد وجه  مثالًي درون آن رشته اختصاص دهند ها تیفعال

ي تر پررنگی وجه انتقادي شناس جامعه و تر پررنگ سیاستی
از این وجوه قابل  کدام چیهدارد اما این بدان معنا نیست که 

نیز باید  کردن به نفع بقیه هستند و لذا براي ارزیابی نظر صرف
  .در شاخص ارزیابی لحاظ شوند ها تیفعالهمه این 

  }2از  2{ دانشگاهی يها تیفعالگانه  کمیت انواع پنج) 5جدول ادامه 

  یتفعال مصادیق  یتفعال نوع
 يواحدها معادل تدریس
  )سالیانه(آموزشی 

مشارکت در 
ات و اجتماع
 هاي انجمن
  یعلم

 ارجاعی دیگر و همکاران با تألیفی هم و مشترك پژوهش(علمی  اجتماعات خرده در عضویت -
 )خود علمی آثار در همکاران کار به استناد یا

 علمی يها شبکه و ها یهاتحاد ،ها انجمن ،ها فرهنگستانعلمی،  اجتماعات عادي در عضویت -
  )مجازي/واقعی(

  علمی يها انجمن و اجتماعات يها کارگروه و ها یتهکم شوراها، فعال در عضویت -
 يها برنامه و ها یاستس ارزیابی و اجرا تدوین، در )فعال عضویت( همکاري و مشارکت -

  علمی يها انجمن و اجتماعات
  علمی يها انجمن و اجتماعات مدیره و رئیسههیأت  مدیریتی در عضویت -

 علمی يها انجمن و اجتماعات هاي یشهما و میزگردها در شرکت و کتاب نقد سخنرانی، -

  علمی جامعه با ارتباط براي شخصی وبالگ سایت یا وب داشتن -

  :یواحد آموزش 4معادل کالً 
  حضور ساعت  16هر

 64مجموعاً و  واحد 1معادل 
  یانهسال ساعت

 معادل عادي عضویت 
  واحد 25/0

 5/0 معادل فعال عضویت 
 واحد

 1 معادل مدیریتی عضویت 
  واحد

 و کتاب نقد و سخنرانی 
 معادل میزگرد در شرکت

  واحد 25/0
 همایش در حضور روز هر 

  واحد 25/0 معادل
 وبالگ/سایت وب داشتن 

  واحد 5/0 معادل شخصی

مشاوره و 
خدمات 

و  یدانشگاه
 یاجتماع

  

 پژوهشی و آموزشی مدیریت و یزير برنامه گذاري، یاستس -

 اجتماعی و یاستیس دانشگاهی، يا برنامه خدمات و مشاوره -

  اجتماعی و یاستیس دانشگاهی، يا شبکه و پیوندي سازمانی نهادهاي یستأس -
 و ها یشهما مجالت، ها، یهاتحاد ،ها انجمن ،ها فرهنگستان علمی، اجتماع نهادهاي یستأس -

  )مجازي/واقعی( علمی يها شبکه
 علمی رخدادهاي برگزاري -

  علمی مجالت داوران یا تحریریه هیأت در سردبیري و عضویت -
 علمی هاي یشهما داورانهیأت  یا علمی شوراي در عضویت علمی و دبیر -

 اجتماعی وسیاستی  دانشگاهی، پژوهشی يها طرح بر نظارت -

  انسانی علوم بیرون و درون در ها رشته سایر به مشاوره ارائه -
 ینیگز واژه و یابی معادل در مشارکت -

  اجتماعی وسیاستی  پژوهشی، و آموزشی وبالگ سایت یا وب یستأس -
 آموزشی و پژوهشی) الکترونیکی و اسنادي(اطالعاتی  بانک و پایگاه ایجاد -

  اجتماعی و یاستیس دانشگاهی، هاي بخش به کمک براي رشته با مرتبط داوطلبانه کار -
  غیردولتی يها سازمان در مشارکت و عضویت -

 و مردم نفع به خصوصی و عمومی يها بخش در سیاستی تغییرات جهت در موفق تالش -
  ذینفع يها گروه

  :یواحد آموزش 4معادل کالً 
 واحد 4 تا مدیریت  
 واحد 2 تا نهادها یستأس  
 2 تا مجالت سردبیري 

  واحد
 در مشارکت و عضویت 

  واحد 2 تا یردولتیغ نهادهاي
 2 تا سیاستی موفق تالش 

  واحد
 ساعت 32 هر موارد سایر 

  واحد 1 معادل
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  دانشگاهی يها تیفعال تقسیم سهم )6 جدول
  یمعرفت يکردهایرواز منظر 

  معرفتی کردیرو  فیرد
میزان 

  یتفعال

 ایرشته ( یاصل شیدر گرا تیفعال  1
  )يا رشتهفرا و یاصل هرشت انیم

  %60حداکثر 

2  
 يا رشته انیم/چند ای يا رشتهفرا تیفعال

  یعلوم انسان يها حوزه ریبا سا
  %20حداقل 

3  
 يها با حوزه يا رشته انیم/چند تیفعال

  %20حداقل   یعلوم انساناز  ریغ

  
 سنجشو ضرایب پیشنهادي براي  ها مؤلفه) 7جدول 

  علمی يها تیفعال
  مؤلفه یبضر  سنجش يها مؤلفه  یفرد

  1  یتتعداد فعال یا یتکم  1
  5/0حداکثر   یتفعال یفیتک  2
  5/0حداکثر   یمعرفت یکردرو  3
  5/0حداکثر   یاجتماع یکردرو  4
  5/0حداکثر   یتفعالسطح   5

  
هاي کلی ارزیابی را نشان  ها تنها جهت عالوه بر این، شاخص

از اجتماعات ذینفعان هر کدام همچنان اعضاء  خواهند داد و
ي و ا حرفهي ها تیفعالارزیابی  .مرجع ارزیابی باشند توانند یم

به توسط اجتماع علمی و  تواند یمدانشگاهی  بعد درون
ي سیاستی، ها تیفعالافقی توسط همکاران و ارزیابی صورت 

انتقادي و حوزه عمومی نیز توسط اجتماعات ذینفعان مرتبط 
  .مانند بازار، دولت و جامعه صورت گیرد

ي ها تیفعالالگوي ارزیابی مورد اشاره پنج بخش اصلی براي 
این الگو با فراتر رفتن از  .قائل شده است علمی هیأتاعضاء 

ابی فعلی علوم انسانی که بیشتر متمرکز بر شیوه ارزی
 کند یمسو تالش  ي آموزشی و پژوهشی است از یکها تیفعال
ي خارج از دانشگاه اساتید را نیز لحاظ کرده و از ها تیفعال

ي جدیدي در خصوص وظایف ها يریگ جهتسوي دیگر، 
دولت، جامعه (دانشگاه اساتید علوم انسانی نسبت به بیرون از 

ي جدید در بخش ها يریگ جهتاین  .ترسیم کند )و بازار
آموزش و پژوهش با تعریف انواع جدید پژوهش و آموزش 

مدار و سیاستی  مردم آموزشبراي جامعه و ذیل آن پژوهش و 
، گستره ها يبند دستهاین تعاریف و  باز کردن .است شده انجام

ي از انواع فعلی و مرسوم آموزش و پژوهش را در تر عیوس

 بخش .دهد یمید پژوهشگران علوم انسانی قرار معرض د
مشاوره و خدمات دانشگاهی و اجتماعی در شاخص 

 بخش جدیدي است که به ارزیابی اضافه و اساساًپیشنهادي، 
 و یاستیس مدار، مردم خدمات و مشاوره بخش سه آن لیذ

ها  بخش نیا يها شاخص اتئیجز .اند شده فیتعر یدانشگاه
 يها با الهام از بخش یدانشگاه ای یاستیس شیمانند هما
و  يریادگی بخش .اند شده اتخاذ فعلی شاخصدر موجود 

با ذکر  هم یعلم يها مشارکت در اجتماعات و انجمن
  .سنجش از انواع آن لحاظ شده است قابل اتئیجز

پژوهش، امکان سنجش  نیدر ا يشنهادیپ يچندبعد شاخص
در  يمدنظر بوروکه  را چنان یعلوم انسان یاخالق يها هیسو

سنجش عملکرد  و کند یفراهم م هبود یشناس مورد جامعه
علوم  يها رشته یاخالق-یاهداف اجتماع يدر راستا دیاسات
  .دساز یرا ممکن م یانسان

 در .بودن آن است یو افق یکم ی،فعل یابیارز يگرید نقص
پژوهش تالش کرده  نیا يشنهادیشاخص پ کهی حال
لحاظ  ها تیمختلف فعال يها در بخش زیرا ن تیفیک يارهایمع

 نیدر واقع ا .است یافق یابیارز دهیا رطبق بنماما همچنان 
برده و  رونیرا از درون دانشگاه ب یابیارز ،يشنهادیشاخص پ

 یابیارز کهي طور به .کرده است یرا به نوعی اجتماع  آن
توسط همکاران و اجتماع  تواند یم یدانشگاه بخش درون

دولت، ( نفعانیتوسط ذ یرونیبخش ب یابیارز و انجام یعلم
  .ردیصورت گ )جامعه و بازار

از  يانواع متعدد شود یم شنهادی، پفوق يها افتهی بر اساس
به عنوان  اند شده شنهادیشاخص و الگو پ نیکه در ا ها تیفعال

توجه اعضاء  مورد ها تیفعال عیاز گستره وس يانداز چشم
 یاز محدوده دانشگاه ها تیو حوزه فعال گیردعلمی قرار  هیأت

 نیچن .برود یانسان علوم یاجتماع يها رسالتمحدود فراتر به 
 یدانش موجود و در سطح جیموجب ترو ی،توجه و گسترش

بر تعامل با اجتماع  یمبتن یدانش دیامکان تولفراهم آمدن باالتر 
در کشور فراهم  یامکان توسعه علوم انسان ریمس نیشده و از ا

در این شاخص با گسترش آموزش و پژوهش از  .دآی یم
ي رشد ها فرصتي، گذار استیسدانشگاه به حوزه عمومی و 

 ي از جامعه فراهم آمده وتر عیوست براي گروه مهاردانش و 
محلی، /تناسب ارزشی(معیارهاي کیفی ذکرشده براي آموزش 

فتن از ، امکان فراتر ر)کیفیت جهانی و آموزش خالق
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گرایی فعلی در ارزیابی که به دالیلی از قبیل مورد سلطه  کمی
توسعه آن مورد انتقاد  ازقرار گرفتن علوم انسانی و ممانعت 

  .آورد جدي است را فراهم می
عام به ارزیابی به طور ي پیشین که ها پژوهشدر مقایسه با 

در این  اند پرداخته علمی هیأتي اعضاء ها تیفعالعملکرد 
ي متمایز عمل ا وهیشوهش براي دستیابی به شاخص، به پژ

و کارکردهاي علوم انسانی تالش شده  ها نقش شده و با مرور
ي نادیده در شاخص فعلی، طرح و با اتخاذ ها بخشکه 

رویکردي تلفیقی رابطه اندیشمندان علوم انسانی با همه 
ار ذینفعان اعم از دولت، بازار، جامعه و دانشگاه مورد توجه قر

ي ذینفع در ارزیابی ها گروهتمام  گیرد و امکان مشارکت
  .عملکرد فراهم آید

ي فعلی، امکان مقایسه منطق ها شاخصبا یادآوري ابعاد 
هاي  در شاخص پیشنهادي با شاخص ها تیفعالي بند دسته

ارتقاء  نامه آئینآخرین نسخه  .شود یمموجود فراهم 
چهار دسته اصلی با شامل  95سال ابالغ شده در  علمی هیأت

  :تعاریف و مصادیق زیر است
تعریف : یو اجتماع یتیترب ،یفرهنگ يها تیفعال -1بخش 

 دیعلمی که مؤ عضو هیأت يها تیاز فعال يا مجموعه
 جیو ترو تیبر تقو یو مبتن یو اخالق اسالم علمی ختگیآم

و  یو مطابق با قانون اساس یو مل یمذهب ،ياعتقادي باورها
 هیکتاب و مقاله، ته نیتدو( است یاسالم انقالبي ها ارزش

 ،ینید يها به ارزش دیتق ،یمشاوره فرهنگ ،یفرهنگ وستیپ
 يبرگزار ،ها شرکت در کارگاه ،یفرهنگ زیکسب جوا

  .)...ی و فرهنگ يها شگاهینما
 يها تیاز فعال يا مجموعه: یآموزش يها تیفعال -2بخش 

و  انیدانشجو تیترب و علمی به منظور آموزش اعضاء هیأت
مطلوب  انتقال آموزش و تیفیمعطوف به حفظ و ارتقاء ک

 ییآموزش، راهنما تیفیو ک تینظم، کم تیرعا( است میمفاه
  .)...و  نامه انیپاو مشاوره 

از  يا مجموعه: يفناور ی وپژوهش يها تیفعال - 3 بخش
که ضمن هدفمند بودن،  است علمی عضو هیأت يها تیفعال
را  یعلم يها افتهی يریو بکارگ قیکشف و توسعه حقا تیقابل

دانش و بسط  يجامعه، توسعه مرزها ازیدارد و با هدف رفع ن
گیرد  صورت میدر کشور  تیاز اولو رخوردارب يها يفناور

دانش  دیتول ،یشیو هما یجیترو و یپژوهشی علم تمقاال(

ها و  روش و ها ستمیس یاکتشاف، طراح ایاختراع  ی وفن
تهیه ، موجود ل معضالتحبه منظور  دیخدمات جد

کسب  ي،داوري، پرداز هینظر يها یکرس ،یعلم يها گزارش
  .)...و  ها رتبه در جشنواره

از  يا مجموعه: ییاجرا ی وعلم يها تیفعال -4بخش  
 يعلم، دانش، پژوهش و فناور يها بر مؤلفه یمبتن يها تیفعال

 ها رساختیز و توسعه ییاجرا تیریمد تیکه هدف آن تقو
، اردوها، ها شگاهینما ییبرپا( مرتبط است يها در حوزه

کارگاه و  يانداز راهو  یبرنامه، طراح فوق يها تیفعال
، ها شیهما، برگزاري هینشر ،دانشگاه سیتأس ،شگاهیآزما

 يها رشته سیتأس ،ها مختلف سازمان يها ونیسیشرکت در کم
  .)...و  معتبر هاي سؤاالت آزمون یطراح ،دیجد

و  آموزشالذکر، اولویت دادن به  فوق نامه آئینمنطق حاکم بر 
پژوهش و افزودن دو بخش فرهنگی و اجرایی براي تکمیل 

اما در شاخص جدید، منطق حاکم بر الگو،  هاست تیفعال
ضرورت چهار نوع علوم انسانی براي چهار نوع مخاطب 

ن الگوي در واقع در ای .مشخص است اهدافمشخص و با 
جدید، ما فعالیت در دانشگاه و براي دانشجو را در کنار وجه 

ی دانشمند علوم انسانی براي جامعه در نیآفر نقشانتقادي و 
ایم در عین حال که از نظر تخصصی وي براي  نظر گرفته

بر یادگیري و نقش او در  و میبر یمي بهره گذار استیس
همه این ابعاد  و میکن یم دیتأکتقویت اجتماعات علمی هم 

تا  مینک یمگوناگون را در یک شاخص و در کنار هم ارزیابی 
به عالوه اینکه هر  .تلقی نشود تیاهم کمهیچ نقشی نادیده و 
ي مختلف درون علوم انسانی بنا ها رشته کدام از اندیشمندان

و سلیقه اندیشمند،  ها يتوانمندبه ماهیت رشته و حتی بنا به 
ویژه داشته و گستره  دیتأکاین ابعاد  بر یکی از توانند یم

  .ي براي فعالیت خود داشته باشندتر متنوع
در نهایت با ذکر همه مزایاي الگوي پیشنهادي این پژوهش و 
طی مسیر پژوهشی معتبر براي دستیابی به آن، الگو باید در 

به عنوان  تواند یماین الگو  .پژوهشی مستقل اعتبارسنجی شود
و  ها دانشگاهمبناي ارزیابی سنجش اختصاصی علوم انسانی در 

ي علوم انسانی گذار استیسپژوهشی و یا نهادهاي  مؤسسات
ي مختلف علوم انسانی ها رشتهبراي سنجش میزان توسعه 

همچنین این الگو به جهت  .مورد استفاده قرار گیرد
ه ارزیابی باال ب تواند یمي از ذینفعان ا مجموعهدرگیرکردن 



  1396بهار ، 1، شماره نهمفناوري، سال  و فصلنامه سیاست علم؛ آبادي راد، مریم محمودي، حسین ابراهیم محمدامین قانعی

    103 

ي ها گروهپائین را به چالش کشیده و امکان درگیرکردن همه 
  .مخاطبان را در ارزیابی فراهم کند
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