
 

 

  
  
  

شناسایی عوامل مؤثر بر مدیریت توسعۀ علوم انسانی با رویکردي مبتنی بر نظریۀ 
  بنیاد با نگاهی به آموزش عالی داده

  4بهرنگی محمدرضا ؛3آراسته حمیدرضا ؛2ابراهیم نوه عبدالرحیم ؛1*کریمی وجیهه

 

  

  

  
   چکیده

 بر مؤثر عوامل شناسایی هدف با حاضر پژوهش
 بر مبتنی رویکردي با انسانی علومۀ توسع مدیریت
 وضعیت در عوامل این آزمون و بنیاد دادهۀ نظری
 منظور بدین است. گرفته صورت عالی آموزش موجود
 آمیخته، رویکردي و پیمایشی توصیفی تحقیق روش با

 متوالی صورت به کمی و کیفی بخش دو در پژوهش
 از نفر 14 کیفی بخش در پذیرفت. انجام
 گیري نمونه روش مکک به افراد نظرترین صاحب
 روش به نفر 245 تعداد کمی، بخش در و هدفمند
 هاي رشته علمی هیئت اعضاي بین از ساده تصادفی
 استان نور پیام و دولتی هاي دانشگاه انسانی علوم
 روایی شدند. گزینش نفر) 670 (تعداد اصفهان

 محققۀ نام پرسش و ساختاریافته نیمهۀ مصاحب سواالت
 ترتیب به پایایی و زمان هم و واییمحت روش به ساخته
 کرونباخ آلفاي و )04/90( توافق ضریب روش با
 تحلیل بر مبتنی کیفی هاي یافته گردید. محاسبه /.)87(
 حاصل کمی هاي یافته و بنیاد داده روش به ها داده
 توصیفی هاي شاخص و چندگانه رگرسیون تحلیل
 9 که است آن از حاکی پژوهش کلی نتایج باشد. می
 مقوله بر کلی طور به فرعی عامل 33 و اصلی عامل
 قالب در که باشد می مؤثر حاضرۀ مطالع محوري
  باشند. می تبیین قابل میانجی و اي زمینه لّی،ع شرایط

 علوم علمی،ۀ توسع مدیریت، :يکلید واژگان
   .انسانی
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   مقدمه
 از یکی که است آن جهانی عمومی باور امروزه
 از برخورداري کشوري هر توسعه اصلی محورهاي
 نظر در بدون حتی و است آن در پیشرفت و علم
 داراي علمیۀ توسع به توجه ،آنها توسعه مدل گرفتن
 میلر، و آالم (بور، است کلیدي و پایدار اي، پایه نقشی
 از انسانی علومۀ توسع به توجه بین این در ).2007
 یک از باشد. می بیشتري اهمیت حائز گونگونا مناظر
 از روشن اندازي چشمۀ ارائ یلبه دل علوم این سو

 درك با تا سازند می فراهم را امکان این جوامع،
 جامع بینشی به بتوان اي اندیشه بنیادهاي و ها فرهنگ
 مولد موتور قواي تجدیدۀ الزم که یافت دست
 ردیگ سوي از و )2011 (لیچ، باشد می کشورها
 مدیریت و رهبري بر جامعه یک اصلی هاي ستون
 اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، مختلف هاي زمینه

 علوم جزء علوم اینۀ هم و است استوار اقتصادي
 هاي اندیشه و ها ایده همچنین گیرند؛ می قرار انسانی
 یبخش توان اجتماعی، یکپارچگی تقویت جهت بنیادي
 و درك یازمندن شهروندي هاي ارزش انتقال و اقتصادي
 جامعه یک که زمانی بنابراین است. انسانی علوم فهم
 علمیۀ توسع بهیابی  دست و جانبه همهۀ توسع از

 رأس در انسانی علومۀ توسع به توجه کند، می صحبت
 علوم گسترش و گیرد می قرار علم هاي عرصهۀ هم

 غیر شکل (به نیز پایه، علوم و پزشکی طبیعی،
 و انسانی علومۀ توسعة حون و میزان از مستقیم)
  .)287:1387 (کارنما، شوند می متأثر حوزه این مدیریت
 علومۀ توسعة دربار موجود آمارهاي متاسفانه ولی
 فناوري، و تحقیقات علوم، (وزارت ایران در انسانی
 نظر از انسانی علوم گرچه که هستند آن گویاي )1386
 عالی آموزش بخش ین تر بزرگ کمی هاي شاخص
 واقعی جایگاه و نقش نتوانسته ولی شود می وبمحس
 و نماید ایفا جامعهۀ توسع در خوبی به را خود

 هایی نقصان با حوزه این در علمیۀ توسع مدیریت

 براساس ).204:1387 (عزیزي، است مواجه چشمگیر
 آمده دست به آمارهاي و 1علم ملی شاخصۀ پایة داد
 کتمشار گرچه نیز )،2012( 2اسکوپوس منبع از

 افزایش 2011 تا 2006 سالز ا علم تولید در ایرانیان
 از 27ۀ رتب  علم، تولیدۀ سال ده میانگین لحاظ از و یافته
 در موجود اطالعات اساس بر ولی است شده ایران آن
 هنر و انسانی علومة حوز در ایرانۀ رتب منابع، همین

 علومة حوز در و ؛43 اجتماعی علومة حوز در ؛45
 اسکوپوس،( باشد می 41 شناسی وانر و رفتاري
 نشان تحقیق ادبیات بررسی وجود این با ).2012
 در انسانی علومة حوز در علمیۀ توسع که دهد می

 نهادینه گذشته،ۀ ده چند تا نیز یافته توسعه کشورهاي
ة حوز در خصوصاً آن مدیریتی هاي برنامه و نشده
 ،(شرود است بوده روبرو پراکندگی با انسانی علوم

 یافته توسعه کشورهاي در راستا همین در ).1990
 منظور به عملی و تئوري نظر از وسیعی هاي کوشش
 علمیۀ توسع بر تأثیرگذار عوامل و علل بررسی
 و ها دیدگاه تفاوت به توجه با که است گرفته صورت
 را پدیده این از گوناگونی جوانب و ابعاد ها، نگرش
 این اسنادي عاتمطال حاصل است. ساخته نمایانگر
ۀ توسع مدیریت بر مؤثر عوامل بررسیة دربار پژوهش
 اقتصادي، عواملۀ دستپنج  حداقل وجود علمی
 و آموزشی ساختاري، - مدیریتی فرهنگی، - اجتماعی
 در که دهد می نشان گذشته مطالعات در را پژوهشی
   است: گردیده ارائه و تلخیص زیر جدول
 جدول در شده انعنو عوامل و مطالب به استناد با
 عوامل این گرچه که نمود استنباط چنین توان می فوق
 ولی، دارند عنایت علمی هاي حوزهۀ هم به حدودي تا
 و انسانی علومۀ توسع بر مؤثر عوامل خاصطور  به

 واقع کنکاش مورد ها پژوهش این در آن مدیریت
  است. ابهام از اي هاله در و نشده

                                                             
1. National Science Indicator 
2. SCOPUS 
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3. Bloom, Banner, Jackson 
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5. Hicks, Moed 

 
 

                                                                                   
6. Hennink, Majumder, Peterson, Nowotny 
7. Levacic &Glatter 

 اسنادي مطالعات در علمیۀ توسع مدیریت بر ثرمؤۀ گان پنج عوامل .1 جدول
  اقتصادي عوامل -1

 دستاوردها بهبود بر آن توجه قابل تأثیر و دولتی صورت به عالی آموزش مؤسسات و ها دانشگاه مالی تأمین به توجه و دولتۀ مداخل به توجه
 )؛2008 ( هود )؛2008( النتون )؛882 :2000( فرش )؛1990( برینکمن )؛1986( جیمنز )؛518 :1977( هابر این ؛علمی هاي ستانده و

  1).2010( کلمینز )؛2005استیونز(
   ).2003( سولینگن )؛1386( آراسته )؛1994( سرشت رحمان؛ تحقیقات با مرتبط نهادهاي از دولت مند نظام مالی هاي حمایت افزایش
 وود و مک؛ تحقیقاتۀ بودج تخصیص در عملکردمحور یکردرو به توجه و علمی تولیدات و بنیادین تحقیقات دانشمندان؛ از حمایت

 پاسوسکا و هایتون )؛2013( استرالیاۀ بودج جدول )؛1998( جانسون و اندرسون )؛2002( گوتري و نیومن )؛2011( کلمینز )؛1997(
   .2)2013( روبین )؛2013 ،2011( اروپاۀ اتحادی گزارش )؛2004(

 انتظاري )؛1203 -1229 :1380( کشور ریزي برنامه و مدیریت سازمان )؛2011( کلمینز ملی ناخالص درآمد از تحقیق و آموزش سهم افزایش
   ).1387( خورسندي )؛1380( شریفی )؛1392(

   ).2002( فراستخواه و توفیقی )؛22 :1387( قبادي )؛1380( عبادالهی ؛پژوهش در مستقل نهادهاي و خصوصی بخش گذاري سرمایه
  ).2004( پاسوسکا، و هایتون؛ بر هزینه و مدت یطوالن علمی هاي فعالیت براي آمیز مخاطره گذاري سرمایه هاي صندوق تشکیل
   ).2010( کلمینز؛ بنیان دانش متوسط و کوچک واحدهاي گسترش و ایجاد جهت سرمایه تخصیص

  آموزشی عوامل -2
 و (مهدي دیگر هاي مؤلفه با متناسب آموزشی هاي فناوري و روش محتوا، دانشجو، استاد، اصلیۀ مؤلف چهار از یک هر تقویت و توسعه

   ).1388 همکاران،
 بهرنگی )؛22 :1387( قبادي )؛2013( جکسون )؛15 :1387( خورسندي )؛1381( پور رفیع؛ دانشجوعنوان  به انگیزه با انسانی نیروي جذب

   ).1387( شمشیري )؛16 :2006( واتلر )،156 :1387(
 3جکسون )؛80 :1999( بانر )؛163 :1982( بلوم؛ آموزشی هاي ریزي برنامه در هماهنگی عدم و سردرگمی آموزشی، ياستانداردها افول

)2013.(   
   ).2003( 4مانسیال و گاردنر )؛2005( هولم )؛2006( سیپل )؛1998( کلین ؛اي رشته میان مطالعات ضرورت
  ).109 :2001 (استیگلر، تدریس در ضعف

  پژوهشی عوامل -3
   ).12 :2008( گري )؛216 :2007( اسدزاده پژوهش مراحل تمامی در آنان هاي ارزش اقتدار و تسلط و دانشگاهی متخصصان نفوذ به توجه
   ).71 :2008( هولت؛ پژوهشیمسئلۀ  دقیق شناخت
   .5)2007( مود )؛2004( هیک؛ باال اثرگذاري عامل با مقاالت انتشار
 نووتنی )؛2007( پیترسون )؛2004( مجومدر )؛2004( هنینک؛ پژوهش کیفیت کنترل و پذیري انعطاف ی،گوی پاسخ شناسی، مخاطب در ضعف

)2006: 165(6.   
   ).30 :2010 (پیگانیل، کاربردي و بنیادي تحقیق نوع دو و صنعت و دانشگاه قطب دو به توجه
   ).2008( وپاارۀ اتحادی گزارش )؛2010چن( و گوان؛ تحقیقات نتایج مستمر ارزیابی نقش
   ).2004( صبوري )؛2001( 7وگالتر لواسیک ؛آمار و اطالعاتی هاي بانک ایجاد و هاپژوهش مستندسازي تخصصی، خدماتۀ ارائ

 (داوري، حقیقی نیاز یک نه ایران، جمله از توسعه حال در جوامع در پژوهش به نیاز شدن قلمداد حیثیتیدلیل  به شالوده و بنیادها در نقصان
2000: 11.(   
   ).2003( مانسیال و گاردنر )؛2005( هولم )؛2006( سیپل )؛2005( کلین؛ اي رشته میان مطالعات فقدان
 )؛1380( آبادي لطف؛ علمی پردازي نظریه و نواندیشی فقر علمی، هاي نوآوري در توانی کم و علم تولید در کاري خرده و تکرار تولید، باز

  ).1383( شکروي
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 ماهیتی، هاي تفاوت همچون تأمل قابل دالیل وجود
 علومة حوز در شناختی معرفت هاي دیدگاه در اختالف
 که گردیده آن به منجر انسان تفکر پیچیدگی و انسانی
 بر مؤثر عوامل از صرف الگوگیري و اقتباس با نتوان

ة حوز در متقن نتایجی به علوم سایرۀ توسع مدیریت
 نگاهی با است الزم و یافت تدس انسانی علوم
 مدیریت بر مؤثر عوامل مستقل، پژوهشی در و تر جامع
 همچنین گیرند. قرار بررسی مورد انسانی علومۀ عتوس
 برآورد چنین توان می شده، تبیین مطالب به توجه با
 انسانی علومۀ توسع مدیریتۀ زمین در موفقیت که کرد
 نقشی ران،ای چون توسعه حال در کشوري در تواند می

                                                             
1. Science and Technology Office in UK 
2. Sumatipala et al, Schler, Scarbrough 
3. Fuherman, Olade, Holt 
4. Clark, Merton, Glour & Stabrich 

 کالن هاي گیري تصمیم و ها ریزي برنامه در مؤثر و مفید
 و ها برنامه ها، طرح بهبود به و کرده ایفا کشور خرد و
 توجهی قابل کمک ها گیري تصمیم شدن تر بینانه واقع

 صحیح هاي گذاري سیاست و مدیریت همچنین نماید.
 ها بینش از جدیدي نسل تواند می حوزه این اصولی و
 و کرده خلق را فرهنگی و علمی صحیح نیادهايب و
 قرار ها بخش سایر در توسعه کسب ۀ مای دست را آن

 شناسایی هدف با حاضر پژوهش رو، این از داد.
 طراحی انسانی، علومۀ توسع مدیریت بر مؤثر عوامل
 عوامل این آزمون و نظر موردة پدید پارادایمی الگوي
   است. رفتهگ صورت عالی آموزش موجود وضعیت در

  اجتماعی -گیفرهن عوامل -4
 فراستخواه ،)240 :1387( ملک و ساروخانی ؛جمعی خردعنوان  به علمی هاي انجمن و اجتماعات توانمندي از مطلوبة استفاد و تقویت تشکیل،

   ).1386آراسته( )؛2003( شافر و شاپین )؛27 :1382(
   ).3 :2010( کریمیان )؛289 :1387( کارنما )؛1388( اهیمیابر؛ واقعی مسائل با رویارویی جهت سازنده تعامالت و گسترده علمی ارتباطات
   ).2006( دوبریانسکی )؛769 :2007( ترکیان و لورد؛ کشورها بین آکادمیک تبادالت
   ).2004( 1بریتانیا ؛تکنولوژي و علم دفتر مردم و دانشمندان بین دوطرفه همکاري یک ایجاد
 و شک گرایی، تجربه مادي، و دنیوي حیات گرفتن جدي عقالنیت، فرد، ارزش و انسان به توجه علمی:ۀ توسع براي مساعد فرهنگی عناصر

   ).1381 (فراستخواه، اجتماعی مشارکت حق و فردي هاي يآز و حقوق از برخورداري و انتقادي بازاندیشی
   ).1381 حسینی، (شاه پژوهش فرهنگ فقدان ضوابط، جاي به روابط حاکمیت
   ).195 :2001( 2اسکاربرور )؛1996( شلر )؛2004( همکاران و سوماتیپاال )؛2012( الهی فضل؛ یعلم اخالقیات تقویت
   ).2008( هالفپنی )؛266 :2008( میرفردي ؛دانشمندان بر سودمند اقتصادي و مالی نظر از و گرایی کمیت و گرایی عینیت روش و روحیه تسلط
 )؛1391( الهی فضل )؛1390( همکاران و ربانی )؛283 :1387( عیوضی )؛1379( فکوهی؛ هاندیش تولید در خالقیت و جسارت ابتکار، کمبود

  )1387( خورسندي
  ساختاري -مدیریتی عوامل -5

 )؛1381( صدیق )؛1383( منصوري؛ ها دانشگاه و علمی هاي کانون بر زده شتاب مدیریت و مدیریتی استبداد وجود علمی، مدیریت ضعف
   ).2001( هوپکینز )؛1997( مککلینتون )؛1995( فونک )؛5 :1383( کیوانی )؛1381( نورمحمدي
 فوهرمن )؛10 :1381( فراستخواه و توفیقی ؛فکر آزادي بر مبتنی حقوقیِ محیط ریزي، برنامه و مدیریت ساختارهاي مدیریتی، پشتیبان فرایندهاي

   ).71 :2008( هولت )؛2005( هود )؛2001(
 ملی، نظارت و اعتبارسنجی نظام و ارزیابی و انسانی منابعۀ توسع اطالعات، و ارتباطات فناوريۀ توسع تجهیزات، و امکانات ها، زیرساختۀ توسع
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   ها روش و مواد
 و 1اي توسعه هم هدف، حیث از حاضر پژوهش

ة زمر در هم ها داده نوع نظر از و است 2کاربردي هم
 عبارتی به و کیفی هاي روش هم و کمی هاي روش
 منظور به همچنین است. گرفته قرار 3ترکیبی روش

 استفاده پیمایشی توصیفی روش از ها داده گردآوري
 آماريۀ جامع موضوعی، قلمرو به توجه با است. شده
 اعضايۀ کلی کیفی، و میک بخش دو هر در تحقیق این
 هاي دانشگاه انسانی علوم هاي رشته علمی هیئت
- 93 تحصیلی سال در اصفهان استان نور پیام و دولتی
 روش از استفاده با کیفی بخش در هستند. 1392
 از نفر 14 برفیۀ گلول تکنیک و هدفمند گیري نمونه
 و شناسایی آماريۀ جامع بین در افراد نظرترین صاحب
 بخش در گرفتند. قرار هساختاریافت نیمهۀ احبمص مورد
 گیري نمونه روش از آماريۀ نمون تعیین براي کمی

 670 آماريۀ جامع تعداد شد. استفاده ساده تصادفی
 فرمول از استفاده با آماريۀ نمون تعداد و بود نفر

   گردید. برآورد نفر 245 نمونه، تعدیل با و کوکران

                                                             
1. Developmental Research  
2. Applied Research  
3. Mixed Method 

 با ابتدا در پژوهش اهداف بهیابی  دست منظور به
ۀ توسع مدیریت بر مؤثر عوامل اي، کتابخانهۀ مطالع
 با سپس و گرفته قرار بررسی مورد انسانی علوم
 مطالعه موردة پدیدۀ نهفت ابعاد کیفی روش از استفاده
 نظر موردۀ زمین بررسی از پس شد. تکمیل و بررسی
 مورد متغیرهاي اي، زمینه و بنیاد داده روش کمک به

 طراحی به اقدام و شده کدگذاري و شناسایی ه،مطالع
 در پژوهش کمی بخش انتها در شد. پارادایمی الگوي
 تناسب بررسی به اولۀ مرحل در شد. اجرا مرحله سه

 به انسانی علومۀ توسع مدیریت بر مؤثر عوامل سنجی
 بر دومۀ مرحل در شد. پرداخته شوندگان مصاحبه کمک
 آزمایشی اجراي اريآمۀ جامع افراد از نفر 30 روي
 بررسی جهت ها داده و گرفت صورت پژوهش ابزار
 آوري جمع شده، طراحی ابزار پایایی و روایی میزان

 بر عالوه پژوهشگر روایی، تأیید منظور به گردید.
 -  ساختاري اصالحات اعمال و 4محتوایی روایی
 کرد. استفاده نیز زمان هم روایی از آن، کمک به علمی
 بر اضافه تحقیق، ابزار زمان هم واییر تعیین براي
 درون از ابزار هاي گویه استخراج و طراحی
ۀ مؤلف مورد در کلیطور  به نیز سوال یک ها، مصاحبه
 تا شد اضافه مؤلفه هر سواالتۀ مجموع به بحث مورد
ۀ کلی گیرد. قرار استفاده مورد رواییۀ محاسب در

 و 0.05 سطوح در آمدهدست  به همبستگی ضرایب
 اذعان توان یم ترتیب این به و بوده معنادار 0.001
 علومۀ توسع مدیریت بر مؤثر عواملۀ نام پرسش نمود
 و است برخوردار مطلوبی زمان هم روایی از انسانی
 گیري اندازه را نظر مورد هساز درستی به تواند می

   نماید.
 که دهد می نشان )2( جدول اطالعات همچنین
 بررسی کرونباخ آلفاي طتوس عوامل درونی همسانی
 پایاییة دهند نشان و است باالتر و 0.65 حدود که شده
 قابلیت و اصلی عامل راستاي در فرعی عوامل باالي

                                                             
4. Ralidity 

 و االتؤس مجموع همبستگی ضرایب و پایایی .2 جدول
 انسانی علومۀ توسع مدیریت بر مؤثر عوامل کلی االتؤس

 عوامل
 آلفاي
 کرونباخ

 ضریب
 همبستگی

 سطح
 معناداري

  0.05  0.76  0.73 مادي و مالی منابع تامین
 0.001  0.69  0.74 ها نگرش تداخل

  0.05  0.77  0.65 برنامه... و گذاري سیاست
  0.05  0.66  0.68 مقررات و قوانین

  0.05  0.67  0.79 فرهنگ
  0.001  0.72  0.65 شناختی معرفتمسائل 

  0.001  0.69  0.69 اي حرفه مدیریت
  0.001  0.75  0.76 اجتماع نگرش
  0.05  0.68  0.77 فرایند و ساختار

  -  -  0.80  مجموع
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ۀ مرحل در باشد. می بررسی مورد عوامل مطلوب اعتماد
 محققۀ نام پرسش از ها داده آوري جمع منظور به سوم
 نتایج به توجه با نامه پرسش این گردید. استفاده ساخته
 تحلیل و تجزیه و مدارك و اسنادۀ مطالع از حاصل

 موجود وضع بررسی منظور به مصاحبه االتؤس پاسخ
 تدوین انسانی علومۀ توسع مدیریت بر مؤثر عوامل
 در گویه یا سوال 45 و عامل 9 از متشکل و گردید
 تحلیل جهت باشد. می لیکرت اي درجههفت  مقیاس
 روش و SPSS آماري رافزا نرم از کمی هاي داده
 استفاده گام به گام چندگانه رگرسیون تحلیل آماري
   است. شده

  ها داده و اطالعات
 و کیفی هاي یافته از مشتمل پژوهش این هاي یافته
 تحلیل و تجزیه بر مبتنی کیفی هاي یافته باشد. می کمی
 هیئت اعضايۀ مصاحب از شده گردآوري هاي داده
 بر اصفهان استان نور پیام و دولتی هاي دانشگاه علمی
  ).3ة شمار (جدول باشد می بنیاد دادهۀ نظری اساس
 از پس پژوهش کیفی بخش در منظور بدین
 خارج و نکته) 79( ها مصاحبه کلیدي نکات استخراج
 تکراري، موارد حذف و اي جمله حالت از ساختن
 بررسی حاصل کدها این گرفت. صورت باز کدگذاري
 در شده ارائه مفاهیم هاي تفاوت و ها مشابهت دقیق
 روابط گرفتن نظر در بدون و بود سؤاالت به پاسخ
 مفهومی هاي گزاره و مفاهیمعنوان  به صرفاً وآنها  بین
 ها، مصاحبه به مکررۀ مراجع از بعد .گردید آوري جمع
 بین منطقی ارتباط برقراري و خبرگان نظر از استفاده
 در رسید. باز کد 33 به کدها این تعداد باز، کدهاي
 ادامه مقوله گیري شکل براي فرایند این بعدي گام

 مبناي که مشترکی مفاهیم که اي گونه به یافت.
 را مقوله گیري شکل هم، کنار در داشتند موضوعی
 و ها مصاحبه فراوان بازبینی از بعد ساختند. متجلی
 این تعداد باز، کدهاي بین منطقی ارتباط برقراري
 آمده )3( جدول در که رسید رمقولهزی 9 به کدها

 انجام هاي مصاحبه از کیفی هاي تحلیل بنابراین است.
 مؤثر انسانی علومۀ توسع مدیریت بر را عامل 9 شده،
 یک هر از مختصري شرح به که است کرده عنوان
  شود: می پرداخته

 و مالی تأمین الزام مادي: و مالی منابع تامین - 1
 به ها حوزهۀ هم در ناوريف و علمۀ توسع براي مادي
 علومة حوز در مالی امکانات است. رسیده اثبات
 خصوصی و دولتی شکل دو به حاضر حال در انسانی،
   گردد. می تأمین دیگري بر یکی غلبه با

 اعتبارات شکل به دولتی هاي گذاري سرمایه
 شکل به خصوصی هاي گذاري سرمایه و تخصیصی

 که شود می مالحظه نفعان ذي سایر و صنعت با ارتباط
 ناچیز ایران انسانی علومة حوز درآنها  دوي هر
 مورد نظران صاحب دیدگاه از رو این از باشد. می

 علومة حوز در مادي و مالی منابع تامین عدم مصاحبه،
 مطرح حوزه این اساسی هاي چالش از یکی انسانی
   است. گردیده

 اکثر در علمی: و سیاسی هاي نگرش تداخل - 2
 خود نفوذ هاي اهرم دارد تمایل سیاسی نظام هاکشور
 طریق از اغلب نفوذ این کند، وارد علمی نظام در را

 برخی در ولی شود می اعمال اقتصادي هاي سیاست
 دیگري شکل به علوم، موضوعیت به توجه با موارد
 در دخالت علمی، آزادي از ممانعت همچون
 غیر رهاينظ اعمال ها، ریزي برنامه و ها گذاري سیاست
 بر گیرد. می صورت دیکتاتورگرا مدیریت و اي حرفه

 انسانی علومة حوز در شوندگان مصاحبه نظر اساس
 همواره سیاسی هاي حساسیت جهت به نیز ایران

 است. آمده وجود به حوزه این براي هایی محدودیت
عدم ریزي استراتژیک:  گذاري و برنامه سیاست - 3
هاي راهبردي در  رنامهاندازهاي روشن و ب چشمۀ ارائ
 ساز انسانی زمینه علومة هاي گذشته براي حوز دهه
 حوزه این در کیفی و کمی اهداف بهیابی  دست عدم
   است. گردیده
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  انسانی علومۀ توسع مدیریت محوري و باز کدهاي .3 جدول
  محوري کدهاي  آزاد کدهاي 

   انسانی علوم تحقیقات با مرتبط هادهاين از مالی هاي حمایت و پژوهش براي دولتی گذاري سرمایه  1

 مالی منابع تامین
  مادي و

  حوزه این پژوهش براي خصوصی بخش گذاري سرمایه  2
  انسانی علوم در مدت طوالنی علمی هاي فعالیت انجام براي آمیز مخاطره گذاري سرمایه هاي صندوق تشکیل  3
  انسانی علومة حوز در بنیان دانش توسطم و کوچک واحدهاي گسترش و ایجاد جهت سرمایه تخصیص  4
  انسانی علوم حوزه در آموزش براي گذاري سرمایه  5
   علوم این مورد در علمی و سیاسی هاي نگرش تداخل  6

  انسانی علوم هاي پژوهش به سیاسی هاي حساسیت  7 ها نگرش تداخل
 انسانی علوم براي سیاسی نظام هاي سیاست شفافیت  8

  انسانی علومۀ توسع از روشن انداز چشم  9
 و گذاري سیاست
   ریزي برنامه

  علوم اینۀ توسع جهت در کارآمد هاي استراتژي تدوین  10

  انسانی علومۀ توسع براي مناسب بندي اولویت و اهداف  11
  علوم اینۀ توسع هاي سیاست اجراي براي ریزي برنامه  12

 ... هاي طرح از کننده حمایت مقررات و قوانین تصویب  13

   اي حرفه پژوهشگران و استادان از کننده حمایت قوانین  14  مقررات و قوانین
  کیفیت با علمی هاي فعالیت از مالی حمایت براي مدون طرح وجود  15
 علم به مربوط هاي ارزشۀ اشاع و سازي فرهنگ  16

  فرهنگ
  علمی.. گرایی مصرف به عادت و پژوهش فرهنگ نقص  17
 انسانی علوم در گرایی اقتباس و گرایی کهنه  18

 اجتماعی منظر از انسانی علوم سودمندي بحران  19

 انسانی علومة حوز در پردازي نظریه در نقص  20

 مسائل
  شناختی معرفت

  انسانی علوم به تجربی شناسی روش تعمیم و انتقال  21
  ایران در علوم این تدریجی تکامل مراحل نشدن سپري  22
  گوناگون هاي رشته در اجماع مورد مفاهیم خلق معد  23

 انسانی علوم هاي پژوهش در اقتصادي هاي سیاست بهبود  24

 انسانی علوم آموزش در اقتصادي هاي سیاست بهبود  25  اي حرفه مدیریت

 ... موضوعات با مواجهه در صدر ۀ سع و صبوري  26

  تحقیقات نتایج کارگیري بهة دربار مدیران نگرش تغییر  27
 و مدیران نگرش

  اجتماع
  نقش.. شدن سپرده فراموشی به و انسانی علوم مهجوریت  28
   حوزه این اندیشمندان از اجتماعیۀ مطالب باالبودن  29
  علوم این براي گذاري سیاست و ریزي برنامه در ها رشته سایر متخصصین دخالت و مهندسی تفکرۀ غلب  30

  دانشجویان و اساتید پژوهشی -آموزشی هاي توانایی و ها مهارت به نسبت گر حمایت دانشگاهی ساختار نبود  31
  دانشگاه ساختار در رسمیت و تمرکز  32  فرایند و ساختار

 انسانی علومۀ توسع اهداف تحقق راستاي در کارمندان و اساتید بین براي دقیق وظایف شرح و تفکیک عدم  33
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 ترسیم هاي افق و کشورها سایر تجارب از استفاده
 انسانی علومۀ توسعۀ زمین در برتر کشورهاي در شده
 هاي رسالت و باشد راهگشا جوانب برخی در تواند می
 نیروي (تربیت آموزشی ابعاد در انسانی علومۀ گان سه

 فکر (تولید پژوهشی پژوهشگر)، و مولد ماهر، انسانی
 و مسائل (شناخت خدماتی – اي توسعه و اندیشه) و
 براي استراتژیک و گشا راه و اصیل هاي حل راهۀ ارائ

  بخشد. تحقق را اجتماعی) نهادهاي و جامعه

 باز کدهاي اساس بر مقررات: و قوانین - 4
 نظر موردۀ جامع علمی هیئت اعضاي آمده،دست  به

ة کنند حمایت موجود مقررات و قوانین که معتقدند
 نیانسا علومة حوز پژوهشگران و اساتید دانشجویان،

 جایگاهة کنند تضعیف اغلب موجود قوانین باشد. نمی
 این اعتبار و بوده خواص و عوام نزد انسانی علوم
 و تأمین در همچنین دهند. می کاهش را علوم

 بسیار سهم پژوهشی و آموزشی اعتبارات، تخصیص
 و حوزه این به ها سازمان و ها دانشگاهۀ بودج از اندکی

 هاي گرانت اعطاي در یحت و گیرد می تعلق تحقیقاتش
 ناچیز مبالغی انسانی علوم اساتید به نیز پژوهشی
 انسانی علوم تحقیقات آنکه حال شود. می پرداخت

 اجتماعی حساسیت و گیري زمان نفربري،دلیل  به
  باشند. می تري توجه قابل هاي بودجه نیازمند

 و علمی فضاي بر حاکم فرهنگ فرهنگ: - 5
 جوامع از بسیاري رد که است اي مقوله جامعه
 باشد. می علمۀ توسع مانع برخی در و گر تسهیل
 ایجاد جامعه در راحتی به هرگز گر تسهیل فرهنگ
 و ابزار از استفاده صورت در و شد نخواهد

 و جدیت کارشناسانه، آراء مناسب، ساختارهاي
 تا بکشد طول نسل یک است ممکن عمل استمرار
 انسانی علومۀ عتوس براي را الزم فرهنگ اي جامعه
 مهارت و روحیه گرایی، اي حرفه آورد. دست به

 جسارت حوزه، این پژوهشگران بین در کارگروهی
 آینده، به امید خالقیت، پرسشگري، و نقد علمی،

 دانشگاهی؛ استقالل و علمی مدیریت تقویت
 و نهادها و علمی اجتماعات به بخشی جایگاه
 جامعه؛ ينیازها به گویی پاسخ علمی، هاي انجمن
ۀ توسع فرایند به بخشیدن سرعت و پیشبرد به کمک
 سطح در علمی ارتباطات برقراري انسانی، علوم
 و پویا سازمانی جو ایجاد و المللی بین و داخلی
 علومۀ توسع براي مناسب فرهنگ مصادیق از صمیمی
  باشد. می انسانی

 عوامل از دیگر یکی شناختی: معرفت مسائل - 6
 عالی آموزش در انسانی علومۀ توسع مدیریت بر مؤثر
 مصاحبه مورد افراد باشد. می شناختی معرفت مسائل
 تعمیم و انتقال همچون: مواردي که اند داشته اذعان
 در تفاوت انسانی، علوم به طبیعی علوم شناسی روش
 سایر مقابل در اجتماعی - انسانی علوم بوم زیست
 اي، رشته ینب و اي رشته میان مطالعات بر تأکید علوم،
 بر جهانی دانش و بومی دانش به توجه ضرورت
 است. بوده تأثیرگذار علوم اینۀ توسع مدیریت

ة حوز در توسعه مدیریت اي: حرفه مدیریت - 7
 گرو در ها مدیریت سایر همچون انسانی، علوم
 شروع مقصد تعیین از که است عالمانه هایی کوشش
 ابزارها مقصد این مسیر در حرکت براي سپس و شده
آنها  از فراخور به و تشخیص را متناسب امکانات و

 در انسانی علومۀ توسع مدیریت بنابراین نماید. استفاده
 و نظارت اجرا، سازي، پیاده تدوین، مراحل: تمامی
 و نگرش نیازمند کاربست، و انتشار تولید، بر ارزشیابی
  گردد. مدیریت درستی به تا باشد می علمی رویکرد

 اکثر در تقریباً اجتماع: و مدیران نگرش - 8
 توسعه، حال در و یافته توسعه از اعم جهان، کشورهاي
 (علوم دانش هاي حوزه سایر با قیاس در انسانی علوم
 از عملی، نتایج بودن ناملموسدلیل  به فنی) و تجربی
 برخوردار کمتري اجتماعی اعتبار و عمومی اقبال

 که شود می حادتر زمانی ما کشور در مسئله ولی است.
 انسانی علوم و یافته تسري نیز مدیران بین در نگاه این
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 علم و محض علم عرصه دو در علوم سایر مانند را
 پیرامون اندیشی چاره و یابی مسئله به قادر کاربردي،
 عدم دانند. نمی اجتماعی - انسانی مشکالت و مسائل
 کردن فراموش و انسانی علوم اهمیت و جایگاه درك
 را اجتماعی منفی نگرش مدیران، سوي از آن نقش
 هاي سازمان حمایت عدم بسترساز و بخشیده رونق

 پژوهشگران و اندیشمندان از ها NGO و خصوصی
 هاي سیاست بررسی آنکه، حال است. شده حوزه این
 گرچه که دهد می نشان یافته توسعه کشورهاي علمی
 نسبت نوین هاي فناوري توسعه به بیشترآنها  پیشرفت
 علوم بر مشتمل علوم چگونه ولی، شود می داده

 این بندي استخوان انسانی و اجتماعی علوم زندگی،
 و پیشرفت موجب و اند داده شکل را مدرن جوامع
 اجتماعی و دولتی آموزشی، ساختارهاي گیري شکل
  اند. شدهآنها 

 نگرش براساس فرایندها: و ساختارها - 9
 سه بر عالوه انسانی علوم توسعه فرایند سیستمی،
 محتواي و دانشجو استاد، یعنی علم نظام اصلی عنصر

 و فرایندها با ؛اند تعامل در یکدیگر با که آموزشی،
 باشد. می ارتباط در نیز دیگري ساختارهاي
 و کالن سطح در ریزي برنامه و مدیریت ساختارهاي
 مدیران، و گذارن سیاست گیري تصمیمة نحو و میانی
 علمی، آزادي علمی،ۀ جامع بر حاکم فرهنگ
 پویا، علمی نهادهاي گر، تسهیل پشتیبانی فرایندهاي
ۀ توسع تجهیزات، و امکانات ها، زیرساختۀ توسع
 و مالی منابعۀ توسع اطالعات، و ارتباطات فناوري
 اعتبار نظام سرانجام و انسانی منابعۀ توسع اعتباري،
 مواردي  جمله از ملی نظارت و ارزیابی سنجی،
 انسانی علومۀ توسع مدیریت در که شوند می سوبمح
 بنیاد دادهۀ نظری در همچنین گیرد. قرار نظر مطمح باید
 یک از ها، دادهة دربار سیستماتیک تفکر منظور به

 را ها داده که شود می استفاده سرمشق یا پارادایم
 در نیز ما سازد. می مرتبط یکدیگر با پیچیده یصورت به

 مدیریت پاردایمی الگوي تشریح و تبیین به بخش این
 این پردازیم. می )1ة شمار (شکل انسانی علومۀ توسع
 کوربین و اشتروس از برگرفته پارادایمی الگوي

ة پدید ی،لّع شرایطۀ گان پنج عناصر شامل )100:1990(
 گر، مداخله عوامل تأثیرگذار،ۀ زمین مطالعه، مورد

  باشد. می پیامدها و نظر مورد راهبردهاي
 است شرایطی واقع در یلّع شرایط ی:لّع شرایط -
 مطالعه موردة پدیدة آورند وجودب اصلی عامل که
 از دریافتی هاي تحلیل در ).101:1385 (محمدي، است
 علومۀ توسع مدیریت در نقص«ة پدید علت ها مصاحبه
 و مدونۀ برنام فقدان جمله از شرایطی ،»انسانی
 عدم انسانی، علومۀ توسع مدیریتۀ زمین در کارآمد

 مقررات و قوانین و انسانی و مالی مادي، منابع تأمین
   است. شده عنوان عالی آموزش در

 علّی شرایط
 

 برنامه فقدان
 کارآمد و مدون

 مدیریت زمینه در
 علوم توسعه
 انسانی
 منابع تامین عدم
 و مادي مالی،
 انسانی
 مقررات و قوانین
  موجود

 ايواسطه شرایط
 محیطی) و اقتضایی عوامل و (عناصر

 
 علمی و سیاسی هاي شتداخل نگر

 مختلف هايدیدگاه و شناختیمعرفتمسائل 
 فلسفی
 اجتماع نگرش

 ايزمینه شرایط
 ها ساختار
 هافرایند
 فرهنگ

 

 پیامدها
 
 در بهبود
 مدیریت
 کیفی توسعه
   انسانی علوم

 راهبردها
 

 و قوانین اصالح
 مقررات
 برنامه تدوین
 براي مدون
 توسعه مدیریت
  انسانی علوم
 و تامین

 منابع تخصیص
 و مادي مالی،
  انسانی

 اصلی پدیده
 
 در نقص
 مدیریت
 کیفی توسعه
   انسانی علوم

 بر یانسان علوم توسعه تیریمد پارادایمی مدل .1 شکل
 )1998( نیکورب و اشتراوس پارادایمی الگوي اساس
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 که است اصلی اتفاق یا حادثه پدیده، پدیده: - 
 آن کردن اداره و کنترل براي متقابل کنشۀ سلسل
 موردة پدید ).101:1385 (محمدي، گردد می معطوف
 علومۀ توسع مدیریت در نقص پژوهش این در مطالعه
   باشد. می ایران عالی آموزش در انسانی
 اي ویژه خصوصیات سلسله نشانگر ،زمینه زمینه: -
 اداره، براي متقابل کنش راهبردهاي آن در که است
 (محمدي، گیرد می صورت پدیده به پاسخ و کنترل

ة پدید تبیین براي که هایی زمینه از یکی ).102:1385
 آن به توان می شوندگان مصاحبه دگاهدی از مطالعه مورد
 موجود فرایندهاي و سازمانی ساختار کرد، اشاره
 کشور علمی ساختار در ایشان، اعتقاد به باشد. می
 در همچنان ولی شود می تأکید علمة واژ بر گرچه
 و گرا تصدي گر، مداخله ساختارهاي گذاري، سیاست

 ر،دیگ سویی از هستند. باقی خود قوت به تمرکزطلب
 الزم پویایی و انعطاف قابلیت از باید که علمی ساختار
 پذیرش تحوالت، و تغییرات با هماهنگی براي

 با باشد برخوردار نوآوري و نقادي بازاندیشی،
 شده تبدیل انعطاف قابل غیر فضایی به تمرکزگرایی

 موجودة پدید بروز به منجر که دیگريۀ زمین است.
 فرهنگ و جودمو سازمانی فرهنگ است، گردیده
 موردة پدیدة تشدیدکنند که باشد می جامعه در غالب
   است. انسانی علومۀ توسع در نقص یعنی مطالعه

 شرایطی گر مداخله شرایط گر: مداخله شرایط - 
 راهبردهاي و متقابل کنش چگونگی بر که هستند
 بر ).104:1385 (محمدي، گذارند می اثر پیشنهادي

 شرایطآنها  تحلیل و شده انجام هاي مصاحبه اساس
-  سیاست نگرش شامل: پژوهش این در گر مداخله
 تداخل بعضاً و انسانی علوم به مدیران و گذاران
 مهندسی، تفکرۀ غلب آنان، علمی و سیاسی هاي دیدگاه
 هاي دیدگاه و انسانی، علوم به اجتماع منفی نگاه
 در شناختی معرفت موضوعاتة دربار فلسفی متضاد
   اشد.ب می حوزه این

 بنیاد دادهۀ نظری در نظر مورد راهبردهاي راهبرد: - 
 مطالعه موردة پدید با مواجه براي هایی حل راهۀ ارائ به

 راهبردهاي هدف ).105:1385 (محمدي، دارد اشاره
 براي هایی حل راهۀ ارائ بنیاد، دادهۀ نظری در نظر مورد
 انجام به کردن، اداره مطالعه، موردة پدید با مواجه
 پدیده به نسبت دادن نشان حساسیت و اندنرس
 مطالعه براي پدیده ).105:1385 (محمدي، باشد می
 مالی، منابع تخصیص و تأمین شامل راهبردها حاضر
 و انسانی علوم کیفیۀ توسع براي انسانی و مادي
 نهایت در و مقررات، و قوانین اصالح آن، مدیریت
 انیانس علومۀ توسع مدیریت براي برنامه تدوین
 است آن نظران صاحب دیدگاه از دوم راهبرد باشد. می
 در انسانی، علومۀ توسع مناسب مدیریت براي که

 پویا ساختاري و شود نظر تجدید سازمانی ساختار
 اولین از یکی مناسب نهادسازي شک بی شود. طراحی
 سومین باشد. می جهت این در ها گام ترین مهم و

 قوانین در تغییر پژوهش این خبرگان دیدگاه از راهبرد
ة نحو به مربوط قوانین همچون: موجود مقررات و

 قوانین انسانی، علومة حوز مسائلة دربار گیري تصمیم
 تحقیقات -مطالعاتی قوانین دانشجو، گزینش به مربوط
 قوانین باطی،ضان - اداري قوانین کالن، و خرد سطح در

ۀ یروح تسلط و کارکنان و اساتید ارزشیابی به مربوط
 محققان اساتید، بین دقیق قشربندي گرایی، کیفیت

 و... وظایف، تفکیک و دانشگاه کارمندان و دانشگاهی
 مدونۀ برنام تدوین راهبرد، آخرین نهایت در باشد. می
   باشد. می انسانی علومۀ توسع مدیریت براي کارآمد و

 ها العمل عکس و ها) (کنش اعمال پیامدها: -
 پدیده کنترل و اداره جهت یا بلهمقا در که ها) (واکنش
 داشت خواهد پی در را پیامدهایی گیرد، می صورت
 کیفی و کمی بهبود به پیامدها ).107:1385 (محمدي،
 پردازي، نظریه در بهبود انسانی، علوم تولیدات
 دارد. اشاره ..و. گرایی کیفیت نواندیشی، و گرایی تازه
ۀ سعتو که صورتی در شده احصاء کدهاي اساس بر
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 شود، مدیریت اي حرفه و اثربخشطور  به انسانی علوم
 و گردند می پویا انسانی علوم نهادهاي و اجتماعات

 حوزه این نظران صاحب بین سازنده تعامل آندنبال  به
 هاي حوزه دیگر با تعامل مسائل، با رویارویی جهت
 و ریزي برنامه در مهندسی تفکر غلبه کاهش علوم،
 مهجوریت کاهش کشور، انسانی علوم گذاري سیاست
 از حمایت تحقیقات، سازي مندي نظام انسانی، علوم
 انسانی، علومة حوز در اي حرفه پژوهشگران و استادان
 حمایت و سطوح تمام در علمی ارتباطاتۀ توسع
 تدوین جامعه، در نوآورانه هاي برنامه از جامع

 و انسانی علومۀ توسع براي کارآمد هاي استراتژي
 ایجاد انسانی علوم هاي رشته براي کار بازار ایجاد
   گردد. می

 شامل نیز حاضر هشپژو کمی هاي یافته - 
 هاي شاخص باشد. می استنباطی و توصیفی هاي  یافته

 انحراف و میانگین بودن مطلوب بیانگر توصیفی
 استنباطی هاي یافته باشد. می سؤاالت استاندارد
 مدیریت بر مؤثر عوامل آزمودن جهت در پژوهش
 هر تأثیر میزان نمودن مشخص و انسانی علومۀ توسع
 عالی آموزش موجود وضعیت در عوامل از یک
 الذکر فوقۀ گان نه عوامل سهم مطالعه منظور به باشد. می
 انسانی، علومۀ توسع مدیریتة ساز واریانس تبیین بر

 به گویی پاسخ و مؤثر عوامل تأثیر نمودن مشخص
 رگرسیون تحلیل روش از پژوهش اصلی سوال
ۀ نقیص رفع با روش این شود. می استفاده چندگانه
 هر تأثیر میزان ساختاري، معادالت زمان هم روش
 مالك متغیر واریانس تبیین در را بین پیش متغیر
   دهد. می گزارش
 الذکر، فوق ملعوا تأثیر میزان به پرداختن از قبل
ۀ توسع مدیریتة ساز میان همبستگی ماتریس ابتدا
 است. گردیده ارائه آن بر مؤثر عوامل و انسانی علوم

 ضرایبة کنند بیان 4ة شمار جدول ماتریس اطالعات
 بر تأثیرگذار عوامل همپوشی میزان و همبستگی

بین  پیش متغیرهاي یعنی انسانی علومۀ توسع مدیریت
 یعنی - انسانی علومۀ توسع دیریتم - اصلیة ساز با

 ضرایب گردد می مشاهده چنانچه باشد. می مالك متغیر
 خوبی همبستگی از حاکی آمدهدست  به صفر مرتبه
 ضرایب مطالعه باشد. می مذکور متغیرهاي بین

 نشان مالك متغیر وبین  پیش متغیرهاي میان همبستگی
 ریزي برنامه و گذاري سیاست عامل دو که دهد می
 با فرایند و ساختار و 0.451 ضریب با تراتژیکاس

 مالك متغیر با را همبستگی باالترین 0.355 ضریب

باشند. از این رو،  علوم انسانی دارا میۀ مدیریت توسع
ابتدا ترکیب خطی این متغیرها با هم، سپس جدول 

 به گام رگرسیون تحلیل نهایت در و واریانس تحلیل
  .گردید ارائه متغیرها این گام

 مدیریت مالك متغیر تعیین ضریب و همبستگی .5 جدول
 بین پیش متغیرهاي خطی ترکیب و انسانی علومۀ توسع

 خطاي  تعدیلی R R2  R2  مرحله
  معیار

1  0.417  0.174  0.170  57.897  
2  0.540  0.292  0.286  53.721  

 انسانی علومۀ توسع مدیریت همبستگی ماتریس .4 جدول
 بین) پیش (متغیر آن بر مؤثر عوامل و مالك) (متغیر

  مالك متغیر مؤثر عوامل
 **0.195  مادي و مالی منابع تامین

  **0.215  علمی و سیاسی هاي نگرش تداخل
  **0.451 ریزي... برنامه و گذاري سیاست

  **0.246  مقررات و قوانین
 **0.304 فرهنگ

  0.307  شناختی معرفتمسائل 
  **0.224  يا حرفه مدیریت
 0.324**  اجتماع نگرش

 **0.355 فرایند و ساختار
*0.05<p، **0.01<p 
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 که نمود اعالم توان می 5 جدول نتایجۀ مطالع با
 علومۀ توسع مدیریت مالك متغیر واریانس از 28.6%
 و گذاري سیاست بین پیش متغیرهايوسیله  به انسانی
 تبیین فرایند و ساختار و استراتژیک، ریزي برنامه
 شود، می مشاهده که هگون همان همچنین گردد. می
 بین پیش متغیرهاي که دهد می نشان 6 جدول نتایج
 و ساختار و استراتژیک ریزي برنامه و گذاري سیاست
 وارد مرحله دو طی در گام به گام روش با فرایند
 متغیر فقط اول مرحله در اند. شده رگرسیونۀ معادل
 در استراتژیک، ریزي برنامه و گذاري سیاست بین پیش
 و گذاري سیاست بین پیش متغیر بر عالوه دوم همرحل
 یعنی دوم بین پیش متغیر استراتژیک، ریزي برنامه
 F میزان است. شده معادله وارد نیز فرایند و ساختار
 دو هر در 0.001 معناداري سطح در آمده دست به

 این و شده معنادار بین پیش متغیرهاي ورودۀ مرحل
ۀ توسع مدیریت الكم متغیر واریانس تبیین از حاکی
 بین پیش متغیر دو هروسیله  به انسانی علوم
 و ساختار واستراتژیک  ریزي برنامه و گذاري سیاست
   باشد. می فرایند
 اولین در که دهد می نشان نیز 7 جدول نتایج
 و گذاري سیاست بین پیش متغیر ورودۀ مرحل
 ضریب با تواند می متغیر این استراتژیک ریزي برنامه
ۀ توسع مدیریت مالك متغیر واریانس تبیین به 0.417
   بپردازد. انسانی علوم
 بین پیش متغیر دو هر ورودۀ مرحل دومین در

 و ساختار و استراتژیک ریزي برنامه و گذاري سیاست
 و گام به گام روش از استفاده به توجه با فرایند

 تبیین به بین پیش متغیر اولین تفکیکی، همبستگی
 با انسانی علومۀ توسع مدیریت مالك متغیر واریانس
 ضریب با بین پیش متغیر دومین و 0.368 ضریب
ۀ مطالع از است. پرداخته واریانس این تبیین به0.347
 متغیر که گردید مشخص آمدهدست  به ضرایب
 با استراتژیک ریزي برنامه و گذاري سیاستبین  پیش
 تبیین را مالك متغیر واریانس تواند می بیشتري قدرت
   نماید.
  بحثو  گیري نتیجه
 مؤثر عوامل شناسایی پژوهش این انجام از هدف

 الگوي طراحی انسانی، علومۀ توسع مدیریت بر
 و بنیاد دادهۀ نظری کمک به نظر موردة پدید پارادایمی

 علومۀ توسع مدیریت مالك متغیر واریانس تحلیل .6 جدول
 بین پیش متغیرهاي حسب بر انسانی

 مجموع  تغییرات منبع
 df  مجذورات

 میانگین
  F  مجذورات

  
1  

  50.03  .167723  1  167723.53  رگرسیون
    3352.01  238  797780.19  باقیمانده
      239  965503.73  مجموع

  
2  

  48.77  .140768  2  281537.83  رگرسیون
    2885.93  237  683965.90  باقیمانده
      239  965503.73  مجموع

a: استراتژیک ریزي برنامه و گذاري سیاست بین: پیش غیرتم   
b: استراتژیک ریزي برنامه و گذاري سیاست بین: پیش متغیرهاي، 

   فرایند و ساختار

 سیونبین وارد شده به معادله رگر ضرایب متغیرهاي پیش. 7جدول 
  داستاندار ضرایب                                            استانداردنشده ضرایب  مراحل

t    Bخطا  Beta(β) 

  13.179    23.040  303.65  مبدا از عرض  1
  7.074  0.417  1.118  7.909  گذاري سیاست

2  
  6.577    28.366  186.56  مبدا از عرض
  6.672  0.368  1.048  6.990  گذاري. سیاست
  6.280  0.347  1.054  6.616  فرایند و ساختار
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 عالی آموزش موجود وضعیت در عوامل این آزمون
 و اسنادي مطالعات شد بیان که گونه همان است. بوده
 و اصلی عامل 9 حداقل که داد نشان کیفی بخش نتایج

 باشند می مؤثر انسانی علوم مدیریت بر فرعی عامل 33
 هاي نگرش تداخل مادي، و مالی منابع تامین شامل: که

 ریزي برنامه و گذاري سیاست علمی، و سیاسی
 لئمسا فرهنگ، مقررات، و قوانین استراتژیک،
 جتماع،ا نگرش اي، حرفه مدیریت شناختی، معرفت
 اساس بر عوامل این باشند. می فرایند و ساختار
 شدند. واقع بررسی مورد نیز کمی هاي شاخص
 احصاء عوامل خصوص در نمونه افراد نظرات میانگین
 و مطلوب مقادیر انسانی علومۀ توسع بر مؤثرة شد
 سهم از حاکی و دهد می نشان را متوسطی از باالتر
 انسانی علومۀ عتوس مدیریت بر عوامل این مناسب
مسائل  هاي عامل عوامل، این بین در بودند.
 کمترین داراي هاي حرف مدیریت و یشناخت معرفت
 و مادي، و مالی منابع تامین عوامل و سهم
 داراي استراتژیک ریزي برنامه و گذاري سیاست
 انسانی علومۀ توسع مدیریت بر تأثیر در سهم بیشترین
 و یک حد در ندارداستا انحراف همچنین اند. بوده
 بیانگر که است شده گزارش نمرات براي تر یینپا

 و شده مطرح سواالت به ها پاسخ همگونی و مطلوبیت
 میانگین حوش و حول نمرات پایین پراکندگی

 میزانة کنند بیان نیز همبستگی ماتریس نتایج باشد. می
 علومۀ توسع مدیریت بر تأثیرگذار عوامل همپوشی
 - اصلیة ساز با بین پیش رهايمتغی یعنی انسانی
 مالك متغیر یعنی - انسانی علومۀ توسع مدیریت

 آن نشانگر F میزان و تبیین ضرایب همچنین بودند.
 مدیریت مالك متغیر واریانس از باالیی درصد که بود
 بین پیش متغیرهايۀ وسیل به انسانی علومۀ توسع
 و ساختار و استراتژیک، ریزي برنامه و گذاري سیاست

   است. تبیین قابل رایندف

 سایر با پژوهش این نتایجۀ مقایس و بررسی
 عامل بر تأکید که است آنة دهند نشان ها پژوهش
 بر مؤثر عاملیعنوان  به مادي و مالی منابع تامین
 دیده ها پژوهش اغلب در انسانی علومۀ توسع مدیریت
 کلمینز )؛2007( 1گویمارا هاي بررسی نتایج شود. می

 )؛2002( گوتري و نیومن )؛2005( فریمن )؛2010(
 که دهد می نشان )2013( روبین و )2013( جکسون
 در جمعی خیر دلیل هب انسانی علومة حوز در منابع این
 صورت دولت توسط هیافت توسعه کشورهاي اغلب
 در نیز علمی و سیاسی هاي نگرش تداخل گیرد. می
 ؛)3:1389( کریمیان همچون ها پژوهش از برخی
 عیوضی و )289:1387( کارنما )؛1379( یفیطا
 تبیین پدیده این بر مؤثر عاملیعنوان  به )245:1387(

 از نیز جامعه بر حاکم بنیادي نگرش است. گردیده
 ارمکی میرزاپور مطالعات در که است عواملی

 ترین مهم از یکیعنوان  به )1387( قبادي و )6:1390(
 مطرح سانیان علوم رشد و پیشرفت بر مؤثر عوامل
 هاي رشته اهمیت و جایگاه درك عدم است. شده
 نگاه نوعی وجود جامعه، براي انسانی علوم
 به نگرش فقر و ایران در انسانی علوم به گرایانه آرمان
مسائل  حل در تعجیل انسانی، علوم کارکرد و علمیت
 و دشوار ماهیتاً موضوعات با مواجهه در صبري بی و

 عمومی منفی نگرش از گیهم انسانی علومة پیچید
 مطالعات در که شود می ناشی حوزه این به اجتماع
 میرفردي و )5:1389( کریمیان ؛)231:1387( عزیزي

- معرفت مسائل است. شده بیان نیز )236:1386(
 اساسی هاي مفروضه به که هستند موضوعاتی شناختی 

 انسان،ة دربار فردي و سیاسی اعتقادي، فلسفی،
 عوامل این از برخی شوند. می مربوط ..و. عقل طبیعت،
 داشتند، خوانی هم حاضر پژوهش با که شناختی معرفت
 اي رشته میان مطالعات غیبت باشد: می ذیل موارد شامل
 قراملکی )،2003( 2گاردنر و مانسیال مطالعات در

                                                             
1. Guimaraes 
2. Gardner & Mansila 
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 رحیمیان و )1382( پور رفیع ،)337:1380(
 به آن تعمیم و پوزیتویستی تفکرۀ غلب ؛)156:1387(

 )،1994( گادامر هاي پژوهش در انسانی علومة حوز
 و )69:1390( ارمکی میرزاپور ،)29:1387( پاریاد
 با پیوند عدم و بومی دانش بر تأکید )؛1387( ساکی
 )39:1380( مهرمحمدي هاي بررسی در جهانی دانش
 در نقص و )1386( فراستخواه و )1383( ملکی
 انسانی علومة حوز در نواندیشی فقر و پردازي نظریه
 و )1382( آبادي لطف )،1387( خسروي مطالعات در
 است. شده عنوان نیز )1390( همکاران و ربانی
 بر مؤثر عوامل ترین مهم از یکیعنوان  به نیز فرهنگ
 در پژوهش، این در انسانی علومۀ توسع مدیریت
 که است گرفته قرار عنایت مورد نیز دیگري مطالعات
 و توفیقی )؛1384( شریعتمداري یقاتتحق به توان می

 سوماتیپاال )؛1382( تجري ؛)1381( فراستخواه
 و )7:1389( کریمیان )؛1379( فکوهی )؛2004(

 عامل مورد در کرد. اشاره )283:1387( عیوضی
 صدیق ؛)1383( منصوري هاي، حرف مدیریت

 نیز )1381( نورمحمدي و )5:1383( کیوانی )؛1382(
 را علمی مدیریت ضعف لی،مستق هاي بررسی در

 علوم بخش در نیافتگی توسعه نمود ترین پراهمیت
 و ساختارها پژوهش این در کند. می بیان ایران انسانی
ۀ توسع مدیریت بر تأثیرگذار عاملیعنوان  به فرایندها
 فراستخواه و توفیقی اند. شده معرفی انسانی علوم

 الید )؛2005( هود )؛2001( فرهومن ؛)10:1381(
 و ها ساختار ایجاد )71:2008( هولت و )2008(

 و تولید بازار رونق الزامات از را مناسب فرایندهاي
 مسائلی جمله از کنند. می عنوان انسانی علومۀ توسع
 پژوهش این در و است تحلیل قابل سازمانی بعد از که
 علومۀ توسع مدیریت بر تأثیرگذار عاملیعنوان  به نیز

 و ریزي برنامه است، گرفته رقرا نظر مطمح انسانی
 هاي پژوهش در که باشد می استراتژیک گذاري سیاست
 دیده )2013( جکسون و )1386 ؛1382( آراسته

 عباداللهی و )156:1387( حسینیان و بهرنگی شود. می
 تأکید مستقلی، هاي پژوهش در نیز )237:1387(

ۀ غلب آنی، نیازهاي و مدت کوتاه هاي برنامه بر فراوان
 کشور، گذاري سیاست و ریزي برنامه در مهندسی کرتف
 ترین عمده از را مختلف هاي حوزه بین توازن عدم
 علوم براي مناسب ریزي برنامه و گذاري سیاست موانع
   اند. کرده عنوان انسانی

 بخش نتایج با کیفی بخش نتایج ادغام با همچنین
 بر مؤثر عوامل میان در که گردد می مشخص کمی

 و گذاري سیاست انسانی، علومۀ وسعت مدیریت
ة کنند بینی پیش عاملعنوان  به استراتژیک ریزي برنامه
 باشد می انسانی علومۀ توسع مدیریتة ساز براي قوي
 برخوردار )M=6.02( میانگین مقدار باالترین از و

 و مالی منابع تامین به مربوط میانگین کمترین و است
 باالي ظرفیت عموضو این باشد. می )M=4.48( مادي
 مؤثر عوامل میان در را ریزي برنامه و گذاري سیاست
 توجه که سازد می رهنمون را مدیران و دهد می نشان
 اولین مناسب هاي استراتژي و کارآمد ریزي برنامه به
 که باشد می انسانی علومۀ توسع مدیریت جهت در گام
 شده قلمداد یلّع شرط یکعنوان  به پژوهش این در

 که داد نشان رگرسیونی تحلیل نتایج همچنین است.
 مالك متغیر واریانس از %)28.6( توجهی قابل درصد
 متغیرهايوسیله  به انسانی علومۀ توسع مدیریت
 و استراتژیک ریزي برنامه و گذاري سیاستبین  پیش
 دو این از پس است. تبیین قابل فرایند و ساختار
 واملععنوان  به فرهنگ و اجتماع نگرش عامل،
 تلقی انسانی علوم توسعه مدیریت بر مؤثرتري
 با نیز علمی هیئت اعضاء دیدگاه از که شوند می

 گذاري سیاست روشن، انداز چشم نبود همچون عناوینی
 مدیریت براي اجرا قابل و هدفمند ریزي برنامه و

 نتایج همچنین است. شده عنوان علوم این توسعه
 سطح در تماعاج نگرش که دهد می نشان رگرسیونی
ة پدید براي کننده بینی پیش عاملعنوان  به اهمیت بعدي
 نتایج با نتیجه این ادغام با گردد. می تلقی تحقیق اصلی
 مفهوم یک نگرش چون که گردد می مشخص کیفی
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 و عاطفى شناختى، عناصر شامل و بوده چندبعدى
 یک به نسبت را افراد رفتارة نحو که است رفتارى
 انسانی علوم موضوع مورد در کند، مى تعیین موضوع
 و مصائب ها، دغدغه از علوم این شدن دوردلیل  به نیز،

 و نگرفته قرار استفاده مورد چندان جامعه، هاي واقعیت
 این است. یافته کاهشآنها  به نسبت عمومی اقبال
 سطوح در منفی نگرش حتی و اجتماعی منفی نگرش
 کار بازار و الاشتغ براي را نامناسب بستري مدیریتی،
 در تسلسل عدم ساز زمینه که نموده ایجاد علوم این
 ضروري نکته این ذکر نهایت در است. باطل دور این
 نسبت مطالعه مورد افراد نگرش حال هر در که است
ۀ توسع مدیریت بر ذکرشده عوامل کلیه تأثیرگذاري به
  دارد. قرار قبولی قابل سطح در انسانی علوم

 هدایت که کرد گیري نتیجه انتو می مجموع در
ۀ مرحل تا آغازینۀ مرحل از انسانی علومۀ توسع فرایند
 تحول و تغییر هر همچون آن کردن نهادینه و اجرا
 فرایند این مدیریت و است مدیریت نیازمند دیگر
 پذیر امکان آن بر مؤثر عوامل دقیق شناسایی بدون
 انسانی، علوم رسالت که آنجا از باشد. نمی
 رصد و آن مدیریت است، جامعه کالن گذاري تسیاس
 این باشد. می بیشتري اهمیت حائز آن بر مؤثر عوامل
 پیشنهاداتی و راهبردها عوامل این بر تأکید با پژوهش
 در علوم از حوزه این توسعه مدیریت منظور به را

 به تا داده قرار اندیشمندان و گذاران سیاست اختیار
 توسعه مختلف بعادا در شکوفایی شاهد آن کمک
  باشیم.
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بررسی میزان تولید اطالعات "). 1387اسدزاده، زهرا. (
. "علمی توسط اعضاء هیئت علمی دانشگاه زابل

نامه کارشناسی ارشد کتابداري. دانشگاه آزاد  پایان
  واحد تهران. 
تحلیلی بر عملکرد بودجه "). 1392انتظاري، یداهللا. (
فصلنامه پژوهش و . "هاي دولتی در دانشگاه

  .57ش  .ریزي در آموزش عالی برنامه
). 1387حسینیان، سیمین. ( ؛بهرنگی، محمدرضا

هاي علوم  بسترسازي افزایش اثربخشی رشته"
. "ها انسانی با کاهش موانع ادراك متقابل سایر رشته

  .8ج  .مقاالت کنگره علوم انسانی
ات هاي فراروي تحقیق چالش"). 1387پاریاد، رحمان. (

مجموعه مقاالت علوم . "در حوزه علوم انسانی
  . 5ج  .انسانی

لوازم "). 1381فراستخواه، مقصود. ( ؛توفیقی، جعفر
فصلنامه پژوهش . "ساختاري توسعه علمی در ایران

  .25ش  .ریزي در آموزش عالی و برنامه
علوم انسانی در ایران و "). 1387خورسندي، علی. (

مقاالت کنگره علوم  مجموعه. "هاي ارتقاء آن راه
  .7ج  .انسانی

سیاست علم و "). 1379داوري اردکانی، محمد. (
  .16شماره  .نامه فرهنگستان علوم. "تکنولوژي

وضعیت تولید و "). 1389صالحی، غالمرضا. (ذاکر
هاي علوم اجتماعی در ایران براساس  انتشار کتاب
 .شناسی ایران مجله جامعه. "سنجی الگوهاي علم
  .1هم، ش دوره یازد

ربانی خوراسگانی، علی؛ قاسمی، وحید؛ ربانی، رسول؛ 
تحلیل "). 1390افقی، نادر. ( ؛سده، مهدي ادیبی
هاي تولید علم؛ تاملی در  شناختی شیوه جامعه

 .فصلنامه تحقیقات فرهنگی. "رویکردهاي نوین
  .4دوره چهارم. ش 

). رئوس برنامه تحول 1382سرشت، حسین. ( رحمان
نی و اجتماعی ایران. وزارت علوم در علوم انسا

تحقیقات و فناوري، معاونت فرهنگی و اجتماعی، 
  ریزي اجتماعی و مطالعات فرهنگی. دفتر برنامه
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). موانع رشد علمی ایران و 1381پور، فرامرز. ( رفیع
  هاي آن. تهران: شرکت سهامی انتشار. حل راه

). 1388- 1392ریزي کشور. ( سازمان مدیریت و برنامه
نون برنامه پنجم توسعه اقتصادي جمهوري قا

  اسالمی ایران. 
نیاز توسعه  گرا: پیش تفکر نظام"). 1387ساکی، رضا. (

مجموعه مقاالت . "پژوهش در حوزه علوم انسانی
  .7. ج کنگره علوم انسانی
). جایگاه علوم انسانی در 1384شریعتمداري، علی. (

نگ تولید علم. تهران: سازمان چاپ نشر دفتر فره
  اسالمی.
 در پژوهش جایگاه اهمیت" ).1386( احمد. صافی،

 و ها چالش ها، تالش پرورش، و آموزش
 آموزشی نامه پژوهش ."آینده هاي سیاست

 .35 شماره .تربیت و تعلیم پژوهشکده
 پژوهشی کارنامه بررسی" ).1383( اکبر. علی صبوري،
 .رهیافت فصلنامه ."میالدي 2002 سال در ایران
   .28 ش
 عوامل بررسی" ).1377( مهدي. سروستانی، دیقص

 در انسانی علوم تحقیقات پویایی و رشد بر مؤثر
 تحقیقات و مطالعات مؤسسه ."تهران دانشگاه
  .تهران دانشگاه اجتماعی
 علوم پویایی و رشد موانع" ).1387( حمید. عباداللهی،
  .5 ج .انسانی علوم مقاالت مجموعه ."ایران در انسانی
 و آموزش وضعیت" ).1387( اهللا. عمتن عزیزي،

 علوم مقاالت مجموعه ."ها دانشگاه در پژوهش
   .6 ج .انسانی
 موانع و ها آسیب" ).1387 ( محمدرحیم. عیوضی،
 کنگره مقاالت مجموعه ."ایران در انسانی علوم
  .8ج .انسانی علوم ملی
 ).1390( منصوره. توانا، ملکی ؛اله سیف الهی، فضل
 در علم تولید فرهنگی موانع از رفت ونبر کارهاي راه"

  .171 ش بیستم، سال ،معرفت فصلنامه ."ها دانشگاه
 توسعه توسعه: تا فرهنگ از ).1379( ناصر. فکوهی،

 تهران: ایران. در اقتصادي و اجتماعی سیاسی،
  فردوس. انتشارات

 الگویی پیش گفتگویی" ).1383( محمدامین. راد، قانعی
 .ایران شناسی جامعه مجله ."ایران شناسی جامعه در
  .1 شماره پنجم، دوره
 انسانی علوم شناسی آسیب" ).1387( حسینعلی. قبادي،
   .5 ج .انسانی علوم ملی کنگره مقاالت ."ایران در
 مطالعات شناسی روش ).1380( احد. فرامرز قراملکی،
  مشهد. رضوي اسالمی علوم دانشگاه مشهد: دینی.
 در کشور نهادهاي نقش" ).1387( اسداله. کارنما،
 مقاالت مجموعه ."ها دانشگاه انسانی علوم ارتقاء
  .2 ج .انسانی علوم
 تأثیرات بررسی" ).1389 ( همکاران. و زهرا کریمیان،
 ."علم تولید بر دانشگاه و محققین جامعه، متقابل
 .پزشکی علوم آموزش در پژوهش فصلنامه تهران:
   .12 ش
 ایران علم تولید ایندهفز رشد ).2011( اندي. کوگالن،
  جهان. در
 تحلیل" ).1387( باقر. ساروخانی، ؛حسن ملک،

 فرایند در علمی هاي انجمن نقش شناختی جامعه
 ."کشور پژوهشی و آموزشی گذاري سیاست
  .8 ج .انسانی علوم کنگره مقاالت
 به اعتقادي همچنان" ).1381( رضا. منصوري،
 ش .وريفنا و تحقیقات خبرنامه ."نداریم پژوهش

26.  
 ارتقاي امکان بررسی" ).1389( اله. میرفضل موسوي،
 ."جهان در علم یدکنندهتول اول کشور ده به ایران

  30 ش .رهیافت فصلنامه
 صباغیان، محمد؛ سرخابی، دوزي یمنی رضا؛ مهدي،

 ).1388( اکبر. علی متحدي، ؛حسن فاطمی، زهرا؛
 علم تولید و پژوهش ملی هاي استراتژي ارزیابی"
 آموزش فصلنامه ."مهندسی – فنی گروه در

  .42 ش یازدهم، سال .ایران مهندسی
 پژوهش در جستارهایی ).1380( محمود. مهرمحمدي،
 پژوهشکده تهران: پرورش. و آموزش قلمرو در
  تربیت. و تعلیم
 و اهمیت" ).1390( ابوالفضل. ارمکی، میرزاپور

 و دینی علم تولید و انسانی علوم تحول ضرورت
  .49 ش ،رهیافت فصلنامه ."آن تحقق کارهاي هرا
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 واکاوي و شناسی آسیب" ).1387 ( اصغر. میرفردي،
 ."کشور جانبه همه توسعه در انسانی علوم نقش
  .6 ج .انسانی علوم ملی کنگره مقاالت

 ).1381( فناوري. و تحقیقات علوم وزارت
 پژوهشی هاي طرح بندي  اولویت در نیازسنجی"

 پژوهش و علمی سیاست نامهلفص ."کشور
  .27 ش .رهیافت
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