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 بسمه تعالی

 انسانی ـ اسالمی  تبیین و ترسیم چرخه مدیریت تولید علوم

 شبکه ای الگوی مدیریت رویکردبا 

 چکیده

ا    انساانی  کشاور در وولیاد علاوم   حداکثری نظاام علمای   مدیریت و مشارکت ساختاری مناسب برای گوی شبکه ای ال
امکاان ذاریر    دینی اسالمی بر اساس نیازمندیهای بوم فرهنگ ا  که در آن وولید رقابتی علوم انسانی می باشداسالمی 
 می شود.
اصالی اساالمی در فعالیات هاای     وصف که  ،آزاد اندیشیشبکه ای فضای حداکثری برای نواندیشی و مدیریت الگوی 

نو و ذویا مباد   مستقل، ساختار علمی موجود کشور به یک ساختار علمی  ،فراهم می سازد وا از این طریق ،علمی است
 ، همفکری و همکاری در رشد، گسترش و وکامل علمی محقق گردد.همگراییشود حداکثر 
شبکه ای سازماندهی نشوند امکان وولید هماهنگ و انبوه ر ذوشش یک مدیریت زینهادهای علمی کشور که وا مادامی 

 علوم انسانی، اسالمی وحقق نخواهد یافت. در علوم به خصوص
 شامل شورای عالی انقالب فرهنگی که نقش قرارگاه و مرکزیت شبکه را داراست. ایشبکه مدیریت  الگوی ارکان

در بااالورین سا ب بنیاادی    عضو رکنی شبکه محسوب می شوند و اسالمی،  ا  در وولید علوم انسانیحوزه های علمیه 
و در  کارده  ایفای نقش می کنند و مفاهیم ذایه و بنیادی را به وسیله روش اجتهادی از متن آیاا  و روایاا  اساتخرا    

د. در مرحلاه بعاد،   وا اقدام به وئوری ذاردازی نماینا  می دهند علوم انسانی قرار و فرهنگستان های  هااندیشکده اختیار 
به شرح و بسط نظریه ذرداخته و برای آن اقدام به وولید فلسفه و و فرهنگستان اندیشکده ذژوهشگاه های وابسته به هر 

 د.نروش وحقیق نظری، کتابخانه ای و میدانی می نمای
کارآمادی نظریاا    در فضای آزمایشگاهی میزان و فرهنگستان هر اندیشکده در مرحله چهارم آزمایشگاه وحت اشراف 

وولید شده را آزمایش و اندازه گیری می کند. در مرحله ذنجم دانشگاه، نظریاه آزماایش شاده را از طریاق روش هاای      
 وا وبدیل به علم قابل وفاهم و انتقا  گردد.می دهد وحقیقا  نظری، کتابخانه ای و میدانی و بیق 

مفاهیم اعتقادی، اخالقی، وکلیفی ای، شبکه علمی، ارکان،شبکهمدیریت الگوی  ه:کلید واژ
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 مقدمه

 ا  وولیاد علاوم انساانی   مدیریت ملی در خصوص وحو  و الگوی مدیریت شبکه ای در مقیاس مقاله حاضر سعی دارد یک 

و از سوی است از یک سو ذریرای حضور حداکثری نظام علمی جامعه اسالمی این شبکه علمی  ،اسالمی به نمایش بگرارد

را امکاان ذاریر   ایران  جغرافیایبوم نیازمندی های بوم فرهنگ دینی و  براساساسالمی  ا  ی علوم انسانیدیگر وولید رقابت

محساوب   علمیاصلی نظام اسالمی در وحرک وصف آزاد اندیشی اصالت اختیار و  ووجه بهمدیریت شبکه ای می کند؛ در 

ود کشور را به یک شبکه بالنده، ذیشرو و نو مبد  سازمان علمی موج مورد نظر می وواندمدیریت شبکه ای ایجاد . می شود

 .کند وااز این طریق بتوان به افق های جدیدی از علم با حداکثر کارایی دست ذیدا کرد

وحو  در علوم انسانی از ارکان و الزاما  انقالب فرهنگی محسوب می شود که بدون آن نمی ووان اقادام شایساته ای   

 جام داد. برای ومدن سازی نوین اسالمی ان

واوان از   بر نهادهای علمی، حاکم نیست. اما با اغماض و وساامب مای  منسجمی رسد در حا  حاضر، الگوی  به نظر می»

هایی نظیر ایستائی، انتزاع نگری و موزائیکی کردن واحدهای هدف همراه  که با ویژگی« الگوی مکانیکی»شبیه الگویی 

 است بر وضعیت کنونی و بیق نمود. 

ذویاائی،  »هاائی نظیار    ، با ویژگای «الگوی دینامیکی»وواند به یک  در دوران گرار و ذس از یک بازه زمانی می این الگو

نگری، هوشمندی نسبی و وقلیل درصد حضور آمرانه راهبران در سیاست گراری، برنامه ریزی، سرذرستی، ذاایش و   کل

 وبدیل شود. « ذیمایش

هائی نظیر کماا  یاافتگی در    ، با ویژگی«الگوی ارگانیکی»ور همچون  امللرا در وضعیت م لوب، باید از یک الگوی ک

و وبدیل « اطالعا  علمی»، هوشمندی کامل در حوزه «حمایت، هدایت و نظار »، نگاه سیستمی در «اروباطا »حوزه 

 1«؛بهره گرفت« ای افقی غیرمتمرکز کامالً شبکه»مدیریت نیمه متمرکز به یک مدیریت 

 

                                              
 ی راهبردی فرهنگستان علوم اسالمی.گروه ذژوهش، شبکه ای کالن دستگاه های فرهنگیطرح کلیا  الگوی مدیریت ، 88شهریور  1

 وحد  جهت، مبنا و عمل همراه با ساختار شبکه ای و غیرمتمرکز با عملکرد هوشمند ←وحد  نظام علمی  ←مبناسازی علمی  ←الگوی ارگانیکی  وضعیت م لوب
 از طریق با وکیه بر

 وضعیت گرار
 مبد  و شیب ودریجیکل نگر و نیمه متمرکز و وقلیل حضور آمرانه ساختار  ←وحد  بین سازمانی نظام علمی  ←ساختار سازی علمی  ←دینامیکیالگوی 

 از طریق با وکیه بر

 وضعیت موجود
 اعی و موزائیکیانتز و عملکردایستاء و متمرکز ساختار  ←وحد  انگیزشی عناصر علمی ←فرهنگ سازی سازمانی ←الگوی مکانیکی 

 از طریق با وکیه بر
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 ین ضرور  نیازمند آن هستم که:با ذریرفتن ا

در قالب یک طرح اولیه اما واقعی را اسالمی  ا  روابط درونی و بیرونی شبکه علمی وحو  و وولید علوم انسانی .1

 و شفاف ارایه داد.

این شبکه علمی در یک فرآیند به عنوان یک نظام کارآمد و ارزشمند باید به وفاهم اجتماعی برسد و راهی به  .2

 های دستوری برای مقبولیت اجتماعی آن ذیدا کرد.دور از رفتار

 به نهادینه سازی این شبکه علمی اهتمام نمود. ،جمعی و مشارکت اجتماعیعقالنیت با بهره گیری از ظرفیت  .3

  انسانی به سازمان اصلی وولید علوم« میان مد »د داشت که شبکه ذیشنهادی در یک بازه یدر این صور  می ووان ام

 کشور مبد  شود.در ا اسالمی 

یا این شبکه علمی ذیشنهادی، سازمان علمی موجود کشور را متورم ور و بزرگ آنخست باید به این ذرسش ذاسخ داد که 

ی است اماا  ینظام علمی کشور را ذرهزینه ور نمی کند؟ اگر چه وحو  دارای هزینه ها ،ور نمی کند؟ آیا وجود این شبکه

شابکه  مادیریت  موجود طراحی می شوند و اصوال علمی ا برای بهینه سازمان های در ذاسخ باید گفت که اوال شبکه ه

برای ذرهیز از سازمان طولی طراحی شده است و سازمان های طولی همواره ذر هزینه و متورم هستند. دوم آنکه در ای 

ی وروعاداد زیااد   ،و فرهنگساتان  اندیشاکده روابط ارگانیک علمی کشور، وعدادی و فضای موجود به علت عدم شفافیت 

. در اصال شابکه ای وعریاف    نیساتند  ذژوهشگاه و... وجود دارد که دارای یک دستور کار و یک روش و اندیشه همسان

کردن سازمان موجود علمی باعث بهینه سازی جایگاه ها، شفاف شدن ماموریت ها، اروقا کارآمدی و انسجام، هماهنگی 

 خواهد شد.و غیر متمرکز ام مند اسالمی بصور  نظ ا در وولید علوم انسانی

حاضار   مقالاه اماا   ،مفصل و دقیقای اسات  مباحث ارائه شده دارای  ای شبکهالگوی مدیریت یادآوری شود،  هجا دارد ک

بدیهی است که مبانی استداللی مبحث ذیشانهادی نیاز    .والشی است موجز که سعی دارد وا حد ممکن ساده بیان شود

 .گردد مجزا ارائهمقاله ای باید در 

 . بیان مسئله1

، عادم همادلی، همفکاری و    انساانی ا اساالمی     یکی از مهمترین مشکال  در عرصه وولید علم دینی خصوصا علاوم 

هاای باین ساازمانی در     باشد. فقدان مکانیسم مناسبی جهات همکااری   همکاری میان نهادهای فعا  در این عرصه می

برداری در شکل جمعی به وهدید مباد  شاده و    های قابل بهره صتنهادهای علمی، موجب شده است، وا بسیاری از فر

 بود به معضلی جدی وبدیل گردد.  اندک همکاری قابل حل می باای مشکال  که  ذاره

است که عدم همکاری و هماهنگی نهادهای علمی مسئله اصلی نیست بلکه عارضه و جلاوه مشاهود    ایناما نکته مهم 

رائه هر گونه راه حل اساسی بایست ابعاد و علل این عارضه از دو بعاد، ماورد وحلیال    جهت اکه ای است.  مسائلی ریشه

 قرار گیرد: 
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 . بعد نظری مسئله 1.1

خصوصااً ناوعی   ا اساالمی     انسانی فقدان یک الگوی جامع راهبردی در عرصه وولید علم عموماً و در حوزه وولید علوم

وارین و   های سازمانی که سا حی  انق اع نه ونها در خصوص گسستاین  گسستگی در ابعاد مختلف را موجب شده است.

ها و ابعاد مختلاف وولیاد علاوم     ور موضوع سبب شده وا حتی موضوعا ، مؤلفه ورین الیه است، بلکه در س وح عمیق عینی

ی بر یاک  اسالمی، از نظامی منسجم وبعیت نکنند. بدیهی است در چنین فضای نام لوبی که واکنون اجماع نظر ا  انسانی

چه به صور  انفارادی  ا صفی   های نهادهای ستادی و الگوی راهبردی در این عرصه حاصل نشده است، وظایف و فعالیت

با مشکالوی مواجه است که یکی از مهمترین آنها در س ب جمعی، فقدان همکاری و هماهنگی مناسب این ا و چه جمعی  

 باشد.  می ی مسئو ها نهادها و سازمان

 ساختاری مسئله . بعد 1.1

مناساب باین ایان نهادهاا دانسات.      « همدلی، همفکری و همکااری »ریشه دوم بروز مشکل را باید در فقدان سازوکار 

 ووان در موارد زیر خالصه کرد:  محورهای اساسی این مشکل را می

و وقاضا در نظام گسست نظام اروباطی بین سازمانی واحدهای علمی در حوزه علوم انسانی و عدم ووازن نظام عرضه  .1

 علمی کشور

 انسانی ا اسالمی  ضعف نظام اطالعا  مدیریتی درون و بین سازمانی واحدهای حوزه علوم .2

 حاکمیت درونی مدیریت متمرکز، یک سویه، بسته و عمودی بر کلیه واحدهای حوزه علوم انسانی .3

 های سازمانی آنها مأموریتها و  واحدهای علمی متناسب با ظرفیت« و منابع ا قدر ، اطالع»عدم ووازن  .4

در سا ب ملای و   ا اساالمی     انساانی  ضعف نظام عقالنیت جمعی به عنوان مرکز ثقل هدایت راهبردی وولید علاوم  .5

 جهان اسالم

 اکمیت نگرش خُرد و انتزاعی در فرهنگ سازمانیح .6

 پیشینه مدیریت شبکه ای تحقیقات. 1

 خص گردید؛در بررسی های انجام شده در منابع داخلی و خارجی مش

وحقیقاوی با عنوان مدیریت شبکه ای با همکاری ونی چند از حوزویان و دانشگاهیان که حدودا  47وا  44از سا   .1

جلسه بوده که در سه مجلد با عناوین مرحله ذیدایش مدیریت شبکه ای وحقیقا  یا ووساعه وفااهم علمای     141

م، الگاوی طراحای ساازمان مادیریت شابکه ای      جلد او ، مرحله وغییرا  مدیریت شبکه ای وحقیقاا  جلاد دو  

 1وحقیقا  جلد سوم ودوین گردیده است.

                                              
، الگوی طراحای  ووسعه وفاهم علمی، انتشارا  سازمان مدیریت صنعتی، چاپ او ، مرحله وغییرا  مدیریت شبکه ای وحقیقا ، جزوه فرهنگستان علوم اسالمی، 1346 1

 87سازمان مدیریت شبکه ای وحقیقا ، گروه ذژوهش های راهبردی فرهنگستان علوم اسالمی، 
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ذایان نامه ای در مق ع دکتری وحت عنوان بررسی مبانی نظری مدیریت شبکه ای وحقیقا  و ارایه شااخص   .1

 1انجام شده است. 81های مد  م لوب در دانشگاه علوم ذزشکی بقیه اهلل االعظم )عج( در سا  

نوان الگوی مدیریت شبکه ای کاالن دساتگاه فرهنگای ووساط گاروه ذاژوهش هاای راهباردی         طرحی با ع .2

 انجام شده. 88فرهنگستان علوم اسالمی در سا  

در کشور آمریکا در زمینه شبکه های محلی و ملی در زمینه وحقیقا  ذزشکی، سیستمی  1788وا  1748سا   .3

الت شما  کشور آمریکا و چهار اساتان کشاور کاناادا    ای 25به نام شبکه طبابت ذویا طراحی شد که به سرعت 

 2وحت ذوشش اطالعاوی این شبکه قرار گرفته.

 3طراحی و اجرا شد. Biosynthesisدر شهر واشنگتن  1771در سا   .4

شبکه آکسفورد و رمنت متشکل از گروهی ذژشکان متخصص است بارای بهتار انجاام شادن      1771در سا   .5

 4وحقیقا  طراحی و انجام گردید.

در یکی از استان های کانادا به منظور اموزش و کسب وجربه ذیرامون شبکه هاای آموزشای و    2111در سا   .6

 5وحقیقی در علوم ذزشکی م العه ای انجام گردید.

وحقیقا  گسترده ای ووسط  مانوئل کاستلز انجام گردید که در سه مجلد به چاپ رساید کاه جلاد او  ان باا      .4

امعه ای شبکه ای می باشد این وحقیقا  ابعاد وسیع جامعه شابکه ای را ماورد   عنوان عصر اطالعا  ظهور ج

 6بررسی قرار داده است.

البته باید مترکر شد که منابع در زمینه شبکه سازی در فضای مجازی و شبکه های اجتماعی بسیار زیااد اسات اماا در    

 زیادی در دست نیست.زمینه مدیریت شبکه ای خصوصا در موضوع وولید علوم انسانی اطالعا  

 انسانی ـ اسالمی  تولید علوم در ای شبکه ضرورت مدیریت. 3

ضرور  و انگیزه ذرداختن به موضوع مدیریت شبکه ای در فرآیند وولید علوم انسانی ا اسالمی کمبودها و معضال  در  

ر بساتری مناساب اسات کاه در     الزمه وولید علم والقی اندیشه ها د. نظام علمی و وحقیقاوی کنونی در این زمینه است

نهایت رشد علمی را به دست دهد، طبعا صاحبان اندیشه باید دست به فعالیت مشترکی در این زمینه بزنند و چاه بهتار   

                                              
 دانشگاه علوم ذزشکی بقیه اهلل االعظم )عج(، دانشکده بهداشت،  استاد راهنما حجت االسالم و المسلمین عبدالعلی رضایی،  ،دانشجو خانم فردوس قماشچی 1

2 Broering NC, Hylton JC, et al. (1771). Bio SYNTHESIS: access to Knowledg network of health sciences 

databases. J Med syst. 15 (2): 137-153 
3 Gabrieli ER. (1748). Medical in formation system, health records, and knowledge banks. Med Instrum; 12(4): 
245- 244 
4 Lverson DC, calonge BN, et al. (1788). The development and management of primary care research network, 

1748-84. Fam Med; 21 (3): 351-356 
5
 Lauf, Hayward R. (0222). Building a virtual network in a community health research training program. J Am 

Med Inform; 7 (4): 163 -177 
 انتشارا  نشر نو، عصر اطالعا : اقتصاد، جامعه و فرهنگ )ظهور جامعه شبکه ای(، جلد او ، ، 84مانوئل کاستلز، ورجمه احد علیقلیان، افشین خاکباز، چاپ چهارم،  6
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ضرور  وجود قالاب یکپارچاه باه دلیال لازوم برخاورداری از        که این فعالیت مشترکی در قالبی یکپارچه صور  گیرد.

 محتوایی یکپارچه است. 

  دیگر اگر قرار است مجموعه ای از معارف و علوم در نتیجه وعامل اندیشه ها بوجود آید، این امار باه صاور     به عبار

 گسیخته امکان ذریر نیست.

بنابراین برای ایجاد یکپارچگی در نظام وولید معارف و علوم انسانی ا اسالمی، الگو یا قالاب آن نیاز بایاد نظاام مناد و       

قالب، برقراری اروباط میان متفکران، اندیشمندان و نظریه ذردازان را ممکن می سازد. وجود یکپارچه باشد این عرصه یا 

 چنین اروباطی الزمه فعالیت های محققانه است.

گیاری از   عدم بهاره »و « فقدان الگوی کارآمد»یعنی وولید علم دینی کشور ا  حا  بر اساس دو چالش اصلی در عرصه 

بار  ا اسالمی    انسانی ز لزوم طراحی الگوئی متفاو  برای مدیریت نهادهای وولید علومووان ا ا می« ساختارهای مناسب

 های ذیل را وأمین کند:  سخن گفت که ویژگی« ای الگوی مدیریت شبکه»اساس 

ها، اساتانداردها،   از طریق بازوعریف نظام شاخصا اسالمی    انسانی وحو  در ساختار مدیریت کالن وولید علوم .1

 ررا  هماهنگ در حوزه نهادهای علمی مروبطقوانین و مق

 انسانی ا اسالمی  طراحی نرم افزار مدیریت هوشمند اطالعا  در حوزه نهادهای علمی علوم .2

 گرای نظام علمی کشور معماری نظام اروباطا  ذویا، سیا ، جامع و برون .3

 انسانی ا اسالمی  ریزی فرآیند عقالنی و نظام یکپارچه فکری، بر عقالنیت جمعی در حوزه علوم ذی .4

 انسانی ا اسالمی  وهدید عقبه و وحدید گستره نفوذ جبهه معارض در حوزه علوم .5

 انسانی ا اسالمی  گرا در حوزه علوم وعریف جایگاه و نقش مدیریت کالن واحدها با رویکرد مشارکت .6

 ،می در ابعاد مختلاف علمای  طراحی و مهندسی نظام اسالو های اخیر  ی دهه جامعه اسالمی در فرآیند وغییرا  گسترده

هاا، نهادهاا و    دارد وا از ایان طریاق بتواناد ساازمان    « ای های مدیریت شبکه سامانه»نیاز به اقدامی فراگیر برای ایجاد 

بارای همراهای باا ایان     ا ای و غیرمتمرکز اسات    در آنجا که نیازمند مدیریت شبکها های وحت امر خویش را   دستگاه

سازد. حا  که فرصت نهضت وولید علم دینی برای جامعه بزرگ علمی کشور فراهم شده  حرکت بزرگ مدیریتی همراه

است وا برای اولین بار در س ب ملّی، الگوئی متفاو  را طراحی و عملیاوی کند وا با موفقیت آن، خود الگوئی برای دیگر 

های علمی و اجرایی، با به کار بستن  های نظام باشد باید آن را مغتنم شمرد و باور کرد که بخش مهمی از چالش بخش

 این الگو، مروفع خواهد شد. 

ای، به مراواب ماؤثرور و وعیاین     اند که هدایت کردن وصمیم و فهم و رفتار، در بستر شبکه منابع علمی مدیریت ذریرفته

ای و متأثر  مند شبکهای است. چون ساختار ومرکزگرا، همواره طفیلی ساختار قدرو ور از یک نظام متمرکز غیر شبکه کننده

بهره باشد. به بیاان بهتار، اگار مادیریت کاالن       ای در درون مرزهای ملّی خود، بی از آن است ولو از وجود چنین شبکه

وواند برای رشد وصامیما ،   در دست گیرد می« اروباطا  بین سازمانی»ای را با محوریت  جامعه، جریان مدیریت شبکه

نی و اجتماعی، بستری امن فراهم سازد و ضمن حفظ استقال  و هویت آنها، کارآمدی وفکرا  و رفتارهای فردی، سازما
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ای اسات کاه ضارور  نیااز باه طراحای        سامان دهد. این همان نق اه « مبنا»و « جهت»و اثربخشی را بر اساس یک 

 کند.  را ومام میا اسالمی   انسانی ای در وولید علوم مدیریت شبکه

 . تعریف شبکه 4

وزن  های متوازن اما غیر هم ی ارگانیک با اروباطا  وعریف شده و چند سویه است که متشکل از الیهشبکه، نظام

های اصلی شبکه و افراد حقوقی )و احیاناً حقیقی( وأثیرگرار، باا یاک مرکاز راهباری      باشد و در قالب سلو  می

وواند  ز، ذویا و نامحدود است که میوعیین شده و البته با سازوکاری غیر متمرکز است. شبکه، دارای ساختاری با

 های جدید باشد.  ها و فعالیت ها، واحدها و مأموریت متناسب با شرایط و اقتضائا ، ذریرای سلو 

 ها و واحدها عبار  است از:  افزائی، انسجام بخشی و هماهنگی سلو  های ذایه برای هم مؤلفه

« همکاری سازمانی»برای ایجاد « کالن»در س ب « رکمأموریت و اهداف مشت»زا از جمله  های اروباط مؤلفه .1

 «. ای هماهنگی شبکه»در درون و بیرون، به عنوان نق ه کما  

همادلی  »بارای ایجااد   « اصاولی »مشاترک در سا ب   « هاای  ها و آرمان ارزش»های اعتمادزا از جمله  مؤلفه .2

 «. ای افزائی شبکه هم»در درون و بیرون، به عنوان نق ه شروع « سازمانی

 . مبانی5

 مبانی حاکم بر الگوی مدیریت شبکه ای، عبار  است از: 

 1هویت گرایی .1

 2وعاون محوری .2

  3قانون گرایی .3

  4نظم ذریری .4

  5مشارکت گرایی .5

  6مسوولیت ذریری .6

  1کارآفرینی .4

                                              
و « اروباطاا  باین ساازمانی   »ای از  آمیازه کناد   ای، ایجااب مای   افراد و نیز واحدها در الگوی مدیریت شابکه « فردی، سازمانی و فراسازمانی»ا مالحظه حفظ هویت   1
 ، مبنای عملیاوی کردن الگوی مزبور باشد. «ها استقال  هویتی افراد و سازمان»
  2سوره مائده آیه « وعاونوا علی البر و التقوی»ا  2
 قانون اساسی   115و  42، 21، 4، 2ا اصو   3

 4های کلی نظام در بخش فرهنگ، مصوب مجمع وشخیص مصلحت نظام بند  ا سیاست 44نهج البالغه: نامه « اوصیکم بتقوی اهلل و نظم امرکم»ا  4

 قانون اساسی  111و  57، 21، 4(، 8)بند  3ا اصو   177و  174ص  15/11/44ا در محضر والیت  5
 )شورا( در قرآن  38)آ  عمران( و  158آیا     
 نهج البالغه   161، حکمت «هامن استبدّ برایه هلک و من شاورة الرجا  شارکها فی عقول»   
 قانون اساسی  2ا اصل  4های کلی نظام در بخش فرهنگ، مصوب مجمع وشخیص مصلحت نظام بند  ا سیاست 6
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  2رقابت ذریری .8

 ذاسخگویی .7

 شبکه ای . اهداف مدیریت6

 . اهداف اصلی 6.1

« ملّی و فراملّی»در س ب « انسانی ا اسالمی   نظام علمی در حوزه علوم»بخشی افزایی و اروقاء اثر انسجام آفرینی، هم

فعاا  در چرخاه   « دولتای، عماومی و خصوصای   »های ومامی واحادهای   ها و ظرفیت گیری حداکثری از قابلیت با بهره

 انسانی ا اسالمی. مدیریت وولید علوم

 های فرعی   . اهداف6.1

در ذاساخگویی باه نیازهاای    « انسانی ا اساالمی    علمی حوزه علوم واحدهای»افزایش انسجام و یکپارچگی  .1

 « نظام عرضه و وقاضای فرهنگ دینی»محی ی و ساماندهی 

 «انسانی ا اسالمی  سرمایه گراری در بخش وولید علوم»ایجاد وعاد  در حوزه  .2

 نی ا اسالمی انسا در حوزه علوم« های بین سازمانی مشارکت»و نهادینه کردن « فرهنگ سازمانی»بهبود  .3

 و اروقاء سهم حضور ایران در شبکه جهاانی اطالعاا  در بخاش علاوم    « گردش اطالعا  سودمند»راهبری  .4

 انسانی ا اسالمی 

 ها . سیاست7

 « غیرخ ی و همه جانبه اجتماعی» گسترشدر « انسانی ا اسالمی  علوم»محوریت  .1

 انسانی ا اسالمی  و  در حوزه علومهای موثر و مسئ نهادها و سازمان« هویت و استقال »رعایت حفظ  .2

 انسانی ا اسالمی  به شبکه در مدیریت نهادهای حوزه علوم« فرآیندی»حاکمیت نگاه  .3

نهادهاا و واحادهای مسائو  در    « رفتار سازمانی»و شیب من قی برای وغییر « راهبردهای نرم»گیری از  بهره .4

 ا اسالمی   انسانی علوم

 . اصول كاربردی مدیریت شبکه ای8

گردد. هر یاک از   شود و همگی آنها با مرکزیتی معین، راهبری می وعریف می« های مشخص سلو »شبکه با  .1

 شود.  محسوب می« ریز شبکه»ها، دارای ساختاری مستقل اما مروبط است و به عنوان یک  این سلو 

                                                                                                                                             
 قانون اساسی  43و  28، 4(، 1)بند  3ا اصو   4های کلی نظام در بخش فرهنگ، مصوب مجمع وشخیص مصلحت نظام بند  ا سیاست 1
 اسی  ( قانون اس1)بند  3ا اصل  2
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شاکار اسات. لارا    نیست و دارای مرکزیت و محوریت ذنهان یا نیمه ذنهاان یاا آ  « افقی و وخت»شبکه کامالً  .2

 ای، غیر قابل اجتناب است.  ذریرش حداقل سیاد  اجرائی در الگوی مدیریت شبکه

مند است اما اوالً چند سویه است و ثانیاً این روابط یکساان نیسات و    ها بهره گرچه شبکه، از روابط افقی سلو  .3

 کز. با مرکز راهبری است اما نه به شکل متمر« های اروباطی س وح و الیه»دارای 

وأثیرگرار بر محایط در بیارون   « عوامل خارجی»در درون و « ها ریز شبکه»، بر اساس «وقسیم سلولی شبکه» .4

 گیرد.  صور  می

 ا اسالمی   انسانی ، در وولید علوم«مشارکتی»ووسعه فرهنگ  .5

ن بای ا اساالمی     انساانی  همدلی و همفکری و همکاری در بین نهادها و مراکز مسائو  حاوزه علاوم   »ایجاد  .6

 «سازمانی

 های الگوی مدیریت شبکه ای . ویژگی9

در وضاعیت  ا اساالمی     انساانی  ای  علمای در حاوزه علاوم    های الگوی مدیریت شابکه  های عناصر و سلو  ویژگی»بیان 

ای، زمینه وفااهم بهتاری را    از آن رو اهمیت دارد که عالوه بر کمک به ورسیم دورنمائی از الگوی مدیریت شبکه« م لوب

کناد کاه در    ایجاد میا اسالمی    انسانی معماران و متولیان وحو  علمی، در دو حوزه مهندسی و مدیریت وحو  علومبرای 

های شبکه م لوب دست یافت و مصادیق عینی آن را در یک  ور به چارچوب اصلی و سلو  ور و دقیق ووان سریع نتیجه می

هاای مزباور در دو بخاش وقسایم      . بر ایان اسااس، ویژگای   طبقه بندی کردا متناسب با وزن هر یک  ا منظومه منسجم  

 شود:  می

 انسانی ـ اسالمی   های مركز راهبری مدیریت شبکه ای تولید علوم . ویژگی9.1

، نقش خ یر خود را در حمایت، هدایت و نظار  «مرکز راهبری»هر شبکه، دارای یک سلو  اصلی است که به عنوان 

د کرد. این مرکز که از سازوکار غیر عمودی و غیرآمرانه بهره خواهد برد؛ قادر است با های شبکه ایفا خواه بر سایر سلو 

ا    انساانی  ی حضور مؤثر آنها را در مرکاز راهباری علاوم    ها و واحدهای ووانمند زمینه های دستگاه مندی از ظرفیت بهره

 های اصلی این مرکز عبار  است از:  کشور وحقق بخشد. ویژگیاسالمی 

ا    انساانی  شروعیت جایگاه، از جانب رهبری نظام اسالمی با اختیارا  کامال در عرصاه وحاو  علاوم    دارای م .1

 اسالمی 

 دارای معقولیت جایگاه، در هندسه من قی ساختار مدیریت کالن عملی کشور .2

 و واحدهای علمی هدف  نهادهادارای مقبولیت جایگاه، در میان  .3

 انسانی ا اسالمی  رصد، ذایش و ذیمایش دائمی حوزه علومدارای رویکرد آینده نگر، در محیط شناسی،  .4

نظاام مادیریت کاالن    »و « انسانی ا اساالمی     شبکه های علوم»دارای قدر  ایجاد اروباطا  ارگانیک بین  .5

 ، در بلند مد  «علمی کشور
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 انسانی ا اسالمی  دارای سازوکار مشارکت گرایانه غیرمتمرکز، در راهبری حوزه علوم .6

 هدایت نرم، از طریق وناسب سازی دائمی استانداردها و قوانین با نظام علمی کشوردارای قدر   .4

 های الگوی شبکه ای  های سلول . ویژگی9.1

ها( به عنوان عناصر میانی شبکه، به ایفای نقش مؤثر در اروباط هدفمند و دو سویه  ها )یا ریز شبکه هر یک از این سلو 

هاای واساط اماا باا      ذردازند و به صور  حلقه با مرکز راهبری شبکه میا اسالمی    انسانی بین نهادها و واحدهای علوم

ها  های کالن و شاخص مروبط با هر سلو ، برای وحقق اهداف و سیاست نهادهای اختیارا  الزم و متناسب، از ظرفیت

 بهره خواهند گرفت. ا اسالمی   انسانی و استانداردها و قوانین مورد نیاز حوزه علوم

ای درون سلولی، با گرانیگاه ساختاری مستقل )وعبیه شده در هر سلو ، متناسب با  رای حاکمیت روابط شبکهدا .1

 « اطالعا  و اروباطا  درون و برون سلولی»جایگاه و وظایف آن( به عنوان مرکز ثقل هدایت ذویا و ذیوسته 

 ها  دارای یک فرآیند و گردش عملیا  مستقل و مروبط با دیگر سلو  .2

 رای ظرفیت ذاسخگوئی کامل و دائم به نیازها و وقاضاهای درونی و بیرونی دا .3

 دارای وفاو  متناسب با جایگاه هر سلو ، بر اساس قاعده حاکم بر متغیرها و عناصر در نگاه سیستمی  .4

 انسانی ـ اسالمی  . الگوی پیشنهادی در چرخه مدیریت تولید علوم11

وعریف مبانی، اصو  و ویژگی های ذیش گفتاه مای واوان دورنماایی از الگاوی      با ووجه به طرح ضرور ، بیان مسئله، 

 وولید علوم انسانی را ارایه داد.ای  شبکه مدیریت

 انسانی ـ اسالمی   . محتوای علوم11.1

را به گونه ای دسته بندی و طبقه بندی کرد کاه در عاین اساتقال     ا اسالمی    انسانی در ابتدا باید بتوان محتوای علوم

شاهد یاک وحاو     1از یکدیگر یکپارچگی و ذیوستگی آنها نیز قابل مالحظه باشد در نگاره شماره  ی مفهومیته هادس

بنیادی، نظری و عملیاوی وماامی  س وح مفاهیم هستیم که همه ا اسالمی    انسانی طبقه بندی برای نظام مفاهیم علوم

 علوم انسانی را در خود جای داده است.
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 انسانی ـ اسالمی   تولید علومشبکه ای  تمدیریاركان . 11.1

در س وح بنیاادی،  ا اسالمی    انسانی موثر در حوزه علوم در سیر وبدیل و وحو  علوم انسانی موجود ومامی نهادهای علمی

متناسب  با جایگاه و س وح فعالیت هایشان نقش آفرینند. نهادهاایی همچاون شاورای    ( 1)نگاره کشور  عملیاویو  نظری

، ذژوهشگاه ها، آزمایشگاه ها، دانشگاه ها و... در کناار  و فرهنگستان هااندیشکده علمیه،  هایقالب فرهنگی، حوزهعالی ان

ی می ووانند به یک سازمان غیر متمرکز اما منسجم علمی مبد  شوند و با گاردش  و مدیریت شبکه انظم یک یکدیگر با 

ارکاان و  اساالمی را بوجاود آورناد. ذاس      ا  وم خاصتاً علوم انساانی امکان وحو ، وولید و نوآوری در نظام علکار هماهنگ 

 عبارونداز:ی شبکه علمی در طرح ذیشنهادی روحعناصر م

 شورای عالی انقالب فرهنگی. 11.1.1

 وحو   و مدیریتو به عباروی دیگر مرکز مهندسی علمی فرهنگی فرماندهی و قرارگاه به عنوان مرکز  شورای عالی انقالب فرهنگی

 . می باشد اسالمی ا وولید علوم انسانی و

 مقام معظم رهبری در خصوص رسالت و جایگاه نهاد شورای عالی انقالب فرهنگی چنین می فرماید:

شورای عالی انقالب فرهنگی به عنوان باالورین رده در نظام فرهنگی کشور، ماموریت و وظیفه حساس و ذیچیده ای »

عهده دارد. به غیر از این مجموعه هیچ جایگاه و مرکز دیگری در کشور وجاود   در مدیریت راهبردی فرهنگی کشور بر

ندارد. دولت و مجلس و حتی مجمع وشخیص مصلحت نظام در راب ه با فرهنگ کشور وظایفی بار عهاده دارناد ولای     

 1« هیچکدام وظیفه ای که این شورا بر عهده دارد را عهده دار نبوده و نمی ووانند انجام دهند.

                                              
 1381مقام معظم رهبری،  - 1

 1نگاره شماره 

 اسالمی ـمدل دسته بندی مفاهیم علوم انسانی 

 مفاهیم فلسفی

 مفاهیم من قی

 مفاهیم روشی

 مفاهیم نظری

  انسانیعلوم

 اسالمی

 مفاهیم بنیادین

 علوم انسانی

 اسالمی

 مفاهیم اعتقادی

 مفاهیم اخالقی

 مفاهیم وکلیفی

 لیاویعممفاهیم

 علوم انسانی

 اسالمی

 مفاهیم راهبردی

 مفاهیم کاربردی

 مفاهیم عینی و ووسعه ای
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ن مجموعه در کشور بی بدیل است. در مدیریت راهبردی فرهنگی، ما به غیر از این مجموعه، هایچ مرکازی را در کشاور    ای»

نداریم. بخش های مختلف، چه دولت، چه مجلس، چه حتی مجمع وشخیص مصلحت نظام وظاایفی دارناد؛ اماا هایچ کادام      

ظایف و مواد و بندهای گوناگون ودوین شده اسات، بار عهاده    وظیفه ای را که این شورا بر عهده دارد و االن در قالب شرح و

ندارند؛ بنابراین مرکز بی بدیلی است. این جا را در واقع باید اواق فرمان فرهنگی کشور یا ستاد عالی فرهنگی و علمی دساتگاه  

 1«آورد. های کشور ا اعم از دستگاه های فرهنگی و سایر دستگاه ها ا و مرکز مهندسی فرهنگی کشور به حساب

رده در نظام فرهنگای کشاور، واوان و    براین اساس شورای عالی انقالب فرهنگی بعنوان شایسته ورین نهاد و باالورین 

 دارد.ا اسالمی   انسانی را در حوزه علومعلمی و راهبری هدایت  ،ظرفیت الزم در انجام مدیریت

 علمیه حوزه. 11.1.1

علمیه نقش بی بدیلی را دارند. نق ه آغازین در وولید علاوم   های، حوزهاسالمی انسانی ا   در فرآیند وولید و وحو  علوم
و به منزلاه  ارکان اساسی  از از متن آیا  و روایا  است. این دسته مفاهیم 2استخرا  مفاهیم بنیادین ،اسالمی اانسانی  

 ین باره چنین است:محسوب می شوند. بیانا  مقام معظم رهبری در ااسالمی  ا ستون فقرا  علوم انسانی
حوزه باید مسایل اقتصادی، نظام، سیاست خارجی و اروباطا  اخالقی را از دین استخرا  کند. ما مسایل اقتصادی خود »

را باید از دین در آوریم. مسایل نظامی را باید از دین در آوریم. مسایل سیاست خارجی خاود را بایاد از دیان در آوریام.     
 3«باید از دین در آوریم.اروباطا  اخالقی خود را 

 و فرهنگستان اندیشکده. 11.1.3

اساالمی براسااس مفااهیم ذایاه      ا  وولیاد نظریاه و وئاوری در علاوم انساانی     و فرهنگساتان  اندیشاکده   وظیفه اصالی 

 و مفروضااا  اساساای دیناای اسااتباط شااده از معااارف اسااالمی ووسااط حااوزه هااای علمیااه اساات. معمااوال هاار     

و معرفات شناسای خااص خاود اسات و ساپس حلقاه         شناسای  یاک نظریاه هساتی    طاراح  و فرهنگستان اندیشکده

های فلسفه مضاف را بر این اساس شکل مای دهاد و فلسافه علاوم را بار اسااس اندیشاه خاود وولیاد مای کناد. در            

. البتاه ممکان اسات کاه یاک      من اق صاحیحی نیسات    بار یاک ذژوهشاگاه کاار    اندیشاکده  غیر این صور  اطالق 

نظریه خود را از یاک فرهناگ بیارون از باوم فرهنگای خاود اخار کارده باشاد، اماا در هار             و فرهنگستاناندیشکده 

                                              
 26/7/1381مقام معظم رهبری،  - 1

 مفاهیم بنیادی از سه دسته مفاهیم اعتقادی )ووصیفی(، اخالقی )ارزشی( و وکلیفی )احکام عمل( وشکیل شده اند:  - 2

آن یاد شده است و در آن مباحثی چون مبدا و معاد و باه وباع آن   مفاهیم اعتقادی: ووصیف از هستی را ارایه می دهند که در معارف حوزه وحت عنوان هستی شناسی از 

 سایر اصو  اعتقادا  مورد بررسی قرار می گیرد.

ی رخاداد وحاوال    وحلیل واریخ ا که از آن به عنوان فلسفه واریخ یاد می شود ا نیز می وواند از مباحث ووصیفی و بنیادی محساوب شاود، زیارا طای آن باه چگاونگ        »

حاث  نقاط ع ف وحوال  واریخی می ذردازد و از این نظر که می وواند زیر بنای مباحث جامعه شناسی و حتی انسان شناسای قارار گیارد باه عناوان مبا      واریخی و بیان

 بنیادی قابل بررسی است.

دارند؛ بارای مثاا  باه فلسافه اخاالق کاه در آن        مفاهیم اخالقی: این دسته مفاهیم مربوط به حوزه ارزش است که در زمره مباحث ذایه در علوم اخالقی و عرفانی قرار

 مبنای خوبی و بدی و زشتی و زیبایی مورد ووجه قرار می گیرد.

رعایات عادالت در سا وح    مفاهیم وکلیفی: این دسته مفاهیم در بردارنده احکام عمل در س وح فردی و اجتماعی است، مثال: احکامی همچون مبارزه با ظلم، استقرار و 
 «فردی و اجتماعی، ذاسداشت آزادی با ومام گستره و ونوعی که ا این مفهوم ا می وواند در بر داشته باشد.مختلف روابط 

 6/12/1341مقام معظم رهبری،  - 3
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صااور  بایااد ووانسااته باشااد وااا روابااط بااوم فرهنگاای خااود را در د  آن نمایااان سااازد وااا بتوانااد بااه عنااوان یااک  

ه بااه رساامیت شااناخته شااود واال بایااد آن را یکاای از ذژوهشااگاه هااای اقماااری نظریاا   و فرهنگسااتان  اندیشااکده

 مربوط به بوم فرهنگی بیگانه ای دانست که در یک جغرافیای فرهنگی دیگر مشغو  به فعالیت است. 

کننااد، و ریاازی ماای، فلساافه علاام )و فلساافه روش وحقیااق خاااص آن علاام( خااود را ذاای و فرهنگسااتان اندیشااکده

 اندیشاکده ساازد. اناواع نظریااوی کاه یاک      خاود مهیاا مای   « فلسافی »های وحت نفوذِ برای فعالیت علمی ذژوهشگاه

 آمده است. 2شماره  وواند به آن دست ذیداکند، در نگارهمیو فرهنگستان 

 

 هاـ سطوح نظریه های مورد استفاده در اندیشکده ها و فرهنگستان 2نگاره شماره 

نگاه سوم : نقد و نقض 
نظریات موجود و رسیدن 

های جدید علمی به بنیان
 ـ اسالمی در علوم انسانی

 ا  های اخیر اقبا  به این نظریه رو باه افازایش   اگرچه ظرف س
است، اما طرفداران این نظریه در علوم مختلف نظریا  متفاووی 
دارند. عده ای ایان نگااه را فقاط در علاوم انساانی و یاا فقاط        
وکنولوژی می ذریرند. و عده ای در غیر علوم انسانی نیز هماین  

 منظر را ذی جویی می نمایند.

و سپس نگاه دوم: گزینش 

بهینه یکی از نظریات علوم 

 انسانی دنیا

  این نگاه دارای طرفداران زیادی است و به نظر جمع کثیری
 از اندیشمندان کنونی جامعه ما دیدگاه معقولی است.

  در شرایط موجود این نظریه از چندین ذایگاه فلسفی حمایت
می شود که هر کادام دارای مباانی و روش هاای وحقیاق     

 د.متفاووی هستن

نگاه اول: انتخاب و گزینش 

یکی از نظریات علوم 

 انسانی دنیا

  این منظر، ساده ورین مد  نظریه ذردازی است که قدر  وفکر
یکی از نظریاوی کاه در  « گزینش»جامعه خود را فقط در س ب 

 نقاط دیگر دنیا وولید شده اند به کار می بندد.
   ماورد   این نظریه ظرف سا  های ابتدائی انقاالب اساالمی

ووجااه عااده ای بااود امااا بااه ساارعت از سااوی اکثریاات   
 اندیشمندان علوم انسانی ما مترود گردید.
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 پژوهشگاه  .11.1.4

یاد  ذژوهشاگاه هاا نقاش وعیاین کنناده ای در وبادیل نظریاه باه معاادال  و وول         ا اساالمی     انساانی  در فرآیند وولید علاوم 

ماافوق خاود مای    و فرهنگساتان   اندیشاکده دارند. هار ذژوهشاگاه همیشاه وحات اشاراف فلسافی       ا اسالمی    انسانی علوم

 ،، وحاات نفاوذ نظریاه هاای هساتی شناسای، معرفات شناساای      آنباشاد و در حقیقات فرهناگ حااکم بار ذاژوهش هاای        

مای باشاد؛ چاه باه طاور مساتقیم در       متباوعش  و فرهنگساتان   اندیشاکده انسان شناسی، جامعه شناسی و... نظاام علمای   

وولید شاده باشاد، مثال نظریاه هاای هساتی شاناختی و چاه در ذژوهشاگاه هاای اقمااری و            و فرهنگستان  اندیشکدهآن 

در ایان ذژوهشاگاه باه کاار بارده شاود، مثال         آنهاا وولیاد شاده باشاد و دساتاورد     و فرهنگساتان   اندیشکدهوحت نفوذ آن 

کاه ماورد نیااز یاک دانشامند علاوم انساانی و اجتمااعی قارار مای            ،زیستی و ریاضای انسان شناسی، جامعه شناسی، علوم 

 ا  اما در مجماوع کاار اصالی ذژوهشاگاه هاای علاوم انساانی در دسات گارفتن یکای از شااخه هاای علاوم انساانی               گیرد.

مای   اساالمی ماورد نظار    ا  اسالمی است و وولیاد روش وحقیاق نظاری و میادانی و ساپس وولیاد سااختار علاوم انساانی         

 متبوع خود و اندیشه مورد حمایت خود را نیز اعالم بدارد. اندیشکدهباشد. براین اساس هر ذژوهشگاه باید نظریه 

دارای رواباط متناوع و مختلفای مای باشاد کاه رواباط         ،اساالمی ماورد م العاه اش    ا  ذژوهشگاه با ووجه به نظریه علوم انسانی

هاای متباوعش بار قارار مای      « ، آزمایشاگاه و دانشاگاه  و فرهنگساتان  یشاکده اند»کلی آن را می ووان از نوع وعاملی که باا  

 کند، شناخت.

 آزمایشگاه. 11.1.5

اسااالمی باارای آزمااون و وساات معااادال  و علاام وولیااد شااده در شاااخه هااای   ا  ذژوهشااگاه هااای علااوم انسااانی

 اسالمی نیازمند آزمایشگاه هستند.ا مختلف علوم انسانی 

ی وحقااق ذااباازرگ علماای وحاات اشااراف اندیشااه ذژوهشااگاه متبااوعش ماای باشااد و   شاابکه یاانهاار آزمایشااگاهی در ا

 میزان کارآمدی و صحت هر معادله را مشخص نماید. ،آن ذژوهشگاه است وا از طریق آزمون« وحقیقا  میدانی»

دسااتور وحقیااق »و « روش وحقیقااا  میاادانی»آزمایشااگاه دارای اجاازاء متعاادد و متنااوعی اساات امااا در گااام او    

خود را از ذژوهشگاه متبوع خود دریافات مای کناد و ساپس از دانشاگاه وحات نفاوذ اندیشاه متباوعش نیاز           « یمیدان

گاازارش خااام »خااود را نیااز کااه حاصاال « گاازارش کااار»آزمااایش گاار خااود را انتخاااب ماای کنااد. در نهایاات نیااز 

ذژوهشاگاه   مای باشاد، در قالاب محصاولی باه     « گازارش کارشناسای کلینیاک عیاب یاابی     »و « مشاهده آزمایش گر

 اجزاء داخلی یک آزمایشگاه را نمایش می دهد. 3مربوطه باز می گرداند. نگاره شماره 

 3نگاره شماره 
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 شگاه(موزدانشگاه )آ. 11.1.6

و  مناسااب علااوم در بااین نیااروی انسااانی طالااب آن اساات. امااا ووزیااع « و آمااوزش ووزیااع» دانشااگاه هاااهاادف اصاالی 

ماد  م لاوب آن ورسایم شاده اسات. نکتاه قابال         4ه مناساب علاوم دارای سا وحی اسات کاه در نگااره شامار        آموزش

وامل آن اسات کاه قادر  عینای یاک اندیشاه درمادیریت و شاکل دهای علمای یاک دانشاکده و ساپس باه مقبولیات                

« کاااربردی»اجتماااعی رسااانیدن آن، ماای ووانااد یکاای از راهکارهااای عیناای بررساای میاازان ووانمناادی یااک اندیشااه در  

 ید.به شمار آداشتن « کارآمدی»بودن و 

 دانشگاه ها دارای مسائل مورد اهمیت دیگری نیز می باشند، از جمله اینکه:

 هر دانشجویی از ابتدای شروع به وحصیل، افق خاصی را برای خود ورسیم می کند؛ 

        کاه کساانی کاه نیاازی باه وحصایال  وکمیلای         شاود در برنامه ریزی آموزشای، هماواره بایاد باه گوناه ای عمال

هماه  ناد وفکیاک شاوند و    دار ی، از کساانی کاه نیااز باه کساب وجربیاا  کارشناسا       ناد نداربرای ذژوهشاگر شادن   

 دوره های کارشناسی ارشد و دکتری بر سر یک سفره علمی ننشینند، بلکه مسیر آموزشی ایشان جدا گردد.

 

 4نگاره شماره 

 هدف از این دوره وربیت * 

 دوره کارشناسی کارشناسی ووانمند برای به کار

 علوم انسانی ا اسالمی در جامعه است.بستن 

 گر هدف از این دوره ورویب ذژوهش* 

 دوره کارشناسی ارشدوحقیق در یکی از  درجه دو، مسلط به روش

 شاخه های علوم انسانی ا اسالمی است

 هدف از این دوره وربیت * 

  دوره دکتریذژوهشگر درجه یک برای وحقیق و بررسی
 است انسانی ا اسالمی روش وحقیق علومدر 
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اسااالمی ااا انسااانیعلماای ذیشاانهادی را در موضااوع علااوم هااای دروناای سااازمان شاابکهکاال فعالیاات 6و  5 شااماره نگاااره

 کند.ورسیم می

 
 اندیشکده ها
مرکز طراحی و 
 وئوری ذردازی

 5نگاره شماره 

اسااااااااتخرا  
مفاهیم بنیاادی  
از مااتن آیااا  و 
روایااا  در سااه 

 س ب
. مفاااااااهیم 1

 اعتقادی
. مفاااااااهیم 2

 اخالقی
. مفاااااااهیم 3

 وکلیفی

وولیااد نظریااه و 
مباااادی علاااوم 
انساااااانی ا     
اسالمی )فلسفه 
علماااااااااای( 
هماهناااگ باااا 
اعتقااااااااادا  
)هستی شناسی( 
اخالقیاااااااا  
)شایسااااااته و 
ناشایسااته هااا(  
وکالیف )باید ها 
 و نبایااااااادها(
 فرهنگ دینی

وولیاااااد روش 
هااای وحقیااق  

بخانه نظری، کتا
ای و میااادانی،  
و اندیشاااااکده 
 فرهنگساااااتان

 مروبط

آزماااااااااایش 
معادال  مبتنای  
بر نظریا  وولید 
شاااااااااده در 
ذژوهشگاه ها از 
طریااااق روش 
هاااااااااااای 
آزمایشااااگاهی 
برای ارزیاابی و  
بهیناااه ساااازی 
علم وولید شاده  
و اناادازه گیااری 
میزان کارآمدی 
عینااااای آن در 

 فضای جامعه

 دوره دکتری  
وربیاااااااااات 
ذژوهشگر درجه 

ر باالورین یک د
ساا ب ذااژوهش 
باارای گاازینش، 
بهیناااه، وولیاااد 
روش وحقیااااق 
علااوم انسااانی  

 اسالمی

وولید و طراحای  
معرفت شناسای  
در حااوزه علااوم 
 انسانی اسالمی

وولیاااد فلسااافه 
روش هااااااای 
وحقیق مضااف  
بااه نحااوی کااه 
بتوانااد از ایااان  
طریق بر جریان 
وحقیقا  شبکه 
ذژوهشگاه های 
ذیل خود نظار  

 داشته باشد.

یاااد علااام و وول
معاااااادال  در 
علااوم انسااانی  

 اسالمی

دوره کارشناسی 
 ارشد

وربیااااااااات  
ذژوهشگر درجه 
دو، ذژوهشگری 
کاااه باااه روش 
 وحقیااق علااوم 
انساااااانی ا     

مسالط  اسالمی 
اساات و قاادر  
وفکیاااک آن از 
دیگاار روش هااا 
را داراست. ایان  
ذژوهشگر قدر  
وولیااد علاام در  
شااااخه هاااای  
 زیااارین علاااوم
انساااااانی ا     
را اسااااااالمی 

 داراست.

 دوره کارشناسی
وربیااااااااات  

کارشناسان ووانا 
در به کار بستن 
ا    علاوم انساانی  

اسااااااالمی در 
 جامعه

 دانشگاه آزمایشگاه پژوهشگاه و فرهنگستان اندیشکده حوزه علمیه
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 6نگاره شماره 

 

 1شماره 

 
 فرهنگستانواندیشکده

 ذردازی نظریهمرکز 

 دانشگاه 

 اسالمی ا علوم انسانی
و  علمیمرکز گسترش 
 یآموزش

 پژوهشگاه 

 مرکز وحقیق و وبدیل 
 به علم و معادله نظریه 

 آزمایشگاه

 مرکز آزمون و وست

 معادله

 

 شبکه مرکز راهبریو  قرارگاه
 شورای عالی انقالب فرهنگی

 
 مرکز راهبری

حوزه  شبکه
 های علمیه

 حوزه علمیه
 مرکز استخرا 
 مفاهیم وکلیفی

 حوزه علمیه
مرکز استخرا  
 مفاهیم اخالقی

 حوزه علمیه
مرکز استخرا  
 مفاهیم اعتقادی

 
و فرهنگستاناندیشکده   

 مرکز طراحی و وئوری ذردازی

 آزمایشگاه 2شماره 

 مرکز آزمون و وست

 معادله

 دانشگاه 

 اسالمیا علوم انسانی
ووسعه مرکز گسترش 

 یو آموزش علمی
 

 گاه پژوهش

مرکز وحقیق و وبدیل 
 به علم و معادله نظریه

 
و فرهنگستاناندیشکده   

 مرکز طراحی و وئوری ذردازی

 پژوهشگاه  3شماره  
مرکز وحقیق و 

به علم وبدیل نظریه 
 و معادله

 دانشگاه 
 اسالمیا علوم انسانی 

و  علمیمرکز گسترش 
 یآموزش

 

 آزمایشگاه
 مرکز آزمون و وست

 معادله

 
و فرهنگستانکده اندیش  

 مرکز طراحی و وئوری ذردازی

 آزمایشگاه 4شماره  
 مرکز آزمون و وست

 معادله
 

 پژوهشگاه 
مرکز وحقیق و 

به علم وبدیل نظریه 
 و معادله

 دانشگاه 
 اسالمیا علوم انسانی 

و  علمیمرکز گسترش 
 یآموزش
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 مناسبات محیطی مدیریت شبکه ای. 11.3

اماا ضاروری ایان شابکه علمای      « محی ای »شبکه علمای، بایاد باه وعادادی از مناسابا        محتوا و سازمان ذس از ووضیب

، در زماان وحقاق آن شابکه    علمای  اجازاء بیرونای شابکه    مناسابا  محی ای و   وار و کامال  نیز اشاره کرد. شاناخت دقیاق  

 علمای  وارین و اثرگارارورین اجازاء محی ای ایان شابکه      مناساب اسات کلای    ،گردد، اما در مرحله طارح نظاری  می محقق

 را مشخص کرد. 

 . چگونگی هدایت و بهره وری از شبکه علمی11.3.1

یکاای از چااالش هااای سااازمانهای علماای چگااونگی اروباااط آنهااا بااا حاکمیاات و قاادر  اساات. در نظااام مقاادس    

وجااود دارد کااه متشااکل از  « شااورای عااالی انقااالب فرهنگاای »نهااادی بااا عنااوان   جمهااوری اسااالمی ایااران، 

ایرانای اسات. واا ایان برهاه از وااریخ انقاالب         ا  فرهیختگان و اندیشمندان فرهنگی و باورمند باه فرهناگ اساالمی   

 ورین مناسبا  وعامل علم و دولت از سوی این نهاد ودارک دیده شده است.اسالمی ایران اصلی

بایااد همچنااان از طریااق نهاااد شااورای عااالی  ا اسااالمی  علااوم انسااانیچرخااه وولیااد ذیشاانهادی در ای که شاابماادیریت 

کاانون نخبگاان حاوزة نیازسانجی     »فرمانادهی فرهناگ و علام    قرارگااه  باه عناوان   مادیریت شاود زیارا    انقالب فرهنگی 

در قالاب   ورای عاالی . ووساط شا  هاایی کاه در شابکه علمای کشاور بایاد بادانها دسات یافات         «ضرور »است.  «فرهنگی

هار  « ووانمنادی »و ساپس  « ذایبنادی »و از طریاق میازان    گاردد مشاخص   بایاد  «اساالمی  ا  علاوم انساانی  »نقشه جامع 

همچناین در   ،میازان قادر  اجتمااعی آنهاا را در فضاای برهاانی و اساتداللی        که دارای یک شابکه علمای اسات،    دیدگاه

، چگااونگی وعاماال 4ناای ماادیریت کنااد. نگاااره شااماره حاال معظااال  و ذاسااخگوئی بااه شاابها  و ساا ب کارآماادی عی 

 . را ورسیم می کند علمی ذیشنهادی هایشورای عالی انقالب فرهنگی با شبکه

هاایی  بسایار ضاروری اسات آن اسات کاه چناین نقشاه       « اساالمی  ا  نقشاه جاامع علاوم انساانی    »ای کاه در  نکتاه 

وند و نبایاد باه روشح حرکات علام در جامعاه      اساالمی طراحای شا    ا  اصوال باید برای مادیریت کاالن علاوم انساانی    

کناد کاه باه هایچ     متمرکاز  جهات  دخالت مستقیم بکند. این بدین معناست کاه نقشاه جاامع، ساعی خاود را در ایان       

جامعاه را محادود ننمایاد، بلکاه از طریاق مشاخص کاردن اهاداف         و طارح احتمااال    زنای  گمانه« چگونگی»وجه 

دسات   و حااکم بار حرکات علمای کشاور را سااماندهی کناد.       « تجها »و خ وط قرمز بارای حرکات علمای کشاور     

از هار روش قادیمی و یاا واازه      ،هاای ارائاه شاده در نقشاه جاامع     که در مسیر وحقق بایاد  بگرارد بازرا ها اندیشکده 

، و اشاکاال  و  آزاداناه عمال نمایناد    اساالمی  ا  وولیاد علاوم انساانی    یاا  وحاو   رسایدن  باه نتیجاه   در ایوولید شده

م العاه شاود و قادر  و ضاعف روش هاای علمای       شابکه  علمای در مباحثاا  علمای باین      نظام درون ضعف های

 در جایی غیر از نقشه جامع علمی کشور ذیگیری شود.
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 7نگاره شماره 

 اندیشکده ها و فرهنگستان ها

نظریه  رهرزی ح لهوح م هوا ممهاعیق یی، هازح، ی تکهی ی ت  یمهی          ،مرکز تولید نظریه  

 یس،خریج شده توسط لو ه عاح ی می  ی تبدیل آن ب  یک تئواح ی م ،ب  اص

 شبکه علمی دستیبابی به علوم انسانی ـ اسالمی

 شورای عالی انقالب فرهنگی

 مرکز ایعبرح ی مدیریت ی وم ینسانی یستمی

 

 حوزه های علمیه

 ، ی تکی، ت  یمییی، ازحم بنیازح زا س  سطح مماعیق وی لید مرکز تو

 دانشگاه
 آزمایشگاه

 پژوهشگاه

یاهوز زیاز کهه   ی فرعنگسه،ان  زا عهر اامهه  یح تههدیزح یندیههه ده    
ی زیایح نظریات م،مایتی ی  ی دیگر عس،ند. عر یک ی  یین یندیه ده عا 

وای عمسهو  ک  نظریات آنها با سیاسهت عهاح کهتن شه    فرعنگس،ان عا 
باشد، زیایح یین لق یست ک  بریساس نظریات بنیازین  وز ییهن سه    

 سا مان ی می ای ش ل زعد ی ی  کویح نظام یستمی ره،یبانی شوز.
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 های علمی  تعامل شبکه« برنامه» .11.4

 هاای  مناساب را براسااس نظاام    نماره  و شادند ، ارزیاابی  اساالمی  ا  ذس از آنکه شابکه هاای علمای علاوم انساانی     

نقشۀ جامع علمی کشاور دریافات نمودناد، بایاد بتاوان برناماه جاامعی ارائاه داد کاه در آن مشاخص شاود             ارزشیابی

علاوم  همراه شابکه علمای اش در چاه سا حی قابال اروبااط و ووانمناد در حال مساائل          اندیشکده ها به هر یک از 

 با نظام مدیریت اجتماعی هستند. انسانی ا اسالمی در اروباط 

واوان در ساه سا ب، طبقاه بنادی      آماده اسات، اندیشاه هاای بنیاادین را مای       2نچه که در نمودار شاماره  بر اساس آ

 شود که هر یک از این سه س ب نیز با ووجه به:کرد. سپس دیده می

 میزان وغییراوی که م البه می نمایند؛ -1

 ؛میزان زمان مورد نیاز برای بدست آمدن مد  کامل علمی مورد نظر آن اندیشه -2

 ووانند با جامعه اروباط برقرار کنند:در سه س ب می

اساالمی کاه وغییارا  کمتاری را از نظاماا  شاایع علمای         ا  الف( در کوواه مد : شبکه هاای علمای علاوم انساانی    

کناد، در اولاین   کنند، و در عین حا  نماره ماورد نظار شاورا عاالی انقاالب فرهنگای را کساب مای         کشور م البه می

دیگار نقاش نقاادی ایان اندیشاه را باه        شابکه ناد و دو  کن یریتی کشور اروبااط مساتقیم برقارار مای    گام با جامعه مد

 گیرند و به وولید خود ادامه میدهند.عهده می

، از صاحنه کناار خواهاد رفات. ساپس      برنیایاد آزماون نقاادی    عهاده  ب( میان ماد : در صاوروی کاه شابکه او  از    

مای  و یاا باه وولیاد اندیشاه جدیاد، معتقاد       اسات  ر دنیاا معتقاد   شبکه علمی کاه باه بهیناه اندیشاه هاای موجاود د      

، در رقابت با یکدیگر قرار می گیرناد کاه باا ووجاه باه کووااه وار باودن زماان ماورد نیااز بارای شابکه هاای               باشند

، باه احتماا  قاوی    حاضار  معتقد به بهینه و ادغام علاوم سانتی و جدیاد و قابال فهام باودن ایان اندیشاه در زماان         

 .قرار خواهد گرفت کاربرد علمیجایگاه راس  شبکه دراین 

 ( بلند مد : در این دوره اگر شبکه دوم نیاز از آزماون نقاادی و عینای ساربلند بیارون نیایاد و از ذاس نقاد علمای           

، باه صاور  خودکاار، جریاان اعتمااد علمای باه سامت اندیشاه هاای           بازماندو ذاسخگویی به نیازهای واقعی جامعه 

هاای وولیاد محاور، باا ووجاه باه رشاد خاود در         . در ایان سا ب اندیشاه   ومایل ذیادا مای کناد    محور،وولید واسیس و 

 ا   مد  زمان گرشته و با ووجه باه قابال وفااهم وار شادن موضاع علمای شاان باه راس هارم وولیاد علاوم انساانی             

 شکل کلی این روابط بیان شده است. 8نگاره شماره  در اسالمی صعود خواهند کرد.
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 علمی ای شبکهمدیریت تحقّق  هایسیاست .11

 ؟شاود شابکه ای در جامعاه محقاق    مادیریت  باه کاار بسات واا بتاوان      بایاد  هاایی را  سیاست حا  سوا  این است که چه

در یک شبکه در هم ونیده علمی، نظام دقیاق حکام فرماسات و هرگوناه نافرماانی باعاث اخاتال  در کال شابکه علمای            

اسات. در  متصاور  کااری بدناه علمای کشاور، فارض اخاتال  در شابکه        در صاور  نارضاایتی و یاا کام      شاود. کشور مای 

صاور  آگاهاناه، سایر وحقاق شابکه را مادیریت کارد و در حاین         داد کاه بار اسااس آن بتاوان باه     ارایه ای نتیجه باید ایده

 . کرد« رصد»کار نیز مراحل کار را 

 ووان محقق کرد:گانه زیر میشبکه را در سیر سه

. صاور  ذاریرد  قلماداد شادن ایان شابکه علمای      « ارزشامند »در فرهناگ ساازی   اقدام برای  وابتدا باید، والش  -1

-ای باا ایان شابکه برقارار کناد کاه آن را باه       چناان راب اه  جا خواهد بود که جامعه علمی کشاور آن کما  کار در آن

 8نگاره شماره 

 تقویت تولید و طرح ساماندهی 

 در مدل شبکه ای نظریه پردازی

 برنامه سازمان سطوح مفاهیم

 مفاهیم بنیادی

 مفاهیم نظری
 )راهبردی(

 مفاهیم عملیاتی
 )کاربردی(

و  اندیشکده

 فرهنگستان

 پژوهشگاه
 )آزمایشگاه(

 دانشگاه

 بنیادین ، بهینه، تولید( در سطح نظریه)گزینش

 )کوواه، میان، بلند مد (

 )گزینش، بهینه، تولید( در سطح علم

 )کوواه، میان، بلند مد (

 )گزینش، بهینه، تولید( در سطح نظریه دانش

 )کوواه، میان، بلند مد (
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در ایان صاور    خاود را در آن قابال وحقاق بداناد.     انگیازه علمای   صور  یک نظام ارزشمند و ذویا بشناساد و وماام   

خااود؛ و از سااوی دیگاار جااد و جهااد باارای « حااق»آحاااد جامعااه علماای کشااور، از یااک سااو وجااود ایاان شاابکه را 

 کنند. خود دانسته و ذایداری و ذویایی آن را طلب می« وکلیف»عملکرد بهینه آن را وظیفه و 

ای ارزشاامند قلمااداد سااازی بار بناابراین اولااین سیاسااتی کاه بایااد از سااوی مساؤولین جاادی گرفتااه شاود، فرهنااگ    

 اسالمی از سوی جامعه است. ا علمی علوم انسانی شبکه شدن

ماورد نیااز ایجااد چناین      قاوانین و ضاوابط   ووان از قاوای قانونگارار نظاام درخواسات کارد کاه      میدر مرحله بعد  -2

ماورد  های فرهناگ سااز را باه ایان ساو جهات داد کاه اجازاء شابکه علمای           شبکه ای را ودوین کنند. سپس جریان

 را وبلیغ کنند و جامعه را به سوی ارزشمند قلمداد کردن مناسبا  جدید سوق دهند.  نظر

از طریاق نهادهاای    علمای  شابکه « سااختار »ساازوکار ایجااد   نوبات باه    یقانونگارار بعد ا زسپری شدن مرحلاه   -3

 شابکه « ه گاردش کاار  ساامان »بایاد اقادام باه طراحای     به بیان دیگر در ایان مرحلاه    می رسد.علمی کشور  یمدیریت

. در ایان مرحلاه وقسایم کاار و مأموریات اجازا شابکه        نماود جدید بر اساس اهاداف و برناماه هاای راهباردی      علمی

 گردد.می معین  ا در عین حفظ وحد  و یکپارچگی شبکه ا اسالمی ا علوم انسانیعلمی 

 مورد نیاز است اشاره میگردد: میعلای هایی که برای گسترش مد  شبکهدر ذایان به چند مورد محدود از سیاست

کاه مشاکل نظاام     باراین گمانناد  ای اهال علام، عاده    باین ای ذیشانهاد شاده: در   شبکه الگوی مدیریتوفاهم بر  -1

باه وجااه   اساسااً هساتند کاه    دیگاری . عاده کثیاری   اسااتنظمای و یاا نظام غیرکارآماد     بای  ،علمای موجاود کشاور   

کاه بایاد    مسائله کاه نظاام موجاود کارآماد نیسات. اولاین        معتقدناد ا ناکارآمدی نظام علمی کشور آگاه نیستند و ونها 

نظمای در چیانش علاوم و    وارین مشاکل ماا، بای    سازی بدان ووجه کرد، القاء این مسئله اسات کاه اصالی   در فرهنگ

 باشد. لرا باید:به وبع آن روابط علمی اندیشمندان ما می

 علماای کشااور ظماای موجااود در نظااامنظماای واقااف نیسااتند نساابت بااه باای نکسااانی را کااه بااه ایاان باای 

 .نماییمحساس انسانی ا اسالمی  خصوصا در علوم

  شابکه ای طراحای    الگاوی مادیریت  نظمای واقاف هساتند، بار سار      شود بین کسانی که به اصال بای  سعی

 شده وفاهم راهبردی ایجاد کرد.

بار آن اسااس: نظاامی     لزوم ورویج سا ب بنادی محتاوایی در منظوماه علاوم و معاارف و وقسایم کاار نهااد هاا           -2

ذیشاانهاد شااده اساات، اگرچااه قابلیاات وفاااهم بااا متخصصااین و فرهیختگااان را دارد، امااا  علماای کااه در ایاان شاابکه

بارای مادوی   شابکه  ، باه نحاوی کاه کنادوکاو در     اروقاا بخشاید  باه آن را بایاد   نسبت آگاهی و میزان ووجه اجتماعی 

ر نظاام علمای کشاور، دیگار بارای اکثریات قریاب باه         در جامعه روا  یافته باشد واا در صاور  رسامی شادن آن د    
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مسائله علمای کاه    اولاین  و جامعاه علمای کشاور در آن ساردرگم نگاردد. شااید        باشد اوفاق جامعه علمی کشور آشنا

 بندی علوم در سه س ب راهبردی ذیل است:باید ورویج شود الیه

  و وکلیفی(اخالقی ، اعتقادیبنیادی )مفاهیم علوم 

  معادال  و ساختار های آن علم( علم و ه روش وحقیق، روش وولیدنظری )فلسفعلوم 

  عملیاوی )مفاهیم راهبردی ا کاربردی و عینی(علوم 

نگاری در ذارداختن باه    هاایی منجار باه هار  و مار  علمای و در نتیجاه غفلات از جاامع         بنادی ووجهی به چنین س ببی

اساالمی، فقاط   _ د. ماثال سا ب بنیاادین علاوم انساانی     ابعاد گوناگون و به هم ذیوساته در نظاام علمای کشاور خواهاد شا      

انساانی ا    گیاری اسات و در صاور  عادم ووجاه باه چناین نهاادی، مفااهیم بنیاادین علاوم           در حوزه های علمیه قابل ذی

هاای دیگار علاوم و بادون متاولی رهاا خواهاد شاد و باه سااختار علمای کشاور ل ماه خواهاد زد.               در باین الیاه   اسالمی

اسااالمی باعااث مشااخص شاادن ووجااه جامعااه علماای از هاار  ا  انسااانی علااوم ی علااوم در وولیااداهتمااام بااه ساا ب بنااد

 دانشمند میشود و ووقع از هر دانشمند به س حی که به آن وعلق دارد محدود خواهد شد.

دانشگاهی و بخصاوص در دوره   حوزوی و دانشگاهی: باید در دروسحوزوی و ضرور  وغییرا  متناسب در دروس  -3

بندی علوم و کارکرد هر کدام در جریان وولید علم و گیتی شناسی علم هایی برای آشنایی با نظام طبقهدرس کارشناسی،

 قرار داده شود. 

 جمع بندی. 11

به نظر مای رساد وحاو  و وولیاد علاوم انساانی ا اساالمی نیازمناد سااختاری ووانمناد اسات کاه نظاام وفقاه دینای، نظریاه                  

معاادال  کااربردی و ماد  هاای اجرایای را بصاور  هماهناگ ساازماندهی         علام و   ، وولیاد ذردازش مفاهیم بنیاادی  ،ذردازی

 .نماید

معاادال   علام و   نظریاه ذاردازی، وولیاد    ی منساجم قارار گیارد، بار    اوبنابراین چنانچه وفقه دینی در یک نظاام وحقیقا  »

علاوم انساانی ا اساالمی را      کاربردی و مد  های اجرایی واثیر گرار خواهد باود، باه گوناه ای کاه جهات گیاری وولیاد       

  1« .هدایت خواهد کرد

وحقیقااوی هماهناگ اسات کاه باه صاور        ای شابکه  مادیریت  علمای و وحقیقااوی کشاور نیازمناد یاک       ینهادها

و نااه متمرکااز )عماادوا از طریااق ناارم افاازار( اداره شااود، باادین ورویااب دیگاار سااازمان هااای مااوازی     غیرمتمرکااز

، ذژوهشاگاه هاا، آزمایشاگاه    و فرهنگساتان هاا   هاا اندیشاکده  علمیاه،   هاای وزهوحقیقاوی  و بی اروباط با هام در حا  

مجموعاه وحقیقاا  نهادهاا و دساتگاه هاا      مادیریت  بلکاه   ها و دانشگاه ها و حتای نظاام اجرایای نخاواهیم داشات.     

در حااوزه علااوم انسااانی ا اسااالمی در یااک شاابکه هماهنااگ صااور  ماای ذااریرد. بگونااه ای کااه فعالیاات هااای     

                                              
 نرم افزار مهندسی ومدن اسالمی، معاونت ذژوهش های بنیادی،  ، 82دفتر فرهنگستان علوم اسالمی، مرداد  - 1
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ذژوهشاای بصااور  نظااام ذژوهشاای، مکماال یکاادیگر عماال ماای کننااد طبعااا محصااو  ایاان شاایوه    وحقیقاااوی و 

 اسالمی ظاهر می شود.  جامعه هماهنگ در جهت ذیشرفت همه جانبه و وحقیقا  بصور  کارآمد

بنابراین باه نظار مای رساد کاه عامال اصالی معضاال  و چاالش هاای چناد دهاه گرشاته و مساائل فاراروی نظاام                 

وفقاه دینای و علاوم ساکوالر از جملاه علاوم انساانی موجاود اسات و راه حال اساسای آن ایجااد             وعارض باین  اسالمی 

واا کلیاه نهادهاای علمای کشاور       .هماهنگ بار مبناای اساالم نااب محمادی )ص( اسات       ،وحقیقا ای شبکه مدیریت 

، هاااو فرهنگسااتان  هااااندیشااکده از جملااه شااورای عااالی انقااالب فرهنگاای ا شااورای عااالی حااوزه هااای علمیااه ا     

ذژوهشاگاه هااا و دانشااگاه هااا بااه ساامت یااک هادف واحااد هماهنااگ شااوند، بگونااه ای کااه موضااوعا ، روش هااا و   

 .کارآمدی وحقیقا  در جهت وولید علوم انسانی ا اسالمی قرار گیرد

نخبگاان حاوزوی و دانشاگاهی    ساوی  در این مقاله ساعی شاد ذاساخی اجماالی اماا روشان باه سائواال  م ارح از          

 ووساعه نظریاه ذاردازی در علاوم انساانی      وولیاد و  یهاا نظریاه ذاردازی باومی و راهبرد    دیریتما در خصوص وقویت 

امیادواریم ایان ذاساخ زمیناه سااز هام اندیشای و ورود         .شاود داده ای شابکه  الگاوی مادیریت   از طریاق   اسالمی ا

 دیگر نخبگان متعهد، آگاه و بیدار به این عرصه راهبردی و حساس باشد.

 عبدالعلی رضایی
 هیئت علمی فرهنگستان علوم اسالمیعضو 
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