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ًاي نسبتانقش و اهمیت سرمایه اجتماعی به عنوان مقوله
نوظهوري در عرصه حیات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و 
اقتصادي جوامع و کارکردهاي مهم آن در کنار سایر انواع 

انسانی، سرمایه فیزیکی و -سرمایه چون سرمایه فرهنگی
ي سبب شده است تا تولید و توسعه آن در سرمایه اقتصاد

جوامع زیادي مورد توجه قرار گرفته و مطالعات تطبیقی 
هاي متعددي براي مقایسه آثار و نتایج مثبت آن در حوزه

مختلف و همچنین ارائه راهبردهاي کارآمد براي تقویت این 
هاي اخیر در کشور ما نیز در سال. سرمایه مهم انجام گیرد

براي تبیین نقش و جایگاه سرمایه اجتماعی هایی تالش
صورت گرفته است، اما کمتر علل و عوامل مؤثر بر 

هاي توسعه این نوع از سرمایه مورد گیري و راهشکل
دهند که  نشان میهاپژوهش. بررسی قرار گرفته است

آموزش عالی بطور عام و حوزه علوم انسانی به طور خاص 
اي نقش مهمی را ایفا ن سرمایهدر تشکیل و توسعه چنی

شود تا ضمن توصیف و در این مقاله سعی می. نمایدمی
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در تقویت و تعمیق سرمایه نقش و تأثیر علوم انسانی را 
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  نقش علوم انسانی در توسعه سرمایه اجتماعی
  
  

  1دکتر نعمت اهللا عزیزي

  مقدمه
هایی چون آگاهی، سرمایه اجتماعی به دلیل برخورداري از صفات و ویژگی

سهیل روابط مبتنی بر تواند در تاعتماد و همکاري متقابل، و مشارکت اجتماعی می
 تشکیل و ساخت شهروندان فعال و قدرتمند نقش نهایتدر احترام متقابل و 
از آنجا که از نهادهاي تربیتی و آموزشی و مراکز دانشگاهی نیز . بسزایی داشته باشد

آموزان و دانشجویان آنان را به شهروندانی رود که با تربیت درست دانشانتظار می
گیري یک جامعه مدنی حضوري پر رنگ که در فرایند شکلفعال مبدل سازند 
ی را کانون تشکیل و توسعه سرمایه اجتماعی یمرکزهاتوان چنین داشته باشند، می

 2ساالرينخبهگرایی و  و سیاست نخبهراهبرداز طرف دیگر با خروج از . تصور کرد
ه انبوه و غیر  آموزش عالی و تحقق دانشگاهايهها و مؤسسحاکم بر فضاي دانشگاه

ها بوده و  ما شاهد افزایش تنوع و تکثر در جمعیت دانشجویی دانشگاه،گرانخبه
 این .کنیم دموگرافیک دانشجویان تجربه میهايت زیادي را در خصوصیهايتغییر

 میان 3هاهنجارها تر از روابط، ارزشهاي گستردهگیري شبکهامر نیز به خاطر شکل
ذیرش، بردباري و رعایت حسن همجواري و اعتماد در دانشجویان سبب افزایش پ

  . خواهد شدهاآن
ها نقش چشمگیري را در حفظ و توسعه سالمت و  این دانشگاهاضافه بر

در شرایط جهانی معاصر، . کنندبهداشت اجتماعی و اقتصادي جوامع بازي می

mailto:n.azizi@uok.ac.ir
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 هاي دانشگاهی به مرکز ثقلی براي سالمت و پایداريآموزش عالی و پژوهش
از .  استها مبدل شدهاقتصادي، بهداشت اجتماعی و سرزندگی فرهنگی همه ملت

 بر این باور محقق شد که 1990 و 1980هاي این رو توسعه آموزش عالی در دهه
در همین ارتباط . دانشگاه ابزار مهمی در ایجاد و تکوین یک جامعه پیشرفته است

 که توسط آموزش و اددرار مییک نقش بنیادي را مورد تأکید ق) 1996(یونسکو 
این سازمان در . شودپرورش در توسعه و رشد شخصی و اجتماعی افراد ایفا می

، آموزش و پرورش را بمنزله یکی از »1گنج از درون: یادگیري«گزارشی با عنوان 
کند که به کاهش تر معرفی می هماهنگهايوسائل مهم براي توسعه درك و تعامل

از نظر سازمان . گردد نادانی، ستم و بیداد، و جنگ منجر میفقر، تبعیض، جهل و
نه تنها بین سطوح دستیابی افراد به ) 2002(هاي اقتصادي و توسعه همکاري

طور میان قتصادي رابطه وجود دارد بلکه همینآموزش و پرورش و توسعه ا
 ،هاي مثبتگیري بستري براي ایجاد ارزشمشارکت در نظام آموزشی و شکل

هاي اصلی سرمایه اجتماعی نظیر تعامل، گیري بنیانتباط وجود دارد که به شکلار
    در همین راستا یکی از اهداف انجمن . انجامداعتماد، پذیرش و همکاري می

ها، ارتقاي برنامه درسی، پژوهش و خدماتی است که المللی رؤساي دانشگاهبین
به دو ویژگی از ) 2003(وارتن .  در کانون توجه خود دارد راتوسعه صلح و ثبات

قدرت درك و در زمینه  رشد و توسعه به اختصاصکند که آموزش عالی اشاره می
 نیازمند یک پژوهشاول اینکه . گردددر افراد مربوط می) آزادمنشی(فهم و بردباري 

  متضاد است و دوم اینکه هاينظرذهن و فکر آزاد و باز و توانایی توجه به نقطه
، دیدگاه خود را درباره هاها از طریق مباحثه و مناظره علمی درباره موضوعدانشگاه

بنابراین آموزش عالی در ارتقاي بردباري و . بردباري و آزادمنشی گسترش دهند
آزادمنشی و درك متقابل میان افراد و گسترش انبساط روحی و روانی براي پذیرش 

که اگر این مسؤلیت مهم . توجهی داردطرف مقابل ولو با دیدگاه مخالف، تأثیر قابل 
  ها یک نقش رهبري را در تداركمورد توجه قرار گیرد، الزم است دانشگاه

هایی براي مشارکت شهروندان در مباحث مربوط به آزادمنشی و پذیرش فرصت
 است که درك و احترام ییهازیرا از طریق چنین تعامل. تنوع و تکثر به عهده گیرند

کند که بیان می) 1997(کندي . گیرد اجتماعی شکل میاتمناسببه دیگران در 
 Learning the treasure within .1 محروم هستند، از نظر اقتصادي و اجتماعی نیز در فقر به لحاظ تحصیلیافرادي که 
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افزاید براي اینکه اهداف اقتصادي و اجتماعی آموزش و پرورش او می. برندبسر می
ر کمی و هم از نظر کیفی بدرستی درك شود، مشارکت افراد در آن بایستی هم از نظ

از این نظر دسترسی افراد به یادگیري مادام العمر یک بخش اساسی . گسترش یابد
 .از تشکیل سرمایه اجتماعی است

  سرمایه اجتماعى چیست؟
 جنجال آفرین و نوظهور حوزه به عنوان یک در چند دهه اخیراجتماعی  سرمایه

ترین مباحث در  به یکی از مهم،اداقتص و شناسیجامعه ايرشته میان مطالعات در
؛ 1384احمدي، (میان اندیشمندان علوم اجتماعی و اقتصادي تبدیل شده است 

 به لحاظ گستردگی شمول مفهومی که گاهی در برگیرنده ). 1384خاندوزي، 
ندرت متعارض نیز است، تعریف چنین اصطالحی همانند سایر مفاهیم هاي بههمقول

رغم اینکه اصطالح علی). 1385کرراهی مقدم، (ده نیست حوزه علوم اجتماعی سا
 هانیفان  توسط1916سال در نخستین بار اي نیست و براي تازهسرمایه اجتماعی مقوله 

 1980هاي اجتماعی، در دهه پژوهشاي مطرح شد اما برخالف اهمیت آن در  در مقاله
رح گردید و بسط داده  و دیگر متأخرین این حوزه طپیر بوردیوبود که دوباره توسط 
در حال حاضر این اصطالح به یکی از ). 1380الوانی و شیروانی، (شد و اعتبار یافت 
ترین و پرکاربردترین مفاهیم در حوزه مطالعات اجتماعی مبدل گشته مهمترین، عمومی

 بهرحال با وجود اینکه حوزه نفوذ سرمایه اجتماعی به عنوان .)2005 فان،نیها(است 
 چند وجهی به اقتصاد، سیاست و مطالعات مربوط به توسعه گسترش یافته و یک پدیده

یابی مسائل اجتماعی و اقتصادي گشوده است اما زوایاي نوینی براي حل و ریشه
 ). 2002فین، (ی نیز بر آن وارد شده است یانتقادها

یط  و شرانظریهنظران علوم اجتماعی با توجه به مبانی صاحبدر یکی دو دهه اخیر 
هم داراي اند که  از سرمایه اجتماعی ارایه کرده را  گوناگونیهايریفتع ،عملی متفاوت

سرمایه ) 1986(پیر بوردیو  .شود ها دیده می در آنییهااختالف و هم است تشابهوجوه 
اي بادوام از روابط داند که حاصل شبکهاي میاجتماعی را مجموعه منابع واقعی یا بالقوه

نهادینه شده است که مستلزم شناخت و آشنایی متقابل و عضویت در گروه دار و ریشه
است طوري که به اعضاي آن اعتبار بخشیده و آنان را از پشتیبانی سرمایه جمعی 

      سرمایه اقتصادي  از سرمایه اجتماعیاو با متمایز نمودن . سازدبرخوردار می
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. کند معرفی میهمبستگی اجتماعیل ، آن را معادسرمایه فرهنگیو ) مالیه و دارایی(
 به منزله روابط میان اشخاص،  راسرمایه اجتماعی) 1988(در صورتی که جمیز کلمن 

ها را کند که اعتماد را شکل بخشیده و کنش میان آن معرفی میهاها و اجتماعگروه
ل با اتخاذ رویکردي متفاوت سرمایه اجتماعی را عام) 1993(پوتنام . دکنمی تسهیل

هاي مقوم در اجراي سیاست و اقتصاد دانسته و باعث شد که این مفهوم به عرصه
از نظر او از آنجا که مشارکت مدنی افراد، اجتماعی شدن . سیاسی و اقتصادي وارد گردد

و اعتماد بین اشخاص از طریق سرمایه اجتماعی ) الگوهاي رفتار اجتماعی(غیررسمی 
هایی اي از خصایص و ویژگی مجموعهمانند آن را توانیابد، میایجاد و گسترش می

ها از سازمان اجتماعی دانست که با روان کردن کنش چون اعتماد، هنجارها و شبکه
در این روند . انجامدمتعامل و هماهنگ میان اعضا، به بهبود کارایی سازمان می

ر و مجموعه عوامل اجتماعی و به خصوص مجموعه عواملی که در ارتباط با حضو
توان در چارچوب مفهوم و مبحث  را میاست مربوطشرکت فعال بدنه اجتماعی 
ها بر  آنهايروابط میان کنشگران اجتماعی و تأثیر. سرمایه اجتماعی مطرح نمود
ها و قواعدي اي با هنجارها، ارزشها را به صورت شبکهیکدیگر، محیط اطراف آن

سان موجب توانایی ایجاد تغییر در نمانند اعتماد و مشارکت تبدیل نموده و بدی
. ستهبنابراین سرمایه اجتماعی یک مقوله سیاسی نیز . گرددوضعیت سیاسی می

 این عرصه چون فوکویاما، لین، لوري، بیکر و هاينظربررسی دیدگاه دیگر صاحب
 مشابه و تا حدودياینگهارت درباره سرمایه اجتماعی مبین اشاره آنان به مضامین 

  .را در یک حوزه مفهومی تجسم نمودها ر این باره است که می توان آنمرتبطی د
 ،ايهاي مهم براي بقا و دوام هر جامعهیکی از شاخصبنابراین، از آنجا که 
سرمایه اجتماعی اشاره به  و با عنایت به این که است آن میزان سرمایه اجتماعی

روابط اجتماعی شکل مجموعه روابط و هنجارهایی دارد که به کیفیت و کمیت 
همبستگی اجتماعی براي رشد و  با توجه به این که تحکیم در آخر و دهدمی

از این نظر سرمایه ، موفقیت اقتصادي و توسعه پایدار جامعه ضروري است
افراد را میان اتصال که زمینه گذاري در روابط اجتماعی است اجتماعی نوعی سرمایه

ي سبب اسرمایهزیرا چنین . سازدفراهم می اعیي اجتمها شبکه ودر قالب نهادها
انباشت قدرت  زمینه دومشود؛ تقویت  پیوندهاي اجتماعیاول گردد که می

 از طریق چهارمحمایت شود؛  هااز فرد در برابر تهاجم سومفراهم گردد؛ اجتماعی 



اهللا عزیزينعمت.../ نقش علوم انسانی در توسعه سرمایه اجتماعی  

1387 تابستان و پاییز / 68-69شماره / یند مدیریت و توسعهافر  
 

۶۲

 تسهیل به منابعآنان دسترسی  و  تقویت رااز خود  هویت و شناخت فرد،هاشبکه
  .کنند  افراد از این طریق شایستگی خود را تقویت پنجمد؛ و گرد

    ل قرن بیستم نتیجهی اواپژوهشگرانهاي پژوهش از برگرفته) 2001(پوتنام
.  و مفاهیم پایه و اولیه در علوم انسانی استهاهگیرد که سرمایه اجتماعی از مقولمی

ت که از ساختار سرمایه اجتماعی یک منبع کارآمد اس) 1988(از نظر کلمن 
شاید به همین . سازدگردد و همکاري میان افراد را تسهیل میاجتماعی استخراج می

دلیل است که این مفهوم از دهه نود به بعد از یک جایگاه مهمی در ادبیات 
تر  رشد و توسعه بیشتر و سریعهايلیلشود و در توجیه داقتصادي برخوردار می

 ،1995ام، تنپو(دشوآن به عنوان یک عامل مهم یاد میبعضی از کشورها و مناطق از 
 وقتی که افراد در هابر اساس نتایج مطالعات این نویسند). 1993، ول و دیگرانهلی

گردند، هاي مشابهی شریک میهنجار ها وهاي اجتماعی وارد و در ارزشسازمان
ع مشترك و یابد و همکاري و هماهنگی براي مناف افزایش میهااعتماد میان آن

نیز بر نقش سرمایه اجتماعی به عنوان یک ) 1995(فوکویاما . گردد میآسانمتقابل 
اي سبب نماید زیرا چنین سرمایهمی عنصر کلیدي براي تسریع رشد اقتصادي تأکید

سرمایه اجتماعی عبارت است از مفاهیمی در واقع . گرددتولید و افزایش اعتماد می
هایی که موجب ایجاد ارتباط و مشارکت بهینه یک  بکهچون اعتماد، هنجارها و ش

اي  این شاخصه. گردد و در نهایت منابع متقابل آنان را تأمین خواهد کرد اجتماع می
است که به دلیل پیامدهاي خرد و کالن خود، چنان با ابعاد توسعه آمیخته گشته که به 

 به عالوه، اهمیت .گردد  توسعه محسوب میهايالزمهناپذیر از  عنوان عاملی اجتناب
گذاري در مقایسه با سرمایه انسانی آن است که بر خالف سرمایه چنین سرمایه

 شود، سرمایه اجتماعی با گذاري در خود فرد گرفته میانسانی که از سرمایه
 .شودگذاري در دیگران، انباشته و ایجاد میسرمایه

 یماهیت علوم انسان

 ،هاى معینى از تفکر، پرسشگرى، ارزیابى ش رومنزله  علوم انسانى را به
اهمیت و قابلیت این علوم در آن است که . شناسیم قضاوت، یافتن و بیان معانى مى

، غنى سازد هدها را تغییر د تواند هم زندگى اجتماعى و هم زندگى فردى انسان مى
 : این حوزه، علوم انسانىاننظرصاحب دیدگاه لذا از .و بهبود بخشد
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 ؛هاى انسانى است عه ارزشمطال. 1
 ؛اندازهاى بشرى براساس تجارب گذشته است کسب و تقویت چشم. 2
کند تا چرایى  هایى است که به ما کمک مى ها و سرگذشت بازگویى داستان. 3

 ؛ خود را درك کنیمفعلیو دلیل قرار گرفتن در موقعیت و شرایط 
 ؛ى است انسانهايفرایند ترکیب، تحکیم و اتصال و ارتباط. 4
اى براى مقابله  توانایى احساس ارتباط با دیگر موجودات انسانى بوده و پایه. 5

 .استهاى زندگى  با ناشناخته
هاي آن موضوعسازد، ارزش ذاتى  ر علوم متمایز مىسایآنچه علوم انسانى را از 

ا ه ، زیرا این قابلیت را دارد که با همه انساناست مهم و جهانى هااین موضوع. است
تواند به ما   بیش از هر چیز دیگرى مىهااین موضوع .دکنصحبت ها  و همه نسل

هاى رشد و تربیت انسانى را  این علوم زمینه. درباره انسانیت مشترکمان بیاموزد
ها  ها را از محدودیت  انسان،تواند به منزله یک عامل آزادیبخش سازد و مى فراهم مى

کند تا از  عد تربیتى این علوم به ما کمک مىب. و عوامل بازدارنده رهایى بخشد
نتظارى را ببینیم و خارج از  غیرقابل اهايگزینه خود فراتر رفته، هايهتجرب
  .)1385عزیزى، (هاى موجود بیندیشیم   و چهارچوبهادیتمحدو

علوم انسانى برخالف آن دسته از علومى که هدفشان مطالعه فرایندهاى فیزیکى 
هاى  اى از رشته اى است، به مجموعه هاى فنى و حرفه ه مهارتو طبیعى و یا توسع

این . کند  مىپژوهشهاى انسانى  ها و ارزش  که درباره بنیانگردداطالق میعلمى 
گیرى  پردازد که براى شکل ، و مفاهیمى مىها، موضوعهاپرسشعلوم به بررسى 

ورت دارد و ها در یک بستر و زمینه انسانى اساسى ضر شخصیت و ایجاد ارزش
کننده تجارب ادبى، هنرى و فکرى متنوعى است که زندگى  دربرگیرنده و ارائه

در توصیف علوم ) 2006( بریتانیکا المعارفیرهاد. بخشد  و روشنى مىاانسان را غن
داند که خود را با موجودات  هایى از دانش و معرفت مى انسانى، این علوم را رشته

 از استخراج شده پژوهشهاى تحلیلى و انتقادى  با روشها و یا انسانى و فرهنگ آن
همتاى روح انسانى براى بیان خویش  هاى انسانى و از قابلیت بى ارزشیابى ارزش

هاى علمى،   از رشتهروهیعنوان گ بر همین مبنا علوم انسانى به. سازد مرتبط مى
 سایر از اى  که در محتوا و روش خود داراى وجوه ممیزهاستاى از معرفت  حوزه
 علوم انسانى مباحث مهمى را براى جوامع بشرى شناسایى هايعموضو .استعلوم 
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 چگونگى ارتباط مردم، ها بهاین موضوع. دهد  و مورد بررسى قرار مىکرده
، مربوط دکننها و جوامع مختلف با همدیگر و جهانى که در آن زندگى مى فرهنگ

 هايه تجرب در بکارگیريها آن،دانشجویاناین علوم با ارائه ابزارهایى به . شود مى
 در دنیااز را  و فهم و ادراك خود رساندیاري میمستقیم خویش از دنیاى پیرامون 

هدف این علوم، تعمیق . المللى گسترش دهند هاى شخصى، محلى، ملى و بین زمینه
ها عوامل فرهنگى، اقتصادى، هایى است که از طریق آن و گسترش درك روش

 شکل  براي جغرافیایى، تاریخى، سیاسى، اخالقى، مذهبى و معنوىمحیطى،
این نیل به براى . اند کنیم، با هم مرتبط شدهبخشیدن به جهانى که در آن زندگى مى

تحلیل و تفسیر  هاى مختلف، ها و روش گیرى از رسانه ا بهره بعلوم انسانی، مهم
مستدل، معقول و مستند به هاى  ها و قضاوت نقادانه اطالعات و انجام ارزشیابى

این علوم شناسایى و . نمایداقدام می هاي مرتبطع و بررسى امور و موضوپژوهش
 و بر رشد نهاده را از منابع متنوع و مختلف ارج  و آراها کشف فرهنگ و ایده

این . نمایدأکید مىت )هاابراز احساس( خود خالقیت، تفکر خالق و توانایى بیان
کند که جوانان را براى ایفاى  ها و درکى تأکید مى ش، مهارتعلوم بر کسب دان

 بیشتر در يهابررسینقشى فعال و آگاهانه در جامعه، کار در بازار کار متنوع و 
 دانشجویان را در کشف و ،رو این علوم از این. سازد ترى آماده مى خگستره فرا

، مادى وجود انسانىشناسایى ابعاد سیاسى، اجتماعى، اقتصادى، محیطى و مسائل 
 مربوط به بشریت در گذشته، حال و هايضوعهمچنین در بررسى و مطالعه مو

توسعه ترین عوامل تشکیل و  بنابراین علوم انسانى یکى از مهم. سازد آینده درگیر مى
 : کهگرددمى ه اجتماعى است، زیرا این علوم سببسرمای

 فعال در یک محیط آگاهى و درك افراد از جامعه از طریق مشارکت. 1
 ؛گردداى تقویت  شبکه

 ؛هاى تحلیلى آنان بهبود یابد تفکر خالّق، سواد بصرى و مهارت. 2
را ایجاد      هاى فکرى و هنرى که منابع جدید براى این علوم همکارى. 3
 ؛، تشویق شودکندمی

هاى  ها و کیفیت کامل اطالعات فرهنگى براى استفاده نسل از پیچیدگى. 4
، محافظت و مراقبت شود فعلیو افزایش قابلیت دسترسى براى نسل آینده 

 .)1385عزیزى، (
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 یقلمرو علوم انسان

 تاریخ، ادبیات، فلسفه، : شامل؛عنوان یک حوزه معرفتى مهم علوم انسانى به
شناسى، دین و  شناسى، حقوق، انسان هاى خارجى، زبان ها و فرهنگ اخالقیات، زبان

شناسى،  شناسى، روان جامعهنظیر نقد هنر، علوم اجتماعى مطالعات دینى، تاریخ و 
، ولکلورعلوم سیاسى، علوم اقتصادى و علوم تربیتى، جغرافى، موسیقى ف

هاى مشترکى از تجارب  علوم انسانى بخش. است شناسى شناسى و باستان مردم
 و علوم انسانى ما را نسبت به خود. دهد  که ما را به همدیگر پیوند مىاستانسانى 

گشاید و تجارب   به روى ما مى راهایى از جهان سازد، دریچه دیگران آگاه مى
سازد که از  هایى را براى ما فراهم مى این علوم فرصت. بخشد  مىاانسانى ما را غن

این علوم .  و آینده را شکل ببخشیمیمینماگذشته عبرت بگیریم، حال را درك 
 .استامع انسانى  همه جوهايدرباره فرهنگ جامعه و ارتباط
عنوان یک شیوه فکرى درباره جهان و در پى پاسخ به  در واقع علوم انسانى به

 ابزارهایى بمنزله انسانى بما عادت داریم که از بررسى و ارزیابى تجار. آن است
علوم انسانى ما را قادر خواهد ساخت که نسبت به زندگى خویش . بهره بگیریم
ها، اهداف و معناى زندگى به   و مهمى را از ارزش اساسىهايپرسش، یمیتفکر نما
 در این ، و از نظر پژوهشیدلیلبه همین . نمایئم طرح سیستماتیکاى دقیق و  شیوه

هاى تاریخى و   بیشتر از شیوههاي کمی، به جاي استفاده از شیوهحوزه علمى
 .شود  بهره گرفته مى)هاى کیفى ارزشیابى(تحلیلى 

شود و ما را توان و  ى از شناخت و معرفت وارد مىا علوم انسانى در حوزه
 مردم عمومحتى اگر از نظر . ها ارزشمند استبخشد، که پیگیرى آن برجستگى مى

 و مزیت اجتماعى انتقاع، ولى به واقع علوم انسانى از یک یستدربرگیرنده منافعى ن
   :که ما بتوانیم، کندارضا میمهمى را به غایت این علوم نیازهاى . مند است باال بهره

 مواجهعنوان شهروند یا موجودات انسانى با آن   موضوعاتى که ما بهبهراجع. 1
 .یمینماصورت انتقادى و ادراکى فکر  شویم به مى

 مختلف مرتبط با این هايمها و اقدا هاى اساسى و پایه که در سیاست ارزش. 2
 .ررسى کنیم عقالنى و روشنفکرانه ببطوررا  شود ها ارائه مى ارزش

  که مشترك انسانىهاي درك موضوعجهتتجارب دیگران و رویکردهایى را . 3
بردارى  درك کنیم و مورد بهره  است راکار رفته ها و فرهنگ به ها، مکان در زمان
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شود؛  در واقع علوم انسانى به پیشینه کامل تجارب انسانى مربوط مى. قرار دهیم
تواند با افزایش آن می این تجارتیر و پاالیش رو شناسایى، ارزیابى، تغی از این

 .)2005، اچ. اف. ام(  همراه باشد
در حوزه علوم انسانى  هاپژوهشباید اذعان نمود که انجام مطالعات و همچنین

توان به موارد زیر  ارزشمند و دربرگیرنده مزایا و منافع چشمگیرى است که مى
  :این حوزه علمى. اشاره نمود

 ؛کندیها نقش مهمى را ایفا م نگرى زى عقل از غشاها و قشرىدر آزادسا. 1
 ؛کندهاى انتقادى خدمات مهمى را ارائه مى از طریق تحلیل. 2
 ؛کندیعنوان یک بازیگر کلیدى در ارتقاى فرهنگ عمومى عمل م به. 3
           سنجى، حفظ و انتقال مواریث فرهنگى از نسلى به نسل بعد در ارزش .4

 ؛کوشدمى
   ها تالش حفظ آندر جهتو  دهد میقرارنقد مورد هاى اخالقى را  ارزش. 5

 ؛کندمى
 .اندیشد طور سازنده مى درباره آنچه در آینده ممکن است روى دهد، به. 6

به موجودات انسانى، جهان و فرهنگى که بطور مشخص حوزه علوم انسانى 
وم انسانى دربرگیرنده همه علومى در واقع عل. گردد اند، مربوط مى ها ایجاد کردهآن

 ماند  باقى مى)پزشکی و شناسیزیست(است که بعد از علوم طبیعى و علوم زندگى 
آمیزى علوم اجتماعى  طور مناقشه البته در مواردى از سنت دانشگاهى کشورها و بهو 

 .گردد نیز از علوم انسانى متمایز مى
پردازد که براى جوامع   مىییهاهولدر واقع علوم انسانى به شناسایى و بررسى مق

 که چگونه افراد از استاین علوم در صدد تبیین این نکته . بشرى مهم هستند
هاى  رو کانون از این. کنندپیدا مییکدیگر ارتباط ها و جوامع مختلف با  فرهنگ
اى  اى به رشته هاى پژوهشى از رشته  و روشهانظریه، راهبردها، یپژوهشتوجه 
 بسیار متغیر و متفاوت )شناسى هنرهاى زیبا به اقتصاد و از تاریخ به زباناز (دیگر 
ها در رؤیاى توسعه دانش براى ساختن یک جهان مهم است که همه آنآنچه . است

 : کهاظهار نمودتوان   مىدر این ارتباط. اند بهتر شریک
و   نمایدتسهیل راه تولید ثروت را ،ها در حوزه علوم انسانى پژوهشبعضى از . 1
هاى تاریخى و   از پژوهشبعضیبراى نمونه . طور مستقیم به آن منتج شود یا به
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د تا نک و به جوامع کوچک کمک مىرسدمیشناسى به کشف تازه آثار تمدنى  باستان
 و اشتغال توریسمفرد گذشته خود را شناسایى و از آن براى افزایش  ابعاد منحصربه

 .استفاده نمایدمحلى 
علوم انسانى بر نیاز به اصالح و انطباق هاي شاخه از رخی در بهاپژوهش. 2

نگاران و   تاریخ،براى نمونه. متمرکز استسازمانى در سطح بسیار گسترده آن 
 این  هدف.اى از فناورى را ابداع نمایند  شبکهکوشندمی رایانهدانشمندان حوزه 

 و  گیرند نوین را فراهاى  تا مهارت،آموزان متوسطه است  کمک به دانشفناوري
.  متون درسى کشف کنندبررسیهاى تاریخى را با   فعاالنه و به سادگى نشانهبتوانند
هاى حامى  نظران علم حقوق، مسئوالن ارشد قضایى و افراد و گروهصاحب همچنین

 هايههاى جدیدى براى حل مناقش وجوى پیدا کردن روش حقوق بشر در جست
 و سطح استتر  هزینه تر و کم د که بسیار سریعموجود در جامعه بشرى هستن

 .استهاى درگیر در پى داشته  مندى بیشترى را براى تمامى طرفیترضا
نظیر . دارد بیشتر بر مسائل و مشکالت جوامع محلى تمرکز ،ها پژوهش رخیب. 3

هایى متناسب با  ریزان شهرى در راستاى طراحى، تدوین و اجراى برنامه آنچه برنامه
 .دهند ط و موقعیت هر منطقه یا شهر انجام مىشرای
 در صدد توسعه درك و شناسایى ،ها در حوزه علوم انسانى بعضى از پژوهش. 4
براى . توان یافتها روش کمک به افراد نیازمند را ب که از طریق آناستهایى  راه

خواهند تشخیص دهند چگونه  شناسان و مددکاران اجتماعى مى نمونه، روان
هاى درمانى اعتیاد و وابستگى به مواد مخدر را مؤثرتر سازند و یا اینکه راهبرد

اقدامات درمانى و قانونى چگونه باید با هم هماهنگ شود تا خشونت علیه زنان 
 .بهتر کنترل شود

  هاى علوم انسانى، نوعى از بینش و آگاهى را ارائه  برخى رشتهپژوهشگران. 5
هاى تولید  ها براى نوآورىکنند که تحقق آن غاز مى و نوعى از گفتمان را آدهند مى

هاى اقتصاد و مدیریت بازرگانى امکان  مثالً استادان دانشکده. ثروت ضرورى است
همچنین پژوهشگران و . کنند توسعه بازارهاى بورس را بررسى و ارزیابى مى

سایى  در صدد شنا،اى هاى اقتصادى منطقه پردازان سیاسى، ضمن بررسى گروه نظریه
 .هاى اقتصادى هستند اى موفق براى نوآورى هاى منطقه کننده در نظام عوامل تعیین

است  اینگونه ،هاى مربوط به آن یک انتقاد تکرارى از علوم انسانى و پژوهش. 6
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    ارتباط به  بسیارى از موارد عالمانه ولى بى، این حوزه از علومهاي تالشکه 
 این . است“فقط علم براى علم ” حاصل آن، دیگربه بیان  است، جامعههايتواقعی

. کردبیان توان آن را میانتقاد منصفانه نیست و درباره هر تالش علمى و پژوهشى 
 هايپژوهشتوان از  ما نباید فراموش کنیم که آثار و نتایج کاربردى مهمى را مى

 .کامالً محض و بنیادى برداشت کرد
طور مستقیم در مبحث  هاى علوم انسانى به شود، برخى رشته که مالحظه مىنچنا

ها و جوامع سر و کار دارد و  بعضى دیگر با مؤسسه. تولید ثروت نقش دارد
هایى براى  برخى هم بر روش. کندراهبردهاى اصالحى یا بازدارندگى را تجویز مى

شود، در حالى که بعضى دیگر نیز به توسعه  بهبود خود فرایند نوآورى متمرکز مى
 ).2002رنوود، (پردازد  تر ادراك، تصور و خالقیت انسانى مى وسیع

 ی علوم انسانيکارکردها

نشدنى   بینى ها در راستاى انجام وظایف خود در جهانى پیچیده و پیش انسان
مراکز دانشگاهى . شدت به دانش علمى پیشرفته در حوزه علوم انسانى نیاز دارند  به

ید و عرضه دانش مورد نیاز براى این منظور و پژوهشى فعال در این حوزه در تول
رو به هر جاى این  از این). 2001هومر دیکسون، (نقش بسیار مؤثرى خواهد داشت 

شویم که نیازمند  رو مى ها روبه جامعه انسانى نظرى بیندازیم، با انبوهى از پرسش
 :هایى مانند پرسش.  علوم انسانى استسوياطالعات و دانش جدید از 

توان از   مى راکند اى که تنوع فرهنگى باالیى را تجربه مى شور یا جامعهگونه کچ .1
 ؟داشتنژادپرستى و تعارض اجتماعى برحذر 

در شرایطى که دامنه عمل بسیارى از نیروهاى عمده اقتصادى، محیطى و سیاسى  .2
توانیم  هاى قوانین ملى فراتر رفته است، چگونه ما مى اثرگذار از چهارچوب

  اداره کنیم؟جامعه خود را
توانیم از تجربه و عقالنیت نیروهایى بهره بگیریم که در آستانه خروج  چگونه مى .3

ایم   با آنکه ما هنوز شرایط الزم را فراهم نکرده،از دوره فعالیت خود قرار دارند
 تا از تمامى توان و پتانسیل نیروهاى جوان و مستعد بهره بگیریم؟

ناپذیر تغییرات اقتصادى به فقر  هاى اجتناب توان مطمئن شد که چرخه چگونه مى .4
 گیر مردم نخواهد انجامید؟و فالکت همه
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چگونه بازارهاى مالى ما باید با انقالب الکترونیکى سازگار شود تا توان رقابت . 5
 خود را حفظ کند؟

توانیم از ابعاد مثبت و در حال گسترش فضاى مجازى بهره بگیریم و  چگونه مى  .6
 الى آن در امان بمانیم؟ احتمهايخطراز 

 و دانش را گسترش آموزش و پرورشهاى محتمل در امر  توانیم دامنه چگونه مى  .7
 دهیم؟

ها و تهدیدهایى که کیفیت زندگى انسان  توانیم از خود در برابر آسیب چگونه مى  .8
 خوبى محافظت کنیم؟  را نشانه رفته است، به

م و از توان تخصصى نخبگان جامعه توانیم از فرار مغزها جلوگیرى کنی چگونه مى  .9
هاى فرهنگى   رشد و توسعه اقتصادى و اجتماعى و حل مسائل و چالشبراي

 ؟مند شویممبتال به بهره
ترین کارکردهاى علوم انسانى و  مهم) 2004(براساس گزارش آکادمى بریتانیا 

 : ازاجتماعى عبارتند
 ،مشارکت در رشد و غناى فرهنگى و فکرى. 1
 ، در رشد و تعالى اقتصادىمشارکت. 2
 ،جوامعتهدید کننده هاي  کمک به توسعه دانش و درك ما از چالش. 3
 ،هاى عمومى ها و بحث مشىمشارکت در تدوین خط. 4
 مناسب، سودمند و آموزش و پرورشکمک به تدارك یک نظام . 5
 .بخش رضایت

؟ من کیستم: هایى مانند همچنین علوم انسانى با پاسخگویى به پرسش
مسئولیت من نسبت به دیگران چیست؟ و چگونه زندگى من با تاریخ و فرهنگ 

خورد؟، به بالندگى و بارورى بینش و شناخت افراد  جامعه در سطح کالن پیوند مى
 علوم انسانى سبب بهبود ،)1990(از نظر مک اینتایر . )1، 1991اهو،  ( کند کمک مى

بر . شود ز تنوع و تکثر فرهنگى مىخودآگاهى، عزت نفس و شناخت یادگیرندگان ا
داند که  ترین مفاهیمى مى علوم انسانى را نزدیک) 1991( هاوس ،همین اساس

هاى  ها با تجارب و ارزش توان از آن استنباط کرد؛ زیرا این رشته معناى انسان را مى
 ،)1997(این در حالى است که از نظر مایکل هوکر . انسانى سر و کار دارد

ده مردم نسبت به اهمیت و اعتبار علوم انسانى در نظام آموزشى بسیار نظر تو جلب
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ترین دلیل براى تضعیف جایگاه علوم  به عقیده او مهم. رسد مشکل به نظر مى
 منزلت عدم معرفی صحیح آموزشى و نادرستهاى  انسانى در اذهان مردم، سیاست

 باور داشته باشیم که در صورتى که باید. و اعتبار این حوزه از علم و معرفت است
کند و سبب گسترش و تعمیق  هاى عقالنى را در افراد ایجاد مى علوم انسانى ویژگى

هاى فردى و اجتماعى  اش و شناخت مسئولیت بینش فرد نسبت به خود و جامعه
 .است ارزش ذاتى از این رو دارايشود،  خود و دیگران مى

ها و فرهنگ  ها، نگرش از ارزش درك دانشجویان را ،هاى علوم انسانى دانشکده
 و به آنان در درك اینکه چگونه بخشدعمق میانسانى و گذشته و حال بشریت 

ها با  این دانشکده. رساند یابد، یارى مى یافته، توسعه و تغییر مىجوامع بشرى سازمان
 ارتقاى استانداردها و کیفیت برايگیرى از توان و موقعیت تخصصى خود  بهره

کند و از طریق توسعه راهبردهاى  دگیرى در علوم انسانى استفاده مىتدریس و یا
 سبب بهبود عملکرد مدارس و مراکز آموزشى ،نوین براى تدریس و یادگیرى

ها و تبادل تجارب در میان  شوند تا سطح همکارى ها سبب مىآن. شود مى
ها براساس  این دانشکده.  برنامه درسى توسعه یابدهايمتخصصان موضوع

کند که هایى را در آنان ایجاد مى هاى جوانان، مهارت ها و آرمان ها، نگرش توانایى
براى حضور موفق در بازار کار و ادامه تحصیل در سطوح باالتر و عالى ضرورى 

ه با مدارس و دیگر همراهاى علوم انسانى در یک جامعه یادگیرنده  دانشکده. است
 نقش فعالى را ،وسعه و تشریک تجارب مؤثرهاى آموزشى در ارائه منابع و ت مؤسسه

 بخشدمی مشارکت فعال دانشجویان را در جامعه توسعه  همچنینایفا خواهد کرد،
هاى یادگیرى مستمر در زمینه علوم انسانى با دیگر  و براى افزایش فرصت

ها  طور خالصه کارکرد مؤثر این دانشکده به. هاى جامعه همکارى خواهد کرد بخش
 :استچنین 

 درسى هاياى را براى تدریس و یادگیرى در موضوع انهمؤثر و خالقراهبردهاي  .1
با استفاده از  مد راادهد و رویکردهاى آموزشى کار  توسعه مىتبط،مر

 با توسعه تجارب آموزشى به .دهد هاى مدرن و سنتى، گسترش مى فناورى
     و مفاهیم فنونکند که درخارج از کالس درس، به جوانان کمک مى

کار  هاى دیگر به ها را در زمینه تخصصى مهارت یابند و بتوانند آنهايموضوع
 .گیرند
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کنند که فعاالنه در جامعه مشارکت داشته باشند و تنوع  دانشجویان را تشویق مى .2
 .فرهنگى را هم در جامعه محلى و هم در جامعه جهانى ارج نهند

 ،اصول اخالقی جامعهجهت تعمیق آگاهی و فهم دانشجویان از فرهنگ و  .3
 .ندنک تشویق مى، همکارى با نهادهاى اجتماعى و فرهنگى را

 توسعه شامل مطالب بنیادى الزم است ، هر فرهنگ انسانىبررسیدر بنابراین 
به هر . را در برگیردهاى سیاسى، اقتصادى و اجتماعى آن فرهنگ  تاریخى زمینه
ها،  ها، ارزش  و منتقدانه عادتتر از فرهنگ از طریق مطالعه عمیق حال فهم کامل

به همین دلیل با آنکه . پذیر است اعتقادات و احساسات یک فرهنگ امکان
هایى را  کنند، آزمایشآورى مى ها را جمع  داده،هاى علمى دیگر دانشمندان حوزه

کنند؛ علوم انسانى بر شرایط،  علمى را وضع مىهاينظریهدهند و قوانین و  انجام مى
کند، تمرکز حوالت وجود اجتماعى انسان و فرهنگى که در آن زندگى مىکیفیت و ت

ها، اعتقادات  هاى علمى را به ارزش  علمى حوزههايیافتهکوشد تا آثار  و مىکندمی
 ).1385عزیزي،  (و احساسات انسانى پیوند دهد

 ی در توسعه سرمایه اجتماعینقش علوم انسان

ها و اعتماد  هنجارها،  ه اجتماعى، به شبکه مفهوم سرمای،)1996(تنام واز نظر پ
طور  کند تا در راستاى رسیدن به اهداف مشترك به  دارد که به افراد کمک مىداللت

مفهوم ، )2001(از نظر بانک جهانى . )56 ،1996پوتنام،  (مؤثرترى عمل کنند
یت هایى داللت دارد که کیفیت و کم هنجارها، روابط و  سرمایه اجتماعى به مؤسسه

در واقع سرمایه اجتماعى یک . بخشد تعامالت اجتماعى یک جامعه را شکل مى
شود و ظرفیتى را براى منافع  منبع اجتماعى است که در روابط میان افراد یافت مى
محتواى اصلى سرمایه . کندچند سویه و یا اهداف مشترك میان آنان ایجاد مى

ارهاى حمایتى، مشارکت هاى اجتماعى و ساخت اجتماعى دربرگیرنده شبکه
هاى اجتماعى است  اجتماعى، مشارکت مدنى و سیاسى و اعتماد به افراد و مؤسسه

 بنابراین اگر بپذیریم که مشارکت .)2003 ، کلی و هارپر،2001 اسپیلبرگ، اسکال،(
رمایه اجتماعى مهم س یک جامعه از ابعاد هاياجتماعى و مدنى مؤثر افراد و تعامل

بقا و استمرار آنگاه درك این نکته که چه اندازه علوم انسانی براي شود، می شمرده
، مشکل نخواهد بود؛ زیرا استساالر غیرقابل جایگزین  حیات جوامع پیشرو و مردم

اساس و قوام چنین جوامعى بر اقتدار شهروندانى استوار است که از هوشى خالق 
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 باورند که ارزش غایى علوم بر این) 1981(شریدان و هیل . هستندو نقاد برخوردار 
انسانى در توسعه عقالنیت عملى در زندگى شخصى و همچنین در تجلى عضویت 

 نهفته است و این غیر از ارزش ذاتى آن مردم ساالراى  اندیشمندانه در جامعه
افزون بر اینکه این علوم سبب تقویت . استعنوان نوعى از دانش و معرفت  به

 افراد تحصیل کرده و طور طبیعیبه. شود  عقالنى نیز مىاى و زندگى اجتماعى، حرفه
دانند چگونه بیاموزند،   در حوزه علوم انسانى، کسانى هستند که مىبه ویژهفرهیخته 

کنند چگونه بپرسند، چگونه ارزشیابى کنند، چگونه کشف کنند، چگونه تصور 
ها فروتن آن. ند چگونه امیدوار باشند و چگونه مراقبت کنخلق کنندچگونه ایجاد و 

اینان از قدرت .  هستندکننده فردى و اجتماعى رها و صبورند و از عوامل محدود
علوم انسانى از طریق افزایش قابلیت براى . تفکر و خالقیت باالیى برخوردارند

زندگى کردن، تشویق احساس شهروندى در جامعه و توسعه قابلیت براى بازنگرى 
 تحصیل در بارو  از این. شودرورش شهروندان سهیم تواند در پ و تحلیل گذشته مى
تأیید و ( کنیم ی برقرار ارتباطحس با دیگران  چگونهآموزیم که علوم انسانى ما مى

توانمندي قرار گرفتن در شرایط موفقیت دیگران به  و )یابیم رها را دنگرانى آن
 علوم .ندک عطا میماصورت ذهنی و عاطفی و درك دیگران در آن شرایط را به 

هایى چون مرگ،  هاى ناگزیر ناشى از پدیده دهد تا با سختى انسانى به ما اجازه مى
 .عشق، فدا شدن و بدفهمى فرهنگى کنار بیاییم
 نقش )هویت فرهنگى(هاى فرهنگى  علوم انسانى که در حفظ و رشد بنیان

، ن را ساختهتنها از راه آگاه کردن شهروندان از نیروهایى که هویت آنا، اساسى دارد
 .کندعمل می

ها و  علوم انسانى از طریق فراهم کردن امکان بررسى خرده فرهنگ
         هاى به حاشیه رانده شده، به توسعه تفکر خالق و انتقادى در  فرهنگ
   .کند  کمک مىهاهکرد  تحصیل

 گرایى گرایى و توده ن نخبهایم ،این علوم بین فرهنگ نخبگان و فرهنگ عمومى
 سبب گسترش حوزه بررسى مسائل کند وگرانه و ارتباطی ایفا میمیانجینقش 

هاى مهمى درباره ارزش و اهمیت  مربوط به ساختارهاى اجتماعى و طرح پرسش
 .شود مباحث و مطالب مورد مطالعه دانشجویان مى

نظران این حوزه بیش از دیگر علوم هاى انسانى، صاحب پدیدهتکثیر به لحاظ 
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هاى  ها و زمینه خواهند کرد تا دانش و بینش خود را از دیگر حوزهتالش کرده و 
 قضاوت در براي و از مبانى آن آگاهى داشته باشند و از آن کنندمطالعاتى تقویت 

در واقع علوم انسانى بر آن است تا نتایج علوم، . هاى انسانى بهره گیرند مورد ارزش
 بشرى جذب و تفسیر يها  و آرمانها دانش و فناورى را براى ارتقاى زندگى، ارزش

افتد که علم براى علم  برخالف علوم دیگر، در علوم انسانى کمتر اتفاق مى. کند
هاى اجتماعى و ارزشى  ارزشمند باشد، بلکه هدف عمده آن اصالح و ترمیم بنیان

در واقع در عصر حاضر، یعنى عصر فناورى و اقتصاد . جامعه بوده و هست
       نقادي و و ،شدت به آن نیاز داریم   دانایى، آنچه ما بهاى و مبتنى بر شبکه
به همین دلیل است که علوم .  پیامدهاى بلند مدت آن استداشت مداومچشم

 انتقادى بوده، بلکه روش داراى یک تنها  نه)از زمان سقراط(هاى دور  انسانى از زمان
وگو و  تدالل، گفتاز یک روح انتقادى یا یک ساخت ذهنى و عقلى مبتنى بر اس

سنجى  هاى فرهنگى و ارزش نقد میراث. تز براى تفکر برخوردار بوده استآنتى
 .اى است مجدد آن توسط علماى این حوزه از دستاوردهاى چنین روحیه نقادانه

کند، ماهیت علوم انسانى طورى است که از طبیعت دیگر علوم کمتر پیروى مى
ماکس وبر از . یک دیدگاه فراشناختى حاکم شودبنابراین بر این گستره علمى باید 

ها متصل  اى از پیشرفت عنوان یک حرفه یاد کرده و کار علمى را به رشته  علم به
در . سازد هاى علمى آن را بسیار خطى مى چنین رویکردى به علم و فعالیت. کندمى

اید به ش. صورتى که در حوزه علوم انسانى چنین تعبیر و استنباطى پذیرفته نیست
 علوم پژوهشگرانهمین خاطر است که در بررسى کامیابى یا ناکامى عملکرد 
 .مختلف، باید معیارهاى خاص هر حوزه علمى را مبنا قرار دهیم

 پیوسته، چند جانبه و سریعى که جهان هايدر راستاى برخورد صحیح با تغییر
ها و   که دانشگاهشپرسروست، این  هاى پیشرفته با آن روبه واسطه فناورى امروز به

ترین  تواند دانشجویان را تربیت کند که به مناسب مراکز آموزش عالى چگونه مى
شاید بیش از هر زمان دیگرى .  باشد، بسیار مهم استهاوجه پاسخگوى این تغییر

هاى تفکر  التحصیالن ما از مراکز دانشگاهى نیازمند مهارت  فارغ دانشجویان و
احساس مسئولیت هستند که هم براى توسعه اقتصادى و انتقادى، تعهد اخالقى و 

ها  بررسى. استهاى شهروندى ضرورى  ها و مسئولیت هم براى ایفاى صحیح نقش
هر چند هر . توان در علوم انسانى یافت دهد که پاسخ این پرسش را مى نشان مى
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هاى علمى علوم انسانى از اهمیت و نقش چشمگیرى در  ها و زمینه یک از سوژه
، اما  است برخوردار افزارينرم هاى سازى افراد براى زندگى در عصر فناورى مادهآ

شود؛   تلقى مىسانیدر شرایط دیجیتالى حاضر، زبان و ادبیات همانند قلب علوم ان
با اینکه . هاى این حوزه است زیرا نقش و تأثیر ارتباطات الکترونیکى یکى از نگرانى

 اینترنت، سرعت فرایندهاى ارتباطى را دو کننده فناورى مدرن و گسترش خیره
 متفاوت ارتباطى نظیر ادبیات و زبان مسائلچندان ساخته، اما این امر ممکن است 

طورى  ، بهاستشدت در حال تغییر   ها نیز به کتابخانه. اشاره را به مخاطره بیندازد
 بنابراین است،هاى کتاب   در حال جایگزین شدن با قفسهايرایانههاى  که ترمینال

 و شرایط جدید در تناسب باقى بماند، باید هاتاگر بناست که علوم انسانى با واقعی
 .منطبق کند هابتواند با سرعت خود را با این تحول

کنند  افرادى که در حوزه علوم انسانى تحصیل مى) 1999(از نظر ویلیام کرونون 
 :هستندهاى زیر  شوند، داراى ویژگى و تربیت مى
 .شنوند دهند و مى ىگوش م

 .فهمند خوانند و مى مى
 .سازند کنند و ارتباط برقرار مىبا همه افراد صحبت مى

 .خوبى و با احساس بنویسند  روشنى، به  توانند به مى
 .توانند دامنه وسیعى از مشکالت و مسائل را حل کنند مى

 .نهند بینى را ارج مى براى رسیدن به حقیقت، دقت و باریک
 .باشندیکنند و اهل مصالحه و مدارا م ع و فروتنى رفتار مىبا تواض

 .کنندچگونگى انجام امور را در جهان درك مى
 .بخشند  و توان مىدهندمیافراد پیرامون خود را رشد 

از اهداف عمده ) 1992(شاید به همین علت است که از نظر چونگ چوفاى 
داورى و پیش جهل، غفلت وقید  آزاد کردن افراد از اولتحصیل در علوم انسانى، 

اى از روابط بین فرد و  دوم تربیت شهروندان خوب است که مستلزم درك تازه
 شهروند خوب بودن نیز نیازمند سطح قابل قبولى از پاسخگویى اخالقى . شودجهان

باید از این نظر، علوم انسانى . از سوى فرد نسبت به جامعه و دیگر شهروندان است
همچنین ماهیت دنیاى معاصر ، از پیشینه فرهنگى و تاریخىرا  پایه فهمیک  بتواند
 تاریخ و  وهاى سیاسى  که شامل مباحثى درباره علم و فناورى، اندیشهنمایدارائه 
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تحقق چنین امرى، به اعتالى هر چه بیشتر ت بدیهى اس. فرهنگ جامعه خواهد بود
  .انجامد سرمایه اجتماعى مى

 گیرى نتیجه

 نیست، بلکه ... وفناوري ابزار، ساختمان، :ه اجتماعى شاملامروزه سرمای
ساز توسعه  عنوان عوامل زمینه  و نیروى انسانى ماهر بهکارامدياطالعات، تخصص، 
هاى مختلف توسعه اجتماعى، اقتصادى و فرهنگى مطرح  و پیشرفت در عرصه

 چنانچه گفته شد، آموزش و پرورش و آموزش عالى براى تشکیل و. شود مى
دستیابى به چنین منافع . استتوسعه سرمایه اجتماعى و یکپارچگى اجتماعى حیاتى 

هاى جامعه  ها براى همه بخش این فرصتنخست   کهاى مستلزم آن است گسترده
بهبود کیفیت و تالش براي زیر علمی رعایت اصول  دوم اینکه .استقابل دسترسى 

 توسعه  شود، همچنین تقویتو تشکیلتحصیالت دانشگاهى بویژه در علوم انسانى 
کارگیرى  در واقع این اصول معرف ضرورت به. نیز تضمین گرددسرمایه اجتماعى 

فعالیت، همکارى، تعامل، تنوع و  یعنى ،تعلیم و تربیتاثرگذار در شش عامل 
 : استپذیرى مسئولیت

 ؛تشویق و گسترش ارتباط متعامل بین دانشجویان و استادان. 1
 ؛فکرى و تجربى و همکارى میان دانشجویانتوسعه مبادله . 2
 ؛تشویق یادگیرى مستمر. 3
 ؛ارائه بازخورد سریع به دانشجویان. 4
هاي تأکید بر استفاده بهینه از زمان کالس در جهت انجام وظایف و فعالیت. 5

 ؛)مدیریت صحیح زمان(اصلی آموزشی 
 ؛ عالى و سطح باال از دانشجویانهايبیان و ابالغ انتظار. 6
 .یادگیرىمتنوع هاى   استعدادها و روشتنوعتوجه و احترام به . 7

هاى انسانى تجارب   آشکارا زمینه،بنابراین از آنجا که آموزش علوم انسانى
کند، در برنامه درسى این علوم، آموزش بر ابعاد انسانى  ییادگیرى را تصدیق م

ها با محیطشان در ابعاد نها و تعامالت آ  که با انسان استاى حوزهو کند تأکید مى
این . تاریخى، جغرافیایى، فرهنگى، اجتماعى، اخالقى و روحى سر و کار دارد

فرایندها ارتباط با  محصوالت سروکار داشته باشدبا بیش از آنچه که ها  آموزش
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تنوع الزم از بایستی  ،آموزشى اتخاذ رویکردهاى متفاوت  در بنابراین.دارد
 تشکیل و توسعه سرمایه اجتماعى که  جملهبه اهداف آن از تا نیل برخوردار باشد

رفتار در مناسبات اجتماعى  در قالب شهروندان فرهیخته، مسئول، پرتالش و خوش
 .یابد، تسهیل شود نمود مى
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