
 نقش علوم انسانی در ارتقاء فرهنگی و اجتماعی جامعه 
 

  علی محمداحمدي
انسان، ذاتاً کنجکاو است و میل دارد نیازهاي خویش را با دانائی و آگاهی مرتفع سازد. انسان و مجموعه عالم  :چکیده

 چه( –عمدتاً  – کند، لکن در مطالعه و تحقیقهرچند یک واحد منسجم وپویا ست وسیرغائی واحدي را طی میهستی، 
نگر است و در گرا و جزئی، تجزیه(و پژوهشی، و چه در زمینه و موضوع مورد مطالعه هاي علمیشناسی و روشروش در

در عالم ذهن بشر، تجلیات متعدد و متنوع چه به  علمیهاي عین علم، کاشف حقیقی واحد است، اما در گستره فعالیت
حوزه منقسم  3بندي کلی، علوم به شناسی و چه به لحاظ موضوع مورد مطالعه ـ یافته است و در یک تقسیملحاظ روش

  :شوندمی
گوناگون را در جدید، مرز علوم  هاي علمی. علوم تجربی. هرچند مطالعات و پژوهش3. علوم ریاضی 2علوم انسانی -1

اي علوم ـ هاي میان رشتهگیري رشتهاخته است و خصوصاً شکلشدت ـ مخدوش ساین سه حوزه، بیش از پیش ـ و به
شناسی ژنتیک، بیوتکنولوژي، اخالق زیستی، ریزي شهري و روستایی، بیوکراسی، رواننظیر جغرافیاي انسانی، برنامه

هاي مختلف بندي علوم در حوزههاي تقسیمنگري در تبیین عوامل و شاخصدارد که به یک بازو.... ما را بر آن می
  .بپردازیم

 مدیریت فرهنگی ، ارتقاء فرهنگی، ریزيبرنامه، راهبرد، علوم انسانیي: کلمه هاي کلید
 

  تمهید بحث
 

 هم و است مؤثر ما 	ژنتیکی 	میراث هم آن، بقاء و گیريشکل 		جامعه انسانی یک نهاد زیستی ـ فرهنگی است که در
است   ریزي و مدیریت مناسبامعه انسانی براي بقاء و پویائی توأم با تعالی و پیشرفت، نیازمند به برنامهج. فرهنگی میراث

 هاي علمیـ از جمله درنظر داشتن یافته است 	ریزي و مدیریت درست، محتاج عوامل و معیارهاي متعدديو براي برنامه
 از 		هاي آن مستقیماً در شعاع جامعه قرار دارد واستفاده مطلوب و بهینهانسانی و یافته  علوم هاي آن ـ خصوصاًو روش

 و فرهنگی هايشاخص ارتقاء و تقویت 	و سبب است مؤثر بسیار جامعه اجتماعی و فرهنگی کالن هايبرنامه در آنها
حدود و ثغور  و کندمی تبیین و تعریف علمی چارچوب در را جامعه عمومی و کلی 	ظرفیت هم گردد،می جامعه اجتماعی

  . سازدنماید و هم زمینه و فضاي توسعه و ارتقاي مستمر آن را فراهم میآن را مشخص می
  

  جامعه 	اجتماعی و 	راهبرد افزایش ارتقاء فرهنگی
 

در راستاي تعالی و ارتقاء  هاهاي کالن فرهنگی و اجتماعی جامعه باید سه راهبرد در نظر گرفته شود تا برنامهدر برنامه
 :کنند تضمین و 	تأمین را جامعه مدنیت و باشند 	داشته  فرهنگی و اجتماعی جامعه قرار

 و علمی مراکز و دانشگاهها در آن متعدد 	هايبه روز آوري دانش و اطالعات مربوط به مقوله علوم انسانی و رشته -1
  .کشور تحقیقاتی

 
طور و پژوهشی در حوزه علوم انسانی در کشور، به ریزي و سازماندهی در زمینه تحقیقات عمیق و گسترده علمیبرنامه -2

فرهنگی و   مجریان ریزان، مدیران ودر کشور، برنامهو پژوهشی در مقوله علوم انسانی  هاي علمیي که با انبوه یافته
ریزي و طراحی، مدیریت و اجرا، نظارت و کنترل استفاده نمایند؛ برنامه فرایند در هایافته این 	اجتماعی، به آسانی بتوانند از



 وجود منطقی و 		ریزي و مدیریت علمیبرنامه امکان کشور، در انسانی علوم حوزه در پژوهشی 	هاينه آنکه با فقر یافته
  د. هم آیارتقاء فرهنگی و اجتماعی در جامعه فرا هايزمینه تا ـ باشد نداشته

 
 هاسازماندهی و هاگیريتصمیم ها،طراحی 	ها،ریزيحوزه علوم انسانی در برنامه هاي علمیالزام در استفاده از یافته -3
 و 	مؤسسات فرهنگی  ستادي و عملیاتی و اجرائی و نظارتی در مؤسسات و نهادهاي جامعه ـ خصوصاً هايمدیریت 	و

  . اجتماعی
 

  در ارتقاء فرهنگی و اجتماعی جامعهنقش علوم انسانی 
 

پاسخ مطلوب به نیازهایش را هاي وجودي خویش و تحقق آرمان ها و انسان به نحوي آفریده شده که شکوفایی ظرفیت
 یابد) در این جامعه گذرگاه برنامه تعالی و سعادت انسانداند (و میصرفاً در گستره زندگی اجتماعی قابل تبیین و تأمین می

 بقاء و گیري شکل در که است فرهنگی –ن هم بر اساس انتخابی آزادانه و آگاهانه جامعه انسانی یک نهاد زیستی است آ
هم میراث فرهنگی، جامعه انسانی براي بقاء و پویایی توأم با تعالی و پیشرفت  و است مؤثر ما ژنتیکی میراث هم آن

ریزي و مدیریت درست محتاج عوامل و معیارهاي متعددي نیازمند به برنامه ریزي و مدیریت مناسب است و براي برنامه
هاي آن مستقیما در شعاع جامعه هاي آن خصوصا علوم انسانی و یافتهو روشهاي علمی است از جمله درنظر داشتن یافته

 مؤثر بسیار 	هاي کالن فرهنگی و اجتماعی جامعهقرار دارد و استفاده مطلوب و بهینه از آنها در تبیین و تدوین برنامه
جامعه را در گردد هم ظرفیت کلی و عمومیهاي فرهنگی و اجتماعی جامعه میارتقاء شاخص و تقویت سبب زیرا است،

نماید و هم زمینه و فضاي توسعه کند و حدود و ثغور آن را مشخص میو پژوهشی تعریف و تبیین میچهار چوب علمی
گیرد و ارتقاء هاي مختلفی انجام میهاي بشر در گستره جامعه در حوزهفعالیت .سازدو ارتقاي مستمر آن را فراهم می

هاي تعالی انسان و توسعه جامعه با ست برنامهشود و بر همین اساس الزم اهاي گوناگون متجلی میجامعه در حوزه
  :هاي گوناگون توام با توازن و انسجام و انتظام طراحی سازماندهی و اجرا گرددمالحظه ارتقاء جامعه در حوزه

 
 مالحظه حوزه ارتقاء سیاسی جامعه  -1
 مالحظه حوزه ارتقاء اقتصادي جامعه  -2
 مالحظه حوزه فرهنگی جامعه -3
  حوزه اجتماعی جامعهمالحظه  -4

 
در شناخت قابلیت ها ضرورت ها و نیازهاي عرصه فرهنگی و اجتماعی جامعه و کارکردهاي جامعه در این عرصه؛ علوم 

ترین نقش را به عهده دارد، هم در تبیین هاي این مقوله مهمها و بخشهاي حاکم بر آن و یافتهانسانی ـ و سیاست
هاي ارتقاء فرهنگی و اجتماعی و هم در ارزیابی کارکرد جامعه و هم در تدوین شاخص موقعیت فرهنگی و اجتماعی جامعه

هاي ارتقاء فرهنگی و اجتماعی و هم در ایجاد و تقویت نگرش و گرایش بینش آحاد جامعه در مقوله امور در تحقق برنامه
  .فرهنگی و اجتماعی

  
  راهبرد افزایش ارتقاء فرهنگی و اجتماعی جامعه 

 
سیاست ها و راهبرد علمی ـ باالخص  از تابعی زیادي مقدار به 	دیگرـ عوامل همراه به 	فرهنگی و اجتماعی ـ پیشرفت



فرهنگ و پیشرفت فرهنگی در واقع میزان تجزیه و عمق تفکر و ادراك در همه زمینه ها «علوم انسانی ـ آن کشور است 
ها و ابزار مناسب براي کسب بهترین د را بشناسند و روشها چگونه به بهترین وجهی محیط خواست که انسان یا انسان

تر باشد و کارهاي یک جامعه روي شناخت ابداع نمایند. هرچه این تفکر و شناخت در عمق و وسعت بیشتر تجزیه یافته
فرهنگی  بنابراین، براي ارتقاء .(314: 1382 پور،رفیع( »است ترپیشرفته 	فکر و حساب بیشتري باشد، فرهنگ آن جامعه

باید شرایط به وجود آورنده فکرها و قدرت تفکر را به وجود آورد.باید یک سازماندهی قوي وجود « و اجتماعی یک جامعه 
(همان). و این همان اهتمام یک کشور در طراحی، سازماندهی و اجراي سیاست ها و راهبردهاي » داشته باشد یا ایجاد شود

و قابلیت اجرا مروزه داشتن استراتژي شفاف، پایدار، دقیق، داراي پشتوانه قوي علمی. ااست  علوم ـ به ویژه علوم انسانی ـ
هاي فیزیکی و انسانی و فناورانه جامعه مورد نظر در گستره ملی و بین المللی در ها و نیز قابلیتها و آرمانضرورت

انسانی، یکی از عوامل  علوم خصوص به وريفنا و علم 	هاي مختلف زندگی بشر و جوامع بشري از جمله در حوزهحوزه
هاي کالن فرهنگی و توان در برنامهبه طور کلی سه راهبرد را می. اساسی پیشرفت و توسعه یافتگی هر کشوري است

ها درجهت تعالی و ارتقاء فرهنگی و اجتماعی جامعه قرار داشته باشند و مدیریت جامعه درنظر گرفت تا برنامه  اجتماعی
  .دهند نشان درستی به را 	ا تامین و تضمین کنند و ضریب مدنیت جامعهجامعه ر

 
هاي متعدد آن در دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی به روزکردن دانش و اطالعات مربوط به مقوله علوم انسانی و رشته -1

 .نخبگان جامعه باشدریزان و کشور. به عنوان یک راهبرد اساسی ضرورت دارد همواره این مقوله مد نظر برنامه
و پژوهشی در حوزه علوم انسانی در کشور به  ریزي و سازماندهی در زمینه تحقیقات عمیق و گسترده علمیبرنامه -2

 و فرهنگی مجریان و مدیران ریزان،برنامه 	و پژوهشی در مقوله علوم انسانی در کشور،هاي علمیطوري که با انبوه یافته
ریزي و طراحی، مدیریت و اجرا، و نظارت و کنترل استفاده نند از این یافته ها در فرایند برنامهاجتماعی، به آسانی بتوا

و منطقی ریزي و مدیریت علمیهاي پژوهشی در حوزه علوم انسانی در کشور، امکان برنامهنمایند نه آنکه با فقر یافته
 .میسر نباشدوجود نداشته باشد و فضا براي ارتقاء فرهنگی و اجتماعی جامعه 

است بیشترین فعالیت پژوهشی مربوط به حوزه علوم پایه  هاي اخیر در کشور ایران بیانگر آنهاي سالمالحظه پژوهش
که گردد. چنانهاي پژوهشی ایران را شامل میسهم بسیار ناچیزي از فعالیت  هاي حوزه علوم انسانیاست و پژوهش

رکورد  3326میالدي در  2003موید این امر است؛ به طوري که در سال  ISI نمایه شده در پایگاه هاي علمیپژوهش
جهان مربوط به حوزه علوم از تولید علمی  0065/0ایران،و تولیدات علمی %25یعنی رکورد علمی  84، ایران فقط علمی

مورد یعنی  6ایران صرفا  مربوط به  IS1مقاله نمایه شده در پایگاه  3822میالدي  2004انسانی و هنر است و در سال 
 رکورد 5578 مجموع از 2005 سال در و داشت اختصاص 	جهان ـ به حوزه علوم انسانی و هنرـتولیدات علمی 006%
جهان مربوط به حوزه علوم انسانی و هنر بوده است. این پدیده براي  تولیدات علمی%008مقاله یعنی  11ایران فقط علمی

 علوم حوزهعلمی هايپژوهش و تولیدات زیرا زاست مصیبت 		توسعه ـ حال در هايکشور خصوص به 	هر کشوري ـ
 ارتقاء هايبرنامه جمله 	از ــ ايتوسعه هايبرنامه نظارت و سازماندهی تحلیل، 	که زمینه را براي ترسیم، است انسانی

کند و سازد و از هرز روي امکانات و منابع جلوگیري میفراهم میعلمی و دقیق طور به 	اجتماعی جامعه ــ و فرهنگی
 خصوصا 	آیند،هاي توسعه به شمار میپژوهشگران به عنوان عناصر کلیدي جوامع پیچیده امروزي، از ارکان اصلی برنامه

هاي تحقیقاتی به عصري که استعمارگران طعمه مراکز پژوهشی و سرمایه گذاري در انسانی، علوم حوزه پژوهشگران
جوامع و به تبع آن کشف و تدوین بهترین راهبرد براي غارت همه ذخائر اعم از فیزیکی و انسانی منظور استعمار علمی

و هاي استعماري و استبدادي باشند و نیز دولت ها و دانشگاهها و مراکز علمیاند الزم است مراقب این تلهپهن کرده
محتواي هاي بیه الویت تحقیقات انسانی بر تحقیقات فیزریکی توجه نمایند و به پژوهشفرهنگی و صنعتی هر کشوري ب



پرهیز کنند.  گوییاغراق و فریبی عوام از هاپژوهش مقوله در و نیاورند روي 	نظریه که در واقع پژوهش علمی نیستند ـ
ها (نباشد)ـ خصوصا از سوي پژوهشگران اي عوام فریبانه و سر پوش مانند براي کتمان واقعیتوسیله«به عبارتی پژوهش 

 (81: 1367پور، (رفیع» مبتدي و عاري از اطالعات علمی، اما گاه با نام و بر مسند امور.
بلکه در پرتو ضریب وجود  (18 :1380طباطبائیان،  (ملکی فرو» شودسیاست علمی، ناگهان و از هیچ زاده نمی»

پذیرد. لذا ضرورت دارد هم پژوهشهاي علمی و فرصت هاي استراتژیک، بازیابی شده و برنامه سیاست علمی شکل می
 .جایگزینی) و هم به پژوهشهاي پیوندي (ادغام) در حوزه علوم انسانی عنایت نمود)به پژوهشهاي خطی 

ها و سازماندهی ها، تصمیم گیريها، طراحیهاي علمی و پژوهشی علوم انسانی در برنامه ریزياز یافتته الزام در استفاده -3
فرهنگی و  نهادهاي خصوصا 	هاي ستادي و عملیاتی و اجرایی و نظارتی در موسسات و نهادهاي جامعه ـو مدیریت

ـ با ترویج یافته سطوح در میان آحاد جامعه و ترغیب آنان به استفاده  ههم 	هاي علمی و پژوهشی علوم انسانی دراجتماعی 
هاي هر فرد و موسسه ـ به عنوان یک ارزش فرهنگی و اجتماعی، به سوي هنجار سازي از آن یافته ها، به تناسب فعالیت

وم، در این شناختها به دست آمده در زمینه هاي مختلف عل«علمی رفتارهاي فرهنگی و اجتماعی گام برداریم. به عبارتی 
تبیین بیشتر به فرصتی ) .(315: 1382پور، (رفیع» استفاده نمایند ها از نتایج آنسطح وسیع جامعه انتشار یابد و اکثر انسان

 .دیگر موکول می گردد
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