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چکیده
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مقدمه
بیشتر دیدگاههای موجود در تبیین چگونگی پیشرفت و تحول علم با رویکرردی تویری،ی ،تراریوی و
جامعهشناختی به پروسه تحول و پیشرفت علم پرداختهاند .بنابراین ،از ابتردا برا زبرانی تجروی ی و برا
پیشفرض مدیریت این تطورات و تحوالت تدوین نشدهاند .دیدگاههای ارائه شده در اینباره را در یک
دستهبندی کالن به دو بوش نظریات معرفتی و نظریات غیرمعرفتی یا زمینرهگرا میتروان تسسریم کررد
(ر.ک :اسمیت ،1991 ،ص.)981
نظریات معرف تی برای پیشرفت و تغییرر علرم بیشرتر برر عنایرر و عوامری درونری علرم ،ماننرد
نظریات ،مسائی و ...تأکید دارند .نظریره مسرئلهمحوری الئرودن ( )1978و نظریره هسرتۀ سروت
الکاتوش )ر.ک :الزی ،1377 ،ص 278به بعد؛ چراممرز ،1387 ،ص 102و الکراتوش،1978 ،
ص )40بر این اساس تبیین شدهاند.
در مسابی نظریات معرفتی ،نظریات غیرمعرفتی یا زمینهگرا قرار دارند که بیش از آنکه به ساختار
ِ
منطسی خود نظریه ها و رابطه آنها با قراین و شواهد مناسب و مسائی موجود در هر علم توجه کننرد،
به خود حامالن و حامیان نظریهها معطوف هستند؛ یعنی بر توانمندیهای ترویجی و تبلیغاتی آنران
و فضای اجتماعی دوران و مانند اینها تأکید میکنند .عوامی روانشناختی یا جامعهشناختی از دسته
عوامی بیرونیاند که محور پارهای از تبیینهای زمینهگرا از تغییرات علمیاند .نظریات ارائه شرده از
سوی توماس کوهن (دیدگاه پرارادایمی) (ر.ک :کروهن1970 ،؛ واعر برزانری ،مسرد ،،یرادقی و
عبرردامملکی ،بیتررا ،ص )323و نیرر فایرابنررد (فایرابنررد ،1371 ،ص  39و 47؛ همررو،1373،
ص111-114؛ الزی ،1377 ،ص243؛ چاممرز ،1387 ،ص )168-161از این سنخاند1.

اگرچه می توان با توجه به این نظریات درباره امکان یا عد ،امکران مردیریت پیشررفت و تحرول
علم و نی چگونگی آن قضاوت کرد ،اما این نظریات از این دیدگاه و از این خاستگاه به حی مسرئله
نپرداختهاند .آنچه در نظریه و تئوری ارائه میشرود؛ روابرم میران پدیردههرا اسرت کره ایرن روابرم
تداعیکننده نوعی قوانین جاری بین رویدادها ،پدیدهها یا م،اهیم است .بره ایرن قروانین یرا روابرم
گ ارهها یا قضایا گ،ته میشود .از دیدگاه تعدادی از مت،کران به مجموعه قضایا یا گ ارههایی که کم و
 .1برای اطالع بیشتر از دیدگاههای زمینهگرا یا گسسرتی ر.ک :کارنرا 1390 ،؛ آرثربررت 1374؛ مالیرری1390 ،؛ زیبراکال 1382 ،و مسرد،
حیدری .1391
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بیش کلی و فراگیر بوده و ابعاد موتلف پدیده را تعریف مینمایند ،نظریه یا تئوری گوینرد ( بیبیره،
 ،1998ص .)84تبیین و ارائه یک نظریه ،مهمترین امر از یکسو احصاء و تعیین متغیرها و عوامری
مؤثر در آن نظریه است و از سوی دیگر طبسهبندی ،وزندهی و تبیین نوع و سطح ترابم و نسبت آنها
با یکدیگر است (ر.ک :پامالجی .شومیکر ،تانکارد ،ال .السورسا،1390 ،ص.)29
نظریهای که توانایی احصاء و تعیین متغیرها و عوامی مؤثر و ایلی را از یکسو و تبیین ارتبرا،،
نسبت و تعامی آنها را با یکدیگر از سوی دیگر نداشته باشد ،اگر نگروییم نظریره نامیرده نمیشرود،
ً
قطعا نظریهای ابتر خواهد بود.
تحول علو ،انسانی الز ،است:
بر این اساس ،در نظریۀ مدیریت ِ
 -عوامی کلیدی مؤثر در تحول احصاء گردند؛

 با توجه به اهمیت و اومویت ،این عوامی طبسهبندی و وزندهی شوند؛ عوامی مدیریتپذیر از عوامی مدیریتناپرذیر ت،کیرك و رابطره علری و معلرومی و ترأثیر وتأثری این عوامی با یکدیگر تبیین شود.
امکان مدیریت تحوالت علم در پی آن است که چهارچوب و
نوشتار حاضر با م،روض دانستن
ِ

عنایر ایل ی نظریه مدیریت تحول در علو ،انسانی را ارائه کند ،با اومویتسرنجی و وزندهری هرر
کدا ،،چگونگی ترابم و تأثیر و تأثر آنها بر یکدیگر را در راستای تحول در علو ،انسانی بررسی کند.
 .1مفهومشناسی

پیش از تبیین چگونگی مدیریت تحول در علو ،انسانی الز ،است ،م،هو ،و برداشت از سه کلیدواژۀ
محوری بحث ،یعنی علو ،انسانی ،علو ،انسانی اسالمی و تحول به یورت اجمامی تحلیی شروند.
ِّ
واضح است به عنوان امری مسدمی ،تبیین دقیق نظریه متوقف بر ارائۀ تصویری روشن از این م،اهیم
کلیدی است.

 .2-2علوم انسانی
علو ،انسانی را از مناظر موتل،ی میتوان مورد بررسی و تعریف قرار داد :تعاریف ناظر بره موضروع
(فرررارابی1382 ،ش ،ص ،11پارسرررانیا ،1)1383 ،تعررراریف نررراظر بررره کرررارکرد (میربررراقری،
 .1همچنین ن.ک :مجموعه مصاحبههای همایش تحول در علو ،انسانی ،1390 ،ص611؛ ص ،471ص.128
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،1389ص ، )130تعاریف ناظر به غایت(مصباحی دی،1361 ،ص ،).196تعاریف ناظر بره روش
(فروند ،1372 ،ص )3یا تعاریف ناظر به گستره(استسرایی و نراظر بره مصرادیق(علیپور ،حسرنی،
 1389و مجموعه مساالت کنگرۀ ملری علرو ،انسرانی ،1381 ،ص 201و مجموعره مصراحبههای
همررایش تحررول در علررو ،انسررانی ،1390ص)113یررا تعرراریف حررداکمری) .ممکررن اسررت همرره
تعریفهای پیش گ،ته ،بسته به اهداف و اغراض تعریف کننده ،درست باشد .از اینرو بر یحت یا
سسم یک تعریف با یرف نظر از مالک و علت تسسیم چه بسا نتوان برهان اقامه نمود .مرذا بره نظرر
میرسد برای روشن شدن محدودۀ بحث در ارائه نظریۀ مدیریت تحول مناسب است تعری،ی نراظر
به مصادیق مورد توجه قرار گیرد.
بنابراین در این نوشتار مراد ما از علو ،انسانی:
«علومی است که امروزه در دانشگاهها و مراکز علمـی بـه ا ـن عنـواق لیـی میگردنـ ماننـ
حیوق ،اقتصاد ،جامعهشناسی ،ار خ ،سیاست ،علیم و ربیت ،رواقشناسی و». ...

 .1-2علوم انسانی اسالمی

1

2

دومین کلیدواژهای که الز ،است بدان پرداخته شود علو ،انسانی اسالمی است .بحث علو ،انسرانی
اسالمی ،مبتنی بر مباحث مربو ،به علم دینی و ارتبا ،علم و دین است .از اینرو اهرم محورهرای
مورد بحث عبارتند از:
-

تبیین و بررسی ایی ارتبا ،علم و دین3

 چگونگی برقراری این ارتبا :،آیا ایامت با علم تجربی 1است یا دین (نسری) 2چگرونگی . 1بر اساس مصوبة شورای تحول و ارتسای علو ،انسانی شورای عامی انسالب فرهنگی11،رشته به عنوان رشتههای دارای اومویت برای تحرول و
نوسازی علو ،انسانی مشوص شدهاند و شامی « :علو ،سیاسی ،مدیریت ،حسوق ،علو ،اقتصادی ،علو ،ارتباطات ،روانشناسی ،جامعهشناسی،
تاریخ ،فلس،ه ،فلس،ة دین و کال ،،هنر ،معماری ،مطامعات زنان  ،علو ،تربیتی» میباشد.
 . 2برای اطالع از مباحث علم انسانی اسالمی(علم دینری) ر ::.جروادی آملری1387؛ سروزنچی1389 ،؛ براقری  1386و 1387؛ پارسرانیا،
 ،1383چاممرز1387 ،؛ حسنی ،علیپور و موحدابطحی1381 ،؛ بستان و همکاران1391 ،؛ زیبا کال1384 ،،؛ سروش.1370 ،
 . 3برخی مت،کران به دالیی موتلف قائلند بین دین و علم ارتبا ،و تالئم وجود ندارد یا نباید داشته باشد .در اندیشه غرب این افراد را به دو گروه
اساسی توان تسسیم نمود :نوست افرادی که قائی به تعارض علم و دینند .مانند پوزیتیویستها یا افرادی همانند دراپر و وایت.پوزیتیویستها بر
این باورند تنها یک روش برای کسب معرفت وجود دارد و آن هم روش تجربی است.حال ممکن است از مشاهده و تجربه آغراز کننرد و یرا بره
واسطه مشاهده و تجربه داوری و اثبات نمایند .گروه دو ،نی بر این عسیده اند که علم و دین دو حوزه مستسیاند مذا ارتباطی برا یکردیگر برقررار
زبان دین و علم جدا از یکدیگرند و هیچ ارتباطی بین
نمیکنند ،مانند نئوارتدکسها ،اگ یستانسیامیسمها و تحلیی زبانیها .اینان قائیاند اساسا ِ
آن دو وجود ندارد .مذا نه میتوان از تالئم آنها سون گ،ت و نه از تنافی و تضاد.
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تأثیرگذاری بر یکدیگر و...
ً
 سطوح و درجات این ارتبا :،یرفا در مسا ،گردآوری اسرت یرا در مسرا ،داوری نیر ایرنارتبا ،برقرار است به عبارت دیگر دین در پیشفرضها،فرضیهها ،گ ارههای علمری و...
میتواند ورود داشته باشد
نوع نگاه ما به منابع معرفتی :نگاه ما به عسی ،وحی و تجربه ،تناسب و ارتباطی کره ایرن سره برا
یکدیگر برقرار میکنند.
اتواذ مبنا در هر کدا ،از محورهای مذکور در رویکردتحولگرایانه ما در علو ،انسانی میتوانرد
مؤثر واقع گردد .از جمله متغیرهای ایلی که علم دینی مورد نظر را از دیگرر تعراریف و نیر علرو،
انسانی مدرن جدا میکند به موارد ذیی میتوان اشاره نمود:
نوست آنکه منابع معرفتی خود را به حس و تجربه منحصرر نمیکنرد ،بلکره تحلیری برهرانی،
شهود ،و از همه مهمتر کتاب و سنت را به عنوان منبع معرفتزا به رسمیت میشناسد؛
دو ،آنکه اگر بوواهد به محاظ اعتبار معرفتی این منابع را رتبهبندی کند ،اعتبار وحری (کتراب و
سنت) از همه منابع دیگر باالتر است ،و اعتبار تجربه در آخرین رتبه( .هرچند جایگاه آخرر داشرتن
ً
ایال به معنای بینیازی از [یا کماهتمامی به] پژوهشهای تجربی نیست)؛
سومین نکته نی آن است که ،در این مبنا ورود پیشفرضها و ارزشهای دینی در علرم ،ورودی
ً
معرفتی است ،نه یرفا فرهنگی و منطسهای؛ و مذا (بهو یژه در عریه علو ،انسانی) اگرر علرم جهران
شمومی وجود داشته باشد ،علم دینی است؛ نه علم غربی که بر اساس پیش فرضهای غیر موجره و
ارزشهای نامعتبر اومانیستی بنا شده است.
با توجه به مطامب بیان شده علو ،انسانی اسالمی را اینگونه میتوان تعریف نمود:
« علم انسانی اسالمی علمی اسـت کـه راتارهـا ،ارا نـ هان هنـی و صـلتهان اـردن ـا
اجتماعی انساق را به نحون روشمن  ،با استفاده از مبانی معراتی اسالم(کتاب ،سـنت و عیـ
مورد مطالعه قرار داده و در حیق غا ات مورد وجه اسالم کارآم باش ».
 . 1چه بسا نظرات خسرو باقری و سعید زیباکال ،را در این راستا بتوان ت،سیر نمود(.رک :خسرو باقری ،علم دینی امکران ،ماهیرت و ضررورت و
هویت علم دینی و نی کرسی نظریه پردازی علم تجربی دینی و سعید زیباکال ،،معرفتشناسری اجتمراعی طررح و نسرد مکترب ادینبرورا و نیر
تعلسات و تسویم دینی علو ،درعلم دینی دیدگاهها و مالحظات ،سیدحمیدرضا حسنی و دیگران).
 .2دیدگاه های ارائه شده از سوی فرهنگستان علو ،اسالمی به این امر تمایی جدی دارد.
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 .3-2حول

1

درباره اینکه تحول در علو ،انسانی چگونه یرورت میپرذیرد ،مرراد از دسرتیابی بره علرو ،انسرانی
اسالمی که نتیجه تحول خواهد بود چیست ،دیدگاهها و نظرات مت،راوتی ارائره شرده کره مبتنری برر
برداشتهای مت،اوت از تحول علو ،انسانی است 2.اما نسبت به چگونگی مردیریت و راهبرری ایرن
تحول نظریهای ارائه نشده است .آنچه به نظرر میرسرد ،منظرور از تحرول در علرو ،انسرانی ،تغییرر
بنیادین و تبدیی شدن یک علم ،نظا ،علمی یا گ اره علمی ،به علم ،نظا ،یا گ ارهای جدید در تمرامی
جهات است .متناسب با این تغییر اساسی ،هر چه تغییر ج ئیتر باشد تحرول نراقصتر واقرع شرده
ً
است .امبته باید توجه نمود تومید علو ،انسانی اسالمی اوال یک پروسه تدریجی و بلند مدت است و
ً
ثانیا به معنای حذف و کنار گذاشتن کامی علو ،انسانی فعلی نوواهد بود مذا در برخی از مروارد برا
ً
قطعا قابی است،اده و چه بسا یاری دهنده به این فرایند نی باشند3.
مالحظاتی،
بنابراین میتوان گ،ت:
« حول ،ارا ن ن است ر جی که داران سطوح مختلفی مانن بومیسازن ،اسالمیسازن بوده
ودرآق علوم انسانی به نحون روشمن از مبانی و منابع معراتی اسالم(کتاب ،سنت وعی

برآم ه

ودر حیق غا ات انسانی و اجتماعی اسالم نیز کارآم میگردد .به عبارت د گر د ن عالوهبرمبانی
و روش ها ،در غا ات هم ورود داشته و به صورت موجبه جزئیه در موضوع و گزارههان علمی نیـز
از نی می واق استفاده نمود».
 . 1تحول در مغت به معنای تغییر و ان،صال است .راغب در این باره مینویسد :ایی حول تغیرر شریءو ان،صرا ..بره اعتبارتغیرگوینرد« :حرال
امشیءیحول»و به اعتبار ان،صال گویند« :حال بینی و بینك» سال را ازآن حول گویند که متغیرر اسرت و انسرالب و دوران دارد .جانرب و طررف
شیء را حول گویند که میتواند به آن متحول شود و برگردد (رک :راغرب ایر،هانی ،بیترا ،1 ،ص 266؛ قرشری ،2 ،1378 ،ص.)198
بنابراین ،تحول را می توان به معنای تبدیی و تغییر از یورت ،حامت یا ی،تی به یورت ،حامت و یر،تی دیگرر دانسرت (مصرط،وی،1381 ،
 ،2ص.)318
دوبرداشت اسالمیسازی و بومیسازی رابه عنوان برداشتهای ایلی از تحول میتوان نا ،برد .رویکردهایی ماننرد ایرالحی و تکمیلری،
.2
ِ
تهذیبی و پیرایشی و تومیدی و تأسیسی(نسلی کردن و ابتناء بر ادمه اربعه) را ذیی اسالمیسازی و رویکردهای بومیسازی فرهنگی و بومیسرازی

کاربردی را ذیی بومیسازی میتوان جای داد ).رک :چیستی تحول در علو ،انسانی(مجموعه دیدگاهها پیرامون تحول در علو ،انسانی) ،معاونت
مطامعات راهبردی نهاد نمایندگی مسا ،معظم رهبری در دانشگاهها ،چ اول.)1390 ،
...« .3منتها من اینجور فکر ميکنم که مراجعة ما به نظرات مت،کرین غربی ،با تضارب آرائی که آنها دارند ،با پیشکسوتی در این زمینة فکرآرائی
و منظومه آرائی و چینش موضوعات کنار هم ،برای مت،کرین ما م،ید خواهد بود ،به یك شر،؛ و آن شر ،،عد ،تسلید است؛ چرون تسلیرد ،ضرد
آزادی است؛ نباید تسلید انجا ،بگیرد؛ اما نوع کار آنها ميتواند به شما کمك کند(».مسا ،معظم رهبری ،بیانات در چهارمین نشست اندیشههای
راهبردی با موضوع آزادی.)23/08/1391،
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در ادامه سعی می گردد با احصاء عوامی مؤثر در مدیریت تحرول در علرو ،انسرانی و تحلیری و
بررسی هر کدا ،،به وزندهی ،نسبتسنجی و چگونگی ترابم و تأثیر و تأثر هر کردا ،در ایرن راسرتا
پرداخته شده و در نهایت نظریه مورد نظر تبیین گردد.
 .2عوامل معرفتی(محتوایی)

 .2-1منطق یسیم عناصر محتوا ی
محتوای علم و یدر و ذیی یک دانش را اگر از ابتدا تا هنگامی که به بروندادی مشوص و مکتروب
در قامب منبعی علمی و آموزشی می رسد ،مورد بررسی و تحلیی قرار دهیم با یک طیف و فراینردی
خاص و معین مواجه خواهیم شد که دارای سطوح و طبسات موتل،ی است ،به گونهای که برخی برر
دیگری مترتب و متوقفاند .برای تحلیی عنایر تشکییدهنده محتوای علم در راستای تعیرین نسطره
ع یمت نوبگان و اندیشمندان و نی جهتگیری محتوایی نهادهرای اجتمراعی بررای تحرول علرو،
انسانی ،احصاء دقیق ،نظمدهی منطسی ،دستهبندی و تسسیم این عنایر ضروری به نظر میرسد.
اج اء و عنایر محتوایی علم را برا رویکردهرای موتل،ری میتروان تبیرین و دسرتهبندی نمرود.
ً
معموال این سنخ از مباحث را در مباحث ابتدایی و مدخی ورودی علم ایول باید جسرتجو نمرود.
اگر چه در ادبیات علمی مغرب زمین نی به گونههای موتل،ی به این مباحث پرداخته شده است.
 .2-2-1یسیم اصولی محتوان علم
علمای ایول با تمامی اختالفات علمی که در تعریف و تبیین موضوع ،مسائی ،غایت و نیر محرور
وحدتبوش و مای علو ،دارند 1اما در یک جمعبندی اج اء درونی علم را به سه دسته ذیری تسسریم
مینمایند2:

 .1برای اطالع بیشتر ر ::.ک،ایه؛  ،1ص ،7دروس فی علم االیول ،2 ،ص ،6فوائد االیرول ،1 ،ص ،27معاممامردین ،ص ،18منراه
االیول ،1 ،ص ،44عنایة االیول،1 ،ص.1
 .2برای نمونه ،عالمه حلی در جوهرامنضید مینویسد:
« و اعلم أن کی علم علی اإلطالق یتسو ،من ثالثة أشیاء موضوع و مباد و مسائی فامموضوع هو ما یبحث فی ذمك امعلم عن أعراضه امذاتیة أعني
مواحسه امتي تلحسه مذاته کامتعجب امالحق مإلنسان مذاته أو مج ئه کامحرکة االختیاریة امالحسة مه بحسب [باعتبار] کونه حیوانا أو معرض ذاتري
أومي کامضحك امالحق مه بحسب کونه متعجبا و ذمك ممی امعدد معلم امحساب فإنه یبحث في علم امحسراب عرن مواحرق امعردد و عوارضره
امذاتیة (»...رک :حلي1410 ،ق ،ص.)212
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 موضوع
 مسائی
 مبادی

 oتصوری(معرفت امموضوع و اممحمول)(ک،ایه؛  ،1409ص)7
 oتصدیسی( تصدیق ثبوت امموضوع)(همان)
اگر چه برخی از اندیشمندان ایومی غایت را به عنوان محور تمای بوش علو ،دانسرتهانرد 1امرا
مشهور ایرومیان برر ایرن عسیرده نبروده  ،موضروع(رک :دروس فری علرم االیرول ،1386 ،ص،6
فوائداالیول ،1417 ،ص )27یا ذات علم را ( منراه االیرول ،بیترا ،ص 44و تهذیباالیرول،
 ،1382ص 2)3باعررث تمررای علررو ،میداننررد و نررامی از غایررت و غرررض در اج ر اء درونرری علررم
نمیآورند.
 .1-2-1رؤوس ثمانیه علوم
رؤوس ثمانیه هر علمی عبارت است از مباحث مسردماتی آن علرم کره در طلیعره تأمی،رات ،جهرت
شناسرراندن زوای رای گونرراگون دانررش برره دانشررجو یان و طامبرران آن ترردو ین میشررود .ای رن مباحررث
مسدماتی،بیشتر برای آشنایی با علم بوده و ماننرد شناسرنامه علرم میمانرد .رسرامت ایرلی رؤوس
ثمانیه ،ایجاد بصیرت و شناخت بیشتر متعلمان به علم است3.

این هشت مطلب "رئوس ثمانیه" یا "موضوعات هشتگانه" عبارتاند از:
 .1تعریف علم؛
 .2موضوع علم؛
 .3فایده علم؛
 .4مؤمف علم؛
 .1ابواب ومباحث علم؛
 .6جایگاه علم در میان دیگر علو،؛
« .1تمای امعلو ،بعضها عن بعض هو بتمای االغراض امداعیه امی تدوین ال بتمای موضوعات امعلم و ال بتمای محموالته(»،ک،ایه؛  ،1ص)1
« .2اختالف امعلو ،انما یکون بذاتها ال باألغراض و امعنوانه»( مناه االیول،1 ،ص44و تهذیب االیول 1ص)3
 . 3امغرض من امعلم،اممن،عه،امسمه،اممؤمف،انه من ای علم هو،فی ای مرتبه هو،امسسرمه و انحراء امتعرامیم (. ...رک:قطرب امردین شریرازی،
 ،2001ص)28
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 .7غرض و مسصود علم؛
 .8روشهای تعلیم علم.
اگرچه وجود برخی عنایر مانند موضروع و روشهرای تعلیم(روششناسری) و حتری غررض و
ً
غایت علم میتوانند از اج اء درونی علم محسوب شوند اما مسلما تعریف ،جایگاه ،فایده ،مؤمرف
و...علم نمیتوانند ج ء عنایر درونی علم قلمداد گردند .زیرا همانگونه که در تعریف و تبیین ایرن
رئوس آمده است در راستای آشنایی و آگاهی متعلمان از علم مورد نظر بررسی میشدهاند .مرذا بره
یورت موجبه کلیه نمیتوان رئوس ثمانیه را به عنوان عنایر درونی علم دانست.
 .3-2-1مسائ السفههان علوم
مباحمی که در فلس،ههای علو ،بدان پرداخته میشود اگر چه رویکردی بیرونی به متن دانرش دارنرد
اما در یک نگاه کالن چون مباحث بنیادین دانش و چیستی و چرایی آن مرورد بررسری و دقرت نظرر
قرار میگیرد مذا می توانیم این مسائی را نی ج ء عنایر محتوایی و معرفتی دانش بدانیم .برای ارائره
یک ساختار مشتر :و احصاء مسائلی که در فلس،ههای علو ،بدانها پرداخته میشود برخری مروارد
دهگانه ذیی را پیشنهاد دادهاند(.رک :خسروپناه  ،در  ،1390ص )78این موارد عبارتاند از:
 .1شناسایی ماهیت دانش و چیستی آن؛
 .2هندسه و قلمرو و ساختار دانش و بیان مهمترین مسایی آن؛
 .3معناشناسی م،اهیم کلیدی دانش؛
 .4روششناسی و کشف رویکردها و رهیافتهای دانش؛
 .1مباحث معرفتشناسی دانش مانند چگونگی توجیه و اثبات گ ارهها و بیان سرشت آنها؛
 .6پیشفرضها و مبادی علمی و غیرعلمی دانش و رفتار جمعی و تأثیرگذار عاممان؛
 .7غایت و کارکرد و پیامدهای فردی و اجتماعی دانش؛
 .8مطامعه تطبیسی گرایشهای موتلف دانش؛
 .9نسبت و مناسبات دانش با علو ،و رشتههای علمی همگون و مرتبم؛
 .10آسیبشناسی و کشف بایستههای دانش؛
از یکسو ،برخی از موارد ذکر شده مانند :مطامعه تطبیسی گرایشهای موتلف دانش یا نسبت و
مناسبات دانش با علو ،و رشرتههای علمری همگرون و مررتبم را نمیتروان جر ء عنایرر درونری و
محتوایی علم برشمرد و از سوی دیگر بعضی از عنایر مانند نظریره و موضروع مرورد غ،لرت قررار
گرفتهاند؛ بنابراین این مطامب دهگانه اگرچه دارای اهمیتاند اما جنبه حصری نداشته جامع و مرانع
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نیستند .نکته دیگر که باید بدان توجه نمود ت،اوت و نسبت رئروس ثمانیره و فلسر،ههای مضراف بره
علو ،است .ظاهرًا نسبت بین این دو عمو ،خصوص منوجه خواهد بود1.
 .4-2-1رو کرد سلسله مرا بی به عناصر محتوا ی علم
با توجه به این رویکرد ،تومید معرفت علمی از مبانی متافی یک و پیشفرضهرا ترا واقیعرت تجربری
چهارگا ،منطسی را باید طری کنرد(.رک :ایمران ،1389 ،ص 22و محمردپور ،1389 ،ص 173بره
بعد).
فلس،ه

پارادایم

نظریه

مدل

واقعیت

تمامی رویکردها و پارادایمهای حاکم بر علو ،انسانی(اثباتی،ت،سیری و انتسادی)(رک  :همران،
ص 41به بعد) با وجود برخی تمای ات از این فرایند کالن تبعیت میکنند .در این فرایند سره عنصرر
پارادایم ،نظریه و مدل ،عنایر محوری محسوب میشوند .اگر چه در برخی از رویکردها(پرارادایم
ت،سیری) نظریه در سلسله مراتب تومید معرفت علمی جایی ندارد اما آنچه در تومید معرفرت حرائ
اهمیت است ارتبا ،هماهنگ و سازمانیافته این عنایر است .آنچره ایرن عنایرر را بره نحروی برا
یکدیگر مرتبم میسازد« ،روش» است .به دمیی اهمیت و جایگراه روششناسری در تومیرد معرفرت
علمی برخی این عنصر را نی به عنایر محتوایی دانش اضافه نموده و قائلند:
«معرفت علمی در ارتبا ،هماهنگ و سازمانیافته بین سه عنصر پارادایم ،نظریره و روش شرکی
میگیرد .پارادایم از یکسو پیش فرضهای منطسی نظریه را تعیین میکند و از سوی دیگر به تصدیق
معرفتشناختی روش میپردازد .امبته نظریهها نی برای ورود به واقعیت تجربری و ارزیرابی تجربری
نیازمند به کارگیری روش متناسب با خود میباشند(».همان ،ص)39
کوهن نی در کتاب ساختار انسالبهای علمی بر ایرن براور اسرت کره عنایرر معرفرت علمری
شامی :نظریه (سوال از چه) ،پارادایم (سؤال از چرا) و روش (سؤال از چگونره) میگرردد (کروهن،
 ،1970ص.)31

 .1-1وزقدهی و اولو تسنجی
تحول در محتوای علو ،انسانی و دستیابی به علو ،انسانی اسالمی کارآمرد جر ء اومرین و مهمتررین
گا ،های تحول است .اگر محتوای علرم و یردر و ذیری یرک دانرش را از ابتردا ترا هنگرامی کره بره
 .1برای اطالع بیشتر ر.ک :علیاکبر رشاد ،فلس،ه مضاف و نی خسروپناه ،1 ،1390 ،ص  29و .61

درآمدی بر نظریه مدیریت تحول در علوم انسانی

برون دادی مشوص و مکتوب در قامب منبعی علمی و آموزشی میرسد ،مورد بررسی و تحلیی قرار
دهیم با یک طیف و فرایندی خاص و معین مواجه خواهیم شد که دارای سطوح و طبسات موتل،ری
است ،به گونهای که برخی بر دیگری مترتب و متوقفاند.
مباحث معرفتی علم را در دو سطح میتوان تبیین نمود :عنایر پیشینی و عنایر درونی.
عنایر پیشینی شامی م،اهیم ،مبانی و پیشفرضها ،موضروع ،غایرات ،روش و ...میگرردد .و
عنایر درونی نی به مسأمه ،فرضیه،نظریه ،مدل و راهحیها میپردازد .ایرن سرطوح در یرک فراینرد
منطسی مترتب بر یکدیگر نی میباشند.
حال ممکن است این سؤال به ذهن برسد که برای تحول در محتوای علو ،انسانی که از اهرداف
عاممران و
اساسی و غایی ما نی میباشد،از کدا ،یک از این سطوح بایرد آغراز نمرود .جهرتگیری ِ

اندیشمندان و همچنین نهادهای اجتماعی مؤثر ،به کدا ،سمت باید سوق یابد پرداختن به عنایرر
پیشینی علم یا تبیین عنایر درونی یا تدوین همزمان آنها
آنچه به نظر میرسد برای حرکت در مسیر دسرتیابی بره یرک تحرول جرامع و مانردگار بایرد از
عاممران و اندیشرمندان و همچنرین
تدوین و تبیین عنایر پیشینی آغاز نمود .ایرن امرر جهرتگیری ِ

نهادهای اجتماعی مؤثر در این راستا را نی مشوص میسازد .روشن است تردوین فلسر،ه مطلرق و
فلس،ه مضاف(فلس،ههای مضاف به گرایشهای علو ،انسانی) نی در همین راستا قرار دارد.
عالوه بر این ،آنچه در راستای پیوند م،اهیم فلس،ی و تئوری و فضای کاربردی و کار بست علو،
انسانی اسالمی حائ اهمیت است ،نسد مسائی گرایشهرای علرو ،انسرانی و ارائره راهحری ایجرابی

براساس این فلس،ههاست .در غیر این یورت نمیتوان مسا ،انت اعی و فلس،ی تومیدشده را بره مسرا،
عینیت و کاربرد ن دیک نمود.
ساختار کالن عنایر محتوایی دانش و نوع ارتبا ،آنها را در نمودار ذیی اینگونه میتوان ترسریم
نمود:
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 .3عوامل روانشناختی
عوامرری روانشررناختی را در مسابرری عوامرری جامعهشررناختی بایررد دانسررت .همانگونرره کرره عوامرری
جامعهشررناختی برره اهر،هررا ،بسررترها و علرری بیرونرری و اجتمرراعی توجرره دارنررد ،در مسابرری عوامرری
روانشناختی بر انگی هها ،علی ،نیازها و زمینههای درونی و روانی حاکم بر افراد تأکید میورزند.
بازیگر ایلی پروسه تحول در علو ،انسانی اندیشمندان و جامعه نوبگانی هستند .اگرر تحرومی
در علو ،انسانی باید یورت پذیرد ج بدست مت،کران این عریه ،محسرق نوواهرد شرد .نوبگران
علو ،انسانی کشور حلسۀ واسم بین عوامی جامعهشناختی(اعم از نهادهای اجتماعی و دستگاههای
مرتبم) و محتوای علو ،انسانی که موضوع تغییر و تحول است ،میباشند .مذا همراهی و هم جهتری
آنها در این راستا بسیار تعیینکننده و حیاتی است .مذا بررسی عوامی روانشناختی به عنوان دومرین
عامی و متغیر کلیدی در نظریه مدیریت تحول ،برای تأثیرگرذاری برر جامعره نوبگرانی در راسرتای
جهت دهی و هدایت آنان به سروی تحرول در علرو ،انسرانی و تومیرد محتروایی اسرالمی و کارآمرد
ضروری به نظر میرسد.
مجموعه عوامی روان شناختی را در سه دسته عوامری شرناختی ،عراط،ی و انگی شری و رفتراری
می توان تسسیم نمود .امبته با توجه به اهمیت و ارتباطی که عوامری شوصریتی در مجموعره عوامری
روانشناختی نی دارند الز ،است در کنار دیگر عوامی روانشناختی مورد بررسی قرار گیرد.
نمودار کلی و چگونگی ارتبا ،این عوامی اینگونه قابی ترسیم است:

 .2-3عوام شنا تی
شناخت رجوع به فرایندهای درونی دارد که حایی ذهن انسانیاند و منجرر بره دانسرتن میگردنرد.
(فالول و بوتکین ،1981 ،ص 164به نسی از محسنی ،1383 ،ص )17بره عبرارت دیگرر شرناخت

درآمدی بر نظریه مدیریت تحول در علوم انسانی
رجوع به فرایندها یا تواناییهایی است که از آن طریق «دانش» به دست میآید1.

پیاژه به عنوان یک شناختشناس تجربی ،شناخت را تغییر و درک تغییرات از حامتی بره حامرت
به حامت دیگر در سطح فردی یا تاریخ تحوالت علمی میداند (.محسنی1383 ،ص.)19
عوامی شناختی بیشتر بر فرایندهای ذهنی توجه داشته ،2آنهرا را من،رک از فراینردهای عصربی و
رفتاری مورد بررسی قرار میدهند .روانشناسی پردازش اطالعرات را میتروان جدیردترین روایرت
روانشناسی شناختی دانست(.رک :برونژه ،آردیرال ،1390 ،ص231؛ ومسرتر ا .،اسردورو،1384 ،
ص.)36
روانشناسی پردازش اطالعات به دو شکی ظهور یافته است؛ در حامت نوسرت ،پردازشهرای
پردازش دریافت ،دگرگونسازی و انتسال اطالعاتاند .امرا در مسابری برخری برآننرد
شناختی همان
ِ

همه پردازشهای شناختی ،محاسبات یا نمادسازی هستند که به استناد آنهرا اطالعرات برر حسرب
قوانین معین(امگوریتمها یا برنامهها) پردازش میشوند(.رک :همان) به عبارت دیگرر پردازشهرای
شناختی ،محاسباتی است که به استناد آنها اطالعات پردازش میشوند.
با این تبیین ،عوامی شناختی از یکسو ،شرامی ذهنیتهرا اعرم از ت،کرر و اندیشره ،توریالت،
قضاوتها و از سوی دیگر نی دربرگیرندۀ مردلهای اندیشره ،ت،کرر انتسرادی ،امگوهرای یرادگیری،
فرایند حی مسأمه و خطاهای شناختی است( .محسنی ،1383 ،ص.)17

 .1رای ترین تعری،ی که منطقدانان برای علم بیان میکنند عبارت است از«هوامصورﺓ امحایله من امشی عند امعسی»یعنی علم عبارت است از
یورتی که از یک شی در ن د عسی پدید میآید (رک :مرتضی مطهری ،1386 ، ،ص .)33در این تعریف تنها به ادراکاتی«علم» گ،ته شده است
که در کسب آنها ذهن با تصویر معلو ،سروکار دارد نه با خود آن .بنابراین در این تعریف به روشنی علم به علو ،حصومی محدود شرده اسرت و
شامی علو ،حضوری نمی شود .اگر علم و به عبارتی شناخت را مطلق درک و آگاهی بدانیم علم را میتوان به حضور معلرو ،نر د عرامم تعریرف
نمود.
 .2قابی ذکر است به مجموعه مکاتب روانشناختی« ،ذهنگرایی( »)Mentalismنی گ،ته میشود.
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 .1-3عوام عاطفی و انگیزشی

1

عوامی عاط،ی و انگی شی بیشتر شامی مباحمی مانند انگی ش ،هیجانرات (ممری ترس،خوشرحامی،
خشم و،)...احساسات و ان،عاالت و هوش هیجانی 2میشرود .انگیر ه را چرایری رفترار گوینرد؛ بره
عبارت دیگر هیچ رفتاری را فرد انجا ،نمیدهد که انگی های یرا نیرازی محررک آن نباشرد .انگیر ش
انسان اعم از خودآگاه یا ناخودآگاه ،ناشی از نیازهای اوست .بنرابراین در تعریرف انگیر ه میتروان
گ،ت :انگی ه یا نیاز عبارت است از حامتی درونی و کمبود یا محرومیتی که انسان را بره انجرا ،یرک
سری فعامیت وامیدارد(سرید جروادین  ،1386 ،ص  .)411تعریرف دیگرر انگیر ه بره ایرن شرکی
میباشد که «میی به کوشش فراوان در جهت تأمین هدفهای سازمان به گونهای که ایرن ترالش در
جهت ارضای برخی از نیازهای فردی سوق داده شود( » .رابین  ،1377 ،ص )326
انگی ش یک فرایند زنجیرهای است که با احساس نیاز یا احسراس کمبرود و محرومیرت شرروع
میشود ،سپس خواست را به دنبال میآورد و موجب ترنش و کرنش بره سروی هردفی میشرود کره
محصول آن ،رفتار نیی به هدف است .توامی این فرایند ممکن است منجرر بره ارضرای نیراز شرود.
بنابراین انگی هها موجب تشویق و تحریک فرد به انجا ،یک کار یا رفترار میشرود ( سرید جروادین،
 ،1386ص.)416
 .2-1-3دستهبن ن نیازها
نظریات موجود در اینباره را به دو دسته میتوان تسسیم نمود :نظریات کالسیک و نظریرات مردرن؛
نظریات کالسیک بیشتر در یک فرایند مشوص از یک نگاه تک عنصری و محدود به رویکردهرایی
سیستمی و جامع در باب انگی شهای افراد رسیدند .به عنوان ممال مدلهای انگی شری ابتردا برر دو
عامی تنبیه و تشویق تأکید داشته(رک :ایراننژاد ،پاری ی و گهرر ،1373 ،ص  )380امرا در مراحری
بعدی به دیگر عوامی مانند رضایت شغلی 3،نظا ،پاداش ،امگوی رهبرری ،نیازهرای افرراد و ...نیر
1 .Motivational
 .2هوش هیجانی عبارت است از :اف ایش هوش با کنترل و مدیریت هیجانات و احساسات.
. 3روابم انسانی حایی مطامعات هاثورن بود .طبق این نظریه که به روابم انسانی معروف است ،انسانها به جر پرول برا عوامری دیگرری نیر
برانگیوته میشوند .کارهای تکراری و کسامتآور موجب کاهش انگی ه کارکنان میشود اما رفتار اجتمراعی موجرب افر ایش انگیر ه و کرارایی
کارکنان میشود .افراد به عنوان موجودات اجتماعی در پاسخ به محیم کار برانگیوته میشوند .طبق این نظریه وجود انگی ه الز ،مانند رضرایت
شغلی ،موجب باال رفتن عملکرد کارکنان میشود .مدل انسان اجتماعی از این نظریه حایی میشود.

درآمدی بر نظریه مدیریت تحول در علوم انسانی
توجه و تأکید نمودند1.

نظریات مدرن نی در رویکردهایی مانند محتروایی (ر.ک :نرایلی ،1373 ،ص  ،).21فراینردی
(همان) یا تسویت و شرطی کرردن عامی(سرید جروادین ،1386 ،ص )418برروز یافتنرد .از جملره
نظریات مدرن میتوان به نظریه سلسله مراتب نیازها ( 2)Hierarchy of Needsو نظریره سرهگانۀ
نیازها 3اشاره نمود.
بر اساس نظریه سلسله مراتب نیازها ،نیازهای آدمی از یك سلسله مراتب برخوردار هسرتند کره
رفتار افراد در محظات خاص تحت تأثیر شدیدترین نیاز قرار میگیرد.هنگرامی کره ارضرای نیازهرا
آغاز میشود ،تغییری که در انگی ش فرد رخ خواهد داد بدینگونه است که به جرای نیازهرای قبری،
سطح دیگری از نیاز ،اهمیت یافته و محر :رفتار خواهد شد .نیازها به همین ترتیب تا پایان سلسرله
مراتب نیازها او گرفته و پس از دستیابی کامی ،فروکش کرده و نوبت به دیگری میسپارند.
مازمو این نیازها را به دو دسته باالیی و پایینی تسسیم کرده است ،نیازهای فی یوموژیکی و امنیرت
در ردۀ پایین و نیازهای اجتماعی ،احترا ،،خودشکوفایی را در ردۀ باال قرار داد .نیازهای ردۀ براال در
درون فرد ارضا شده و نیازهای ردۀ پایین به وسیلۀ عوامی بیرونی ارضا میشوند.
در این نظریه ،نیازهای آدمی در پن طبسه قرار داده شدهاند که به ترتیب عبارتند از:
نیازهررای زیسررتی 4،نیازهررای ایمنرری و تررأمین5،نیازهررای اجتمرراعی6،عرر ت و احترررا 7،و

 .1از دهه  1960به بعد مسلم شد که نظریه های کالسیک و روابم انسانی ،تاثیر روابم اجتماعی و ساختار رسمی را نادیده گرفته و م،روضرات
مدل روابم انسانی تصویر ناقصی از رفتار انسانی را در محی کار ارایه میداد .مدلهای معایر انگی شی بر این فرض هستند که عوامی زیرادی
قادر به تاثیرگذاری در رفتار انسان می باشد .این عوامی شامی اهمیت نظا ،پاداش ،تاثیرات اجتمراعی ،ماهیرت شرغی ،امگروی رهبرری ،نیراز و
ارزش های کارکنان و ادراک خود از محیم کار است (رک :محمدزاده و مهروژان ،1371 ،ص.)121 - 126
.2این نظریه متعلق به آبراها ،مازمو ( )1943نظریهپرداز کالسیك مدیریت است .این نظریه از نظریههای محتوایی در مورد انگیر ش بره شرمار
میآید (رکِ :و یتن ،1389 ،ص236؛ فرانکن ،1384 ،ص .)48

3دیوید مک کللنداین نظریه را ارائه داده اسرت .برر اسراس ایرن نظریره ،سره عامری مهرم انگیر ش در مرورد نیازهرا عبارتنرد ازنیراز بره کسرب

موفسیت (Need for Achievement):یعنی تالش برای کسب هدف با توجه به برنامههاواستاندارهایی که موفسیت را تضمین مینماید ،نیاز به
کسب قدرت  (Need for Power):یعنی کسب توانایی برای اعمال ن،وذ بر دیگران و کنترل آنها ،نیاز بره کسرب دومتری و روابرم( Need for
 )Affiliationیعنی تما یی به کسب دوستی ،حمایت دیگران و ایجاد روابم یمیمی با آنها (رک :سید جوادین ،1386،ص.)166
4. Physiological Needs
5. Security/Safety
6. Social Needs
7. Esteem Needs

06

روششناسی علوم انسانی  /س / 12ش /21بهار 2314

خودشکوفایی1.

 .1-1-3سطحبن ن نیازها
عالوه بر دستهبندی نیازها ،سطحبندی نیازها نی حائ اهمیت است؛ با توجره بره دو سراحتی برودن
انسان میبایست عالوهبر نیازها و انگی ههای مرادی ،نیازهرا و انگی ههرای غیرمرادی را نیر در نظرر
گرفت؛ در حامی که تمرامی نظریرههای یراد شرده فاقرد ایرن نروع انگیر ههرا هسرتند .انگیر ههرای
خداخواهی ،عدامتطلبی و کسب رضایامهی از این دستهاند؛ که به دمیی حاکم بودن دیردگاههرای
مادی بر نظریهپردازان انگی ش ،توجهی به آنها نشده است.
با تتبع در انگی ههای آدمی ،به طور کلی سه سطح انگی شی را در انسانها میتوان تصرور کررد،
این انگی هها از پایینترین سطح شروع میشود و تا عامیترین سرطح انگیر ش پریش مریرود .ایرن
سطوح به ترتیب عبارتاند از:
انگی

ههای معنوی و امهی؛2

انگی

ههای مادی؛3

انگی ههای تل،یسی؛
با این توضیحات ،ساختار کالن نیازهای انگی شی بدینگونه خواهد بود:

1. Self–Actualization Needs
 .2به عسیده برخی اندیشمندان مانند ماری قویترین نیازهای مادی عبارتن د از :کسرب موفسیرت ،تعلرق ،تهراجم ،اسرتسالل ،ارائره خودنمرایی،
هیجان ،پرستاری ،نظم و قدرت .این نیازها همه اکتسابی هستند و ضمن رشد ،فراگرفته میشوند(.رک :مورهد و گری،ین ،بيتا ،ص .)96
َ
َ َّ
ْ
َ ُ ُ
َّ َ ُ ُ ُ
َّ ُ ْ ُ
ََ ُ
َ .3و ُیط ِع ُمون امط َع َا ،علی ح ِّب ِه ِم ْس ِک ًینا َو َی ِت ًیما َوأ ِس ًیراِ /إن َما نط ِع ُمک ْم ِم َو ْج ِه امل ِه ال ن ِرید ِمنک ْم َج َ اء َوال شک ًورا( ،انسان ،آیه 1و .)6امبته انگی ههرای
معنوی ،خود نی دارای مراتب و درجاتی است که از کال ،حضرت علی(ع) در ت،کیك عبادتکنندگان است،اده میشود:
َ ُ ً
ً
ً
ّ ً
ّ ً
ّ ً
ّ
ُ
رهبة فتلك ُ
امله شکرا فتلك عبرادة األحررار ،وهري
عبادة امعبید ،وإن قوما عبدوا
«إن قوما عبدوا امله رغبة فتلك عبادة امتجار ،وإن قوما عبدوا امله
أفضی امعبادة »(ر.ک :نه امبالغه ،حکمت )237

درآمدی بر نظریه مدیریت تحول در علوم انسانی

 .3-3عوام راتارن
منظور از عوامی رفتاری بررسی رفتارها و عملکرد افرراد و جنبرههای جروارحی مرا در مباحرث
روانشناسی است(.رک  :همان ،ص )299برخی قائیاند اتمهای(کوچکترین اج اء) روانشناسی
شامی شناخت ،احساسات یا عواطف و رفتار میشود .هدف از بررسی رفتارها ،توییف ،تحلیری و
پیش بینی ،کنترل و هدایت آنهاست.از این منظر عوامی رفتاری در برابر عوامری شرناختی و عراط،ی
قرار می گیرند .امبته باید توجه داشت تمامی این عوامی در یک منظومه مشوص با یکردیگر مررتبم
میباشند.
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 .4-3عوام شخصیتی
شوصیت به مجموعه ی،ات رفتراری باثبرات و بینظیرر فررد اشراره دارد؛ ( ِو یرن ِو یرتن1389 ،ص

 ).221به عبارت دیگر ،شوصیت ثبات افراد در طول زمان و موقعیتها و در عین حال ،متمای برودن
آنها را نشان میدهد .برخی دیگر نی شوصیت را اینگونه تعریف نمودهاند:
ً
« مجموعهای سازمانیافته و واحدهای متشكل از خصوصیات نسبتا ثابت و متداوو و بتو وی
هم كه یك فود ا از فود یا افواد دیگتو متمتایز متینمایتد» (رک :شراملو ،1374 ،ص 13؛ کریمری،
1378؛ رو  1380 ،و شومت .)1384 ،
در مورد اینکه برای توییف کامی شوصیت چند ی،ت و عامی ضروری است ،اخرتالف نظرر
وجود دارد اما میتوان مدل پن عاملی را نظریهای مناسب برای تبیین سراختار شوصریت دانسرت.
ایررن پررن عامرری عبارتنررد از :روان رنجرروری ،برونگرایی،گشررودگی برره تجررارب ،خوشررایندی و
وظی،هشناسی1.

با توجه به تعاریف بیان شده ،شوصیت دارای دو رکن اساسی است:
نوست جنبۀ ت،اوتهای فردی و دو ،جنبۀ ثبات و استمرار در برخری و یژگریهرا؛ جنبرۀ اول در
شوصیت اشاره به این دارد که با وجرود برخری و یژگریهرای مشرتر :در میران افرراد ،هرر کرس از
و یژگیهای خایی برخوردار است که به کمك آنها ،از دیگران متمای میشود و از اینرو ،نمیتروان
دو ن،ر را یافت که از جهات گوناگون همسان باشند .اما جنبۀ دو ،بر این وضرعیت دالمرت دارد کره
شوصیت هر کس به رغم تغییراتی که در آن ایجاد میشود ،یك واحد سازمانیافته اسرت و برخری
ی،ات ثابت و پایدار دارد که پیوسته همراه او هستند و او بدانها شناخته میشود.

عاملی شوصیت دست یافتند(.رکِ :و یتن ،1389 ،ص .)222
 .1رابرت مک کری و پی کوستا به این مدل پن
ِ
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عوامی شوصیتی در نمودار ذیی ترسیم شدهاند:

 .5-3وزقدهی و اولو تسنجی
تحلیی عوامی روانشناختی در راستای تبیین نظریۀ مدیریت تحول در علو ،انسانی،سه محور کلی را
در بر میگیرد:
نوست،اومویتگذاری و وزندهی به عوامی روانشناختی؛
دو ،،چگونگی جهت دهی به جامعه نوبگانی در راستای تحول علو ،انسانی ،کره خرود در سره
سطح همراهی ،نسد و تومید قابی تصویر است؛
سو ،،ترسیم فرایند و چرخۀ تربیت نیروی انسانی متعهد و متوصص در این عریه.
اومویتگذاری از دو منظر میتواند یورت پذیرد:
شوصیتی مرورد نظرر
از منظر تعیین جامعه هدف و راهبر تحول در علو ،انسانی توجه به عوامی
ِ

در اومویت است .چون بام،عیاند همراهی و همجهتی آنان با مسیر تعیین شرده بره سرهومت انجرا،

میپذیرد .اما از منظر تأثی رگذاری و همراه نمودن جامعه نوبگانی با فرایند و پروسه تحول ،به ترتیب
عوامی عاط،ی و انگی شی ،و سپس عوامی شناختی و رفتاری باید مورد تأکید قرار گیرد.
در چگونگی جهتدهی و هدایت جامعه نوبگانی نی  ،چون رویکرد در تحول علرو ،انسرانی و
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تدوین راهبردهای آن ،رویکردی مدیر یتی اسرت ،بره عبرارت دیگرر سرنخ کرار از جرنس مردیریت
اجتماعی و مدیریت تحول است؛ آنچه در اینجا موضروع مردیریت قررار گرفتره ،جامعره نوبگرانی
است .جامعهای که به تعبیری«بره یرورت مسرتسیم مدیریتناپرذیر» اسرت 1،پرس بایرد بره دنبرال
راهکارهایی برای «مدیریت غیرمستسیم» آنها برود .آنچره تعیرین کننرده اسرت علرم بره ت،راوت نروع
مدیریتی است که بر سازمانها میشود و مدیریتی که قرار است بر جامعه نوبگانی یورت پذیرد.
شوصیتی مرورد نظرر
در راستای تعیین گروه هدف و راهبر ،همانطور که بیان شد توجه عوامی
ِ

بسیار حائ اهمیت است .مذا تشکییدهندگان اومیۀ این گروه ،نوبگان خالق ،متعهد،متوصرص و
معتسد به ایی تحول خواهند بود.
اما در جهت هردایت و همراهری جامعره عمرومی نوبگرانی ،توجره بره نظرا ،سلسرله مراتبری
نیازها(عوامی انگی شی) بسیار حائ اهمیت است .به عبارت دیگر با ترأمین ایرن نیازهرا در سرطوح
موتلف ،اهر،های زمینهساز همراهی و همدمی افراد با این پروسره فرراهم میگرردد .در ایرن میران
آنچه مهم به نظر میرسد«عامی معنویت و باورهای دینری» اسرت .اگرر ایرن عامری را در سلسرله
ً
مراتب نیازها اومویت دهیم ام اما این دسته از نیازها مترتب بر هم نوواهند بود ،بدین معنی کره چره
بسا فردی با وجود کمبودهای زیستی ،امنیتی و حتی اجتماعی با تکیره برر عامری معنویت(ایمران،
توکی ،یبر ،استسامت ،تبشیر و تنذیر و )...به مرز شکوفایی و خالقیرت میرسرد .اگرر چره فراینرد
عمومی و روند کلی تأمین همان سلسله نیازها خواهد بود.
عالوه بر این عامی ،عوامی شرناختی نیر نسشری مرؤثر در پروسره تحرول و همراهری و همردمی
اندیشمندان دارند .تروی و تبیین ت،کر نسادانه به اندیشرههای غربری ،تحلیری ،بررسری و تصرحیح
مدلهای اندیشه و ت،کر ،نسد و مناظره ،تکیه بر عامی «استدالل»و ...در سه سطح همراهری ،نسرد و
تومید بسیار کلیدی به نظر میرسد.
روشنگری رفتارگرایانه و تبیین عملیاتی نی نباید مورد غ،لت قرار گیرد .چره بسرا حری مسرائی و
پاسخ به نیازهای جامعه را بتوان در این راستا مورد نظر قرار داد .درباره ترسیم فرایند و چرخۀ تربیت
 .1مدیریت ب ر نوبگان ،مؤسسات و مراک علمی و پژوهشی و به تعبیری مدیریت دانش و دانشمند« ،مدیریت بر مدیریت ناپذیرهاسرت» .مرذا
روش ها و اب ار مدیریتی نی در اینجا مت،اوت خواهد بود(.رک :آر.کی.جین ،اچ.سی.تریاندیس 1381و
Ravi K. Jain, Harry C. Triandis, Cynthia Wagner Weick, Managing Reserch, Development, And
Innovation (Managing the Unmanageable), published by john wiley and sons, inc., Hoboken, new jercey,
2010.
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نیروی انسانی متعهد و متوصص در این عریره نیر در یرک برازۀ زمرانی طروالنی مردت نیازمنرد
طراحی یک چرخۀ مشوص برای تربیت نیروی انسانی متعهد و متوصص هستیم.
 .4عوامل جامعهشناختی
سومین متغیر در نظریۀ مدیریت تحول علو ،انسانی عوامی جامعهشناختی است؛بازیگران ایلی در
عوامی اجتمراعی ،نهادهرای اجتمراعی هسرتند ،ایرن نهادهرا اعرم از نهادهرای سراختارمند ماننرد
ً
وزارتوانه ،سازمانها و ،...نهادهای غیرساختارمند ماننرد خرانواده و ...میباشرند کره اوال قابلیرت
ً
مدیریت بیشتری در راستای تحول علو ،انسانی داشته و ثانیا زمینهها ،بسترها و جهرتدهی حرکرت
تحررول از ایررن طریررق کامرریتر فرراهم میگررردد .در تبیررین نسرربت و ارتبررا ،سرره عامرری محترروایی،
روانشناختی و جامعهشناختی بیان خواهد شد 1که ،عوامی جامعهشناختی مدخی ورودی مردیریت
تحول بوده که به واسطه آن میتوان بر عوامی روانشناختی و جامعۀ نوبگرانی و در نهایرت تغییرر و
تحول در محتوا تأثیر گذاشت ،از این عامی به عامی کلیدی در نظریه مردیریت تحرول نیر میتروان
یادکرد.
این عوامی به توانمندیهای ترویجی ،فرهنگی ،فضرای اجتمراعی ،سیاسری و اقتصرادی توجره
داشته ،به عبارت دیگر بستر و زمینههای ایجاد ،شکیگیری و توسعۀ علو ،انسانی را بیشتر مورد نظرر
قررار میدهنررد ،عوامرری جامعهشررناختی متشررکی از نهادهررای موتلررف اجتمرراعی بررا مواطبرران و
کارکردهای مت،اوت است .آنچه در اینجا حائ اهمیت است بررسی و تبیرین نهادهرای اجتمراعی و
چگونگی نسشآفرینی آنها در تحول علو ،انسانی است.

 .2-4بیین نهاد اجتماعی

از نهاد اجتماعی تعاریف 2متعددی ارائه شده است اما پس از بررسری و تحلیری ایرن تعراریف ،در

 .1ر.ک :مطلب پنجم«اومویتدهی ،نسبتسنجی و منظومه ارتباطی.»...
 . 2جهت اطالع از این تعاریف رجوع کنید به :امیی دورکیم ،قواعد روش جامعهشناسی ،ترجمه علیمحمد کاردان ،چ سو ،،انتشارات دانشگاه
تهران ،تهران ،ص  ،19هانری مندارس ،مبانی جامعهشناسری ،ترجمره پرهرا ،،چ اول ،مؤسسره انتشرارات امیرکبیرر ،تهرران ،ص  ،331پرویر
یانعی ،جامعهشناسی ارزشهرا ،چ اول ،نشرر و پورش کتاب(جرار) ،تهرران،ص ،174حسرین ادیبری و عبرداممعبود انصراری ،نظریرههرای
جامعهشناسی ،چ اول ،انتشارات جامعه ،تهران ،ص ،78بروس کوئن ،مبانی جامعه شناسی ،ترجمه غال،عباس توسلی و رضا فاضری ،سرازمان
سمت ،تهران  ،1379ص  111و منوچهر محسنی ،مسدمات جامعهشناسی ،نشر دوران ،تهران ،1381 ،ص.164
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جمعبندی سه متغیر بنیادین ،غایی و کارکردی را برای نهاد اجتماعی میتوان بیان نمود:
متغیر بنیاد ن وجود ارزشها و هنجارهای تمبیت شده و سازمان یافته؛
متغیر غا ی برخاسته از نیازهای افراد جامعه و در راستای پاسخگویی به آنها؛
متغیر کارکردن کنترل کننده رفتارها در جامعه و ناظر بر آنها.
امبته باید توجه داشت این مجموعه ارزشها و هنجارها همانگونه که اشاره شد ،گراهی در یرک
ساختار و قامب مشوص مانند وزارت اقتصاد یا ساختارهای حاکمیتی خود را نشران میدهنرد و در
برخی موارد نی این ساختار و قامب را دارا نیستند ،اما آنچه مهم است وجود مجموعره ارزشهرا و
هنجارهای سازمان یافته ،تمبیت شده و تنظیم کنندۀ رفتارها میباشد.

 .1-4انواع نهادهان اجتماعی
نهادها را با توجه به کارکرد یا نوع نیازی که موجب آن شرده ،میتروان بره دو دسرته ایرلی و فرعری
تسسیم نمود.
 .2-1-4نهادهان اصلی ا نخستین
آن دسته از نهادها هستند که برای رفع نیازهای حیاتی افراد و بس ِاء جامعه ضرورت دارد و هرر فررد از

زمانی که به دنیا میآید ،تا محظۀ مرگ باآنها در ارتبا ،است .مبنای پیدایش نهادهای ایلی جامعره
را پن کارکرد تشکیی می دهند که عبارتند از :تومید نسی و تعیین خویشاوند ،تربیت اعضای جدیرد
و انتسال علم و فرهنگ از نسلی به نسی دیگر ،تومید و توزیع کاالها و خدمات ،تدار :برای اسرت،اده
مشروع از قدرت و رابطه انسان با ماورای طبیعت.

هر یك از این نهادها شیوه منطسی برای بررآوردن یرك نیراز عمرومی جامعره اسرت .نهادهرا برا
ساختها ،روابم ،هنجارها و شیوههای رفتاری خاص خود ضمن برآوردن ایرن نیازهرا بره ایجراد و
ح ،نظم و ثبات اجتماعی کمک میرساند .نهادهایی که این وظایف را به عهده دارند عبارتند از:
خانواده؛
آموزش و پرورش؛
اقتصاد؛
حکومت(سیاست)؛
دین.
الز ،به ذکر است ،هر نهاد اجتماعی دارای یك سری کارکرد ،پایگاه و نهاد فرعی نی میباشد.
با توجه به آنچه گ،ته شد ،نهادهای ایلی و محوری در جامعه پن نهادند :خرانواده ،اقتصراد،
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سیاست ،تعلیم و تربیت و دین .اما آنچه حائ اهمیت است توجه به نهاد دیرن و جایگراه ،نسربت و
ارتبا ،آن با دیگر نهادهای اجتماعی است .مبتنی بر ادبیات اسال ،،دیرن نهرادی هرم عررض دیگرر
نهادهای اجتماعی نبوده بلکه حاکم بر آنهاست .از این از آن میتوان به یک «فرانهاد»تعبیرر نمرود.
به عبارت دیگر تمرامی نهادهرای اجتمراعی الز ،اسرت در تبیرین ارزشهرا و هنجارهرای خرود بره
ارزشها و هنجارهای دینی پایبند بوده ،آن را مالک و مبنا قرار دهند .مذا بره نظرر میرسرد میتروان
نهاد دین را به عنوان یک فرانهاد از میان پن نهاد اساسی جدا نموده و نهاد رسرانه و ارتباطرات را برا
توجه به اهمیت آن در عصر حاضر جایگ ین آن نمود .با این بیان نهادهای ایلی اجتماعی عبارتند
از :خانواده ،اقتصاد ،سیاست ،تعلیم و تربیت و رسانه1.

 .1-1-4نهادهان ارعی و ثانون
این نهادها که نهادهای عا ،و دومرین نیر نامیرده میشروند ،بره نیازهرای درجره دو ،انسران پاسرخ
ً
میگو یند و غامبا از فرعیات نهادهای نوستین (اساسی و ایرلی) بهشرمار میرونرد .بردین جهرت
مانند آنها ضرورت جهانی ندارند بلکه وجود آنها بسته به نیاز جوامع است .هرچه جامعه وسیعتر و
پیچیدهتر گردد .مؤسسهها و سازمانهای اجتماعی از نروع نهادهرای دومرین یرا فرعری گسرتردهتر و
فراوانتر میشوند .از آنجا که این نهادها از شراخههای نهادهرای نوسرتین بره شرمار میرونرد ،بره
نهادهای ثانوی یا دومین معروفند و چون بر حسب نیاز جوامع به وجود میآیند ،با گسترش جوامرع
گستردهتر و فراوانتر خواهند شد ،مانند :نهاد ورزش ،رسانه ،ت،ریح ،سرگرمی و. ...
نکته دیگر آنکه نهادی فرعی و ثانوی نهادهایی مستسی نبروده بره نحروی برا نهادهرای ایرلی و
نوستین مرتبم بوده ذیی آنها تعریف میشوند.

 .3-4طبیهبن ن نهادها
با توجه به آنچه بیان شد و از منظری دیگر نهادهای ایلی و فرعی خرود دارای یرک دسرتهبندی یرا
طبسهبندی می باشند .نوست نهادهایی که سراختارمند بروده و دارای قامرب و تشرکیالت سرازمانی
ً
مشوص هستند و دو ،نهادهایی که یرفا مجموعهای از ارزشها و هنجارهای رفتاری تمبیرت شرده
بوده دارای سراختار ،تشرکیالت و سروت افر ار مشوصری نیسرتند (رک :اسرکات2001 ،؛ دایررة
 .1برخی از جامعهشناسان عالوه بر پن نهاد ایلی مذکور ،نهاد رفاه اجتماعی و نهاد پ شکی و بهداشتی را نی به آنها اف وده اند(.رک:
)http://www.uic.edu/classes/socw, Types of Social Institutions.
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اممعارف استن،ورد).
 .2-3-4نهادهان اجتماعی سا تارمن
با توجه به اینکه مباحث جامعهشناختی علو ،انسرانی بیشرتر برر روی زمینرهها ،بسرترها و نهادهرا و
دستگاههایی که مستسیم و غیرمستسیم با علو ،انسانی در دو حوزۀ تومید و کاربسرت مررتبم هسرتند
میپردازد ،الز ،است جهت نظمدهی و تسسیم وظایف این سنخ از نهادهای اجتماعی ،ایرن نهادهرا
ابتدا دستهبندی و سطح بندی شده،تا ترابم درونی عوامی مؤثر در نظریه به درستی تبیرین گرردد.این
دستگاه ها در سه سطح با توجه به وظایف ،کارکرد و اهداف خود در رابطه برا علرو ،انسرانی تسسریم
میگردند:1
سطح اول .دستگاه هایی با مأموریت ،کارکرد و اهداف علمی در حروزه علرو ،انسرانی (ماننرد
ً
وزارت علو ،،آمروزش و پررورش ،دانشرگاهها ،پژوهشرگاهها ،حوزههرای علمیره و  )...کره ایروال
ماهیت ،کارکرد و مأموریت آنها به طور کامی منطبق بر مباحث علو ،انسانی است.
سطح دوم .دستگاههای با وظایف ،کارکرد و اهداف نیمه علمی در حوزه علو ،انسرانی (ماننرد
ً
رسانهها و به طور خاص یدا و سیما ،وزارت ارشاد ،سازمان تبلیغرات و  .)...کره ایروال ماهیرت،
کارکرد و مأموریت آنها به طور کامی منطبق بر مباحث علو ،انسانی نبوده بلکه متضمن آن است.
سطح سوم .دستگاههای با وظایف ،کارکرد و اهرداف غیرعلمی(ماننرد دسرتگاههای سیاسری،
اقتصادی یا )...که به عنوان کاربران و مصرفکنندگان ایلی علو ،انسانی محسوب شده و ماهیرت،
کارکرد و مأموریت آنها با حوزه دانش تطابسا و تضمنا ارتباطی ندارد بلکه الزمرۀ انجرا ،مأموریرت و
وظایفشان ارتبا ،با علو ،انسانی است.

 .1منطق این تسسیمبندی ،می ان ارتبا ،و نسبت این دستگاهها با علو ،انسانی است که بر گرفته از دالمتهای سهگانه منطسی تطابسی ،تضمنی و
امت امی می باشد.

درآمدی بر نظریه مدیریت تحول در علوم انسانی

 .1-3-4نهادهان اجتماعی غیرسا تارمن
این نهادها که چه بسا بیشتر شامی نهادهای فرعی و ثانوی شوند دارای ساختار سرازمانی مشروص
نبوده و دوا ،و قوا ،آنها به وجود مجموعهای از ارزشها و هنجارهای مصروب رفتراری اسرت .بایرد
توجه نمود این هنجارها در دو سطح قابی بررسی میباشند.
سطح اول .هنجارهای اخالقی؛
سطح دوم .هنجارهای قانونی.
روشن است برای تأثیرگذاری بر علو ،انسانی از هنجارهایی باید آغاز نمود که قابلیت مردیریت
بیشررتری داشررته در زمرران کوترراهتری نیر برره نتیجرره برسررند .ایررن هنجارهررا ،هنجارهررای ق رانونی و
سیاستهای کالن هستند.بنابراین اومویت با تغییر در هنجارهای قرانونی نهادهرای ایرلی و فرعری
اجتماعی است .ایرن امرر اومویرت را از منظرر مردیریت تحرول نشران داده و بره معنرای غ،لرت از
هنجارهای اخالقی نوواهد بود.

 .4-4منظومه ار باطی نهادهان اجتماعی با علوم انسانی
قابی ذکر است ،نهادهای اجتماعی همانگونه کره گذشرت ،برا توجره بره وظرایف ،مأموریرت،
کارکرد ایلی خود و نی متناسب با نوع ارتباطی که با علو ،انسانی و تحول در آن برقرار میکننرد در
سه سطح قابی تسسیم هستند:
نهاد تعلیم و تربیت(تطابسی)؛
نهادهای خانواده و رسانه( ،تضمنی)؛
نهادهای سیاست و اقتصاد (با توجه به حوزه وظایف و مأموریتشان نسربت بره علرو ،انسرانی
رابطهای امت امی خواهند داشت).
با این توضیح ،اگر علو ،انسانی را در هسته مرک ی مدیریت تحول فررض نمراییم از ایرن منظرر
نهادهای مرتبم با آن هسرته ،بره ترتیرب عبارتنرد از :تعلریم و تربیت،خرانواده و رسرانه ،سیاسرت و
اقتصاد.
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 .5-4بیین متغیرهان بنیاد ن و کاربردن نهادهان اجتماعی
با توجه به نهادهای پن گانۀ ایلی یعنی اقتصاد ،سیاست ،خانواده ،تعلیم و تربیت و رسانه و نیر برا
تأکید بر مناشی ،خاستگاه و کارکرد ایلی و اغلبی آنها ،عوامی محروری مباحرث جامعرهشرناختی
مؤثر بر علو ،انسانی سه دسته خواهند شد.این سه دسته با توجه به نوع ارتبا ،و تناسبی که برا علرو،
انسانی برقرار میکنند به اقتصاد علم ،سیاست علم و فرهنگ علم تسسیم شدهاند .این عوامی ،دارای
متغیرهایی بنیادین و کارکردی بوده که برگرفته از نهادهای مربوطه هستند.
 .2-5-4اقتصاد علم
متغیر بنیادین در نهاد اقتصاد «ثروت» است .این نهاد دارای متغیرهایی کارکردی متناسرب برا علرو،
انسانی نی میباشد .از قبیی انگی شهای مادی ،تجاریسازی ،عرضه و تساضا و. ...
 .1-5-4سیاست علم
متغیر بنیادین در نهاد سیاست «قدرت» است؛ حال از طریرق قردرت نهادهرای حراکمیتی چگونره
میتوان در تحول علو ،انسانی ای،ای نسش نمود اهر،های تأثیرگذار بر علرو ،انسرانی در ایرن نهراد
کدا،اند آنچه به ذهن میرسد سیاستگذاری و تدوین قانون مناسب در این زمینه است و امبتره در
نظر گرفتن ضمانت اجراهای متناسب 1،مذا متغیرهای کارکردی ایرن نهراد شرامی سیاسرتگذاری،
تدوین و ایالح قوانین ،پیشبینی ضمانت اجرا ،ایالح فرایندها و ساختارها ،برنامهری ی آموزشی
و ...میگردد.
 .3-5-4ارهنگ علم
سه نهاد دیگر از نهادهای ایلی خانواده ،تعلیم و تربیت و رسانه میباشند .متغیر ایرلی و مشرترک
این سه نهاد با توجه به قرابت این نهادها با یکدیگر و نی تمای ِّبین آنها با دو نهراد دیگرر (اقتصراد و
سیاست) در کارکرد و حوزۀ مأموریت« ،معرفت» را میتوان متغیر بنیادین این سه نهاد دانست .نروع
روابم و ارتباطات در این نهادها با همین متغیر شکی میگیرد .بر ایرن اسراس متغیرهرای کرارکردی
 . 1برخی اندیشمندان در تبیین فرایند تغییرات هنجاری در جامعه به عواملی مانند ثروت و قدرت اشاره نموده ،در ذیری قردرت دو نکتره مهرم را
گوشزد کردهاند :نوست عد ،دیکته کردن امور و دو ،است،اده از تشویق و استدالل.
http://ejil.oxfordjournals.org/content/19/4/866.full, p4, Oxford University Press How Norms ChangeSee,
Wayne Sandholtz,

درآمدی بر نظریه مدیریت تحول در علوم انسانی

این نهادها نی فرهنگ سازی،تبلیغ و ترروی  ،اسرتدالل و تشرویق ،آمروزش و تبیرین ،انگی شهرای
معنوی و ...خواهد بود.باید توجه داشت دو مؤم،ۀ محوری دین و عسالنیت بر تمامی متغیرهای ذیی
حاکم بوده در آنها ساری و جاری هستند.

عوامی کلیدی

فرهنگ علم

سیاست علم

اقتصاد علم

نهادهای مرتبم
تعلیم و تربیت،
خانواده و رسانه
نهاد سیاسرت و
حاکمیت
نهاد اقتصاد

متغییرررررررر
بنیادین

متغییر کاربردی
تبلیغ و تروی  ،آموزش و تبیین ،استدالل و تشویق ،نسد

معرفت

و روشررنگری ،تومیررد و نظریررهپردازی ،تربیررت اسررتاد و
دانشجو و...
سیاستگذاری ،تدوین و ایالح قوانین ،ضمانت اجررا

قدرت

و مجازات ،ایرالح فراینردها و سراختارها،برنامهری ی
آموزشی و...

ثروت

تجاریسررازی ،توجرره برره انگی ههررای مررادی ،عرضرره و
تساضا ،خصوییسازی و...
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ساختار کالن عوامی مؤثر در تحول در نمودار ذیی قابی ترسیم است:

درآمدی بر نظریه مدیریت تحول در علوم انسانی

 .5اولویت دهی ،نسب ستتن ی و منظومتته ارابتتاوی عوامتتل متتحور در احتتو ا ن تتا
مدیری احو
همانگونه که گذشت ،بر اساس امگو و مدل برگ یده برای تبیین و طبسهبندی عوامی مؤثر در تحرول،
این عوامی به سه دستۀ جامعهشناختی ،روانشرناختی و محتروایی تسسریم شردند .از آنجرا کره ایرن
عوامی باید در راستای تحول علو ،انسانی و تومیرد علرو ،انسرانی اسرالمی کارآمرد برهکار گرفتره و
مدیریت شوند ،ضروری است هماهنگ و همجهت در یک مسیر مشوص گرا ،بردارنرد ،بنرابراین،
چگونگی ارتبا ،،نسبتسنجی و تسد ،و تأخر این عوامی با یکدیگر امری الز ،خواهد بود.
آنچه در اینجا اهمیت دارد توجه به عنایر کلیدی موفسیرت در مردیریت تحرول علرو ،انسرانی

است؛ به این عوامی کلیدی « 1»CSFگ،ته میشود .بررای رسریدن بره ایرن هردف ،ابتردا عوامری و
عنایر الز( ،اعم از درونی و بیرونی) احصاء شرده ،سرپس از برین آنهرا عوامری کلیردی و حیراتی
استورا میشود و مالک عمی و برنامهری

ی قرار میگیرد2.

از دی دگاه مدیریت تحول که هدایت ،نظارت و ارزیابی کالن برر برازیگران ایرلی تحرول علرو،
انسانی در کشور را بر عهده دارد ،اهر ،اومیره و قابری مردیریت در مجموعره عوامری یراد شرده ،کره
میتواند تأثیرات مهمی بر دیگر عوامی نی داشته باشد ،عوامی جامعهشنا تی هستند ،بدینمعنا که
عوامی جامعهشناختی مدخی ورودی مدیریت تحول هستند کره بره واسرطۀ آن میتروان برر عوامری
روان شناختی و جامعه نوبگانی و در نهایت تغییر و تحول در محتوا تأثیر گذاشت .از این عامری بره
عامی کلیدی در تحول نی میتوان یاد کرد.
این عوامی به توانمندیهای ترویجی ،فرهنگی ،فضرای اجتمراعی ،سیاسری و اقتصرادی توجره
دارند ،به دیگر سون ،به بستر و زمینههای ایجراد ،شرکیگیری و توسرعه علو،انسرانی بیشرتر توجره
میکنند .عوامی جامعهشناختی متشکی از نهادهای موتلف اجتمراعی برا مواطبران و کارکردهرای
مت،اوت است .آنچه در اینجا اهمیت دارد ،بررسی و تبیرین نهادهرای اجتمراعی و چگرونگی نسرش
1 . Critical Section Factor

پارتو استکه بر اساس آن ما در برنامههای موتلف  80درید از موفسیرت خرود را مردیون 20
 .2منطق است،اده از عوامی کلیدی موفسیت،قانون ِ

درید از فعامیتهای خود میباشیم.مذا با شناسایی و سرمایهگذاری بر این  20درید تا حد زیادی  80درید باقی مانده تأمین شده،به اهداف

خود خواهیم رسید.
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آفرینی آنها در تحول علو ،انسانی است.
عامی دومی که باید به واسطۀ عوامی جامعهشناختی به آن توجه قرار شود و در مسریر تحرول بره
حرکررت درآیررد ،جامعرره نوبگررانی و اندیشررمندان علررو ،انسررانی هسررتند کرره برررخالف عوامرری
جامعهشررناختی کرره برره یررورت مسررتسیم مدیریتپررذیر بودنررد ،ایرن عوامرری برره یررورت مسررتسیم
مدیریتناپذیرند .بنابراین ،الز ،است با توجه به مجموعۀ عنایر روانشناختی و با کمرک نهادهرای
اجتماعی در راستای تحول محتوای علو ،انسانی جهتدهی و همراه گردند.
در نهایت ،هستۀ مرک ی تحول علو ،انسانی ،که هردف غرایی تحرول نیر مریباشرد ،عوامری و
عنایر معرفتی و محتوایی هستند که باید به دست نوبگان و اندیشمندان تغییر و تحول یافته ،تبدیی
به محتوایی اسالمی و کارآمد شود.
ً
بدینترتیب ،تنها عواملی که مستسیما مدیریتپذیرند عوامری جامعهشرناختی هسرتند ،امرا ایرن
عوامی بیواسطه بر محتوای علم تأثیر نمیگذارند ،بلکه باید در راستای تأثیرگذاری برر دانشرمندان
علو ،انسانی مدیریت شوند تا یاحبان علم به تحول علم اقدا ،کنند.
این فرایند بیان شده رابطۀ عوامی جامعهشناختی را با دیگر عوامی مؤثر در تحول (روانشرناختی
و معرفتی) از دیدگاه مدیریت تحول تبیین میکند و به عبارتی بر خدمترسانی این عامی کلیدی در
راستای تحول علو ،انسانی به عوامی روانشناختی و معرفتی تأکیرد دارد .امرا بایرد توجره کررد ایرن
فرایند و خدمترسانی دوسویه و رفت و برگشتی است .بنابراین ،الز ،است اندیشرمندان و نوبگران
جامعه نی در تومید محتوای علو ،انسانی اسالمی به مسائی و نیازهای نهادهای اجتماعی توجه کنند
و پاسوگوی آنها باشند .کارآمدی و اجتماعی شدن محتوای تومید شرده از سروی جامعرۀ نوبگران
منو ،به پاسخگویی به مسائی و نیازهای بومی جامعه ایرانی اسالمی است.
ّ
با توجه به این توضیحات ،چگونگی نسبت خطی و تأثیر و تأثر دوسویۀ مجموعه عوامری پریش
در نمودار ذیی قابی ترسیم است:

درآمدی بر نظریه مدیریت تحول در علوم انسانی

 .6جای ا شناسی و کارکرد عقل و دین در نظریه
با توجه به اینکه غرض نهایی تحول در علو ،انسانی دستیابی به علو ،انسانی اسالمی کارآمد مبتنری
بر مبانی و اهداف اسال ،و نی با در نظر گرفتن ام امات و شرایم زیستبو ،ایران است ،مسلم اسرت
نظریۀ مبنا و پایۀ مدیریت این تحول نی باید نظریهای برگرفته از مبرانی و ارزشهرای دینری و ایرول
عسالنی باشد .بنابراین ،دو مؤم،رۀ محروری «عسالنیرت و دینمرداری» برر ایرن فراینرد و مجموعره
متغیرهای شکیدهنده این نظریه حاکمیت دارند .روشن است همرۀ م،صریبندی درونری و بیرونری
این متغیرها و بهو یژه جهتگیریهای محتوایی آنها مبتنی بر ایرول عسلری و ارزشهرا و آموزههرای
اسالمی خواهد بود.
بدین معنا که از یک سو دین به عنوان یک فرانهاد بر سطوح موتلف این عوامی مؤثر برر تحرول
علو ،انسانی (اعم از جامعهشناختی ،روانشناختی و معرفتی) تأثیرگذار بوده و به طور خراص دارای
چند کارکرد اساسی است:
نخست ،در عوامی جامعهشناختی از یکسو باورها ،ارزشها و هنجارهای نهادهای اجتمراعی
را مشوص کرده ،مرزبندی ارزشی و هنجاری آنها را تعیین میکند و از سوی دیگرر ،برر چگرونگی
عملکرد و رفتارهای فردی و اجتماعی نظارت مستمر و مؤثر دارد.
ّ
دوم ،دارای نسشی توسعهبوش ،گسترشدهنده و مومد در سطوح موتلف نظرری خواهرد برود.
علررم انسررانی اسررالمی و نظریررات شررکیگرفته در حاشرریه آن ،بررر خررالف رویکردهررای تجربرری و
پوزیتیویستی ،منابع معرفتی و زاویه نگاه خود را منحصر به امور مادی و محسوس نمیکنند و خود
را از منبع امهی و وحیانی محرو ،نمیسازند .ایرن امرر افقهرای جدیردی را برر روی نظریرهپردازان
اسالمی میگشاید.
سوم ،به عنوان یک رابم و حلسۀ ویی میان نهادهای موتلف اجتماعی و نیر عوامری مرؤثر در
تحول باعث تعامی ،هماهنگی و انسجا ،بوشی آنها میشود.
از سوی دیگر ،عسی نی در کنار آموزههای اسالمی دارای دو کار ویژۀ اساسی است:
نخست ،نسبت به محتوای درونی نظریه؛ بدین معنا که تالش شده اسرت ،در ارائره نظریره برر
عسالنی بودن و برخورداری از ویژگیهای عسالنی در یورتبندی کرالن و م،صریبندیهای خررد
تأکید شود .این امر قابلیت و زمینه دستیابی به یک توافق جمعی را فراهم میآورد.
دوم ،نسبت به فضای بیرونی حراکم برر نظریره؛ در یرورت حراکم شردن عسالنیرت و ایجراد
بسترهای بحث و گ،تگو و جدال احسن در جامعه علمی و نوبگانی ،میتوان امید داشت که به یک
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م،اهمه و پذیرش همگانی در این راستا دست یافت.
با توجه به مطامب بیان شده ،حاکمیت «عسالنیت و دینمداری» در نمرودار ذیری قابری ترسریم
است:

عسالنیت و دین

 .7جمعبندی و نتی هگیری( نظریۀ منتخب در مدیری احو )
در پایان ،با توجه به سیر مطامب بیان شده و فرایند انجا ،شده ،برا در نظرر گررفتن مجموعره عوامری
مؤثر در تحول و نی با اومویت و تأکید بر عامی کلیردی (عوامری جامعهشرناختی) نظریرۀ منتورب
مدیریت تحول چنین بیان میشود:
«عوامی مؤثر در تحول علم به سه بوش عوامی معرفتری یرا محتروایی ،عوامری روانشرناختی و
عوامی جامعهشناختی قابی تسسیم است .از این میان ،عوامری جامعهشرناختی بره یرورت مسرتسیم
قابی مدیریتاند .این عوامی باید به گونرهای مردیریت شروند کره از طریرق تأثیرگرذاری برر عوامری
روانشناختی تحول ،دانشمندان را بر تغییر محتوای علو ،انسانی برانگی ند.
در میان عوامی محتوایی عوامی پیشینی کلیدی هستند؛ بدین معنی که اگر این عوامی تغییر کننرد،
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عوامی درونی علم خود به خود تغییر خواهند کرد .در میان عوامی روانشناختی نی عوامری عراط،ی و
انگی شی کلیدی هستند ،بدین معنی که اگر بتروان از طریرق نهادهرای اجتمراعی برر نظرا ،انگی شری
دانشمندان تأثیر گذاشت ،آنگاه میتوان آنها را در جهت تحول علو ،انسانی برانگیوت.
در میان عوامی اجتماعی نی عامی فرهنگ علم ،سیاست علم و اقتصاد علم و نهادهای مربوطره
آنان ،سه عامی مهم و کلیدی در تأثیرگذاری برر نوبگران میباشرند .بردین ترتیرب ،بایرد اقردامات
فرهنگی ،سیاسی و اقتصادی برای تغییر نظا ،انگی شی نوبگان در جهت تغییر محتوای پیشرینی یرا
فلس،ه علو ،انسانی انجا ،شود .همانگونه که بیان شد ،دو مؤم،ۀ محوری «عسالنیت و دینمرداری»
بر این فرایند و مجموعه متغیرها حاکمیت داشته ،همۀ م،صیبندی درونی و بیرونی ایرن متغیرهرا و
بهو یژه جهتگیریهای محتوایی آنها مبتنی بر ایول عسلی و ارزشها و آموزههرای اسرالمی شرکی
خواهد گرفت».
نکتۀ پایانی در نظریۀ مدیریت تحول ،توجه جامعرۀ نوبگرانی بره مسرائی و نیازهرای نهادهرای
اجتمرراعی در ترردوین علررو ،انسررانی اسررالمی اسررت .بایررد توجرره کرررد ایررن رابط رۀ بررین عوامرری
جامعهشناختی ،روانشناختی و محتوایی ،رابطرهای دوسرویه و خردماتی متسابری اسرت ،بنرابراین،
همانگونه که نهادهای اجتماعی به عنوان مدخی ورودی و عامی کلیدی تحرول وظرای،ی نسربت بره
ً
عوامی روانشناختی (عامم) و محتوایی (علم) بر عهده دارند و خدماتی به آنها میرسرانند ،متسرابال
در فرایند تومید علو ،انسانی اسالمی به دست جامعه نوبگانی نی باید مسائی و نیازهای این نهادها،
که با نگاهی عا ،تما ،فضای جامعه را می پوشانند ،مورد توجه قرار گیرند .دقت به این امر کارآمدی
نظریه و برونداد نهایی آن را تضمین میکند1.

 . 1مسامه حاضر نوستین بار ،در گروه فلس،ه علو ،انسانی اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه مطرح شد و در دومین کنگره بیناممللری
علو ،انسانی – اسالمی ارائه و به عنوان مسامه برتر کنگره برگ یده شد.
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