
نقش و جایگاه مطالعات میان رشته ای در رشد و توسعه 
کشور* علوم انسانی در 

علی اصغر قاسمی1، راضیه امامی میبدی2
دریافت: 1394/7/18؛ پذیرش: 1394/9/9

چکیده

کـه می توانـد در رشـد و توسـعه تمامـی علـوم، به ویـژه علـوم انسـانی نقـش  یکـی از ابزارهایـی 
داشـته باشـد، توسـعه مطالعـات میان رشـته ای اسـت. در ایـن مقالـه تـالش شـده اسـت از 
کشـور و تحلیل  طریـق مصاحبـه نیمه سـاختمند بـا جمعـی از صاحب نظـران و اندیشـمندان 
کـه از نظـر خبـرگان، مهم ترین عوامل  محتـوای آرای ایشـان بـه ایـن پرسـش پاسـخ داده شـود 
و موانع رشـد علوم انسـانی در ایران چیسـت و توسـعه مطالعات میان رشـته ای  در رشـد علوم 
انسـانی چـه نقـش و جایگاهـی دارد؟ نتایـج به دسـت آمده نشـان می دهـد از نظـر خبـرگان، 
مقوله »توسـعه میان رشـته ای ها« با اختصاص جایگاه دوازدهم در میان عوامل شـانزده گانه 
رشـد و توسـعه علـوم انسـانی فی نفسـه نقـش چنـدان مؤثـری در رشـد و توسـعه ایـن علـوم در 
کارآمـدی ایـن ابـزار، مسـتلزم تأمیـن شـرایط مهم تـری همچـون تأمیـن فضـای  ایـران نـدارد و 
مطالعـات  توسـعه  اسـت. همچنیـن  علمـی  اسـتقالل جامعـه  و  دانشـگاه ها  در  فکـری  بـاز 
میان رشـته ای درصورتی کـه بـه افزایـش هم افزایـی علمـی صاحب نظـران رشـته های مرتبـط 
در حـوزه علـوم انسـانی و نیـز ارتقـای توانمندی علمی اسـتادان، دانشـجویان و پژوهشـگران 
کشـور منجـر شـود، می توانـد در رشـد و توسـعه علـوم  کاربردی تـر شـدن علـوم انسـانی در  و 

گـردد.  انسـانی و  اجتماعـی مؤثـر  واقـع 
كلیدواژه: ایران، علوم انسانی، مطالعات میان رشته ای، خبرگان.
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جمهـوری در پژوهشـگاه علـوم انسـانی جهـاد دانشـگاهی انجـام شـده و در سـال 1392 خاتمـه یافتـه اسـت. آقـای 
کـه به این وسـیله از زحمات ایشـان قدر دانی  دکتـر محمـد امین قانعـی راد ناظـر علمـی ایـن طـرح پژوهشـی بوده اند 

می شـود.
ghasemi_aliasghar@yahoo.com               .)گروه علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی )نویسنده مسئول 1. استادیار 
emamirazie@alumni.ut.acir        .2. دانش آموخته دکتری رشته سیاست گذاری عمومی در دانشگاه تهران

فصلنامه مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، دوره هفتم، شماره 4، پاییز 1394، ص ص1-19



فصلنامه علمی _ پژوهشی

دوره هفتم
شماره 4
پاییز 1394

2
فصلنامه علمی _ پژوهشی

مقدمه 

علـوم انسـانی در ایـران، بـه دالیـل مختلـف دارای اهمیـت زیـادی اسـت. دل مشـغولی های اساسـی 
مـردم و دولـت در تاریـخ معاصـر ایـران بـه مسـئله »توسـعه و پیشـرفت« و وجـود رابطـه تنگاتنـگ بیـن 
توسـعه و علـوم انسـانی، یکـی از مهم تریـن ایـن دالیـل اسـت. براسـاس نظـر بسـیاری از صاحب نظـران 
توسـعه، تولید علم یکی از شـالوده های اساسـی توسـعه و پیشـرفت جوامع اسـت و در میان تمام علوم، 
علـوم انسـانی رابطـه وثیق تـری بـا مفهـوم توسـعه و پیشـرفت دارد؛ زیـرا مبانـی فکـری و چارچوب هـای 

نظـری توسـعه یافتگی بـر آن اسـتوار می شـود.
دو  در  کشـور،  پیشـرفت  و  توسـعه  اصلـی  پیش نیازهـای  از  یکـی  به عنـوان  علـوم  تولیـد  بـه  توجـه 
کشـور به ویـژه  دهـه اخیـر اهمیـت بیشـتری نـزد خبـرگان یافتـه اسـت؛ به نحوی کـه در اسـناد باالدسـتی 
کشـور در رتبه بندی هـای جهـان  برنامه هـای توسـعه، بـه افزایـش تولیـد علـم و ارتقـای جایـگاه علمـی 
علـم،  تولیـد  و صعـودی  رونـد صحیـح  از  اطمینـان  بـرای  ایـن،  اسـت. عالوه بـر  شـده  زیـادی  توجـه 
کشـور تدویـن و در شـورای عالـی انقـالب فرهنگـی به تصویـب رسـیده اسـت. همـه  نقشـه جامـع علمـی 
ایـن شـواهد و قرایـن نشـان می دهـد تولیـد علـم به عنـوان شـالوده توسـعه و پیشـرفت و ضامـن تأمیـن 
کـرده اسـت. بـا وجـود این نگـرش و به رغم  کشـور اولویـت پیـدا  امنیـت و اقتـدار ملـی در سیاسـت های 
گذشـته،  کشـور در دو دهـه  موفقیت هـای نظـام جمهـوری اسـالمی در ارتقـای شـاخص های علمـی 
گزارش هـای موجـود نشـان می دهـد، وضعیـت تولیـد علـم در حـوزه  علـوم انسـانی و اجتماعـی چنـدان 
مرکـز  »علم سـنجی«  هسـته  در  کـه  پژوهشـی  نتایـج  براسـاس  مثـال  به عنـوان  نیسـت.  رضایت بخـش 
کشـور انجـام شـده اسـت، در سـال 1382 سـهم ایـران در تولیـد جهانـی  تحقیقـات سیاسـت علمـی 
کـره  کشـورهایی نظیـر عربسـتان،  کـه  علـم در حـوزه  علـوم انسـانی بسـیار انـدك بـوده اسـت؛ به گونـه ای 
کـه در فاصلـه سـال های 1975 تـا 1980 از نظـر تعـداد مقاله هـا در  جنوبـی، چیـن، ترکیـه، مصـر و تایـوان 
رتبه هـای پایین تـری نسـبت بـه ایـران قـرار داشـتند، در ایـن سـال ها همگـی به نحو چشـمگیری از ایران 
گرفته انـد )خبرگـزاری ایسـنا، 1382/4/22(. همچنیـن نتایـج بررسـی های مرکـز پژوهش هـای  پیشـی 
کشـور در دوره پس از انقالب نسـبت به پیش  مجلس نشـان می دهد، علوم انسـانی در دانشـگاه های 
از آن دچـار پسـرفت شـده اسـت، به نحوی کـه از نظـر تولیـد علـم در رشـته های علـوم انسـانی، ایـران در 
گرفتـه اسـت )مرکـز پژوهش هـای مجلـس  قـرار  کشـورهای منطقـه خاورمیانـه در رتبه هـای آخـر  میـان 

اسـالمی، 1388/8/22(. شـورای 
کـه قاعدتـاً  ایـن وضعیـت حتـی باعـث موضع گیـری انتقـادی دسـت اندرکاران و مدیـران نظـام، 



فصلنامه علمی _ پژوهشی

3
فصلنامه علمی _ پژوهشی

نقش و جایگاه مطالعات 
میان رشته ای در رشد و ...

کننـد، نیـز شـده اسـت. به عنـوان مثـال رهبـری  کارنامـه خـود دفـاع  می بایسـت از وضعیـت موجـود و 
کـرده و آن را مایـه مباهـات نظـام جمهـوری  کشـور حمایـت  کـه همـواره از پیشـرفت های علمـی  نظـام 
کتـب علـوم انسـانی در بهمـن مـاه  اسـالمی می داننـد، در دیـدار بـا اعضـای شـورای بررسـی متـون و 
کشـور را نامناسـب دانسـته و بارهـا خواسـتار تحـول در این  1385 وضعیـت و جایـگاه علـوم انسـانی در 

زمینـه شـده اند:
کشـور مـا غریـب و منـزوی اسـت... مـا بایـد هـم در حـوزه  »علـوم انسـانی حقیقتـاً در 
فرهنـگ عمومـی مـردم و برداشـت و اعتقـاد و بـاور عمومـی مردم، هـم در مورد خاص، 
کنیم. مـردم باید بفهمند علوم انسـانی  بـاور مسـئوالن، اهمیـت علـوم انسـانی را روشـن 
مهـم اسـت، تاریـخ مهـم اسـت، ادبیات مهم اسـت، فلسـفه مهم اسـت، روان شناسـی 
کـه  کاربـردی روزانـه مثـل مهندسـی، فنـی و غیـره، مثـل پولـی اسـت  مهـم اسـت. علـوم 
انسـان در جیبـش می گـذارد و خـرج می کنـد. درحالی کـه علـوم پایـه و علـوم انسـانی 
که انسـان برای  که در بانك می گذارد، مانند پشـتوانه ای اسـت  مثل ذخیره ای اسـت 
ثروتـش دارد و تولیدکننـده اسـت. علـوم انسـانی بـرای جامعـه جهت دهنـده و فکرسـاز 
مشـخص  را  جامعـه  یـك  مقصـد  جامعـه،  یـك  مسـیر  جامعـه،  یـك  حرکـت  اسـت، 

می کنـد« )به نقـل از ماهنامـه پژوهشـگران، 1385: 3(.
کشـور به ویژه در حوزه علوم انسـانی به کار  که برای سـنجش تولید علوم در  هرچند شـاخص هایی 
گرفته می شـود مورد انتقاد جدی بسـیاری از اندیشـمندان علوم انسـانی اسـت و ایشـان این شـاخص ها 
کـه از علـوم دقیقـه وارد علـوم انسـانی شـده اند و بـا ذات ایـن علـوم سـازگار نیسـتند، رد  را بـه ایـن دلیـل 
کشـور مناسـب  کـه وضعیـت علـوم انسـانی در  می کننـد؛ بـا ایـن وجـود، بـر ایـن بـاور مهـر تأییـد می زننـد 
کـر صالحـی،  1389(. به عبـارت دیگـر، بسـیاری  نیسـت و بایـد چـاره ای اندیشـیده شـود )ن . ک: ذا
گاهـی تعارضـات فکـری  کشـور هریـك از زاویـه خـاص و عمومـاً دارای تفاوت هـا و  از صاحب نظـران 

کشـور« اشـتراك نظـر دارنـد. جـدی در »ارزیابـی نامناسـب از وضعیـت علـوم انسـانی در 
علمـی  توسـعه  رونـد  بـه  بخشـیدن  شـتاب  بـرای  اخیـر  دهـه  یـک  در  کـه  راهکارهایـی  از  یکـی 
گرفتـه اسـت، توسـعه  کشـور مـورد توجـه قـرار  کشـور و نیـز توسـعه علـوم انسـانی در سیاسـت های علمـی 
که به تأیید شـورای عالی انقالب  کشـور  میان رشـته ای ها اسـت. به عنوان مثال در نقشـه جامع علمی 
کیفـی علـوم انسـانی« به عنـوان یکـی از راهبردهـای  کمـی و  فرهنگـی رسـیده، »متحول سـازی و ارتقـای 
کالن »گسـترش  گرفتـه و در ذیـل ایـن راهبـرد  کشـور مـورد توجـه قـرار  کالن توسـعه علـم و فنـاوری در 
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بـه  بـا سـایر علـوم«  انسـانی  بین  رشـته های علـوم  و  انسـانی  گرایش هـای میان رشـته ای در درون علـوم 
گرایش هـای میان رشـته ای بیـن شـاخه های مختلـف علـوم  عنـوان یکـی از راهبردهـای ملـی و »ایجـاد 
کالن  اسـالمی، علوم انسـانی و سـایر علـوم« بـه عنـوان یکـی از اقدامـات ملـی بـرای تحقـق ایـن راهبـرد 

کشـور، 1390: 55(. گرفتـه اسـت )نقشـه جامـع علمـی  مـورد توجـه قـرار 
توسـعه میان رشـته ای ها، باعـث تعامـل میـان دو یـا چنـد رشـتۀ مختلـف و زمینه سـازی بـرای رشـد و 
توسـعه علوم و افزایش توانمندی علم برای حل مشـکالت پیچیده و چندوجهی می شـود. این تعامل 
می توانـد از تبـادل سـاده نظـرات تا همگرایی متقابل مفاهیم، روش شناسـی، رویه ها، معرفت شناسـی، 
گیـرد )التوکا1  گسـترده را دربر  اصطالح شناسـی، داده هـا و سـازمان دهی تحقیـق و آمـوزش در عرصـه ای 
1387: 165(. فعالیـت میان رشـته ای ایـن امـکان را بـرای دانش پژوهـان رشـته های علمـی مختلـف 
کـه شـناخت بهتـری از فعالیت هـای علمـی یکدیگـر به دسـت آورنـد. آنهـا هرکـدام از  فراهـم مـی آورد 
بـا  از مشـروعیت الزم در چارچـوب آن رشـته برخـوردار اسـت،  کـه  موضـع و فرضیـات خـاص خـود 
کشـیدن فرضیـات هرکـدام، آنهـا  موضـوع برخـورد می کننـد و بحـث و تبـادل نظـر میـان آنهـا و به چالـش 
را به سـوی درکـی جدیـد از موضـوع هدایـت می کنـد )روالنـد2، 1387: 16-4(. ایـن قابلیـت مطالعات 
میان رشـته ای روند طبیعی تکامل علم را منعکس می کند، زیرا افراط در تخصصی شـدن پژوهشـگر و 
از دسـت دادن ارتبـاط و همبسـتگی های میـان موضـوع مطالعـه یـک رشـته با موضوعات سـایر رشـته ها 
کارکـرد اصلی شـان خـارج می کنـد )مـورن3، 1387:  از  و جهـان پیرامونـی، رشـته های دانشـگاهی را 
شـاخه های  کـه  دارد  را  مسـائلی  حـل  و  جامع نگـری  داعیـه  میان رشـتگی  به این ترتیـب،   .)42-43

مختلـف علمـی به تنهایـی قـادر بـه حـل آنهـا نیسـتند.
کشـور و آسیب شناسـی آن  گذشـته توجـه بـه وضعیـت علـوم انسـانی در  بـا وجـود اینکـه در دو دهـه 
کشـور  بیش ازپیـش بـه دغدغـه اصحـاب آن رشـته تبدیـل شـده اسـت و بسـیاری از صاحب نظـران 
کتـاب و مقالـه )رفیع پـور، 1381؛ پایـا، 1383، قانعـی راد، 1384؛ فاضلـی، 1386؛  در قالـب تألیـف 
علمـی  همایش هـای  برگـزاری  و  پژوهشـی  طرح هـای  اجـرای   ،)1389 فراسـتخواه،  1389؛  داوری، 
کنگـره ملـی علـوم انسـانی، 1387؛ همایش تحـول در علوم انسـانی، 1390( به این  )مجموعـه مقـاالت 
کتاب هـا  کرده انـد، بررسـی ها نشـان می دهـد،  موضـوع پرداختـه و ادبیـات مناسـبی در ایـن مـورد تولیـد 
کشـور پرداخته انـد. بـر  و مقـاالت اندکـی بـه نقـش میان رشـته ای ها در رشـد و توسـعه علـوم انسـانی در 

1. Lisa R. Lattuca
2. Rowland S.   
3. Moren Edgar
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همیـن اسـاس در ایـن مقالـه تـالش شـده اسـت از طریـق مصاحبـه نیمه سـاختمند بـا جمعـی از مؤلفـان 
کشـور و تحلیـل محتـوای آراء آنهـا بـه ایـن پرسـش پاسـخ داده  ایـن آثـار و نیـز برخـی از اندیشـمندان 
کـه از نظـر خبـرگان، مهم تریـن عوامـل و موانـع رشـد علـوم انسـانی در ایـران چیسـت و »توسـعه  شـود 
کنند؟ کشـور می توانـد ایفا  میان رشـته ای ها« چـه نقـش و جایگاهـی در رشـد و توسـعه علوم انسـانی در 

1. مبانی نظری و مفهومی: تعاریف و اهداف مطالعات میان رشته ای
مطالعـه میان رشـته ای را »فراینـد پاسـخ گویی بـه یـک پرسـش، حـل مسـئله یا بررسـی موضوعـی آنچنان 
کرده انـد  تعریـف  یـا یـک حرفـه حـل شـود«  به وسـیلۀ یـک رشـته  کـه نمی توانـد  و پیچیـده  گسـترده 
گرد هـم  آوردن دانش  کیـد بـر اهمیت  )کالیـن1، 1387: 202(. رونالـد، محـور عمـده میان رشـتگی را »تأ
را زمینه سـاز  بـرای حـل یـک مشـکل« می دانـد. وی پژوهـش میان رشـته ای  گـون  گونا و مهارت هـای 
درکـی  پیشـین،  پذیرفته شـده  ایده هـای  و  هویت هـا  کشـیدن  به چالـش  »بـا  کـه  می دانـد  مناظـره ای 

جدیـد و انتقـادی« به دسـت می دهـد.
کار توسـط افرادی  مطالعات میان رشـته ای صرفاً به معنای احاطه بر چند رشـته یا انجام مشـترک 
بـا تخصص هـای مختلـف نیسـت؛ بلکـه در آن از آموزه هـای رشـته های مختلف برای بسـط مدل های 
گرفتـن از دانـش  کـردن نتایـج، به کارگیـری روش هـای یکدیگـر و ایـده  مفهومـی، توضیـح و مفهومـی 
رِبـکا3  را  ویژگـی  ایـن   .)1119-1122  :2006 )لینـچ2،  می شـود  اسـتفاده  مختلـف  رشـته های  زمینـه ای 
کـرده اسـت. وی میان رشـتگی را  گفتگویـی پیوندهـای میان رشـته ای« بیـان  در چارچـوب »نظریـه 
کـه تشـابهات و تفاوت هـای موجـود در محتواهـا،  کـه توسـط افـرادی شـکل می گیـرد  پیونـدی می دانـد 
گزاره هـا، ژانرهـا و راه  هـای مختلـِف دانسـتن را تشـخیص می دهنـد. منظور از محتـوا، عناوین موضوعی 
رشـته های  دانش پژوهـان  کـه  هسـتند  دالیلـی  گزاره هـا،  می شـوند.  بررسـی  رشـته  یـک  در  کـه  اسـت 
که به تدریج  مختلـف در جریـان مباحثـه بـا یکدیگـر مطـرح می کنند. ژانرهـا، الگوهای تعاملی هسـتند 
کمک  گرفته و به دانش پژوهان رشـته های مختلف در پیش بینی و درک سـاختارهای تعاملی  شـکل 
کـه دانش پژوهـان رشـته های مختلـف برای  می کننـد. راه هـای دانسـتن، فعالیت هـای عقالنـی هسـتند 
میان رشـته ها،  پیونـد  چهارگانـه  منابـع  ایـن  می کننـد.  اسـتفاده  آن  از  گزاره هایشـان  از  دفـاع  و  تنظیـم 
ک ها و افتراق ها را توسـعه می دهند  توانایی تشـخیص و دسـته بندی مناسـب نقاط هم پوشـانی، اشـترا

1. Klein Jullie Tampson
2. Lynch
3. Rebecca S. 
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و  نـوآوری  انتقـادی،  پـرورش تفکـر  بـا  کـه میان رشـتگی  ازایـن رو  اسـت  )رِبـکا،1387: 143-176(. 
کمـک می کنـد. خالقیـت بـه حـل مسـئله 

قـرار  توجـه  مـورد  اجتماعـی  مسـائل  فزاینـده  شـدن  پیچیـده  پـی  در  میان رشـته ای  مطالعـات 
حـل  هـدف  بـا  بلکـه  نـدارد،  معنایـی  به خودی خـود  جدیـد  رشـته های  ایجـاد  بنابرایـن،  گرفته انـد. 
مسـائل پیچیـده و چندبعـدی صـورت می گیـرد )خورسـندی، 1388: 58(. اینـک نیـاز بـه افـرادی 
گاهانـه و  کـه توانایـی تفکـر انتقـادی و تحلیلـی، مهـارت در نـگارش و بیـان، قـدرت قضـاوت آ اسـت 
گروهـی، توانایی هـای معطـوف بـه اجـرای مؤثـر و طبـق برنامه پروژه هـا، تفاوت فکر  کار  دقیـق و انجـام 
گاهـی و دانـش الزم نسـبت  کار، برخـورداری از آ گرفتـن خالقیـت و شـهامت در محیـط  کـردن، بـه کار 
کار  فناوری هـای دگرگون کننـده  از  نظـری  و درک  کاربـردی  تجربـۀ  فناوری هـای جدیـد، داشـتن  بـه 
و فرهنـگ را داشـته باشـند )هـوارد1، 1387: 539(. مطالعـات میان رشـته ای، پـرورش ایـن ویژگی هـا 
تفکـر  تحلیلـی،  قابلیـت  افزایـش  یکدیگـر،  از  رشـته ها  یادگیـری  موجـب  آنهـا  گرفته انـد.  هـدف  را 
متدولوژیـک، نقـد مفروضـات و نگرشـی عمیق تـر بـه مشـکالت و مسـائل جهـان پیرامـون می شـود. این 
کـه در سـال 2012 انجـام  کارکردهـا تقریبـاً مـورد اجمـاع پژوهشـگران اسـت. به عنـوان نمونـه، پژوهشـی 

شـده اسـت نشـان می دهـد:
کمـک می کنـد؛ 2.  کاربـرد مفاهیـم عمومـی  و  افزایـش درک، حفـظ  بـه  1. مطالعـات میان رشـته ای 
کلـی بهتـری از وابسـتگی های  همـراه بـا توسـعه چشـم اندازها، دیدگاه هـا و ارزش هـای چندگانـه، درک 
متقابـل جهانـی به دسـت می دهـد؛ 3. توانایـی تصمیم گیـری، تفکـر انتقـادی و خالقیـت را افزایـش 
انتقـال  ارزیابـی و  بـا هـم ترکیـب می کنـد؛  4. توانایـی شـناخت،  می دهـد و دانـش ورای رشـته ها را 
اطالعـات مهـم موردنیـاز بـرای حـل مسـائل جدیـد را تقویـت می کنـد؛ 5. یادگیـری مبتنی بـر همـکاری 
و تلقـی بهتـر از خـود به عنـوان عضـوی بـاارزش از اجتمـاع را ترویـج می دهـد؛ 6. انگیزه هـا را تقویـت 

)تنیسـون2، 2012: 159(.  می کنـد 
بنابرایـن، مطالعـات میان رشـته ای اینـک به عنـوان ابـزاری بـرای بهتـر  اندیشـیدن و بهتـر تصمیـم 
قـرار  پذیـرش  مـورد  مقیـاس اجتماعـی  و چـه در  فـردی  مقیـاس  بـرای حـل مشـکالت چـه در  گرفتـن 
گرفته انـد و بـا توجـه بـه اهـداف مـورد نظـر در توسـعه ایـن مطالعـات انتظـار مـی رود بـرای رشـد و توسـعه 
کمـک بـه حـل مشـکالت مبتالبـه جامعـه بیـش از پیـش مـورد  و بالندگـی علـو م انسـانی و اجتماعـی و 

گیرنـد.  توجـه سیاسـتگذاران علمـی، دولتمـردان و نیـز اصحـاب ایـن علـوم قـرار 

1. Howard Alen
2. Tenyyson Alfred
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2. روش پژوهش

کیفی برای  در ایـن پژوهـش از مصاحبـه نیمه سـاختمند بـرای جمـع آوری داده هـا و از تحلیـل محتـوای 
تجزیـه و تحلیل مصاحبه ها اسـتفاده شـده اسـت.

کـه از پیـش  الـف ـ  مصاحبـه نیمه سـاختمند: مصاحبـه نیمه سـاختمند بـر پایـه تعـدادی پرسـش 
کنـد، انجـام می شـود.  کـه مصاحبه کننـده بایـد دربـاره آنهـا سـوال  طـرح شـده یـا دسـت کم موضوعاتـی 
تمـام ایـن پرسـش ها به نوعـی بـرای هریـک از مصاحبه شـوندگان به شـکلی نظام منـد مطـرح می شـود، 
برونـد )سـیدامامی، 1386:  دارنـد،  کـه دراختیـار  پرسـش هایی  از  فراتـر  امـا مصاحبه گـران می تواننـد 
انتخـاب  بـرای مصاحبـه  زیـر، 17 صاحب نظـر  گرفتـن معیارهـای  بـا درنظـر  ایـن پژوهـش  289(. در 

شـدند:
کشـور؛  1. داشـتن دسـت کم یـك اثـر علمـی معتبـر در مـورد تجزیه وتحلیـل وضعیـت علـوم انسـانی در 
 .3 انسـانی؛  علـوم  مختلـف  رشـته های  در  تخصـص  داشـتن  حیـث  از  مصاحبه شـوندگان  تنـوع   .2
برخـورداری  و حـوزوی؛ 4.  دانشـگاهی  از تحصیـالت  برخـورداری  نظـر  از  تنـوع مصاحبه شـوندگان 
مصاحبه شـوندگان از سـطح دانش و تجربه علمی مناسـب؛ 5. مقبولیت و خبرگی مصاحبه شـونده در 
میـان اصحـاب آن رشـته؛ 6. تنـوع فکـری و دانشـگاهی )جریان هـای فکـری مختلـف و دانشـگاه های 
متنـوع اعـم از دولتـی و آزاد(؛ 7. برخـورداری از تجربـه عملـی در حـوزه سیاسـت گذاری و برنامه ریـزی 

کشـور. علـوم انسـانی در 
متـن  در  منـدرج  مضامیـن  سـپس  شـد.  انجـام   1391 پاییـز  و  تابسـتان  طـول  در  مصاحبه هـا  ایـن 
مصاحبه هـا، مقوله بنـدی و به صـورت جدول هـای توزیـع فراوانـی بیـان شـد. سـپس یافته هـای آن مـورد 

گرفـت. قـرار  تجزیه و تحلیـل 
پاسـخ های یـک  بـرای رده بنـدی  کـه  کیفـی: تحلیـل محتـوا روشـی اسـت  ب ـ تحلیـل محتـوای 
کـه  پرسـش بـاز در پرسـش نامه بـه کار مـی رود )سـاروخانی، 1392: 279(. تحلیـل محتـوا ابـزاری اسـت 
کاربـرد آن عالوه بـر ایجـاد شـناخت و معرفـت نسـبت بـه یـک موضـوع، امـکان تحلیـل علّی آن را فراهم 
می سـازد، یعنـی نه تنهـا بـه ارائـه تصویـر واقعیـت در سـطح می پـردازد، بلکـه در اعمـاق فـرو مـی رود و 

علـل و عوامـل یـک پدیـده را مشـخص می کنـد )سـاروخانی، 1392: 281(.
شـیوه ای  کمـی  محتـوای  تحلیـل  می شـود.  انجـام  کیفـی  و  کمـی  روش  دو  بـه  محتـوا  تحلیـل 
سیسـتماتیک بـرای نسـبت دادن اعـداد بـه واحدهـای متـن اسـت. مشـکل عمـده تحلیـل محتـوای 
کـه در آن معنـا می دهـد، مـورد مطالعـه قـرار  کـه نمی تـوان متـن را در بافـت و زمینـه ای  کمـی ایـن اسـت 
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کمی، به بافـت و زمینه هم توجه  کیفـی می کوشـد ضمـن حفظ تحلیـل محتوای  داد. تحلیـل محتـوای 
کمـی بـه روش قیاسـی انجـام می شـود. در  کنـد و از آن نیـز اطالعاتـی به دسـت آورد. تحلیـل محتـوای 
ایـن روش ابتـدا براسـاس نظریـه و مفاهیـم اصلـی آن، مقوله هایـی بـرای تجزیـه متـن سـاخته شـده و 
کمـی بایـد  سـپس متـن براسـاس ایـن مقوله هـا تجزیه و تحلیـل می شـود. مقوله هـا در تحلیـل محتـوای 
کیفـی از هـر دو روش اسـتقرایی و قیاسـی در  جامـع، مانـع و متناسـب باشـند، امـا در تحلیـل محتـوای 
کیفی، سـاختن مقوله ها به روش  گام نخسـت در تحلیل محتوای  سـاختن مقوله ها اسـتفاده می شـود. 
گرفـت، ایـن مقوله هـا می تواننـد به صـورت  اسـتقرایی اسـت. پـس از آنکـه حداقلـی از مقوله هـا شـکل 
گیرنـد. درواقـع یـک جریـان رفت وبرگشـت بیـن  قیاسـی بـرای تحلیـل بقیـه متـن مـورد اسـتفاده قـرار 
کیفـی، مقوله ها از بررسـی عمیق  مقوله هـای اسـتقرایی و قیاسـی وجـود دارد. در روش تحلیـل محتـوای 
کنـار هـم قـرار دادن آنهـا و انتخـاب نـام واحـدی بـرای آنهـا  متـن و یافتـن شـباهت های بیـن محتواهـا و 

به دسـت می آینـد )کوثـری، 1393: 197(.
کیفـی بـرای تجزیه وتحلیـل مصاحبه هـا و از هـر دو روش  در ایـن پژوهـش از روش تحلیـل محتـوای 
اسـتقرایی و قیاسـی بـرای سـاختن مقوله هـا اسـتفاده شـده اسـت. ابتـدا بـا مراجعـه به متـن مصاحبه ها، 
مقوله هـا بـه روش اسـتقرایی اسـتخراج شـده و بـه روش قیاسـی بـرای تحلیـل بقیـه متـن مـورد اسـتفاده 

گرفته انـد. قـرار 

3. یافته های پژوهش

پاسـخ های خبـرگان بـه مصاحبـه در پیوسـت مقالـه ذکـر شـده اسـت. ایـن پاسـخ ها بـه روش تحلیـل 
محتـوا مقوله بنـدی و از یکدیگـر تفکیـک شـدند تـا در مرحلـه بعـد فراوانـی هریـک از ایـن مقوله هـا 

مشـخص و نتایـج اسـتخراج شـود.
1-3. فراوانی مقوله ها

جدول هـای شـماره 1 و 2 فراوانـی هریـک از مقوله هـا در میـان موانـع و عوامـل توسـعه علـوم انسـانی و 
اجتماعـی را نشـان می دهـد.
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جدول 1. مقوله بندی موانع توسعۀ علوم انسانی و اجتماعی از دیدگاه خبرگان

فراوانیمقوله هاردیف
کاربرد علم1 18ضعف 

16سیاست زدگی و عدم تأمین استقالل جامعۀ علمی2

کیفی/ علمی3 14ضعف 

13نواقص دیوانی و تصمیم گیری4

12موانع فرهنگی5

10ماهیت علوم انسانی6

9بی توجهی به علوم انسانی7

کالن و ساختاری8 8مشکالت 

5نواقص درون دانشگاهی9

4ضعف تعامل بین المللی10

2ضعف نشر11

1ضعف بودجه12

جدول 2. مقوله بندی عوامل توسعۀ علوم انسانی و اجتماعی از دیدگاه خبرگان

فراوانیمقوله هاردیف
21تأمین فضای باز فکری و دانشگاهی1

17تقویت توانمندی علمی2

15کاربرد علوم انسانی3

14توجه به جایگاه علوم انسانی و تقویت انگیزه جامعه علمی4

12اصالح سیاست های دولتی5

8تقویت شبکه ها و انجمن های علمی6

6فرهنگ اسالمی7

5مالحظات فکری8

4همکاری های بین المللی9

3ارتقای فرهنگی10

3تقویت امکانات11

2توسعه میان رشته ای12

1همکاری حوزه و دانشگاه13

1تقویت نشر14

1تأمین بودجه15

1اصالحات حوزوی16
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2-3. تجزیه وتحلیل یافته ها

کشـور مـورد اشـاره خبـرگان  کـه در تبییـن عوامـل رشـد و توسـعه علـوم انسـانی در  فراوانـی مقوله هایـی 
گرفته انـد، نشـان می دهـد در بیـن 16 مقولـه مورداشـاره خبـرگان، پنـج مقولـه »تأمیـن فضـای بـاز  قـرار 
فکـری در دانشـگاه ها«، »تقویـت توانمنـدی علمـی«، »کاربـرد علـوم انسـانی«، »توجه بـه جایگاه علوم 
انسـانی و تقویـت انگیـزه جامعـه علمـی« و »اصـالح سیاسـت های دولتـی« به ترتیـب بیشـترین فراوانـی 
و پنـج مقولـه »توسـعه میان رشـته ای«، »همـکاری حـوزه و دانشـگاه«، »تقویت نشـر«، »تأمیـن بودجه« و 

کمتریـن فراوانـی را بـه خـود اختصـاص داده انـد. »اصالحـات حـوزوی« به ترتیـب 
کاربرد علم« و »سیاست زدگی  در جدول موانع توسعه علوم انسانی و اجتماعی، دو مقوله »ضعف 
و عـدم تأمیـن اسـتقالل جامعـۀ علمـی«، بیشـترین فراوانـی و دو مقولـه »تأمیـن بودجـه« و »اصالحـات 

کمتریـن فراوانـی را به خـود اختصاص داده اند. حـوزوی« 
کشـور مـا را بـه نکتـه  نگاهـی مقایسـه ای بـه جدول هـای موانـع و عوامـل توسـعه علـوم انسـانی در 
کـه از نظـر خبـرگان، بیشـترین فراوانـی  جالبـی رهنمـون می سـازد و آن اینکـه تقریبـاً همـه مقوله هایـی 
را بـه خـود اختصـاص داده انـد، در جـدول موانـع و عوامـل، مشـابه یکدیگـر هسـتند. به عنـوان مثـال، 
کاربـرد علـم« بـا 28 فراوانـی بیـش از سـایر  در جـدول موانـع توسـعه علـوم انسـانی و اجتماعـی »ضعـف 
کـه ایـن موضـوع ترجمـان »کاربـردی بـودن علـوم انسـانی«  کیـد خبـرگان بـوده  مقوله هـا مـورد توجـه و تأ
گرفته اسـت یا  کـه بـا 15 فراوانـی در رده سـوم عوامـل قرار  در جـدول عوامـل توسـعه علـوم انسـانی اسـت 
مقولـه »سیاسـت زدگی و عـدم تأمیـن اسـتقالل جامعه علمی« در جدول موانـع، ترجمان »تأمین فضای 
بـاز فکـری و دانشـگاهی« در جـدول عوامـل اسـت. بـا توجـه بـه اینکـه مصاحبه هـای ایـن پژوهش طی 
کـه به دلیل فضای سیاسـی  سـال های 1389-1390 انجـام شـده اسـت، می تـوان بـه ایـن نکتـه پـی برد 
کشـور  کمیـت فضـای امنیتـی بـر دانشـگاه های  کشـور از سـال 1388 بـه بعـد و به ویـژه حا کـم بـر  حا
کـه منجـر بـه اخـراج یـا بازنشسـته شـدن تعـدادی از اسـاتید دانشـگاهی و محـروم شـدن تعـدادی از 
گرفته اسـت. موارد فوق  دانشـجویان از ادامـه تحصیـل شـد، ایـن مقولـه مورد توجه جـدی خبرگان قرار 
کـه در آسیب شناسـی وضعیـت علـوم انسـانی و اجتماعـی و ارائـه راهکار  ناظـر بـر ایـن نکتـه مهـم اسـت 
کـه موانـع و عوامـل رشـد و توسـعه  بـرای بهبـود ایـن وضعیـت می بایسـت بـه ایـن نکتـه توجـه داشـت 
کشـور از یـک سـنخ اند وتوجـه بـه ایـن نکتـه راه را بـرای سیاسـتگذاری و  علـوم انسـانی و اجتماعـی در 

برنامه ریـزی هموارتـر می کنـد.
گرفتـن مقولـه »توسـعه میان رشـته ای ها« در رده هـای پایینـی جـدول نشـان می دهـد ایـن عامـل  قـرار 
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سیاسـت گذاری های  در  بنابرایـن  نـدارد؛  انسـانی  علـوم  توسـعه  و  رشـد  در  چندانـی  نقـش  فی نفسـه 
کشـور بایـد ایـن موضـوع را در ارتبـاط و پیونـد بـا مقوله هـای اساسـی تری همچـون تأمیـن فضـای  علمـی 
بـاز فکـری و علمـی در دانشـگاه ها، تقویـت توانمنـدی اسـتادان و دانشـجویان رشـته های مختلـف 
علـوم انسـانی، اسـتقالل جامعـه علمـی و پرهیـز از دامـن زدن بـه بازی هـای سیاسـی در دانشـگاه ها و 

کاربـردی شـدن علـوم انسـانی مـورد توجـه قـرار داد. شـاید مهم تـر از همـه، 
کشـور در درجـه نخسـت بایـد  از نظـر خبـرگان بـرای تولیـد و توسـعه علـوم انسـانی و اجتماعـی در 
کرد. توسـعه مطالعات میان رشـته ای   محیـط مناسـبی بـرای رشـد و پـرورش ایده هـای نـو و خالق فراهم 
گسـترش دهـد، امـا تحقـق ایـن  می توانـد تفکـر انتقـادی و خالقیـت را در میـان اصحـاب علـوم انسـانی 
امـر مسـتلزم اعتمـاد بـه دانشـگاهیان و اصحـاب علـوم انسـانی، تأمیـن اسـتقالل نسـبی دانشـگاه ها و 

پرهیـز از برخوردهـای امنیتـی بـا صاحبـان اندیشـه های نـو اسـت.
گام دوم برداشـته شـود و آن عبـارت اسـت  پـس از تأمیـن فضـای مبتنی بـر اسـتقالل و اعتمـاد، بایـد 
توسـعه  کشـور.  اجتماعـی  و  انسـانی  علـوم  دانشـجویان  و  اسـاتید  علمـی  توانمندی هـای  تقویـت  از 
میان رشـته ای ها باعـث یادگیـری رشـته ها از یکدیگـر، افزایـش قابلیـت تحلیلـی، تفکـر متدولوژیـک، 
مطالعـات  می شـود.  پیرامـون  جهـان  مسـائل  و  مشـکالت  بـه  عمیق تـر  نگرشـی  و  مفروضـات  نقـد 
که شـناخت  میان رشـته ای ایـن امـکان را بـرای دانش پژوهـان رشـته های علمـی مختلـف فراهم می کند 
بهتـری از فعالیت هـای علمـی یکدیگـر به دسـت آورنـد. آنهـا هرکـدام از موضـع و فرضیـات خاص خود 
کـه از مشـروعیت الزم در چارچـوب آن رشـته برخـوردار اسـت بـا موضـوع برخـورد می کننـد و بحـث و 
کشـیدن فرضیـات هرکـدام، آنهـا را به سـوی درکـی جدیـد از موضـوع  تبادل نظـر میـان آنهـا و به چالـش 
کنـد، می توانـد نقـش  گـر توسـعه میان رشـته ای ها در عمـل بتوانـد ایـن مهـم را محقـق  هدایـت می کنـد. ا

کنـد. کشـور ایفـا  مثبـت و مؤثـری در رشـد علـوم انسـانی در 
پـس از تقویـت توانمندی هـای علمـی بایـد بـرای ایجـاد پیونـد بیـن نیازهـای جامعـه و تولیـدات 
کـه در بخـش مبانـی نظـری و مفهومـی ذکـر شـد،  علمـی در قالبـی هوشـمندانه تـالش شـود. همان گونـه 
یکـی از اهـداف مهـم و اساسـی مطالعـات میان رشـته ای ، تجزیه وتحلیـل و ارائـه راهـکار بـرای حـل 
که یک رشـته به تنهایی قادر به شـناخت آن نیسـت. به عبارت دیگر، میان رشـته ای ها  مسـائلی اسـت 
کـه شـاخه های مختلـف علمـی قـادر بـه حـل  تی را دارنـد  داعیـه جامع نگـری و حـل مسـائل و مشـکال
کاربـردی نبـودن علـوم انسـانی و اجتماعـی مهم تریـن  آنهـا نیسـتند. بـا توجـه بـه اینکـه از نظـر خبـرگان، 
توسـعه  زمانی کـه  تـا  کـه  کـرد  نتیجه گیـری  این گونـه  می تـوان  اسـت،  کشـور  در  علـوم  ایـن  رشـد  مانـع 
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میان رشـته ای ها معطـوف بـه نیازهـای جامعـه و مشـکالت مـردم و حکومـت نشـود، نمی تـوان انتظـار 
کنـد. کشـور رشـد  داشـت دانـش علـوم انسـانی و اجتماعـی در 

از نظـر خبـرگان، ماهیـت علـوم انسـانی بـا علـوم دقیقـه متفـاوت اسـت و بـرای رشـد و توسـعه ایـن 
علـوم، ایجـاد فضـای مناسـب بـرای آزاداندیشـی و نقـادی ضـرورت دارد، زیـرا باز و بسـته بودن فضای 
تـا زمانی کـه  کشـور دارد. لـذا  بـر رشـد و توسـعۀ علـوم انسـانی و اجتماعـی در  سیاسـی تأثیـر  بسـزایی 
میان رشـته ای بـودن، مسـئولیت اجتماعـی را اقتضـاء می کنـد و مسـئولیت اجتماعی خـود پیامد آزادی 
و انتخاب آزاد شهروندان است )بحرانی، 1389: 1-20(. فضای امنیتی از دانشگاه ها رخت برنبندد 
و محیـط مناسـب و امنـی بـرای تضـارب آرا و اندیشـه ها فراهـم نشـود، توسـعه مطالعـات میان رشـته ای  

کشـور داشـته باشـد. نمی توانـد نقـش چشـمگیری در رشـد و توسـعه علـوم انسـانی در 

نتیجه گیری 

تولیـد علـم یکـی از شـالوده های اساسـی توسـعه و پیشـرفت جوامـع اسـت و در میـان تمـام علـوم، علـوم 
انسـانی رابطـه وثیق تـری بـا مفهـوم توسـعه و پیشـرفت دارد؛ زیـرا مبانـی فکـری و چارچوب هـای نظـری 
در  انسـانی  علـوم  بـه  توجـه  اخیـر  دهـه  دو  در  دلیـل  همیـن  بـه  می شـود؛  اسـتوار  آن  بـر  توسـعه یافتگی 
کشـور اهمیـت مضاعفـی یافتـه اسـت. بـا وجـود ایـن و به رغـم موفقیت هـای نظام  سیاسـت های علمـی 
گزارش هـای موجـود نشـان  کشـور در ایـن سـال ها،  جمهـوری اسـالمی در ارتقـای شـاخص های علمـی 
می دهنـد، وضعیـت تولیـد علـم در حـوزه  علـوم انسـانی و اجتماعـی چنـدان رضایت بخـش نیسـت. 
کـه در رشـد و توسـعه تمامـی علـوم، به ویـژه علـوم انسـانی می توانـد نقـش  ابزارهایـی  از  گرچـه یکـی 
داشـته باشـد، توسـعه مطالعـات میان رشـته ای  اسـت، امـا نتایـج به دسـت آمده در ایـن پژوهـش نشـان 
مؤثـری  نقـش چنـدان  به خودی خـود  میان رشـته ای ها«  »توسـعه  مقولـه  نظـر خبـرگان،  از  کـه  می دهـد 
کارآمـدی ایـن ابـزار، نیازمنـد تأمیـن شـرایط مهم تـری  در رشـد و توسـعه ایـن علـوم در ایـران نـدارد و 
همچـون تأمیـن فضـای بـاز فکـری در دانشـگاه ها و اسـتقالل جامعـه علمـی اسـت. همچنیـن توسـعه 
کـه  میان رشـته ای ها درصورتـی می توانـد در رشـد و توسـعه علـوم انسـانی و اجتماعـی مؤثـر واقـع شـود 
بـه افزایـش هم افزایـی علمـی صاحب نظـران رشـته های مرتبـط در حـوزه علـوم انسـانی و نیـز ارتقـای 
کشـور  کاربردی تـر شـدن علـوم انسـانی در  توانمنـدی علمـی اسـتادان، دانشـجویان و پژوهشـگران و 

منجـر شـود.
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پیوســت 1. عوامل رشــد علوم انسانی و اجتماعی از دیدگاه خبرگان

آیت اللهی
در  شیعی  عقلی  تفکر  غرب،  با  رقابت  پتانسیل  و  کشورها  سایر  به  نسبت  ایران  تاریخی  فرهنگی   ذخیرۀ 
کید اسناد باالدستی  ایران، آشنایی حوزویان با علوم انسانی و استادان علوم انسانی با اندیشۀ اسالمی، تأ

کشور بر پیشرفت علوم انسانی

گلشنی
روشن بودن نقش علوم انسانی در ارتقاء جامعه، ورود داوطلبان برتر به حوزه های علوم انسانی، به کارگیری 
علمی  مرتبط  حوزه های  در  انسانی  علوم  اصحاب  از  گرفتن  کمک  کشور،  مسائل  حل  در  انسانی  علوم 

دیگر، روشن بودن نقش علوم انسانی در فرهنگ سازی.

توفیقی

نظریه های  با  اندیشه ای  برخورد  انتقادی،  تفکر  رشد  فرهنگ،  توسعۀ  اندیشه ای،  و  فکری  آزاد  فضای 
غربی، توسعۀ رشته ها و میان رشته ای های علوم انسانی در دانشگاه ها، همکاری بیشتر حوزه و دانشگاه، 
ترویج نواندیشی در حوزه های علمیه، جلوگیری از برخوردهای امنیتی با تکثر و تنوع اندیشه ها در علوم 
کندوکاو بیشتر و عمیق تر در  انسانی، توسعۀ همکاری ها و همفکری های بین المللی در زمینه علوم انسانی، 
ریشه های اسالمی علوم انسانی، احترام به همفکری و هم اندیشی و مشورت، استفاده از همه ظرفیت های 
هدایت  انسانی،  علوم  متخصصان  شغلی  جایگاه  ارتقای  جهانی،  تجربه های  از  استفاده  فکری، 
به  وسعت بخشی  حوزوی،  و  دانشگاهی  انسانی  علوم  رشته های  به سمت  برتر  تحصیلی  استعدادهای 
حوزه تفکر و اندیشه در علوم انسانی، حذف برخوردهای امنیتی و حراستی از فضای تفکر و نواندیشی، 
گفتگو و آزادی بیان، تضارب افکار و عقاید، پرهیز از سیاست های انقباضی و  حمایت از فضای بحث، 
کاهش مداخله دولت در امور  تنگ نظری در حوزه تفکر و نواندیشی و اتخاد تدابیر انبساطی و وسعت نظر، 
زیرساخت های  تشویقی، توسعه  و  حمایتی  سیاست های  و  کالن  سیاست گذاری  به  کتفا  ا و  تصدی گری 
بین  هماهنگی  علوم،  سایر  و  انسانی  علوم  بین  بیشتر  ارتباط  برقراری  انسانی،  علوم  حوزه  در  پژوهشی 
توسعه  در  علمی  انجمن های  از  استفاده  انسانی،  علوم  برنامه ریزی  و  سیاست گذاری  در  درگیر  نهادهای 
استعدادهای  از  صیانت  در  علمی  قطب های  ایجاد  انسانی،  علوم  توسعه  در  آینده نگری  انسانی،  علوم 
مادی  هدفمند  حمایت های  انسانی،  علوم  نخبگان  اجتماعی  منزلت  ارتقای  انسانی،  علوم  درخشان 
انسانی،  علوم  دانش آموختگان  اشتغال  برای  انسانی، زمینه سازی  علوم  نام آوران  و  نخبگان  از  معنوی  و 
تقویت ارتباط علوم انسانی و صنعت، هدایت تحصیلی استعدادهای درخشان به سمت رشته های علوم 
انسانی، تقویت روح بررسی، تحقیق و ابتکار در علوم انسانی، حمایت مادی و معنوی از پژوهشگران و 
کانون های تفکر و اندیشه، به کارگیری دستاوردهای علوم انسانی  نظریه پردازان علوم انسانی، شکل گیری 
دوره های  کیفی  و  کمی  توسعه  تصمیم گیری،  و  تصمیم سازی  برنامه ریزی،  سیاست گذاری،  سطح  در 
کیفیت باال در حوزه علوم انسانی،  تحصیالت تکمیلی در علوم انسانی، تربیت اعضای هیئت علمی با 
کیفیت انجمن های علمی  کمیت و  افزایش بودجه های تحقیق و توسعه در حوزه علوم انسانی، افزایش 
کتاب، افزایش سهم تولیدات علوم انسانی در تولیدات  علوم انسانی، افزایش انتشار مجله های علمی و 
کرسی های نقد و آزاداندیشی در علوم انسانی، تقویت انجمن های  علمی جهان، ترویج نظریه پردازی و 
علوم  در  بین المللی  همکاری های  و  مبادله  توسعه  از  انسانی، حمایت  علوم  زمینه  در  دانشجویی  علمی 
دانش آموختگان  کارآفرینی  از  حمایت  انسانی،  علوم  دستاوردهای  تجاری سازی  از  حمایت  انسانی، 
اجتماعات  تقویت  کار،  بازار  نیازهای  با  فعال  تعامل  در  انسانی  علوم  رشته های  تحول  انسانی،  علوم 
و  انتقادی  تفکر  تقویت  هم افزایی،  مبتنی بر  علمی  شبکه های  در  تعامل  توسعه  انسانی،  علوم  در  علمی 
ارزشی جامعه، تأمین  نظام فرهنگی و  در  جایگاه علوم انسانی  دانشجویان، ارتقای  نظریه پردازی   توان 

استقالل نهادها و افراد تولیدکننده علوم انسانی.

اجتهاد نظری و عملی جامع و هماهنگ در مبانی و مسائل علوم انسانی و رسیدن به وحدت نظری.احمدی
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مؤمنی
جامعه  بازیگران  میان  اعتماد  علمی، وجود  دستاوردهای  برای  تقاضا  آزاد، وجود  نسبتاً  سیاسی  فضای   

کارآمد و بهنگام آمار و اطالعات. علمی، نظام 

کرصالحی ذا

و  نقد  علمی،  آزادی  مناسب،  پاداش  و  انگیزش  نظام  علمی،  شبکه های  علمی/  اجتماع  شکل گیری 
کنشگران  گره خوردن علوم انسانی با فرهنگ، اقتصاد و سیاست، تعامل همه بازیگران و  امنیت شغلی، 
اعم از استادان، بنگاه ها، دولت و...، رشد زیست بوم علم درکشور، آبشخور قوی فرهنگ اسالمی ـ ایرانی 

به ویژه حکمت متعالیه.

دانایی فرد
ارتقای  سیاست بازی،  پلشتی های  از  عالم  و  علم  حریم  حرمت  اندیشه ورزان،  و  کارگزاران  بین  پیوند 
در  آموزشی  کیفیت  ارتقای  رساله ها،  شکلی  و  محتوایی  جهت  تغییر  پژوهشی،  روش شناسی های 

دانشگاه ها.

کیفی به دانشجویان، برخورداری از مشروعیت فرهنگی، ارتباط سازنده و تعاملی با دولت، تولید قانعی  راد آموزش 
کیفی. نظریه، مفهوم و دانش 

هادیان
کردن علوم  کاربردی   استفاده از استادان برجسته برای تربیت نیروهای دارای ظرفیت الزم برای یادگیری، 
کاهش تأثیرگذاری نیروهای  انسانی، تمرکز در دوره های تحصیالت تکمیلی بر توانایی تحلیلی و نقادی، 

خارج از دانشگاه

قبادی

آن،  عملی  اثبات  و  علوم  این  کارکرد  بیان  در  انسانی  علوم  اصحاب  همه جانبه  اهتمام  و  گاهی  خودآ
کارکرد این علوم و اثبات عملی آن، تالش برای وضع قوانین  نهادسازی اصحاب علوم انسانی در بیان 
مستمر،  کوشش  زمینه،  این  در  علمی  اندوخته های  و  تحلیل ها  انباشت  انسانی،  علوم  حامی  مقررات  و 
کالن  سیاست های  اصالح  مهندسی زدگی،  اتهامات  سیطره  از  خروج  برای  برنامه ریزی شده  و  هدفمند 
کرسی های نظریه پردازی، تأمین  گسترش  گذاری مسئولیت ها و اختیارات به حوزه علوم انسانی،  کشور، وا

امنیت فکری و روانی نظریه پردازان علوم انسانی.

 تقویت زیرساخت ها ازجمله دایره المعارف نویسی.منصوری

غ افرو

علمی،  هستی شناسی  مباحث  جدی  انسانی، طرح  علم  به ویژه  علم  از  ما  تعریف  شدن  روشن  و  تنقیح 
بعد مباحث تاریخی و اجتماعی و سپس سیاست گذاری علمی، نظر بیشتر به مباحث معرفت شناسی، 
توجه به تفکر ناثنویت گرایی صدرایی الهام گرفته از قرآن و رویکرد منظومه ای آن، تحول ساختاری و تغییر 
گزینش  قدرت  و  رقابت  رشته ها، قدرت  نیازسنجی  دربارۀ  دانشگاه ها  عمل  استقالل  و  آزادی  رابطه ها، 

استاد و دانشجو، لزوم نظارت دولتی، نظام پاداش دهی برای محتوا نه برای فرم.

فراستخواه
در  علم  نبودن  تجملی  و  حاشیه ای  به معنای  علمی  فرهنگ  علمی، وجود  آزادی  دانشگاهی،  استقالل 
غیردولتی،  بخش های  از  دولت  باشد، حمایت  کشور  اداره  مبنای  علم  علمی، یعنی  جامعه، مرجعیت 

کارهای علمی توسط دولت، تعامالت بین المللی. عدم انحصار 

گشودن افق های اندیشه در عرصه علوم انسانی.باقری وجود عزم و جرئت برای 

رعایت اصول و آداب نقادانه و پرهیز از توجیه گرایی، رفع سوءفهم ها و سوءتفاهم ها از دانشگاه، اصالح مجاهدی
)نگرش( نظام سیاسی به دانش و فناوری و دانشگاه و دانشکده های علوم انسانی.
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پیوســت2. موانع رشد علوم انسانی و اجتماعی از دیدگاه خبرگان

آیت اللهی

کندی و لختی فعالیت علمی بدنۀ اصلی علوم انسانی، فقر جدی در نیازشناسی علوم انسانی، فقدان 
بودن  محدود  خودباوری،  ضعف  انسانی،  علوم  آموزش های  و  تحقیقات  و  نیازها  بین  مناسب  رابطۀ 
تعامل فعال با غرب، عدم تناسب بین ارزش های اسالمی و علوم انسانی، توزیع و نشر نامناسب، ضعف 

شدید توزیع اندیشه های ایرانی  _ اسالمی.

گلشنی

روشن نبودن اهمیت علوم انسانی در جامعه، تصمیم گیری برای علوم انسانی توسط مراجع ناوارد به این 
برای  کار  بازار  بودن  کمتر  مشورت ها،  و  حساس  مواضع  در  انسانی  علوم  اصحاب  نگرفتن  علوم، به کار 
فارغ التحصیالن علوم انسانی، تخصص گرایی افراطی و یک بعدی بودن فارغ التحصیالن دانشگاهی، 
کشور، اولویت جبران عقب ماندگی علمی ـ فنی، پایین بودن متوسط  مغفول بودن جایگاه علوم انسانی در 
به دلیل  انسانی  علوم  گرفتن  قرار  علمی، تحت الشعاع  کاذب  جو  به دلیل  انسانی  علوم  داوطلبان  سطح 

تفکر سکوالر )حل همه مسائل با علوم طبیعی و مهندسی(.

توفیقی

کافی نبودن میزان مسئله محوری علوم انسانی در  فاصلۀ علوم انسانی موجود با استقالل نظری و فکری، 
کردن نسبت خود با مبانی اسالمی _ ایرانی،  کشور و غلبۀ وجه نظری، سردرگمی علوم انسانی در مشخص 
فضای تک صدایی و فرداندیشی، برخورد حذفی با اندیشه های غربی، بی توجهی جامعه به تخصصی 

کشور. کردن نظریه های علوم انسانی در  بودن علوم انسانی، ضعف در عملیاتی 

مؤمنی

دوگانگی ساختاری تولید علم ناشی از ساختار رانتی و توسعه نیافته اقتصاد سیاسی ایران، فقدان تقاضا 
نظام  مانند  زیرساخت ها  منابع، فقدان  تخصیص  و  تصمیم گیری  نظام  در  انسانی  علوم  یافته های  برای 
آمار و اطالعات قابل اعتماد و بهنگام و فقدان آمادگی برای اصالح و بهبود آن در نظام تصمیم گیری و 

تخصیص منابع.

نبودن اتفاق نظر در مورد مبانی نظری علوم انسانی.احمدی

کرصالحی ذا

کاربست یافته های علمی، فعال شدن جریان های  سیاست زدگی و روزمرگی و نگاه ابزاری به علم، عدم 
علم گریز و علم ستیز، استبداد ساختاری، ایستارهای شناختی ضدتوسعه مانند فاتالیسم و تقدیرگرایی، 
عدم  انسانی،  علوم  بودن  کاربردی  و  مسئله محوری  عدم  انسانی،  علوم  نشدن  بومی  و...،  منفی  زهد 

حرکت علوم انسانی به سمت میان رشته ای شدن، انتظارات متعارض و ناهمگون از علوم انسانی.

دانایی فرد
فقدان استادان برجسته در حوزه دکتری، غیرپرستی افراطی و دشمنی ورزی با دانش غیر، تخطئه علوم 

کشورها، ذبح آموزش توسط پژوهش. دیگر 

قانعی راد

کاهش  گسترده و نسنجیده بخش دولتی،  کشور، دخالت  جوان بودن برخی از رشته های علوم انسانی در 
کاربرد شاخص های علوم  پیوند علوم انسانی با دانش جهانی، بدبینی فرهنگی نسبت به علوم انسانی، 
طبیعی و مهندسی، عدم تعامل علوم انسانی با بخش سیاست گذاری، عدم رعایت استقالل دانشگاه ها 
کاهش مشروعیت و حمایت از توسعه علوم انسانی، افزایش تعداد  و آزادی های علمی برای پژوهشگران، 
در  تدریس  برای  باصالحیت  و  باتجربه  استادان  فقدان  و  تکمیلی  تحصیالت  رده های  در  دانشجویان 
نامشخص  تکمیلی،  تحصیالت  دانش آموختگان  کیفیت  سطح  کاهش  تکمیلی،  تحصیالت  دوره 
کاربردی و انتقال ترکیب  کیفی با آموزش های حرفه ای و  بودن حد و مرز آموزش های نظری، رشته ای و 

سازمان نیافته غیرهدفمندی از این دو به دانشجویان.

هادیان
کاربردی نبودن و ارتباط نداشتن با نیازهای جامعه، ایرادهای اساسی  فقدان فهم مطلوب از علوم انسانی، 
که خود را ذی حق  تدریس در دوره لیسانس و به ویژه تحصیالت تکمیلی، وجود نیروهای خارج از دانشگاه 

و دارای صالحیت برای دخالت در علوم انسانی می بینند، ضعف اساسی در انجام پژوهش.
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نقش و جایگاه مطالعات 
میان رشته ای در رشد و ...

قبادی

حل  در  انسانی  علوم  کارآمدی  به  نسبت  تجربی، بی باوری  دانشی  به عنوان  انسانی  علوم  کردن  متهم 
عدم  و  گاهی  کم آ انسانی،  علوم  دانش  ماهیت  به  نسبت  عمومی  گاهی  کم آ اجتماعی،  مشکالت 
تفکیک میان فنون علوم انسانی با مفاهیم نظری آن، پایین بودن سطح اعتبارات حوزه علوم انسانی و 

کمیت مهندسی و علوم تجربی. حا

تبدیل نشدن علوم انسانی به یک حرکت علمی.منصوری

غ افرو

گرفتن علوم انسانی تحت الشعاع علم ابزار )علوم دقیقه، فنی، مهندسی و پزشکی( و نداشتن  قرار 
و  فرهنگ  با  علم  نسبت  و  متافیزیکال  مبادی  به  هدف، بی توجهی  علم  به عنوان  درخور  جایگاه 
کم بر رشته های علمی، فنی،  تاریخ و جامعه، نگاه به علوم انسانی از زاویه فن زدگی و ابزارزدگی حا
کم بر سیاست های آموزش عالی به طور خواسته  مهندسی و پزشکی به دلیل ذهنیت تکنیک زده حا
یا ناخواسته و مستقیم یا غیرمستقیم، فضای روانی سنگین، بازتولید وضعیت نامناسب علوم انسانی 
به رغم میل به دگرگونی به دلیل بی توجهی به ظرایف و دقایق مرتبط با علوم انسانی، فقدان جایگاه 
علوم  رشد  باعث  می تواند  که  بسترها یی  به لحاظ  نه  و  نرم افزاری  به لحاظ  انسانی، نه  علوم  درخور 
انسانی و بومی شود و بی توجهی به ایجاد بسترهای الزم، نگرش پوزیتیویستی جامعه شناسان علم 
که موجب بی ارتباطی  دارای نفوذ در وزارت علوم و نداشتن درک عمیقی از مباحث فلسفی علم 
علم با نیازهای جامعه می شود، عدم رعایت موازین اخالقی در نظام آموزش عالی، غلبۀ ابزارگرایی ها 
تمامی  در  قالب ها  معنایی، غلبۀ  جوهره  و  اخالق گرایی، معنویت، محتوا، هستی  به  توجه  به جای 
علوم، سیاسی و فرمالیته شدن فضا و توجه به مسائل نامربوط به انقالب، قبیله گرایی و تبارگماری 
کاذب به  کم در آموزش عالی ما و وزارت افراد ناآشنا با این ظرایف، غلبۀ تمدن گرایی صوری و  حا
که دغدغه های  کشور به نام فرهنگ و فرهنگ گرایی  قیمت فرصت سازی برای غارت بیت المال در 
اسالمی  جمهوری  پوسته  زیر  افراد  از  برخی  شخصی  مانور  می دهد،  قرار  تحت الشعاع  را  اخالقی 
معتمد مردم، بی توجهی به آزادی، فرهنگ و روشنفکری، علمی نبودن شاخص ها و اهمیت منافع 
و  سیستماتیک  متفکر  افراد  جایگاه  سیاسی، فقدان  کالن  سطح  القائات  با  همراه  آن  در  شخصی 
آموزش  در  ما  پاداش های  نظام  آلودگی  افراد،  جابجایی  به  تغییر  نگرش  تقلیل  کشور،  در  کالن نگر 

عالی.

فراستخواه

بودن  کارآمد  رشته ها، نا سایر  به  نسبت  انسانی  علوم  بخش  در  علم  تولید  وضعیت  بودن  نامطلوب 
تحقیقات  از  مؤثر  بهره برداری  عدم  جامعه،  نیازهای  رفع  برای  کشور  انسانی  علوم  تحقیقات 
دانش  مناسب  جایگاه  فقدان  داده ها،  در  و...  خالقیت  نوآوری،  ابداع،  ضعف  انجام شده، 
تولیدشده در مجموعه دانش جهانی، ضعف بخش غیردولتی در حوزه علوم انسانی و اجتماعی و 
عدم حمایت دولت از آن، انحصار و مداخله جویی دولت، ضعف همکاری های علمی بین المللی، 
اجتماعی، انزوای  و  انسانی  علوم  در  ایدئولوژی  یك  شدن  علم، هژمونیك  در  سیاسی  مداخله های 

سیاسی جامعه در عرصه بین المللی و تنش های بین المللی، خودسانسوری، مهاجرت مغزها.

باقری
امکان  عدم  انسانی،  علوم  با  دین  رابطه  از  نادرست  درک  انسانی،  علوم  بحث  کردن  سیاسی 

کمی نگری در پژوهش، انفعال در برابر نظریه های رایج. آزاداندیشی در دانشگاه، صورت گرایی و 

مجاهدی

ایدئولوژی زدگــی، نــوع انتظارات و تعریف ما از نهاد دانشــگاه به ویژه دانشــکده های علوم انســانی و 
نقش آنها، نگرش امنیتی و انتظامی به دانشــگاه، تکنولوژی اندیشــی درباره  نحوه  رشد علوم انسانی، 
فراهم نبودن امکان نقادی، نسبی اندیشــی، خاص گرایی، فقدان رویکرد حل مســئله ای در مدیریت 

کالن و خرده نهادهای علمی.
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Abstract
Interdisciplinary studies can play a pivotal role in the growth and development 
of sciences, especially the humanities. In the present article, through semi-
structured interviews with some experts and thinkers in Iran and the 
content analysis of their ideas, attempt is made to answer these questions: 
in the view of experts, what are the main obstacles to the development of 
humanities in Iran? And what role can interdisciplinary studies play in the 
development of humanities? The results of the study show that according to 
experts, “interdisciplinary development”, having the twelfth place among the 
sixteen important factors in the development of humanities, does not have a 
considerable effect on the development of humanities in Iran per se, and its 
efficacy depends on the existence of more important conditions, such as the 
provision of an open intellectual climate at universities and the independence 
of scientific community. The development of interdisciplinary studies can play 
a part in the development of humanities in Iran, only if it results in scientific 
synergy among experts in different disciplines of humanities, improves the 
scientific ability of professors, students and researchers, and makes humanities 
more applicable in society.
Keywords: Iran, humanities, interdisciplinary studies, experts.

1. Assistant Professor of Political Science, Kharazmi University (Corresponding Author).
ghasemi_aliasghar@yahoo.com
2. Ph.D in Public Policy-Making, University of Tehran.  emamirazie@alumni.ut.ac.ir 

1



Vol.7
No.4

Autumn 2015

Interdisciplinary
Studies in the Humanities

Bibliography

A group of authors. (1390/2011). Majmu’eh maqālāt dar hamāyeš-e tahavol dar ‘olum-e 
ensāni. Tehran: Entešārāt-e Dānešgāh-e Tehran.

Bahrani, M. (1390/2011). Miyān rešteh-i be masābe-ye mas'uliyat: Negāh-e Hanjāri. 
Motāle’āt-e Miyān Rešteh-i dar Olum-e Ensāni, 3(1), 1-20.

Dāvari, R. (1389/2010). ‘Olum-e ensāni va barnāmeh rizi-e tuse’eh. Tehran: Našr-e 
Fardāyi Digar.

Fakuhi, N. (1389/2010). Diyāspurā-ye ‘elmi-e Irāni va naqš-e ān dar bumi sāzi-e ‘olum-e 
ejtemā’i dar Irān. In ‘elm-e bumi, ‘elm-e jahāni, emkān yā emtenā’?. Tehran: Jahād-e 
Dānešgāhi-e Tarbiyat-e Mo’alem.

Farāsatxāh, M. (1389/2010). Dānešgah va āmuzeš-e āli, manzar hā-ye jahāni va mas’aleh 
hā-ye Irāni. Tehran: Našr-e Ney.

Fazeli, N. (1384/2005). Kodām me’yār? Barresi-i ensān šenāxti dar zamineh-ye tulid-e 
‘elm va čāleš hā-ye ‘olum-e ensāni dar Irān. ‘Olum-e ejtemā’i, 30, 1-44.

Haword, A . (1387/2008). Motāle’āt-e miyān rešteh-i va fanāvai hā-ye jadid: Motāle’eh-
ye muredi. (translated by: Šāh ‘Alizādeh, M.). in čāleš hā va čašm andāz hā-ye 
motāle’āt-e miyān rešteh-i. compiled & translated by: ‘Alavi Pur, S. M., et al. Tehran: 
Pažuheškadeh-ye Motāle’āt-e Farhangi va Ejtemā’i.

Isnā (Servis-e 'elmi va fanāvari- pažuheši). (1382/2003). (7-13-2003). Gozāreš-e ‘olum-e 
ensāni tanhā hodud-e du darsad-e (2%) tulidāt-e ‘elmi-e du daheh-ye axir rā beh xud 
extesās dādeh ast. Tehran.

Klein, J. Th. (1387/2008). Miyān rešteh-gi va tarkib-e rešteh hā. (translated by: Bayāt, 
M.). in Mabāni-e nazari va raveš šenāsi-e motāle’āt-e miyān rešteh-i. (compiled & 
translated by: ‘Alavi Pur), S. M., et al. Tehran: Pažuheškadeh-ye Motāle’āt-e Farhangi 
va Ejtemā’i

Kusari, M. (1393/2014). Raveš-e keyfi. In majmu’eh maqālāt-e rahyāft va raveš dar 
‘olum-e siyāsi. (edited by: Manučehri, ‘A.). Tehran: Entešārāt-e Samt.

Lattuca, L. R. (1387/2008). Āmuxtan-e kār-e miyān rešteh-i (translated by: ‘Alavi Pur, S. 
M.). in čāleš hā va čašm andāz hā-ye motāle’āt-e miyān rešteh-i. compiled & translated 
by: ‘Alavi Pur, S. M., et al. Tehran: Pažuheškadeh-ye Motāle’āt-e Farhangi va Ejtemā’i.  

Lynch, J. (2006). It’s not easy being interdisciplinary. International Journal of 
Epidemiology, 35,  1119–1122. 

Majmu’eh maqālāt-e kongereh-ye meli-e ‘olum-e ensāni. (1385/2006). Tehran: Entešārāt-e 
Pažuhešgāh-e ‘Olum-e Ensāni va Motāle’āt-e Farhangi.

2



Vol.7
No.4
Autumn 2015

Interdisciplinary
Studies in the Humanities

Morin, E. (1387/2008). Pirāmun-e miyān rešteh-gi (translated by: Molābāši, T.). in 
Mabāni-e nazari va raveš šenāsi-e motāle’āt-e miyān rešteh-i. compiled & translated 
by: ‘Alavi Pur, S. M., et al. Tehran: Pažuheškadeh-ye Motāle’āt-e Farhangi va Ejtemā’i.  

Nowacek .R. S. (1387/2008). Nazariyeh-ye goftoguyi-e peyvand-e miyān rešteh-i 
(translated by: ‘Alavi Pur, S. M.). in Mabāni-e nazari va raveš šenāsi-e motāle’āt-e 
miyān rešteh-i. (compiled & translated by: ‘Alavi Pur, S. M., et al). Tehran: 
Pažuheškadeh-ye Motāle’āt-e Farhangi va Ejtemā’i.  

Pāyā, ‘A. (1383/2004). Mavāne’-e rošd-e ‘olum-e ensāni dar Irān. (Lecture in Mu’aseseh-ye 
Pažuheš va Barnāmeh rizi-e  Āmuzeš-e ‘Āli). Retrieved from: yaznahad.ir

Qāne’i Rād, M. A. (1384/2005). Jāme’eh šenāsi-e rošd va oful-e ‘elm dar Irān. Tehran: 
Markaz-e Tahqiqāt-e Siyāsat-e ‘Elmi-e Kešvar. 

Rafi’ Pur, F. (1381/2002). Mavāne’-e rošd-e ‘elmi Irān va rāh-e hal hā-ye ān. Tehran: 
Šerkat-e Sahāmi-e Entešār.

Rowland, S. (1387/2008). Miyān rešteh-gi (translated by: Karami, M.). in Mabāni-e 
nazari va raveš šenāsi-e motāle’āt-e miyān rešteh-i. compiled & translated by: ‘Alavi 
Pur, S. M., et al. Tehran: Pažuheškadeh-ye Motāle’āt-e Farhangi va Ejtemā’i.  

Sāruxāni, B. (1392/2013). Raveš hā-ye tahqiq dar ‘olum-e ejtemā’i (17th ed.). Tehran: 
Entešārāt-e Pažuhešgāh-e ‘Olum-e Ensāni va Motāle’āt-e Farhangi.

Seyed Emāmi, K. (1386/2007). Pažuheš dar ‘olum-e siyāsi. Tehran: Pažuheškadeh-ye 
Motāle’āt-e Farhangi va Ejtemā’i va Entešārāt-e Dānešgah-e Emām Sādeq.

Tennyson, A. (2012).Interdisciplinary learning and interdisciplinary curriculum In Jim 
parson and Larry beauchamp, From knowledge to action, Alberta education. Alberta, 
Canada.

Xursandi Tāskuh, 'A. (1388/2009). Tanavo'-e guneh šenāxti dar āmuzeš va pažuheš-e 
miyān rešteh-i. Motāle’āt-e miyān rešteh-i dar ‘olum-e ensāni, 1(4), 57-83.

Zāker Sālehi, Gh. (1389/2010). Vaz’iyat-e tulid va entešār-e ketāb hā-ye ‘olum-e ejtemā’i 
dar Irān bar asās-e olgu hā-ye ‘elm sanji. Jāme’eh šenāsi-e Irān, 11(3), 56-77.

3


