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  باسمه تعالي
 رشته هاي مختلف علوم نظري به كنكورسراسري و وضعيت علمي دانش آموزان داوطلب ورود به

انساني كافي است كه شأن پائين اين علوم رانزد داوطلبين برجسته ورود به دانشگاهها و خـانواده    
د   . آنها نشان دهد   . نقش كم رنگي كه فارغ التحصيالن علوم انساني در برنامه ريزي هاي ملّي دارـن

  .جلوه ديگري از بي مهري نسبت به اين علوم رانشان مي دهد
انه در وضعيت فعلي در حاليكه علوم پزشكي، فني و مهندسي و تا حدي علوم محض مورد متأسف

ه    توجه هستند و نسبت   ـاً در دانشگاههاي رونق دارند، نه به علوم انساني توجه كافي مي شود و نه ـب
  .مناسبات علوم انساني و علوم تجربي و نه به ضرورت انطباق علوم انساني باشرايط بومي ؛
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 ، كه به همـت شـوراي بررسـي    ". وضعيت امروز چشم انداز فردا: ه ملي علوم انساني   كنگر"
متون و كتب علوم انساني برگزار مي شود، درمقام جلب توجه اهل علم، نهادهـاي قـانون گـذاري     
كشوري، كارگزاران حكومتي و جامعة ايران اسالمي به وضعيت نا خوشايند علوم انساني دركشور   

  . علوم درارتقاءعلمي ،فرهنگي واجتماعي كشور و توسعه همه جانبه آن استو تبيين نقش اين
شوراي بررسي متون وكتب علوم انساني معتقد است كه ارتقاءعلوم تجربي، مؤثرواقع شدن نهضت 
توليدعلم و تقويت هويت ملّي، نيازمند به يك زمينه فرهنگي مناسب است كه بستر آن را فقـط از     

  .توان فراهم كرد طريق علوم انساني مي 
 85از زمان چاپ فراخوان مقاله براي اين كنگره درتابستان سال جاري تا مهلت مقررشده در ديماه 

ة كامـل و   237از ايـن تعـداد   .  عنوان مقاله به دبيرخانه كنگره واصل شد358؛ در حدود     97 مقاـل
ه كميتـه علمـي    كليه مقاالت واصله جهت د. چكيده مقاله تا پايان مهلت مقرر نگاشته شد   اوري ـب

از ميان مقاالت داوري شده تعدادي براي ارائه وچاپ وتعدادي نبـز فقـط   . ارسال و داوري گرديد 
  .براي چاپ انتخاب شده اند

انچه در اين مجموعه گردآوري شده چكيده هايي است كه به دبيرخانه كنگره واصل شده و شرايط 
ت كنگره فاقد چكيده مقاله بوده اند كه پس ارسال آن تعدادي از مقاال. الزم را براي چاپ داشته اند

فابل ذكر است كه چكيده . توسط نويسندگان محترم مقاله در مجموعه هاي بعدي منتشر خواهد شد
هاي اين مجموعه بر اساس محورهاي فراخوان كنگره تنظيم شده است تا اسـاتيد محتـرم امكـان         

  . و محورهاي كنگره را داشته باشندارزيابي ميزان استقبال نويسندگان از موضوعات
اميد است اين كنگره، قدمي مثبت و مؤثر دراحياءعلوم انساني، در كشوري كه زمـاني مهـد علـوم     

  .                             انساني بوده است، باشد 
  رب العالمين                                                               وآخردعوانا ان الحمدهللا 

                                                                            دكتر مهدي گلشني
                                                                              دبير كنگره
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  :محور اول 
  وضعيت علوم انساني در ايران معاصر

  
  :موضوعات 

ارزيابي نقش علوم انساني و رشته هـاي آن در تحـوالت علمـي، فرهنگـي،        •
  اجتماعي و سياسي

هـاي   هـا و بودجـه بنـدي    ريـزي  هاي آن در برنامه نقش علوم انساني و رشته   •
  آموزشي ، پژوهشي و ترويجي 

  هاي آن در نظام تعليم و تربيت كشور  جايگاه علوم انساني ورشته •
  هاي دانشگاهي آن لي علوم انساني و رشتهارزيابي وضعيت فع •
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  نسبت علوم انساني در كشور با علوم انساني در غرب •
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  شناسايي و نقد
  " علوم تربيتي"زير ساخت هاي مدرن 

  
  عضو هيئت علمي دانشگاه فردوسي دكتر محمد رضا آهنچيان

  
هر چند بسيارس از مفاهيم ، . دعلوم تربيتي به عنوان يك رشته علمي ، تاريخ چندان طوالني ندار

را مي   ) discipline( اين رشته . سازه ها ، و نظريه هاي آن به گذشته هاي دور باز مي گردد
توان يكي از دستاورد هاي علمي سده بيستم دانست كه تحول انديشه هاي جامعه شناسي و روان 

اي آموزشي ، بر سرعت رشد آن شناسي ، و در ضمن استقبال گسترده دولت ها و ملت ها از نهاد ه
  .افزود

، اشلي  و  Geren (     2001(               از سوي ديگر ، صاحب نظران زيادي از جمله گرن  
 ، Cahoon (    1996(   ، كاهون 1999 )  ( Ashley and Orenstienاورنشتاين             

مل و بسط مدرنيته ، بر مبناي نظري و مدعي هستند كه رويكرد غالب سده بيستم به عنوان عصر تكا
 "علوم تربيتي نيز به منزله . روش هاي تحقيقي همه علوم ، از جمله علوم انساني تاثير گذاشت

 "مجموعه معارفي كه شرايط وجود و كاركرد و تحول وضعيات و وقايع تربيتي را مطالعه مي كند
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اله ، در صدد ارايه نشانه هايي مبني بر اثر مق. از مدرنيته  اثرات همه جانبه و عميقي پذيرفته است
در فرصتي كه ايجاد مي شود ، اصلي ترين آموزه هاي مرتبط با . پذيري و تحليل انتقادي آن است1

علوم انساني از منظر مدرنيسم معرفي و سپس برداشت ها و انتظارات آن از علوم تربيتي از يك سو 
  . ديگر ، بررسي مي شود، و پاسخ اين رشته به آن انتظارات از سوي

  
  . علوم انساني ، علوم تربيتي ، مدرنيسم ، آموزش و پرورش ، نظام آموزشگاهي: ژه ها كليد وا

  
 
  

  
نسبت علوم انساني در كشور با علوم انساني در غرب  : وضعيت علوم سياسي در ايران معاصر

  رشته علوم سياسي در دانشگاههاي ايران و امريكا: 
   زاده فرد دكتر پرويز امام

  عضو هيات علمي دانشكده حقوق و علوم سياسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرج 
  
   

اين نوشتار بر اساس سر فصل ها و برنامه هاي اموزشي رشته علوم سياسي نمونه هائي از دانشگاه 
شگاههاي دو     هاي ايراني و امريكائي وضعيت اين رشته به عنوان شاخه اي از علوم انساني در داـن

  :كشور را در موارد زير بررسي تطبيقي و تبيين مي كند 
 محتوي دروس آموزشي در دوره هاي كارشناسي و كارشناسي ارشد علوم سياسي در دانشگاه -الف

  هاي دو كشور 
   محتواي برنامه ريزي هاي آموزشي در رشته فوق در هر دو كشور-ب
  وم سياسي دانشگاه هاي دو كشور محتوي برنامه ريزيهاي درسي اساتيد در كالس هاي عل-پ
  . جايگاه تحقيفات و چگونگي انجام انها در هر دو كشور-ت

  معيار ها و شاخص هاي مقايسه كه در اين تحقيق مورد استفاده قرار گرفته عبارتند از
   ميزان عملي بودن يا نظري بودن درس ها- الف
   ارتباط درس ها با گذشته تاريخي دو كشور-ب
   بودن مطالب درسي براي زندگي اجتماعي روزمره  ميزان مفيد-پ
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 ميزان مفيد بودن مطالب مذكور براي پرورش دادن شخصيت فردي و اجتماعي دانشجويان دو -ت
  كشور

بر اساس شواهد و مدارك موجود به نظر مي رسد كه مطالب درسي علوم سياسي در دانشگاههاي 
 گرا و برخوردار از شيوه فكـري تحليلگـرا و   آمريكايي بيشتر جامعه امريكائي نگر، عملي و عمل     

رون نگـر،     ملموس هستند، در حالي كه مطالب درسي علوم سياسي در دانشگاههاي ايران بيشتر ـب
هاي آموزشي واساتيد در كالس هم  برنامه ريزي. نظري و با شيوه فكري فلسفي و انتزاعي مي باشند

  .ريشه گرفته از وضعيت فوق اند و تحكيم بخشنده ان
ب درسـي   »جامعه امريكائي نگر« منظور از  -1 ، معطوف به تاريخ گذشته امريكا بودن، محور مطاـل

. بيشتر به جوامع ديگر توجه داشتن است» برون نگري«راروي ان جامعه  متمركز كردن و بر عكس 
مطالب درسي علوم سياسي در دانشگاههاي آمريكايي بيشتر توجه به دانشجويان در حالت خاص و 

مطالب درسي علوم سياسي در دانشگاههاي ايران بيشتر . عه و تاريخ آمريكا در حالت عام دارندجام
ه   . توجه به جهان خارج از ايران دارند    ساني و ـب در واقع، دانشگاههاي ايران در رشته هاي علوم اـن

خصوص علوم سياسي  تاريخ و جامعه خود را از وراء آيينه جهاني و به خـصوص قـدرت هـاي         
  . مي نگرندبزرگ 

مطالب درسي علوم سياسي در دانشگاههاي آمريكايي بيـشتر آسـيب   »  عملي بودن« منظور از    -2
شناسانه و در راستاي حل مشكالت فردي و اجتماعي بودن ان مطالب مـي باشـد، در حـالي كـه       
 مطالب درسي علوم سياسي در دانشگاههاي ايراني بيشتر كلي، نظري و غيرعملي هستند كه مستقيماً

  . مشكالت فردي و اجتماعي جامعه ايران را بر نمي تابند
 علوم سياسي در دانشگاههاي آمريكا شيوه فكري تحليلي و ملموس دارد به ايـن معنـا كـه در     -3

ه       حوزه هاي محدود و خُرد شده فعاليت ميكند ، در حاليكه علوم سياسي در دانشگاههاي ايران ـب
  .  داردفعاليت هاي گسترده و كالن نگر عادت

  
  
  
  

علوم سياسي، محتوا، برنامه ريزي ها، جامعه محور بودن، ارتباط با گذشته تـاريخي،  : ها  كليد واژه 
  .عملي و آسيب شناسانه بودن، برون گرايي، خردگرايي و كالن نگري
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بررسي رابطه خالقيت،حاالت هويت وعزت نفس دردانشجويان دانشگاه شاهد درسال 
  به منظورارائه راهكارهاي كاربردي 86-85تحصيلي

  
  )استاديار(دكترعلي اكبر امين بيدختي

  عضو هيئت علمي مديريت آموزشي دانشگاه سمنان
  جمال عبدالملكي

  )كارشناسي ارشد تحقيقات آموزشي دانشگاه تهران(
  احمد محمدي كمسرخ

  )كارشناسي ارشد مديريت آموزشي دانشگاه سمنان(
  

وع همبـستگي مـي باشـد     پي-روش تحقيق حاضر توصيفي   جامعـه پـژوهش  كليـه    .مايـشي و از ـن
 دردانشكده هاي فني ومهندسي ، علوم انساني ، 86-85دانشجويان دانشگاه شاهد درسال تحصيلي 

در اين طـرح  .كشاورزي ، علوم پايه ، پرستاري ، پزشكي ، داندانپزشكي وهنر ثبت نام نموده اند      
ه ازروش       پژوهشي ازروش نمونه گيري تصادفي ساده   بهره گرفتـه شـد جهـت تعيـين حجـم نموـن

ه درنظـر گرفتـه شـد       1152جدول مورگان بهره جسته ايم لذا   جهـت  . نفر به عنـوان حجـم نموـن
گردآوري داده ها از آزمون هاي خالقيت تورنس ، حاالت هويت مارسيا و عزت نفس كوپراسميت 

ذا   % 5معناداري جهت تعيين پايايي ابزار ازروش كرانباخ درسطح .استفاده شد     20استفاده شـد ـل
نمونه از آزمونهاي خالقيت ، حاالت هويت و عزت نفس درميان دانشجويان توزيـع شـد پـس از         

 ، آزمون حـاالت  %89جمع اوري ،ضرايب پايايي كرانباخ آنها به ترتيب آزمون خالقيت تورنس  
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شاند   %90و آزمون عزت نفس كوپراسميت  % 86هويت مارسيا    هنده پايـايي   برآورد شـد كـه ـن
 تن ازاساتيد برجسته 10مناسب ابزارها مي باشد، جهت سنجش ميزان روايي ابزارها، پرسشنامه به 

اره    حوزه روان شناسي دردانشگاههاي تهران ، عالمه ، شهيد بهشتي و شاهد ارائه شد واز آنها درـب
الزم درشـيوه  محتواي پرسشنامه ها نظر خواهي شد و پس از جمع آوري اطالعات بازنگري هاي    

جهت تجزيه و تحليـل  . بيان پرسش ها انجام و پرسش ها براي تنظيم نهايي پرسشنامه آماده شد  
:  ازروش هاي آمـاري توصـيفي   spss12داده هاي گرداوري شده با استفاده از نرم افزار آماري      

ش هاي آزمون فراواني درصد ، ميانگين واريانس و انحراف معيار و درتحليل استنباطي داده ها ازرو
و  ) ANOVA(  مستقل ، آزمون تحليل واريانس يك طرفه Tضريب هبستگي بيرسون و آزمودن 

نتايج تحقيق حاكي از . جهت تعيين رابطه بين متغيرها بهره برده ايم SCHEEFEآزمون تعقيقي   
رس آشفته، تعويق افتاده ،زود :آنست كه رابطه معناداري بين خالقيت و عزت نفس، حاالت هويت 

 .همچنين رابطه معناداري  بين خالقيت و متغير هاي دموگرافيك وجود دارد.وپيشرفته  وجود دارد
  

خالقيت ، حاالت هويت ، هويت پيشرفته ، هويت زودرس ، هويت تعويق افتاده : كليدواژه ها 
  .، هويت آشفته ، عزت نفس 
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 ماهيت علوم انساني و روش شناسي آن

 دكتري جغرافياي شهري ف السادات باقرياشر

انساني معارفي است كه موضوع تحقيق آنها فعاليتهاي مختلف بشري است يعني  علوم
 كه متضمن روابط افراد بشر با يكديگر و روابط اين اشياء، آثار، نهادها و مناسبات فعاليتهايي

  انساني ياد مي شود بهتنوع و گستردگي علومي كه از آن به عنوان علوم. ناشي از آنهاست

 تمام علوم نظريه جامع و  گونه اي است كه كمتر محقق و صاحب نظري توانسته است درباره 

  .روشني ارائه دهد و حدود آن را از معرفت تجربي به طور دقيق تميز دهد

رنسانس در اروپا روش علوم طبيعي دستخوش تحول عميق شد تجربه گرايي و اثبات  پس از
ه اصلي علوم طبيعي شد كشفيات پي در پي و موفقيت هاي بزرگ علوم طبيعي شاخص گرايي

را بوجود آورد كه تجربه و عينيت تنها ابزار قابل قبول در هر نوع فعاليت علمي  اين تلقي
علوم انساني و اجتماعي نيز براي كسب اعتبار ناچار به پذيرش تام تجربه و عينيت  .است
 .دارد لوم انساني با موضوع در علوم طبيعي تفاوت جوهريغافل از اينكه موضوع در ع شد

شاخه هاي  رشد پوزيتويسم و امپريسم كه كشفيات علوم طبيعي آن را تقويت مي كرد بر همه
را كم رنگ  علوم انساني سايه افكند و توجه به داده هاي حسي اندك اندك تحليل هاي ذهني

علوم طبيعي تبيين  يگران عموما با مثال هايفلسفه تجربه گراي بيكن ؛ الك ؛ هيوم و د. كرد
شده است روش علوم  شده است و با مثال هاي علوم تجربي نتايجي در علوم انساني گرفته
در علوم انساني نياز به  تجربي به علوم انساني نيز تعميم داده شده است تا جايي كه امروزه

هاي علوم انساني مانند  اخهرنسانس ديگري پيدا شده است زيرا امروزه در بسياري از ش
فرهنگ و تاريخ توجهي نمي  جامعه شناسي ما به دنياي دروني انسانها و روابط پيچيده آن با

 نادرستي آن وجود ندارد شود به اين معنا كه هيچ معيار كمي براي سنجش درستي و

. در علوم انساني است روش شناسي اثباتي، مدعي لزوم بكارگيري روش هاي علوم طبيعي
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منطقي، طبيعت گرايي و  اثبات گرايي كه داراي شاخه هاي متفاوتي از جمله تجربه گرايي
اثبات . محققان برخوردار است از تاريخچه طوالني در فلسفه علم و در ميان. رفتارگرايي است

باز مي گردد كه توسط آگوست كنت  گرايي در علوم انساني به تفكر فلسفي ابتداي قرن نوزده
دوركهايم، آن را بسط و گسترش دادند در  ي گرديد و انديشمندان ديگري نظير اميلپايه گذار

طبيعي اقدام به طراحي و انجام تحقيقات  اين رويكرد با بكارگيري نگرش و روش هاي علوم
گرايان معتقدند صرفا يك منطق وجود  اثبات. علوم انساني براساس روشهاي كمي مي شود

اثباتي به منزله مجموعه سازمان يافته اي از   است علوم انسانيدارد و آن منطق علوم طبيعي
با مشاهدات تجربي دقيقي از رفتار فردي براي  روشهايي است كه در پي تركيب منطق قياس
 .بيني الگوهاي عمومي رفتار انسان مي باشد كشف و تائيد قوانين احتمالي با هدف پيش

 زمين تا عصر روشنگري رويكرد تجربي به مغرب از زمان تجديد حيات علمي و فرهنگي در
در عرصه علوم به ارمغان آورد موجب شد تا  علوم و معارف بشري كه دستاوردهاي شگرفي

نهايت غرور اعالم شد كه امري به رسميت  دانشمندان غرب را چنان سرمست ساخت كه در
علوم   فرهنگ و وبه دنبال آن درنفي پذيرش .شناخته نمي شود مگر اينكه تجربه پذير باشد

كه ضرورت بازنگري در ساختار علوم انساني  انساني مغرب مدار جريان ديگري به وجود آمد
تجربي؛ عقب نشيني مهمي به نفع علوم انساني  را مورد توجه قرار داد در جريان تكامل علوم
اعتبار علوم انساني به ويژگيها و محدوديتهاي  صورت گرفت اين واقعيت پذيرفته شد كه
مشكلي كه امروزه بيش . علوم طبيعي وابسته نيست خاص اين علوم به بهره گيري از روشهاي
تميز ندادن ميان ماهيت علوم انساني و علوم طبيعي  از پيش دامنگير علوم انساني شده است؛

انساني هويداست و اين سوال مطرح مي شود؛ اكنون كه  است كه آثار آن در متدلوژي علوم
مورد نظر خود را بدست آورده است آيا باز هم الزم است كه  تبار و استقاللعلوم انساني اع

با علوم طبيعي يكسان پنداريم و شيوه تحقيق علوم طبيعي را به  ماهيت انساني اين علوم را
اساس روش اسنادي كتابخانه اي با هدف شناخت ماهيت و روش علوم  اين مقاله بر. كار بريم

 .است انساني تدوين گشته

  .در اين مقاله به سواالت زير مي پردازيم

  چه موضوعاتي مي پردازد؟ ماهيت علوم انساني چيست و به

 چه تحوالتي داشته است؟  روش شناسي علوم انساني 

 بكارگيري روش هاي علوم تجربي در علوم انساني چيست؟ و معايب  مزايا

 شناسي خاص خود را دارد؟ آيا علوم انساني روش
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  تحقيق شيوه،  علوم انساني ، روش شناسي، تجربه گرايي، اثبات گرايي:كليد واژه 
  
  
  
  
  
  
  

  تفاوت نگرش به ماهيت و محتوي علوم انساني
  از ديدگاه مادي گرائي غرب و ابتناء به حكمت الهي در

  )با تاكيد بر علم اقتصاد( جمهوري اسالمي ايران 
  دكتر سيد ابراهيم بيضايي

  ي شهيد ستاريعضو هيئت علمي دانشگاه هواي
علوم انساني از زمره معارفي است كه با توجه به فطرت انسان و هـدف از خلقـت كليـه زوايـا و        
مسائل آن فقط براي خداوند تبارك و تعالي روشن و مشخص است و بشر براي بررسي پيرامون آن 

خداوند منان اين محدوديتها باعث مي شود بدون راهنمايي .  با محدويتهاي فراواني روبرو مي باشد
بهمـين دليـل   . انسان در بررسيهاي خود با اشتباه روبرو شده و مسير ضاللت و گمراهـي بپيمايـد     

خداوند مهربان پيامران مرسل را با دستوراتي مشخص به راهنمائي بشر فرستاده كـه آخـرين آنهـا      
 اصالً متاسفانه در جوامع غربي اين ديدگاه حاكم شده است كه يا. مي باشد) ص(حضرت محمد  

و يا اعتقاد به خدا و اديان مسئله اي شخصي است و نبايد در ) ماركسيسم(خداوندي وجود ندارد 
ت داده  , از قبيل اقتصاد, امورد اجتماعي وعلوم انساني مرتبط با آن   جامعه شناسي و سياست دخاـل

  ).سكوالريسم(شود 
از جملـه  ,  خصوص علوم انسانيجوامع غربي را به برداشتها و نتيجه گيريهائي در, اين نوع نگرش 

راي جوامـع      , علم اقتصاد  رسانده است كه با فطرت انساني مغايرت داشته و مـشكالت عظيمـي ـب
د و   . بشري به دنبال داشته است    ه خداوـن اما در نظام جمهوري اسالمي ايران كه مبناي آن اعتقاد ـب

سا   ني از برداشـتها و نتيجـه   كتاب مقدس قرآن است به هيچوجه منطقي نيست كه در زمينه علوم اـن
گيريهاي جوامع غربي تقليد شود و متفكرين و مسئولين اين نظام وظيفه دارند كه نگرش هاي خود 

از جمله علم اقتصاد را بر محور هنجارهاي اسالمي كه منبعث از كتاب قرآن , در زمينه علوم انساني
سياري   اين. و احاديث معصومين و مراجع بزرگ اسالمي است منطبق سازند   نوع نگرش هـا در ـب
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مانند (موارد با نگرشهاي جهان غرب در رابطه با علوم انساني و باالخص علم اقتصاد متفاوت است 
ه   . و ما بهيچوجه مجاز نيستم از آنها تقليد كنيم) مسئله ربا و توزيع درآمدها و ثروتها  در ايـن مقاـل

  .پيرامون اين نوع موضوعات بررسي و كنكاش بعمل مي آيد
  
  
  

  علوم انساني، ماهيت، محتوا، مادي گرايي غرب ، حكمت الهي: كليد واژه ها 
  
  

  جايگاه كشورهاي جهان سوم در انتشار توليدات علمي جهان
  )كشور جمهوري اسالمي ايران: مطالعه موردي(

                                                                                
                                              كارشناس ارشد پژوهشي دانشگاه لرستان   رحمان پارياد   

  استاديار دانشگاه لرستاندكتر بهزاد ملكي 
 

   شاخصهاي تحقيقاتي به عنوان مالكي استاندارد براي مشخص نمودن فعاليتهاي تحقيقاتي در 
اند و به عنوان راهنمايي براي مشخص نمودن جايگاه و  طح جهان معرفي و بكار گرفته شدهس

آيند و بدون شك با علم به آنها  سمت و سوي پژوهش در نظام كالن تحقيقاتي كشور به شمار مي
ريزي تحت كنترل درآورد و با مقايسه و  توان فعاليتهاي تحقيقاتي را از نظر سازماندهي و برنامه مي

تطبيق آنها با شاخصهاي تحقيقاتي كشورهاي توسعه يافته از جايگاه واقعي فعاليتهاي تحقيقاتي كه 
  .اند مطلع گرديد بعنوان بستر توسعه پايدار قلمداد شده

نيست كه بيشتر دستاوردهاي علم در جهان ما به نحوي ناعادالنه     از طرف ديگر، جاي انكار
كند نه تنها كليه ثروتهاي  غني را از كشورهاي فقير متمايز ميتقسيم شده است و چيزي كه ملتهاي 

مادي بلكه ميزان توليد علمي و دستيابي به دانش بشري است و در واقع آنچه موجب تحول و 
بدين ترتيب، با وجود اينكه . پيشرفت در قرن حاضر شده است پشتوانه علمي و پژوهش دارد

اند با اين حال، از انتشار توليدات   سوم پراكنده شدهاكثريت جمعيت كره زمين در كشورهاي جهان
علمي جهان سهم ناچيزي را در اختيار دارند و در اين ميان كشورهاي اسالمي كه اكثريت آنها 

اند متناسب با شكوه علمي خود  دهند نتوانسته كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه را تشكيل مي
هر حال، كشور ايران هم به عنوان يكي از بزرگترين به . در سالهاي آغازين اسالم بدرخشند



 ٢٠

كشورهاي اسالمي در منطقه از اين حيث هم بركنار نمانده است كه در اين مقاله بخصوص از نظر 
  . مورد توجه قرار گرفته است )ISI(المللي  انتشارات علمي بين

  
  
  
  

 مي كشورهاي جهان سوم، انتشارات علمي، مؤسسه اطالعات عل:ها كليد واژه



 ٢١

  مطالعات سياسي وحوزه علميه قم
  دكتر محمد پزشكي

  
هايي هر چند كوتاه در شناسايي رشته علوم سياسي در ايران معاصر به وسيله طي ساليان اخير گام

 "علم سياست در ايـران "توان از كتاب به عنوان نمونه مي. نويسندگان و صاحب نظران شده است 
هم چنين . مه دكتر حميد عنايت، پدر علم سياست ايران نام بردرضا ازغندي، يا يادنااثر دكتر علي 

ها با اساتيد اين رشته كه در نشريات مختلف منتشر شده اي از مصاحبهتوان به مجموعه پراكندهمي
امـا در ادبيـات   ). قم) ع(به عنوان نمونه فصلنامه علوم سياسي دانشگاه باقرالعلوم (است اشاره كرد  

ص در بررسي سير تحوالت اين رشته پس از انقالب اسالمي، گسترش آن  اين مطالعات و بخصو   
مقاله حاضـر در صـدد   . هاي حوزوي مورد بررسي قرار نگرفته استدر حوزه علميه قم و دانشگاه  

ه       است كه با بررسي اين بخش از نظام دانشگاهي جمهوري اسالمي، توجـه خواننـدگان خـود را ـب
  . گرفته جلب نمايداي كه كمتر مورد توجه قرار حلقه

در مقاله حاضر سعي شده است تا نحوه پيدايش و سير تحوالت مراكز آموزش سياسي قـم را تـا     
  . زماني كه تبديل به دانشگاه و موسسه آموزش عالي شده اند توضيح داده شده است

     
  
  
  

ام خمينـي،  ، دانشگاه مفيد، موسـسه آموزشـي امـ   )ع(علم سياست، دانشگاه باقرالعلوم: كليد واژگان 
 انجمن مطالعات سياسي حوزه علميه قم

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٢

  نقش وجايگاه كتابخانه هاي عمومي درعدم بازگشت نوسوادان

  به دوران بيسوادي وتقويت سواد آنها
  )  كارشناس ارشد( كريم مشايخي    و) كارشناس ارشد ( رضا تاج آبادي 

  
خواندن و نوشـتن كـه از كمبـود مطالعـه     بازگشت به مرحلة بيسوادي يعني از دست دادن توانايي    

اين امر يك تهديد محسوب مي شود و بخشي از افراد ذي نفع . توسط نوسوادان نشأت مي گيرد   
مبارزه با پديدة بيسوادي زماني موفقيت آميز است كه  .در سوادآموزي را تحت تأثير قرار مي دهد 

هدف اصلي  .مع وعمل در نظر گرفته شود براي مراحل پس از نوسوادي نيز برنامه هاي مدون ، جا
از تالش عظيم و بسيج فراگير جامعه براي ريشه كن كردن بيسوادي ، تنها فراگرفتن مقطعي مهارت 
خواندن و نوشتن نيست بلكه توانا ساختن بزرگسال و فردنوسواد براي استفاده از اين مهارتهـا در     

ه بيـسوادي  ، حفـظ     براي. زندگي و استفاده از دنياي علم ودانش است      جلوگيري از بازگـشت ـب
به طورجدي برنامه هاي ويژه اي در نظر گرفته شود ونوسوادان . وتقويت در نوسوادان الزم است    

عمالً تحت پوشش برنامه هاي آن درآيند و در اين ميان نظام آموزشي غيررسمي و كتابخانه هاي      
كتابخانه ها درجهت حمايت  .را ادا نمايند عمومي مي توانند سهم خود را در رشد وتوسعة كشور 

د     بنـابراين  . از امر آموزش و تحقيق ، منابع و اطالّعات موردنياز جامعه نوسواد را فراهم مـي آورـن
كز فرهنگي است كه  خود آموزي را ا مر به عنوان وجود وحمايت كتابخانه هابا نظام هاي آموزشي 

ظيفه حمايت وتقويت از  برنامه هاي سواد آمـوزي و  براي همه افراد جامعه ممكن مي سازد  و و     
ه عمـومي  در شـهرها و   نـ  در ايران با توجه به گسترش شبكه كتابخـا  .پس از آن را به عهده دارد 

ه  را از طريـق آنهـا   عـ  نياز ومناسب براي نوسوادان وكم سوادان جاممورد روستاها مي توان  مواد
ه مـرز خودآمـوزي كمـك كـرد       فراهم ساخت وبه تثبيت مهارتهاي سوادو      فعاليتّهـاي   . رسـيدن ـب

وده و      سوادآموزي كتابخانه ها بايددرجهت همكاري با ديگر ارائه دهنده گان آموزش بزرگساالن ـب
هدف از مقالة حاضر ارائه راههاي مؤثّر جلوگيري از بازگشت مجدد نوسوادان به بي  .هدايت شود 

ه   سوادي و گوشزد نمودن به دست اندركاران ك      تابخانه هاي عمومي جهت توجه جدي و كـافي ـب
نيازهاي مطالعاتي سوادآموزان و نقش كتابخانه ها و كتابداران براي گسترش و تقويت اين آموزش ، 

  . ويژة نوسوادان و كم سوادان است هب
  
  

 نوسوادان ، آموزش بزرگساالن ، كتابخانه هاي عمومي ، سوادآموزي ، سواد: كليدواژه  

  



 ٢٣

  اسي در ايران و راهكارهايي جهت ارتقاء جايگاه آنزبانشن
  

  دانشجوي دكتري زبانشناسي دانشگاه عالمه طباطبايي  اكبر حسابي

  
 در مقاله ي حاضر به بررسي چگونگي معرفي رشته ي زبانشناسي با توجه به محتواي 

ميداني  بر كتابهاي زبان فارسي مقطع دبيرستان و ميزان تاثيرگذاري اين روش با بررسي اي 
در ضمن اين پژوهش ميزان تاثير اين نوع .روي دانش آموزان اين مقطع پرداخته شده است

معرفي  در ايجاد انگيزه و همچنين آگاهي يافتن دانش آموزان از رشته ي زبانشناسي را مورد 
  .بررسي و تحليل آماري قرار داده است

به زبانشناسي و چگونگي معرفي آن در در اين راستا ابتدا نگاهي اجمالي  به مطالب مربوط 
  .كتابهاي ياد شده داشته ايم 

 دانشگاهي  ناحيه - سپس نمونه ي آماري شامل صد نفر از دانش آموزان مقاطع سوم و پيش
چهار اصفهان به صورت تصادفي انتخاب و از آنها خواسته شد تا به پرسشنامه اي  پاسخ داده 

  .تو سپس پاسخها مورد تحليل قرار گرف
 در انتها  نقاط قوت و ضعف مورد نقد قرار گرفت و  راهكارهايي  جهت آشنا نمودن بيشتر 
جامعه ، دانشگاهيان ، پژوهشگران و متخصصان رشته هاي مختلف و دانش آموزان  با اين 

از آن جمله مي توان به كاربردهاي عملي و . رشته و اهداف و كاربردهاي آن ارائه گرديد 
آن اشاره نمود كه اوالً كاربردهاي جذاب و عملي اين رشته را نشان مي دهد و ميان رشته اي 

  . ثانياً  زمينه ي احساس نياز به جنبه هاي نظري و تئوريك را  فراهم مي آورد  
  

زبانشناسي ، زبان فارسي ، زبانشناسي كاربردي ،  ترجمه ي ماشيني  ، علوم :  كليد واژه ها 
  .ري ،علوم سياسي ،حقوقرايانه اي ، زبانشناسي نظ



 ٢۴

  جايگاه ژئومورفولوژي و مطالعات آن در ايران بعد از پيروزي انقالب اسالمي
  

  استاديار ژئومورفولوژي دانشگاه فردوسي مشهد: دكتر سيد رضا حسين زاده 
  

اين مقاله به منظور آگاهي دانشجويان و محققين ژئومورفولوژي از وضعيت ايـن         
به . ب اسالمي و چشم انداز آينده آن تهيه گرديده است علم در ايران پس از انقال

قلمروهاي مختلف علـم ژئومورفولـوژي بـا رعايـت      مقاله ابتدايهمين بهانه در   
تا خوانندگان عزيز با اطالعات كامل تـري  قدمت تايخي مورد توجه قرار گرفته    

دهـد    مينتايج اين مطالعه نشان. جايگاه ژئومورفولوژي در ايران را مرور نمايند      
 ساله اخير عمدتاً مطالعات ژئومورفولوژي  در ايـران متوجـه چهـار        25كه طي   

رودخانه اي و حركـات دامنـه اي   ساختماني ،  موضوع ژئومورفولوژي عمومي ،     
فراينـدهاي بـادي ،   در مقابل موضوعاتي نظير تخريب و هوازدگي ،     . بوده است   

ورد توجه قرار نگرفته است ژئومورفولوژي كاربردي چندان مساحلي ، يخچالي و 
گرچه نتايج اين مقاله بيان كننده طلوع مجـدد ژئومورفولـوژي بعـد از انقـالب      . 

اسالمي است ليكن تا رسيدن به يك وضعيت قابل قبول هنوز راهي دراز در پيش 
  . است

ژئومورفولوژي ، تاريخچـه ، پيـشينه ژئومورفولـوژي ايـران ،     : واژه هاي كليدي  
لوژي در ايران ، انتشارات ژئومورفولـوژي ، ژئومورفولـوژي و   پيشرفت ژئومورفو 
  طرحهاي تحقيقاتي
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  :مديريت آموزش عالي
  المللي تحوالت و تجارب بين,  تاريخچه

   پرديس قم-استاديار دانشگاه تهران . دكتر حسين خنيفر
 

  
هيخته با منابع در عالي در هر كشور برخاسته از تعامل منابع انساني فر  رسالت مراكز آموزش    

تر و سريعتر  با پايان قرن بيستم اين سير تاريخي متحول. حال رشد در فضايي آكادميك است     
, آوري توسعه فن, ساختارهاي جديد , دنياي مجازي , هايي مانند جهاني شدن    پديده. شده است 
ـ , محتواهـا , هـا  تغييرات جهاني همه و همه ضرورت بازنگري در برنامه       , ارتباطات تها و سياس

در برخي كشورها اين حركت از . هاي آموزش عالي را ضروري كرده است   ساختارهاي نظام 
ژاپن و مالزي كه در اين مقاله به , چين, م آغاز شده است و كشورهايي مانند استراليا/80دهه 

تحوالت آموزش عالي آنها اشاره شده است از جمله اين كشورهاي پيشتاز در ايـن عرصـه        
  .باشند مي
 سـال اخيـر   15اندازي از وضعيت دنياي كنوني و تحوالت   اين مقاله عالوه بر ارائه چشم     در

هاي الزم جهت تحول در ابعاد مديريت آموزش عالي را بررسي و در نهايت به ارائه ده  بايسته
  .دهيم راهكار كه با استفاده از تجارب و آثار محققين اين مباحث است بحث را خاتمه مي

  
  : واژگان كليدي

  كارآفريني, الگوي توسعه, آموزش عالي, آموزش, ابعاد مديريت, مديريت
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  هاي دكتري علوم انساني دانشگاه شيراز در دو دورة زماني بررسي كيفيت آموزشي دوره
  رزا خورشيدي ـ كارشناس ارشد مديريت آموزشي : نگارش 

  
رتقاء بينش و آموزش اين علوم در در مورد اهميت علوم انساني و حساسيت آن از يكسو و لزوم ا 

ولي بايد ديد در عمل چه اقداماتي صورت گرفتـه  . كشور به كرات سخنراني و قلمزني شده است 
تواننـد در ايـن    است؟ كيفيت آموزش اين علوم چگونه است؟ به طور قطع بهترين كساني كـه مـي    

و تعلم در ايـن رشـته و ايـن    مقوله اظهار نظر كنند، افرادي هستند كه دست اندكار مستقيم تعليم      
هاي مختلف علوم  دانشجويان ، دانش آموختگان و مدرسين رشته. روند شاخه از علوم به شمار مي   

  . انساني ، از جمله اين افراد هستند
هـا   اي به سـاير دوره  هاي دكتري به عنوان باالترين سطح آموزشي در هر رشته از سوي ديگر دوره   

ولي بازهم بايد ديد . بهترين كيفيت را نيز در مقام مقايسه داشته باشندارجحيت دارد و مسلما بايد 
  . در عمل وضع به چه صورت است

هاي دكتري علـوم   باشد به بررسي كيفيت آموزشي دوره اين مقاله كه حاصل دو تحقيق ميداني مي     
 و طي آن  انجام شد1377-78اولين پژوهش در سال تحصيلي . پردازد انساني در دانشگاه شيراز مي

هـاي دكتـري    آموختگان و اعضاء هيئت علمـي دوره  ، ميزان رضايت سه گروه دانشجويان ، دانش     
پژوهش دوم در سال تحصيلي . دانشگاه شيراز را از فرايندهاي مختلف دوره مورد سنجش قرار داد

زار تحقيـق ، پرسـ   .  انجام شد و همان متغيرها را مجددا مورد ارزيابي قـرار داد      85-1384 شنامة اـب
نتايج . رود هاي دكتري به كار مي   امريكا بود كه براي اعتباربخشي دوره ETSالمللي  استاندارد بين

نشان داد كه ميزان رضايت هر يك از سه گروه پاسخگويان به تحقيق از دورة تحصيلي خود پايين 
كه تحقيق تكرار اي  همين نتايج در فاصلة زماني هفت ساله. باشد تر از متوسط و در حد ضعيف مي

دهد كه در اين فاصلة زماني عليرغم تاكيد مسئولين و  اين مسئله نشان مي. شد، مجددا بدست آمد
نظران بر اعتالي علوم انساني، اين مقوله در دانشگاه شيراز كه از جمله دانشگاههاي مطرح    صاحب

در . قاء كيفي نيافته استباشد ، ارت كشور از يك سو و مهد ادبيات و علوم انساني از سوي ديگر مي
ه تفكيـك      مقاله وارد جزييات ابزار تحقيق شده و حوزه   هايي كه مورد سنجش قرار گرفتـه اسـت ـب

ها را بدست آورد و جهت ارتقاء كيفي آنها  توان نقاط ضعف دوره در اين ميان مي. شود بررسي مي
ه نم  الزم به ذكر است كه در تحقيق اول ، هيچ  . ريزي كرد   برنامه ه گوـن گيـري صـورت نگرفتـه و     وـن

  . اند جامعه و نمونه با هم برابر بوده
  هاي دكتري ، ارزشيابي آموزشي ، دانشگاه شيراز علوم انساني، دوره: كليدواژگان
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  مقايسه تطبيقي عملكرد تحصيلي فارغ التحصيالن شاخه نظري نظام جديد

   و آموزش عاليدوره متوسطه در وضعيت امروز و چشم انداز فرداي علوم انساني كالبد شكافي
  

 و دانشجوي دوره دكتري فلسفه آموزش و پرورش دانشگاه شهيد چمران احمد زندوانيان ناييني
  بورسيه گروه علوم تربيتي دانشگاه يزد 

  
اين تحقيق باهدف مقايسه عملكرد تحصيلي فارغ التحصيالن نظام جديد در رشته هاي 

ني در دبيرستان هاي پسرانه و دخترانه شهرستان فيزيك ،علوم تجربي و علوم انسا -رياضي
 - نفر آنها در رشته رياضي446اندكه  بودهنفر1571جامعه آماري تحقيق .نائين اجرا شده است

 74- 75 نفر در رشته علوم انساني در طي سال هاي622 نفر در علوم تجربي و503فيزيك،
متغيرانتخاب 14 دانش آموزان براي مقايسه عملكردتحصيلي. فارغ التحصيل شده اند79-80تا

م ابتدايي،زبان انگليسي دوم راهنمايي ،زبان انگليسي سوم جشدند كه متغيرهاي معدل پن
عنوان متغيرهاي  و معدل كل ديپلم به) 1(راهنمايي، حرفه و فن سوم راهنمايي ،زبان انگليسي

 به)1(،فيزيك)1(،شيمي ) 1(علوم تجربي سوم راهنمايي،رياضي مشترك سه رشته ومتغيرهاي
) 1(فيزيك و متغيرهاي عربي -اختصاصي رشته هاي علوم تجربي ورياضي عنوان متغيرهاي
به عنوان متغيرهاي اختصاصي رشته )1(وزبان فارسي) 1(،ادبيات فارسي) 1(،دانش اجتماعي

آموزان  جمع آوري داده ها از پرونده هاي تحصيلي دانش براي. علوم انساني مدنظرقرارگرفتند
ش تمام شماري  و براي تجزيه و تحليل داده ها از تحليل واريانس يك راهه استفاده شده با رو

فرض كلي  اين بود كه بين عملكرد تحصيلي دانش آموزان در متغير هاي  مشترك .است 
وجود ندارد ولي بين عملكرد فارغ التحصيالن دردروس اختصاصي هررشته  تفاوت معني دار

 بين عملكردتحصيلي دانش آموزان ،حقيق تيافته هايبا توجه به .دتفاوت معني دار وجود دار
درتمام متغيرهاي مشترك و اختصاصي رشته ها تفاوت معني دار وجود دارد بدين صورت كه 

فيزيك درمتغيرهاي مشترك و اختصاصي بهتر  -رياضي آموزان رشته عملكرد تحصيلي دانش
 از اين تحقيق بر مي.وم انساني بوده است ازعملكرد تحصيلي دانش آموزان علوم تجربي و عل

آيد كه اين فارغ التحصيالن براساس استعداد، عاليق ،پيشرفت تحصيلي و فرايند صحيح 
نشده اند بلكه دانش آموزان قوي به رشته  هدايت تحصيلي به رشته هاي مذكور هدايت

 يف به ناچاربهرشته علوم تجربي ودانش آموزان ضع به فيزيك،دانش آموزان متوسط -رياضي
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اين پژوهش نشان مي دهد كه ورودي هاي علوم انساني .سوق داده شده اند رشته علوم انساني
 فيزيك وعلوم تجربي نه تنها درمتغيرهاي مشترك،بلكه در -در مقايسه باورودي هاي رياضي

در واقع ضعيفترين استعدادهابه علوم .متغيرهاي اختصاصي علوم انساني نيزناتوانتر هستند
انساني درسطح متوسطه وآموزش عالي راه مي يابند و طبيعي است كه درانجام رسالت علوم 

مثالبازتوليدوضع كنوني تفوق (درپايان مقاله به تحليل عواقب اين مساله .انساني ناكارآمد باشند
علوم فني و طبيعي بر علوم انساني،تامين بخش قابل توجهي از معلمان آينده كشور از فارغ 

  .اقدام شده است...)الن علوم انساني و التحصي
  
  
  

نظام جديدآموزش  وضعيت امروز وچشم انداز فرداي علوم انساني،:هاكليدواژ
  . متوسطه،راهنمايي و هدايت تحصيلي ،شاخه هاي نظري 
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  تحليل مقايسه اي توسعه انساني ايران در خاورميانه وساير كشورهاي جهان
  كارشناس ارشد روانشناسيسيدعلي سينا رحيمي

 بهاره بابايي كارشناس ارشد روانشناسي
شاخصي تركيبي توسعه انساني،مي تواند وضعيت كشورهاي مختلف ازنظر موفقيت در فراهم 

 .آوردن امكان زندگي سالم توأم با دانش و رفاه اقتصادي مقايسه كند

د اقتصادي و توسعه انساني، رويكرد جديد سياست گذاري در توسعه انساني موانع ساختاري رش
 مورد غفلت قرار گرفته بود را مورد بحث و تأكيد قرار 90يعني آنچه كه در مباحث توسعه در دهه 

 .مي دهد

ريشه كن كردن فقر و گرسنگي مفرط، فراهم نمودن دسترسي به آموزش ابتدايي، ارتقاي تساوي دو         
ودكان، ارتقاي سالمت مادران، مبارزه با ايدز، جنس و توانمندسازي زنان، كاستن مرگ و مير ك

ماالريا                 و ساير بيماريها، تضمين حفظ محيط و ايجاد يك مشاركت جهاني براي توسعه 
  در هزاره سوم مي باشد2015از اهداف توسعه انساني تاسال

 دستيابي به اهداف شاخص توسعه انساني، مقياسي براي ارزيابي مقايسه ميزان موفقيت كشورها در
توسعه است و الزم است كه برنامه هاي توسعه انساني اين شاخص بعنوان معيار مورد بررسي قرار 
گيرد همچنين ميزان پراكندگي اين شاخص نيز از اهميت بااليي برخوردار است كه بايد در اجراي 

حليل مقايسه اي دراين بررسي به ت. برنامه هاي سنجش توسعه انساني مورد توجه قرار گيرد
وضعيت وجايگاه توسعه انساني ايران در سطح كشورهاي خاورميانه وساير كشورهاي جهان 

  .پرداخته شده است وسعي شده است سهم علوم انساني نيز دراين مقوله بررسي وبيان گردد
  
  
  

  جهان تحليل مقايسه اي ، توسعه انساني، خاورميانه ، : كليد واژه ها 
  
  
  
  
  

 ن در پيشرفت علوم و فنونحقوق و نقش آ
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 عضو هيأت علمي دآرت امري صادقي نشاط                
 دانشكده حقوق و علوم سياسي                        

                                                                
 ١٣٨۵ هبمن -دانشگاه هتران 

 
ر حتقق نظم و امنيت در      صرف نظر از اثر عام حقوق د

جامعه از طريق تدوين قوانني و مقررات و اعمال آن از سوي 
دستگاه قضائي، آه منجر به آماده شدن زمينة اجتماعي براي 
رشد و توسعه علم و هنر و فن آوري مي شود، اين مقاله به 

 .بررسي آثار خاص حقوق در موارد مذآور خواهد پرداخت
شخصًا با موضوع مورد حبث ارتباط     آن رشته از حقوق آه م

دارد، حقوق مالكيتهاي فكري است آه از طريق عوامل زير 
 :نقش خود را ايفا مي منايد

آوراني آه آثاري را  محايت مادي و معنوي از علما و فن -١
 .پديد آورده در اختيار جامعه قرار مي دهند

محايت از سرمايه گذاري و برقراري پيوند اقتصاد با  -٢
 آوري به منظور عينينت خبشيدن به آ ثار علم و فن

 .علمي و فين در سطح جامعه
عدم محايت قانوني از احنصار اطالعات علمي و شناخت  -٣

آزادي دستيابي به آن به منظور  توسعه علم و فن 
 .آوري

 فوق الذآر، عمٌال روز ٣نكتة پاياني اينكه علريغم بند 
ر با ساير به روز بر فاصلة جوامع و اقتصادهاي دانش حمو

جوامع بيشرت مي شود زيرا حمصوالت علوم و فنون در ساية 
محايتهاي قانوني و معاهدات بني املللي ارزش اقتصادي 
پيدا آرده و خبشي از توليدات ملي آشورها را تشكيل 

بدين ترتيب علم و فن آوري، اقتصاد و حقوق از . ميدهد
ه يكطرف موجب رشد و توسعة فرهنگ ومتدن و اجياد رفا

اجتماعي شده اند و از طرف ديگر عارضة فاصله هاي زياد 
 .طبقاتي در سطح جهاني را موجب گرديده اند

 
 
 

 حقوق ، علوم و فنون، نظم و امنيت : آليد واژه ها 
  
  
  
  
  

بررسي كتب درسي به لحاظ پرورش وتقويت روحيه تحقيق وفرهنگ علم گرايي در دانش 
  )ه علوم انساني دوره دبيرستان تحليل محتواي موردي كتب رشت(آموزان 
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   واحد تهران جنوب- عضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالميعليرضا صالحي

   كارشناس ارشد جامعه شناسي از دانشگاه تربيت مدرسمعصومه لشگري

مقاله حاضر از طريق كاربرد روش تحليل محتوا براساس قواعد مربوط به اعمال اين روش و 

 سوال بسته، باز و نيمه باز به بررسي ميزان 38مه معكوس تحليل محتوا متشكل از بااستفاده از يك پرسشنا

پرورش و تقويت روحيه تحقيق و فرهنگ علم گرايي در دانش آموزان پرداخته و از هفده كتاب در رشته 

  .علوم انساني ده كتاب واجد شرايط مورد تحليل قرار گرفته است

وانايي،غنا و محتواي كتب درسي دوره دبيرستان به مثابه هدف كلي اين مقاله وقوف به كيفيت، ت

ابزاري آموزشي در انتقال دانش ها، مهارت ها، مـتون ، تكنيك ها، روش ها و ارزش هاي مرتبط با 

شناخت علمي به دانش آموزان ونيز آماده كردن آنان در كاربرد روشهاي علمي در شناخت پديده ها و 

  .آنهاستتقويت روحيه تحقيق و تتبع در

باتوجه به نتايج حاصله از رتبه بندي كتب مورد تحليل و احتساب نمرات هر يك، كتابها در سه طبقه؛ 

منطبق با استانداردهاي مورد نظر، تا حدودي منطبق با استاندارهاي مورد نظر، غيرمنطبق با استانداردهاي  

  .مورد نظر طبقه بندي مي شوند

  : كليد واژه ها

  يه تحقيق، فرهنگ علم گرايي، علوم انساني، دانش آموزتحليل محتوا، روح
 

  
  
  
  
  

  ميان رشته اي شدن الگوهاي پژوهشي در حوزه علوم انساني

  زهره احمدآبادي - مريم صالحي هيكويي :نگارش 
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ژه علوم انساني از طريق جريان تخصصي شدن و تجزيه         توليد دانش در اغلب علوم و به وي

و روش شناختي از يكديگر انجام مي گيرد، به طوري كه علوم انساني در قضاياي هستي شناختي 

چارچوبهاي بسته، تخصصي، تك رشته اي و مجزا از هم قادر به شناخت، درك و حل مسائل 

ه ئارا. پيچيده و چند بعدي مسائل موجود نمي باشد و نمي تواند به فهم و رفع آنها بپردازد

ي حل مسايل اجتماعي، افزايش كارايي علمي دانشمندان، راهكارهاي عملي و كاربردي تر برا

روشها و ابزارهاي رشته هاي مختلف، نقد، تعديل و اصالح نظريات و  يكپارچه كردن مفاهيم،

كارهاي يكديگر و درنهايت افزايش خالقيت علمي و توليد علم از نتايج قابل توجه بين رشته اي 

در اين مقاله، عوامل موثر بر ميان رشته اي .  مي باشدشدن الگوهاي پژوهشي در حوزه علوم انساني

شدن الگوهاي پژوهش در نظام دانشگاهي مطرح شده است كه از آن ميان مي توان به ساختار 

سرمايه اي واحدهاي تحقيقاتي به عنوان  پاداش دانشگاهي، ارتقاي رتبه در ساختار علمي و ساختار

سن، جنسيت، رشته تحصيلي، مرتبه استادي، سابقه متغيرهاي سطح كالن و خصوصيات همكاران، 

كار، تمام يا پاره وقت بودن، وضعيت استخدامي وتنوع عضويت در نهادهاي علمي به عنوان 

 .فاكتورهاي سطح خرد اشاره كرد

  كليد واژه

  پژوهش، ميان رشته اي، نظام دانشگاهي، توليد علم

  
  
  

 
 جايگاه تارخيي علوم انساني

 بيديمنوچهر صانعي دره 
الطبيعـه و    در جمموع آثار ارسطو در آنار مباحـث مابعـد          

دانـش  «طبيعات و منطق و فلسفة هنـر خبـشي هـم بـه نـام             
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 وجـود دارد آـه در دو قـسمت اخـالق و        (Politics)» نـشيين   شهر
هـاي   سياست به حتقيق در مـورد رفتـار انـساني در زمينـه           

حقــوق و اقتــصاد و مبــاني حكومــت و رفتــار اجتمــاعي و 
ايـن  . پـردازد   انساني مـي  ) فضايل و رذايل  (طف اخالقي   عوا

مبحث در قرون وسطي با اهليات در آميخته شد و بـه صـورت          
با حتـوالت دو قـرن   . آمد  اي از احكام فقهي آليسا در       جمموعه

هفدهم و هجدهم هم سراجنام در قـرن نـوزدهم اگوسـت آنـت            
 را بـراي داللـت     (Sociology)» جامعه شناسـي  «فرانسوي واژة   

و بـاالخره در  . بر اين مباحث با رويكردي جديد وضع آـرد        
نيمه دوم قرن نـوزدهم متفكـران نوآـانيت در آملـان واژة            

 را براي ايـن مباحـث    (Geistswissenschdften)» علوم انساني«
اين متفكران خبـصوص ديلتـاي عـالوه بـر ايـن            . وضع آردند 

 خاصي بـراي علـوم انـساني وضـع         عنوان جديد منطق و روش    
. ردند آه اين علوم را يكسره از علوم طبيعي جـدا آـرد         آ

هاي تعريف شده در علوم انساني از مهـان آغـاز دورة           ارزش
خـود  گـذاري   ارزشيوناني تا امروز مهواره به دليل قـدرت         

سرنوشت علوم طبيعي را از جهـت رشـد، حتـول و يـا درجـا             
 ٢۴٠٠هـاي حـدود    بنا بر جتربه  . اند  زدن و توقف تعيني آرده    

چگونگي رشـد يـا توقـف      ) از زمان ارسطو تا امروز    (له  سا
هـاي تـدوين شـده در علـوم         علوم طبيعي زيـر نفـوذ ارزش      

در ايــن مقالــه، اقــسام، جايگــاه . انــساني بــوده اســت
تارخيي، حتول و تنوع معنا و چگونگي تـأثري علـوم انـساني           

 .در علوم طبيعي مورد حبث واقع خواهد شد
 دانــش – علــوم طبيعــي – علــوم انــساني  :هــا آليــد واژه

ــشيين  شــهر ــوم سياســي( سياســت –ن ــت – ارزش –) عل  موقعي
 تارخيي

 
  
  
  
  
  
  
  

  پژوهش در علوم انساني
   گروه زبان -سپيده چيت ساز مدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد شيراز

 خبش زبانشناسی و زباهنای - استاديار دانشگاه شيرازرحمان صحراگرد

  خارجی
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ي است در دوره تحصيلي دبيرستان كه در دانشگاه به شاخه هاي مختلفي  علوم انساني رشته ا

به لحاظ . تقسيم مي شود كه اكثر آنها مرتبط به جامعه و شناخت و حل مشكالت انساني مي باشند
ارتباط مستقيم اين رشته ها با مسائل انسان، افرادي كه در اين رشته ها مشغول به تحصيل، تدريس 

اما به نظر مي رسد متأسفانه در ايران  بسياري .  آگاهند"ز اهميت ويژه آن كامالو تحقيق مي باشند ا
راجع به رشته ... از دانش آموخته هاي رشته هايي از قبيل پزشكي، مهندسي، پيراپزشكي و غيره

اغلب، اين افراد اين رشته ها را دست كم گرفته و اشخاصي . هاي علوم انساني نظري متفاوت دارند
 از لحاظ بهره هوشي " رشته هاي علوم انساني مشغولند مورد تمسخر قرار داده و گاهارا كه در

  .پايين تر از خود مي دانند
      در اين تحقيق اهميت پژوهش در علوم انساني از ديدگاه متخصصين و دانش آموختگان ساير 

يج تحقيقات علوم از آنجا كه اغلب اين اشخاص نتا. علوم در ايران مورد بررسي قرار مي گيرد
انساني را بديهي مي دانند و در بسياري از موارد ضرورتي براي انجام پژوهش در علوم انساني نمي 
بينند، در اين جا  بررسي دالئل اين نحوه تفكر در ايران ومقايسه آن با  كشورهاي پيشرفته و ارائه 

در اين تحقيق براي . ي باشدراه حل براي تغيير وضعيت نامطلوب  موجود از اهداف اين تحقيق م
بدين گونه كه پرسشنامه مذكور توسط . جمع آوري اطالعات الزم از پرسشنامه استفاده شده است

  .تعدادي از افراد تحصيل كرده در علوم ديگر غير ازعلوم انساني پاسخ داده شده است
ني در جوامع بشري       با توجه به نقش بسيار با اهميت و ارزنده اي كه رشته هاي علوم انسا

برعهده دارند، پژوهش و مطالعه در اين رشته ها مي تواند بسياري از مسائل اجتماعي و ارتباطي 
مسائل . انسانها را حل بنمايد و باعث شود تا جامعه اي سالم تر و پيشرفته تر براي خود مهيا كنيم

تنها با مطالعات علوم ...ه رواني، تربيتي، حقوقي، اجتماعي، فلسفي، زباني، ادبي و غير-روحي
با ارزش نهادن و درك اهميت واقعي اين گونه رشته ها، . انساني مورد بررسي قرار مي گيرند

تخصيص بودجه هايي براي پژوهش در اين زمينه، به روز كردن كتب و آشنايي با نظريه هاي جديد 
  .به راستي مي توان يك جامعه را به طوركلي متحول نمود

  
  .   علوم انساني، پژوهش، جوامع انساني : كليدواژه
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  )بازكاوي مبادي علوم انساني(فراترازتجربه
 )عضوهيأت علمي دانشگاه تربيت معلم سبزواردانشجوي دكتري دانشگاه تهران (حسن صيانتي

 
گرايانه صرف  هاي علم اگرچه از زمان طرح و گسرتش انديشه

)scienticism (  و اثبات گروانه)positivism (  عرصـه را  آـه
گذرد ويل اين جدال  بر علوم انساني تنگ منود، زمان زيادي مي

 .به صورتي پنهان مهچنان در جريان است
با رشد فناوري و پيشرفت صنعتي اين ذهنيت پديد آمد كه علوم انساني  در كشور ما نيز خصوصاً 

يك تفكر غالب. مكاني براي طرح و ضرورتي براي پرداختن ندارد  نيست ولي از لطمات گرچه اين تفكر 
  .توان غافل بود آن نمي

. سازد ماهيت علوم انساني حضور آن را در عرصه انديشه بشري ايجاب و بلكه ناگزير مي
همچنان كه سخن گفتن از انسان و پرداختن به همه ابعاد آن با دشواري همراه است، اين دشواري به 

يز سرايت مي   .كند علوم انساني ن

هاي آن با علوم تجربي    حوزه روشن نمودن ماهيت علوم انساني و تفاوتضرورت نخست در اين 
هاي  ، موضوعي، كاربردي و تفاوت)هدف(هاي غايي  است و به دليل گستردگي اين بحث كه شامل تفاوت

هاي آن با  هاي علوم انساني و تفاوت گردد، ما صرفاً در دو زمينه موضوع و روش به بيان ويژگي روشي مي
  .پردازيم بي ميعلوم تجر

موضوع علوم انساني در مقابـل   ) subjective(ذهين بودن   

هـاي   موضوع علوم جتربـي، پيچيـدگي     ) objective(عيين بودن     
روابط انساني، مفهوم جتربه و استقراء در علـوم جتربـي و          

پذيري و تكرارپذيري  بررسي برخي خصوصيات جتربه مانند تعميم
در ادامه .قرار گرفته استاز موضوعاتي است آه مورد بررسي 

آميز بودن جتربه در علوم انساني و آسييب آه متدن        به خماطره 
غرب از اين ناحيه خورده است، اشاره شده و در پايان در        
ــه  قالـــب تـــأمالتي در قالـــب ديـــدگاه فايـــده گروانـ

)pragmatistic (  گرايـي   نسبت به علوم انساني و لزوم واقـع
 . قرار گرفته استدر علوم انساني مورد دقت و نقد

 
 علوم انساني ـ روش حتقيـق ـ اسـتقراء ـ      :ها آليدواژه

 .علوم جتربي ـ جتربه
  
  
  
  



 ٣۶

  
نظرات  تأملی بر :دانشگاههاوضعيت آموزش و پژوهش در 

 علوم  چالشها و نارساييهایدانشجويان در ارتباط
  آنراهربدهاي توسعه آيفيو  انسانی 

 نشگاه کردستانداعضو هيأت علمی  دکرت نعمت اله عزيزی

با آغاز هزاره سوم گرايشها و تغيريات کالن  سياسي ، اجتماعي و 
حرفه اي و توسعه مواج و خريه کننده فناوري اطالعات و ارتباطات 
و مهچنني پديده هايي چون جهاني شدن و به هم رخينت و حذف پاره اي 
از مرزهاي  فکري و فلسفي که از دهه گذشته ريشه گرفته بودند 

اوج خود رسيده و انتظارات و شرايط  جديدي را برای به 
وجود اين نياز ها و . سازماهنا و هنادهاي جوامع مطرح منود

انتظارات  زمينه اجياد حتول و تغيريات اساسي را در سازماهنا و 
هنادهاي اجتماعي، فرهنگي ، آموزشي ، اقتصادي و سياسي بدنبال 

ايل نيز پاراداميها و در اين اثنا براي نظام آموزش ع. داشت
الگوهاي نويين از دانشگاهها در هزاره سوم مطرح و بسرت ظهور  

بنابراين با . نسلهاي جديدي از مؤسسات آموزش عايل فراهم منود
عنايت به شکل گريي بنياهناي جامعه هومشند و حاکميت فرهنگ شبکه 
اي و ظهور پديده هاي فرانوين دانشگاهي، ما در کنار مسائل و 

گناهاي جاري نظام آموزش عايل خود با جمموعه جديدي از چالشها تن
و رسالتهاي جديدي مواجه هستيم که جز با مهندسي جمدد نظام 

در اين . آموزش عايل مني توان با موفقيت آهنا را مديريت منود
ارتباط اجنام تغيريات و اصالحاتی در  علوم انسانی و انطباق آن 

االيی برخوردار و مستلزم تالش و جديت با شرايط مذکور از امهيت ب
اين .  بيشرتی از جانب مديران و متوليان مراکز دانشگاهی است

مقاله در صدد است تا با بررسی ديدگاه دانشجويان علوم انسانی 
در باره جايگاه اين علوم در آموزش عالی کشور، مشکالت و 

ليل و نارساييهای اثرگذار بر کيفيت آموزشی و پژوهشی آن را حت
راهکارهايي را نيز در جهت هببود فعاليتهای علمی و پژوهشی در 

 .اين علوم را پيشنهاد منايد

 

 

 

 آموزش عالی ، علوم انسانی ، توسعه کيفی ، :واژه های کليدی
  آموزش و پژوهش ، چالشها  

 

 

 

 

 

 

  معرفت شناسيرويكرد هاي اساسي در 
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  دانشيار دانشگاه تهران. دكتر غالمرضا فدائي
 

اين مقاله با طرح مسئله جواهر و اعراض به عنوان مايه هاي اوليه معرفت شناسي جهان به طرح 
است كه به جاي روش مكانيكي موجود كه دعي در اين طرح نگارنده م. نظري جديد مي پردازد

 و روش علمي جديد كه طرح همه مسائل را از نگاه اغلب آن را دراختيار فلسفه مي دانند،
مي توان به   آن، ضمن اعتراف به جهان واقع، براي شناخت و معرفتي بررسي مي كندپوزيتيويست

 متوسل شد و اشياء و امور جهان را در قالب رويكرد هاي متفاوت و جديدي روش هاي علمي
اين رويكرد ها عبارتند از رويكرد پديداري، پنداري، ساختاري، . گوناگوني مورد بررسي قرار داد

چنين رويكردهايي، به جاي مطالعه پديده ها در .  پايدارياستقراري، و  آثاري، رفتاري،مقداري، 
اشياء را در جريان  و هيئتي ساده و انتزاعي، ضمن توجه به همه جنبه هاي معرفت شناختي، امور

در اين نگرش، با قبول پديده هاي جهان . فعاليت و درقالب ايفاي نقش مورد بررسي قرارمي دهد
واقعي ونه اموري وهمي، مثالي و خيالي و با پذيرش اينكه اشياء در  ودات عيني وبه عنوان موج

اينكه آنچه ما  ن هستند و با اذعان آنها به عنوان اموري خارجي وص و تعيفرديت خود داراي تشخّ
، در قالب رويكرد هاي فوق الذكر به مطالعه پويا  است كه در خارج استهماني ازادراك كرده ايم 

 . فوائد اين نوع نگرش به تفصيل در اين مقاله آمده است. ه آنها مي پردازدو زند

 

  

  

  

  رويكرد روش شناختي.معرفت. شناخت. تعريف. مقوالت دهگانه. عرض. جوهر: كليد واژه ها

 

 

 

 

 

هاي فني  مطالعه تطبيقي ميزان آمادگي مديريت دانش آموختگان مديريت و رشته
  دانشگاهها

  عضو هيأت علمي گروه مديريت بازرگاني دانشگاه شهيد بهشتي چه دكتر منيژه قره
رشته مديريت بازرگاني دانشگاه شهيد بهشتيسيده معصومه غمخواري   دانشجوي دكتري 

  كارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي از دانشگاه شهيد بهشتيفر علي بهاري
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 از اهـداف اصـلي و مهـم    كند، اما يكـي  در هر كشوري نظام آموزشي اهداف متعددي را دنبال مي 
آموزشي، بويژه آموزش عالي، ارتقاء دانش، مهارت و توانايي دانش آموختگان براي شناخت و درك 

ش   مسائل و مشكالت جامعه و محيط واقعي لغايت فارغ       آموختگـان رشـته    التحصيالن اسـت؛ داـن
 سازمان و مديريت و مديريت نيز از اين امر جدا نيستند و هدف از آموزش آنان فراگيري تئوريهاي

  . كاربرد اين تئوريها در سازمانها و محيط واقعي كار و فعاليت است

در زمينه مديريت سعي شده است، با مقايسه تطبيقي سن  "اهميت آموزش"در اين مقاله با توجه به 
وان، ت(هاي مديريتي  هاي فني، تأيير اين عامل را بر افزايش قابليت آموختگان مديريت در رشته دانش

مورد بررسي و تجزيه و تحليـل قـرار داده و سـطح كيفـي آمـوزش را در مركـز          ) انعطاف، تمايل 
هاي مديريت و رشته فني  از  بنابراين، دانش آموختگان رشته. مؤسسات و مراكز مربوطه معين گردد

ه     آماري ما محسوب شده و تحليل داده دانشگاههاي سطح تهران جامعه   هاي بدست آمـده از نموـن
ر افـزايش آمـادگي مـديريتي      انتخاب شده نشان مي  دهد كه آموزش تئوريهاي مديريت اثر مثبتي ـب
تنها اثر مثبت مربوط به توانايي مديريتي است و آموزش بر تمايل به احراز (دانش آموختگان ندارد 

اگون مـؤثر نمـي     نقش رهبري و انعطاف  ، همچنـين تفـاوت   )باشـد  پذيري استفاده از سـبكهاي گوـن
آموختگان در شـرايط   داري بين اولويت استفاده از سبكهاي گوناگون توسط دو گروه از دانش   يمعن

  .است» استداللي«گوناگون مشاهده نشده است و سبك غالب مديريت در هر دو گروه، سبك 
  
  

  .پذيري سبك مديريتي، آموزش  توانايي، تمايل، انعطاف آمادگي مديريتي، : كليد واژه ها

 

 
  بررسي مضامين اسالمي و شرقي در آثار نويسندگان بزرگ روسيه:  عنوان مقاله

  )بررسي موردي آثار آلكساندر پوشكين، لف تالستوي و ايوان بونين(
  

خارجي دانشگاه تهران،زجان اله كريمي مطهر  دانشيار  روسي دانشكده زبان هاي    بان و ادبيات 
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  سي متون و كتب علوم انساني پژوهشگاه علوم انساني                      عضو گروه زبانشناسي شوراي برر
 

هاي برجستة شرقي هميشه مورد توجه نويسندگان  فرهنگ و اعتقادات شرق و همچنين آثار و شخصيت
و شاعران بزرگ جهان، بخصوص روسيه بوده كه تحت تاثير آثار و مفاخر ديني و ادبي مشرق زمين 

 مرزهاي طويل و مشترك روسيه با ايران و ديگر ممالك وجود. اند شاهكارهاي متعددي را خلق كرده
نشين قفقاز در خاك روسيه و نشر فرهنگ اسالمي از اين طريق و  اسالمي، همچنين وجود مناطق مسلمان

حافظ و به زبان روسي در اواخر قرن ... نيز ترجمه فراوان اشعار شاعران بزرگ ايران مثل مولوي، سعدي و 
هم از عوامل مهم توجه وافر نويسندگان روسي به فرهنگ و اعتقادات ديني و هجدهم و اوايل قرن نوزد

گيري از مفاهيم  نويسندگان بزرگ روسيه با الهام و بهره. باشد همچنين شاهكارهاي ادبي مشرق زمين مي
قرآن كريم و همچنين شاهكارهاي بزرگ شرقي، بخصوص ايراني، آثار جاوداني از خود به يادگار گذاشته 

توان به  به عنوان نمونه مي. و در آثارشان از قرآن كريم، مسجد، مناره و گنبد منقوش سخن گفته انداند 
، "درفش سبز"، "امت پيامبر"  و اشعار آلكساندر پوشكين  "پيامبر" و "از حافظ"، "تاسي از قرآن"اشعار 

در .  اشاره كرد بونينايوان "شب قدر" و "كوثر"، "الف، الم، ميم/ اسرار الهي"، ")ص(هجرت محمد "
مضامين و نوع توصيف . اين آثار  مقدسات، آداب و سنن اسالمي بسيار دقيق و زيبا توصيف شده است
  . آنها، حاكي از احترام ويژه اين نويسندگان به فرهنگ و اعتقادات مشرق زمين است

ند  ز آثار نويسندگان روسي مان  بونين؛ و تالستوي، پوشكيندر اين مقاله ضمن تحليل و بررسي برخي ا
گردد منبع الهام و پيدايش اين آثار و همچنين به علت توجه وافر اين نويسندگان به آثار ديني و  سعي مي

  . ادبي مشرق زمين مورد بررسي قرار گيرد
بازتاب شرايط روحي و رواني او در دوران سخت تبعيد در  پوشكين "تاسي از قرآن"مجموعه اشعار 
گيري از مفاهيم قرآني و با سرودن اين اشعار، روحيه و اميد به آزادي را در  و با بهرها. شمال روسيه است
م به اسالم و پيامبر اكرم را مطرح و به امت بونين. كرد خود تقويت مي يز در اشعار خود به صراحت احترا  ن

نين در آثار خود او همچ. كند تا در پي كماالت اخالقي، رفتار و اخالق شايسته باشند مسلمان توصيه مي
رو پيروان اديان مختلف را به اتحاد و  نشان داده است كه نگران سرنوشت انسان و اعتقادات اوست و از اين

  .حفظ اصول و موازين ديني و اخالقي دعوت كرده است
  . قرآن كريم، اسالم، مفاهيم، فرهنگ و اعتقادات، الهام، نويسندگان روسيه، شرق، آثار :ها  كليد واژه

  
  جايگاه برخي از رشته هاي علوم انساني در نظام هاي رده بندي كتابخانه

  
  دانشيار دانشگاه شهيد چمران اهوازدكتر مرتضي كوكبي
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نظامهاي رده بندي كتابخانه ابزارهايي هستند كه قرنها در نظم بخشي به مجموعه هاي كتابخانه ها      
نديهاي علومي كه توسط فيلسوفان انجـام شـده   اين نظامها عموماً متأثّر از تقسيم ب . نقش داشته اند  
 Dewey Decimal)(دهـدهي ديـويي   : ترين اين رده بنديها عبارتنـد از  رايج. است مي باشند

Classification كتابخانــة كنگــرة آمريكــا ،(Library of Congress Classification) ،
ــشناختي ب(Universal Decimal Classification)دهــدهي جهــاني   Bliss)لــيس ، كتاب

Bibliographic Classification)   ــاتر ــسترش پــذير ك  Cutter's Expansive)، و گ

Classification) .  در برابر اين رده بنـديها، رده  . اين رده بنديها غربي و عموماً آمريكايي هستند
ط فيلــسوفي     (Colon Classification)بنـدي كـالن    قـرار دارد كـه رده بنــدي هنـدي و توسـ 

برخي از اينها، مانند رده بندي دهدهي ديويي، سلسله . به نام رانگاناتان طرّاحي شده استرياضيدان 
مراتبي هستند به گونه اي كه توصيفگرها در آنها نسبت به واژه هاي ماقبل و مابعد خود، وابستگي   

زيرا در برخي ديگر، مانند رده بندي كتابخانة كنگرة آمريكا، شمارشي ناميده مي شوند . منطقي دارند
آنها كلية موضوعهاي عام و خاص، گردآوري شده و نيازي به شماره سازي از راه تركيب و افزايش 

در اين مقاله، نخست انواع علوم انساني با استفاده از مراجع و منابع معتبر شناسايي و . وجود ندارد
ه طـور خـاص در          هـر يـك از ايـن    سپس جايگاه علوم انساني به طور عام و انواع علوم انساني ـب

در بررسي نظامهاي رده بندي، سير تحول تاريخي اين رده . نظامهاي رده بندي بررسي خواهد شد
ه اي     . بنديها و ارتباط احتمالي ميان آنها مد نظر قرار خواهد گرفت    ه گوـن اين بررسـي همچنـين ـب

بي و رده بندي كالن مقايسه اي، جايگاه علوم انساني و زير مجموعة آن را در نظامهاي رده بندي غر
همچنين تالش خواهد شـد تـا جايگـاه رشـتة     . كه ملهم از فلسفة شرقي است مطالعه خواهد كرد     

  . كتابداري به عنوان يكي از رشته هاي علوم انساني در كلّية اين نظامها بررسي شود
  
  

  ،علوم انساني،  نظامهاي رده بندي كتابخانه: كليدواژه ها
  
  
  

جديد در ايرانت علوم اجتماعي وضعي  
رحيم 
 حممدي 
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غه اساسي آه موجب پيدايش و تكوين اين مقاله دغد
شد اوضاع نابسامان علوم اجتماعي جديد در ايران است 
و عمدتًا اين پرسش آه چرا علوم اجتماعي جديد در 

ايراني  ي توضيح و بيان حتوالت، تغيريات و اوضاع جامعه
  اين جامعهناتوان است و نتوانسته نسبيت حقيقي با 

 .برقرار منايد
براي توضيح وضعيت علوم اجتماعي جديد در ايران، 

در خبش اول يكسري . مقاله در دو خبش تنظيم شده است
اي توضيح داده شده است، از مجله پرسش اصلي  مباحث پايه

طرح شده و مفاهيم آليدي آن از قبيل مفهوم وضعيت، 
ائي ي ايراني و آشن علوم اجتماعي جديد، جامعه

شناسي شرح داده  ايرانيان با علوم اجتماعي و جامعه
در خبش دوم نيز وضعيت علوم اجتماعي جديد از . شده است

منظر چهار مكتب نظري تشريح شده و در عني حال تالش شده 
ي  ه  در هر يك از آهنا نسبت علوم اجتماعي جديد با جامع

 ابتدا از منظر نظريه ترمجه وضعيت. ايراني روشن شود
علوم اجتماعي در ايران بررسي شده است، سپس از منظر 
نظريه تاريخ هيدگر و گادامر به وضعيت علوم اجتماعي 

در مرحله سوم از منظر . در ايران نگاه شده است
گرائي جديد آه يك مكتب نظري پر  پوزيتيويسم و جتربه

سيطره در دوران جديد است، وضعيت علوم اجتماعي جديد 
ي نظريه  در هنايت از ديده. شده استدر ايران بررسي 

پارادامي به توضيح اوضاع علوم اجتماعي جديد در ايران 
 . امي پرداخته

اي آه از سراسر مباحث مقاله  در پايان نتيجه
حل ختم شده است  توان گفت به يك راه گرفته شده است، مي

و آن اينكه علوم اجتماعي جديد در ايران نياز اساسي 
. و از نو فهميدن و بازانديشي داردبه قرائت جمدد 

زيرا امروزه امكان اين قرائت جمدد و بازانديشي در 
علوم اجتماعي جديد در ايران پيدا شده است در حاليكه 
در گذشته و در مقطعي آه پاي علوم اجتماعي جديد به 

ويل امروزه . ايران باز شد چنني امكاني مهيا نبود
انقالب اسالمي آه حتول شرايط اين امكان به ويژه پس از 

 .در انفس و افكار را هم موجب شده، مهيا شده است
 
 
 

علوم اجتماعي، جتربه گرايي، مكتب : آليد واژه ها 
 نظري، نظريه پارادامي، 

  
  

 نقش وجايگاه زبان عربي درعلوم انساني
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 سيدحممد حسن مددي املوسوي
 

  –باحموريت انسان   –نقش وجايگاه علوم انساني 
غريقابل , احنطاط متدهنا  يا بالندگي فرهنگها و دررشد

 , تدوين برنامه هاي آموزشي علوم انساني  .ترديد است
علوم .هاي هرآشوراست  يكي ازپرچالشرتين برنامه ريزي

آه  –ازمهان ساهلاي خنستني انقالب اسالمي ايران  ,انساني 
برخي  مورد -باشعارانقالب فرهنگي وفكري مهراه بود

واين خودپيش درآمدي برشكل  دي قرارگرفتترديدهاي ج
 , باگذشت سه دهه ازانقالب.گريي شواري انقالب فرهنگي شد

تدبريمتوليان امروتالش دلسوختگان رمسي وغريرمسي عرصه 
اي جامع براي علوم   درتدوين برنامه, فرهنگ وآموزش

به معين  - انساني وساماندهي به روندآموزش اين دانشها
م توفيق دردستيابي به اهداف حاآي ازعد -عام آن

هاي  وشونيازبه بازنگري درموادآموزشي ور,موردنظراست 
هاي آموزش وپرورش وآموزش  آموزش علوم انساني درحوزه

 . آامال آشكاراستهاي علمي زهعايل وحو
ترين مشكل درآموزش علوم  آيد آه عمده به نظرمي

ابزارانتقال آن يعين زبان علمي اين  در، انساني 
ها  به حوزه انديشه ورود بسرت ترديد  بي. ستاهدانش

ترين ابزاردادوستدعلمي  ؛ وضروريست  زبان اودانشها
وفرهنگي دانشجويان وطلبه هاواستادان وپژوهشگران 

علوم قرآني ، فقه ، فلسفه  –بيشرترشته هاي علوم انساني 
 .زبان عربي است - ...تاريخ و, 

يكي  ,هاي عيين  ههاي مكتوب وشفاهي وجترب براساس گزارش
هاي علوم  ويژه درشاخه به, ما  آشكارترين چالشهاياز

يعين  ,مشكل آموزش زبان علمي اين رشته ها  ,انساني 
 شواهدحاآي ازآن است آه روشها . زبان عربي است

 پاسخگوي  ،درآموزش زبان عربي وتكنيكهاي موجود
 . نيازفرگريان واستادان نيست

 مشكل درآموزش اين زبان ترين آيد آه عمده به نظرمي
وتازماني آه  ,نگاه به اين زبان است  يا رويكرد، 

هرگونه  ,  آن تغيرينكندنگاه به و عربي زبانتعريف از
 .ش خنواهدبود اثرخب, وتكنيكها دگرگوني درعناوين وروشها

 :اصل مقاله مي خواهد به اين نتيجه برسدآه
در ه وقابل اجرا وتغيريجزئي اجراي يك طرح ساد با
 منطقي برخي جايي هاي آموزش زبان عربي وجابه برنامه

توان اززبان به شيوه درست  مي, ها  عناوين وسرفصل
فراگريان  دار وهبينه استفاده آردوزمينه هاي ارتباط معين

 .بادروس علوم انساني رامهوارآرد
فرهنگ   –علوم انساني   –زبان عربي   -آليدواژه ها

 .زبان دين   –دزباني رويكر  –چالش   –وانديشه 
 :درآمد
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  افول علوم انساني و اجتماعي ايران در قرن حاضر
  حسين مرزبان

با رويت عنوان اين مقاله اولين چيزي كه به ذهن انسان ممكن است برسد سئوال چرا افول 
است؟ آيا اين يك بد بيني روشنفكرانه است  كه مي خواهد خود را در غالب عنوان يك مقاله برخ 

 و يا شايد انعكاس ذهن پرسشگري است كه ازناتواني حل مسائل برون به گوشه خلـوت       بكشد؟
درون گزيده و عدم توانائي خود براي درك و حل مسائل خارجي، حتي در عالم ذهن، به گـردن       

و يا شايد حقيقتي خارجي است كه در قالب يك عنوان به تصوير كشيده شده تا . علم انداخته است
م انديشان ديگري را بتواند جمع كند، و تا شايد از جمع اين انديشه هاي نگران شايد دوستان و ه

. فريادي بم به جهت جلب نظر صاحبنظران پديد آيد و گوش شنوائي در اين شلوغي ها پيدا كند  
البته بعلت عدم اشراف خود به . آن چه ميدوارم در اين مقاله بدان برسم اثبات آخرين ديدگاه است

ه اقتـصاد    علوم انساني   به معناي عام آن شايد بهتر بود عنوان را محدود تر و دامنه بحث را فقـط ـب
البته عنوان را اخص نكردم زيرا گمان قوي دارم كه ساير شعب علوم انساني نيز . محدود مي ساختم

كـه  در اين مقاله بر آنم . دچار همين نتواني ها هستند، مگر اينكه خالف آنرا بتوان به اثبات رسانيد   
سط همـين            ه ـب عدم تواني علم اقتصاد بومي  را چند زمينه مشخص نمايم سپس تا حـد ممكـن ـب

  : فرضيات و ادعا هائي بشرح ذيل را مي توان در مقدمه عرضه نمود. زواياي بحث بپردازم
   درك ما از اقتصاد يك درك كامل و مفهوم دار نيست–الف 
  تحقيقاتي است  آنچه تدريس ميشود ناقص و بدون پشتوانه -ب   
 آمار و اطالعاتي كه بايد در شناخت پديده هاي اقتصادي مورد استفاده قرار گيـرد  -ج     

  نزد خواص
  .        است و عوام را بدان دست يازيدن محال است

و عدم كارآئي .   نظريه هائي كه بكار گرفته ميشود يا غلط است و يا بد فهميده شده اند-د 
  آنها هرگز

  . نميشود      مشخص 
 مجامع و تريبون هاي آزاد كه بتوان عدم كارائي نظريه ها و عملكرد آنها را به تصوير -ه  

  كشيد
  .     وجود ندارد و يا بسيار محدود است

اظران آگـاه   .  روز بروز بر دانش آمختگان اين سيستم معلول اضافه مبشود–و   و كار بر ـن
  مشكل تر

  .     مي سازد
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رج هـاي غنـي از     در خارج از مرزه  –ز   اي كشور ما، نظريه پردازان جهاني به معماري ـب
  تفكرات ادامه 

   ميدهند به نحوي فاصله من ايستاده در پاي برج، با  اوي ايستاده بر نوك برج بيشتر و      
  . و در خود داخلي اگربفهميم ضعف بيشتري احساس مي كنيم. بيشترميشود
حاليكـه در  . از سرچشمه درون سيراب شـويم  بعد از انقالب از خارج بريديم بللكه   –ح  

ارتباط با مجامع علمي خارجي قطع گرديد، و دچـار بركـه اي از   . سراب كوير درون گم شده ايم 
. دانشي شديم كه هم تابش خورشيد و هم استفاده هاي  نابجا از آن روز بروز تحليل اش برده است

  . باقي استنه درون را كشف كرديم نه ديگر رمق كسب علم از برون 
شان     در بحث اجمالي كه ارائه خواهد شد بهر يك از عنوانهاي طرح شده پرداخته خواهد شد، و ـن
داده ميشود كه آنچه از چرخه اين سيستم غير موثر خارج شود هر چـه باشـد حـالل معـضالت و       

  .مشكالت اقتصادي و اجتماعي جامعه نيست
  
  

  اعيافول، علو انساني، علوم اجتم: كليد واژه ها 
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  نسبت علوم انساني در كشور با        
  علوم انساني در غرب

  
   فريدون مظلوم گرمجاني

  
سان داشـته ومـي         علوم انساني دانش هايي را در بر مي گيرد كه از جنبه نظري ادعاي شـناخت اـن

انشناسي ، علم همانند فلسفه ، رو. خود قانون ساز و مولد است . خواهد او را به سعادت برساند    
  ... سياست و 

اما سعادت ها و كمال ها در دو فرهنگ اسالمي و فرهنگ معاصر به علت متفاوت بودن اصول و  
ساني   . خواستگاه تفكر ، دوگونه است و با هم منطبق نيستند     بين علوم انساني اسالمي و علـوم اـن

وري مغايرتي در علوم انساني هر چند در نگاه دانشگاهي و از جنبه ص. غربي تالزمي وجود ندارد 
اما در معناي اخص . در اين دو فرهنگ احساس نمي شود زيرا مصاديق خاصي را دربر مي گيرد    

  . كلمه از ديدگاه يك مكتب و با يك انديشمند تفاوتي ماهوي بين دو نگاه هست 
ن دنيا خالصه مكاتبي كه روان آدمي را صرفاً امري مادي پنداشته و همه ي وجود آدمي را در همي

مي كنند با آنكه روح و روان آدمي را امري ماوراي طبيعي  مي داند و علوم انساني را با اهداف و 
  . تعاليم و رسالت انبياء پيوند مي دهد نا همخواني فطري وجود دارد 

در نگاه اين دنيايي ، علوم انساني در غرب تاكنون نتوانسته است پاسخ و روش مناسبي براي حل    
هر روز شكاف ها و فاصله ها عميـق تـر شـده و    . ان هاي موجود در جوامع بشري پيدا كند   بحر

اما تجربه ي وحياني بهترين و بيشترين پاسخ . بشريت از اصل انسانيت خود بيشتر فاصله مي گيرد 
ها را در حل بحران ارائه مي كند تا جائي كه نويد مهار خوي سركشي انسان ها با تفـسير مفهـوم    

نيت و كرامت انساني و عدالت اجتماعي با گذر از فرديت و استقرار در جوامع بشريت مي دهد انسا
  . ، محلي براي هيچ شك و شهبه اي باقي نمي گذارد 

  . تجربه تاريخ گذشته اين حقيقت را به اثبات رسانده است 
  واژه نامه

   وحي – تضاد –حران  ب– ماده – ذهن – عقل – فرهنگ غربي – فرهنگ اسالمي –علوم انساني 
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  تطابق قواعد عربي و دستور زبان فارسي
  در فرايند برنامه ريزي درسي

  فريدون مظلوم گرمجاني
ــزد زبان شناسان به صورت ضرب المثل در آمده  عـدم تطبيــق و تطابق دو زبان در ـن

واند خود را به شايد بتوان با برخي از انواع ترجمه اين فاصله ها را كم تا هر زباني بت. است 
محدوده ي زبان ديگر برساند اما به علت وجود واژه هاي متفاوت و مقوالت دستوري و ساختار 

  .ويژه متن متفاوت ، حتّي در زبان هاي هم ريشه تطابق امري رؤيايي است 
پيوستگي زبان عربي در بخش واژگان و مفردات با زبان فارسي و نزديكي معنوي آن با 

 ايرانيان آنچنان است كه موجبات اين تصور را فراهم كرده كه زبان عربي زبان فرهنگ و تمدن ما
از طرفي زبان فارسي از جمله زبان هاي زنده دنياست كه بيش از ده قرن سره . دوم مادري ماست 

ما امروز به زبان فردوسي حرف مي زنيم و احتياجات خود را بر . و دست نخورده باقي مانده است 
اگر مقايسه اي سطحي صورت گيرد مالحظه خواهد شد كه عمده تغييرات ايجاد . يم آورده مي كن

شده در زبان فردوسي ، ورود واژه ها و بعضاً تركيب هاي نا آشنا در ساختمان فعلي زبان فارسي 
  . است 

اما آيا مي شود . فرهنگستان زبان فارسي در زدودن اين ميهمانان ناخوانده تالش مي كند 
  .واژه ها و بعضاً اصطالحات عربي هم چنين كاري كرد در زمينه 

پيشنهاد راقم اين سطور اين است كه به هيچ عنوان نمي توان در مورد زبان عربي چنين 
  .كاري كرد بلكه بايد مقدمات تطبيق و تطابق را فراهم نمود 

مدارس و . بخشي از آموزش زبان در هر فرهنگي بر دوش نهاد تعليم و تربيت است 
. انشگاه ها پرورش دهندگان غيرتمندان جامعه در آينده در عرصه ي فرهنگ و مليت مي باشند د

آشنايي با زبان عربي تقريباً از سال بدو ورود به مدرسه آغاز و در دوره ي راهنمايي در قالب زبان 
 دوره ي اما در. و ادبيات عربي جايگاه ويژه اي در برنامه هاي درسي برنامه ريزان پيدا مي كند 

دبيرستان براي حصول نتيجه ي مذكور در باال ، به نظر مي رسد بايد زبان عربي با فارسي نزديكي 
چرا كه امروزه دامنه ي استفاده از تركيب ها و يا حتي اصطالحات عربي در . ملموس تري پيدا كند 

  . كنيم زبان فارسي آنقدر نيست كه به خاطر آن يك درگيري خود ساخته براي همه ايجاد 
اين مقال مي كوشد يك بار ديگر اهداف آموزش زبان عربي در كشور را به چالش كشانده 
و به گمان خود آن را آسيب شناسي كند و معتقد است كه زبان عربي در قالب و شكل مورد نظر 
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 ملي ما –نمي تواند به عنوان وسيله اي در خدمت رسيدن به اهداف ملّي و ميهني فرهنگ اسالمي 
  .شد با

لذا پيشنهاد مي كند عربي سال اول دبيرستان براي كليه رشته ها به صورت درسي دو 
واحدي در قالب جديدي تدريس شود اما از سال دوم تا پايان دوره ي پيش دانشگاهي رشته هاي 
غير از ادبيات و علوم انساني قواعد صرفي و نحوي را در بطن و در متن كتاب هايي مثل زبان 

رجمه را در بطون كتاب هايي مثل قرآن و معارف اسالمي و دين و زندگي و ادبيات فارسي و ت
اما رشته هاي ادبيات و علوم انساني از سال دوم تا پايان دوره ي پيش دانشگاهي . فارسي بخوانند 

  .كتاب هاي مستقلي با هفته اي چهار ساعت تدريس خواهند داشت 
  .پيشنهاد شده ، عرضه شده است سر فصل ها و تمارين كليه ي كتاب عربي 

  
 صرف و نحو عربي – فرايند برنامه ريزي درسي – اطالح ساختار -تطبيق :كليد واژه ها

  . معارف – دستور زبان فارسي –
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هاي  بررسي سير پيدايش و گسترش مجالت در حوزه
  ن در ايرايعلوم تربيتي و روانشناس

  
  دكتر عبدالحميد معرف زاده

  ) هيات علمي دانشگاه شهيد چمرانعضو(
  

 نـشريات و  ر هـشتاد و شـش سـاله از انتـشا    هاين مقاله بـه بررسـي يـك دور      
تعداد . ميباشد1384 لغايت 1298 لمجالت علوم تربيتي و روانشناسي ايران از سا   

شـش ماهانـه و    ، يفـصلنامه دو هفتگـ   هفته نامه، ماهانـه،   عنوان نشريه خبري،  113
 ناز ايـ .  ميدهـد لات علوم تربيتي و روانـشناسي ايـران را تـشكي   ساالنه انواع نشري  

ايـن  .  توليد ميگـردد ا در شهرستانهن عنوا10 و ن نشريه در تهران  عنوا103تعداد  
 علـوم تربيتـي و   هعناوين توسط دانشگاهها، سازمانهاي علمي و پژوهشي در حوز   

ت علـوم  ايـن مقالـه سـير پيـدايش و گـسترش مجـال      . روانشناسي منتشر ميگردند 
ـ 88تربيتي را در ايران طي     سـئواالت زيـر پاسـخ    ه سال مورد بررسي قرارداده و ب

  :ميدهد
عناوين منتشره از چه زماني بسوي تخصصي شدن پيش رفتند و چـه عنـوان        

 ليا عناويني را شامل شدند؟نشريات بخش دولتي كدامند و چنـد عنـوان را تـشكي    
 شـامل چـه عنـاويني بودنـد     ميدهند؟نشريات بخش خصوصي كي ظهور كردند و  

خبرنامه، مجله علمي پژوهشي، علمي ترويجي، هفتـه نامـه   (؟نشريات از نظر نوع    
 چگونه بوده اند؟) و غيره

بيشترين تيراژ، كمترين تيراژ، گرانترين و ارزانترين نشريات كـدام بـوده انـد؟     
  ...بحثي درباره پيدايش علمي پژوهشي و ترويجي و

  
  

 پژوهـشي ،  –، علوم تربيتي، روانشناسي، تيراژ، علمـي  مجالت: كليد واژه ها   
  ترويجي
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  هاي علوم انساني  تأملي در برخي ديدگاه 
  

هاي  ريزي و تأليف كتاب دفتر برنامه               فخري ملكي   كارشناس گروه فلسفه و منطق
  درسي
  

ا پيروي از اين انديشه ب. هاست ها متد توليد آن ي پوزيتيويست يكي از اركان مهم انديشه
بيني و فلسفه و هرگونه دانش غيرتجربي را ازدانش تجربي بزدايند و  كوشند اثر هرگونه جهان مي

تفاوت علم تجربي عريان بنا كنند؛ لذا چون مايل هاي موجود  اند علوم كامالً كمي باشد، از توجه به 
 به -ماند  واقعيت از ديد آنان پنهان ميترين بخش همين دليل، مهم به. ورزند ميان وقايع امتناع مي

زنند؛ زيرا اين امور از نظر كيفيت نسبت به علوم  ي امور انساني دست مي ويژه زماني كه به مطالعه
كوشند امور انساني را نيز درست مانند  ها مي جديد در باالترين مرتبه  قرار دارد ولي پوزيتيويست

ها در حقيقت تنها يك روش دارند و اين روش را به نحو  آن. امور ديگر مورد مطالعه قرار دهند
ها با توجه به نظرگاه خاص خود   برند؛ زيرا آن ترين اشيا به كار مي همسان در مورد متفاوت

  . هاي ذاتي اين امور را مشاهده كنند توانند تفاوت نمي
ها را به شدت مورد  ، پوزيتيويست... چون ياسپرس، ماكس وبر، ديلتاي،ليوتار و  انديشمنداني هم

ي پوزيتيويستي  توان به شيوه ي امور را نمي اين انديشمندان معتقدند كه همه. اند حمله قرار داده
ويژه براي شناخت انسان بايد همدردي و قرابت روحي نيز برقرار كرد؛ از  مورد مطالعه قرار داد به

  .ه استها روبه ضعف گراييده و متزلزل شد رو، بنياد پوزيتيويست اين
  :ها  كليد واژه

  هاي زباني علوم انساني، پوزيتيويسم ، روش تفهمي ، بازي
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م و ي آن در نظام تعلي و رشته هايگاه علوم انسانيجا

 ت کشوريترب
-ماه نظري عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد کرج

 گروه زبان و ادبيات فارسي -دانشکده علوم انساني
 

.  مکتوب آن استياث فرهنگريث هر ملت، ماريپشتوانه و م
 نقش يريم گي تصميندهايمهان طور که ارزشها در فرا

 و يزيدارند، موثر بودن حضور فرهنگ در برنامه ر
ز ثابت شده است يت آهنا نيري و مدي، فناورياست علميس

پس . ت هر ملت دارديم و تربيم به تعليکه ارتباط مستق
 ي ما به دو دوره م و تعلم در کشوريند تعليفرآ

 :  شوديم ميمتفاوت تقس
 دوره قبل از اسالم -
ن مقاله مورد ي در ادوره بعد از آن، که به طو رامجايل-

  قرار گرفته استيبررس
م و يند تعليگر فرآي ديدر کشورها: ي فرهنگنيسه بيمقا-

ان بوده است که دانسنت آن يگر در جري ديتعّلم به شکل
را ملت ها بدون ارتباط يست زت اي ما حائز امهيهم برا
 مشکالت خود را که يي توانند به تنهايگر منيبا مهد

ارتباط با فرهنگ و متدن و مسائل وابسته به آن دارد 
، يد در هر دوره وضع اجتماعين بايبنابرا. ل منايندح
 را مورد مطالعه ني آن سرزمي و اقتصادي، فرهنگياسيس

 . قرار داد
 مهان طور که ارزش ها در :ي فرهنگ بر نوآورريتاث-

 نقش دارند، موثر بودن حضور يريم گي تصميندهايفرآ
، فناورانه و ي علمياست هاي و سيزيرفرهنگ در برنامه

 يد مورد بررسيکه با. ز ثابت شده استيت آهنا نيريمد
 . دريقرار گ

 که موضوعات آن مربوط به حتوالت و ي علوم انسانيبررس-
، کمال يي است که آرمان گرا انساني زندگي هايدگرگون

م ي، تعالي، عروج معنوالبايفي، خي، واقع پندارييجو
ل يل و فضاي، رذاياسي و سي اجتماعي، دگرگوهنامذهيب
 ي در خود منعکس مينه اي و مهه و مهه را چون آياخالق
 . کند
 تربييت  بررسي نظامهاي-
 تأثري جامعه بر آموزش و پرورش وتأثري آموزش و پرورش -
  جامعهبر
 
، علوم ي فرهنگنيسه بي فرهنگ، مقا:د واژه هايکل

 . ، جامعه و آموزش و پرورشيتي تربي، نظامهايانسان
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  سو محتواي درارزيابي وضعيت فعلي شيوة سازماندهي مواد و 
  انساني با تأكيد بر علوم تربيتي در نظام آموزش عاليرشته هاي علوم 

  )دانشگاه اراك و هيئت علمي گروه علوم تربيتيعض (دكتر سيد شمس الدين هاشمي مقدم
  

وه هاي سازماندهي مواد و محتواي درسي رشته هاي علوم يبررسي وضعيت فعلي ش  
انساني در نظام آموزشي ما نشان دهندة اين واقعيت است كه به رغم نقش و اهميت و كاربرد رشته 

وه هاي عرضة مواد و يي و شهاي مختلف علمي در قلمرو وسيع علوم انساني، نحوة سازمانده
محتواي درسي در رشته هاي مزبور از موقعيت و جايگاه علمي مناسبي برخوردار نيست و روش 

اي علوم انساني را در مقايسه با ساير ههاي رايج در سازماندهي اين مواد درسي، كارآيي رشته 
  ر مستقيم به سازمان ا ترديد و انتقاد مواجه ساخته است؛ اين مساله به طوبرشته هاي علمي 
. وه هاي سازماندهي مواد درسي و روش هاي عرضة مطالب درسي مربوط استيبرنامة درسي و ش

  در فرآيند
برنامه ريزي درسي، سازمان و ساختار محتواي دروس و چگونگي سازماندهي و تنظيم و توالي 

ت خاصي يمي مختلف از اه و مواد درسعلمي مطالب و موضوعات درسي در قالب رشته ها
سازمان . برخوردار است و مهم ترين نقش را در ميزان كارآيي برنامة درسي اجرا شده ايفا مي كند

 عناصر و اجزا و فعاليت هاي ياددهي و يادگيري است كه اين عناصر ه اي ازبرنامة درسي مجموع
 استفاده از ؛ يافته اندبا يكديگر ارتباط موثر و متقابل داشته و در نظام برنامة درسي توالي و استمرار

، كارآيي محتواي برنامة درسي اجرا  در سازماندهي اين عناصرروش هاي جامع، يكپارچه و موثر
  . درسي را تضمين مي كند برنامةشده در نظام آموزشي و در نتيجه تحقق هدف هاي

ه در نظام آموزشي ما، مواد و محتواي برنامة درسي در دوره هاي مختلف تحصيلي به ويژ  
در نظام آموزشي عالي، معموال به شيوة سنتي و رايج مانند شيوة موضوعات مجزا يا رشته هاي 

علمي و در چارچوب كتاب هاي درسي مختلف سازماندهي مي شود و محتواي اين رشته هاي 
اين روش . علمي و كتاب هاي درسي غالبا با يكديگر ارتباط محتوايي و هم پوششي الزم را ندارد

ي غالبا بر ارائه مفاهيم و موضوعات علمي در هر رشته يا مادة درسي تاكيد دارد و مواد و سازمانده
 و شودمجموعه رشته هاي علمي مجزا و مستقل از يكديگر تشكيل مي از محتواي برنامة درسي 

نتيجة كاربرد . معموال ارتباط، پيوستگي و هم پوششي ميان محتواي اين رشته ها بسيار ضعيف است
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يوة سازماندهي به ويژه در رشته هاي مختلف علوم انساني، ارائه حجم گسترده اي از دانش، اين ش
  معلومات و 

مهارت هاي علمي به يادگيرندگان است؛ داليل وشواهد بسياري نشان مي دهد كه اين شيوة 
، در سازماندهي عالوه بر كاهش ميزان يادگيري و انگيزة فراگيران به مطالعة محتواي برنامة درسي

رشته هاي علوم انساني به ويژه در نظام برنامه هاي درسي مجموع موجب كاهش ميزان كارآيي 
  بر اين اساس، در . ده استشآموزشي عالي كشور 

سال هاي اخير گرايش برنامه ريزان درسي، كارشناسان و طراحان كتاب هاي درسي به استفاده از 
تنيده با عنوان كلي رويكردهاي ميان رشته اي يا چند رويكردها يا الگوهاي جامع، يكپارچه و درهم 

رشته اي افزايش يافته است و از اين رو استفاده از رويكردهاي تلفيقي يا در هم تنيده به جاي 
ي رايج و سنتي، توجه پژوهشگران و عالقه مندان به توسعه و بهبود نظام برنامه ريزي ارويكرده

  .تاسرا به خود معطوف داشته درسي كشور 
 در سطح دانشگاه ها ∗مقالة حاضر كه بر اساس نتايح حاصل از اجراي يك پژوهش علمي  

و مراكز آموزش عالي دولتي استان مركزي تهيه و تنظيم شده است، ضمن ارزيابي وضعيت فعلي 
روش سازماندهي مواد و محتواي دروس در رشته هاي علوم انساني با تاكيد بر رشته هاي علوم 

ام آموزش عالي، ميزان كارآيي الگوي برنامة درسي موضوعات مجزا را مورد ارزيابي تربيتي در نظ
قرار داده و كاربرد اين الگو را با الگوي برنامة درسي تلفيقي مقايسه نموده است؛ در اين مقاله 

همچنين داليل استفاده از الگوي رايج موضوعات مجزا در نظام آموزش عالي از ديدگاه اعضاي 
  ي و دانشجويان رشته هاي علوم تربيتي مورد بررسي قرار گرفته و با اشاره به مزايا و هيئت علم

محدوديت هاي اين الگو، لزوم استفاده از الگوي تلفيقي در سازماندهي مواد درسي رشته هاي علوم 
  .تربيتي مورد بحث واقع شده است

 رشته هاي علوم  مواد و محتواي دروس درفعلي سازمان بر اساس نتايج بدست آمده  
ضمنا مزايا و . بر اساس شيوة موضوعات مجزا يا رشته هاي علمي قرار دارد) علوم تربيتي(انساني 

نامه ريزان درسي به استفاده از اين رمحدوديت هاي كاربرد الگوي موضوعات مجزا در گرايش ب
لفيقي ميزان كارآيي  مزاياي الگوي ت،از نظر اعضاي هيئت علمي و دانشجويان. الگو موثر بوده است

 و از اين رو استفاده از داده استي رايج و سنتي افزايش هااين الگو را در مقايسه با ساير الگو
  .الگوي برنامة درسي تلفيقي به جاي الگوي موضوعات مجزا مورد تاكيد قرار گرفته است

                              
∗
 در دانشگاه ها و مراكز آمـوزش عـالي دولتـي اسـتان     ، اين پژوهش با تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه اراك  - 

  . اجرا شده است1384مركزي در سال 
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 كارشناسان نتايج حاصل از اين پژوهش علمي مي تواند مورد استفادة برنامه ريزان درسي،  
  و طراحان 

كتاب هاي درسي دانشگاهي در نظام آموزش عالي و نيز برنامه ريزان درسي در وزارت آموزش و 
پرورش قرار گيرد و زمينه را براي توسعه تجربيات تازه در نحوة سازماندهي مواد درسي و تهيه و 

  .تدوين كتاب هاي درسي در نظام آموزشي كشور فراهم سازد
  
  

 الگوي - كتاب درسي -  مواد و محتواي درسي - برنامة درسي- سازماندهي :هاه كليد واژ
   نظام آموزش عالي- علوم تربيتي - علوم انساني - الگوي تلفيقي -موضوعات مجزا

  
  
  
  
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ۵۴

  
  
  

  :محور دوم 
  مناسبات علوم انساني و علوم تجربي

-  
  : موضوعات

  ربيتاثير علوم انساني در مباني علوم تج •
  هاي علوم تجربي در علوم انساني شناسي و نظريه تاثير روش •
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  مناسبات علوم انساني و علوم تجربي: موضوع مقاله
 

  حسن اخوان ارمكي
 

با توجه به پيدايش علوم جديد كه مهمترين حادثه دنياي مدرن اسـت كـه خـود موجـب پيـدايش        
 اقتدار هر چه بيشتر براي تصرف در عـالم وآدم شـده   تكنولوژي هاي مدرن گشته ودر نتيجه عامل 

است وباعث شده كه با اين نگرش به تمام مسائل و علوم انساني پرداخته شود، بطوريكه قلمروهاي 
وين متـون دينـي، ديـن شناسـي مـدرن              مختلف بشري را در حوزه الهيات، اخالق،شيوه تفـسير ـن

 .تري را برجاي نهاده است رف ودامن گسژوفلسفي، انسان مدرن تاثيري شگفت و

      حال اين سوال پيش مي آيد كه چگو نه مي توان بين باور به خدا وجاودانگي وساير تحوالت 
 ديني از يكسو ودادههاي معتبر وروشمند علم جديد از سوي  ديگر ارتباط  برقرار نمود؟

ر قبول كنيم كه واسطه علوم اگ .      براي اين فهم ما بايد د نبال  يك رابطه يا حد واسط باشيم 
بايد سراغ آن رفته ودر آن به جستجوي . ، رياضي است)علوم انساني(وفلسفه) علوم روز (تجربي 

ان    .اين حلقه مفقوده گشته وپل ارتباطي برقرار نمود چرا كه هم قانونمند است وهم قوي وهـم زـب
 .تمام علوم است وخود از نظمي قابل اعتبار برخوردار است

رياضي (ين مهم باعث رشد وتعالي بيش از پيش هم رياضي ميگردد چون يكي از كاربرد هاي   كه ا
پيدا شده وهم علوم انساني را به حد اعالي توانائي و قدرت ميبرد بطوريكـه  ) كاربرد علوم انساني 

يك زبان بي نظير صد درصد علمي براي آن تدارك شده و در تمام مشاجرات و مباحث با چنان   
و اگر روزي كسي  .ارد مي شود كه هيچ وقت تا بحال چنين روزگاري به خود نديده استقدرتي و

يه از باب علوم انساني را بخواهد ارائه دهد حتماً بايد با زبان     ادعا بر رد و يا اثبات هر مسئله و نظر
 اين بي و به قولي از  .علمي و درمقابل علماي عالم ومحقق علوم انساني و رياضي رويارو گردد 

حاليه اينجانب  .سرو ساماني نجات يابد ودروازهاي ديگري از علم و معرفت وحكمت را در نوردد
كاربرد رياضي در علوم (بيش از چندين سال است كه اين مهم را تحت عنوان كتاب هندسه تاريخ 

 .انجام داده ام)انساني

) رالي ترجمه مرحوم مسعود فروزان جان ب ف(       در كتاب هندسه تاريخ،با استفاده از جبر مجرد
كه زير بناي رياضي است، چنان قانون مند ونوگرا به مسائل علوم انساني پرداخته كه تماماً همديگر 

ودر نهايت نتايج .ادامه وماحصل فعلي شده است 2و1را پوشانده اند ودومجلد كتاب آناليز انسان 
      .جالب وكاربردي دارند،كه قابل تامل است

 
    ↔دوتائي ها   ↔گروهها          ↔حلقه ها        ↔ميدانها      ↔سيعهاي جبري    تو
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 اعداد 
          ↨                          ↨          ↨                  ↨      ↨ ↨   

    ↔شروع تاريخ     ↔تمدنها          ↔حكومتها     ↔اديان          ↔    فرهنگ      

 انسان 
 

چون تراوش شده .      در هندسه تاريخ ثابت نموده كه همه علوم با زبان يكديگر قابل بيان هستند
 .و به چندين سئوال جواب داده شده است.از يك مغز كلي وفراگير هستند

  آيا تاريخ علم است ؟ سپس اثبات اين نظريه) 1

  يا علم تاريخ براساس نظم است؟اثبات با نظم رياضي)2

 ا گفته هاي تاريخ بر اساس ريا ضي و هدف نهائي تاريخ كشف ن)3

 پيدايش يك زبان جديد وقوي و كامل براي علوم انساني كه در خور توجه مي باشد،اگر مورد      )4
 .قبول واقع شود بهترين راه براي دفاع از نظريات در باب علوم انساني است

 عالم وارتباط د قيق بين اجزاءآن        مهمترين حقيقتي كه عقل بشري آن را كشف كرده وحدت 
واين ارتباط واتصال چنان د قيق است كه هرگاه كسي در يك جزء آن بدقت مطالعه كند  اين .است

زيرا قوانين خلقت در همـه جـا   .مطالعه دقيق او را بر فهم وادراك ساير اجزاءنيز كمك خواهد كرد 
 .نسق استشبيه به هم هستند ونظامات افرينش در زمين وآسمان بريك 

اين جهان يك فكرت است از عقل كل            عقل چون شاه است و صـورتها    ::        مولوي
 رسل

ر     ه دو اـث در رابطه با اصل موجوديت اديان ومذاهب الهي كه همان رشد وتعالي انسان مي باشد ـب
شر   از بحث انسان در قـرآن وتفـاوت انـ   . اشاره دارم  2و1ديگرم به نامهاي آناليز انسان     ا ـب سان ـب

اعداد با عدد يك وصعود به (وتفاوت مومن ، مسلمان ،كافر ، مشرك، منافق   رابطه انسان با خدا   
سان واصـول موضـوعه      )سمت مثبت بي نهايت ونزول بسوي منفي بي نهايـت       دانهاي اـن واع زـن اـن

 جبرتـاريخ ][جبرجامعه يا اصل موضوعه ضرب][جبر طبيعت يا اصول موضوعه جمع ) [اديان(ميدان
 ]جبر خويشتن يا اصل موضوعه ترتيب][يا اصول موضوعه توزيع پپذيري

واع مهــاجرت، امامـت چيــست ؟، خـواص جبــري       :مهـاجرت   ع ، خــواص كلـي توابــع و اـن تواـب
سان (مختصات دكارتي  ) خواص جبري مسلمان شيعه   (اعدادمختلط ، نامـساوي  )جدول شناخت اـن

نتيجـه  ( نيز مباحثي چون مـشتق  2ليز انسان در رابطه با آنا مثلث ، مختصات قطبي و عرفان شيعي 
،تفـاوت علـم اقتـصاد ومـذهب     ) عمل انسان در اين جهان وانتگرال نتيجه اعمال ما در آن جهـان    

مالكيـت  (، قبض وبسط جهان بيني، امت واحده )ايده الوژي(اقتصاد، جهان بيني ، نسبتهاي مثلثاتي  
، ربا  tg,cotg مالكيت وسهم عوامل توليد ، محدوديت هايsin,cos، رابطه بين سرمايه وكار )خدا
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  دوره وتناوب، log,-logوحركت بسوي ] 1-و1[+،مضاربه، مزدوري ، اصل حاكميت ،خروج از 
، تعويض قبله ، )نماز(، توابع مثلثاتي ،مالكيت وتوحيد، توابع لگاريتم)قدر مطلق (مالكيت وعدالت   

، تركيب نماز با زكاه، )زكاه(الم ،تابع نمائي و عبادت در اسlog=colog–لگاريتم دهگاني ، تكبريا 
ع هـذلولي در ميـدان    (ونعمتهاي اسالم )بركت در اسالم(نماي مختلط، توابع هذلولي     حـج  )Cتواـب

  .انشااهللا ارزش ارائه داشته باشد...و با مكه10و ارزش عدد ) lim(1+2.3…x)^1/x=10حد (و
  
  

ساني، فرهنـگ سـازي، امـام       ز انسان، رلي  ، آناريخهندسه تا : واژهاي كليدي  ياضي كاربرد علـوم اـن
  .شناسي، دين پژوهي
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آسيب شناسی کاربرد روش های جتربی در علوم 
 انسانی
 

 نعمت اهللا اکربی
 عضو هيات علمی گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

اّولني طبقه بندی منطم علوم را به ارسـطو نـسبت مـی         
مــی " فلــسفه" موعــه علــوم را در زمــان ارســطو جم.دهنــد

ــی      ــه مـ ــته ارائـ ــه دسـ ــم درسـ ــد و از علـ ناميدنـ
ــد ــف:گردي ــری,ال ــسفه نظ ــيات( فل ــامل رياض ــک و ,ش فيزي

ــه ــی  :ب) ماورالطبيع ــسفه عمل ــامل(فل ــالق:ش ــت ,اخ سياس
 ).خطابه و جدل: شامل(فلسفه شعری:ج)وتدبريمنزل

علـوم را بـر   , مهچنني اگوست کنت پدرعلم جامعه شناسی     
يکـی ديگـر از     .ديگرتقـسيم بنـدی مـی کنـد       حسب تاثريبر مه  

تقسيم بنـدی علـوم بـر حـسب        ,تقسيم بندی های ديگر علوم    
از مجلـه تقـسيم بنـدی      .علوم قياسی و علوم استقرايی است     

تقـسيم بنـدی بـر     ,هايی که امروز برای علوم مطـرح اسـت        
است؛تا حدودی بنيان گذار ايـن تقـسيم بنـدی          " روش"حسب  

  در ايـن ارتبـاط سـوالی       کانت.دانست" کانت"را می توان    
" مـالک متـايز  "يا " مساله کانت " مطرح ساخت که بعد به       را

معروف گرديد و آن اينکه يک علم جتربـی از غـري جتربـی در           
بر اين اسـاس اگـر علـوم انـسانی         . کجا متمايز می گردد   

را به علوم انسانی جتربی و علوم انسانی غري جتربـی دسـته          
ــی  ــاربرد روش هــای جترب ــسانی بنــدی کنيم؛ک  در علــوم ان

چگونه امکان پذير اسـت؟و چـه آسـيب هـای ممکـن اسـت در              
 معرفت حاصل در اين روش اجياد گردد؟

 روش,آسيب شناسی,علوم جتربی,علوم انسانی:کليد واژه
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  نگرش متخصصين رشته هاي علوم ديگر درمورد پژوهش در علوم انساني
  

   رحمان صحراگردوسپيده چيت ساز

  
  

  
ر اين تحقيق جايگاه پژوهش در علوم انساني از ديدگاه متخصصين و دانش آموختگان ساير       د

به نظر مي رسد اغلب اين اشخاص نتايج تحقيقات علوم . علوم در ايران مورد بررسي قرار مي گيرد
انساني را بديهي مي دانند و در مواردي ضرورتي براي انجام پژوهش در علوم انساني نمي بينند، در 

در اين تحقيق . اين جا اين بحث مورد بررسي قرار مي گيرد و صحت و سقم آن كنكاش مي شود
بدين گونه كه پرسشنامه مذكور . براي جمع آوري اطالعات الزم از پرسشنامه استفاده شده است

  .توسط تعدادي از افراد تحصيل كرده در علوم ديگر غير ازعلوم انساني پاسخ داده شده است
توجه به نقش بسيار با اهميت و ارزنده اي كه رشته هاي علوم انساني در جوامع بشري       با 

برعهده دارند، پژوهش و مطالعه در اين رشته ها مي تواند بسياري از مسائل اجتماعي و ارتباطي 
مسائل . انسانها را حل بنمايد و باعث شود تا جامعه اي سالم تر و پيشرفته تر براي خود مهيا كنيم

تنها با مطالعات علوم ... رواني، تربيتي، حقوقي، اجتماعي، فلسفي، زباني، ادبي و غيره-وحير
با ارزش نهادن و درك اهميت واقعي اين گونه رشته ها، . انساني مورد بررسي قرار مي گيرند

تخصيص بودجه هايي براي پژوهش در اين زمينه، به روز كردن كتب و آشنايي با نظريه هاي جديد 
  .راستي مي توان يك جامعه را به طوركلي متحول نمودبه 
  
  

  .  علوم انساني، پژوهش، جوامع انساني :  كليدواژه
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ضرورت، : آموزش علوم انساني به دانشجويان پزشکي
 روشها و چالشها

 
 آرش حدادگر، علريضا منجمي، شقايق حق جو

 دانشگاه علوم پزشكي -دفرت پرورش استعدادهاي درخشان
 اناصفه

دانشگاه علوم پزشكي  -مرکز حتقيقات فيزيولوژي کاربردي
 اصفهان

توسعه روزافزون علوم پزشکي و پيشرفتهاي شگرف 
تکنولوژيک در تشخيص و درمان، باعث شده است بيماري 

اين . جباي بيمار در کانون توجه پزشکان قرار گريد
تاکيد بر بيماري موجب بي توجهي به زمينه اجتماعي، 

در جربان رويکرد . انساني فرد بيمار شده استفرهنگي و 
در طب که تالش دارد بيماري ) reductionist approach(فروکاسيت 

انسان را با مفاهيم بيولوژيک توضيح دهد مکتب کل نگر 
)Holism ( ،پديدار شد که سعي مي کند موضوعات اجتماعي

از . فرهنگي و جتارب فردي را نيز در پزشکي وارد کند
 هنضت نقد اجتماعي، برتري علم وتکنولوژي در ١٩۶٠دهه 

مهزمان با اين .  جامعه مدرن را مورد سوال قرار داد
تغريات مطالعاتي نيز درباره نقش فقر و حمروميت 

مهه اينها منجر . اجتماعي در بروز بيماريها بعمل آمد
به اضافه شدن علوم انساني به برنامه هاي درسي 

حيطه . ز چندين سال پيش شددانشکده هاي پزشکي دنيا ا
هاي تدريس شامل فلسفه، تاريخ، اخالق، جامعه شناسي و 

بيشرت اين برنامه ها بصورت . انسان شناسي پزشکي است
دروس اختياري است و شامل سخنراني عمومي، منايش فيم 

علوم . يا خواندن داستان و پروژهاي دانشجويي است
بزاري و هم انساني در برنامه آموزش پزشکي هم نقش ا

نقش ابزاري آن وقيت است که مثال از . غري ابزاري دارد
هنرهاي تصويري  براي ارتقا مهارت فرد در تشخيص عالمي 
بصري بيماريها يا از داستان سرايي براي آموزش مهدردي 

استفاده غري ابزاري از .  با بيمار استفاده مي شود
 فردي علوم انساني براي آموزش مهارهتاي عمومي، توسعه

آموزش علوم انساني در دانشکده . و مهارهتاي تفکر است
تصور غالب اين . پزشکي با چالشهايي روبرو خواهد بود

است که آموزش علوم انساني و خمصوصا ادبيات به 
دانشجويان پزشکي از آهنا پزشکان انسان تري خواهد 
ساخت در صورتيکه علوم انساني شامل مکاتب خمتلفي است 

 . راتر از اين مورد داردو کارکرد ف
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) medical humanities(علوم انساني پزشكي: آليد واژه
 ،  )medical education(،آموزش پزشکي
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  علم خوب در علوم انساني چه نوع علمي است ؟
  پرسشي درست يا غلط

  دكتر فرهاد خرمائي استاديار دانشگاه شيـــراز
از مهمترين اين چالش ها . ي روبرو است علوم انساني در عصر كنوني با چالش هاي فراوان  

آن است كه از روش شناسي هر رويكردي كه پژوهش در حوزه ي علوم انساني به انجام رسد، 
دانشي بدست خواهد آمد كه ممكن است  با دانش مكتسب از روش شناسي رويكردي ديگر 

ثباتي ، تفسيري و انتقادي باور رايج اين است كه تاكنون سه رويكرد يا پارادايم ا. متناسب نباشد 
ارائه شده است كه هر يك داراي شيوه هايي مدون براي ورود به واقعيت هاي موجود در علوم 

از نظر پارادايم اثباتي دانشي خوب است كه به طريق . انساني و كسب دانش در اين زمينه هستند 
شخصي است كه با كمك حقايق تجربي جداي از انديشه هاي . تجربي و قابل مشاهده بدست آيد 

علم . اين دانش بايد ظرفيت مبادله شدن بين انسان ها را داشته باشد . ابزارهاي دقيق بدست مي آيد
از نظر پارادايم تفسيري دانشي خوب است كه . اثباتي علمي عام، تعميم پذير و جبر گرايانه است 

 انسان است كه دنياي اجتماعي .از طريق مشاركت همدالنه و تعامل با انسان هاي ديگر بدست آيد
خويش را تفسير مي كند و به زندگي خود معني مي دهد ، فهم سيستم هاي معنايي انسان ها اساس 

علم تفسيري علمي خاص كمتر قابل تعميم و . دانش است و اين دانش ريشه در ارزش ها دارد 
نسان را به نوعي نقشه پارادايم انتقادي معتقد است كه علمي خوب است كه ا. نسبي گرا است 

چه حقايقي مهم هستند و كدام مهم . مجهز كند و به او بگويد كه  كجا بايد بدنبال حقايق باشد 
  .علم انتقادي سياست محور و ارزش مدار است . نيستند 

هر يك از اين رويكردها ريشه در باورهاي فلسفي دارند كه ممكن است سنخيت كمتري با   
پس اين پرسش همچنان باقي خواهد بود كه آيا مي توان . مي داشته باشد باورهاي اعتقادي اسال

پارادايم چهارمي متصور شد كه تناسب بيشتري با باورهاي اسالمي داشته باشد؟ بر اساس مباحث 
اين شك هنوز باقي خواهد بود كه آيا . مطرح در اين مقاله حتي اگر پارادايم ديگري تدوين شود 

 صحيح باشد؟ " از روش شناسي برگرفته ازاين پارادايم مي آيد، مي تواند مطلقاآنچه كه با استفاده
به نظر مي رسد اگر توسعه بر پايه دانش و دانايي محور عمل باشد ، پس هر دانشي كه با كاربست 

لذا نمي توان . روش شناسي هاي متفاوت بدست مي آيد در كاربرد داراي اهميت خواهد بود 
اگر دانش و علم ابزار . رو علوم انساني را از پيكره دانش جهاني منفك ساخت پيكره دانش در قلم

پس محور اصلي تعهد، مسئوليت پذيري . عمل است و انسان انديشمند بكارگيرنده اين ابزار است 
  .اين اصل محوري را نبايد مورد غفلت قرار داد. و تقواي بكار گيرنده دانش خواهد بود 

   رويكرد انتقادي  -4 رويكرد تفسيري -3 رويكرد اثباتي  -2وب  علم خ-1 :كليد واژه 
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   تجربي هيم متافيزيكى و علوممفا                    

                                                                
 محيد رضانيا

 
امروز  تمامى مكاتب و ديدگاه علمى كم و بيش بر يسم، كهاى چون پوزيتيو مكاتب تجربى افراطى

محدود  حسى و تجربى شناخت علمى انسان را به شناخت سلطه دارند،) و از جمله علوم انسانى(
 بنابر تئورى . كنند فراتجربى را در فرايند علم انكار مى شناخت فلسفى و نموده و دخالت هرگونه

  جاى بحث و پژوهش«پوزيتيويسم 

ارزش  پوچ و بى ماند و همه مسايل فلسفى باقى نمى آور پيرامون مسايل ماوراءطبيعت ى و يقينعلم
 .گردد تلقى مى

گونه  هيچ ها را نيازمند و تجربى دانسته و آن هاى علمى را صرفا حسى ديدگاه كه شناخت اين
م در پى دارد، براى عل گوناگونى پيامدهاى متعدد و داند،  نمى زيربناى فلسفى و ماوراء طبيعى

هاى  از يك سو و شناخت ميان معارف دينى و فلسفى ها ايجادشقاق و جدايى قاطع كه يكى از آن
 :به اختصار بايد گفت. است ديگر علمى و تجربى از سوى

 هيچگونه شناخت متقن تجربى ممكن متافيزيكى بدون يك سرى مفاهيم و معارف فلسفى و -1

 .نيست

 هاى فلسفى و متافيزيكى فرض عظيمى از پيش انبوه  در عمل ازها نيز خود پوزيتيويست -2

 هاى تجربى، كه از انگارى مفاهيم متافيزيكى و اعتبارشناخت پوچ مثال .كنند اند و مى استفاده كرده

 تخطى از اصول روند، بدون ورودبه حوزه متافيزيك و ادعاهاى آنان به شمار مى ترين اولى
 .نيست پذير پوزيتيويستى امكان

 
 
 
 
 

مفاهيم متافيزيكي، علوم جتربي، معرف : آليد واژه ها 
 فلسفي، علوم انساني
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  بررسي عوامل انسجام در متون شيمي آلي دانشگاهي
 ) Ph.D ( عضو هيئت علمي دانشگاه پيام نوردكتر بلقيس روشن

  مريم آرميون كارشناس شيمي و كارشناس ارشد زبان شناسي همگاني
  

بررسي ميزان و نحوه به كارگيري عوامل انسجام در متون شيمي آلي   مي پردازد كه در حال مقاله حاضر به 
متن به گروهي از جمالت اطالق مي شود كه . حاضر در دانشگاه هاي ايران در دوره كارشناسي تدريس مي شوند 

دهند ، و انسجام ارتباط و چه كتبي باشند و چه شفاهي ، چه كوتاه باشند و چه بلند ، يك كل يكپارچه را تشكيل    
در زبان فارسي پژوهش هاي متنوعي درباره متون ادبي و داستاني . وابستگي ميان اجزاي تشكيل دهنده متن است   

) شيمي و   فيزيك : مانند ( صورت گرفته است ؛ ولي بررسي ميزان بهره بري از عوامل انسجامي در متون آموزشي 
در اين جستار سعي بر اين است كه از طريق روش هاي  علمـي  .  شده است زمينه اي است كه كمتر به آن توجه     

آماري ، عوامل انسجام در متون شيمي آلي دانشگاهي ، از داده هاي كيفي تبديل شود و از اين رهگذر باب بررسي 
ا استفاده شده  در اين پژوهش از دو شيوه كتابخانه اي و تحليل محتو. آماري و رايانه اي در سياق علمي گشوده شود 

مباحثي مانند زبان علم ، گفتمان علمي ، زبان شناسي متن با استفاده از روش كتابخانه اي ، و تجزيه و تحليل . است 
 پاراگراف از سه كتاب شيمي 222بر اين اساس ، . متون شيمي با استفاده از روش تحليل محتوا صورت گرفته است 

ر اسـاس الگـوي    )  نشر دانشگاهي ، دانشگاه اصفهان و پيام نور مي باشـند  كه به ترتيب از انتشارات مركز ( آلي   ـب
  .مورد تجزيه و تحليل گرفته اند  ) 1976( معرفي شده از سوي هاليدي و حسن 

سجام           راي اـن ي از عوامـل مختلفـي ـب نتايج حاصل از تجزيه و تحليل داده ها نشان مي دهد كه در متون شـيمي آـل
از اين . ده و  بين سبك و سياق علمي و  نحوه استفاده از اين عوامل رابطه اي وجود دارد بخشيدن به متن استفاده ش

از اساسي ترين عوامل انسجام در تهيه متن بوده   % ) 01/31( ميان عامل انسجامي واژه عام با بيشترين بسامد وقوع 
 نشان دهنده استفاده كمتر نويسندگان متن   % )2/ 18( و عوامل تضاد معنايي و پيوند زماني با كمترين بسامد وقوع 

عوامل انسجام بخش متن ، داراي نقشي راهنما ، سازمان دهنده و روشني بخش . علمي از اين عامل انسجامي است 
همچنين مي توانند ابزاري ارزشمند در جهـت  . به متن بوده ، و مخاطب را وارد كنش مستقيم با نويسنده مي كنند   

  .غي همانند  ارضاء مخاطب ، ايجاد اعتماد و منطق در نوشتار باشند ايجاد تأثيرات بال
... شامل جامعه آماري ،  حجم نمونه و ( در اين مقاله پس از اشاره به مباني نظري و  پيشينه تحقيق ، روش تحقيق 

  . گردد و فرضيه ها ، نتايج تحقيق همراه با جدول ها و نمودارها مشخص مي شود و پيشنهاداتي ارائه مي) 
   

  . زبان علم ، زبان فارسي ، زبان شناسي متن ، گفتمان كاوي ،  عوامل انسجامي ، متون شيمي آلي :   كليد واژه 
  

  پيش نياز توسعه پژوهش: تفكرنظام گرا  
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   در حوزه علوم انساني
  مطالعات آموزش و پرورش عضو هيات علمي پژوهشگاه دكتر رضا ساكي

 
 

به اين معنا كه .  حوزه علوم انساني در گرو كوششهايي عالمانه است پژوهش و توسعه آن در    
بخش پژوهش و توليد علم در علوم انساني بايد ابتدا مقصد خود را به درستي درك كند و سپس 
براي حركت در اين مقصد ابزارها و امكانات متناسب را تشخيص و به فراخور از آنها استفاده 

م مناسبي براي توصيف مفروضات مورد نياز براي توسعه پژوهش در تفكر نظام گرا مفهو. نمايد 
در تفكر نظام گرا پژوهشگر علوم انساني ، اتكاي خود را بر مباني . حوزه علوم انساني است 

سازگار با هدف و ماهيت دانش پژوهي در علوم انساني مي گذارد و با بنيادهايي فلسفي ، علمي ، 
سپس دانش توليد . م انساني هستند ، حركت خود را آغاز مي كند كه درخور علو....  اخالقي و 

شده را در ميان مخاطبان  منتشر و اشاعه مي دهد ، در راستاي كاربست يافته هاي خود با برنامه  و 
متعهدانه عمل مي كند و در آخرين گام از چرخه پژوهشي خود ، كل فعاليت خود را به معرض نقد 

ز دستاورد چنين فرايندي فكورانه رشد مي يابد تا فعاليت ديگر پژوهشي و ارزيابي مي گذارد و ا
سازمان هاي پژوهشي در حوزه علوم انساني نيز . خود را  با قوت و خبرگي بيشتري دنبال كند 

در حال . براي رشد به طي چنين فرايندي در ابعادي وسيع تر و در تعامل پويا با محيط خود دارند 
وجود دارد كه نشان از نبود يا ضعف تفكر نظام گرا در توليد دانش حاضر شواهد متعددي 

چنين نقصاني مي تواند حاصل صرف منابع متعدد . پژوهشي در حوزه علوم انساني در ايران دارد 
  .انساني و مادي را در اين حوزه بسيار ناچيز گرداند 

  
  
  

اي پژوهش در علوم تفكر نظام گرا ، پژوهش در علوم انساني ، كاستيه: كليد واژه 
  .انساني ، اشاعه پژوهش ،كاربست پژوهش ، پژوهش در ايران 

 
 
 
 

  " آواشناسي توليدي  "
   تجربي –علمي توصيفي 
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  دانشگاه شهيد باهنر كرمان آزاده شريفي مقدم

  
  

و علوم تجربي تقسيم ) نظري (علوم را به طور كلي مي توان به دو شاخه علوم توصيفي 
 يان دسته سومي هم وجود دارد كه نمي توان اجزاء آن را در يكي از كرد، اما در اين م

اين دسته از علوم . شاخه هاي پيش گفته قرار داد و از ويژگي هاي شاخه ديگر غفلت ورزيد
آنچه در ارتباط با اين علوم مهم و ضروري است ، . نقطه تعامل نظريه و تجربه مي باشند

  . بي و توصيفي در تنظيم ، تدوين و ارائه مطلب استاستفاده از تركيبي از شيوه هاي تجر
در اين پژوهش، آواشناسي به عنوان شاخه اي از زبان شناسي كه به دليل تعامل نظريه و 

هدف اين علم . تجربه در آن در دسته سوم قرار مي گيرد، مورد توجه نگارنده بوده است
در اين شاخه گره .  آواهاستتوصيف ، توضيح و تشريح عناصر محسوس و تجربي زبان يعني

  . خوردن توصيف و تجربه به يكديگر آشكار و نمايان است
  

 – مختصات توليدي –آواها /  اصوات – زبان شناسي –واشناس توليدي آ :كليد واژه ها 
 .آواشناسي همگاني 

 
 
 
 
 
 
 
 

 هزار پر پرواز سيمرغان آمسان دانايي
سهيال صالحي مقدم 

عضو هيات علمي 
 لزهراءدانشگاه ا

 
اين مقاله در حمور مناسـبات علـوم انـساني و علـوم          

جتربي و رياضي و تـاثري علـوم انـساني و هنـر در مبـاني             
علـوم جتربــي اســت و نويــسنده ســعي دارد بــه ايــن مهــم  

پـاي   بپردازد آه مهچون گذشته علـوم انـساني بايـد پابـه           
 يعلــوم جتربــي و رياضــي ، مهندســي و پزشــكي ســري تكــامل

 از آن دور نگـردد و بـا الگـو قـراردادن          داشته باشد و  
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بزرگاني چون ابن سينا و خواجه نصري طوسـي و شـيخ هبـايي           
و حكيم عمر خيام و نظامي عروضي مسرقنـدي ، ايـن حقيقـت           
را بپذيرمي آه علوم انساني در پيـشرفت علـوم و فنـون و           

 . ارتقاء فرهنگي و اجتماعي جامعه نقش آليدي دارد 
آــه در گذشــته مهــه ري اســت ضـرو  توجـه بــه ايــن نكتــه  

فرهنـگ اسـالمي و ادبيـات غـين فارسـي          در  دانشمندان مـا    
ند و يـا حـداقل مطالعـات عميقـي        ا  ه بود ي  داراي حتقيقات 

سـيمرغاني بودنـد   انـد و در حقيقـت        ن زمينه داشته  در اي 
آردنـد    سـري مـي   در آمسان دانايي  با هزار پر پرواز آه    آه  
 .   

سته و مقبـويل بـه ارائـه     در زمان امروز بايد به حنو شاي      
علوم انساني مهت گماشـت تـا بتوانـد خماطبـان را شـيفته             
خود سـازد و بـه ايـن ترتيـب در مهـه زمينـه هـا شـاهد                

 . پيشرفت شاياني باشيم 
 
 
 
 

علوم انساني ، علـوم جتربـي و رياضـي ،         : واژگان آليدي   
شـيخ هبـايي، عمـر خيـام ،      ابن سينا ، خواجه نصري طوسي،       

 . رقندي نظامي عروضي مس
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  پيرامون روش تحقيق
  دكتر غالمرضا فدايي دانشيار دانشگاه تهران

  
چنانچه روش متناسبي با موضوع پژوهش انتخاب . روش تحقيق اساسي ترين مقوله پژوهش است 

پس از روش هاي سنتي ارسطويي، اثبـات  . شود كار تحقيق سريع تر و مطمئن تر انجام مي شود     
اما اخيرا عدم كارآيي آن، به ويژه .  بعد وجه غالب پژوهش ها بوده استگرايي از زمان دكارت به 

اخيـرا تفـسيرگرايي، و روش انتقـادي    . در علوم انساني محققان را به عـدول از آن واداشـته اسـت      
اين مقاله مدعي است كه تقسيم تحقيق به تجربي و . درقالب اقدام پژوهي بسيار متداول شده است

ه پژوهشها از تجربه و لو تجربه ذهني برمي خيزند و با استمداد از عقل   هم. عقالني صحيح نيست  
ممكن است وجه غالب تجربه و عقالنيت در هر پژوهش متفـاوت باشـد امـا     . به نتيجه مي رسند   

بنا براين اثبات گرايي اگر به معناي اين باشد كه وراي تجربه چيزي نيست . خالي از آن دو نيست  
ن معنا باشد كه هر پژوهشي ناگزير از دهليز تجربه مي گذرد امري پذيرفتني اشتباه است و اگر به اي

ه دو بخـش آزمـودني و     . است نگارنده مدعي است كه همه پژوهش ها را مي توان از يك منظر ـب
در اين مقاله به اهميت رويكرد در پژوهش هم اشاره مي كند و مطالعه همـه  . پيمودني تقسيم كرد 

شت محور پديداري، پنداري، سـاختاري، رفتـاري، اسـتقراري، اسـتمراري،     پديده ها را در قالب ه   
طبعا هر يك از اين رويكردها روشي مناسب با خود را طلب مي . مقداري و آثاري ميسر مي داند 

  .كند
  
  

  روش تحقيق، اثبات گرايي، تفسيرگرايي، روش انتقادي، علوم انساني: كليد واژه ها 
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  تربيت بدني جمهوري اسالمي ايرانتوليد علم در رشته 
  مقايسه دو حيطه علوم انساني و  مباني زيستي

  
و هيات علمي ضدانشجوي دآرتاي تربيت بدني وع فرزام فرزان

  دانشگاه مازندران
  

رشته تربيت بدني يكي از اولين رشته هايي است كه به عنوان علوم جديد از بدو تاسيس    
 گروه و دانشكده 50امروز اين رشته با حدود .  گرفته است در كشور نضج)  1313(دانشگاه تهران 

يكي از  و صدها عضو هيات علمي و پذيرش ساالنه هزاران دانشجو در مقاطع چهارگانه دانشگاهي ،
همچنين با توجه به اين كه دانشجويان . پرجمعيت ترين رشته ها در جمهوري اسالمي ايران است 

ت بدني را اجبارا مي گذرانند ، در زمره رشته هايي قرار دارد تمامي رشته ها ، دروس عمومي تربي 
  .كه بسياري از دانشجويان با آن آشنايي دارند

تعداد فعاليتهاي علمي و پژوهشي اين رشته در ده سال اخير به مدد رويكرد نوين مديران و 
  .پشتكار و انگيزش اساتيد جوان رشته ، جهشي درخشان يافته است 

گرايشهاي درسي   سال گذشته ،70 فراز و نشيبهاي تاريخي اين رشته در اما صرف نظر از 
ساني ،   .اين رشته به دو دسته كلي علوم انساني و مباني زيستي تقسيم مي شود     در دسته علـوم اـن

گرايشهايي همچون مديريت و برنامه ريزي ورزشي ، فلسفه تربيت بدني و تاريخ تربيت بدني قرار 
 زيستي نيز گرايشهايي همچون فيزيولوژي ورزشـي، طـب ورزشـي و رفتـار     در دسته مباني . دارند

  .حركتي قرار دارند
در اين مقاله با روش تحقيق كتابخانه اي و با آمار توصيفي و استنباطي، به مقايـسه توليـد    

كتـب   شاخصهاي مورد بررسي شامل كتـب تـاليفي ،  .علم در اين دو دسته كلي پرداخته مي شود    
الت همايشهاي داخلي، مقاالت همايشهاي خارجي، مقاالت مجالت علمي پژوهشي مقا ترجمه اي ،

  .مي باشد )  ISIبا تاكيد بر مجالت ( داخلي و مقاالت مجالت علمي پژوهشي خارجي
با توجه به اين كه موضوع علم رشته تربيت بدني ، انسان و حركات بدني او مي باشـد ،     

ي و چشم انداز آينده توليد علم در بخش علوم انساني نگارنده در صدد است وضعيت و تبعات فعل
  .و غير انساني اين رشته را مقايسه و بررسي كند

  
  

   چشم انداز– توليد علم – تربيت بدني –ارزيابي : ه هاكليد واژ
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  تاثير كشورشناسي بر ميزان فراگيري زبانهاي خارجي
  علمی دانشگاه گيالنت عضو هيئآرش گل اندام

 
رجی يکی از مهمرتين خبش های رشته علوم زباهنای خا

انسانی به مشار می روند، چرا که در جهان امروز دنياي 
به منظور . بدون ارتباط و تعامل هيچ مفهومی ندارد

باالبردن اين ارتباط دوطرفه و هبره گريی هرچه بيشرت از 
آن در رشته های خمتلف علوم انسانی، نياز فراگريی 

اغلب زبان آموزان به . هم استزباهنای خارجی بسيار م
هنگام فراگريی و به کارگريی زبان خارجی با مشکالت 
متعددی روبرو می شوند، يکی از آن موارد عدم شناخت 
کافی و کامل از حنوه به کار بردن کلمات آموخته شده 
در موقعيت های پيش آمده به دليل ندانسنت فرهنگ آن 

 .کشور می باشد
مر مطالعه و شناخت مباحثی  در مقاله فوق امهيت ا

چون فرهنگ، تاريخ، جامعه، رسوم و سنت ها، دين و 
باورهای مذهبی که مهگی را می توان حتت عنوان کشور 
شناسی گرد آورد، به هنگام فراگريی زباهنای خارجی مورد 

در کار فوق تاثري آشنايی با . مطالعه قرار می گريد
 های خارجی موضوع کشورشناسی در ميزان فراگريی زبان

بطور عام و زبان روسی بطور خاص بر دانشجويان ايرانی 
در پايان نتايج بدست آمده، پيش هناد . بررسی می شود

 .ها ارائه شده و منابع ذکر می گردد
 
 
 
 
 
  کشور شناسی، زبانهای خارجی، زبان روسی:  ها آليد واژه

 
 
 
 
 
 
 

  ضرورت تعامل متافيزيك و علوم 
 -علي مرادخاني استاديار گروه فلسفه دانشگاه آزاد                                                          

  تهران شمال
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با نظر به اينكه در دورة سنتي . مقاله حاضر گزارشي اجمالي از گسيختگي متافيزيك و علوم است

اما در .  هم بودندمتافيزيك و علوم، كه مثال در نظام متافيزيك و علم ارسطويي است، در تعامل با
دورة جديد و ظهور انقالب علمي خاصه علم كالسيك سدة هفدهم و هيجدهم آرام آرام اين تعامل 

معني  متافيزيك بي) positivism(در سدة نوزدهم با ظهور فلسفة تحصلي . سست شد
)meaningless ( وتعاطي بدان بيرون از حوزة شناخت و در قلمرو ساليق اميال و عواطف قرار

هاي متافيزيكي در معناي سنتي خود از هدايت علوم  ها و نظام در سدة بيستم نيز فلسفه. گرفت
اين . اي استقالل از علوم بدست آوردند بازماندند و با طرح مسائل فني در حوزة زبان و منطق گونه

فه و حمايت كرد اما در اين ميان فلس) techno_scince(فن _استقالل از آنها در مقابل نقد علم
در حوزة علوم را نيز از ) rationality(متافيزيك ديگر نقش اصلي خود را يعني طرح عقالنيت 

گفتار حاضر تذكر به تعامل متافيزيك و علوم را نه يك مسئلة فني آكادميكي كه . دست دادند
اند تا د داند و تذكر بدان تعامل را برعهدة اصحاب متافيزيك مي اي مربوط به حيات انسان مي مسئله

  .در ماهيت، دستاورد و نقش علم در حيات انسان  انديشه كنند
  
  
  
  

  متافيزيك ، علوم ، تعامل، كسيختگي، : كليد واژه ها 
 
 
 
 
 
 
 
 

   و روش شناسي علوم انسانيهرمنوتيك
                                                                  سيد خدايار مرتضوي

  
 چاپ و 1962 عنوان كتاب اميليو بتي است كه در سالابه روش عام علوم انسانيهرمنوتيك به مث
 بتي به طور آگاهانه و عامدانه و در يك مجادله علمي با گادامر اين عنوان را براي .منتشر شده است

او بر اين باور بود كه هرمنوتيك روشي است كه براي فهـم موضـوعات همـه    . كتاب خود برگزيد 
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در مقابل، گادامر بر اين باور بود كـه اساسـاً از طريـق    .  قابل استفاده است انساني علومرشته هاي   
روش و روش نمي توان به حقيقت، خصوصاً حقيقت تازه، دست يافت و لذا عنوان كتاب خود را 

ه    حقيقت  انتخاب كرد تا نشان دهد روش يك مقوله و حقيقت مقوله ديگري است و اين دو مقوـل
با يكديگر ندارند و حقيقت نه از طريق روش بلكه از طريق ديالكتيك به دسـت  ارتباط يا تالزمي   

  .مي آيد
قبل از اين مجادله، شاليرماخر قائل به اين بود كه به رغم تفاوتهاي انواع متون با يكديگر و در زير 

ان   ي اين تفاوتها، نوعي وحدت بنيادين وجود دارد كه همه متون را به هم مرتبط مي سازد و آن زـب
وي بر پايه اين وحدت در پي بنا نهادن دانش هرمنوتيك عامي بود كه تمام . بودن انواع متون است

شايان ذكـر اسـت كـه در روزگـار شـاليرماخر،      . رشته ها و شاخه هاي علوم انساني را دربرگيرد     
. هرمنوتيك هاي خاص و متعددي وجود داشت كه هر كدام معطوف به بخشي از علوم انساني بود

و ) متـون و اسـناد حقـوقي   (، هرمنوتيك حقوقي)متون ديني و مقدس(ي مثال، هرمنوتيك كالمي برا
از جمله هرمنوتيك هاي خاص و موضعي بودند كه هركدام  ) و متون ادبي   اشعار( هرمنوتيك ادبي 

ود       در چنـين شـرايطي   . به دنبال تدوين اصول و قواعدي براي تفسير و فهم متون خـاص خـود ـب
 برآمد تا يك علم هرمنوتيك عام براي همه علوم انساني ايجاد نمايد و در تالش شاليرماخر درصدد

براين اساس، كار بتـي  . بود تا اصول و قواعد عامي براي تفسير و فهم همه انواع متون وضع نمايد 
در امتداد كار شاليرماخر به شمار مي آيد و استمرار آن محسوب مي گردد و هدف هر دو، قـرار     

  .يك به عنوان روشي عام براي علوم انساني بوددادن هرمنوت
از سوي ديگر، تمايزي كه ديلتاي ميان تبيين و فهم قائل شد و براساس آن تبيين را خاص علـوم    
ش هرمنوتيـك در علـوم           انساني و فهم را خاص علوم تجربي دانست، زمينه را براي گـسترش داـن

 آگوست كنت، جـان اسـتوارت ميـل و    برخالف متفكراني چون. انساني بيش از پيش مهيا ساخت     
وده و               ساني ـب ي و علـوم اـن راي علـوم تجرـب ارنست ماخ كه قائل به وحـدت و يگـانگي روش ـب
پوزيتويسم را ترويج مي كردند، ديلتاي موضوع و ماهيت اين دو نوع علم را از اساس متفاوت مي 

ي هرمنوتيك را به مثابه ديلتا. دانست و بر اساس اين تفاوت، براي هر كدام روشي خاص قائل بود
ي        مبنايي معتبر براي علوم انساني قرار داد كه به زعم وي قابل مقايسه با مباني معتبـر علـوم تجرـب

  .است
با اين توصيف، پرسشي كه اين مقاله در صدد پاسخگويي به آن و يا دست كم در صدد طرح آن   

ساني   برآمده است، اينكه با توجه به چنين تالشهايي امروزه چه نسبت      ي ميان هرمنوتيك و علـوم اـن
وجود دارد؟ به عبارت ديگر، جايگاه و نقش هرمنوتيك در روش شناسي علوم انساني چيست و آيا 
هرمنوتيك توانسته است مبنايي عام و معتبر براي روش شناسي علوم انساني فراهم آورد؟ پاسخ اين 
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 نه تنها به صورت روشي مهم و قابل پرسش يا فرضيه مقاله عبارت است از اينكه امروزه هرمنوتيك
توجه براي فهم موضوعات علوم انساني درآمده و بر روش شناسي علوم تجربي نيز تأثيراتي داشته 
است بلكه حتي به مثابه روشي براي رهايي و آزادي انسان و نيز به مثابه فلسفه وجودي انسان تلقي 

پي تبيين جايگاه مقوله هرمنوتيك در علوم مقاله حاضر ضمن بررسي اين ابعاد، در . مي شود است
  .انساني با تأكيد و تمركز بر روش شناسي علوم انساني است

 
 
 
 
 

علوم انساني ، روش شناسي، هرمونتيك آالمي : آليد واژه ها 
 ، هرمنوتيك حقوقي، هرمنوتيك ادبي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

) Medical humanities(آيا علوم انساني پزشكي  
رشته اي              يك رويكرد بينا

)interdisciplinary ( است؟ 
 مرآز حتقيقات فيزيولوژي آاربردي، علريضا منجمي

 علمي دانشجوياندفرت پرورش استعدادهاي  ،شقايق حق جو

 دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  آرش حدادگر
 

جامعه ( ، علوم اجتماعي)ادبيات، فلسفه، اخالق ، تاريخ( علوم انساني طب به كاربرد علوم انساني      
در آمـوزش طـب و   ) هنرهاي تصويري، تئاتر، سينما( و هنر ) شناسي، انسان شناسي، روانشناسي   

نارسايي هاي ديدگاه مكانيكي حاكم بر شاخه هـاي مختلـف   .  اطالق مي شود )practice(طبابت
ه دنبـال يـافتن       تعريفـي فراگيـر   طب كه مبتني بر دواليسم دكارتي بود، جرياني را برانگيخت كه ـب

)holistic ( اجتماعي-روان-يكي از اولين  تالشها، پارادايم زيست. از انسان بودند)bio-psych-

social ( اما چون پارادايم مشتركي , بود كه سعي داشت با يك رويكرد التقاطي مشكل را حل كند
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در حال . دبين اين رشته ها وجود نداشت چارچوب آن از نظر نظري و فلسفي رضايت بخش نبو   
( حاضـر دو  رويكــرد در علـوم انــساني طـب وجــود دارد كـه يكپارچــه گـرا يــا وحـدت گــرا        

integrative (   و تكثــر گــرا )pluralistic ( ـد ــام دارـن رويكــرد تكثرگـــرا كــه چندرشـــته   .ـن
است به دنبال انساني كردن كارگزارانِ طب است در حالي كه رويكرد  ) multidisciplinary(اي

 ) interdisciplinary(بال انساني كردن طب در خالل يك فعاليت بينارشـته اي وحدت گرا به دن  
ست       .  است . پيشرفت علوم انساني پزشكي را مي توان نشانه اي از بحران پارادايمي در طـب داـن

بسياري از پژوهشگران اين رشته خود از جامعه پزشكي هستند، مي كوشند با بهره گيري از مفاهيم 
دون   سان گـرا          علوم انساني ـب ه كـار گـرفتن متـد و پـارادايم هـاي آن طبـي اـن  humanistic(ـب

medicine (    الزمه به وجود آمدن يك رويكرد بينارشته همگامي هر دو رشته  . را به وجود آورند
اگـر  . به ويژه همكاري فعال جامعه پزشكي است در قالب يك فضاي گفتماني دموكراتيك اسـت      

 باشد، و علوم انساني پزشكي در صدد است كه رويكـرد  هدف اعالي طب ارتقاي سالمت انسان 
  .  بينا رشته اي باشد بايد  همراه طب در رسيدن به اين هدف بكوشد

  
،رويكرد بينارشته ) medical humanities(علوم انساني پزشكي: كليد واژه

  )Interdisciplinary approach(اي
  انداز فردا وضعيت امروز و چشم: كنگرة علوم انساني

  دهنده و فضاي رشد علوم مهندسي جهت: علوم انساني
  

  ) واحد علوم و تحقيقاتدانشگاه آزاد اسالمي،عضو هيئت علمي (زاده  دكتر محمد نقي
  

در اكثريت قريب به اتّفاق مراجع و منابعي كه به تاريخ و پيشرفت و توسعة علوم طبيعي و 
اند، موضوع تحوالت فكري و  دسي پرداختههاي مهن تجربي و مهندسي و همچنين علوم پايه و رشته

فلسفي جوامعي كه توسعه و پيشرفت علمي در ميان آنها به وقوع پيوسـته و تـأثير ايـن تحـوالت        
نمونة . فكري و فلسفي بر دانشمندان و آراء و آثارشان، از جايگاهي در خور توجه برخوردار است  

تـوان   اسالمي و دوران مدرن غرب به وضوح مـي بارز آن را در مطالعة دوران يونان باستان، دورة   
حتّي در دوران معاصر نيز، بسياري ابداعات و سبكها ابتدا در قلمرو فلسفه و علـوم    . مشاهده كرد 

شوند، و پس از مدتي در علوم و هنرها و معماري و شهرسازي و ساير علوم رواج  انساني مطرح مي
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اني و به ويژه تأثير مباني معنوي آنها در شكلگيري علوم اين مقاله با مطرح كردن علوم انس. يابند مي
  .ناپذير علوم مهندسي و علوم انساني خواهد پرداخت مهندسي، به اتّحاد غيرقابل ترديد و انفكاك

تجربيات و پژوهشها بيانگر آن هستند كه هر عـالم و محقّقـي قبـل از هـر چيـز متـأثّر از          
تواند مستقلّ از  شود، علم نمي س آنچه كه بعضاً گفته ميدر واقع، به عك . باشد  جهانبيني خويش مي  

ة حاضـر، در پـي    . جهانبيني و به عبارتي بدون توجه به معنويت مورد نظر انسان مطرح باشد   مقاـل
هاي معنوي آن با علـوم مهندسـي و مقايـسه اجمـالي آن در      شناسايي ارتباط بين جهانبيني و جنبه  

ر موضـوع آمـوزش در دورة    تأثير عل. گذشته و حال خواهد بود   وم انساني و مباني فكري جوامع ـب
  .اسالمي و همچنين دوران مدرن نيز مورد بحث خواهند بود

  
  
  

   علوم انساني، علوم مهندسي، جهانبيني، فرهنگ، آموزش:ها كليد واژه
  
 
  
  
  
  
  
  
  

  :محور سوم 
نقش علوم انساني در ارتقاء علمي، فرهنگي و 

  اجتماعي كشور
  :موضوعات

  هاي آن در پيشرفت علوم و فنون يت علوم انساني و رشتهاهم •
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  اهميت علوم انساني در كشورهاي پيشرفتة صنعتي •
  افزاري و توليد علم نقش علوم انساني در جنبش نرم •
  هاي آن در ارتقاء فرهنگي و اجتماعي جامعه نقش علوم انساني ورشته •
اعي و بهداشت رواني هاي آن در باال بردن امنيت اجتم نقش علوم انساني و رشته •

  جامعه
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نقش  علوم  انساني  در ارتقاء فرهنگي  و  اجتماعي  جامعه
  علي  محمد احمدي

  
. انسان   ، ذاتاً  كنجكاو  است  و ميل  دارد  نيازهاي  خويش را با  دانائي و آگاهي مرتفع سازد     

رغائي واحدي را طي مي انسان و مجموعه عالم  هستي ، گرچه يك واحد منسجم وپويا ست وسي
چه در  متدلوژي و روش  هاي  علمي  و پژوهشي  ،  (– عمدتاً –كند ، لكن در مطالعه و تحقيق 

،  تجزيه  گرا  و جزئي  نگر  است  و در  عين  علم  ، )  و چه در زمينه و موضوع  مورد مطالعه  
 عالم  ذهن  بشر  ،  تجليات  كاشف حقيقي  واحد  است  اما در  گستره  فعاليت  هاي  علمي  در 

  يافته  -متعدد  و  متنوع چه  به  لحاظ  روش  شناسي  و  چه  به لحاظ  موضوع  مورد  مطالعه  
  علـوم   -1:    حوزه  منقـسم  مـي  شـوند     3است و در  يك  تقسيم  بندي  كلي  ،  علوم  به   

ات  و پژوهش  هاي  علمي  جديد  گرچه  مطالع(   علوم  تجربي  -3  علوم  رياضي  -2انساني  
  مخـدوش  سـاخته    - و بشدت-، مرز  علوم  گوناگون  را در  اين  سه حوزه  ،  بيش  از  پيش  

ساني  ،   -است  و خصوصاً  شكل گيري  رشته هاي  ميان  رشته اي  علوم       نظير  جغرافياي  اـن
 ژنتيك  ،  بيوتكنولوژي  ،  اخالق برنامه  ريزي  شهري  و روستايي  ،  بيوكراسي  ،  روانشناسي 
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ما را بر آن مي دارد  كه  به  يك  بازنگري  در تبيين  فاكتور ها و شاخص هاي ....  زيستي  ، و  
البته  پرداختن  به اين موضوع  به فرصتي  [تقسيم  بندي  علوم  در  حوزه هاي  مختلف  بپردازيم 

ه    و براساس  همين  تق. ديگر  موكول  مي  شود    سيم  بندي  رايج  ،  به بررسي  موضـوع  مقاـل
  ] .پرداخته  مي  شود 

  
  

   علوم انساني، ارتقاء فرهنگي، روش هاي علمي، تقسيم بندي رايج:كليد واژه ها 
  
  
  
  
  
  
  
  

  جايگاه نقد در آموزش علوم اجتماعي
   فرهنگي–به عنوان بستري براي توسعه علمي 

  هيد چمران اهواز دانشگاه شعضو هيات علمي فرهنگ ارشاد
  

 به خاطر مي آيد سنگ محك زرگران "هنگامي كه از نقد ونقادي بحث مي شود، تعبير سنتي بارزي كه معموال
بر همين پايه است كه . و عمل محك زدن است كه به اين وسيله ميزان خلوص يك قطعه طال را مي سنجند

 و تشخيص امر اصيل از غير اصـيل گفـت   "يگوهرشناس"در ادبيات كالسيك و در قالب كنايه و استعاره از    
سقراط عقيده داشت جهل، عين شر . شايد روشن ترين معناي نقد، سنجش دقيق چيزي باشد. وگو مي شود  

كسي كه در فضاي علمي به نقادي روي مي آورد و يك گفتار را به نقد مي كشد، . است وعلم عين فضيلت
ردارد    البد مي خواهد در حقيقت پژوهي يا حقيقي تـر كـ        اگـر گفتـه سـقراط را    . ردن گفتـار علمـي گـامي ـب

. بپذيريم،مي توان نتيجه گرفت كه نقد اصولي و معياري، يك فضيلت، يا حد اقل راهي به سوي فضيلت است
منابع موجود گواهي مي .نقد، تاريخي طوالني دارد و همواره  توسعه و بالندگي علمي بانقد همراه بوده است   

.  تاريخي نقد به بررسي ومراجعه به كتب مقدس ديني بويژه كتاب عهد عتيق مي رسددهند كه يكي از مباني
دان قـدرت را            بدين معنا كه مردم عهد باستان هنگامي كه مي خواستند رفتـار مـسئوالن حكـومتي و خداوـن
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. دس بودبنابراين، نقد بازگشتي به كتاب مق. مراجعه مي كردند) تورات يا انجيل(ارزيابي كنند به كتاب مقدس 
ميشل فوكو هم در بحث فشرده اي كه در اين باره دارد، اين فرض را پيش مي كشد كه ريشه تاريخي نقد با 

  .قرائت كتاب مقدس ارتباط پيدا مي كند
       ترديدي نيست كه از قرن شانزدهم به اين سوي و به دنبال جنبش رنسانس، علم پيشرفت زيادي نموده، 

 ميالدي، سهم غير قابل انكاري در شكوفايي 18 و انديشه اين دوران، بويژه در قرن و بسياري از بزرگان علم
. جايگاه       برجسته اي دارد) 1804-1724(در اين ميان و در منطق نقادي، امانوئل كانت  . علوم داشته اند  

ه كانت، نقد از ديدگا.  مشهور شده است"فلسفه انتقادي"نقد، صفت مشخصه تفكر كانت است و نحله او به 
مـي تـوان   . خرد ناب، تعيين حدود ومنابع عقل ناب و اصول و شرايط تحصيل معرفت اولي و ماتقدم است 

علم اگر در چالش نقادي ودر . گفت كه يكي از خصيصه هاي بارز هر نظريه علمي، توان انتقادپذيري آن است
نقـد  .  به نقد كشيده نشود، علـم نيـست  كشاكش سئوال برانگيزي قرار نگيرد و نظريه هاي پذيرفته شده قبلي 

بعضي تصور مي كنند انتقـاد در  . علمي، يكي از قوي ترين محرك ها و راه هاي اعتالي آگاهي علمي است  
رنگ و جنبه سياسي پيدا مي كند، در ) و به طور كلي در علوم اجتماعي(مباحث جامعه شناختي و اقتصادي   

، سياسي شـدن  " و هميشه رنگ سياسي نمي گيرد؛ ٍثانيا" ضرورتا، نقادي در اين حوزه علمي،"حالي كه اوال  
نقد فقط به علوم اجتماعي محدود نمي شود، چنانكه منتقدان نسبيت و كوانتوم براي كوبيدن نظريه هاي علمي 
غير قابل قبول خودشان، به روش ها و عمل سياسي متوسل شدند، و قضيه اوپنهـايمر و گوشـه گيـري او از      

   يك عمل سياسي بود " اي، صرفاتحقيقات هسته
  

  علوم اجتماعي ، توسعه علمي و فرهنگي، فلسفه نقادي: كليد واژه 
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بررسي تاثري نظام آموزشی متوسطه بر 
 تقاضاي اجتماعي آموزش عايل

از ديدگاه شرآت آنندگان جماز به انتخاب رشته درآنكور (
١٣٨٢-٨٣( 

 
 هيات علمي دانشگاه اصفهانعضو اآربي  ... نعمت ا

 

در اين حتقيق سعي شده از ديدگاه داوطلبان جماز به 
انتخاب رشته ، تاثري  عوامل و امکانات آموزشی در 
نظام آموزشی متوسطه بر تقاضاي اجتماعي براي آموزش 
عايل شناسايي گردد، جامعه آماري، داوطلبان جماز به 

ر اصفهان  در شه١٣٨٢- ٨٣انتخاب رشته آزمون سراسري 
 پرسشنامه از بني آهنا تكميل ٤٣١بوده آه بدين منظور 

 ٤ سؤال بوده که ٢٣پرسشنامه ي مذآور حاوي . شده است
 سوال آن مربوط به نظام آموزشی می باشد 

 : سؤال اصلی پژوهشي

تا چه اندازه سيستم آموزشي و دبريستان بر تقاضاي ) ١
 ست؟اجتماعي براي آموزش عايل تأثري گذار بوده ا

 تقاضاي قالب اجتماعي براي آموزش عايل آه در تقاضاي
افراد جامعه براي دريافت خدمات آموزش عايل مطرح 

 جوامع، به سرعت رو به گسرتش حتوالتشود، با توجه به  مي
آنند  ريزان جوامع سعي مي است، از اين رو برنامه
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.  به چنني تقاضايي پاسخ مناسيب دهنداملقدور حيت
 )١٣٧۴سهرابي،(

 متأثر از عايل آلي تقاضاي اجتماعي براي آموزش طور به
  :)١٣٧٧عمادزاده،(دو دسته عوامل است

سعي و تالش : عوامل قابل دسرتس و آنرتل مانند) الف 
 گرفته، رعايت بني صورتهاي  فرد، انگيزه، هزينه
. … ريزي درسي و آموزشي مناسب و  نيازهاي الزم، برنامه

 در اختيار فرد متقاضي يا  عوامل معموًالقبيلاين 
 .باشد داوطلب مي

عرضة : عوامل غري قابل دسرتس يا برون زا مانند) ب 
 پذيرش دانشگاهها، هوش ظرفيتآموزشي،  خدمات و امكانات

 . … و استعداد؛ فرايند گزينش و 
 عايل را آموزش اگر عوامل مؤثر بر تقاضاي اجتماعي حال

ن آهنا مورد توجه بدون توجه به درون زا و برون زا بود
 دسته از عوامل را بر چهارتوان   قرار دهيم؛ مي
 :  عايل مؤثر دانستآموزشتقاضاي اجتماعي 

  و ويژگيهاي فرديعوامل .١
  اجتماعي، فرهنگي و حميطي عوامل .٢
 آموزشي و امكانات  عوامل .٣
 عوامل اقتصادی .۴
 
 
 
 

تقاضای  ,نظام آموزشی : ها کليد واژه
 ر، آنكوآموزش عالی ,اجتماعی
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  (writing)كاربرد تكنيكهاي ادبيات در نگارش 
  منظور ارتقاي سطح فرهنگ جامعة حاضر به

  
  انساني و مطالعات فرهنگي                دكتر شهره انصاري استاديار پژوهشگاه علوم

    
تقال ، نوعي وسيلة ان رساني  به عنوان يكي از مباحث اطالع،[writing]   دانش نگارش 

 را [idea] و انديشه [concept]توان هرنوع مفهوم  اطالعات است كه با استفاده از آن مي
، مستقيماً به  رساني كتاب به عنوان يكي از مهمترين ابزارهاي اطالع. بندي كرد بيان و صورت

،  گردد زيرا با استفاده از قواعد و روشها و استانداردهاي نگارش دانش نگارش مربوط مي
نمود، اطالعات موجود »  استدالل و استنتاج«، و يا تدوين كرد، در آن  را تأليف» متن « توان  مي

 اما در اين ميان  . دست يافت» خالقيت « ، به  كرد، و در آفرينش متن» ساختاربندي « در آن را 
هاي ادبيات در  استفاده از تكنيك« ؟ پاسخ اين پرسش به  ، چيست»دبيات ا« نقش و وظيفة 
همچنين براي روشنتر .  گردد كه مبنا و محتواي پژوهش حاضر نيز هست بازمي» دانش نگارش 

اين . ، آورده شده است ي متنهايي در درون و انتها ، مثالها و نمونه تر شدن موضوع و ملموس
 درست و اصولي و مناسب كاربرد  . مثالها و نمونه ها، تحليل و با هم مقايسه شده اند

بندي  كه خود، نوعي بيان و صورت_» تدوين متن « ، در حوزة  هاي ادبيات در نگارش تكنيك
 نقش مهمي در ارتقاي سطح _ تانديشة نويسنده و مفاهيم و موضوعات موجود در ذهن اوس

    .كند ، ايفا مي فرهنگ و دانش جامعه
، ماهواره و شبكة  رساني اعم از راديو، تلويزيون هاي اطالع    در دنياي امروز، تنوع رسانه

، به عنوان يكي از مهمترين و  اند ولي كتاب تصرف درآورده ، سراسر جهان را به ارتباطي اينترنت
 چنانكه به  . ، جايگاه خود را همچنان حفظ كرده است رساني هاي اطالع پرطرفدارترين رسانه

اند لذتي را  ، هنوز نتوانسته هاي كودكان عنوان نمونه حتي جذابترين كتابهاي الكترونيكي داستان
،   چنين اهميتي .آفرينند به كودكان ببخشند كه خواندن كتابهاي داستان معمولي براي آنان مي

    .سازد اندركاران تدوين و تأليف و نشر كتاب را دشوارتر مي ولّيان و دستطبيعتاً كار مت
، يا  بيني طالع: ، موج وسيعي از كتابهاي با موضوعاتي نظير    در بازار كتاب سراسر جهان

يل به مدير چگونه در يك روز، تبد«، و يا »ثروتمندشدن در دو ساعت « :  عناويني شبيه به
چنين .  ، همواره حجم وسيعي از بازار كتاب را به خود اختصاص داده است»موفقي شويد؟
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كتابهايي كه غالباً جزو پرفروشترين و پرطرفدارترين كتابها هستند و طيف وسيعي از 
اين در حالي است كه . كنند، از بار اطالعاتي فرهنگي، تهي اند خوانندگان را به خود جذب مي

ي از كتابهايي كه موضوعات و مطالب ارزشمند و مفيد آنها از همه نظر، در بهبود و بسيار
، به  هاي شخصي و عمومي ، در كتابفروشيها يا كتابخانه ارتقاي فرهنگ جامعه مؤثر است

    .»خورند  خاك مي« ،  اصطالح
چنين » نثر « ،  ز مهمترين اين داليليكي ا.    داليل فراواني براي چنين تفاوتي وجود دارد

« هاي ادبيات يعني  ترين تكنيك بدين معني كه غالباً رعايت يكي از اساسي.  كتابهايي است
به تعبير ديگر اگر نثر چنين . شود فراموشي سپرده مي در تأليف يا ترجمة آنها، به» نويسي  ساده

، جاي خود را بسرعت در  ، زيبا و ساده باشد، مطمئناً آثاري از اين دست يزه، پاك آثاري روان
 بدين ترتيب  .ميان عامة مردم كه از سطح سواد نسبتاً قابل قبولي برخوردارند، خواهد گشود

، هنر  ، بخودي خود، هنر نيست بلكه در اين عرصه توان ادعا كرد كه تأليف يا ترجمة كتاب مي
شوند، مطابق و مناسب  اري كه باهدف باالبردن سطح فرهنگ جامعه ارائه ميدر اين است كه آث

    .با قدرت درك طيف وسيعي از جامعه باشند
، ناشر و ويراستار  هاي آن به ياري نويسنده و تكنيك» ادبيات «    دقيقاً در همين نقطه است كه 

توان كتابهاي تخصصي و  هاي ادبيات مي كنيكخيزند؛ تا جايي كه با استفاده از ت كتاب برمي
، اعم  هاي گوناگون ، و در زمينه تخصصي را با هدف آموزش به طيف غيرمتخصص جامعه نيمه
، فلسفه و  ، و حتي علوم پايه ، بهداشت فردي و جمعي ، تربيتي شناسي ، جامعه روانشناسي: از

    .مه كرد، تأليف و تدوين و ترج فهم هنر، به زباني ساده و همه
دو  [style manual]نامة نگارش شيوهو  [writing methodology]شناسي نگارش  روش   

هاي ادبيات در  مبحث از نگارش هستند كه به منظور پژوهش در چگونگي كاربرد تكنيك
 در تأليف و تدوين و ترجمة متون تخصصي و منظور ايجاد تحول ، به»متن « نگارش 

   .گردند ، بررسي مي ؛ و با هدف ارتقاي سطح فرهنگ جامعه تخصصي نيمه
  :سه روش:  شامل شناسي نگارش روش.  1

  [citation  method]استنادي .الف
  [reasoning method]استداللي . ب
  [creativity writing]خالقيتي . پ
  : شامل[manual of style]شيوه نامه نگارش     . 2

  نقطه گذاري : الف
  رسم الخط : ب
  ساختاربندي . پ
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  برجسته نمايي . ت
 شيوه - روش شناسي نگارش– (writing) دانش نگارش -تكنيكهاي ادبيات: كليدواژه ها
   نگارش خالق  -نامه نگارش
 

»تفكر فلسفي، معلم و نوآوري در كالس درس«  

دانشگاه فردوسي مشهد شناسي تربيتي و روان استاديار دانشكده علوم اديجعفرآب دكتر طاهره جاويدي كالته  

اين مقاله بازانديشي در مفهوم فلسفه و بررسي اثر اين امر در 
هاي درس را، در كانون توجه  هاي نوآورانه معلمان در كالس فعاليت

.خود قرار داده است  
د بررسي قرار براي اين منظور ابتدا مفهوم فلسفه از زواياي متعدد مور

گرفت، آنگاه بر مفهوم فلسفه به عنوان فلسيفيدن تمركز بيشتري 
اعمال شد، و بر اساس اين مفهوم بيان شد كه فلسفيدن به عنوان 

ها و از جمله معلمان وجود  نوعي توانايي ذاتي است كه در همه انسان
توان ظرفيت ذاتي معلمان را   چگونه ميسپس اين سوال كه. دارد

؟ مورد فيلسوف شدن و فلسفي رفتار نمودن شكوفا نموددرخصوص 
تواند به عمل  كه فلسفيدن مي آنگاه، علل اين. بررسي قرار گرفت

خالقانه و نوآورانه معلمان در كالس منتهي شود، مورد بررسي قرار 
اگر معلمان : ترين نتايج اين مقاله اين است كه برخي از عمده. گرفت

هاي آموزشي و تربيتي  و آن را در فعاليتبا اصول فلسفيدن آشنا شده 
تمرين نمايند، به تدريج زمينه فلسفي فكر كردن و فيلسوف شدن آنها 

شود، و اگر فلسفي فكر كردن در معلمان نهادينه گردد؛ به  فراهم مي
دليل كيفيات ذاتي اين عمل و همچنين به دليل مشابهات تفكر فلسفي 

اي در  د فعليتهاي نوآورانهبا تفكر خالق، آنها قادر خواهند بو
در پايان مقاله، به برخي از فعاليتهاي .  هاي درس انجام دهند كالس

.نوآورانه معلمان در كالس درس اشاره شد  
 فلسفه، فلسفيدن، جامعيت، تعمق، انعطاف پذيري،  معلم :كليدواژه ها 

 بعنوان فيلسوف، نوآوري
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 علوم انساني و رسالت انسان

  )ني و تحول فرهنگي و معنوي جامعه معاصر علوم انسا( 
 

  عضو هيئت علمي پژوهشكده امام خميني و انقالب اسالميدكتر محمد حسين جمشيدي 
  

 بويژه در حوزه علوم انساني تعيين مي كند ؛ اين در حالي –ارزشمندي واقعي دانش را رسالت آن 
لت قلمداد مي كنند و لذا با از است كه علوم انساني عصر مدرن و دوران جديد خود را بدون رسا

ه صـورت         د و يـا ـب دست دادن ابعاد انساني خويش يا تبديل به سرگرمي هاي دانشگاهي شده اـن
  . ايدئولوژيهاي فريبنده در خدمت زر و زور و تزوير و ماديات در آمده اند

في نيست هرچند در اين مسأله اختال. است » انسان « اين در حالي است كه موضوع علوم انساني 
د و      » نمود « و » بود « ولي غالباً علوم انساني امروزه دو بعد     سان را مـورد توجـه قـرار داده اـن اـن

است و او را از ساير مخلوقات و نيز موضـوعات سـاير   » شدن « مهمترين بعد وجودي او را كه    
د يـا رسـالت خـو        يش را از علوم متمايز مي سازد به فراموشي سپرده اندو در نتيجه رسالت ندارـن

  . دست داده اند
سان و فهـم        ه اـن بر اين اساس راه رهايي و برون رفت از بحران علوم انساني معاصر ، بازگشت ـب

 يعني حركت مـستمر و  –او » شدن « دريافت وي به صورتي همه جانبه و با تأكيد اصلي بر بعد  
 – ناميـده مـي شـود    دائمي او از نقص به سوي كمال بر مبناي فطرتش كه در زبان قرآن حنيفيـت  

با چنين شناختي از موضوع اين علوم مي توان رسالتي را براي علوم انساني ترسيم كرد كه      . است
  . بدان پويايي بخشيده و آن را از وضعيت كنوني رهايي دهد

  
  :كليد واژه ها 

  .علوم انساني ، موضوع ، انسان ، رسالت ، شدن ، حنيفيت ، فطرت 
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  ن رشته زبانشناسي در ايران كجاست؟جاي دانش آموختگا
  

   بخش زبان- مدرس دانشگاه آزاد اسالمي واحد شيرازسپيده چيت ساز
  

 نفر در كنكور كارشناسي ارشد رشته زبانشناسي با عالقه و تالش بسيار پذيرفته 150هرساله تعداد  
نشناسي در ايران در اين جا نگارنده به بررسي وضعيت اشتغال دانش آموختگان رشته زبا. مي شوند
  . هدف بيان مشكالت موجود و ارائه راه حل مي باشد. مي پردازد

     شناخت زبان و ماهيت آن از موضوعاتي است كه بسيار مورد اهميت مي باشد و پيشينه اي 
با توجه به كاربردي بودن رشته زبانشناسي در پژوهش، ايجاد شرايطي مناسب . بسيار قديمي دارد

  :ختگان اين رشته براي انجام تحقيق مي تواند در زمينه هاي زير مؤثر واقع شودبراي دانش آمو
از آنجا كه زبانشناسان غربي ارزش قابل توجهي براي تحقيقات و مطالعات دانشمندان  -

قديم ايراني ازجمله سيبويه و ابن سينا در اين زمينه قائل نيستند، با بررسي و مطالعه آثار 
  . ان تاريخ علم زبانشناسي را مورد بازنگري قرار دادمحققان گذشته شايد بتو

با توجه به نحوه  . زبان فارسي آنطور كه شايسته است مورد بررسي قرارنگرفته است -
آموزش اين زبان در مدارس و همچنين به خارجي زبان ها، كاربرد آن در اجتماع، ساختن 

 زبان و لهجه ها و گويش واژگان مناسب در موارد مختلف، تحوالت موجود در بكارگيري
 رو به نابودي مي باشند، بررسي علمي زبان فارسي بسيار با "هاي  اين زبان كه گاها

 . اهميت مي باشد

مطالعات اخير نشان مي دهد كه وضعيت ايرانيان در بكارگيري زبان انگليسي، بعنوان زبان  -
 ارائه روشهاي بررسي چگونگي  يادگيري زبان دوم و. دوم، چندان مطلوب نمي باشد

آموزشي جديد، همگام با كشورهاي پيشرفته، مي تواند  در بهبود وضعيت موجود بسيار 
 .مؤثر باشد

     در حال حاضر نه تنها در دانشگاه هاي كشور مراكزي براي انجام تحقيقات زبانشناسي  براي 
ول به تدريس دروسي دانش آموختگان اين رشته وجود ندارد بلكه اين افراد اغلب در دانشگاه مشغ



 ٨۶

در ضمن اين افراد حق درخواست . هستند كه چندان متناسب با رشته تحصيلي آنها نمي باشد
چراكه رشته زبانشناسي در برخي از دانشگاه هاي . عضويت بعنوان هئيت علمي دانشگاه را ندارند

وع خود بهانه كشور به زبان انگليسي و در برخي ديگر به زبان فارسي تدريس مي شود و اين موض
  .اي است براي اينكه اين افراد تا ابد محكوم به تدريس به صورت حق التدريس باشند

     با ايجاد مراكز تحقيق در دانشگاه ها، تحت نظر انجمن زبانشناسي و اساتيد برجسته اين رشته، 
شد بلكه جايگاه نه تنها خدمات فراواني به زبان فارسي و فارسي زبانان در اين زمينه ارائه خواهد 
در اينصورت . دانش آموختگان رشته زبانشناسي نيز مشخص شده و به كاري مي پردازند كه بايد

پايان نامه هاي خاك گرفته اين افراد از بايگاني دانشگاه ها بيرون آورده شده و مورد استفاده 
 .كاربردي قرار خواهند گرفت

   
  

  .ي، زبان انگليسي، دانش آموختهزبانشناسي، زبان شناس، زبان فارس: كليدواژه
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  ضرورت، روشها و چالشها: آموزش علوم انساني به دانشجويان پزشكي
  

  ي جوانمرد شقايق حق جو،آرش حدادگر، عليرضا منجمي

 
توسعه روزافزون علوم پزشكي و پيشرفتهاي شگرف تكنولوژيك در تشخيص و 

. يمار در كانون توجه پزشكان قرار گيرددرمان، باعث شده است بيماري بجاي ب
اين تاكيد بر بيماري موجب بي توجهي به زمينه اجتماعي، فرهنگي و انساني فرد 

در ) reductionist approach(در جبران رويكرد فروكاستي . بيمار شده است
طب كه تالش دارد بيماري انسان را با مفاهيم بيولوژيك توضيح دهد مكتب كل 

پديدار شد كه سعي مي كند موضوعات اجتماعي، فرهنگي و ) Holism(نگر 
 نهضت نقد اجتماعي، 1960از دهه . تجارب فردي را نيز در پزشكي وارد كند

همزمان با اين .  برتري علم وتكنولوژي در جامعه مدرن را مورد سوال قرار داد
ريها تغيرات مطالعاتي نيز درباره نقش فقر و محروميت اجتماعي در بروز بيما

همه اينها منجر به اضافه شدن علوم انساني به برنامه هاي درسي . بعمل آمد
حيطه هاي تدريس شامل . دانشكده هاي پزشكي دنيا از چندين سال پيش شد

بيشتر اين . فلسفه، تاريخ، اخالق، جامعه شناسي و انسان شناسي پزشكي است
ومي، نمايش فيم يا برنامه ها بصورت دروس اختياري است و شامل سخنراني عم

علوم انساني در برنامه آموزش . خواندن داستان و پروژهاي دانشجويي است
نقش ابزاري آن وقتي است كه . پزشكي هم نقش ابزاري و هم غير ابزاري دارد

مثال از هنرهاي تصويري  براي ارتقا مهارت فرد در تشخيص عاليم بصري 
.  مدردي با بيمار استفاده مي شودبيماريها يا از داستان سرايي براي آموزش ه

استفاده غير ابزاري از علوم انساني براي آموزش مهارتهاي عمومي، توسعه فردي 
آموزش علوم انساني در دانشكده پزشكي با چالشهايي . و مهارتهاي تفكر است

تصور غالب اين است كه آموزش علوم انساني و مخصوصا . روبرو خواهد بود
 پزشكي از آنها پزشكان انسان تري خواهد ساخت در ادبيات به دانشجويان
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صورتيكه علوم انساني شامل مكاتب مختلفي است و كاركرد فراتر از اين مورد 
  . دارد

  
علوم انساني، آموزش، دانشجويان پزشكي، روش ها ، چالش : كليد واژه ها 

  ها
  
  

  نقش علوم انساني در تحول پارادايمي طب

  ،كز تحقيقات فيزيولوژي كاربرديمر ، شقايق حق جوي جوانمرد
    دفتر پرورش استعدادهاي علمي دانشجويان ، عليرضا منجمي

  دانشگاه علوم پزشكي اصفهان  آرش حدادگر
  

طب مدرن كه امروزه در درمان بسياري از بيماريها كارآمد بنظر مي رسد به شدت متاثر از تفكـر       
 دانست كه به جاي پيچ و مهره و چـرخ  مكانيكي دكارت است كه بدن انسان را نوعي ماشين مي  

آنچه كه در بيولوژي و طب مدرن به شدت . دنده از استخوان و عصب و عضله ساخته شده است  
سلولهاي بدن انسان . مورد غفلت واقع شده است، موضوع بيولوژي و طب مدرن يعني حيات است

نها در كمتـر موضـوعي از   هوشمندي و پيچيدگي رفتار سلولهاي بدن انسا. زنده و هوشمند هستند 
مشكل وقتي پيچيده تر ميشودكه طب در حيطه هايي با مسائلي چون .مقوالت طب لحاظ مي شود

 reductive)(كاسـت گـرا    فيزيكاليـسم غلبه تفكـر فلـسفي  . روان و ذهن انسان مواجه مي شود

physicalism    رويكـرد   . . مشكالتي در مسير تكامل زيست شناسي و طب ايجـاد كـرده اسـت
ه    نتقادي به دستاوردهاي زيست شناسي مدرن به معنـاي نفـي كامـل آن نيـست       ا ، بلكـه دعـوت ـب

 مفهوم نوپديـدي  از جمله تالشهاي اخيرتوجه به.بازنگري رويكردها و تغيير شيوه ي نگرش است     
  نظريه پردازي براي برون رفت از اين بحران .است ) holism(است كه بن مايه ي تفكر كل نگر 

 مفهوم حيات در طب جديد موضوعي است كه نيازمند همكاري بين رشته اي است و لحاظ كردن
  . و نقش علوم انساني بسيار برجسته به نظر مي رسد
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) Paradigm shift(،تحول پارادايمي )medical humanities(علوم انساني پزشكي: كليد واژه

  (emergence)، نوپديدي )(reductive physicalism، فيزيكاليسم كاست گرا  
  
  
  
  
  

  بررسي وضعيت و نقش رساله هاي تحصيالت تكميلي در توليد علم
   دكتر محمدرضا حميدي زاده دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي

 
از رويكردهاي ارتقاي كيفيت رساله هاي تحصيالت تكميلي براي علم آفريني، روان سازي منـابع   

د، تصويب و تبيين جايگاه آن در نقـشة  شناخت و انتخاب موضوع، هدف گذاري و مراحل پيشنها 
  .ي ارزشيابي رساله هاي مذكور است)ها(علمي رشته اي، آشنا ساختن محققان و دانشجويان با الگو

هدف اين مقاله را مي توان ارائه زمينه هاي پايه اي دستيابي به رويكرد سيستمي سـطوح موضـوع    
لـم آفرينـي، منـابع موضـوع شـناختي و      گزيني در علم آفريني، چرخة علم آفريني، رويكردهاي ع     

مقاله با مطرح كردن . شاخص هاي ارزشيابي رساله هاي دانشجويان در تحصيالت تكميلي نام برد
ارزش و شايستگي براي طرحهاي پژوهشي دانشجويي مباحث خود را در راستاي روش تبيين طرح 

رد      تن منـابع توليـد موضـوع و    شـكاف . تحقيق با بررسي انواع ارزشيابي ها و كنترل به پـيش مـي ـب
سازوكارهاي كاربردي رساله هاي تحصيالت تكميلي و كاربست هاي شخـصي محقـق موضـوع       

نظريه و (ديگري است كه دستيابي به مدل علّي فناوري نظريه پردازي و مدل گذار از رساله به علم 
  .را به ارمغان مي آورد) مدل

ارهاي تحقيق مناسب از منظر صاحب نظران و چارچوب پژوهشي مباحث مقاله با اولويت بندي معي
ه راهكارهـاي ارتقـاي           ا اراـئ ارزيابي يكصد رساله در دورة تحصيالت تكميلـي رشـته مـديريت ـب

  .اثربخشي طرحهاي مذكور تنظيم شده است
  

آميخته مديريت علم آفريني؛ ارزشيابي و كنترل؛ علم آفريني؛ فنĤوري نظريه  : واژه هاي كليدي  
  .م آفرينيپردازي؛ چرخة عل
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  تعميق تعامل رشته هاي مديريت و فناوري اطالعات
  

  خرا ساني عبدالوحيد
  
  

مقاله حاضر با هدف پربار كردن و تعميق رابطه تعاملي بين فناوري اطالعات به عنوان يك 
زير ساخت مناسب جهت بهبود آموزش و پژوهش در نظام آموزش عالي كشور و رشته هاي 

بدين گونه .  ساله كشور تهيه شده است20كن اساسي در دستيابي به چشم انداز مديريت به مثابه ر
كه با افزايش و بهبود استفاده از فناوري اطالعات و ارتقاي سطح آموزش و پژوهش مديران فردا 

  . بتوانيم مسير توسعه كشور را هموار سازيم
  

مديريت فناوري ،  آموزشي مجازيكارگاه ، محيط آموزش مجازي، البراتوار مديريت: كليد واژه ها 
نرم افزارهاي مديريتي، انجمن هاي مجازي، سيستم هاي اطالعاتي مديريت، اطالعات  
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  علوم انساني ـ اجتماعي و تجدد
  

  داريوش رحمانيان استاديار گروه تاريخ دانشگاه تهران
  

د، ترقـي، توسـعه، انحطـاط،    هـايي چـون تجـد    ها و جريـان  ميان علوم انساني ـ اجتماعي و پديده 
ماندگي يا پيشرفتگي  توان سنجش عقب نيافتگي چه نسبتي وجود دارد؟ آيا مي ماندگي و توسعه عقب

دگي يـا    علوم انساني ـ اجتماعي را در جوامع گوناگون به عنوان شاخصي براي سـنجش عقـب    ماـن
ا موتور محرك تمدن جديد توان اين علوم ر طور كلي در نظر گرفت؟ آيا مي پيشرفتگي آن جوامع به

انداز آيندة اين علوم را در دورة گذار از تجدد به  هاي تجدد پنداشت؟ چشم ترين شاخصه و از مهم 
ي حاضر تاملي است كوتاه پيرامون اين پرسشها  توان و بايد ترسيم كرد؟ مقاله پساتجدد چگونه مي

ا هـدف طـرح بحـث پيرامـون      با تكيه و تاكيد بر وضعيت علوم انساني و اجتماعي در ايـران    و ـب
  .خواهي و تجددطلبي ايراني شناسي روند ترقي آسيب

  
  : كليد واژه

  ماندگي  علوم انساني ـ اجتماعي، تجدد، توسعه، انحطاط، عقب
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  نقش روان شناسي در پيشگيري از بحـران هاي اجتماعي و 
  ارتقاء سطح بهداشت رواني جامعه

  ئيت علمي دانشگاه هرمزگان عضو ه- دكتر اقبال زارعي
  
  

امروزه ارتباط رشته هاي مختلف علوم با يكديگر جهت داشتن سازوكار مناسب و فرايند قابل قبول 
 اصوالً. و كافي مورد توجه صاحب نظران و انديشمندان عرصه علم و دانش قرار گرفته است 

ماعي و امنيت مربوط به آن پيدايش و پيشرفت علم فني و مهندسي و پايه و كنترل بحران هاي اجت
و ارتقاء و سالمت روان جامعه محصول طبيعي تعامل و ارتباط بين علوم انساني و ساير علوم بوده 
است هدف اين مقاله تبيين و توصيف روان شناسي در پيشگيري از بحران هاي اجتماعي و ارتقاء 

  .بر سطح بهداشت رواني و جسماني جامعه است 
  :ضرورت و بيان مقاله

امروزه علم روان شناسي از آن چنان جايگاه رفيعي برخوردار است كه مي توان با جرأت بيان كرد 
كه كمتر حوزه اي از حوزه هاي علوم اعم از علوم انساني ، علوم پايه ، فني و مهندسي خود را از 

ياري از زيرا كه با برخورداري از علم روان شناسي است كه مي توان بس. آن بي نياز مي بينند 
بحران هاي اجتماعي را حل و فصل كرد و زمينه را براي امنيت اجتماعي و به تبع آن براي سرمايه 
گزاريهاي فني ، اقتصادي ،بازرگاني و علمي برقرار كرد كه به دنبال آن افراد در اين حوزه ها با 

يفيت برتر به كار و امنيت رواني و برخورداري از سالمت رواني باالتر و به تبع آن بهره وري و ك
در اين زمينه به  بحثي كه . فعاليت مشغول شده و منافع زيادي از قبل آن متوجه جامعه خواهد شد 

تا حدود زيادي نقش روان شناسان را در كاهش بحران فني و اجتماعي بر جسته خواهد كرد اشاره 
  .خواهد شد 
  :روش كار

ين روش محقق به بررسي اسناد و مدارك در ا.    اين پژوهش از نوع پژوهش آرشيوي است 
موجود مربوطه  خواهد پرداخت ، دانشجويان دانشگاه تگزاس عليه تجاوز نيروهاي اياالت متحده 
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به كشور كامبوج تظاهرات عظيمي بر پا كرده بودند و تنش بين دانشجويان و پليس محلي باال 
در . جازه راهپيمايي خودداري مي كردگرفته بود ، انجمن شهر آستين از ترس درگيري ، از صدور ا

علي . اين شرايط، دانشجويان تصميم گرفتند كه در حالت خشم و ناكامي دست به راهپيمايي بزنند 
. رغم تعداد زياد دانشجويان شركت كننده اما اين راهپيمايي دريازدهمين ساعت خود خنثي گرديد 

حقوق ، دانشجويان رشته حقوق در آخرين به اين صورت كه ، گروهي از روان شناسان ، استادان 
لحظه موفق شدند يك قاضي فدرال را متقاعد سازند كه يك فرمان موقتي ومحدود صادر كند كه 

اين رويداد ، به علت ايفاي نقش روان . مانع اجراي قانون ضد راهپيمايي توسط انجمن شهر شود 
رديد ، بلكه سبب گسترش حسن نيت شناسان ،حقوقدانان و پليس نه تنها منجر به رفع خشونت گ

اين نمونه و نمونه هاي ديگر زيادي در تاريخ روان . و اشتراك ساعي بين عناصر جامعه نيز شد 
  .شناسي وجود دارد كه نشان از قدرت و تأثير نقش روان شناسي در حل بحران هاي اجتماعي دارد 

 و تخصصي زماني قادر است به نكته قابل توجه ديگر اين كه انسان در هر رشته كاري ،علمي
رويارويي كامل با مسايل مختلف زندگي است كه تحت فشار و استرسي نباشد ، در غير اين 
صورت هر مسئله و بي نظمي كوچك در برنامه عادي و فردي مي تواند به صورت بحران هيجاني 

  .خاص تجلي نمايد
  : بحث و نتيجه گيري

ثار اجتماعي و رويدادهاي محيطي سالمت مردم ،صرفه نتيجه اين كه روان شناسي به بررسي آ
جويي در مصرف انرژي و پيشگيري از بيماري ها و آسيب ها و بحران هاي اجتماعي مي تواند 
نقش بسيار بااليي داشته و با ساير حوزه هاي علوم بتوانند با آرامش و امنيت كامل فعاليت خود را 

  . به انجام برسانند،مي پردازد
  
  
  

  روان شناسي ،پيشگيري ، بحران هاي اجتماعي و بهداشت رواني :واژه ها كليد 
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نقش نهادينه سازي نظريات جامعه شناسي در كاهش معضالت مربوط به ازدواج 
  در ايران

  )در راستاي افزايش سطح امنيت اجتماعي و بهداشت رواني ( 
  

اسي ارشد جامعه شناسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد دانشجوي كارشن    سيد مهدي سلطاني                
   تهران مركز

  
اين مقاله به دنبال ارائه تحليلي نظري در نسبت آموزش ، گسترش و نهادينـه سـازي  پـاره اي از         

  با  كاهش معضالت مربوط به  ،نظريات جامعه شناسي در حوزه هاي دين ، معرفت و ارتباطات  
نسبتي كه در اين حوزه  موجب افزايش سطح امنيت ،  مي باشدجنسيت و ازدواج در جامعه ايران     

  اجتماعي و بهداشت رواني جامعه مي گردد 
رسد با يكديگر همبـستگي  و    به نظر ميجامعه كنوني ايران كه بحران قابل توجه در سهدر واقع   

  :هم فرا خواني نيز  داشته باشند عبارتند از 
با يكـديگر در جامعـه دينـي    ) زن و مرد ( سانها چالش ميزان ، نوع و چگونگي ارتباط ان   -1

  .ايران 
 در سـه   و جامعـه شـناختي   روانشناختيبروز بحرانهاي جنسيتي ،باال رفتن سن ازدواج و      -2

 .حوزه فرد ، خانواده و جامعه 

ي كـه           -3 شكل گيري پيوند ازدواج بر اساس سنن ، آداب و رسوم مختلـف در جامعـه ايراـن
  باز نسبي مبتني بر مولفه هاي ضروري شناخت نيستند ون ، حتي به ميزافرض بر آن است

 يكي از داليل مهم در عدم موفقيت واقعي ازدواج در ايران  مسالهشود كه همين فرض مي
 .است 

 به نظريات جامعه شناسي به عنوان  جدي و سيستميدر واقع اين مقاله اذعان مي دارد كه توجه
 حذف ، تغيير و اصالح معـاني   سببمان مي تواند  ، در طول زاي مهم از علوم انساني  حوزه
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ر سـرمايه فرهنگـي آن      ايجقديم و  اد معاني جديد معرفتي در جامعه گردد و به اين ترتيـب ـب
  .كاهد ب بيافزايد و از ميزان و نوع مشكالت مطرح شده جامعه

  
  
  

  وانينظريا ت جامعه شناسي، نهادينه سازي، امنيت اجتماعي، بهداشت ر: كليد واژه ها 
  

  
  

  بنيادي ترين كاركردهاي علوم انساني: آگاهي بخشي و نقادي
عضو هيئت علمي دانشگاه : دكتر بابك شمشيري  

  شيراز
  

اگر در گذشته هاي دور براي . به صور گوناگون مطرح شده است» فايده مندي علم«در سدة اخير  
د، در دوران معاصـر، ايـن    ارزش و اهميت قائل بود» علم براي علم«علم، في نفسه يا به تعبيري    ـن

به طوري كه فايده مندي و كاربرد است كه شأن و جايگاه علوم مختلف در . شعار تغيير كرده است
، اين گزاره خود حكايت از »دانش توانايي است«اگر امروزه گفته مي شود . كند جامعه را تعيين مي

ند به توانايي منجر شود در غيـر  به ديگر سخن، دانش بايد بتوا. موضوعيت فايده مندي علوم دارد     
توانايي نيز مفهومي است كـه در بطـن خـود    . بر آن، اشتباه باشد» دانش«اين صورت شايد اطالق   

به نظر مي آيد كه رابطة علم و كاربرد آن در حيطة علوم تجربي . داللت بر كاركرد و سودمندي دارد
 كامالً جنبة نظري محض دارند، فايده در اين حيطه حتي دانشهايي كه. بسيار شفاف و آشكار باشد

 مهندسي نشان مي -مندي خود را در فناوري و ساير حيطه هاي كاربردي نظير علوم پزشكي و فني
اين در حالي است كه پرسش دربارة كاركردهاي علوم انساني در جامعه، همچنان به عنـوان   . دهند

ضر به تبيين كاركردهاي علوم انساني در از اين رو مقالة حا. سوالي بنيادي به قوت خود باقي است
مرور ديدگاههاي مختلف دربارة اين موضوع، نشاندهندة آن است كه مي توان . جامعه پرداخته است

  :كاركردهايي مثل موارد ذيل را براي علوم انساني در نظر گرفت
  ساخت مباني نظري علوم و فنون گوناگون،) 1
   انساني  فهم عميق علوم طبيعي در گرو علوم) 2 
  جهت دهي به علوم مختلف،) 3 
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  هدفمند كردن فرد و جامعه،) 4 
  سالم سازي فرد و جامعه،) 5 
  هاي اجتماعي و سياست گزاري اجتماعي، ريزي برنامه) 6
  حفظ انسجام و يكپارچگي جامعه،) 7
  .رشد و تكامل فرد و جامعه) 8

اين كاركردها عبارتند .  كاركرد مهم داردتجزيه و تحليل اين كاركردها، حكايت از ناديده انگاري دو
نتيجة مقاله حاضر آن است كه هشت كاركرد . از  است از نقش آگاهي بخشي و نقادي علوم انساني

. يا ناقص هستند و يا بي نتيجه) آگاهي بخشي و نقادي(نامبرده بدون در نظر گرفتن اين دو كاركرد 
 كاركردهاي ملموس و عينـي، بلكـه بايـستي در    به ديگر سخن، نقش اصلي علوم انساني را نه در     
نقشي كه به تنهايي كافي است تا ضرورت توجه و . رسالت آگاهي بخشي و نقادي آن جستجو كرد

  . سرمايه گذاري در آن را توجيه نمايد
نكته اي كه هم در برنامـه ريـزي درسـي    . توجه به اين نقش، نكتة بسيار مهمي را آشكار مي سازد  

ه در سطح آموزش عمومي و چه در سـطح آمـوزش عـالي، و هـم در شـيوه هـاي        علوم انساني چ  
اين نكتة مهم و اساسي عبارت است از در هم تنيـدگي  . آموزش آن بايستي مورد اهتمام قرار گيرد 

به ديگر سخن علوم انساني زماني قادر به اجراي موفقيـت آميـز   . شاخه هاي مختلف علوم انساني     
ه خـوبي   كاركردهاي خود به ويژه آگ      اهي بخشي و نقادي است، كه در درجة نخست، اين علوم ـب

دين  . فهم و درك اين علوم نيز منوط و مشروط به آموزش مناسب آن است . فهم و درك شوند    ـب
هاي مختلف علوم انساني، زماني صورت مي  ترتيب نگارنده بر اين باور است كه فهم و درك شاخه

ي    . كپارچه و در هم تنيده ديده شودگيرد كه علوم انساني به صورت يك كل ي      به نظر مـي آيـد ـب
غفلتي كـه از  . توجهي به نكتة فوق از جمله نارسائيهاي آموزش علوم انساني در سطح جهان باشد     

در سدة اخير ناشي شده ) از علوم تجربي(تخصص گرايي بسيار شديد، كليشه اي و بعضاً تقليدي 
  .  است

  
  
  
  
  

 برنامـه ريـزي   -4، )روشـنگري ( آگـاهي بخـشي   -3علوم انساني،  -2 كاركرد،   -1:واژگان كليدي 
  . نقادي-6 شيوه آموزش -5درسي، 
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  األدب الـحـديث صدي الحياة االجتماعية

  للدكتور علي صابري  عضو الهيئة التدريسية بجامعة آزاد االسالمية  

  

ن ناحية أخري بكونه فنا من إننا لو نظرنا إلي األدب من ناحية بمنظار الناقد االجتماعي، و م
فنون اإلنسان الجميلة التي يعبر بهااإلنسان عن معني من معاني الحيـاة الجميلـة، لرأينـا أن      
ي آراء            ي إـل داياتها األوـل ساني عالقـة قديمـة، ترجـع ـب العالقة بين األدب و المجتمـع اإلـن

، لونًـا مـن التربيـة، و    )Ion(»إيون« الذي كان يعتبر الشعر، في رسالته المعروفة بـ   1أفالطون
ـ، 1382أرسطو، (3حيث قال إنَّ األدب محاكاة للطبيعة،2الفيلسوف و الناقد اليوناني أرسطو، ه

                              
فيلسوف يوناني، تلميذ .) م.ق٣٤٧-؟٤٢٨)(plato( أفالطون- 1

 ). The Republic(»اجلمهورية«تبه سقراط، أشهر آ
مربي .) م.ق٣٢٢-٣٨٤) (Aristotal(أرسطو أو أرسطاطاليس - 2

، فيلسوف، و ناقد )م.ق٣٢٣-٣٥٦)(Alexander (اإلسكندر الكبري
يوناني، ُيعّد واحدا من أعظم الفالسفة يف مجيع العصور، له 

 ). poetics(فن الشعرآتاب يف النقد األدبي معروف بـ
هي يف األصل مفهوم يونانّي، و أساس ): mimesis(آاة احملا- 3

، و فيما يري أرسطو )poetics(فن الشعرنظرية أرسطو يف آتابه 
أن الفن حماآاة  للطبيعة، فإن الرسم حياآي األشياء اليت 
يصورها باأللوان و الرسوم، و املوسيقي حتاآي باألصوات 

ياء إيقاعا و انسجاما، و الفنون القولية حتاآي األش
بالكالم، و يستعني أحيانا بوسائل الفنون األخري من 

، ٢٠٠١انظرغنيمي هالل،). (meter(و وزن) tone(و حلن) rhythm(إيقاع
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إذ إنه ماكان يعني أن األدب مجرّد صورة فحسب و إنما كان يقصد أن )115و 113فن شعر، 
راع الذي تجلبه األدب يحاكي الحياة في توظيف قوانينها في الحركة و الصراع، و يجسد الص

الحياة البشرية، كما يعرّف له المثل األعلي الذي يجب عليه أن يجعله نصب عينه، ويصور      
الشخصية الناضجة التي يجب أن يتأسي بها عند سعيه الدائم نحـو الكمـال، و دفاعـه عـن       

  . الكرامة اإلنسانية

الل تنمية عاطفتَي من خ) 145أرسطو،(أيضا وظيفة الشعر1»التطهير«فإننا نري أنه قد جعل
، فإن الشعر في رأيه يهدف إلي إحداث توازن انفعالي يؤدي )135، .ن.م(الشفقة و الخوف

  .إلي توازن أخالقي و سلوكي

  

  

  

  

  .  األدب،علم االجتماع،علم االجتماع األدبي،النقد االجتماعي، األدب األوتپي:الكلمات الرئيسية
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                    
،املعجم املفصل ١٩٩٩؛ التوجني، حممد، ٤٨النقد األدبي احلديث، 

، معجم املصطلحات العربية ١٩٨٤، وهبه، جمدي،٢/٧٦٧يف األدب،
  )    ٢٠٨اژگان توصيفي ادبيات، هـ، و١٣٨٢ رضايي عربعلي،٣٣٩

هو أن يشعر املشاهد بالراحة و التخلص ) catharsis( التطهري- 1
من التوتر و القلق بعد مشاهدة املأساة، و تنقية نفوس 
النظارة بوساطة فزعهم مما حيدث للبطل، و شفقتهم عليه، 

املعاجلة املثلية (آما يعتقد اليوم علماء النفس بـ
homeopathy.( 
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  ش نرم افزاري ، آزاد انديشي و توليد علمنقش علوم انساني در جنب

  )باشگاه پژوهشگران جوان  عضو(حسين صمديار

  دانشجوي دكتراي مهندسي محيط زيستحسن صمديار

  
امروزه علوم و فناوري نقش و اهميت روزافزوني در توسعه جوامع داشته و توسعه همه جانبه و 

الف گذشته منبع اصلي ثروت ديگر منابع برخ. پايدار عمدتا مبتني بر توسعه فناوري  مي باشد 
  ..طبيعي يا كار فيزيكي نيست ، بلكه در عصر ما از ارتباطات و دانش سرچشمه مي گيرد 

در واقع دانش پاسخهايي است كه در . علم نظامي از كاوشگري و دانش است كه انفكاك ناپذيرند 
 در آن خالقيت و نوآوري وجود علم دانشي است كه. فرآيند كاوشگري به سؤاالت داده شده است 

توسعه فناوري نيز بر پايه خالقيت ، نوآوري و توسعه علمي  .دارد ، همراه با يك روش علمي 
. صورت مي گيرد و دستيابي به توسعه علمي نيز از طريق  مطالعه ، پژوهش و تحقيق ميسر است 

عه كه منشا همگي علوم آنچه موجب نوآوري مي شود بدون ترديد آزاد انديشي و تحقيق و توس
  .انساني است 

ذخيره انباشته اي از اطالعات و مهارتها كه از مصرف اطالعات توسط گيرنده « دانايي عبارتست از 
دانايي مخلوط سيالي از تجربيات ، ارزشها ، « ؛ به عبارت ديگر » اطالعات حاصل مي شود 

هارچوبي براي ارزشيابي و بهره اطالعات موجود و نگرشهاي كارشناسي نظام يافته است كه چ
  .» گيري از تجربيات و اطالعات جديد به دست مي دهد 

 چهار مرحله براي جريان دانايي قائل ( APEC )سازمان همكاري اقتصادي آسيا و اقيانوسيه  
  .دستيابي به دانايي ، ايجاد دانايي ، انتشار دانايي و مصرف دانايي : است 

( ، تبديل دانش ) تحقيق ( بخش دانش است كه فعاليتهاي توليد دانش اساس سازمان دانايي محور 
در آن ) انتشارات و سخنرانيهاي علمي ( و ترويج دانش ) آموزش ( ، توزيع دانش ) توسعه 

مانند يك ( اين فعاليت توسط سازمانهايي انجام     مي شود كه بنگاه دانش . سازمان مي يابد 
  . ناميده مي شود )  تحقيق و توسعه دانشگاه يك مدرسه يا يك مركز

  
  علوم انساني ، نرم افزاري ، آزاد انديشي ، توليد علم : كليد واژه ها 
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  تأثير نظريه هاي علوم تجربي برروان شناسي

  دكتر حميدرضا عريضي

  

و در ) بخصوص فيزيك و زيـست شناسـي  (مقايسه ميان نظريه هايي كه در علوم تجربي  

د نشان مي دهد كه نظريه هاي علوم تجربي  به همگرا شـدن ايـن علـوم    روان شناسي وجود دارن  

در حالي كه نظريه . كمك كرده و بناي دانشي را گذارده اند كه ميان اجزاء آن انسجام برقرار است  

ها در روان  شناسي چنين كاركردي را نداشته اند و به همين دليل چشم انداز دانش روان شناسي به 

در . رگي درآمده است كه با رويكرد فايربند به فلسفه علم هماهنگ اسـت صورت آشوب و چندپا   

مقاله حاضر پس از ارائه ديدگاههاي افرادي از قبيل استاتس در مورد ويژگي آشوب داده مبناهـاي    

روان شناسي شخصي مي شود كه اين فرايند با ويژگي پاراديگماتيك معرفي  شده كوهن متفاوت 

كپارچگي و در هم تنيدگي داده مبناهاي روان شناسي حول نظريـه هـا   است و پيشنهاداتي براي ي   

همچنين به اين سوال پاسخ داده مي شود كه چرا مسير روان شناسي از اين نظر يا  . ارائه مي شود  

در پايان نقدي بروضعيت روان شناسي در ايران صورت گرفتـه اسـت و   . بقيه علوم متفاوت است 

  . يه ها در روان شناسي ايران ارائه شده استپيشنهاداتي براي شكل گيري نظر
 
  
  

  همگرا شدن نظريه هاي علوم تجربي، روانشناسي، : كليد واژه ها 
  
  
  
  
  

  "بودن تا شدن"جايگاه علوم انساني از 
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   مريم شكري- ساجده شمخالي -  زينب نادري نژاد-فاطمه عسكري زاده 
  12نطقه م مدرسه عالي شهيد مطهري سال سوم علوم ومعارف اسالمي

  سركار خانم شمشادي :زير نظر
  

نگاهي گذرا اما دقيق به تاريخ علم ، نشانگر فراز و فرودها ي بسياري است كه در طي تاريخ 
تاريخ علم پا به پاي عمر انسان دوران تكامل خود را طي مي كند و از . بي سابقه بوده است    

يل به ضلعي از اضالع قدرت مـي  مرز هاي جغرافيايي و انساني فراتر مي رود و خود را تبد    
در تاريخ علم ، ما پاياني نداريم همچون پايان تاريخ يا پايانه هاي ديگري كه از ذهـن       . كند  

علم مقوله اي سيار اما در عين حال پر فراز و . نسبي و يكسونگر انسان معاصر تراوش مي كند
لوم ، علوم انساني از جايگاه از ميان ع. نشيب كه البته بقاي علم در همين فراز ونشيب هاست 

 اسالم در -با نگاه به تاريخ ايران . اسالمي ما برخوردار است .منحصر بفردي در فرهنگ ايراني 
مي يابيم كه علوم انساني از جايگاه ويژه اي و البته نسبي در نزد ايرانيان برخوردار بوده است    

 و نشيب هاست چه در تاريخ ايران ،  دنباله و خط همان فراز" بودن تا شدن"علوم انساني از.
 آن به تمدن و فرهنگ ايرانـي  "شدن" تمدن يونان ،روم ،مصر و  "بودن" .اسالم و يا جهان     

  .اسالمي نشانه اي از نگاه ايرانيان مسلمان به اين مقوله از علوم است 
ر درست است كه دعوت انبيا ، دعوت به ايمان و عمل صالح است ليكن نه دعوتي است از س

جهل و ضعف بلكه دعوتي است از نوع فطرت و عقالنيت كه لبيك به اين دعوت را ايرانيان     
  .با كمال ميل دادند و توانستند شوري در عالم بيندازند

در غرب . تاثير و اهميت علوم انساني را ما مي توانيم در مقاطع مختلفي از تاريخ انديشه ببينيم 
سئوالي كه مطرح مي شود ايـن  . يخ غرب مي درخشد دوراني بنام قرون وسطي بر تارك تار    

است كه چه عنصر پر رنگ و برتري در تحـول اروپـا از قـرون وسـطي بـه عـصر جديـد         
  اثر گذاري زيادي داشته است ؟)رنسانس(
  

  علوم انساني ، بودن وشدن، فرهنگ و تمدن اسالمي: كليد واژه ها 
  
  

  ادبيات فارسي و تحقيقات ميان رشته اي
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                         دانشگاه گيالندانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي                 سهيال فرهنگي        
  

      تحقيقات ميان رشته اي محصول تعامل بين دو يا چند رشتة علمي دانشگاهي براي حل ّ يك 
ور شكاف ارتباطي بين متخصصان رشته هاي در عصر تخصص گرايي و ظهه مسألة علمي است ك

ين علـوم و     مختلف ، نگاهي وحدت گرايانه به دانش بشري دارد و درصدد ايجاد ارتباط منطقي ـب
پاسخگويي به سؤالها و حلّ مسأله هايي است كه رشته هاي تخصصي پاسخ و راه حلّ مناسبي براي 

سي تخصص گرايـي محـض و آشـكار شـدن     اين رويكرد به دنبال آسيب شنا. آنها پيدا نكرده اند  
عوارض منفي آن در دهه هاي اخير اهميت خاصي يافته و در مراكز دانشگاهي و تحقيقاتي جهان      

  . مورد توجه قرار گرفته است 
وده و           تحقيقات ادبي نيز هميـشه آميـزه اي از روشـها و رويكردهـاي مختلـف نظـري و عملـي ـب

ه      حصرگرايي و بسنده كردن به روش و ا      ي ـب بزار و چارچوب نظري يـك علـم در مطالعـات ادـب
  . بدفهمي ها منجر شده است

ات           ان و ادبيـ     در اين مقاله ضمن تحليل نمونه هايي از تحقيقات ميـان رشـته اي در عرصـة زـب
ه هـايي از        فارسي ، زمينه ها و عوامل گرايش به مطالعات ميان رشته اي بررسي مـي شـود و گوـن

ته اي يا فرارشته اي كه به نحوي با مطالعات ادبي گـره خـورده اسـت معرفـي         پژوهشهاي بين رش  
مي شود ازجمله مطالعات فرهنگي ، تحليل گفتمان ، نشانه شناسي ، جامعه شناسي ادبيات ، روان  

  ... شناسي ادبيات و 
  
  
  

   پژوهش ادبي ، ميان رشته اي ، ادبيات فارسي ، تحليل گفتمان  : هاكليد واژه
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  جايگاه علوم انساني در ميان شاخه هاي مختلف علوم
  و بايسته هاي آن در نظام جمهوري اسالمي ايران

   عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي تبريزدكتر محمد حسين فرهنگي
  

علوم انساني از آن رو كه با انسان سروكار دارد، بدون ترديد با ساير علوم متفاوت بوده و   
ريشه اصلي تفاوت به ارتبـاط يافتـه   . توجه به شواهد تاريخي قابل اثبات استاين تفاوت با   

هاي انبيا بـه دليـل    در اين ارتباط، آورده. هاي بشري درخصوص روح انسان مربوط مي شود  
انقالب اسالمي كه با ادعاي تداوم راه پيامبران پاي . وحياني بودن، رويكرد واقع بينانه اي است

بايد توجـه  . ائه كندتواند رويكردهاي بديعي را در اين ارتباط ار د، مي در تحوالت معاصر نها   
، تالش براي واقع نمايي و پرهيز از رويكردهاي ناقص و يك بعدي است كـه  داشت كه مراد  

  .   گرفتار خود ساخته است در كشور ماهمواره علوم انساني را
، بـا وجـود   ن داخلـي عوارض نامطلوب خالي ماندن اين عرصه از قابليتهاي پژوهـشگرا        

 علـوم  جايگـاه ارتقاء نسبي . اي نيست كه كم اهميت شمرده شود قابليتهاي ذاتي فراوان، نكته 
موانع موجود بر سر ايجاب مي كند كه انساني و توسعه رشته هاي آن در دانشگاههاي كشور،      

 در سـاختارهاي  برطرف شـده و  راه جهش علمي در حوزه علوم انساني در سطح بين المللي   
  . آيد مورد نياز پديد ، جنبش ضروري نرم افزاريآموزشي، پژوهشي و فرهنگي جامعه

ضرورت خودباوري : در اين مقاله پيشنهادهاي دوازده گانه اي ارائه مي شود كه عبارتند از
و برقراري ارتباط عملي دو سويه انديشمندان با يافته هاي ديني و آورده هاي بـشري، ايجـاد     

ت علمي زير نظر اساتيد معتقد به نوآوري در علوم انساني به عنوان سازوكار    بانك معتبر مقاال  
، بـازنگري در   ضمن توسعه حضور در بانكهاي موجود اسالمي با جهان   - تعامل مباني بومي  

ابعاد مختلف توليد علم در زمينه علوم انساني و تحول در نظام ارتقاء هيـأت علمـي و ايجـاد     
 شاخص هاي ارزيابي كمي و بازنگري اساسي در ،قد و مناظره ن  و نظريه پردازي  كرسي هاي 

ازنگري در  كيفي علوم انساني   رويكـرد   و همچنـين   علمي پژوهـشي تمجالسازوكارهاي ، ـب
 ، نگارش مقالـه نسبت بهتفكر حاكم بر جامعه علمي  علوم انساني، تحول در      تحقيقاتيمراكز  
فرايند خـاص توليـد علـم در    توجه به ، نظام نمايه سازي استنادي مجالت فارسي زبان ايجاد  

 و تدوين و ارائه نظام جامع فرهنگي له محورأ و مسبينانهرهيافت واقع، تأكيد بر حوزه هاي علميه 
  .كشور
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  انسان، علوم انساني، انقالب اسالمي، پژوهش، جنبش نرم افزاري: ها كليد واژه 

  »تبيين رابطه آموزش عالي و فرهنگ « 
  دانشگاه نقش فرهنگيتأثير مباني در ايفاي 

   استاديار دانشگاه امام حسين فضائلي احمد
  

 از جمله وظائف درخشاني است كه تاريخ آن   ايفاي نقش فرهنگي توسط آموزش عالي
 در بر گيرنده ،امروزه اصطالح آموزش عالي. با تاريخ علم و تحوالت آن عجين است 
اين صحنه از آغاز  تا به امروز  و تحولگران ،همان نقشي است كه پديد آورندگان علم

  .در آفرينش و شكل دهي فرهنگهاي مختلف جهان داشته اند
 تعيين ، كه درسير پيدايش و تحوالت آن،در مفهوم كالسيك از دانشگاه امروزين

همچنين بواسطه پيچيدگي . محدوده اي مشخص تر از آن وظيفه عام به چشم ميخورد
 حد و رسمهائي كه از نگاه سيستمي براي ساختارهاي وسيع و عظيم اجتماعي اين

 در ظاهر محدوديتهائي بر آن نگاه بي ،تعيين وظائف اصلي دانشگاهها صورت گرفته
ليكن تأثير عميق و رسمي و غير رسمسي آموزش عالي و . حصر ايجاد كرده است

  .   دانشگاه در كليه مسائل اجتماعي و انفرادي مورد ترديد نيست
 تنها از درون دو ،يان وظائف گوناگون ظاهري و باطني دانشگاه از م،در اين مختصر

 به نقش تحقيق و تعليم :  يعنيوظيفه كالن و بي منازعي كه براي دانشگاه متصور است
 زيرا اين موضوع مورد . مي شود پرداختهفرهنگو تأثير گذاري آموزش عالي بر 

 است كه حل آنها ن موضوعاتيييايجاد دانشگاه به جهت تبپذيرش عام است كه 
از آنجا كه نقش دانشگاه در  . مي باشد توليدات آنتعليم و تحقيق علمينيازمند 

فه ذاتي ين دو وظيح اي توض"، مقدمتااست  اصليفهي دو وظاينن با يفرهنگ جامعه عج
، به  در اين مقالهن ارتباط،ين اييپس از تب .مي نمايدگر ضروري يكديو ارتباط آنها با 

بدون پرداختن به ( دانشگاهها در فرهنگ جامعهتأثيرخي و تحوالت يارر تيبررسي س
 ، در دانشگاههاي قرون معاصر،)"جامعه" و "فرهنگ"ق دو مفهوم يل عميه و تحليتجز

ربناهاي ير متقابل زيثأت.  پرداخته خواهد شدكشوروبه تبع آن در دانشگاههاي داخلي  
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ن سبب بر دوش دانشگاهها گذاشته يدو وظائفي كه ب ن حاكم بر فرهنگ جامعه،ياديبن
 نظر قرار گرفته دل موضوع ميه و تحليمهمي است كه در تجزمسئله ز يشده است ن

 به فتح باب مقدماتي نقش دانشگاهها در فرهنگ ،ن مقالهيري در اين سيبا چن .است
بان و ي همواره پشت نه تنهار تحوالت، نقش دانشگاههارا،يس .جامعه پرداخته ميشود

ت علمي در جوامع يبلكه بعنوان مرجع دهد،يت كننده فرهنگ جامعه نشان ميتقو
ن نقش يالبته اثبات ا .رسانديز براي آن به اثبات ميشتاز را نيگوناكون، نقش فعال و پ

عي ير طبيمربوط به دانشگاههاي كشورهائي است كه ساخته و پرداخته و برخاسته از س
 كه شكل  نظير ايران، بالعكس در جوامعيكهيدر حال .باشند يازهاي آن جوامع مين
گر صورت ي با كپي برداري و انتقال از كشورهاو جوامع د"يشان غالباري دانشگاههايگ
ق يشه در مباني، وفلسفه هاي عمين لحاظ با معضالتي روبرو هستند كه ريرفته، از ايپذ

يفاي نقش  در اين كشورها، راه حل اين معضل، براي بازگشت به ا.دارد آنهافرهنگي
  .حقيقي دانشگاه، جز از طريق توجه به مباني  فرهنگ امكانپذير نيست

  

  

  

  

  ، فرهنگ، تحقيق، تعليم، غرب، دين، و انحراف دانشگاه: كليد واژه ها
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  نقش علوم انساني در بهينه سازي مديريت
 عضو هيأت علمي دانشگاه يزد دكتر محمد كاظم كهدويي

  
ودي  احمد بن عبداهللا الخجستان  « ه اميـري خراسـان چـون     » ي را پرسيدند كه تو مردي خربنـده ـب ـب

دين دو بيـت     :افتادي؟ گفت  به بادغيس در خجستان روزي ديوان حنظله بادغيسي همي خواندم، ـب
  :رسيدم

  شو خطر كن زكام شير بجوي      مهتري گر به كام شير دراست
  يا چو مردانت مرگ روياروي      يا بزرگي و عزّ و نعمت و جاه

ه در باطن من پديد آمد كه به هيچ وجه در آن حالت كه اندر بودم، راضي نتوانستم بود، خران   داعي
  ...را بفروختم و اسب خريدم، و از وطن خويش رحلت كردم و به خدمت علي بن الليث رسيدم 

 دست از طاعت صفاريان باز داشتم و خواف را غارت كردم و به روستاي بشت بيرون ] تا اينكه [
اال   . دو هزار سوار بر من جمع شد.  و به بيهق درآمدم شدم، بيامدم و نيشابور بگرفتم، و كار مـن ـب

 اصل و سبب اين دو. گرفت و ترقي همي كرد تا جمله خراسان، خويش را مستلخص گردانيـدم   
مي عروضي چهار مقاله، نظا                                                             (... .بيت شعر بود

  )سمرقندي
سرآغاز سخن، با نقل بخشي اندك از كتاب چهار مقاله بود كه در آن دو بيت شعر سبب به امارت 

  .شده بود) خركچي(رسيدن يك نفر خربنده 
آنچه در خصوص رودكي سمرقندي و قصيده بوي جوي موليان وي و منقلب شدن امير سـاماني    

 كاروان حلّه وي خوانده ايم و مي دانيم يا حكايتهـاي  آمده، يا دربارة فرخي سيستاني و قصيده با   
اسكافي، صاحب بن عباد، يا ديگر مضامين و مفاهيمي كه در كتابهاي مختلف مي خوانيم، در مي  
يابيم كه چگونه يك بيت شعر يا يك عبارت ساده مي تواند به آن اندازه مؤثر باشد، به گونه اي كه 

رد و يا با ديگر محركه ها، براي شخص يا اشخاصـي بوجـود   نظير آن را هرگز نمي توان ايجاد ك     
  .آورد

اين خاصيت شعر است و يا عبارت ساده ادبي كه مربوط است به بخشي از علوم، با عنوان  
سياري از عالمـان علـوم        علوم بشري و يا به قـولي،   علوم انساني  ، كـه شـايد در چـشم و نگـاه ـب

در خانه هر مسلماني كتاب قـرآن و  .  نمي آوردغيربشري هيچ مي نمايد و كسي آن را در حساب 
ديوان حافظ در كنار قرآن كريم، روي تاقچه مي گذارند و يك . ديگر كتب مربوط را مي توان ديد

دن و شـنيدن آن طـراوت و        ا خواـن غزل آن را تيمناً سر آغاز كار مي دانند و روح و جانشان را ـب
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همان حال و آرامش تصميم مي گيرند و خـشم  لطافت مي بخشند و آرامش خاطر مي يابند و بر   
  .خويش فرو مي نشانند

ي تـر    علوم انسانيدر اين مقاله كوشش خواهد شد تا نمونه هايي از تأثير    ، و به طـور جزـئ
  . ، در امور مديريتي و تصميم گيري هاي مربوط به آن بيان شودادبيات فارسي

  

   گيري ها ، ادبيات فارسيعلوم انساني ، بهينه سازي ، تصميم: كليد واژه ها 
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رد مينوي در روش شناسي علميخ  

 براي پژوهشهاي علوم تربيتي و روانشناسي در ايران

  
 عضو هيات علمي دانشگاه شهيد دانشگاه شهيد آباديدكتر حسين لطف

  هبشتی
  

 تربيـت و  موضوع اين مقاله پاسخگويي به اين سؤال اساسي است كه چرا جامعة تعلـيم و  
 تربيتـي نيـاز   -شناسي تحقيق در پژوهشهاي روانياي نو در روششناسي ايران به انديشه روان
ترين مسألة پژوهش، يعني مسألة فلسفة علم و بنيادهـاي نظـري در     در اين مقاله اساسي    .دارد

 شناسي و علوم تربيتي، بررسي شده و چگونگي پاسخگويي به نياز جامعة تعليم     تحقيقات روان 
سازي شناسي پژوهش به منظور زمينهاي جديد در روششناسي ايران به نظريهو تربيت و روان 

اين مقالـه، بـا بررسـي    . نوآوريهاي علمي و توليد دانش در علوم انساني نشان داده شده است  
شناسـي در  شناسي تحقيق در علوم تربيتـي و روان آثاري كه در نيم قرن اخير در حوزة روش 

دهد كـه چگونـه   شود، نشان ميار يافته و در دانشگاههاي كشور تدريس شده و مي ايران انتش 
بايد هم روش تحقيق و هم متون تدريس اين درس بر بنياد نظري و فلسفي محكم بنـا شـود،          
دربرگيرندة همة موضوعهاي اصلي روش تحقيق باشد، مخاطبان خود را گـام بـه گـام بـراي         

، هـدايت كنـد و   1علمي، اعم از كمي و كيفـي و تركيبـي  دستيابي به توانايي اجراي پژوهش  
پژوهان بتوانند، با فراگيري اي ارائه دهد كه دانشجويان و دانشمباحث روش تحقيق را به گونه

شناسي الزم براي فهم و تفسير و نقد گزارشها و مقاالت پژوهشي و چگونگي    آن، دانش روش  
  . آورنددستطراحي و اجراي پژوهش و توليد علم را به

شناسي و علوم تربيتي در ايران، كه هم بنيادهـاي  كيفيت نسبتاً ضعيف توليد دانش در روان       
گرايي است و هم پژوهشهاي آن دچار ديدگاههاي محدودنگر تحصلي و پساتحصلي و سازنده  

- تربيتي و در اعتالي جنبش نرم-ذكري در حل معضالت روانياند جايگاه قابلموجود نتوانسته

جويي علمي براي رفع اين مشكل را ي بومي داشته باشند، ضرورت بررسي دقيق و چارهافزار

                              
1 - Quantitative, qualitative, and mixed method researches 



 ١٠٩

-توان روشدهد كه چگونه مينظرية ارائه شده در اين مقاله نشان مي     . سازدناپذير مي اجتناب

شناسي پژوهشهاي علوم انساني را بر تركيبي پويا از حكمت متعالي، خرد مفهـومي، و دانـش       
اين مقاله به ارائة طـرح تـدريس و   . استوار نمود) ناميم مي"خرد مينوي"ا كه ما آن ر  (عيني  

تأليف آثاري كه فلسفة خردگرايي مينوي علم را اساس بررسي و ارزيابي دانـش جهـاني در      
شناسي پژوهش قرار دهد و راه نوي براي توليد علم بومي را پـيش پـاي دانـشجويان و      روش
  .ستپژوهان بگذارد نيز پرداخته ادانش

شناسي و علوم تربيتي بر اساس بنيانها و هدفها و محتوا  انواع پژوهشهاي رواندر اين مقاله، 
 و روشهاي پژوهشي، از ساده به پيچيده، از تجربي حسي تا مفهومي انتزاعي، از كمي تا كيفي،  

-شده و يك روش پژوهشي ابداعي براي تحقيقـات روان بندي  تا شهودي طبقه  احساسي از   و

  .ارائه شده است» روش پژوهشي اصيل خالق« و علوم تربيتي را نيز با عنوان شناسي

  

  

  

  

  

  

  

شناسي پژوهش، فلسفة علم، خرد مينوي، فلسفة خردگرايي مينوي علم، روش :كليد واژه ها 
شناسي، كتـب روش تحقيـق، تـدريس روش    روش پژوهشي اصيل خالق، علوم تربيتي، روان 

 تحقيق، و پژوهش در ايران
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  شناسي د ر حوزة علوم انسانيآسيب

  هااز منظر عدم تطابق محتوا و ساختار با پارادايم
  

 دكتر مهديه السادات مستقيمي عضو هيئت علمي گروه كالم و فلسفه دانشگاه قم

 دكتر زهره نادري نژاد  عضو هيئت علمي گروه معارف

 
  

-ها و سلولت هندسة معرفتي پارادايمبه مباني علوم  انساني از منظر شناخشناسانه  رويكرد آسيب 

هـا در چهـار   پـارادايم » اهميت«و » اصالت«توجهي به دهد كه بيهاي بنيادين تفكر ديني نشان مي 
هايي در ايـن  هاي علمي سبب بروز آفات و استيالي آسيبها و تالشمحور مباني، ادبيات، روش  

  .حنوزه گرديده است
هـا در  يج، تصحيح، تعمـيم، تطبيـق، و سـريان دادن پـارادايم    سيطرة انتزاعي انديشي به منظور تخر  

د موجـب زوال بعـضي از آسـيب    كار سريع و نافذي است كه مـي هاي مذكور، راه حوزه هـاي  تواـن
بايستگي توجه .  علوم انساني شودمضموني، رويكردي و روشگاني و تأليفي و ادبي ببرد در بخش

 ساختارها، مباني، ادبيات نهضت ترجمه، ارتبـاط معنـي و   ها،گيريها با جهتبه هماهنگي پارادايم  
در . شودشناسانه محرز ميبيني، و اجتهادهاي علمي با اين نوع رويكرد آسيبهاي جهانزبان و اليه

  .ها برشمرده شده استاي از اين آسيباين مقاله به صورت مروري و گذرا پاره
  
  
  

  تطابق ساختار و محتوا، پارادايمعلوم انساني، آسيب شناسي، : كليد واژه ها 
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  افزاري نقش علوم انساني در جنبش نرم
  دكتر محمد منصورنژاد

  : نوشتار حاضر تحت عناوين زير سامان يافته است
  ):مدخل بحث(مقدمه ) الف

در طرح مسأله به عدم رضايت دست اندركاران فكري و عملي علوم ...در مقدمه پس از تعاريف و
گاهي و غيردانشگاهي از دست آوردهاي اين رشته و ترجمه اي و كليشه اي بودن آن دانش, انساني

  . سخن به ميان آمده و آنگاه پرسشهايي مطرح شده اند كه هر يك محور مباحث نوشتارند
  رشته ي علوم انساني قديم است يا بديع؟ ) ب

  . دخبر از بداعت علوم انساني متعارف دار, محصول نهايي بحث در اين قسمت
  آيا ماهيت علوم انساني در همه ي جوامع همسان است؟ ) ج

در تجزيه و تحليل موضوع مقاله به اينجا مي رسد كه حتي اگر ماهيت علوم انساني مثالً غربي و 
الجرم بايد از , روش و مباحث, به جهت فقر منابع, ايراني و غيرايراني متفاوت هم باشند, شرقي

  . هره را ببردعلوم انساني موجود حداكثر ب
  نهضت توليد علم و جنبش نرم افزاري با رشته ي علوم انساني چه نسبتي دارند؟ ) د

از جمله نتايج بحث آن است كه از جهت زماني جنبش نرم افزاري در ايران نسبت به علوم انساني 
ي در حالي كه در علوم انساني سعي بر عدم مداخله ي آگاهانه , متأخر است و از نگاه ارزشي

. اما جنبش نرم افزاري نگاهي مسأله محور و ارزشي و متناسب با نيازهاي كشور دارد, ارزشها است
در جنبش نرم افزاري مدعا آن است كه قدم در حيطه ي , و اگر در علوم انساني مصرف كننده ايم

  . توليد علم بگذاريم
  متوليان و بازيگران اصلي جنبش نرم افزاري چه كساني اند؟ ) ه

اولي نقش معد و بسترساز و , ل بحث آن است كه از بين نخبگان سياسي و نخبگان فرهنگيحاص
و در رشته ي علوم انساني نيز برخي رشته ها نقش . دومي نقش بازيگران اصلي را خواهند داشت

 . بيشتر دارند

  
  
  

  گينخبگان سياسي ، نخبگان فرهنماهيت علوم انساني، جنبش نرم افزاري، : كليد واژه ها 
  

  نقش تحقيقات انساني در حفظ بهداشت رواني جوانان ايران
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  دكتر مرتضي منطقي، عضو هيات علمي گروه روان شناسي دانشگاه تربيت معلم
  

   دوره جواني ياد مي كنند، اما با وقوع انقالب اسالمي، در "مستي" و "جنون"آموزه هاي ديني، از 
 آرمان گرايي در ابعاد مختلف سياسي، اجتماعي و ايران نيز همچون ديگر كشورهاي انقالبي جهان،

  .تربيتي آن، در دستور كار مسووالن و اولياي امور جوانان، قرار گرفت
     برخوردهاي آرمان گرايانه با جوانان از سويي و اتخاذ رويكرد ايدئولوژيك، فقهـي و تكليفـي    

ن را در چارچوبي آرمان گرايانه نسبت به جوان از سوي ديگر، سبب شد اولياي امور جوانان، جوانا
ان را از   -و انعطاف ناپذير محصور كرده، مسيري بالنسبه متفاوت با اقتضائات رواني    اجتمـاعي آـن

با گذر زمان، مسيرهاي بالنـسبه متفـاوت   . ابتداي انقالب اسالمي، در دستور كار خويش قرار دهند  
ا افـزوده شـدن عـواملي      پيش گفته، بيش از پيش تنافر خود را با يكديگر نشان داد  ه، اين مـساله ـب

همچون وقوع پديده جهاني شدن، تبعات وخامت آميز خود را در عرصه هاي اجتماعي و تعارض 
  .اقشار قابل تاملي از جوانان با خط مشي هاي رسمي نظام، به معرض ديد نهاده است

ي، حكايت از آن دارد كه نه      بررسيهاي نگارنده در زمينه جوانان ايراني از ابتداي انقالب اسالم   
ه            دادن ـب تنها گسست و انقطاع گفتمان بين نسلي به عنوان يكي از تبعات آرمـان گرايـي و تـن ـن
ان        واقعيات، بين جوانان و نسل بزرگتر آنها، رخ داده است، بلكه تحوالت عميقـي در سـطح جواـن

برخي . ها را به سختي يافتايراني پديد آمده است كه شايد در سطح ادبيات جهان، موارد مشابه آن
از اين رخدادها، وقوع افسردگي اجتماعي در سطح جوانان، پديد آمدن بحران هويت دولتي، جامعه 

ي، شـكل گيـري    ) خاصه دختـران (پذيري ضد جامعه پذيري، هنجارآفرينيهاي جديد جوانان       ايراـن
، مقاومت فرهنگي و وتعميق هيجان جويي مرضي، پديدآيي عشق بيمارگون در سطح جوانان ايراني

، هستند )در قياس با نسل پيشين(در مجموع تغيير قرائت ديني، سياسي و فرهنگي اجتماعي جوانان 
د       الطبع  . كه در مقاله با استناد به پژوهشهاي مختلف، مفهوم سازي، مـستند و مطـرح گرديـده اـن ـب

ا بدسـت دادن    پژوهشهاي عميقتر، با ارايه تصويري واقع نگر از جوانان و تحوالت جامعه  ان، ـب  آـن
شناخت الزم، مانع از درغلتيدن اولياي امور جوانان و مسووالن از اتخاذ تصميمهاي بحران زا شده، 
آنان را نسبت به پذيرش هرچه بهتر واقعيات نسل جوان، و كنترل هـر چـه بهتـر تحـوالت شـديد       

  .جامعه جوانان ايراني، مجهز خواهد كرد
  

سياسي، قرائت اجتماعي، قرائت ديني، گسست نسلي، انقطاع گفتمان جوانان، قرائت :كليد واژه ها  
بين نسلي، افسردگي اجتماعي، جامعه پذيري ضد جامعه پذيري، بحـران هويـت، هيجـان جـويي        

  .مرضي، بحران هويت دولتي، عشق بيمارگون، مقاومت فرهنگي



 ١١٣

  ي امنيت اجتماعي در توسعه نقش علوم انساني

برنامه ريزي درسي ،  مدرس تربيت معلم و عضو حسين هاونگي كارشناس ارشد 
  انجمن برنامه ريزي درسي ايران  

  

در خصوص اهميـّت امنيت اجتماعي ، همين بس كه در كالم رفيع    
بـه عنـوان نعمـت    » اجتمـاعي «،در كنار سالمتي، امنيت )ص(پيامبر اسالم 
بر ايـن اسـاس اگـر در    . اي براي بشريت قلمداد شده است     قدرناشناخته

اي بسترهاي الزم براي تجلّي امنيت اجتماعي فراهم شود ، بـسياري    عهجام
رود و در پرتـو   ها و عوامل مخرب ديگر از بـين مـي   ها ، بحران   از آسيب 

هاي توسعه ملّي در ابعاد مختلف بنيـان گذاشـته    سامان اجتماعي كاربست 
بديهي است هر انتظاري در گستره امنيت اجتماعي يك جامعـه  . مي شود  

در . ند ژرفي با شالوده ي علوم انساني تعريف شده ي آن جامعه دارد      پيو
واقع در نظام تعليم تربيت ، علوم انساني مهمترين مقوله  اثـربخش تلقـي        

. تواند در جهت رشد و تعالي افراد نقش مؤثري ايفاء كنـد   شود كه مي  مي
جتماعي هاي مؤثر در راستاي ايجاد امنيت ا ترين مؤلفه از اين حيث برجسته

تقويت هويـت  : كه در مقوله ي علوم انساني قابل تبيين است عبارتند از        
 آگـاه   وروانـي افـراد ،   ملّي ، تقويت حس مسئوليت پذيري ، رشد روحي    

ها در تحليل و  ساختن فراگيران در جهت پيشگيري از جرايم ، كمك به آن
فـت  ها و مفاهيمي كه از طريق وسايل ارتبـاط جمعـي دريا     تفسير ارزش 

شود ، افزايش آگاهي و هوشـياري از قـوانين و مقـررات اجتمـاعي ،       مي
ايجـاد   افزايش دانايي زنان ، آگاه سازي در جهت تقويت مبناي خانواده ،     

فراگير . زيست و تقويت حس خداپرستي هاي مثبت نسبت به محيط     نگرش
ـ  اي به رشد و كمال دست مي  به اندازه ها ، با معرفت بر اين ضرورت     د ياب

كه ضمن آشنايي به حقوق واقعي خويش با آگاهي كامل ، در تمام شرايط 
كند و در سـايه تحكـيم امنيـت     ، حقوق ديگران را به درستي رعايت مي    

اجتماعي به دنبال ترقي جامعه و ايجاد يك زندگي متعالي براي خويش و     
  . ديگران است 



 ١١۴

  
 انساني علوم/ملّي ويته/رشداجتماعي/وپرورش آموزش/اجتماعي امنيت:ها كليدواژه



 ١١۵

  
  
  
  

  :محور چهارم 
  نقش علوم انساني در توسعة همه جانبة كشور

  
  

  :موضوعات
انداز بيست ساله جمهوري اسالمي ايران و راهكارهاي  نقش علوم انساني در چشم •

  عملياتي ساختن آن
  هاي توسعة جمهوري اسالمي ايران ها و برنامه نقش علوم انساني در سياست •
  ساني در رشد و بهينه سازي مديريتنقش علوم ان •

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١١۶

  هاي توسعه ايران ها و برنامه نقش علوم انساني در سياست
  غالمحيدر ابراهيمباي سالمي

  
ريزي نقطه تالقي و تلفيق نظريه و عمل در علوم انساني و اجتماعي  سياستگذاري و برنامه

در اين نوشتار منظور از . ه استاست و هدف از چنين امري دستيابي به رفاه و توسعه جامع
اي ساختاري و متشكل از مقاصد،  ريزي تجلي اراده حكومت در عمل و مجموعه سياست و برنامه

المللي ارايه  تصميمات و اعمالي است كه به عنوان اقتدار عمومي در سطوح محلي، ملي و بين
  .شوند مي

اعي است تا بتواند مباني نظري، هر نوع سياستگذاري نيازمند توسل به علوم انساني و اجتم
در جامعه ايران . كند، ترسيم نمايد رويكردها و مفاهيمي را كه جهت و هدف اصلي را مشخص مي

با آغاز دوره مشروطيت » عصر زرين فرهنگ ايران«و افول » انديشه ايرانشهري«بعد از اضمحالل 
گر شد و با تشكيل و  ربي جلوهانديشه تجدد و توسعه بر اثر مقتضيات زمان و تهديدات جامعه غ

ها و  سياست. ريزي به شيوه جديد رايج گشت سياستگذاري و برنامه» دولت مدرن«استقرار 
قبل از انقالب اسالمي تا ) 1327(ساله اول  هاي عمران و توسعه ايران از برنامه عمراني هفت برنامه

جوامع غربي بوده ) paradigms (تابع الگوهاي نظري) 1384(برنامه چهارم توسعه بعد از انقالب 
است و در قالب الگوهاي نوسازي، ساختارگرايي، نيازهاي اساسي، آزادسازي اقتصادي، نهادگرايي 

علوم انساني بومي در اين خصوص تا كنون . اند سازي، تدوين گشته و به اجرا درآمده و خصوصي
scientif(» اجتماع علمي«و حتي » اجماع علمي«نتوانسته است به  ic community ( در

ها دست پيدا كند و از اين رو به توجه جدي  ها و برنامه يابي و تدوين سياست شناسي، موضوع مساله
  .دولت و جامعه نيازمند است

  
ريزي، نوسازي، ساختارگرايي،  الگوهاي نظري، سياستگذاري و برنامه: كليد واژه ها

  .سازي خصوصي
  
  
  
  
  



 ١١٧

   كسب و كارهاي كوچك و متوسطكارآفريني رشته هاي مديريت  در

    عضو هيات علمي دانشگاه شيخ هبايي،  احمدرضا اخوان صراف
    آارشناس ارشد مديريت صنعيتحسين شيخ بهايي 

  
ه            كسب و كارهاي كوچك و متوسط، موسساتي هستند كه با سـطوح خاصـي از عوامـل سـه گاـن

ام شده و حجـم محـصوالت يـا    سرمايه گذاري در طرح ها و ماشين آالت، تعداد كاركنان استخد  
ه شـرايط و سياسـت هـاي كـالن       . گردش تجاري شناخته مي شوند      سته ـب معموال در هر كشور ـب

  . اقتصادِي، گروه هاي مشخصي از كسب و كار ها در اين رده قرار مي گيرند
كسب و كار هاي كوچك و متوسط يكي از اجزاي حياتي رشد در اقتصاد جهـاني مـي باشـند و         

 در توسعه اقتصادي كشور هاي توسعه يافته و در حال توسعه به خـوبي شـناخته شـده    اهميت آنها 
به ويژه كشور هاي در حال توسعه بايد قدرت كسب و كار هاي كوچـك و متوسـط را در     . است

در كشور ما، كسب و كارهاي كوچك  .ايجاد توسعه صنعتي پايدار در برنامه ريزي مدنظر قرار دهند
از آنها در سراسر كشور پراكنده % 50دهند كه   از جامعه تجاري را تشكيل مي%80و متوسط بيش از 

  .باشند مي
ر چـالش         به هرحال براي استفاده از مزاياي رقابتي در اقتصاد جديد در حال ظهور و فائق آمدن ـب
هاي مختلف در بازارهاي محلي، كسب و كار هاي كوچك و متوسط نياز دارند براي آنهـا برنامـه    

  .ر سازي و ظرفيت سازي مناسب پيش بيني شودهاي بست
  
  
  
  

  : كليد واژه ها 
  .كارآفريني، مديريت،كسب و كار،كسب و كارهاي كوچك و متوسط 

  
  
  
  

   اطالعات كارآفرينيتوسعه  جهت درالزامات برنامه هاي رشته مديريت 



 ١١٨

  
     عضو هيات علمي دانشگاه شيخ هبايي اخوان صرافاحمدرضا

     ارشد مديريت صنعيت آارشناس آراسته آراستهمجيدمجيد
  

كارآفريني فرآيندي است كه طي آن فرد كارآفرين با  شناسايي فرصت هاي نوين، استفاده از ايده   
ا  أاين كار كه تـو . هاي خالق و بسيج منابع  مبادرت به ايجاد كسب و كاري جديد مي نمايد      م ـب

جديدي به جامعه پذيرش مخاطره و ريسك است ، معموال منجر به معرفي محصول و يا خدمت      
   .مي گردد

هاي اجتماعي از جملـه كـارآفريني    فناوري اطالعات و ارتباطات تحوالت زيادي در كليه فعاليت   
سان  ، ارتباطي و ارضاي نيازهاي اطالعاتي وشناختبا  فناوري اين.  است بوجود آورده   قابليت اـن

. كنـد  دل اطالعات ايجـاد مـي  ي براي تبامتنوع و امكانات را افزايش دادهبراي ايجاد دانش جديد    
كارآفريني در حوزه اطالعات در سطوح مختلف سخت افزار، نرم افزار، اطالعات و ارتباطات قابل 

ر  .  در هريك از اين سطوح فرصت هاي بسياري براي كارآفريني وجود دارد  بوده و  انجام عالوه ـب
بسيار راحت تر و عملي تر از  اطالعات فناوري كارآفريني در  ، گستردگي بسيار زياد  ه دليل  ب اين

 چندان زياد  نيز و ميزان سرمايه گذاري مورد نياز كه ايده ها را به نتيجه برساندبوده ها  زمينهساير  
  .نيست

 در ميان دانش آموختگـان   اطالعاتزمينهكارآفريني در به ويژه  توسعه و ترويج فرهنگ كارآفريني  
ا  مي توانند مـشاغلي را  مديريت ارآفرينان ك. استمديريت صنعتي از ضرورت هاي اين حوزه       ـب

كشور ايجاد كنند و در اثر رضايت شغلي   فناوري اطالعات وارتباطات براي متخصصان داخلكمك
اما در حال . ندنمايكه بوجود مي آورند، عالوه بركليه مزاياي كارآفريني از فرار مغزها نيز جلوگيري 

د و بايـد توسـط    نظري صرفا  رشتهدر اين كرده بسياري از نيروهاي تحصيل  حاضر  تربيت شده اـن
ستر             د، ـب  هايديگران مديريت شوند و از سوي ديگر افـرادي هـم كـه شخـصيت كـارآفرين دارـن

ه     .  نمي يابندرشتهكارآفريني را در اين    ه اراـئ مقاله حاضر پس از بررسي علل بروز ايـن مـشكل ـب
  .راهكارهاي عملي مي پردازد

  
  .، مديريت فناوري اطالعات و ارتباطاتي، كارآفرين:: كليد واژه ها 

  
  

با تاكيد بر     نقش علوم انساني در توسعه همه جانبه كشور 



 ١١٩

  نقش علوم انساني در توسعه و آباداني روستاها

  زينب بابازاده لهي  

  
علوم انساني، علومي هستند كه رفتارهاي جمعي، فردي، ارادي، غيرارادي، آگاهانه و ناآگاهانه انسان 

علومي چون روان شناسي ، روان شناسـي اجتمـاعي،   . قالب نظم هاي تجربه پذير مي ريزند را با   
 اقتصاد و بعـضا رشـته    علوم اجتماعي، جامعه شناسي ، مردم شناسي، علوم سياسي، علوم تربيتي ، 

د     حركـت  . هايي از قبيل جغرافيا، تاريخ، ارتباطات عمومي در مجموعه علوم انساني قرار مي گيرـن
اهميت . وم انساني نمايانگر تاكيد بيشتري برتوضيح و تبين منظم پديده هاي انساني است   اخير عل 

مطالعات علوم انساني و اجتماعي دركارهاي تحقيقاتي تا حدي است كه آن را پيش شرط توسعه      
همفكري و همراهـي همـان    توسعه يعني بهبود وجوه مختلف زندگي مردم با مشاركت، . دانسته اند 

برخورداري انسان از زندگي طوالني و سالم و خالق در محيط زيستي غنـي و در  . دمردم مي باش 
آنچه كه در تنظيم سياست ها، طرح ها و برنامه . جامعه مدني دموكراتيك هدف نهايي توسعه است

هاي توسعه بايد مهم دانسته شود، اين است كه انسان در درجه اول مورد اهميت قرار دارد و هدف 
براين اساس در اين مقاله نقش علوم انساني در . راي پرورش قابليت هاي انسان باشدگذاري بايد ب

توسعه همه جانبه كشور در بخش توسعه و آباداني روستاها مورد بحـث و مطالعـه قـرار گرفتـه و        
سعي شده است تا با شناخت معرفي علوم انساني و نقش آن در توسعه و آباداني، جايگاه موثر آن 

 تنظـيم و   آن را به عنوان علـومي كارآمـد در تهيـه،   .  و آباداني روستاها مشخص كنيم  را در توسعه  
اجراي طرح ها، برنامه ريزي هاي توسعه ، جلب مشاركت مردم روستاها، مديريت فعال روسـتا،       

بر همين اساس در مطالعه و بررسي هاي خود به منابع مطالعاتي بسنده نكرديم، قدمي . جلوه دهيم
 تا با استفاده از ابزارهاي تحقيقاتي همچون پرسش نامه و مـصاحبه ، روسـتاهاي يـك    پيشتر رفتيم 

منطقه را در نظر گرفتيم و باجمع آوري ديدگاه هاي دهياران اين منطقه طريقي را پيش گرفتيم تا به 
ترويج و معرفي نقش علوم انساني در روستاهاي كشور پرداخته باشيم يا به عبارتي زنگ هوشياري 

ازآنجايي .  شناخت و كاربرد اين علوم در برنامه ها و مديريت روستايي به صدا درآورده باشيمبراي
ه منـاطق روسـتايي كـه       . كه انسان كليد و هدف توسعه است   در فرآيند توسعه ضـرورت توجـه ـب

برخوردار از نيروي عظيم انساني هستند را اهميت مي بخشند؛ بايستي با بهره گيري درست از علوم 
سان روسـتايي را در    انسا ني به شناخت صحيح از رفتار انسان روستايي دست يافت تا از طريق اـن

  . پيشبرد هر چه بهتر توسعه و آباداني روستاها مشاركت داد
  :  كليد واژه ها 
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  نقش موثر، علوم انساني، برنامه ريزي و مديريت، توسعه و آباداني، روستا 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ي آموزش عالي به مثابه مديريت چشم انداز فرداريز برنامه
  

  دكترغالمرضا طالقاني
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ريزي نظام آموزش عالي كشور در  با شروع قرن بيست و يكم و در حال حاضر جايگاه برنامه

تحوالت اقتصادي و اجتماعي جامعه بيش از گذشته قابل تعمق بوده بطوريكه به مثابه مديريت 
ها و  ضمن ترسيم چالش. باشد وشن تعالي خود اميدبخش آينده ميهاي ر انداز فردا با افق چشم

ضمناً مسائل مطروحه . باشد ها در اين ارتباط روش تحقيق در اين مقاله مطالعه اسنادي مي فرصت
هاي آموزشي، كنترل كيفيت مسائل اشتغال و بيكاري و همچنين توزيع  در بخش عدالت و فرصت

 ابعاد و شكل و محتواي آن به مثابه مديريت چشم انداز فردا هاي شغلي و ارتقاء با تمامي فرصت
  .بندي خواهد گرديد به بحث گذاشته شده و در نهايت جمع

  
  
  
  
  

  هاي انساني هاي برابر آموزشي ـ عدالت ـ كارائي ـ كنترل كيفيت، سرمايه  فرصت:ها كليد واژه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   سرزمينجايگاه علوم انساني در سياستگذاري و مديريت پايدار
  
  مونا كنعانيان،عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي 
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 بـه  -ا كنون كه مديريت اراضي طبيعي به صورت قانوني و ملي به يك نهـاد   ت1342  از سال   
  واگذارشده است تا كنون ،درتالش بـراي مـديريت منـابع طبيعـي داده هـاي        -عنوان متولي 

به ويژه در سالهاي بعـد از  (متعددي جمع آوري و برنامه هاي متنوعي طراحي و اجرا شده اند  
  ).زندگيانقالب ودر دوران شكوفايي جهاد سا

كه خـود مـستلزم   (امامتاسفانه اين طرحها يا فقط به جمع آوري داده هاي فني بسنده كرده اند 
مـديران  (يا داده هاي حاصله بسيار دير به دست مصرف كننده اصـلي   )زحمات فراواني است  

رسيده اندو يا به دليل حجم زياد و انباشتگي اطالعات و عدم وجود تفكر چنـد     ) منابع طبيعي 
حال آنكه با توجه به فرهنگ اسال . بال استفاده مانده اند  ) توسعه پايدار (محور  - انسان   منظوره

تاكيد آيات، احاديث و روايات متعدد بر اصالح امـور مـسلمين و ايجـاد    . مي كشور ايران و 
 نه تنها مفهومي بيگانه و وارداتي نيست كه "مديريت مشاركتي"مشاركت و همدلي ميان مردم 

در سالهاي اخير با تاكيد رهبر معظم انقالب . ايراني دارد  – و اعتقادات اسالمي ريشه در آيين
 توسـعه پايـدار بـه صـورت يـك هـدف ملـي در آمـده و         "العظمـي خامنـه اي   ...آيت ا "

سند - استراتژي توسعه پايدار  -برنامه چشم انداز بيست ساله   -:دستورالعملهاي متعددي نظير
توسط نهادهاي ذي ربط تهيه شده ... رنامه چهارم توسعه كشور و توسعه ملي منابع طبيعي در ب   

 براي تحقق هدف پايداري تشكيل مي "مشاركت مردمي"اند كه ركن اصلي همه آنها را جلب
دهد اما هنوز راهكاري عملي براي جامه عمل پوشاندن به اين اهداف ارزشمند ارائـه نـشده       

را در تقابل با يكديگر بهينه نموده ومديران را راهكاري كه استراتژيهاي گروههاي ذينفع    .است
بـدين  .محور يـاري نمايـد  -در رويكرد مردم) با تفكر جامع(جهت اخذ تصميماتي چند هدفه  

بـه عنـوان  مهمتـرين ركـن     ) PAR(ترتيب بازنگري شيوه هاي مديريت عرفي مردم محلـي    
ن ومحافظان عرفي منابع مديريت پايدار عرصه هاي طبيعي ،كساني كه از ديرباز مديران ومالكا

 First level) طبيعي و صاحبان دانش بومي ،ذي نفعـان و كـاربران مـستقيم منـابع طبيعـي     

stakeholders)    براي برنامه ريـزي و  مـديريت    "جامعه محلي ساكن در منطقه  "  يعني  
  .پايدار  سرزمين ضروري به نظر مي رسد

شيوه هاي عرفي مـديريت   شاركت مردمي،م ذي نفعان، ،PAR مديريت پايدار،  :كليد واژه ها  
  .منابع طبيعي

  تحليلي بر جايگاه اقتصاد دانش محور در آموزش عالي و اشتغال
  )اندازهاچالشها، فرصتها و چشم(
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    كاربردي–ارشد مطالعات توسعه و مدرس دانشگاه جامع علمي  دانش آموخته كارشناسيرضا ويسي
  رشد جامعه شناسي و عضو هيأت علمي دانشگاه پيام نور ساريدانش آموخته كارشناس احسين نازكتبار 

  
    اقتصاد دانش محور يا اقتصاد دانايي محور، اقتصادي است كه مستقيماً براساس توليد، توزيع و 

در اقتصاد دانش محور، محـرك اصـلي رشـد؛ ايجـاد     . مصرف دانايي و اطالعات قرار گرفته باشد  
سياري از نهادهـا و      . اليتهاستثروت و اشتغال در تمامي رشته فع    به نحويكـه در سـالهاي اخيـر ـب

سازمانها دانايي را به عنوان عامل توليد شناسايي كرده و ارزيابي نقش دانايي در رقابتهاي جهاني را 
به عبارت ديگر . هنگامي دانايي در اقتصاد مؤثر است كه به كار رود. دستور كار خود قرار داده اند

رفيت كامل خود مي رسد كه بتواند ارزش اقتصادي ايجاد كند و اين زماني است دانايي زماني به ظ
اقتصاد دانش محور نيز . كه در محصوالت، رويه هاي سازماني و فرآيندها وارد شده و دروني شود

سيار اساسـي و     . از طريق آموزش در افراد ايجاد مي گردد   ساني عنـصري ـب بدين لحاظ سرمايه اـن
به منظور ايجاد سرمايه انساني مناسب، سرمايه . دانايي محور محسوب مي شودارزشمند در اقتصاد 

ساني       . گذاري در آموزش علوم، تحقيق و توسعه ضروري است  بايـد توجـه داشـت كـه نيـروي اـن
  . مناسب در اقتصاد دانش محور فردي است كه بر اساس نيازهاي بازار آموزش ديده باشد

ش، كليـدي و محـوري         لذا با توجه به اينكه نقش آمو   ر داـن زش عالي در راهبرد توسعه مبتني ـب
است و آموزش عالي مي تواند به عنوان موتور محرك توسعه عمـل نمايـد؛ ضـروري اسـت نهـاد       
ه منظـور       متولي آموزش عالي با توجه به شاخصهاي اقتصاد دانايي محور در جهت برنامه ريـزي ـب

  . فرهيخته جوان كشور گام برداردايجاد اشتغال مولد و مؤثر براي نيروي انساني
    مقاله حاضر نيز در همين راستا به بررسي تحليلي نقش و جايگاه اقتصاد دانش محور در آموزش 

  .عالي و اشتغال با توجه به چالشها، فرصتها و چشم اندازهاي آينده پرداخته است
  

  .  اندازهاشممحور، آموزش عالي، چالشها، فرصتها، چاقتصاد دانش: كليد واژه ها 
  
  
  

   اجتماعي– فرهنگي –نقش علوم انساني در ارتقاء سطح علمي 
  مژگان نيكوئي
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آنچه در علوم انساني نقش ارزنده اي دارد اين پرسش است كـه محـدوده علـم در ايـن پـژوهش        
  كجاست؟

ما براي روشن شدن اين منظور بايد پارادايم هاي علمي و نقش آن در هدايت فعاليـت علمـي را    
د شناسايي قرار دهيم و رابطه بين عقل و تفكر علمي را مشخص كرده و نقش تفكر علمي را    مور

در يك تفكر علمي با ابداع زبان امكان تنظيم و تشريح امور براي مطالعه پديده هـاي  .باز گو كنيم 
  .علوم انساني را فراهم مي آورد

هرگز هيچ كار علمي ، خصوصا ً آنچه در اين مقاله در نظر گرفته شده است اين واقعيت است كه 
در حوزه مورد بحث از خدا شروع نمي شود ، ما در بررسي و پژوهش خود در يك مورد خاص    
ين پژوهـشگران مـشترك اسـت          هميشه يك سري مفروضات جا افتاده پيشين داريم كه عمـدتا ـًب

ه سوي روشن هرچند بعضي از آنها مورد ترديد باشد اما در اين ميان پژوهش ما كه راهي است ب  
شدن نكات مبهم و تاريك يا شفاف سازي آن واحد تحليل بي ترديد بايد آن ميراث پيشين را دارا 

  .باشد
  .توماس كوهن صاحب نظر فلسفه و تاريخ علم ، اين نوع بينش را به پارادايم علمي نام مي نهد

حد تحليـل درگيـر          از طرفي ديگر بايد دقت شود علوم انساني زماني موفق است كه اگر با يك وا   
علوم انساني از نظر ساختار مدخلي است . مي شود همه حوزه ها مشاركت در حل آن داشته باشند

  . فرهنگ و اجتماع مي تواند تاثير گذار و به طبع نقش كليدي داشته باشد–كه در حوزه علم 
  
  
  

   علميعلوم انساني، ارتقاء سطح ، تفكر علمي، پارادايم هاي: ها كليد واژه 
  
  
  
  
  
  
  
  

  چشم انداز بيست ساله وجنبش نرم افزاري در زمينه علوم انساني
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  دكترسيمين ولوي  
  

اداره جوامع بشري و سازمانهاي سياسي، فرهنگـي و اقتـصادي در جهـان امـروز نيازمنـد نظـامي         
يكپارچه براي تفكر عمل است  و هر نظام اجتماعي به الگويي مناسب نياز دارد ، شايد به همـين       
دليل است كه مديران امروز دنيا تحليل مي كنند، مدل يكپارچه ذهني مي سازند و سپس خـود را    
آماده عمل مي سازند، عمل زماني شروع مي شود كه مدير ، انديشه خود را به همكـارانش منتقـل     

ام اين انتقال ، خود نيازمند يك نظام مفاهمه براي ايجاد حساسيت مشترك ، تبادل نظر و اقد. نمايد
  .البته علم و عمل و نظريه و فكر و تجربه بايد دوش به دوش حركت كنند. منسجم است 

وده و         كوشش كشورهاي غربي در طول دهه هاي اخير، ايجاد نظام يكپارچه براي تفكر و عمـل ـب
نظام هاي اجتماعي بدنبال پيدا كردن هماهنگي در نظرو عمـل  . موفقيت هايي نيز كسب كرده اند     

  .مين دليل ، نظام فكري جامعي را كه تضمين كننده اين هماهنگي باشد مي جويندبوده و به ه
تدوين چشم انداز بيست ساله جمهوري اسالمي ايران تالش براي مشخص كـردن جايگـاه آينـده     
كشور در بيست سال آينده و مدل يكپارچه ذهني است كه عمل به آن نيازمند حساسيت مشترك ، 

  .  خالق ، شناخت ، برنامه ريزي و اقدام منسجم استتبادل نظر ، تفكر نوين و
  
  
  

  چشم انداز بيست ساله ، جنبش نرم افزاري ، علوم انساني ، نظام مفاهمه همگاني: كليد واژه ها 
  
  
  
  
  
  
تبيين صحيح اهميت علوم انساني بـراي عامـه ، سياسـتگذاران و برنامـه ريـزان          « 

  ».ضروري است
  شناسي ارشد تاريخ دانشگاه آزاد اسالمي بجنورد  مدير گروه كار دكتر جواد هروي
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. گشودن چشم بر واقعيت ها يك هنر  و تصحيح كاستي هـاي آن يـك ضـرورت حيـاتي اسـت       
بايستي پذيرفت كه در جامعه رو به پيشرفت روزگار ما ، يك تقسيم بندي كاذب و ناصواب ديگر 

و منافع مادي آن ، در ترازوي قبول يا از علوم هم پديدار شده است كه براساس كاربرد كوتاه مدت 
شايد تحوالت سياسي در اين مقوله بي تأثير نباشد ليكن عوامل تاثير گذار . رد سنجيده مي شوند  

بر آن بيش از هر چيز ديگري در ميان عامـه مـردم هويـدا گرديـده و بعـداً از سـوي مـسئوالن و             
اهر مي گردد ، در حاليكه دراهميت و سياستگذاران به صورت رسمي و قانوني در عرصه اجتماع ظ

  . ضرورت آن هيچ مطالعه اي نمي شود 
عدم ارتباط و وابستگي ميان رشته هاي علوم خاصه انساني و فني ، موجب گرديده اسـت تـا در        

ر علـوم    . سالهاي گذشته مفارقت و جدايي بنيادي ميان اين دسته از علوم پيدا شود     نگاه سـنتي ـب
شايد به سبب توجـه موقـت و در   (فكنده و ترغيب و حمايت از علوم فني انساني همچنان سايه ا   

اين تقسيم بندي نا عادالنه از همان . هر روز بيشتر مي گردد ) عين حال ضروري بدانها از سر نياز 
نخستين سيستم هاي آموزشي مدارس در اذهان كودكان جاي گرفته و بعد ها در مدارج عاليتر نيز   

  .  و استمرار مي بخشد صبغه خويش را تداوم
  . اين دقيقاً بر خالف نسبت اهميت و منزلت علوم انساني در كشورهاي پيشرفته عصر ماست 

از يك سياست گذار و برنامه ريز نيز چون از درون همين اجتماع تربيت شده و مسئوليت مي يابد ، 
دارد تا هم خود و هم بر اساس همان پيش زمينه فكري در تقسيم بندي نا صحيح از علوم ، تالش 

لذا اگر . فرزندان و حتي ديگران را به همسويي و پيشترفت در علوم انساني سفارش و توصيه نكند 
به جرأت بگوئيم كه بيش از نود و پنج درصد از تحقيقات عرصه تاريخ ايران محصول مطالعات و  

دبيني كـه از سـر آينـده     اينهمه نه از س. پژوهشهاي غير ايرانيان است چيزي به گزاف نگفته ايم   ر ـب
نگري است تا بدانيم كه بيش از آنچه در ذهن برنامه ريزان و مسئوالن مي گذرد بايستي زمينه هاي 
توجه به علوم انساني را تقويت نمود و با تبيين يك ساختار منسجم و جامع به يـك نقـشه جـامع       

  . علمي در راستاي رسيدن به توليد علم و آزاد انديشي نائل شد 
  
  
  

شگاه  – مدارس – نگاه سنتي –تقسيم بندي كاذب علوم : ها   كليد واژه   – سياسـتگذاري  – داـن
  . توليد علم 
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  ساله جمهوري اسالمي ايران انداز بيست نقش علوم انساني در چشم
  و راهكارهاي عملياتي ساختن آن

  
  سينا عضو هيأت علمي دانشگاه بوعليئي  دكتر سيدمرتضي هزاوه

  
, از بيست ساله كه پس از انقالب براي اولين بار در تاريخ ايران تـدوين شـده اسـت    اند  سند چشم 

به عبارت ديگر اين سند، به آينده، نه به عنوان جـايي  . شود اي است كه ساخته مي   بيانگر افق آينده  
ر  . كنـد  نگاه مي, آورند بلكه به عنوان آنجا كه ايرانيان آن را به وجود مي, رود كه ايران به آنجا مي   ـب

د  يافتني نيستند بلكه ساختني, شوند راههايي را كه به آينده ختم مي, اين اساس  ه    . اـن ايـن نگـرش ـب
و صد البته . ريزي شده است انداز بر پايه تفكر استراتژيك پايه آينده توسعه و پيشرفت در سند چشم

خلـق  , اسـتراتژيك مقـصود از تفكـر   . ريزي استراتژيك نيز عملياتي گـردد  بايست بر پايه برنامه  مي
ه طـور     انداز آينده تواند چشم هاي ابتكاري و نو است كه مي   استراتژي اي بالقوه را ترسيم كند كـه ـب

ا حــال متفـاوت اسـت و مقـصود از برنامــه       ل تـوجهي ـب عمليـاتي كــردن  , ريـزي اسـتراتژيك   قاـب
كـه سـند   هاي خلق شده و حمايت از فرآيند تفكر استراتژيك است و بدين گونه اسـت     استراتژي

نگري شكل  كه براساس آينده, بيني نه براساس پيش, انداز بيست ساله جمهوري اسالمي ايران     چشم
سطر سطر آن با محاسبه و كارشناسي تدوين شـده و  «گرفته و به تعبير زيباي مقام معظم رهبري    

انداز بلنـد   كشورهاي مختلف جهان در تهيه و تنظيم چشم, توضيح اينكه» . بلندپروازانه نيست  اصالً
  :مدت خود به يكي از دو رويكرد كلي توجه دارند كه عبارتند از

ه دقـت    , انداز براساس آن كه براي تنظيم سند چشم: بيني   رويكرد پيش  -1 ابتدا وضعيت موجـود ـب
  . گردد تصويري از آينده ترسيم مي, هاي موجود ها و فرصت قابليت, بررسي شده و براساس امكانات

ابتدا تصويري از وضع مطلوب و آرماني در نظـر گرفتـه   , كه براساس آن: نگري ه رويكرد آيند  -2 
  . شود هاي الزم براي رسيدن به آن ايجاد مي ها و قابليت شود و توانايي مي

هـا و   قابليـت , انداز بر پايه رويكـرد دوم  افق آينده ترسيم شده در چشم, شود  آنچنانكه مالحظه مي  
نفسه به عنوان وضع مطلوب  بلكه آينده في, دهند نده را شكل نميهاي موجود آي امكانات و فرصت 
ها بايد براي تحقق آن به شكل حداكثر  ها و امكانات و فرصت شود و همه قابليت در نظر گرفته مي

تصوير : انداز عبارت است از توان گفت چشم با اين مقدمه مي. گرايانه تجهيز و به كار گرفته شوند  
دستيابي جامعه در يك افق زماني معين بلندمدت كه متناسب با مباني ارزشي مطلوب و آرمان قابل 

  . گردد هاي نظام و مردم تعيين مي و آرمان
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افكنيم تا وضعيت و جايگاه علمي  انداز بيست ساله نگاهي مي به متن سند چشم, با اين مقدمه كوتاه
هـاي جامعـه    ه هنگـام بيـان ويژگـي   انداز ب در متن سند چشم. ايران را در آن مورد توجه قرار دهيم  

انداز ضمن دو فراز از هر هشت فراز سند به وضـعيت علمـي كـشور در افـق       ايراني در افق چشم   
  : اشاره شده است1404

ساني و      , توانا در توليد علم و فناوري, برخوردار از دانش پيشرفته   « ر سـهم برتـر منـابع اـن متكي ـب
  »سرمايه اجتماعي در توليد ملي

شـامل  ( فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي  ,علمي, ن به جايگاه اول اقتصاديدست يافت «
  )1(»...افزاري توليد علم با تأكيد بر جهش نرم) خاور ميانه و كشورهاي همسايه, قفقاز, آسياني ميانه

راي      براساس اهميت واالي جايگاه علمي و فناوري ايران در سند چشم    انداز برنامـه چهـارم نيـز ـب
  :دهد هاي كلي برنامه به شرح زير مورد توجه قرار مي يابي به آن مواردي را در بخش سياستدست

هاي كشور در جهت افزايش سهم كشور در توليدات علمي  سازماندهي و بسيج امكانات و ظرفيت«
  »جهان

  
  
  
  

ش بينـي ،  علوم انساني ، چشم انداز بيست ساله ، پايه تفكر استراتژيك، رويكرد پي: كليد واژه ها   
  رويكرد آينده نگر

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٢٩

                       نقش علوم انساني در توسعه همه جانبه كشور بر پايه وحدت حوزه و دانشگاه
  سيد علي محمد يثربي

  
  بعد الحمد و الصلوة

در سه زيـر مجموعـه   اگر نقش علوم انساني در توسعه همه جانبه كشور با نقش سه گانه اين علوم   
چشم انداز بيست ساله نظام و سياست ها و برنامه هاي توسعه و نيز رشد و بهينه سازي مديريت  
بر مبناي وحدت دو معهد علمي حوزه و دانشگاه مالحظه و لحاظ گردد چكيده آنرا در سه كليـد   

شم انداز ايران توان عرضه نمود چون بيست الغزل چ واژه توسعه و عدالت و انسان مدل اسالم مي  
هاي كلي برنامه اعتال و عمق معرفت و بصيرت  نمايد و سياست معرفي مي» توسعه يافته«را كشوري 

دانيم كه عمق بصيرت ديني جزء عدالت در همه ابعاد آن  دهد و مي ديني را سربرگ خويش قرار مي
كـه منبـع و مقـصد    » انسان مدل اسالم«و نيز » عدالت«و » توسعه«قابل تفسير واقعي نيست اسناد      

مديريت در نظام اسالمي است را بايد در علوم انساني جستجو كرد و شناخت درست علوم انساني 
شأن فرهنگـي        در سايه وحدت علمي حوزه و دانشگاه است كه به فرمايش امام راحل و عظـيم اـل

ارد تا فرهنگ اي به صورتي است كه با لمس واقعيت بيشتر آشنايي د ها و مراكز غير حوزه   دانشگاه
راي   بايد به برداشتن فاصله. فلسفي و نظري   ها حوزه و دانشگاه در يكديگر ذوب شوند تا زمينه ـب

  .بسط و گسترش اسالم فراهم شود
  
  
  

  علوم انساني، توسعه همه جانبه كشور، وحدت حوزه و دانشگاه ، سند چشم انداز : كليد واژه ها 
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  :محور پنجم 
   ديني-وميعلوم انساني ب

  
  :موضوعات 

  ها و راهكارها هاي آن، چالش سازي علوم انساني و رشته امكان بومي •
  سازي علوم انساني نقش نظام آموزشي و پژوهشي دانشگاهي و حوزوي در بومي •
  ساختن علوم انساني  ديني -نقش متافيزيك در بومي •
  م انسانيسازي در علو سازي و نظام مباني، روشها و امكان نظريه: علم ديني •
  رابطة علوم انساني با معارف خاص ديني •

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  

    تعامالت دو سويه اسالمي كردن دانشگاه ها و تقويت علوم انساني

  
  )استاديار علوم سياسي دانشگاه شيراز( دكتر بهرام اخوان كاظمي
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ه اعتقـاد           مباني پيشرفت و ارتقاء هر كشوري در نظام آمـوزش عـالي آن نهفتـه اسـت و ـب
لذا همگان بر اين باورند كه . اري، علوم انساني در شاكله اين نظام، داراي نقش محوري است     بسي

تقويت اين علوم و ارتقابخشي به جايگاه آن، نقش بسيار اساسي در رشـد و نمـو و تعـالي نظـام        
ا اهميـت     از طرف ديگر به نظر مي. آموزشي ايران اسالمي خواهد داشت      رسد كه ميان موضـوع ـب

ها و تقويت علوم انساني رابطه دوسويه، متعامل و مستقيمي برقرار باشد زيرا  ردن دانشگاهاسالمي ك
زدايـي از   ها بعد از انقالب اسالمي نيز، با هـدف آفـت   ي اسالمي كردن دانشگاه در واقع طرح ايده   

ه ي بهينه از اين نهاد علمي با اهداف انساني و اسالمي صـورت گرفتـ    مراكز آموزش عالي، استفاده   
  .است

هاي مختلف از موضوع اسالمي  نويسنده در اين مقاله تالش نموده تا با تبيين برخي قرائت  
اي موانع اين راه نيز اشاره كند و سپس راهكارهاي رفـع   ها؛ به پاره شدن و اسالمي كردن دانشگاه     

ت امام خميني ي موضوع و اشارا در اين مسير به ناچار به پيشينه و سابقه. اين موانع را توضيح دهد
هاي ناصواب از موضوع اسالمي  هاي دانشگاه اسالمي اشاره شده، آنگاه قرائت ي ويژگي درباره) ره(

كردن دانشگاه برشمرده شده است و پس از تشريح موانع و راهكارهاي اسالمي كردن دانشگاه، به 
ساني و جنـبش توليـد   ساالري و تقويت علوم ان ي راه حل، با تأكيد بر اعمال سياست شايسته    ارائه

هاي  هاي اسالمي و انقالبي و تضعيف ارزش علم و حل مشكالت معيشتي اساتيد، بر تحكيم ارزش
  .منحط غربي در دانشگاه، سفارش و تأكيد شده است

  
  

  :ها واژه كليد
دانشگاه اسالمي، امام خميني، تقويت علوم انساني، جنبش توليد علم، ارتقاء كيفيت مراكز آموزش      

  .انقالب اسالميعالي، 
  
  
  

  بومي سازي ؛ رويكردي فرهنگي به بومي سازي الگوهاي مديريت 

  پرديس قم دانشگاه تهران– عضو هيئت علمي دانشكده مديريت دكتر علي نقي اميري

   دانشگاه تهران–دانشجوي كارشناسي ارشد ماريا حميديان 
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تجربيات كـشورهاي توسـعه   توسعه به تقليد بي چون وچراي از  مدتهاست كه كشورهاي در حال
ه جـاي      . اند آنها همت گذاشته يافته و الگوهاي مديريتي مديرت در كـشورهاي در حـال توسـعه ـب
. اعتبار واصالت، به وابستگي و دنباله روي از الگوهاي غربي تن داده است كوشش براي دستيابي به

ورها سالها تصور مي در كشورهاي در حال توسعه انكار ناپذير است، ولي اين كش نقش مديريت
ه  كردند كه  الگوي مديريت غربي همچون ماشين آالت وارداتي آنها قابل استفاده اند، بي توجه ـب

ا    شـرايط   آنكه موفقيت در دنياي امروز در گرو تعامل و ارتباط سريع، مبادله فرهنگـي وانطبـاق ـب
ر  متحول فعلي بوده و آنچه مورد نياز است، تدويت نظريه ها و عملكردهـاي   اسـاس   مـديريت ـب

مقاله تالش  در اين. شرايط و موقعيت هاي محلي و ويژگيهاي اجتماعي و فرهنگي هر كشور است
ر   به ارائه الگويي گرديده كه به تأكيد ويژه بر عناصر فرهنگي و زير ساختي و تعامالت فرهنگي ـب
ي بطور عام مي علوم انسان تدوين نظريه هاي بومي مديريت بطور خاص و تدوين نظريها ئر عرصه

نامند، پيروي بي چون و  آنچه توسعه مي در نهايت اين مقاله بيان ميدارد كه جهت رسيدن به. پردازد
انساني ، بويژهخ مديريت غرب نه تنها ضروري نيست  چراي از راهبردهاو نظريه ها در زمينه علوم

  . اسب هم نيستكشورهاي در حال توسعه و جهان سوم من بلكه براي مديريت و سازمانها ي

  

  

   ، تئوري بوي ، فرهنگ ، فرهنگ سازماني مديريت بومي: واژگان كليدي

  

  

  پارادايمي براي علوم انساني اسالمي؟: آموزه فطرت
  خسرو باقري، دانشيار دانشگاه تهران

  

ومي         ه اي ـب ه گوـن ساني ـب  اسـالمي، الزم اسـت مفـاهيم و    -براي تكوين علـوم اـن
راي     مضاميني از متون اسالمي مو    ه پـارادايمي ـب رد استفاده قرار گيرد كه قابليت تبـديل ـب
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يكـي از نامزدهـاي ايـن امـر، مفهـوم      . هدايت پژوهش هاي علوم انساني را داشته باشـند  
در مقاله حاضر، .  است كه گاه از آن به منزله ام المعارف اسالمي ياد شده است   "فطرت"

اب  . رسـي قـرار گرفتـه اسـت    فطرت از حيث داشتن قابليتي از نوع مذكور، مورد بر   در ـب
، فطرت چون امر محتوايي  فطرت چون ساختار: مفهوم فطرت، سه ديدگاه قابل تميز است

در مقام بررسي، با نقد . حداكثري مثبت، فطرت چون امر محتوايي حداكثري مثبت و منفي
لي اين سه ديدگاه، پيشنهاد شده است كه فطرت در متون اسالمي، چون امر محتوايي حداق

از اين . مثبت در نظر گرفته شده كه تنها ناظر به معرفت و ميل ربوبي در نهاد آدمي است 
رو، قابليت پوشش دهي مفهوم فطرت به همه عرصه علوم انساني، به منزله يك پـارادايم،    

همچنين، مفهوم فطرت در معناي وسيع كلمه كه معـادل طبيعـت آدمـي    . پذيرفتني نيست 
جهات اصلي اين . ن قابليتي مورد نقد و بررسي قرار گرفته استاست، از حيث داشتن چني

راي تحقـق   ) 1: نقد عبارتند از   آموزه فطرت، نقش عوامل محيطي و موقعيتي را به إعداد ـب
نقش ) 2خصايص فطري فرو مي كاهد و نقش سازنده و تعاملي آنها را ناديده مي گيرد ، 

ه     مـصالح و مـواد اوليـه اي در دسـت     آدمي به عنوان عاملي كه خصايص فطري، به منزـل
اوست، مانع از آن است كه بتوان فطرت را داراي قابليت پوشش دهي به همـه تحـوالت      

امزد مناسـبي    . آدمي در نظر گرفت    حاصل بررسي اين است كه مفهوم اسالمي فطرت، ـن
ومي     ساني ـب  اسـالمي  -براي فراهم آوردن پارادايمي جهت هدايت پژوهش هاي علـوم اـن

 اين رو، بايد به كاوش در مفاهيم ديگر اسالمي براي يافتن چنين مقصودي همت از. نيست
  .   گماشت

  

 اسالمي، پارادايم، ساختار، محتواي حـداكثري،  -فطرت، علوم انساني بومي: كليد واژه ها  
 .محتواي حداقلي

  
  

  بومي سازي علوم انساني :تئوري عمومي
  حسين باهر دكتر : استاد

 
 بندي هاي مختلفي مي شود كه به بخـشي از آنهـا كـه داراي ويژگـي هـاي      از معارف بشري طبقه 

ساني نيـز داراي معـارفي      .Sciencesعلوم يـا  : خاص قانونمندانه هستند گفته مي شود   امـور اـن
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كه بخشي از آنها كم و بيش تابع متدلوژي هاي علمي محـض  Humanitiesاست كلي به نام   
 كه نگارنده مرجحا Human Scienceلوم انساني يا  مي باشند و لذا به آنها گفته مي شود ع

ه آنهـا    ” علـوم اقتـصادي  “ مي گويم در قياس با  Humaniticsبه آنها     Economicsكـه ـب
ا هـم طـرازش      Politicsكه به آنها ” علوم سياسي“گفته مي شود و يا   گفته مي شود در قيـاس ـب

Political Sciences.  
ضباط علمـي را    به هر جهت آنچه كه به عنوان علوم ا  نساني گفته مي شود، اگر بخواهيم رعايـت اـن

  :كرده باشيم بايستي تابع تعاريف روش شناسي علمي باشد يعني
  ).همه جا و  هميشه مصداق داشته باشند(از نسبيت هاي زماني و مكاني خارج باشند  .1
  ).قابل تجزيه و تجربه باشند(جزئي نگر و ابطال پذير باشند  .2

ساني كـه شـامل اصـول،     و اگر چنين است عل    وم انساني منحصر مي شوند به بخشي از معارف اـن
  .قوانين، فرضيه ها و حداكثر دكترين هاي علمي مي باشند

 بديهي است اين بخش از معارف انساني را مي توان از هر زمان و مكاني به هـر زمـان و مكـان      
حتياج به دارد اين علوم هم نياز ديگري برد ولي براي كاربردي شدن آنها همان گونه كه تكنولوژي ا

  .به تعميم و تسري دارد تا در چهارچوب مقتضيات زمان و مكان مورد نظر كاربريد گردند
در اين راستا نگارنده درصدد طرح تئوري عمومي بومي سازي علوم انساني است كه از ساير نقاط 

 در سطوح آكادميك مطرح جهان به ايران وارد مي گردد و تا به حال به صورت گزاره هاي علمي  
وجـود  ) ايـران فرادوهـزار  (گرديده و رابطه أي بين آنها و پاسخگويي به نيازهاي زمان و مكان ما   

در انجـام ايـن مهـم نكـاتي همچـون ضـرورت، متـدلوژي، كارهـاي انجـام شـده و             .نداشته است 
  :پيشنهادهايي براي آينده خواهيم داشت

  
  
  

   سازي، متدولوژي هاي علمي ، علوم انساني ، بومي: كليد واژه ها 
  

باره دو مفهوم علم ديني و علم بومي   مالحظاتي نقادانه در 
  مركز تحقيقات سياست علمي كشور و مركز مطالعات در باره دموكراسي، دانشگاه وست(علي پايا 

  )مينستر
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در بخش نخست با بهره گيري از شماري از . مقاله حاضر متشكل از سه بخش اصلي است
اي فلسفي، منطقي و تجربي، ديدگاههاي پوزيتيويستي و هرمنيوتيستي در باره علم و فناوري تفكيكه

از رهگدر . كه طي دو قرن اخير از دامنه تاثير زيادي برخوردار بوده اند مورد نقادي قرار مي گيرند
اضي اين نقادي توضيح داده مي شود كه برخالف نظر پوزيتويستها، اوال همه علوم به فيزيك و ري

قابل تحويل نيستند و ثانيا علم و فناوري از سنخ واحدي به شمار نمي آيند؛ و برخالف نظر 
هرمنيوتيستها، اوال علوم انساني و اجتماعي تافته اي بكلي جدا بافته از علوم فيزيكي و زيستي 

  .است) در اصطالح فلسفي(نيستند و ثانيا فناوري برخالف علم فاقد ذات و جوهر 
م با استفاده از نتايج بدست آمده در نخستين بخش به توضيح اين نكته پرداخته مي در بخش دو

شود كه علم و فناوري عليرغم ارتباط بسيار نزديكي كه با يكديگر دارند از جهات مهمي از هم 
همين تمايزهاي اساسي منجر به آن مي شود كه محصول تكاپوهاي علمي واجد خصلت . متمايزند

اشد، حال آنكه فراورده هاي تكنولوژيك رنگ ظرف و زمينه هاي محلي را به كليت و عموميت ب
به همين منوال در حاليكه در علوم كوشش مي شود تا از تاثيرات ناشي از نظامهاي . خود بگيرند
يا ايدئولوژيك تا حد امكان احتراز شود، در حوزه فناوري آموزه هاي حاصل از ارزشها از /ارزشي و

  .خوردارنداهميت بسيار بر
در سومين و آخرين بخش مقاله با ارائه توضيحات بيشتر در باره شباهتها و تفاوتهاي علوم انساني 
و اجتماعي با علوم فيزيكي و زيستي، بر اين نكته تاكيد مي شود كه علوم انساني و اجتماعي داراي 

 به "فناوري"ر  محسوب مي شوند و از سوي ديگ"علم"اين علوم از يكسو : خصلتي دوگانه اند
-اين خصلت دوگانه موجب مي شود كه امكان عام توليد فناوري هاي انساني. شمار مي آيند

اما اين نكته در عين حال در بردارنده دو نتيجه بسيار . اجتماعي يي بومي و حتي ديني موجود باشد
نكه استفاده از ديگر آ.  مفاهيمي سازگار نيستند"علم بومي" يا "علم ديني"نخست آنكه . مهم است

 به منظور دستيابي به "اجتماعي بومي و يا احيانا ديني-فناوري هاي انساني"امكان عام توليد 
محصوالت وفراوده هاي خاص، نيازمند شناخت دقيق از ظرفيتها و استعداد هاي محيط ها و زمينه 

ي كه در اين هاي معين است و در غياب اين درك دقيق، اين احتمال قوت مي بابد كه كوششهاي
قلمرو صورت مي گيرد و سرمايه گذاري هايي كه به انجام مي رسد، ضايع و تباه گردد و يا نتايج 

  .نامطلوب و خالف انتظار ببار آورد
ومي  : كليد واژه ها      -علم ديني ، علم بومي، مالحظات نقادانه، فناوري هاي انساني و اجتماعي ـب

  ديني
  سؤاالتي چند پيرامون آنو  دينـيشناسي  جامعههاي  چارچوب

 غالمرضا پرهيزكار
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شناسي كه در آغاز پيدايش با ادعاهاي بزرگ پا به ميدان گذاشت، در برآورده ساختن اهداف  جامعه
هاي جدي قرار  اعالمي خود توفيقي درخور به دست نياورد؛ از همين رو در معرض نقدها و بازبيني

. شناسي است قدرت تبييني بيشتر، از نيازهاي امروز جامعهگرفت؛ بطوري كه ارائه الگويي كارآمد و با 
همه . باشد شناسي مي هاي قابل بررسي جهت رفع عيوب مطرح در جامعه شناسي ديني يكي از راه جامعه

آيد كه به آن مبادي  شناسي مبتني بر يك دسته علوم پيشين به وجود مي علوم اجتماعي؛ از جمله جامعه
اگر اين . مله اين مبادي يك دسته اصول انسان شناختي و هستي شناختي استگويند ؛ از ج آن علم مي

اما به لحاظ  . گردد آيد، واجد روحي ديني مي  علمي كه مبتني برآن به وجود مي اصول، ديني باشد،
شناسي موجود و جامعه شناسي ديني قائل شد؛ از  هايي بين جامعه توان فرق موضوع و مسائل نيز مي

تواند به عنوان مسأله تحقيق انتخاب شود، تنها   امر اجتماعي كه در جامعه وجود دارد و ميميان هزاران
شناس  هاي جامعه شود و براي گزينش، معياري جز ارزش آيد و گزينش مي بخشي از آن به چشم مي

تغيير گردد و با  ها اگر ديني باشد، مسائل خاصي در نزد او برجسته و گزينش مي اين ارزش. وجود ندارد
ها است كه يك علم را به  ها و پاسخ و مجموعه اين پرسش آيد  هاي ديگري هم به دست مي مسأله پاسخ
ها و  شناس، علم او نيز كه حاصل همين پرسش آورد؛ در نتيجه با تغيير دستگاه ارزشي جامعه وجود مي

در خصوص اما به لحاظ روشي و منطق كار علمي . شود هاي اجتماعي است متفاوت مي پاسخ
توان با الهام  سازي مي در مرحله مطالعات اكتشافي و فرضيه) شناسي ديني دو امر مهم است؛ الف جامعه

شناسي ديني و يا  هاي پيشين حاصل از جامعه هاي عقلي و يافته استنباط هاي ديني،  از گزاره
در مرحله . اختشناسي مصطلح كه مورد نقد ديني قرار گرفته است، مدل تحليلي خود را س جامعه

هاي  چه رسد به گزاره توان از هرنوع حدس و گماني بهره برد ؛ مطالعات اكتشافي و تا پيش از آزمون مي
اين گزاره  اي به دين محرز گردد،  هرگاه انتساب گزاره)  هم برخوردار است؛ ب )ديني(ديني كه از اعتبار 

هاي عيني كه فعال در جامعه موجود  اقعيتاما براي فهم اين كه و كند؛  حتما حقيقتي را حكايت مي
در ادامه مقاله به ابهاماتي . است، آيا مصداقي از آن حقيقت است يا خير، آن گزاره نيازمند آزمون است

شناسي ديني،   ابهاماتي همچون محدوديت نگاه در جامعه شود؛ شناسي ديني پرداخته مي در زمينه جامعه
 .هاي ديني تجربي و تعارضات احتمالي تجربه با گزاره نقد ناپذيري، غير ديني بودن علم 

  
  . آزمون تجربي سازي، فرضيه شناسي ديني، مبادي، موضوع و مسائل،   جامعه:كليد واژه ها 

  
  ديدگاه اسالم در مورد عناصر اصلي محيط زيست

  دكتر فاطمه جمالو، عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي قم
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دارد، نزديك به هفتصد آيـه از   گوناگون آن سخنان بسيار قرآن درباره طبيعت و ابعاد    
بعنوان مثال كلمه مـاء بـه معنـي آب در    . كتاب خداوند به اين موضوع اختصاص دارد   

قرآن در چند جا اشـاره دارد كـه ريـشه    .  مرتبه تكرار گرديده است 61قرآن به تعداد    
زندگاني هم در منشأ و سرچشمه اش، و هم در پيدايش در صحنه هستي، همه از آب       

آب  .مسلمانان به آب، نگاهي سرشار از قداست، پـاكيزگي و عظمـت اسـت    نگاه  .است
در اسالم هيچ كس .وسيله اي است كه زمينه ارتباط آنان با معبودشان را فراهم مي سازد

نمي تواند به راز و نياز با خدا بپردازد و درآستان مقدس او به نماز ايستد مگر اينكه با 
با آب داراي خصوصيات ويژه اي اسـت كـه   آب خود را شستشو دهد و اين شستشو       

هيچ مسلماني نمي تواند بـه  .اگر درست انجام شود نام غسل و وضو به خود مي گيرد    
طواف خانه خدا بپردازد جز آنكه زمينه آن را با آب فراهم آورده باشد و نيز تماس با    

م آب نـه تنهـا جـس   . خط قرآن جايز نيست مگر آنكه قبالً با آب تماس گرفتـه باشـد        
ظاهري را شستشو مي دهد بلكه حالت روحاني و رواني در شخص ايجاد مي كند و به 

وسـائل  (او تقدس مي بخشد و زمينه ساز راه يافتن به حريم مقدسات ديني مـي شـود        
  ).1ج/الشيعه

همچنين يكي از مهمترين عنصر و منبع حياتي طبيعت كه تمام موجـدات زنـده از آن      
 قشر ، در عين اين كه مانع تابش نور آفتاب نيست ، از اين.  سود مي جويند، هوا است

اشاره مي كند ) 32/انبياء.( يك سد پوالدين با چندين متر ضخامت نيز محكم تر است      
جو زمين آنقدر ضخامت و غلظت دارد كه همچون زرهي ، زمين را از شـر مجموعـه         

متر در ثانيه به  كيلو50مرگبار بيست ميليون سنگ آسماني كه در روز با سرعتي حدود 
  .آن برخورد مي كنند در امان نگه مي دارد

  
  
  

  قرآن ، آب ، هوا: كليد واژه 
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  علوم انساني ديني

  فاطمه داش خانه ، پژوهشكده نوآوري هاي آموزشي سازمان پژوهش و برنامه ريزي

  وزارت آموزش و پرورش
          

ودنِ آمريكائي هم روابط فرهنگي، قرن بيست ويكم سده جهان سازي  وبه تعبيرديگر جهاني نم 
جتماعي وشالوده هاي تمدني است كه  بشدت تحت تاثير اقتصاد از طريق سياست وفرهنگ به 

منويات اقتصادي خواه بـشكل عيـان    .مدد ابرازهاي فناوري اطالعات وارتباطات ، قرار دارد    
نكته اي .شته است خواه نهان، سياست وفرهنگ را تابع خود نموده ومبناء تحوالت اين سده گ     

  .تمدن ها افرادي نظير هانتينگتون به آن اذعان دارند) يابرخورد(كه درموضوع مواجهه 
در شرايطي كه موضوع مهم توليد علم ونهضت نرم افزاري توسط رهبر معظم انقالب اسالمي         
مطرح گرديده وپيشرفت هاي دانشمندان كشورمان درحوزه  سلول هاي بنيادي،انرژي هسته اي 

 ديني سازي –وصنايع دفاعي، چشم جهانيان را خيره نموده ضروري است علوم انساني وبومي 
ــه   ــد، مــــــــــــــورد توجــــــــــــ   آن بــــــــــــــه جــــــــــــ

دراين شرايط بررسي فرهنگ، علوم ، بويژه علوم انساني بعنوان يكي از عالئم حيات  .قرار گيرد
 فراهم سازي توأم با سالمت جامعه كه علي االصول از جايگاهي واال برخوردار است ؛ ضمن 

امكان انطباق با واقعيت هاي جهـاني ومنطقـه اي موجـب افـزايش ضـريب دقـت، صـحت         
همچنين زمينه سازي مساعد . وهوشياري در برداشت ها وادراكات درحوزه مزبور خواهد شد       

در پااليش علوم انساني در راستاي تدوين چارچوب هاي عقاليـي، واقعـي و بĤلمـال بـومي        
  .خواهد بود
ل سعي شده از طريق تحليل وساده سازي مطالب بوسيله شـرح مختـصر تـاريخي         دراين مقا 

تحليلي از عوامل تأثيرگذار وتحليل انتقادي از پيش فرض ها واستدالل هـا در حـوزه علـوم      
انساني رايج ؛ ضمن آشكار سازي ماهيت تعارض آميز برخي جنبه ها،ضرورت تبيـين علـوم          

  . ديني فراهم آيد–انساني بومي 
 انتهايي مقاله با در نظر داشـتن ايـن حقيقـت كـه تنهـا وتنهـا ديـن وآمـوزه هـاي              دربخش

وحياني؛پتانسيل وگرانيگاه پرتاب انسان به سوي  فالح و رستگاري است، اصول معرفتي دين        
 ديني بطور موجز مرور وتبيين مـي  –اسالم بعنوان پيش فرض هاي تدوين علوم انساني بومي      

  .گردد
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  وم انساني ديني، جهاني سازي، نهضت نرم افزاري، تحليل انتقادي عل: ها  كليد واژه 

  مديريت منابع انساني در حكومت اسالمي
  از ديدگاه نهج البال غه

  )هيات علمي دانشگاه سمنان(دكتر علي اكبر امين بيدختي
  )كارشناس ارشد مديريت آموزشي(رضا ذوقي اركي

  
راي جـذب و همـاهنگي     مديريت منابع انساني در هر كشوري به فعاليتها    ي اطالق مي شود كـه ـب

منابع انساني در هر كشور و حكومتي از مهمتـرين  . نيروي انساني در آن كشور طراحي شده است 
سياري از    . سرمايه هاي آن كشور و حكومت است      اهميت اين منابع تا حدي است كـه امـروزه ـب

  .ه امور قرار مي دهندكشورها در برنامه ريزي هاي خويش براي آينده آن را در صدر هم
ه          مديران منابع انساني در كشور هاي مختلف با بهره مندي از نيروي انساني در جهـت رسـيدن ـب

  . اهداف آتي بر اساس نظام ارزشي حاكم، كشورها را هدايت مي نمايند
طبيعي است نظام ارزشي حاكم در كشورهاي مختلف متفاوت است، خصوصاً نظام ارزشي حاكم    

و همين امر ايجاب . اسالمي با كشورهاي غير اسالمي تفاوتهاي بسيار زيادي دارند  در كشورهاي   
مي كند كشورها در جهت تطبيق اين علم با نظام ارزشي خويش پژوهشها و تالشهاي فراواني انجام 

از طرف ديگر ايران به عنوان يكي از كشورهاي اسالمي در طول تاريخ همواره از پيشگامان  . دهند
 انساني در بين ملل مختلف به شمار مي آمده و دليل ان هم بهره مندي از منابع بسيار  عرصه علوم 

. غني ديني و علمي مي باشد كه به وسيله بزرگان ديني و محققان و پژوهشگران فراهم آمده است
) ع(از جمله اين منابع كتاب نهج البالغه است كه در آن برخي از سخنان و نوشته هاي امام علـي     

اين كتـاب  . اول شيعيان و يكي از بزرگترين شخصيتهاي جهان اسالم جمع آوري شده است   امام  
  . خصوصاً در زمينه علوم انساني از منابع بسيار ارزشمند است

در اين مقاله سعي شده با استفاده از اين منبع ارزشمند وظايف مديريت منابع انساني در حكومت   
) ع( كتاب نهج البالغه كه امـام  53ه همين منظور از نامه ب. اسالمي مورد بحث و بررسي قرار گيرد 

  . آن را خطاب به مالك اشتر نوشته استفاده شده است
ه        شيوه نگارش مطالب نيز در اين مقاله به اين صورت است كه ، وظايف مديريت منابع انساني ـب

در بررسي و . شش بخش تقسيم شده و هر بخش به صورت جداگانه مورد بررسي قرار گرفته است
) ع(هر يك از آنها نيز در ابتدا تعريفي كوتاه از وظيفه مورد نظر ارائه شده سپس ديدگاه امام علي      

  . در مورد آن وظيفه بيان مي شود
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    مديريت منا بع انساني، حكومت اسالمي، نهج البال غه:ه ها كليد واژ

  مديريت سازمانهاگسترش رويكرد مديريتي قران؛ راهكاري بنيادين براي بهينه سازي
  

  عضو هيات علمي موسسه آموزش عالي علمي كاربردي جهاد كشاورزيمجتبي رجب بيگيدكتر  

 فوق ليسانس مديريت بازرگاني و عضو هيات علمي موسسه آموزش عالي علمي كاربردي  احمد احمدي قبانكندي

  جهاد كشاورزي

 علمي مجتمع آموزش جهاد كشاورزي آذربايجان فوق ليسانس مهندسي صنايع و عضو هياتمير محمود مجيد آذر  

  شرقي

 

جهان هستي بزرگترين سازماني است كه به دست خداوند متعال آفريده شده است وقران به عنوان 
خداوند قران را وسيله هدايت .كتاب آسماني بازگوكننده ارتباط بين انسان،عالم هستي وخداست

  ).1(نظام خلقت قرار داده استانسان و محرك اصلي استعداد هاي فطري او در 
از سوي ديگرامروزه اغلب جوامع بشري در قالب سازمانها نمود يافته اند وسازمانها در زندگي 

در تمام مراحل زندگي،يك تعامل مستمر بين انسان و سازمان .انسانها نقشي حياتي ايفاء مي نمايند
ن عظيم خلقت هستند، بدون تدبير اداره سازمانها كه يك نمونه اي كوچك از سازما. وجود دارد

  . مديران ومشاركت همكاران سازماني امري دشوار و غير ممكن است
مديران جامعه اسالمي بايد بتوانند با تدبير،برنامه ريزي و هدف گذاري صحيح،زمينه هاي الزم را 

ترس اهداف براي رشد و شكوفايي استعداد انسانها فراهم آورده وبا استفاده بهينه از منابع دردس
انجام اين رسالت سنگين نيازمند شناخت خود، سازمان وجامعه .سازماني را تحقق بخشند

انجام وظايف مديريتي نيازمند برنامه اي جامع، مدون ومستند شامل اصول و مباني، .است
الگوي جامع و كامل مديريت جوامع .خصوصيات و ويژگي ها و الگو هاي عيني مديريتي است

اصول و مباني .قران بيان كننده رابطه بين،جهان هستي،انسان و خداست. نهفته استبشري در قرآن
قران كتاب آفرينش است . بيان شده در قرآن كريم برنامه سعادت ازلي و ابدي جوامع بشري است

  .)2(وآنچه در جهان است دردايره شمول قران قرار دارد
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وتجزيه وتحليل قرار   قران را مورد بررسي تحليلي،رويكرد مديريتي- اين مقاله با روش اكتشافي 
داده و با استناد بر منابع و متون اسالمي و اصول،ويژگي ها والگوهاي بيان شده در قران كريم يك 

  . الگوي كاربردي از رويكرد مديريتي قرآن ارائه نموده است
ران،بهينه سازي مديريت قرآني،نگرش هاي مديريتي قرآن،مديران اسالم،وظايف مدي: كليد واژه ها 

  مديريت سازمان
  رابطه علوم انساني با معارف خاص ديني

  مديريــت اســالمي :با موضوع 
  مهديه السادات سجاديان كارشناس ارشد علوم اقتصادي

  

ا معـارف خـاص دينـي اسـت و در ايــــن         موضوع اين مقاله پيرامون محور رابطه علوم انساني ـب
ه عنـوان يـك اصـل انكـار ناپـذير در        .ازد خصوص به بحث مديريت اسالمي مي پرد   مـديريت ـب

كـشورهاي پيشرفــــته در تمام امور مختلف جامـــــعه از جايگـاه ويـژه اي برخـوردار اسـت و        
ديــــن مبـين اسـالم در مـورد مـدير و     . نظرات و عقايد گوناگوني در زمينه آن مطرح مي گردد   
ه تـالش   .ه هاي جامعي است مديريت و جنبه هاي مختلف آن داراي اصــول و شيو      ايــــن مقاـل

  . دارد تا با تكيه به آيات قرآن و احاديث به بررسي ايــــــن شيوه ها بپردازد 

ــــا فطرت افراد جامعه ما عجين گـشته اسـت ، اگـر        از آن جــــا كه فرهنگ و تعليمات ديني ـب
ــيم دستورات و آموزشها ي ديني را بصورت عملي در جامعه     د تـاثير      بتواـن ريم مـي تواـن بكـار ـب

راي اقـشار     . معجزه آســـــايي در پيشبرد امور داشته باشد    چــــرا كه اوال درك مفـاهيم دينـي ـب
دومـا منـشا ايـــن مفـاهيم و     .مختلف جامعه بسيار آســـانتر از تئوريهاي پيچيده علمي مي باشد   
گري . بيانات آن نمي باشد دستورات يكي كـتاب خدا است كه نزد مردم ما دليلي محكم تر از و دـي

احاديث نقل شده از پيامبرو امامان معصوم است كه درصدق گفتارشان ودرستي اعمالشان ترديدي 
اين مقاله ابتدابه بررسي تصميم گيري واهميت آن درمديريت مي پردازد و به .براي هيچكس نيست

پس از .وجه نمايداشاره مي شود نكاتي كه يك مدير براي كاهش خطا در تصميم گيري بايد به آن ت
آن عواملي راكه مي تواند لغزشهايي رادرتصميم گيري يك مدير حاصل نمايدموردكندوكاوقرار مي 

بخش پاياني اين مقاله به  .دهدو در نهايت علل ايجاد انحراف درعملكردشخص مدير بيان مي شود
م اشاره دارد كه نزديكان مدير مـي  اطرافيان مدير و ويژگيهاي ايشان مي پردازد و به اين نكته مه     

توانند با دانايي و خرد خود اسباب موفقيت وي را فراهم آورند و يا با رفتار ناشايـست چهـره ي     
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در اين قسمت به خصوصيت افرادي كه يك مدير .بسيار منفي از وي در اذهان عموم پديدار سازند
ن آن خود را از آسيب وضــــرري كـه  بايد از آنان دوري جويد اشاره مي شودتا با مالك قرارداد     

  .اين اشخاص به سيستم و مديريت وارد مي نمايند بر حذر دارند
  علوم انساني، معارف خاص ديني، مديريت اسالمي، تصميم گيري : كليد واژه ها 

  
  ضرورت و چالشهاي اساسي در بومي سازي روان شناسي در كشور اسالمي ايران

  ار دانشگاه تهراناستادي دكتر باقر غباري بناب
  

علوم روانشناختي به عنوان يكي از شاخه هاي اصلي علوم انساني در صورتي مي تواند 
كارآيي خود را نشان دهي كه بتواند با نظريه هاي فرهنگي و بومي به سواالت اساسي در رابطه با 

ني مردم اين مسايل رواني مردمان كشورمان پاسخ گويد و در رشد و ارتقاي فرهنگي، معنوي و روا
مسايل روانشناختي مردم جدا از مسايل فرهنگي، وضعيت اقتصادي .  مرزو بوم كارا و موثر باشد

متاسفانه با وجود اينكه از تاسيس .  سياسي، باورهاي مذهبي آنان نميتواند مورد مطالعه قرار گيرد
گذرد، اين رشته  هنوز رشته هاي روانشناسي و علوم وابسته در دانشگاههاي ايران ساليان زيادي مي

نتوانسته است كارايي خود را در حل مشكالت و معضالت فردي، اجتماعي، در كشورمان به نحو  
اين امر ناشي از پبروي كوركورانه از به كارگيري تئوريها، الگوها و مدل هاي .  موثر نشان دهد

 و آموزه هاي  وحياني با عطف به پيشينه غني كشورمان در عرفان.  غربي در كشورمان بوده است
استخراج اصول نظري و كاربردهاي عملي نظريه هاي روانشناختي از فرهنگ اصيل اسالمي 

اين امر فقط زماني امكان پذير است كه چالشهاي زير را در مسائل .  ضروري به نظر مي رسد
  .نظري و متدولوژيكي، يك انديشمند اصيل و يك روانشناس بومي در نظر بگيرد

  
  
  

  بومي سازي ، ضرورت ها و چالشها، علوم روانشناسي، مسايل فرهنگي:  واژه ها كليد
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  پردازي بومي مديريت در ايران ضرورت و اهميت فرايند تئوري
  اكبر فرجي ارمكي، دانشجوي دكتري تخصصي دانشگاه شهيد بهشتي

      
ديران اجرايـي  شده بـا مـ   هاي انجام اي كه در گفتگوها و نشست  يكي از مباحث عمده 

ها، الگوها و به طور كلي دانش آموخته  گردد، عدم امكان كاربرد نظريه كشور مطرح مي 
پـس از  . هاي آموزشي، در عمل و محيط كار واقعـي اسـت   شده در دانشگاهها يا دوره   

د شـ  ابي مشكل، اين مسأله نمايان ميكنكاش بيشتر در اذهان و افكار اين مديران و ردي 
شـده در كتـب دانـشگاهي يـا      در غالب مجموعه دانش ارائـه (هاي  يهكه اغلب اين نظر  

شده مبتني بر تحقيقات و  اي از دانش توليد از ديدگاه مديران، ترجمه) هاي آموزش دوره
ها بر اساس  به بيان ديگر اين نظريهو پژوهشهاي انجام شده در كشورهاي غربي است    

خـاص در مقـاطعي از زمـان، در    احساس نيازي خاص يا در اثر رويارويي با مشكلي       
كشورهاي توليدكننده اين دانش ارائه و با تكيه بر روشهاي كمي يا كيفي پژوهش و نيز 

دانش يادشـده  . اند تاييد شماري از صاحبنظران به جهان و عرصة جهاني وارد گرديده  
پس از چندين سال تأخير، در بسياري از دانشگاههاي كشور مورد توجـه و معرفـي و      

گيرند اكنون بايد پرسيد آيا مديران ايراني حق دارند اين آموزشـها را       قرار مي  تدريس
سـازي   اين مقاله قصد دارد بـه اهميـت و ضـرورت بـومي     . ناكارآمد تلقي كنند يا خير    

  .مديريت و فرايند و مراحل آن به طور عملياتي پاسخ دهد
  
  
  
آموزش مديريت، مديريت مديريت، مديريت بومي، دستگاههاي اجرايي، : كليد واژه ها 

  ايراني
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  امكان بومي سازي علوم انساني و رشته هاي آن با تأكيد بر علوم سياسي امكان بومي سازي علوم انساني و رشته هاي آن با تأكيد بر علوم سياسي 
  ))چالش ها و راهكارها چالش ها و راهكارها ( ( 

  عضو هيئت علمي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه بيرجند عضو هيئت علمي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه بيرجند : : حسين فرزانه پور حسين فرزانه پور 

  

ل حيات بشر پيوسته مورد توجه ل حيات بشر پيوسته مورد توجه يكي از رشته هاي علوم انساني كه در مسير پرفراز و نشيب تكاميكي از رشته هاي علوم انساني كه در مسير پرفراز و نشيب تكام

در جوامعي كه مشاركت و رقابت سياسي در آنها گسترش مي يابد و در جوامعي كه مشاركت و رقابت سياسي در آنها گسترش مي يابد و . . بوده ،معارف سياسي استبوده ،معارف سياسي است

عامه مردم حضور گسترده اي در عرصه فعاليت هاي سياسي پيدا مي كنند، نياز به آموزش دانش عامه مردم حضور گسترده اي در عرصه فعاليت هاي سياسي پيدا مي كنند، نياز به آموزش دانش 

ياسي در حال حاضر بر ياسي در حال حاضر بر اساتيد و پژوهشگران علوم ساساتيد و پژوهشگران علوم س. . سياسي به نحو فزاينده اي آشكار مي گرددسياسي به نحو فزاينده اي آشكار مي گردد

اين باورند كه برنامه آموزش علوم سياسي در دانشگاههاي ايران از حيث قالب و محتوا اشكاالتي اين باورند كه برنامه آموزش علوم سياسي در دانشگاههاي ايران از حيث قالب و محتوا اشكاالتي 

  ::چشمگير و كلي دارد كه از جمله آن مي توان به موارد زير اشاره كردچشمگير و كلي دارد كه از جمله آن مي توان به موارد زير اشاره كرد

  . . معارف سياسي موجود چندان علمي نيستمعارف سياسي موجود چندان علمي نيست--11

  . . ردي نداردردي ندارددانش سياسي در ايران چنانكه الزم است جنبه كاربدانش سياسي در ايران چنانكه الزم است جنبه كارب--22

  . . اين معارف در حد بايسته بومي نيستاين معارف در حد بايسته بومي نيست--33

  دروس موجود رشته علوم سياسي فاقد ارتباط و تسلسل منطقي هستند دروس موجود رشته علوم سياسي فاقد ارتباط و تسلسل منطقي هستند --44

  .. وجود ندارد  وجود ندارد –– عين و ذهن  عين و ذهن ––در معارف سياسي كنوني رابطه بنياديني بين علم و عمل در معارف سياسي كنوني رابطه بنياديني بين علم و عمل --55

 بومي ، منطقي ، مرتبط  بومي ، منطقي ، مرتبط بنابراين تدوين يك علم سياسي با ويژگي هايي همچون ، علمي ، كاربردي ،بنابراين تدوين يك علم سياسي با ويژگي هايي همچون ، علمي ، كاربردي ،

و منسجم ، همراه با پيوند علم و عمل ، مطلوب مشترك صاحبنظران و مدرسين علوم سياسي مي و منسجم ، همراه با پيوند علم و عمل ، مطلوب مشترك صاحبنظران و مدرسين علوم سياسي مي 

  . . باشدباشد
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 دانشگاههاي  دانشگاههاي –– علوم تجربي  علوم تجربي ––، علوم سياسي ، بومي بودن ، كاربردي بودن ، علوم سياسي ، بومي بودن ، كاربردي بودن   ايرانايران  ::كليد واژه ها كليد واژه ها 

  مي مي ايران ، علم و عمل ، تأثير متقابل علم سياست و انقالب اسالايران ، علم و عمل ، تأثير متقابل علم سياست و انقالب اسال
  افزاري تأثير تعامل سيستماتيك و تخصصي دين و علوم انساني در جنبش نرم

  دل آرا نعمتي پيرعلي

مباني جامعة ديني عبارتست از عقالنيت ، انسانيت و عدالت ، و هدف نهايي دين تجلي توحيد 
حكومت ديني موظف است به منظور تحقـق توحيـد و   .هاي فردي و اجتماعي است     در حوزه 

  نيت ، معنويت و عدالت در جامعه ، به اثارة عقول ، تعليم حكمت و مكارم اخالق ،تجلي عقال
بدون اهتمام ) تجلي توحيد(بدون شك تحقق هدف اعالي دين .و اجراي عدالت همت گمارد   

 برقرار ساختن ارتباطي سيستماتيك ميان دين  بر انسان در دو حوزة فردي و اجتماعي و بدون
افزاري و توليد علم  انساني در جنبش نرم هاي علوم نقش رشته .گردد نميو نهادهاي جامعه ميسر 

  .دهي نهادهاي جامعه نقش زيربنايي و اساسي است هاي مختلف و در شكل در حوزه

انساني است و اين  هاي مختلف علوم زيرا اساساً اعتالي تعقل و فرهنگ ، هدف اصلي در رشته
قل و حكمت و اخالق و عدالت است ، انطباق كامـل  ع با اهداف دين كه عبارت از اهتمام بر 

انساني ، موجب  هاي مختلف علوم از اينرو ايجاد ارتباط تنگاتنگ ميان تعاليم دين و رشته . دارد
انساني از  هاي مختلف علوم هاي ديني در حوزه كارآمدي اين علوم و در نهايت به طرح نظريه       

گردد و  مي...  ، اقتصاد ، سياست ، فرهنگ و ريزي ، آموزش و پژوهش جمله مديريت و برنامه 
هاي خـود را بـر مبـاني     تمدني كه شالوده. اسالمي است گيري تمدن اين نخستين گام در شكل 

هاي  انساني در حوزه هاي علوم هاي علمي توسط رشته پردازي منبعث از دين و بر اساس نظريه       
كه قوانين و تعامالت موجـود در آن  نهاده و سيستمهايي را ايجاد كرده است      مختلف علوم بنا  

  .كند ديني بوده و سعادت دنيوي نوع بشر را تأمين مي

 

 افزاري نرم انساني ، جنبش دين ، علوم: ها  واژه آليد
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  ضرورت تكوين پارادايم  در ايجاد علم اقتصاد بومي
  

 اقتصاد دانشگاه اصفهان1 استاديار دكتر محمد واعظ برزاني

                 ن دکرتي علوم اقتصادي دانشگاه اصفهاندانشجوياوحيد مقدم  
   مسعود صادقي
                        حجت اهللا عبدالملكي

  

تبيين مفهوم پارادايم و نقش آن بر نظريه پردازي در علوم تجربي و علوم انساني، از 
به نظريات با توجه . دستĤوردهاي مهم دانشمندان فلسفه علم در قرن بيستم به شمار مي رود

فيلسوفان ساختارگراي علم، پارادايم هاي هر علم به عنوان جزئي مقدماتي و اساسي، اثري مهم بر 
 -نظريه هاي علمي خواهند داشت و فرآيند انقالب علمي، در نتيجه تغييرات ناگهاني اين پارادايمها

مي پذيرد و  صورت -كه ناشي از كاستي شديد اين پاردايمها در حل مسائل علمي جديد است
علم اقتصاد نيز همانند ساير علوم . نتيجه آن، تحول نظريه هاي علمي در شاخه مورد نظر است

انساني، متاثر از پارادايم هايي است كه در نتيجه فعاليت هاي علمي دانشمندان اين علم، در طي 
تواند در يك زمان همانند ساير علوم انساني، علم اقتصاد نيز مي . قرون متمادي انسجام يافته است

اين . از پارادايم هاي متعددي برخوردار باشد كه نتيجه آن مكاتب مختلف علمي در اين شاخه است
پارادايم ها، در آموزش و پژوهش علم اقتصاد تحت مكاتب مورد نظر، به صورت صريح يا ضمني، 

علمي اقتصادي به دانشمندان آن شاخه منتقل شده، مباني فكري و نظري آنها براي حل مسائل 

  . مرتبط قرار مي گيرد

) نئوكالسيك(آموزش و پژوهش علم اقتصاد در ايران، براساس مباني فكري اقتصادي غربي 
صورت مي گيرد كه حاصل آن، كاستي در حل مشكالت اقتصادي كشور و سياستگذاري هاي 

 در علم اقتصاد اشكال اصلي در اين زمينه، عدم وجود پارادايم هاي بومي. اقتصادي غيركارآست
در پايان اين . ايران است كه ضرورت توجه بيشتر متفكران و دانشمندان اين علم را متذكر مي شود
  . مقاله، راهكارهايي جهت تكوين و توسعه پارادايم هاي اقتصادي بومي ارائه شده است



 ١۴٧

  يپارادايم ، اقتصاد بومي، نظريه پردازي، علوم تجربي، علوم انسان: كليد واژه ها 

 

 

  :محور ششم

هاي آن در  آسيب شناسي علوم انساني و رشته
  كشور

  
  :موضوعات

  ريزي نظام آموزش عالي سياستگذاري و برنامه •
   دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي  ،عالي ساختار، سازمان، و مقررات آموزش •
  سر فصلهاي دروس ، متون و منابع درسي •
  م آموزش عاليرابطة نظام آموزشي متوسطه و پيش دانشگاهي با نظا •

  

 

 

 

 

 

 

 

  ضرورت اصالح وبازنگري برنامه درسي رشته حقوق
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  درمقطع كارشناسي
  دكتر حسين آقائي جنت مكان عضو هيات علمي دانشگاه چمران اهواز

  
برنامه درسي خوب .راهبرد اساسي دانشجويان دردوره كارشناسي برنامه درسي آنان است   

ي يك برنامه خوب هدفمندبودن، پاسخگويي به نيازها ازجمله ويژگيها.بايد داراي ويژگيهائي باشد  
برنامه درسي رشته حقوق دربرخي زمينه ها .مي باشد....  هاي روز  همگامي با شرايط وتحوالت و

بنابراين،برنامه درسي رشته حقوق دردوره كارشناسي مستلزم آسيب .فاقد ويژگيهاي الزم مي باشد   
دان    همخواني آنچ.شناسي واصالح وبازنگري است   ه آموزش عالي تدارك مي بيندوآنچـه جامعـه ـب

  .نيازمند است،كانون تمركزاوليه چنين اصالحاتي است
  
  
  

   رشته حقوق، برنامه درسي، اصالح وبازنگري:كليد واژه ها
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

 چالشها و راهكارهاي فراروي آن :تحول در برنامه هاي علوم انساني

  جمعيت شناسي دانشگاه شيراز دانشجوي  كارشناسي ارشد اسالم آقاپور
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و حل مسائل و مشكالت اجتماعي،مديريت علم و دانش براي دستيابي به توسعه همه شناخت 

جانبه و پااليش و باز توليد هويت جمعي ،در گرو برخورداري متناسب از دانش هاي انساني است؛ 
جامعه .ضوع آنهاستدانش هايي كه انسان ،جايگاه او در جامعه و جهان و دلبستگي هاي او مو

ايران نيز بدون دستيابي به اينچنين علوم انساني بومي،كارآمد و خالق ، در نيل به اهداف توسعه 
از اين رو ايجاد برنامه ريزي خالق و گسترش فعاليت هاي پژوهشي كه به .خود ناكام خواهد ماند

 كه مقايسه كلي آموزش شايان ذكر است.شناسايي مسائل و مشكالت اين حوزه بپردازد را مي طلبد
  .علوم انساني و اجتماعي ايران با ساير كشورهاي توسعه يافته مي تواند در اين مورد راهگشا باشد

بومي كردن علوم انساني كه در جامعه اسالمي بخش عظيمي از آن در اسالمي كردن آن، جلوه گر 
  .اسالمي را مي طلبدمي شود نيز ضرورت كندو كاو در آموزه هاي ديني و آراء دانشمندان 

در اين مقاله سعي بر آن شده است چالشها و راهكارهاي توسعه كيفيت ، چگونه گي تدوين برنامه 
تحول در علوم انساني ، تحقيقات اجتماعي و فرهنگي،دستيابي به شيوه هاي قابل حصول براي 

لوم انساني افزايش توليد علمي، ارائه الگوهاي مشخص براي حرفه اي شدن امر پژوهش در ع
  .واجتماعي و ارتقاي استانداردهاي تحقيقات اين حوزه در ايران ، مورد بررسي و تبيين قرار بگيرد

  
  
  
  

  برنامه هاي علوم انساني، چالش ها ، راهكارها، مديريت علم و دانش،: كليد واژه ها 
  
  
  
  
  
  

 گرايش علوم قرآن " تفسير"آسيب شناسي سر فصل، متون و منابع آموزشي درس
  و حديث

  
  عضو هيات علمي پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمي سيد مصطفي احمدزاده  دكتر 
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 يكي از پنج گرايش رشتة الهيات و معارف -پس از پيروزي انقالب، گرايش علوم قرآن و حديث  

ه   ها، موسسات آموزشي، پژوهشي و حوزه  در دانشگاه   -اسالمي هاي علميه؛ به واسطة نياز جامعه ـب
امـا متاسـفانه، در   . عارف قرآني و حديثي، مورد استقبال چشمگير عالقمندان قرار گرفـت علوم و م 

طول دو دهة گذشته،به واسطة عـدم تغييرجـدي دربرنامـه، مـواد و متـون آموزشـي؛ رفتـه رفتـه از            
هاي گوناگوني بر آن سايه  ها وكاستي همراهي با نيازهاي جامعه باز مانده و در حال حاضر، ضعف 

ه     . طلبـد   رفع آن، همفكري وهمكاري صاحب نظران را مـي    افكنده،كه در ايـن نوشـتار، نخـست ـب
ه صـورت خـاص،       هاي اين گرايش اشاره مي ها و ضعف  صورت كلي به كاستي    كنـيم و سـپس ـب

در بخش سوم نيز، متون تفسيري .هاي درس تفسير را مورد بازبيني قرار مي دهيم ها و ضعف كاستي
پيـشنهادات در  .ه تفكيك مقاطع مورد نقـد و بررسـي خـواهيم داد   هاي درس تفسير را ب    و سرفصل 

  .راستاي ارتقاي كمي و كيفي درس تفسير،پايان بخش اين گزيده خواهد بود
  
  
  
  

منـابع  / آسـيب شناسـي درس تفـسير   / متون تفسيري/ گرايش علوم قرآن و حديث:  ها  كليد واژه 
  .هاي درس تفسير سرفصل/ تفسيري

  
  
  
  
  
  
  

هاي پيش روي روان شناسي و آموزش كودكان استثنايي در درآمدي بر چالش 
  پاسخگويي به نيازهاي تعليم و تربيت كشور

    دانشجوي دكتري روانشناسي وآموزش كودكان استثنايي دانشگاه تهرانسيد محسن اصغري نكاح
    فاطمه نصرتي و     
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هرچنـد  .  انساني اسـت پاسخگويي به چالش هاي تعليم و تربيت كشور، يكي از وظايف خطير علوم      
چالش هاي آموزشي و تربيتي ماهيتي چند بعدي دارند و نيازمند نگرش و چاره جويي چند بعـدي نيـز       
مي باشند ليكن، رشته هاي مختلف علوم انساني به فراخور حوزه حرفـه ايـي فعاليـت خـود، مخاطبـان        

  .اصلي چالش هاي خاصي مي باشند
 متـولي اصـلي پـرورش    1سي و آمـوزش كودكـان اسـتثنايي   چنين انتظار مي رود كه حوزه روان شنا 

نيروي تخصصي آموزش و خدمات توان بخشي، پژوهش و سياست گذاري و توسعه و تعلـيم و تربيـت      
  .ويژه باشد

تحوالت صنعتي، اجتماعي و فرهنگي، چـالش هـاي جديـدي را بوجـود آورده انـد كـه در حـوزه          
  :آموزش استثنايي برخي از آنها عبارتند از

 و درخواسـت و  2گسترش توجه جوامع به پرورش استعدادهاي خالق و آموزش افـراد سـرآمد      
انتظار خانواده ها جهت دريافت خدمات آموزشي و مشاوره ايي پرورش هوش و اسـتعدادهاي خـاص       

  .كودكان
و زمينه ساز ها كه باعث افزايش د شـواري هـاي   ) ريسك فاكتورها ( افزايش عوامل خطرآفرين     

 گرديـده  4 هيجـاني و اجتمـاعي  -؛ و ناسـازگاري هـاي رفتـاري   3ير اختالالت ويژه يادگيريآموزشي نظ 
  .است

 توسعه تكنولوژي از يك سو احتمال ابتالي  به معلوليت ها را افـزايش داده  و از سـوي ديگـر          
فرصت هايي به منظور پيش گيري  از آنها فـراهم نمـوده اسـت كـه بهـره گيـري از آن در حيطـه روان              

  .  و آموزش كودكان استثنايي مستلزم تامل استشناسي
 و گسترش دانش و ورود نظريات جديد شناختي، تربيتي و لزوم تخصصي تـر شـدن و تعمـق و      

  .تمايز بخش به رشته هاي آموزش را برجسته نموده است
پاسخگويي به اين چالش ها مستلزم غني سازي، بـسط و گـسترش آمـوزش عـالي در حـوزه روان            

موزش كودكان استثنايي مي باشد و مقاله حاضر مي كوشد با مرور چالش هاي موجـود، بـه   شناسي و آ  
  .ارائه راهكارهاي پيشنهادي براي مواجهة مؤثر و مسئوالنه و چاره انديشي آنها بپردازد

   پژوهش وسياست گزاري روان شناسي ، چالش ها ، نيازهاي تعليم و تربيت،: كليد واژه ها 
  
  

                              
1 - Education of exceptional children 
2 - Gifted & Talented 
3 -Specific learning disability 
4 - Behavioural Emotional & social difficulties 
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  هاي آن شناسي علوم انساني و رشته آسيب
مقطع ) الهيات/ويژه گروه علوم قرآن و حديث(سرفصلهاي دروس، متون و منابع درسي ( 

  .                                                        كارشناسي پيوسته
  اهللا اكبري دستك   دكتر فيض
  .احد آرجعضو هيأت علمي دانشگاه آزاد اسالمي و
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هاي موجود در عصر حاضر، علوم انساني از جايگاه خاص و ممتازي  در ميان علوم، فنون و دانش

برخوردار است هرچند كه در سالهاي اخير به خاطر عواملي دروني و بيروني، نگاه به علوم انساني 
معرفتي و هاي  دستخوش تغيير و تحوالتي شده است ولي علوم انساني هنوز در بسياري از حوزه

. ي الزم، حرفهاي زيادي براي گفتن دارد  وارد نشده و در صورت ورود با فراهم آمدن زمينه علمي
شناسي سرفصلهاي دروس، متون و  هاي جدي علوم انساني بويژه بررسي و آسيب شناخت آسيب

 به اين منابع درسي يكي از عوامل مؤثر در ارتقاء بيشتر جايگاه علوم انساني است كه مقالة حاضر
از اين رو كاهش تعداد واحدها . پردازد هاي دروني و بيروني علوم انساني مي امر و نيز ساير آسيب

هاست كه اصل  و نيز عدم تناسب سرفصلهاي دروس هر رشته با آن رشته يكي از همين آسيب
اني رسد اين تهديد در حوزة علوم انس كند كه به نظر مي وجودي آن رشته را به شدت تهديد مي

اي واحدهاي  چرا كه از يكسو تداخل بين رشته. تر باشد هاي الهيات جدي بويژه در برخي رشته
درسي و ورود برخي از دروس غيرمرتبط با گرايش علوم قرآن و حديث و نيز فقدان برخي از 

 را زير سؤال» مانع اغيار و جامع افراد بودن«دروس كليدي موردنياز در اين رشته بطور كلي، اصل 
 واحد درسي اين رشته و اضافه و تأسيس نمودن 8به همين خاطر، نگارنده حذف كامل . برده است

، )2(و ) 1(دروسي از قبيل آزمايشگاه زبان عربي . كند  واحد درسي ديگر را پيشنهاد مي8جمعاً 
و قرائت متون معاصر و مطبوعات از دروس صددرصد ) 2(و ) 1(، انشاء )2(و ) 1(مكالمة عربي 

باشند كه نه تنها هيچ ارتباطي با گروه علوم قرآن و حديث ندارند  خصصي گروه ادبيات عرب ميت
انگيزگي دانشجويان گرديده  بلكه در بسياري از مواقع، عامل اصلي افت تحصيلي و اضطراب و بي

 2از سوي ديگر، افزايش تعداد واحد درس مفردات از . شود كه پيشنهاد حذف اين دروس داده مي
 4به ارزش ) 6( واحد و تفسير 2 واحد و نيز تأسيس درس جديد قصص قرآن به ارزش 4حد به وا

همچنين تعدادي از . شود واحد كه از جمله دروس كليدي و راهبردي اين شاخه هستند، پيشنهاد مي
 واحد، بايد خرد و تجزيه و تفكيك 16واحدها و عناوين درس تفسير با رعايت همان مجموع 

، )2(، تفسير )1(تفسير : اهنگي و تناسب بيشتري بين آنها حاصل شود كه عبارتند ازشوند تا هم
  ).6(، تفسير )5(، تفسير )4(، تفسير )3(تفسير 

  
  

شناسي، علوم انساني، علوم قرآن و حديث، حذف و اضافه كردن چند درس  آسيب: ها كليد واژه
  .ديگر، تفكيك برخي از عناوين درسي، عدم تناسب سرفصلها
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  هاي درسي فارسي بررسي پيوستگي و هدفمندي كتاب

  هاي ايران ي راهنمايي و دبيرستان و متون دوره
  

 دكتر احمد امين
 گروه زبان و ،استاديار



 ١۵۵

ادبيات فارسي ، دانشگاه 
  شهر كرد

استاديار، گروه زبان و ادبيات فارسي ،  دكتر منصور ميرزانيا

 دانشگاه شهر آرد

آارشناس، دبري ادبيات فارسي، دبريستان هاي  ي شمساييصغر

 شهرآرد
  

ي جداول و نمودارهايي در چهار بخش  ي هفت ساله و تهيه هاي اين دوره پس از بررسي كتاب
هاي شعري و بحث و بررسي نتايج معلوم شد  ها و قالب متون منظم، متون نثر، تاريخ ادبيات و آرايه

. توان غير هدفمند به حسابشان آورد ها وجود ندارد اما نمي ين كتابكه پيوستگي الزم بين اجزاي ا
هاي  آنجايي كه مالك. هاي كمي و دقيق است مهمترين دليل نيز ذوقي بودن ادبيات و فقدان مالك

ها از تأكيدها و توجه بيش از حد نسبت به بعضي آثار و صاحبان آن و  كمي وجود داشت مقايسه
به عنوان مثال اين فرض كه به ادبيات معاصر . داد هايي ديگر نشان مي كم توجهي نسبت به دوره

 47 درصد متون نثر و 81هاي درسي توجه نشده كامالً مردود است و بيش از  فارسي در كتاب
باشد و از قرن دوازدهم هيچ اثر نثري انتخاب نشده و  ي معاصر مي درصد متون نظم مربوط به دوره

صر در سال دوم دبيرستان و پيش دانشگاهي از همه بيشتر است و در بين ي معا  توجه به دوره سهم
شاعران گذشته نيز بيشترين توجه به فردوسي و سپس به سعدي و مولوي بوده و حافظ برخالف 

دبيات معاصر   درصد را به خود اختصاص داده است و از همه7/2انتظار فقط           ي توجه به ا
 درصد و از همه بيشتر و پس از او سهراب سپهري، نيما و ملك 8/5سهم اخوان ثالث       

در . رسد ي آموزشي مناسب به نظر مي  دوره گيرند و اين توزيع در طي همه الشعراي بهار قرار مي
 درصد است و پس از آن 21هاي درسي از همه بيشتر و حدود  نثر معاصر سهم گروه مؤلفان كتاب
وشن، سيمين دانشور، جالل آل احمد، محمدعلي جمال زاده و به طور نسبي محمدعلي اسالمي ند

. اند و از بين قدما بيهقي و نصر اللـه منشي مورد توجه بوده. گيرند غالمحسين يوسفي قرار مي
 درصد فني و از آثار متكلف استفاده نشده 3 درصد متون نثر ساده مي باشد و تنها 97نزديك به 

 از روش آموزش غير مستقيم استفاده و به مولوي و سعدي و در بخش تاريخ ادبيات بيشتر. است
ها به نظر  فردوسي و حافظ بيشتر اشاره شده است و  اين بخش غير هدفمندتر از ساير بخش

  . درصد است25رسد و سهم معرفي ادبيات برون مرزي حدود     مي
 

پيوستگي و هدفمندي آتاهباي درسي، : آليد واژه ها 
ريستان، نظم ، نثر، آرايه ها ي دوره راهنمايي و دب

 ادبي، 
  جايگاه  و كاركرد تكنيك زاويه بندي در تحقيقات علوم انساني
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  دكتر محمد تقي ايمان عضوهيئت علمي دانشگاه شيراز
  اسالم آقاپور دانشجوي كارشناسي ارشد جمعيت شناسي دانشگاه شيراز 

  انشگاه شيرازهاشم آقابيگ پور دانشجوي كارشناسي ارشد جامعه شناسي د 
      

 سنت تحقيقاتي حاكم بر علوم انساني و رفتاري عمدتا برگرفته از علوم حاكم بر علوم طبيعي 
ساليان متمادي محققان حوزه هاي مذكور علمي بودن و قابل . خاصه فيزيك و زيست شناسي است

اينگونه . انستنداعتماد بودن يافته ها را در گرو پيروي از روشهاي مطروحه در علوم طبيعي مي د
در دهه .  نامگذاري شده اند"علمي" و "تجربي"، "2نسبي"، "1 كمي"تحقيقات با عناويني همچون 

هاي اخير الگو يا پارادايم ديگري، خاصه در تحقيقات علوم انساني پا به عرصه گذاشت و توانست 
رح شده بود با عناويني اين مدل كه در ابتدا توسط مردم شناسان و جامعه شناسان مط. مقبوليت يابد

 "7مطالعه ي موردي" و "6ذهني"، "5قوم نگاري"، "4طبيعت گرايي"، "3كيفي"همچون تحقيقات 
  .  نامگذاري شد

     در بحث پيرامون دو ديدگاه، دامنه ي اظهار نظرها، طيفي را تشكيل مي دهد كه در يك سوي 
. يسه و در تعارض مستقيم با يكديگرندآن دو رويكرد به گونه اي مطرح شده اند كه غير قابل مقا

ودر سوي ديگر ديدگاه متعادل تري مطرح مي شود كه مطابق آن هر يك از اين روشها متناسب با 
  .سوال تحقيقاتي خاصي هستند و در بسياري از موارد تركيبي از اين دو روش را پيشنهاد مي كنند

معتقد است كه بايد از تركيب اين دو اين مقاله در بررسي مسائل و واقعيت هاي علوم انساني 
اين امر مي تواند موج .  روش استفاده كرد تا بتوان از زواياي مختلف به شناخت واقعيت پرداخت

موج چنين تكنيكي را  نه تنها در روش . نسبتا نويني از تحقيقات را در علوم انساني دربر بگيرد
در نظريه پردازيهاي علوم انساني و رفتاري شناختي تحقيقات علوم انساني بلكه در سطح كالنتر، 

در نتيجه بايد از تكنيك هايي سود جست كه از تركيب اين دو روش به . مي توان استفاده كرد
  .واقعيت وارد و آن را مورد تجزيه و تحليل قرار داد

                              
1 - Quantitative 

2 - Relative 
3-  Qualitative 
7- Naturalistic 

8- Ethnography 
5 -Subjective 

6 - Case study 
7 - Triangulation 
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اويه بندي ز تكنبك " اين گفته جانبداري مي كند كه ازاستفاده از زاويه بندي      با توجه به اينكه 
 و روشي است كه توسط محققين به .حكم تر مي كندستيك تحقيق را با تركيب كردن روشها م

 . منظور بررسي و اثبات اعتبار در مطالعاتشان مورد استفاده قرار مي گيرد

  از رويكردهاي كمي و يعني اين مي تواند به معناي استفاده از چندين نوع روش يا داده باشد، 
در نتيجه مي توان تكنيك زاويه بندي را يك .شهاي علوم انساني استفاده مي شود درپژوهكيفي

  .روش مناسب در پيشبرد شناخت مسائل و واقعيت هاي علوم انساني بكار برد
     دراين مقاله به منظور تاكيد بر لزوم و اهميت استفاده از تكنيك زاويه بندي در برخورد با 

ر آن  شده است كه تعريف زاويه بندي، چگونگي استفاده از اين واقعيتهاي علوم انساني، سعي ب
تكنيك و همچنين كاربرد اين تكنيك در تجزيه و تحليل مسائل مختلف علوم انساني مورد بررسي 

در پايان، اين مقاله به مزايا و معايب اين تكنيك نيز پرداخته و يك جمع بندي از . قرار بگيرد
  .ژوهش هاي علوم انساني ارائه مي دهداهميت تكنيك زاويه بندي در پ

  
  
  
  
  

  تحقيق كمي، تحقيق كيفي، زاويه بندي،: كليد واژه ها
  
  
  
  
  
  
  
  
  

نقاط احنراف در فرايند آموزش رشته هاي مديريت 
 در نظام آموزش عايل کشور

 
 رامبد باران دوستدآرت 

 عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي شهر ري
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 از يتيريد مـد  يـ  جد يدر نظامها ندها  يت فرا يريتوجه به مد  

ز از يـ ند آمـوزش ن   يفرا.  شود يق برمشرده م  ينکات مهم توف  
 تـوان  يشرت مـ يـ ق بيـ  توف ين مقوله ها است که برا     يمجله ا 

نـد کـه آن را در   ين فرايدر ا . ل منود   يه و حتل  يآن را جتز  
 ي قـرار داده اسـت عوامـل متعـدد        ين مقاله مورد بررس   يا

ــرا ــه يب ــراف از برنام ــا و   احن ــ ه ــارات آموزش  – يانتظ
ت وجـود   يري مـد  يالن رشـته هـا    ي از فـارغ التحـص     ياتيعمل
نـد آمـوزش    ي مراحـل فرا   ين مقاله ضمن بررسـ    يدر ا . دارد

 ي قـرار مـ  ياط احنراف ساز در برنامه را مـورد واکـاو         قن
 در  آمـوزش عـايل  يش رو ي پـي  ن رهگذر چالـشها   يدهد و از ا   
 .دي منايل ميحوزه را حتل

 
 مديريت، فرايند آمـوزش ، آمـوزش        آموزش :واژگان کليدي   

 .اثرخبش
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يش پرورش  پآموزش و (3بررسي مسايل و مشكالت توسعه رشته علوم تربيتي: عنوان
                           )دبستاني،دبستاني وتطبيقي

    سيد رضا بالغت
  

ن جا كه اين علوم بر رفتـار همـه جانبـه ي    از آ.يش به علوم انساني واهميت آن تاكيد مي شود پامروزه بيش از    :مقدمه
از ميان علوم انساني،علوم تربيتـي اهميـت   .انسان وبهبود آن متمركز مي شوند،نقش بسيار مهمي در حيات انسان دارند   
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علـوم تربيتـي داراي رشـته هـا     .ويژه اي دارند،زيرا هدف اساسي آن ها رشد همه جانبه ي انـسان از بـدو تولـد اسـت       
دي است؛ ماننـد مـديريت آموزشـي،برنامه ريـزي آموزشـي،برنامه ريـزي درسي،فلـسفه ي تعلـيم         وگرايش هاي متعد 

 2،علـوم تربيتـي  1علـوم تربيتـي  :در كشور ما اين رشته وگرايش ها به سه طبقه ي كلي تقسيم شده اسـت ... . وتربيت و 
 بـه  1382 باشد كه از سال يش دبستاني،دبستاني وتطبيقي ميپرورش  پ شامل آموزش و3علوم تربيتي. 3وعلوم تربيتي 

  .عنوان رشته ي مستقل در سطح كارشناسي ارشد شروع به پذيرش دانشجو كرده است
علوم همانند :بيان مسأله يست؛اما در توسعه ي اين  اهميت وضرورت توسعه ي علوم تربيتي بر كسي پوشيده ن

يشه مانع توسعه مي شوند ويا مسايل ومشكالت، هم.علوم ديگر ممكن است مسايل ومشكالتي وجود داشته باشد
با شناخت اين مسايل ومشكالت،مي توان به توسعه ي روزافزون وهمه .حداقل در روند آن خلل وارد مي سازند

علوم كمك كرد مسايل  :براين اساس ما مساله ي اصلي پژوهش خود را اين گونه مطرح مي كنيم.جانبه ي اين 
  كدامند؟) يش دبستاني،دبستاني وتطبيقيپرورش  پ وآموزش (3ومشكالت توسعه ي رشته علوم تربيتي

تحقيق حاضرازنوع پيمايشي است كه درزمره ي تحقيقات زمينه يابي قرار : ابزاراندازه گيري-نوع تحقيق
  . ابزاراندازه گيري، پرسشنامه ي محقق ساخته مي باشد. گيرد مي

صيفي شامل جدول توزيع فراواني، براي پاسخگويي به سوال ها از روش هاي آماري تو: روش هاي آماري
، آزمون  تك نمونه اي، و جهت تجزيه وتحليل داده ها Tدرصد ميانگين، نمودار وانحراف معيار، و از آماراستنباطي 

  . استفاده شده استSPSSنيزازنرم افزار 
حاضردر : جامعه،نمونه وروش نمونه گيري اين جامعه ي تحقيق شامل تمامي دانشجوياني است كه در حال 

 نفر است كه ازطريق نمونه گيري در دسترس 50نمونه ي تحقيق نيز شامل ).  نفر160(رشته مشغول به تحصيلند
  .انتخاب شده اند
-،مسايل اقتصادي،فرهنگي3يافته هاي تحقيق نشان مي دهد كه در توسعه ي رشته ي علوم تربيتي:يافته هاي تحقيق

  .اجتماعي وآموزشي تاثيرگذارند
  
  

يش پرورش  پآموزش و(3علوم انساني،مسايل ومشكالت،توسعه،علوم تربيتي وعلوم تربيتي:هاكليد واژه 
  ).دبستاني،دبستاني وتطبيقي

 انساني  چالشهاي فراروي تحقيقات در حوزه علوم
                

   ارشد پژوهشي دانشگاه لرستانرحمان پارياد كارشناس
  

يعي، اموري واقعي و قابل بررسي و تحقيق هاي طب به طور يقين همانطور كه حوادث و پديده
هاي اجتماعي، رواني و رفتار انساني نيز امور واقعي بوده و قابل تحقيق و بررسي  هستند، پديده
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تحقيقات مربوط . تجربي است انساني متفاوت از علوم تنها ابزار و روشهاي تحقيق در علوم. باشند مي
تر  ان و ابعاد رواني و اجتماعي او سر و كار دارد، پيچيدهانساني چون به طور مستقيم با انس به علوم
دهند و  ترين موضوعات را به خود اختصاص مي ترين و پيچيده از اين جهت دقيق. تر است و مشكل

تجربي در  بنابراين به همان اندازه كه تحقيق در علوم. پردازند مستقيماً به انسان و به زندگي او مي
اي به عنوان ابزار هدايت  تحقيقات انساني هم داراي اهميت و نقش ويژهدانشگاهها اهميت دارد، 

ـ  اجتماعي انسان هستند اين نوع تحقيقات در . كننده در باالبردن شناخت ابعاد گوناگون رواني
با توجه به اين كه . ريزيهاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و توسعه آنها نقش بسزايي دارند برنامه

 عمدتاً رواج تفكر علمي و تحقيق است، ولي بررسيهاي متفاوت و نظرات و رسالت دانشگاهها
انساني در دانشگاهها  مشاهدات گوناگون ارائه شده، تنگناهاي احتمالي را در رابطه با تحقيقات علوم

جدا از ايرادهاي اساسي كه ممكن است در مورد معيارهاي توليد علم و مقاالت . دهد نشان مي
مول در ميان غربيان داشته باشيم، كه داريم، واقعيت اين است كه، حتي به همان  پژوهشي مع- علمي

اي در انتشار  اول آنكه، جايگاه قابل مالحظه: معيارها نيز، ما اقالً به سه مشكل اساسي مواجه هستيم
 ISIانساني ايراني در مجالت   پژوهشي نداريم؛ دوم آنكه وضع انتشار مقاالت علوم-مقاالت علمي

انساني ما هم دچار فقر كمي و هم  ترين سطح است؛ و سوم آنكه بخصوص مقاالت علوم  پاييندر
بر اين اساس هدف اين مقاله پرداختن به نارسائيهاي . گرفتار ضعفهاي اساسي كيفي و نظري است

 . انساني بوده است تحقيقات در حوزه علوم

  
  
  

     لمي، چالش ها انساني، جهان سوم، انتشارات ع علوم :كليد واژه ها 
  
  
  

  تأملي جامعه شناختي بر موانع توسعه علوم انساني در ايران
            دكتر جهانگير جهانگيري عضو هيئت علمي بخش جامعه شناسي و برنامه ريزي دانشگاه شيراز

  
در اين مقاله سعي بر آن گرديده است كه با مطالعه روند شكل گيري و توسعه علوم انساني نشان  

 شود كه اين علوم در ايران نتوانسته است بينشي جامع از علوم انساني را ارائه دهد و اين امر       داده
ه   . پيامدهايي را به همراه داشته است كه باعث شرايط نامناسب امروزين شده اسـت    در ادامـه و ـب
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امون منظور نشان دادن تفكر و عمل غالب در اين علوم، در جهان و در ايران، به طرح مباحثي پير  
عينيت در علوم انساني، تخصصي شدن و ادغام علوم انساني، فايده علوم اجتماعي، محدوديت هاي 
نظريه هاي توسعه، محدوديت هاي نظريه هاي تغيير اجتماعي، محدوديت هاي نظريه هاي توسعه، 

  .علل عقب ماندگي علوم انساني و روابط دولت و علوم انساني پرداخته خواهد شد
  
  

تاملي جامعه شناختي، علوم انساني ، موانع توسعه، بينش جامع ، علل عقب :  ها كليد واژه
  ماندگي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نقدي بر نگاه پوزيتيويستي به علوم انساني
  

استاديار گروه فلسفه  عبدالرزاق حسامي فر
  دانشگاه بين المللي امام خميني

  
هجده و , در طي قرون هفده, ي بدست آمددر عصر جديد و بدنبال پيشرفتهاي وسيعي كه در علوم تجرب

. وجودي مستقل از ساير علوم پيدا كردند, شيمي و زيست شناسي, به ترتيب علوم تجربي فيزيك, هنوزد
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از يك سو موجب نزاع علم و دين شد و . دو بازتاب مهم داشت, كاميابيهاي اين علوم در مقام عمل
علم و دين به مناقشه انداخت و از سوي ديگر باعث پيدايش دانشمندان و عالمان دين را بر سر واقع نمايي 

پوزيتيويسم ثمره تقويت نگاه تجربه .  چون فلسفه شد كه پيوندي با تجربه نداشتنديترديد در اعتبار علوم
جان استوارت ميل و , گرايانه اي است كه ابتدا در آراء بيكن و پس از آن در انديشه فالسفه تجربي انگلستان

از نظر پوزيتيويستهاي منطقي تنها آنچه . در انديشه مكتب حلقه وين يا پوزيتيويسم منطقي ظاهر شدباالخره 
اين . تحقيق پذير تجربي است علمي و لذا با معني است و آنچه خارج از اين قلمرو است بي معني است

يشه ايشان تقريبا يك چنانكه دوره شكوفايي اند,نظر آنها از همان آغاز با انتقادات جدي مواجه بوده است
اين نگاه انحصارطلبانه به علم و نيز مرز , از جمله كوهن و فايرابند, دهه بيشتر نپاييد و فيلسوفان علم بعد
  .كشي ميان علم وغير علم  را نپذيرفتند

 علوم انساني اگرچه بلحاظ موضوع و محتوا سابقه طوالني دارد اما بلحاظ قالب و از حيث تشكيل طبقه اي 
تفاوت ماهوي ميان موضوع مورد مطالعه در . علوم در برابر علوم طبيعي در دو قرن اخير مطرح شده استاز 

موضوع , موجب شده برخي از انديشمندان نسبت ميان آن دو را از حيث روش, علوم طبيعي و علوم انساني
انه بود؛ يعني آنها را صرفا تا نگاه پوزيتيويستها به علوم انساني طبيعت گراي. و غايت مورد بررسي قرار بدهند

بدليل انتقادات , اما معيار آنها براي علم و معناداري. تأييد مي كردند, آنجا كه تحقيق پذير تجربي باشند
چه رسد به علوم انساني كه با , حتي در مورد علوم طبيعي ناكارآمد دانسته شد, محكمي كه بر آن وارد شد

اساتيد و پژوهشگراني , در جامعه علمي ما و بويژه در حوزه علوم طبيعي. انسان داراي اختيار سروكار دارد
علوم انساني را به سخره مي گيرند و آنچه را كه به , هستند كه آگاهانه يا ناآگاهانه با نگاهي پوزيتيويستي

همه گويي . عبث مي شمارند, تور تجربه ايشان در نمي آيد و تأثير مستقيمي بر حركت ماشين فناوري ندارد
ضمن تحليل نگاه , در اين پژوهش. اگر چه خود اين اصل را نمي توان, چيز را بايد به محك تجربه زد

  .  پاره اي مالحظات انتقادي بيان خواهدشد, پوزيتيويستي به علوم انساني
  

  تجربه گرايي , طبيعت گرايي, تحقيق پذيري تجربي, علوم طبيعي, علوم انساني, پوزيتيويسم: كليدواژه
  كاف هاي كيفيت خدمات آموزشي در رشته مديريت صنعتيش

  دكتر ناصر حميدي استاديار دانشگاه آزاد اسالمي 
  قزوين
   فهيمه جباري فوق ليسانس مديريت و مدرس دانشگاه 
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رشـته  . نمايـد  ناپذير مـي  در شرايط كنوني اداره امور دانشگاه ها پاسخگويي به محيط امري اجتناب 
 فرآيند موفق عمل ننموده و به اعتقاد بسياري جايگاه خاص خود را نيافتـه  مديريت صنعتي در اين 

در اين نوشتار سعي شده است تا چنين بي ساماني . داليل متعددي براي اين مهم وجود دارد. است
 مـورد  Servqualهاي كارشناسي مديريت صنعتي از طريق تحليل شكاف و رويكرد  در دوره 

  . بررسي قرار گيرد
  
  

   شكاف خدمات- تحليل شكاف- كيفيت خدمات آموزش-مديريت صنعتي: اي كليديواژه ه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

يابي اعضاي هيئت علمي علوم انساني در پايگاه هاي اطالعاتي   :رفتار اطالع 
  مطالعه موردي دانشگاه شيراز

  دانشجوي كارشناسي ارشد علوم كتابداري دانشگاه شيرازعلي اكبر خاصه  
ارشد جمعيت شناسيي         علي حاتم   دانشجوي كارشناسي 

  
رخط در              الگوهاي جديد خريد كنسرسيومي پايگاه هاي اطالعاتي دسـترس پـذيري منـابع ـب

در نتيجـه جوامـع صـنعتي، پيـرو انقـالب      . دانشگاه ها را به طور خيره كننده اي افزايش داده است  
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از جانب ديگـر فـن آوري   . مي باشنداطالعاتي به تدريج در حال تبديل شدن به جوامع اطالعاتي  
يك .  بازيابي، و استفاده از منابع اطالعاتي را متحول ساخته است هاي رقومي روش هاي جستجو،  

از ايـن رو،  . كتابخانه رقومي موفق نخواهد بود، مگر آنكه به طور مـوثر مـورد اسـتفاده قـرار گيـرد       
در .   چنـين منـابع و خـدماتي وجـود دارد    گرايش زيادي به اندازه گيري ميزان استفاده كاربران از   

ساليان اخير، بسياري از كتابخانه هاي دانشگاهي ايران اقدام به اشتراك پايگاه هاي اطالعاتي برخط 
ليكن يافته هاي پژوهش هاي پيشين مبين آنست كه اساتيد رشته هاي علوم انساني كمتر . نموده اند

ورزي مبادرت به استفاده از پايگاه هاي اطالعاتي از اساتيد دانشكده هاي پزشكي مهندسي و كشا  
ا اسـتفاده از       . مي نمايند  ا رويكـردي پيمايـشي و ـب از اين رو پژوهش حاضر در صدد است تـا ـب

ا       شكده، و ـب پرسشنامه اي خودساخته ديدگاه اعضاي هيئت علمي دانشگاه شيراز را به تفكيك داـن
سنجد تاكيد بر دانشكده علوم انساني، نسبت به پايگاه     . هاي اطالعاتي موجود در دانشگاه شيراز ـب

ا       ان، و رابطـه آنهـا ـب عوامل چندي نظير نام دانشكده، مرتبه علمي اساتيد، ميزان توليدات علمي آـن
تجزيه و تحليل داده . ميزان استفاده و اولويت داده شده به هر پايگاه مورد مطالعه قرار گرفته است

بررسي برخي مشابهت ها و تفاوت هاي . ستنباطي انجام شده استها با استفاده از آمار توصيفي و ا
موجود ميان يافته هاي تحقيق حاضر با ساير تحقيقات داخلي و خارجي انجام شده در اين زمينـه    

  .نيز تشكيل دهنده بخش ديگري از مقاله حاضر مي باشد
درباره اشتراك پايگاه يافته ها و راهكارهاي عملي اين پژوهش ميتواند در تصميم گيري هاي آتي    

هاي اطالعاتي متناسب با رشته هاي موضوعي و همچنين نحوه ارائه آموزش استفاده از اين پايگاه  
  .ها مثمرثمر واقع گردد

  
  

   پايگاه هاي اطالعاتي، دانشگاه شيراز،  علوم انساني ، هيات علمي ،: كليد واژه ها 
  
  

مطالعـه مـوردي علـوم     (ايستايي وديگر چالش هاي علوم انـساني در ايـران       
  )اقتصادي

   دانشيار دانشگاه شهيد بهشتي-يداله دادگر
  

يك چالش اساسي علوم انساني در ايران معاصر مسأله ايستايي آن مي باشد و محتواي معظم 
. برنامه ها، سياست ها و متون مربوطه به ميزان كافي با تحوالت زماني سازگار نمـي باشـد    
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راي درك دقيـق محتـواي علـوم اسـناني،        عالوه بر اين مي توان فقدا  ن متـدلوژي سـازگار ـب
گسستگي آن از ابعاد فراگير جامعه، غير سيستماتيك بودن آنها و بي توجهي به آينده نگري      

اين مقاله وظيفه دارد كه ابتدا به تبيـين  . را به عنوان چالش هاي ديگر اين مقوله ترسيم نمود  
لل و عوامل و بسترهاي موضوع وظيفه ديگر ايـن  پردازش به ع. چالش هاي مربوطه بپردازد  

. اشاره به راه حل هاي برون رفت از وضع موجود نيز كارفرعي مقاله است. مقاله خواهد بود
در ضمن مقاله حاضر به شكل يك مطالعه موردي موضوع را در قالب رشته علوم اقتصادي    

يفي و بر مبنـاي مطالعـات    توص-مقاله عمدتاً از چارچوب تحليلي. در كشور دنبال مي كند 
درعين حال از ابزارهاي تحليل محتوا، مطالعات تـاريخي و مـورد   . اسنادي به پيش مي رود 

بافت كلي مقاله به اين صورت است كه در ابتدا به مقدمه، . پژوهشي نيز استفاده خواهد شد 
ن بخش دوم چالش هاي پنج گانه تبيي. چارچوب مفهومي و طرح موضوع پرداخته مي شود   

سترهاي موضـوع   . مي گردد و در ضمن علل و عوامل آنها توضيح خواهد شد  بخش سوم ـب
سرانجام در بخش چهارم ضـمن جمـع   . بويژه در ارتباط با علوم اقتصادي تشريح مي گردد  

  . بندي به راه هاي برون رفت از وضع موجود اشاره خواهد شد
     
  
  
ي علوم انساني، علـوم اقتـصادي درايـران،     علوم انساني درايران، چالش ها: كليد واژه ها   

  ....ايستايي
  
  
  
  
  
  

آسيب شناسي آموزش تدريس منطق در دوره دبيرستان و راهكارهايي براي بهبود 
  آن

  )منطق فلسفي(علي رضا دارابي كارشناس ارشد فلسفه
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ست  سالها درس منطق به عنوان يكي از دروس رشته علوم انساني در دوره دبيرستان تدريس شده ا
تغيير چنداني در محتواي , و عالرغم مشكالت موجود در تدريس كتب اين درس و بازده پايين آن

درس ايجاد نشده است ؛ بنابراين تامل دوباره اي در سرفصل ها و همچنين كتاب اين درس مي 
مناسب است اين بازنگري با طرح اين پرسش آغاز شود كه منطق چه فايده اي . تواند مفيد باشد

  اي دانش اموز دبيرستاني دارد؟بر
براي پاسخگويي به اين سوال ابتدا  بايد بررسي شود كه  علم منطق مي تواند چه نيازهايي را 

در مرحله بعد  بايد مشخص گردد كه از  مجموعه نيازهايي كه منطق به آنها پاسخ . برطرف نمايد 
و سرانجام با بررسي كتاب .  تمي دهد  كدام يك براي  دانش آموزان دبيرستاني نيز مطرح اس

درسي موجود مي توانيم دريابيم كه آيا آموزش منطق به شيوه اي كه اكنون در دبيرستانها معمول 
اگر به جاي مراجعه مستقيم به  است مي تواند پاسخگوي نياز هاي دانش آموزان باشد يا خير ؟
مي توانيم گستره , د رجوع نماييمدعاوي منطق دانان درباره توانايي هاي منطق به منطق هاي موجو

منطق موجود  از سويي مي تواند ياريگر استدالل باشد و پاره . توانايي هاي منطق را بدست آوريم 
اي خطاهاي موجوود در استدالل ها را نشان دهد و از سويي خود توانايي آن را دارد كه خود 

همچنين مي تواند به . امپيوتر شود موجد  سواالت و مباحثي در حوزه  فلسفه  و حتي رياضي و ك
آموزش , عنوان مقدمه اي بر فلسفه بخشي از اصطالحات مورد استفاده  در فلسفه را شرح داده 

از اين ميان آنچه بيشتر  مورد نياز دانش آموزان دبيرستاني است همانا كمك . فلسفه را تسهيل كند 
 بايد گفت كه كتاب درسي موجود  با اين بر اين اساس . به درك خطاهاي موجود در استداللهاست

مهمترين . كه  حاوي نكات ارزنده اي است اما نمي تواند پاسخگوي نياز مورد بحث باشد 
عدم توجه به مباحث موجود در منطق عمومي كه به ساده سازي : مشكالت كتاب از اين قرارند

در كتب منطق سنتي و  توجه بيش از حد به روش موجود , مطالب كمك بسيار موثري مي كند 
عدم اشاره به پاره اي نكات مهم كه منشا بد فهمي هاي بعدي مي , عدم نو آوري در طرح مطالب 

منطق  گردد  و سر انجام بي توجهي  به مبحث بسيار مهم مغالطات كه در منطق جديد برخالف
  .سنتي ما به صورتي مبسوط بحث مي شود 
, توجه به منطق عمومي و مباحث آن :  توصيه مي گردد براي رفع مشكالت درس منطق موارد زير

اشاره به , تغيير ساختار كتاب بر پايه توجه به درك صحيح استدالل و نه تقليد صرف از روش قدما
  .بسط مبحث مغالطات, پاره اي نكات فلسفي براي ايجاد دقت و جلوگيري از بدفهمي ها 

   دبيرستان، راه كارهادرس منطق ، آسيب شناسي، دوره: كليد واژه ها 
آسيب شناسي آموزش تدريس منطق جديد در رشته فلسفه و راهكارهايي براي 

  بهبود آن
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  )منطق فلسفي(عليرضا دارابي كارشناس ارشد فلسفه
  

شود ليكن آشنايي اندك فارغ  مي منطق جديد سالهاست جزء دروس رشته فلسفه تدريس
اره اي بدفهمي هاي موجود ضرورت بازنگري در التحصيالن اين رشته با منطق جديد و همچنين پ

نگاهي به وضعيت تدريس منطق در ايران اين مطلب را .. نحوه تدريس اين درس را نشان مي دهد
به وضوح نشان مي دهد كه مشكل بزرگ تدريس منطق جديد مبنا قرار دادن متون غربي بدون 

) ارسطويي و يا رواقي( طق قديم در آن كشورها من. توجه ويژه به وضعيت منطق در ايران است
اما در ايران , ذيل مبحث تاريخ منطق قرار مي گيرد و محور تدريس منطق همانا  منطق جديد است 

بنابراين بديهي است كه دانشجويان  در مواجهه با اين دو . منطق قديم با قوت تعليم داده مي شود 
 كه پاسخ آنها را نه در مباحث تدريس شده منطق و بررسي تفاوتهاي آنها با پرسشهايي مواجه شوند

همچنين با مبنا قرار .از منطق قديم مي يابند و نه در آنچه به عنوان منطق جديد تعليم داده مي شود 
دادن منطق قديم  رويكردي انتقادي به منطق جديد شكل مي گيرد كه مطالعه همدالنه منطق جديد 

از سويي  ديگر  شكل و صورت منطق جديد براي . د را كه الزمه يادگيري آن است دشوار مي ساز
نا آشنايان با رياضي مي تواند مشكل ساز باشد  و بي توجهي به اين مطلب درك منطق جديد را 

  .براي دانشجويان فلسفه كه اغلب پشتوانه رياضي قوي ندارند دشوار مي سازد 
د و بخشي از مباحث گسترده  براي رفع اين مشكالت الزم است پشتوانه هاي  فلسفي منطق جدي

اي كه مربوط به حوزه فلسفه منطق است در اين درس گنجانيده شود ؛ به خصوص طرح مباحثي  
, تاريخچه تحوالت آن و داليل فلسفي اين تحوالت  , در رابطه با چرايي شكل گيري منطق جديد  

ست كه آنچه به از سوي ديگر توجه به اين مطلب الزم ا. در درس منطق جديد ضروري است 
عنوان منطق جديد در اين درس تدريس مي شود تنها بخشي از آن چيزي است كه ذيل عنوان 

اگر چه معتبر ترين , اين بخش كه به منطق كالسيك معروف است . منطق فلسفي قرار مي گيرد 
بخش منطق فلسفي است اما ايرادات فراواني به آن وارد شده است كه باعث ايجاد منطق هاي 

. حول مبا حث اين منطق ها جريان هاي پويا و گسترده اي شكل گرفته است. تفاوتي گشته است م
, در عمل تمام انتقاداتي  كه در ايران به منطق جديد و در حقيقت منطق كالسيك   وارد مي شود 

ين بنابراين آشنايي با ا. در ذيل انتقاداتي كه در غرب به اين منطق وارد مي كنند قرار مي گيرد
و . منطقها در حل مشكالت موجود در رويكرد اهالي فلسفه به منطق جديد بسيار موثر است 

سرانجام  امكان حذف بخشي از مطالب نزديك به مباحث رياضي منطق به شرط اضافه كردن پاره 
  اي توضيحات فلسفي وجود دارد

  هكارهادرس منطق جديد، آموزش، آسيب شناسي، رشته فلسفه، را:  كليد واژه ها 



 ١۶٨

  
  آسيب شناسي آموزش حقوق در ايرانآسيب شناسي آموزش حقوق در ايران

  ))هاي دستگاهي، نظام اجرايي، متون و سرفصلهاي آموزشيهاي دستگاهي، نظام اجرايي، متون و سرفصلهاي آموزشي  رشتهرشته((
  محمد درويش زادهمحمد درويش زاده    

در اين مقاله آسيب هاي نظام آموزش حقوق در ايران به چهار قسمت تقسيم شده كه عبارتند در اين مقاله آسيب هاي نظام آموزش حقوق در ايران به چهار قسمت تقسيم شده كه عبارتند 
ه نظـام اجرايـي     هاي هاي    ـ آسيب  ـ آسيب 22هاي دانشگاهي حقوق هاي دانشگاهي حقوق    ـ آسيب هاي حاكم بر رشته  ـ آسيب هاي حاكم بر رشته 11: : از از  ه نظـام اجرايـي     راجـع ـب راجـع ـب

 ـ آسيبهاي راجع به سرفـصلهاي    ـ آسيبهاي راجع به سرفـصلهاي   44 آسيب هاي راجع به متون آموزشي حقوق و  آسيب هاي راجع به متون آموزشي حقوق و    ـ  ـ 33آموزش حقوق آموزش حقوق 
  آموزشي حقوقآموزشي حقوق

شگاهي حقـوق عبارتنـد از       مهمترين آسيبهاي راجع به رشـته  مهمترين آسيبهاي راجع به رشـته   شگاهي حقـوق عبارتنـد از     هـاي داـن فقـدان مطالعـه ميـان    فقـدان مطالعـه ميـان    : : هـاي داـن
ش  ضعف كـارآفريني و تجـاري سـازي   ضعف كـارآفريني و تجـاري سـازي   / / عدم تدوين سلسله مراتب اهداف   عدم تدوين سلسله مراتب اهداف   / / اياي    رشتهرشته ش   داـن عـدم  عـدم  / /  داـن

سبت  / / ضعف كارآفريني و تجاري سازي دانش ضعف كارآفريني و تجاري سازي دانش / / پوشش نسبت به نيازهاي موجود   پوشش نسبت به نيازهاي موجود    سبت  عدم پوشش ـن عدم پوشش ـن
هـاي  هـاي    فقدان ضوابط و معيارهاي ايجاد رشـته فقدان ضوابط و معيارهاي ايجاد رشـته / / هاي شغليهاي شغلي  ضعف ارتباط با رشته ضعف ارتباط با رشته / / به نيازهاي موجود  به نيازهاي موجود  

  ..ضعف مطالعات تطبيقيضعف مطالعات تطبيقي/ / حقوقي حقوقي 
ناهمترازي مجريـان آمـوزش   ناهمترازي مجريـان آمـوزش    :  : اهم آسيبهاي مربوط به نظام اجرايي آموزش حقوق عبارتند از     اهم آسيبهاي مربوط به نظام اجرايي آموزش حقوق عبارتند از     

ا مدرسـان حقـوق   / / انعطاف الزم در مقررات آموزش انعطاف الزم در مقررات آموزش / / حقوقحقوق ا مدرسـان حقـوق   مسايل مرتبط ـب وضـعيت ارزشـيابي   وضـعيت ارزشـيابي   / / مسايل مرتبط ـب
  ..ضعف استفاده از تكنولوژي آموزشي ضعف استفاده از تكنولوژي آموزشي / / تغييرات اجتماعيتغييرات اجتماعي/ / آموزشآموزش

ا نظريـه     : : آسيبهاي راجع به متون آموزشي حقوق عبارتند از  آسيبهاي راجع به متون آموزشي حقوق عبارتند از   ا نظريـه     فقـدان معيارهـاي منطبـق ـب هـاي  هـاي    فقـدان معيارهـاي منطبـق ـب
تمركز تمركز / / ضعف سنت نقد كتاب ضعف سنت نقد كتاب / / ندهي محتوا براي تدوين متون آموزشي حقوق ندهي محتوا براي تدوين متون آموزشي حقوق يادگيري و سازمايادگيري و سازما

  ..عدم تناظر متون با سرفصلهاي آموزشيعدم تناظر متون با سرفصلهاي آموزشي/ / بر متون نوشتاري و فقر منابع ديداري و شنيداري بر متون نوشتاري و فقر منابع ديداري و شنيداري 
/ / استيايي و به روز شدن سرفصلهااستيايي و به روز شدن سرفصلها: : آسيبهاي راجع به سرفصلهاي آموزشي حقوق عبارتند از    آسيبهاي راجع به سرفصلهاي آموزشي حقوق عبارتند از    

ضعف سرفصلها ضعف سرفصلها / / عدم دخالت متخصصان آموزشي و درسيعدم دخالت متخصصان آموزشي و درسي/ / ضعف مستند سازي تدوين سرفصلهاضعف مستند سازي تدوين سرفصلها
ش      ش     و بزه ارتقاي مهارت و بهبود نگرش در مقايسه با سرفصلهاي افـزايش داـن ه    / / و بزه ارتقاي مهارت و بهبود نگرش در مقايسه با سرفصلهاي افـزايش داـن ه    ضـعف توجـه ـب ضـعف توجـه ـب

  هاي يادگيري و خالقيتهاي يادگيري و خالقيت  پژوهش محوري و نظريهپژوهش محوري و نظريه
  
  

  آسيب شناسي ، آموزش حقوق، سر فصل ها ، مستند سازي، آسيب شناسي ، آموزش حقوق، سر فصل ها ، مستند سازي، : : ها ها كليد واژه كليد واژه 
  
  
  



 ١۶٩

  ايران در  علوم انسانيارزشيابي  شيوه هاي مشكالت  
    رشيديناصر دكتر

  عضو هيئت علمي بخش زبانهاي خارجي و زبانشناسي دانشگاه شيراز

  
  موجـود در روشـهاي   مـشكالت  بررسـي   مطالعـه  اين  از انجام  هدف

 مراجعه رسيدن به اين هدف محقق با براي.بود  در ايران علوم انساني ارزشيابي
 صورت گرفته در سـطوح و حيطـه   بنديهايز طبقه  نيوبه مهارتهاي آموزشي     

ه علـوم    و شيوه هاي ارزشيابي هاي آموزشي     عنـوان وضـعيت مطلـوب و    ـب
 با آن به فاصـله هـاي   ايران علوم انساني در ارزشيابيمقايسه وضعيت موجود    

 اطالعات گرد آوري شـده  . پرداخت موجود و مطلوب وضعيتموجود بين     
استفاده از نتايج نشان داد كه .  كيفي قرار گرفتندبه روش مشاهده، مورد تحليل 

ارزشيابي باعث شده است كه وضعيت موجود با وضعيت شيوه هاي نامناسب 
ين دو وضـعيت،   .تفاوت زيادي داشته باشد مطلوب   براي پر كردن شكاف ـب
ارزشيابي اين علوم از نيازهـاي اساسـي    بازنگري اساسي در روشهاي    و تغيير
  .است

  
،  هاي  ارزشيابيروش  هاي آموزشي،حيطه آموزشي، سطوح   ارزشيابي، انساني،علوم:   هاكليد واژه
   آموزشيمهارت
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ١٧٠

 توسعه تحقيق رهيافت توسعه ملي و بررسي موانع سـاختاري توسـعه پـژوهش در      
  علوم انساني

   تحقيقاتي وفناوري ، دانشگاه شهيد بهشتي – مجيد رضايي ، پژوهشگر پارك علمي 
  دكتر حسين كرمانيان ، عضو هيات علمي دانشگاه شهيد بهشتي  

   تحقيقاتي وفناوري ، دانشگاه شهيد بهشتي –مهرداد اكبري ، پژوهشگر پارك علمي 
  

توسعه ملي در جهان امروز بصورت گسترده متشكل از توسعه اقتصادي ، اجتمـاعي ، سياسـي و    
ه و در حال توسعه را تشكيل مي دهد الزمه فرهنگي ، مهمترين هدف هر كشور اعم از توسعه يافت 

د     نيل به اهداف توسعه ملي تنها در سايه توسعه علمي ممكن مي باشد بي شك آنچه كه مـي تواـن
تحقيق به منزله خمير .جامعه ما را به سوي توسعه علمي هدايت كند تحقيق و پژوهش  مي باشد      

ه و به مثابه قوه محركه در نظام آموزشي  فرهنگي جامع–ي اصلي ابداعات و خالقيتهاي علمي  مايه
و فرهنگي كشور ، نيازمند ساختار اساسي نيرومند و در پيش گرفتن راهبردهاي استوار و پويا براي 
حركت به سمت يك نظام قدرتمند و ارزشمند تحقيقاتي در كشور است و توجهات ويژه و برنامه 

انساني مساله چند بعدي و چند عاملي است مساله توسعه علوم . ريزيهاي اساسي را طلب مي كند 
در اين ميان به .از اين رو تاكيد بر برخي علل و موانع را نبايد به معناي نفي ديگر عوامل دانست   .

ه         سنده مـي كنـيم و آن را معطـوف ـب موانع مختلف رشد در توسعه تحقيقات دانش هاي انساني ـب
  .تحقيق قرار مي دهيم جريان رشد علوم انساني در جامعه معاصر خود مورد 

در اين مقاله كه بيشتر از روش اسنادي و كتابخانه اي استفاده شده است ابتدا به نقش تحقيقات و 
نيروي انساني متخصص در توسعه ملي پرداخته خواهد شد و اين نكته مورد بررسي قرار خواهـد       

 متحول جهان مسئله گرفت كه اصلي ترين عامل تعيين كننده پيشرفت و توسعه جامعه در شرايط     
  .چگونگي برخورداري از دانش ،آموزش و پژوهش است 

ساني تحليـل          بدين منظور با هدف شناخت تنگناهاي توسعه مراكز پژوهش در رابطه با علـوم اـن
اجمالي از موانع عمده بر سر راه پيشرفت تحقيق يا بطور كلي مشكالت توسعه مراكز پژوهش علوم 

مقررات مالي دست و پاگير ، كمبود تسهيالت : شت مواردي همچون انساني در جامعه خواهيم دا  
،تأثير نظام اداري ، محدود بودن شبكه هاي اطالع رساني ، پايين بودن انگيزه و جايگاه پژوهش ،   

  .پايين بودن تواناييهاي حرفه اي مربوط به پژوهش و تراكم برنامه هاي درسي و غيره 
  

  وانع ساختاري توسعه، نيروي انساني متخصصرهيافت توسعه، م :  هاكليد واژه
  



 ١٧١

  آسيب شناسي علم جغرافيا در ايران 
  )گروه جغرافياي دانشگاه فردوسي: مطالعه موردي (

  مهدي سقايي
  دانشجوي دكتري جغرافيا ـ دانشگاه فردوسي مشهد

  
نهادن در رجعت علم به بنيان سازي تئوريك در پيرامون مفاهيم واال ، گذرا از مطلق انگاري و گام 

عرصه نسبي گرايي ، پاياني بر تمايزها و ديگري به معناي علمي و غير علمي ، توجه به اصالت 
وجود جسماني و روحاني فرد يا هويت فردي وگذرا از منطق دودويي و تفكر ارسطويي از جمله 
 تغييرات هستي شناختي علم در عصر پسامدرن بودند كه هر يك تحوالت خاصي را رقم زده است

 .  
در اين ميان نه تنها وضعيت علم در عصر حاضر و ضرورت هاي آن در عرصه علم جغرافيا درك 

مشكل جدي در جامعه ما خصوصاً در عرصه علوم انساني و به طور اخص در نشده است بلكه 
هاي  هاي معرفتي بومي و زمينه  اين است كه كانون نظري خالقي كه ريشه در بنيانجغرافياقلمرو 
 اسالمي ـ ايراني داشته باشد وجود ندارد و نظام آموزش موجود، براي شكل دادن به اين فرهنگي
  .ها مديريتي ندارد كانون

با نظريه پردازي، اليه هاي شكل دهنده علم جغرافيا در ايران بر اين مبنا در اين مقاله در وهله اول 
 توجه به مطالعه موردي اين و وضعيت آن در حالت كلي مورد بررسي قرار گيرد در وهله دوم با

علم در راستاي كنش پذيري بينامتني به مانند يك متن مورد واسازي قرار گرفته تا آسيب شناسي 
گردددر اين بين با بررسي هاي انجام گرفته در زمينه مطالعه موردي آسيب شناسي علم جغرافيا 

وان بزرگترين آسيبيكه اين علم را ناميده مي شودبه عن»فئوداليسم جغرافيايي« براي تبيين آنچه كه 
تهديد مي كند ، انجام گرفته و راهكارهاي تجديد ساختار بهينه علم جغرافيا در ايران بيان گرديده 

  .است
  
  
  

  آسيب شناسي , علم جغرافيا, نگرش متني, واسازي, فئوداليسم جغرافيايي : كليد واژه ها
  
  
  



 ١٧٢

   آسيب شناسي علوم انساني  
  دانشجوي علوم اجتماعي دانشگاه شهيد چمران اهواز: ادهسيد مصطفي شريعت ز

  
  :مقالهمورد بررسي در اين عناوين برجسته 

  :لزوم آسيب شناسي علوم انساني
 مشغوليت ذهني مستمر انسان،در تمامي سطوح فكري و معيشتي، با موضوعات و مسائل مورد -

  ...بحث در شاخه هاي مختلف علوم انساني از قبيل اقتصاد،فلسفه،و
 و تالش در راستاي شناخت،پيش بيني و كنترل رفتار  از طريق "انسان" توجه خاص اين علوم به -

  .مشاهده و مطالعه در روش زندگي و بازتابهاي عملي و ذهني او
 پيچيدگي نظريه پردازي و نسبي بودن قابليت تعميم قوانين بدست آمده از مطالعات موردي به -

  .شرايط مشابه
  :علوم انسانيآسيب شناسي 

  .عوام زدگي برخي رشته ها )1
ناكارآمدي نظام آموزشي در راستاي ايجاد عالقمندي و افزايش روحيه دانش پژوهي و  )2

 انجام امور تحقيقاتي در دانشجويان و دانش آموزان 

عدم رعايت سلسله مراتب ارائه دروس در مراحل پيش دانشگاهي و محدوديت منابع  )3
 .آموزشي در مقاطع دانشگاهي

مصادره اين علوم توسط عده اي خاص و محدود با ديدگاه ها و طرز تلقي مشخص و  )4
 .عدم هماهنگي و همكاري حوزه و دانشگاه در مواجهه به اين افراد

 كه صرفا در جهت بررسي و تشريح نظريات "علوم انتقادي"تبديل اين علوم به نوعي  )5
 توليد علم در داخل كشور مطرح شده در جوامع غربي بوده و توجهي به بومي سازي و

 .نمي شود

  
  

  علوم انساني، آسيب شناسي، عوام زدگي، علوم انتقادي: كليد واژه ها 
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  رويكرد سخت افزاري و نرم افزاري:  علوم انساني1آسيب شناسي نوستالوژيك
                        دكتر عباس شكاري  عضو هيات علمي دانشگاه كاشان

  
 علوم انساني، يكي از مباحث معرفت شناسي حوزه پژوهش ساختاري فلسفه تجزيه و تحليل مسائل

علم است كه در عرصه ارتباط علم را با فلسفه، علم را با هنر و علم را با صنعت و تكنولوژي به 
نقد مي كشد همچنين شناخت مبادي، مفاهيم، مفروضات، خاستگاه و آموزه هاي هر يك از علوم 

 نقاد دارد تا حدود و ثغور عرصه فعاليت هاي اجرايي، آموزشي و پژوهشي نياز به فهم هرمنيوتيكي
اين مهم وقتي ممكن . علوم انساني بطور عام و حوزه هاي تخصصي بطور خاص، تحديد گردند

مي گردد كه عالوه بر تعيين حد و مرز جنبه عام و خاص فعاليت هاي پژوهشي علوم انساني، 
  .ان رشته اي در هزاره سوم نيز تبيين گردندقلمرو و حوزه هاي تخصصي علوم مي

شناخت هر پديده اي در عالم كون ومكان نياز به ساز و كارهاي خاصي دارد و از آن مهمتر 
شناخت آفت ها و كاستيهاي آن پديده عالوه بر ساز و كارها، نياز به هنر ارائه راهكارهاي عملي 

 بي شك شناخت مولفه هاي علوم انساني از براي رفع، حل و كاهش مصائب آن پديده را مي طلبد،
غير علوم انساني در قالب شناخت يك پديده و آسيب شناسي پارادايم آن به عنوان هدف اين مقاله 

تفكيك و انقسام منطقي رشته هاي علوم انساني با غير علوم انساني از نظر صورت .مطرح است
وع تغيير نگاه سخت افزاري به نرم بندي فلسفي مدرنيسم و پسامدرنيسم مي تواند همچنين ن

  .افزاري رشته هاي علوم انساني از هدف ديگر اين مقاله محسوب مي شود
روش تحقيق مورد استفاده روش توصيفي است كه واقعيت هاي موجود پيرامون حدود و ثغور 

 از را. علوم انساني در جوامع جهاني بطور عام و جامعه اسالمي ايران بطور خاص آشكار مي كند
غير علوم انساني در اين مقاله آسيب شناسي علوم انساني از جهت حذف مبادي نهضت سخت 

 بحث و تحليل شده 2 و جايگزيني مفروضات، آموزه ها و خواستگاه نهضت نرم افزاري1افزاري
براي تحقق چنين موضوعي، مسايل علوم انساني مشتمل بر مسايل معرفت شناسي، ساختار . است

  . شناختي، مورد مداقه قرار گرفته استشناسي و روان
يافته هاي اين تحقيق نشان مي دهد كه فراقصه نظريه نسبي گرايي كوهني بايد جايگزيني نظريه 

و در علوم انساني به جاي عقل . مطلق انگار تجربه گرايي جان الكي و عقل گرايي الكاتوش گردد
  .خاص پست مدرنيسم مورد نظم قرار گيردگرايي فرد گرا و جمع گرا مدرنيسم نسبي گرايي عام و 

                              
1. Nostalogical 
1. Hard ware  
2. soft ware  
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 همچنين عالوه بر تفكيك در مباني فلسفي علوم انساني با غير علوم انساني بايد بتوانيم از برنامه 
ريزي ميان رشته هاي تلفيقي و فرارشته اي در ساختار رشته اي در حوزه هاي مختلف علوم انساني 

در چنين وضعيتي است كه انقالب با علمي و . يمدر فرآيند آموزش، پژوهش و اجرا به كار ببند
... خلق هاي شگفت آور آن مثل شبيه سازي، نانوتكنولوژي، جهاني شدن، دهكده الكترونيك و 

  .بديل ساز پاراديم هاي پذيرفته در فلسفه علوم محسوب مي شوند
يي، آموزشي و نتيجه اينكه براي كاهش آسيب هاي علوم انساني و رفع آنوميهاي فعاليت هاي اجرا

پژوهشي آن بايد از رويكرد نرم افزاري يعني نگاه ماشيني، مكانيكي، ايستا و خطي به علوم انساني 
پرهيز كرد و رويكرد نرم افزاري به معناي نگاه حرفه اي، فرامكانيكي، انسان مدار، پويا و غير خطي 

وان شناختي حوزه هاي فت شناختي، ساختار شناختي و ر به علوم انساني داشت تا مسائل معر
بدين صورت شكوفايي روز افزون دانش و چشم . مختلف علوم انساني به حداقل ممكن تقليل يابد

  .انداز كارا و اثربخش را در حوزه هاي مختلف علوم انساني مشاهده خواهيم كرد
  
  
  

تفكر  - نهضت نرم افزاري- تحديدگرايي-  فهم هرمينوتيك-مسائل علوم انساني : كليد واژه ها
   نوستالوژي علوم انساني- ساختارگرايي-انتقادي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  رشته هاي علوم انساني  در دانشجويان  و ايجاد قابليت  عالي آموزش

                         



 ١٧۵

      عضو هيئت علمي دانشگاه گيالن عباس صادقيدكتر 

  شگاه گيالن عضو هيئت علمي داناحمد ابراهيم زاده 
   

  
  در واقـع  .   اسـت   عالي  آموزش  مهم  از اهداف  يكي  در دانشجويان    ايجاد قابليت        

 و   وقـت   و صـرف   از حضور در دانشگاه  دانشجو پس  يك  كه  است  بوده   مطرح   سوال   اين  همواره
 را بايد را در  هايي  توانايي  بايد برخورد كند؟ چه  چگونه  و اجتماعي  فردي  با مسائل    باالخره  انرژي

   و توجه  بررسي  قابل  و عيني  عملي  صورت  به هايي  زمينه ها در چه  توانايي  كند؟ اين  كسب دانشگاه
 ابتدا   كه  است  شده  سعي  مقاله  ؟ در اين ها چيست  در دانشگاه  موثر بر ايجاد قابليت  ؟ و عوامل است
ا قابليـت    در رابطـه   اساسي  نكته  سه  به  شود و سپس  ارائه  قابليت م از مفهو    عملياتي   تعريف  يك    ـب
ازخورد از     در آن كه (  از كالس  خارج  با محيط  قابليت  ، رابطه  قابليت  براي  آموزش  يعني  از اخـذ ـب

   بحث  فردي  استقالل  به  كار و نيز توجه  و محيط  در جامعه ، تغييرات التحصيالن  فارغ  فعاليت كيفيت
هـا ،   هـا و مهـارت    كاربرد دانش  در آن كه (   يادگيري  و كيفيت  قابليت  رابطه  و همچنين ) شود    مي

 و   و تجزيه مورد بررسي) شود  مي  بحث  فعال  و نيز يادگيري  پذيري  ، مسئوليت  مشاركتي يادگيري
  .شود  مي  ارائه  آن  و ارتقاء كيفيت بليت ايجاد قا  براي  پيشنهاداتي گيرد و در پايان  قرار مي تحليل

  
  
  
  

  آموزش عالي ، قابليت ، دانشجو، علوم انساني: واژه هاي كليدي 
  
  
  
  
  
  

  بررسي چالشهاي آموزش علوم انساني در آموزش عالي ايران 
ن. بابلسر. استاديار گروه علوم تربيتي دانشگاه مازندرانابراهيم صالحي عمران    دانشگاه مازندرا
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ه   1زش عالي به عنوان يكي از اساسي ترين نهاد علمي تاثير گذار بر منابع انساني     آمو  هر جامعـه ـب
 به بعد در جهان ناظر بر اين ادعا 1960شايد رشد و تقاضاي آموزش عالي از دهه . شمار مي رود

ثر  توانايي نيروهاي انساني مو و تشخيص نشانه تمايز2اگر در گذشته ويژگي سرمايه فيزيكي. باشد
ساني     در جوامع قلمداد مي شد، امروزه ديگر اين خصيصه سهم چندان مهمي درشناسايي منابع اـن

در عوض براي تشخيص توا نايي هاي منابع انساني، مهارت هاي مـستتر در مفـاهيم   . جامعه ندارد 
ي،  مورد توجه برنامه ريزان اقتصاد5، و سرمايه ي فرهنگي4 ، سرمايه ي اجتماعي3سرمايه ي انساني

 علوم مختلف از  چگونهكه فلذا در اين مقاله بحث مي شود . اجتماعي و آموزشي قرار گرفته است
ه    توسعهايجاد و برنامه هاي آموزش عالي در  مي تواننددر 6جمله علوم انساني     ايـن مهـارت هـا ـب

گاه ها با اما بنظر ميرسد كه برنامه ي آموزش علوم انساني در دانش.  نقش داشته باشند منابع انساني 
  :چالشهايي روبرو مي باشد

ساني از قبيـل سـرمايه ي       .1 عدم ارتباط دقيق و روشن پايه هاي نظري آموزش نيروهـاي اـن
 .انساني، سرمايه ي اجتماعي و سرمايه ي فرهنگي با برنامه هاي آموزش علوم انساني

ه منابع  ب7ضعف  كمي و كيفي آموزش علوم انساني دانشگاهها در انتقال مهارتهاي اساسي .2
 .انساني

 .ضعف برنامه هاي آموزش علوم انساني در دانشگاهها با اشتغال و بازار كار .3

راي كـادر اداري           .4 ساني ـب  تاكيد بيشتر برنامه آموزش علوم انساني درآماده سازي منـابع اـن
ه  8بخش هاي دولتي و تاكيد كمتر بر مهارت هاي كار آفريني   دانشجويان در ورود بهتر ـب

 .ش هاي خصوصيبازار ها و بخ

 اين مقاله در صدد است ضمن توضـيح مفروضـات نظريـه اي فـوق دربرنامـه هـاي       به هر جهت،  
 مورد بحـث و  9آموزش عالي چالشهاي آنرا همراه با راهكارهاي احتمالي در جامعه مبتني بر دانش  

اين مقاله هم چنين تحليل مي نمايد كه روشن سازي چارچوب هاي نظري در   .  دهد بررسي قرار 

                              
1  Human Resources 
2  Physical  Capital 
3  Human Capital 
4 Social Capital 
5 Cultural Capital 
6 Human Sciences 
7   Key Skills 
8   Entrepreneurship 
9  Knowledge Society 
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شهاي فـراروي آمـوزش    1ارتباط با آموزش مهارتهاي قابل انتقال   به منابع انساني تا حدودي از چاـل
  .علوم انساني بكاهد

  
  
  
  

آموزش علوم انساني، سرمايه انساني، سرمايه اجتماعي، مهارتهاي اساسي، آمـوزش    : كليد واژه ها  
  عالي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                              
1 Transferable Skills 
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   علوم انسانيِ حوزةر يق، دتحقبررسيِ موانع فراروي 
  )با تأكيد بر ايران(درحال توسعه كشورهاي
   عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد گرمسارمجتبي صداقتي فرد  دكتر

  
پژوهش حاضر جايگاه و موانع موجود بر سر راه تحقيق علمي در ميان كشورهاي 

امر پژوهشِ موسوم به پيراموني يا درحال توسعه را با تاكيد بر مشكالت پيش روي 
درابتدا، اين تحقيق در پي . علوم انساني در كشور ايران موردتوجه قرارداده است

توضيح و تحليل مساله هائي است كه فرايند پژوهش علمي را در حوزة دانش هاي 
انساني اين كشورها به چالش مي افكند، در گام دوم درصدد يافتن عوامل موجدة اين 

جوامع .  هاي برون رفت از اين چالش ها را مي كاودمسائل است، و درگام سوم راه
نيز  از نقطه نظر مقولة تحقيق ،نيافتگي خود پيرامون با مشخصات ويژه توسعه

رشدي  كم وماندگي  عقباليل دهاي ضعيفي را نشان مي دهند و اين يكي از  شاخص
 با توجه به اينكه بخش اعظم پيشرفت .اين قبيل كشورها، از جمله ايران است

هاي  زمينه  ريشه هاي عميق و وسيعي در انجام تحقيق در، كانون ياكشورهاي صنعتي
منظور  ناپذيري به هاي تحقيقاتي راه مهم و اجتناب رسد فعاليت مختلف دارد، به نظر مي
اصالح در كشورهاي پيرامون است؛ به همين دليل موضوع  دستيابي به توسعه و

امع نيازمند بازبيني عميق و طرح مسئله دقيق هاي تحقيق وتوسعه در اين جو برنامه
از اينرو پرداختن به مشكالت و مسايل تحقيقات در كشورهاي پيرامون كه . تري است

 ددر واقع نوعي كالبدشكافي علل ناكامي رش كشور ما نيز از جمله آن قرار مي گيرد،
 شده تا  لذا در اين مقاله، سعي.شود علم و تحقيق در اينگونه جوامع محسوب مي

 در ايران به مثابه كشوري پيراموني و مساله هايي كه باعث عدم  وضعيت تحقيق
  .كارايي، نارسايي و به نتيجه نرسيدن تحقيقات شده است، مورد بحث قرار گيرد

براين اساس، هدف مقالةحاضر، نقد، بررسي و تحليل معضالت و مساله هاي تحقيق    
راموني به ويژه ايران اسـت، و شـناخت يـابي    در علوم انسانيِ كشورهاي موسوم به پي 

محوري دراين _نسبت به آنچه به عنوان موانع و تنگناههاي موجود بر سر راه پژوهش   
جوامع شناخته مي شود، دليل ضرورت انجام اين پژوهش و مطالعات صورت گرفته،   

وع كيفــي، و روش آن       . مـي باشـد   موضـوع ايـن مقالــه، بحثـي جامعـه شـناختي از ـن
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بادرنظر گرفتن عوامـل متعـدد و متنـوع موجـود، عـواملي       . انتقادي مي باشد  _تحليلي
همچون سوء مديريت علمي و برنامه ريزي هاي ناصواب، كمبود منابع مالي الزم، عدم 

ودن سـرانة الزم،     (سالمت نسبي ساختار اقتصادي، اجتماعي، سياسي      اعـم از پـائين ـب
م مشكالت و مساله هائي هستند كه از جمله اه...)نهادينه نشدن فرهنگ پژوهشگري و

سامان تحقيقـات         درمسير اين پژوهش،به عنوان مهمتـرين عوامـل مؤثردروضـعيت ناـب
  .دراين كشورها،موردطرح وبررسي قرار گرفته اند

  
  
  

  .4نيافتگي ، توسعه3، توسعه2ونناكجوامع ، 1جوامع پيرامون  :كليد واژه ها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  »انساني در ايرانموانع رشد و پويايي علوم «
   استاديار دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه گيالن-حميد عباداللهي 

                              
1 Peripheral  Societies 

2 Core  Societies  
3 Development 

4 Underdevelopment 
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مقاله حاضر با استفاده از رويكردهاي كالسيك جامعه شناسي علم، و 
ادبيات جامعه شناسي علم در كشورهاي در حال توسعه، تالش دارد 

جامعه شناختي پديدة كم رشدي علوم انساني در ايران را مورد تبييين 
متغيرهاي برآمده از رويكردهاي نظري و ادبيات بكار گرفته . قرار دهد

شده در اين مقاله، عمدتاً در سطح فرهنگي اجتماعي قرار دارند كه 
از آنجا كه در ايران . را  تحت تاثير قرار مي دهند» درون فضاي علم«
 باشد، لذا  مهمترين منبع مصرف و گاهاً توليد علم مي»نظام دانشگاهي«

كم رشدي علوم انساني در مراكز  محور مقاله حاضر مطالعة عوامل
پيشفرض اين مقاله، حضور تاثيرات ساختاريِ كالن و . دانشگاهي است

همچنين حضور تاثيرات متغيرهاي خرد درونِ فضاي علم، در سطح 
دانشگاهها و بويژه  در سطح رفتار علمي اساتيد و پژوهشگران است كه 

  .ه كم رشدي علوم انساني در مراكز دانشگاهي مي شودمنجر ب
ادعاي طرح شده در اين مقاله عبارت است از اينكه حضور ضد 
هنجارهاي علم در درون فضاي دانشگاهها، عدم هماهنگي نظام پاداش 
دهي موجود در دانشگاهها با ميزان فعاليت علمي، نظام ارتباطي ضعيف 

خارجي، عدم ارتباط سازمانهاي بين اساتيد و پژوهشگران داخلي و 
، )بويژه در حوزه علوم انساني(اجرايي با مراكز تحقيقات دانشگاهي 

تغييرات مستمر در قوانين پژوهشي، نبود قوانين حمايتي از پژوهشگران 
و اساتيد از مهمترين داليل كم رشدي حوزه علوم انساني در كشور 

  . است
  
  
  

 علمي، هنجارهاي علمي، ضد هنجارهاي علمي، نظام پاداش علوم انساني، فعاليت: كليد واژه ها 
  .دهي ،دانشگاه

  



 ١٨١

تأملي بر نظرات دانشجويان در ارتباط با : وضعيت آموزش و پژوهش در دانشگاهها
  چالشها و نارساييهاي علوم انساني و راهبردهاي توسعه كيفي آن

  دكتر نعمت اله عزيزي عضو هيأت علمي دانشگاه كردستان
  

زاره سوم گرايشها و تغييرات كالن  سياسي ، اجتماعي و حرفه اي و توسعه مواج و خيره با آغاز ه
كننده فناوري اطالعات و ارتباطات و همچنين پديده هايي چون جهاني شدن و به هم ريختن و 
حذف پاره اي از مرزهاي  فكري و فلسفي كه از دهه گذشته ريشه گرفته بودند به اوج خود رسيده 

وجود اين نياز ها و . ت و شرايط  جديدي را براي سازمانها و نهادهاي جوامع مطرح نمودو انتظارا
انتظارات  زمينه ايجاد تحول و تغييرات اساسي را در سازمانها و نهادهاي اجتماعي، فرهنگي ، 

در اين اثنا براي نظام آموزش عالي نيز پارادايمها و . آموزشي ، اقتصادي و سياسي بدنبال داشت
گوهاي نويني از دانشگاهها در هزاره سوم مطرح و بستر ظهور  نسلهاي جديدي از مؤسسات ال

بنابراين با عنايت به شكل گيري بنيانهاي جامعه هوشمند و حاكميت . آموزش عالي فراهم نمود
فرهنگ شبكه اي و ظهور پديده هاي فرانوين دانشگاهي، ما در كنار مسائل و تنگناهاي جاري نظام 

عالي خود با مجموعه جديدي از چالشها و رسالتهاي جديدي مواجه هستيم كه جز با آموزش 
در اين ارتباط انجام . مهندسي مجدد نظام آموزش عالي نمي توان با موفقيت آنها را مديريت نمود

 در  علوم انساني و انطباق آن با شرايط مذكور از اهميت بااليي برخوردار و يتغييرات و اصالحات
اين مقاله در .   تالش و جديت بيشتري از جانب مديران و متوليان مراكز دانشگاهي استمستلزم

صدد است تا با بررسي ديدگاه دانشجويان علوم انساني در باره جايگاه اين علوم در آموزش عالي 
كشور، مشكالت و نارساييهاي اثرگذار بر كيفيت آموزشي و پژوهشي آن را تحليل و راهكارهايي را 

  . در جهت بهبود فعاليتهاي علمي و پژوهشي در اين علوم را پيشنهاد نمايدنيز

  

  

   آموزش عالي ، علوم انساني ، توسعه كيفي ، آموزش و پژوهش ، چالشها   :واژه هاي كليدي

  

  

  



 ١٨٢

ميزان سازگاري و انطباق سرفصلهاي رشته كتابداري و اطالع رساني در مقطع 
با واقعيتهاي حرفه اي كتا   بداريكارشناسي 

  محمد حسن عظيمي
  اهوازدانشگاه شهيد چمران عضو هيات علمي 

  
ه نيـازه جامعـه در        ا توجـه ـب تحصيالت عاليه در مقاطع كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكتري ـب
ر عهـده گـرفتن فعاليتهـاي            راي ـب راستاي تربيت و تامين نيروي انساني حرفـه اي و متخـصص ـب

حال جاي سوال . توسعه كالن جامعه و كشور مي باشدتخصصي و هدايت و توسعه آنها در جهت 
است كه با توجه به گذشـت سـالهاي متمـادي و طـوالني از ايجـاد دوره هـاي آمـوزش عـالي و           
دانشگاهي، آن طور كه شايسته است توسعه جامعه با نيازهاي آن و در مقايسه با ديگر كـشورهاي    

راي آن ذكر شده است از جملـه ميـزان كـم    دالئل متعددي ب. دنيا همسان نبوده و جلو نرفته است  
در ايـن پـژوهش   . انطباق سرفصلهاي آموزشي در رشته هاي دانشگاهي با نيازهاي واقعي جامعـه   

ا واقعيتهـاي       سعي خواهد شد ميزان انطباق سرفصلهاي دروس عملي كتابداري و اطالع رسـاني ـب
تصور بر اين است كه يكي . رفتحرفه اي رشته در بازار كار و جامعه مورد بررسي قرار خواهد گ 

از دالئل كندي تاثير اين رشته بر فعاليتهاي حرفه اي و همچنين جامعه  عدم انطبـاق سرفـصلهاي      
  .آموزشي  و نيازهاي حرفه اي جاري مي باشد

 

  

  

  

  سرفصل ها ، كتابداري، كارشناسي، :  كليد واژه ها 

  

  
  
  
  

  رهاآموزش زبان عربي در ايران اهداف، چالشها، راهكا



 ١٨٣

  دكتر عليرضا فرقاني عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد بابل

  
از قرون نخستين اسالمي آموختن زبان عربي به دو سبب، يكي اعتقاد و ديگري استواري آن نسبت 

انديشمندان ايراني مسلمان به همان . به زبان فارسي در ميان ايرانيان مسلمان رواجي چشمگير يافت
بان فارسي توانمند بودند، تالش نمودند تا علوم زبان عربي را به نيكي و با مهـارت  ميزان كه در ز  

ر تحكـيم و    . فرا گيرند  آنان به واسطه كتابت آثار خويش يا ترجمه ي آثار فارسي به زبان عربي، ـب
از ميان ايشان، فرهيختگاني چون ابن . تنظيم علوم اين زبان و فرهنگ عربي تأثيري شگرف نهادند  

اره ي فهـم الفـاظ و     ... ، عبدالحميد كاتب، سيبويه، جرجاني، تفتازاني و  مقفع د و درـب سر برآوردـن
ه      سبت ـب معاني زبان قرآن همتي واال مبذول داشتند تا از سستي در كتاب آسماني و بي توجهي ـن

ط همـين        . الفاظ وحي بكاهند  ي و علـوم آن توسـ ان عرـب دگاري زـب زرگ از ماـن بي شك بخشي ـب
ولي امروزه اهميت اين زبان تا اندازه ي قابل مالحظه اي در .  ايراني مسلمان بوده استفرهيختگان

ميان ما ايرانيان مسلمان كم شده و هر روز شاهد كم رنگ تر شـدن حـضور آن در عرصـه هـاي      
  : براستي چرا؟ در اين امر سه پرسش مطرح است. گوناگون هستيم

بياموزيم؟ البتّه بايد پاسخ آنرا در تعهد اعتقادي مان و تأثّر چرا ما ايرانيان بايد زبان عربي    : نخست
انگيزه ي بي توجهي به زبان عربي در چيست؟ كـه  : دوم. زبان فارسي از زبان عربي جستجو كرد     

ت     : پاسخ آن به چند عامل بستگي دارد از جمله      يـي و اهم ان عرـب عدم شناخت كافي از علـوم زـب
د شيوه ي مناسب فراگيري آن؛ و عدم آگاهي از كاربرد درست اين ارتباطش با زبان فارسي؛ و نبو  

  . زبان
ي آموخـت؟ كـه دو شـيوه ي     : اينكه) هدف اصلي اين نوشتار (پرسش سوم    چگونه بايد زبان عرـب

و در آن بهره . يكي در آموزش زبان عربي و ديگري در ادبيات عربي. بنياني براي آن پيشنهاد شد   
ربي برخي كشورهاي عرب براي فراگيران غيرعرب مورد توجه قـرار  مندي از شيوه هاي آموزش ع 

  . گرفته است
كـاربرد  « پرداخته، آنگـاه  » هدف از آموزش زبان عربي در ايران « به » مقدمه « اين نوشتار پس از  

راي ايرانيـان       « را بيان داشته، سپس  » دانشهاي زبان عربي     ي ـب ان عرـب را » چگـونگي آمـوختن زـب
  .  پايان پيشنهادهايي ارائه نموده استنمايانده و در

  . آموزش، ايرانيان، زبان عربي، زبان فارسي، قرآن: كليد واژه ها 
  



 ١٨۴

  آسيب شناسي علوم انساني و رشته هاي آن
  مقايسه وضعيت داوطلبان ورود به رشته هاي علوم انساني  با ساير رشته ها

    دكتر يحيي قائدي
ن دانشجوي دكتراي برنرضوان حكيم زاده   امه ريزي درسي دانشگاه تربيت معلم تهرا

  
براي اين كه تحولي اساسي در ارتقاي وضعيت علوم انساني در كشور صورت گيرد ،بايد افرادي كه 
رشته هاي علوم انساني را انتخاب مي نمايند از توانمندي هاي علمي قوي برخوردار و عالوه برآن 

پژوهش حاضراز نوع ميداني است و .ه را دارا با شندعالقه و انگيزه كافي براي تحصيل در اين زمين
در محور آسيب شناسي علوم انساني و رشته هاي آن، به بررسي وضعيت ورودي هاي اين رشته در 

معدل مقاطع (در اين خصوص ميزان ارتباط سابقه تحصيلي .مقايسه با رشته هاي ديگر مي پردازد
سطح ( ساز از جمله وضعيت خانوادگي ،نگرش افراد وساير عوامل زمينه)مختلف تحصيلي

، همچنين نگرش والدين و ساير افراد تاثير گذار با انتخاب رشته )سواد،نوع شغل ودرآمد والدين 
دراين راستا موارد ذيل با .  هاي علوم انساني در دبيرستان ودانشگاه  مورد بررسي قرار گرفته است

  :طرح فرضيه هاي پژوهش پيگيري شده اند
تباط بين انتخاب رشته هاي علوم انساني با سابقه تحصيلي افراد در مقايسه با ساير ميزان ار 

 رشته ها

ميزان ارتباط بين انتخاب رشته هاي علوم انساني وزمينه خانوادگي افراد در مقايسه با ساير  
 رشته ها

ميزان ارتباط بين انتخاب رشته هاي علوم انساني و نگرش فرد نسبت به رشته هاي علوم  
 انساني

  
ميزان ارتباط بين انتخاب رشته هاي علوم انساني ونگرش افراد مؤثردر انتخاب رشته نسبت به  

  علوم انساني
  ميزان ارتباط بين انتخاب رشته هاي علوم انساني ونگرش خود فرد نسبت به علوم انساني 
  ميزان ارتباط بين انتخاب رشته در دبيرستان و انتخاب رشته در دانشگاه 

يق پيمايشي بوده و پس از مطالعه مباني نظري دو پرسش نامه توسط پژوهشگران تدوين روش تحق
  نفري از دانش آموزان شهر تهران و دانشجويان 600شده و پس از اعتبار يابي برروي نمونه اي 

 .دانشگاه هاي شهر تهران اجراشده است

  



 ١٨۵

  رتقاي وضعيتعلوم انساني ، آسيب شناسي، داوطلبان رشته ، ا: كليد واژه ها 



 ١٨۶

  جايگاه علوم انساني و مشكالت آن
     )دانشگاه تربيت معلم سبزوار(   دكتر ضرغام قپانچي  

  
علوم انساني دانشي است كه موضوع آن انسان، و مدعي شناساندن انسان هستند ولي سؤال اين 

  .است كه كدام انسان
به نوعي سرخوردگي و علوم انساني در جامعه حال حاضر ايران وضعيت مطلوبي  ندارد و 

از . اين مطلب بر اساس نتايج اين تحقيق بدست امده است.  واپس گرايي دچار شده است
 ،ادبيات فارسي(رشته هاي دانشجويان كارشناسي ارشد  آزمودنيهاي اين تحقيق كه همگي 

خواسته شد در باره مشكالت و جايگاه علوم انساني )  و فلسفه،حقوق و معارف اسالمي
عدم :   را مانندجايگاه علوم انساني مي توان داليل نامطلوب بودن  بر اساس نتايج . دبنويسن

 كاربردي نبودن مطالب، مطالب قديمي  ها در جامعه، وجود كار و شغل مناسب براي اين رشته
توان به  و منسوخ، روش تدريس غير فعال،  رو به صنعتي شدن جامعه و عدم احساس نياز ، مي

، مادي شدن جامعه وتوجه بيش از حد وجود ندارد و نياز به افراد متخصص مود  نتنهايي عمل
هاي مختلف، به  به ماديات به جاي معنويات، پيشرفت روزافزون علوم تجربي و فني در زمينه

روز نبودن مسائل علوم انساني،  نوشتن شروح مختلف بر آثار قديمي به جاي نظرات پخته 
رقابت شديد كشورها در علوم و هاي تجربي وفني  دازه در رشتهجديد، درآمدزايي بيش از ان

   .  دانستطبيعي و تجربي معيار پيشرفت در جامعه علوم تجربي است
. طلبد  سرشار از معنويت مي باشد طبع الهي و روحيه انسان شناسي كه همان خداشناسي مي

رت ، و درد فردا را حس گيرند درد دين، درد آخ افرادي كه مفاهيم آنرا بر پايه تمسخر مي
اي  باشد انسان جلوه انسان انديشمند است و انسان تنها پوست ، سلول و استخوان نمي. نكردند

 تجربي علوممضافا اگر .   اگر علمي قديمي  باشد نشانه ريشه عميق ان است.از پروردگار است
ود انسان از   به صععلوم انساني ،در باره سقوط سيب از درخت به زمين  صحبت مي كند

  .زمين به ملكوت مي پردازد
  .ما در اين تحقيق اقدام به پاسخ به برخي از اين شبهات نموديم

  
  



 ١٨٧

جايگاه علوم انساني ، معنويات ، ماديات ، خداشناسي ، قديمي و منسوخ ،  :  هاكليد واژه
  كاربردي و اشتغال 

  براي مقاصد خاصبررسي روش آموزش، يادگيري و تحليل محتوايي كتب زبان انگليسي 
  

  رضا پيشقدم   و بهزاد قنسولي
 

مقاله حاضر سعي بر آن دارد تا با ارائه نقدي بر درس زبان عمومي دانشگاه به ارائه راهكار ها يي 
 دانشجوي دانشگاه فردوسي مشهد خواسته شد به 600در اين پژوهش از . در اين زمينه بپردازد

 استاد دانشگاه فردوسي مشهد نيز 20هند و از پرسشنامه اي در خصوص زبان عمومي پاسخ د
همچنين تمرينات كتب درسي با . خواسته شد در مصاحبه اي در همين خصوص شركت نمايند

نتايج حاصله نشان . توجه به سبكهاي غالب يادگيري ادراكي زبان آموزان مورد مداقه قرار گرفت
 ندارد و شكاف عميق ميان سبكهاي داد دانشجو و استاد هيچ يك از اين درس رضايت مندي كامل

غالب يادگيري ادراكي زبان آموزان ايراني و سبكهاي مورد استفاده در تمرينات كتب درسي زبان 
  . در پايان راهكارهايي براي ارتقاي سطح كيفي زبان در دانشگاه ارائه گرديد. عمومي وجود دارد

  
  سبك هاي يادگيري ادراكي  _ نظر سنجي _  زبان عمومي_  انگليسي با اهداف ويژه: كليد واژه ها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  علل و پيĤمدهاي گسست علم اقتصاد از ديگر رشته هاي علوم انساني در ايران
  استاديار دانشگاه مازندرانزهرا كريمي 
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دگي متعـالي        ه زـن هدف از فراگيري علوم انساني ، شناخت موانع و يافتن راه كارهـاي دسـتيابي ـب

 اجتماعي از پيش شرط هاي –ترتيب آگاهي از عوامل به هم تنيده ي اقتصادي بدين .  بشري است
 اجتماعي ، -كسب دانش فني ، بدون  شناخت ويژگي هاي فرهنگي .  اصلي  فرايند توسعه است

با وجوداين، طي دو دهه ي گذشـته ،  . موفقيت در جريان دشوار توسعه را به دنبال نخواهد داشت  
ش و پژوهش علم اقتصاد حركتي در جهت ايجاد ارتباط منطقي ميان در عرصه هاي مختلف آموز  

  . اين علم و شعبه هاي ديگر علوم انساني ديده نشده است
. ساختارغالب درعلم اقتصاد ايران ، به عوامل فرهنگي ، سياسي ، اجتماعي و تاريخي توجهي ندارد

اد در كالس هاي رياضي و آمار دانشجويان علم اقتص. اين علم بيشتربه رياضيات اتكا  كرده است
دانشكده هاي مهندسي حضور مي يابند تا با تسلط بر رياضيات قدرت بيشتري در فراگيري مفاهيم 

شمار  فزاينده .  علم اقتصاد حاصل كنند ، اما به حضور در كالس هاي علوم اجتماعي رغبتي ندارند
اي تحصيالت تكميلي اقتصاد،  بيانگر ي  پذيرفته شدگان رشته هاي فني ، رياضي و آمار در دوره ه

استفاده ي افراطي از رياضيات در اين علم و كاهش اهميت تحليل هاي اقتصادي واقعي در مالك 
اما به كار گيري مدل هاي انتزاعي و پيچيده ي رياضي  قادر . هاي سنجش دانشجويان برتر است   

  . ه است به پاسخ گفتن به مسائل و مشكالت واقعي اقتصاد ايران نبود
در اين مقاله با بررسي علل و پيامدهاي گسست علم اقتصاد با ديگر رشته هاي علوم اجتماعي و      

ارائه ي  راه كارهاي ايجاد و گسترش آموزش و پژوهش هاي بين رشته اي مرتبط با علم اقتصاد،     
ري از نشان داده مي شود كه چرا  رويكردي بين رشته اي مي تواند به شناخت و فهـم  عميـق تـ      

مسايل اقتصادي منجر شود وبدين ترتيب علم اقتصاد خواهد توانست نقش  تعيـين كننـده اي در      
  . فرايند برنامه ريزي توسعه ي كشور بر عهده گيرد

  
  
  

  
  آموزش علوم انساني ، علم اقتصاد ، مطالعات بين رشته اي :  كليد واژه 

  
  
  

  آسيب شناسي نظام
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  آموزش علوم انساني در ايران
  ت كارگر شوركي، كارشناس ارشد مديريت دولتي  هداي

  
در مورد اهميت و جايگاه علوم انساني در بستر توسعه دانش جامعه و نقش ان در ايجاد و گسترش 
زمينه هاي دانشي و فرهنگي الزم براي توسعه فراگير و پايـدار كـشور مطالعـات و مبـاني نظـري        

وسعه روزافزون دانشكده ها و دانشجويان ايـن  از سويي ديگر بسط و ت. فراواني فراهم شده است   
رشته ها در گرايشهاي مختلف و سطوح متعدد، عالوه بر تبعات مثبت و دلخواهي كه اميد اسـت       
امطلوبي دچـار گـردد كـه اغلـب         بهمراه داشته باشد، ممكن است به همان عوارض ناخواسـته و ـن

از اين روست كـه پيـدايش موضـوع    . گريبانگير تمام كميت محوريها و افراطهاي نابجا بوده است  
د و يـافتن نقـاط ضـعف و         آسيب شناسي در رابطه با نظام آموزش علوم انساني ضرورت مي ياـب

  .كاستي در اين فرايند پيچيده و حساس اهميت و اولويت شاياني را به خود اختصاص مي دهد
ساني   عوامل متعددي را مي توان برشمرد كه بر كاركرد نظام رسمي و دانشگاهي آ  موزش علـوم اـن

در اين ميان، پژوهش حاضر به كاوش در سه حوزه شـيوه هـاي گـزينش،    . اعمال تأثير مي نمايند   
روشهاي آموزش و عوامل محيطي مي پردازد و از طريق گردآوري اطالعات مورد لزوم از نمونه اي 

زده سـؤالي،  اي سـي   نفر از دانشجويان رشته هاي علوم انساني، به كمـك پرسـشنامه   1613به حجم   
فرضيه اصلي اعمال وجود كاستي و نقص در نظام آموزش علوم انساني را مورد آزمون قـرار مـي        

پس از جمع آوري داده ها و تحليل آنها به كمك فنون آماري مناسـب و كارآمـد، فرضـيات     . دهد
 95فرعي تحقيق مورد تاييد واقع شده و در مجموع فرضيه اصلي پژوهش نيز در سـطح اطمينـان      

در پايان بر مبناي يافته هاي تحقيق، نسبت به ارائه پيشنهادهايي كاربردي . درصد پذيرفته مي شود 
  . و پژوهشي اقدام صورت گرفته است، جامعهدانشگاه.  سطح قبل از دانشگاهچهاردر 

  
  ، ايرانآسيب شناسي، آموزش، دانشگاه، علوم انساني :كليد واژه ها

  
  
  
  
  

  انسانيشناسي د ر حوزة علوم آسيب
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  هااز منظر عدم تطابق محتوا و ساختار با پارادايم
  

 دكتر مهديه السادات مستقيمي عضو هيئت علمي گروه كالم و فلسفه دانشگاه قم

 دكتر زهره نادري نژاد  عضو هيئت علمي گروه معارف

 
- سلولها وبه مباني علوم  انساني از منظر شناخت هندسة معرفتي پارادايمشناسانه  رويكرد آسيب 

هـا در چهـار   پـارادايم » اهميت«و » اصالت«توجهي به دهد كه بيهاي بنيادين تفكر ديني نشان مي 
هايي در ايـن  هاي علمي سبب بروز آفات و استيالي آسيبها و تالشمحور مباني، ادبيات، روش  

  .حنوزه گرديده است
هـا در  ريان دادن پـارادايم سيطرة انتزاعي انديشي به منظور تخريج، تصحيح، تعمـيم، تطبيـق، و سـ     

د موجـب زوال بعـضي از آسـيب    كار سريع و نافذي است كه مـي هاي مذكور، راه حوزه هـاي  تواـن
بايستگي توجه .  علوم انساني شودمضموني، رويكردي و روشگاني و تأليفي و ادبي ببرد در بخش

ت ترجمه، ارتبـاط معنـي و   ها، ساختارها، مباني، ادبيات نهضگيريها با جهتبه هماهنگي پارادايم  
در . شودشناسانه محرز ميبيني، و اجتهادهاي علمي با اين نوع رويكرد آسيبهاي جهانزبان و اليه

  .ها برشمرده شده استاي از اين آسيباين مقاله به صورت مروري و گذرا پاره
  

  آسيب شناسي، علوم انساني، تطابق محتوا ، پارادايم ها: كليد واژه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  هاي آن آسيب شناسي علوم انساني ورشته
  )اصالح ساختار كالس با نظر به رشته علوم اجتماعي( 

  حميد مقدس فرد پژوهشگر و روزنامه نگار 
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پژوهش هاي علمي ودانشگاهي درباره آموزش عالي، اندك و در مورد آموزش علوم انساني 
شگري كالس درس، چندان جايي در دراين ميان پژوه. ها ومدارس ازآن هم كمتر است دردانشگاه

اي براي تدرس علوم انساني را هنوز جدي  هاي تازه جستن و يافتن الگوها وروش. تحقيقات ندارد
ايم در وضعي كه اين رشته بيشترين پذيرش داوطلب، دانشجو، فارغ التحصيل و  و مهم نگرفته

اي نيست كه   به گونههاي آن هاي تدريسي در كالس ولي روش. شاغل را در بازاركار دارد
ها و مفاهيم پيدا كنند و سپس بتوانند آنها را در يك بازدهي  دانشجويان ارتباط كاملي با موضوع

نياز كشور به ارتقاي علوم انساني به .كامل در مقاطع باالتر و يا رشته شغلي خود باز پس دهند
 قابل توجه علوم انساني در هاي آموزشي و خدماتي وهمچنين سهم خاطر ساختار بازار كار دررشته

اين وضع . هاي اصلي توسعه علمي و همه جانبه كشور است هاي دانشگاهي، يكي ازنيازمندي رشته
دهد  هاي علمي و مالي نشان مي ها در همه زمينه گذاري اختصاص به ايران ندارد و حجم سرمايه
انساني ابعادهاي جهاني يافته هاي علوم انساني و به علوم  آگاهي به تربيت نيروي انساني با روش

كالس درس از اين نظر مهم است كه در فاصله ميان سرمايه گذاري ها و بازار نهايي اشتغال، . است
كارايي و كيفيت كالس پيوند مستقيمي باراندمان و . سازد مفاهيم را در دانشجويان دروني مي

مسايل اصلي كشور در زمينه توسعه بازدهي نيروي كار آموزش ديده دارد كه مي دانيم خود يكي از 
از اين جهت پژوهشگري كالس . مي توان با ارتقاي كالس بازدهي را در بازار افزايش داد. است

هاي جايگزين و توسعه و اصالح آن به عنوان يك ساختار نقشي كليدي در  درس و يافتن شيوه
الح ساختار كالس نيز در همه اص. ها و مراكز آموزش عالي دارد ارتقاي علوم انساني در دانشگاه

زمينه هاي مربوطه مهم ترين گامي است كه مي توان در جهت بهبود كيفيت آموزش علوم انساني 
  . دردانشگاه هاي كشور برداشت

  

  

  آسيب شناسي، علوم انساني، پژوهشگري كالس درس، : كليد واژه 

  

  

  تاملي درپاره اي مسايل بنــيادين باستــان شناسي
نحكمت اله      مالصالحي گروه باستان شناسي، دانشكده ادبيات وعلوم انساني ،دانشگاه تهرا
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باستان شناسي از جمله فراورده هاي مهم وسخت تاثير گذارنظام دانايي ،ذايقه فكـري ،مقتـضيات     

عالم مدرن  وارزشهاي ) Historicism( تاريخي وتاريخي مشرب"،ضروريات ورويكردهاي عميقا
  .ي قرون اخير بوده استمدرنيته ط
وژي "باستان شناسي يا به مفهوم دقيق ،باستاني وجـامع تـر هلنـي آن،          از پيچيـده  "آركيوـل

اكنون به . ،دشواروپرهزينه ترين ابزارهاي معرفتي است كه بشر عالم مدرن به آن دست يافته است   
رهنـگ هـاوميراث   كمك همين ابزار شناخت نوبنياد،گذشته همه دوره هاوتـاريخ ها،پيـشينه همـه ف      

ها،سابقه همه سنت هاوجامعه ها،بقاياي همه تمدن ها وحكومت هاي مفقود ومنقرض گذشته، اليه 
يه اليه جراحي ودوره به دوره كاويده وكشف وبا دقت ووسواس بسيار گرد آوري شـده و شـده     

  .واجسادو اجسامشان زير سقف موزه هاي عالم مدرن به تماشا نهاده مي شود
اكوهي ازمـسـٌله هـاي    (Polygenic)سي،دانشي است انساني ،چند تبـاري باستان شنا     وـب

شي ميـان رشـته اي وسـخت تحـول          .خردوكالن علمي وفلسفي  ه صـورت داـن اين رشـته اينـك ـب
هم كنشي است فرهنگي، . پذيروفعال،هم جهاني ره مي سپارد،هم منطقه اي وبومي دامن مي گسترد

ي تجربت وتعليل گام بر مي گيرد،هم آنكه باعصاي هم باپا. هم كوششي است علمي ومعرفت كاو
هـم  .تعقل وتدليل حركت كرده وسعي مي ورزدگره هاي خودرا بگشايدوموانع راازسـرراه برگيـرد     

ــا   ــدان عمــل پوي ــشهود   .درحــوزه نظركوشااســت،هم درمي ــاي م ــي داده ه ــم برتوصــيف بيرون ه
ش مـاده اسـت،هم     .د خودتاكيددارد،هم برتفسير دروني بوده هاي مفقودش اهتمام مي ورز  هـم داـن

هم خويشاوند دانشهاي . هم خصلتي سوبژكتيودارد،هم صفتي ابژكتيو. معرفت وبينش وبصيرت معنا
  .انساني است،هم در پيوندورابطه تنگاتنگ باعلوم تجربي

دو          نگاه بيروني وصوري به معماري پيچيده ،ديدالي وتنـاقض آميـز باسـتان شناسـي ،درـب
ر به نظرآمده وتصورشود با رشته اي مواجه هستيم بي بهره از وثاقت امرممكن است سخت يأس آو

  . واعتبار معرفتي وفاقد منزلت وحيثيت علمي
تداخل ها،معاضدت ها،معاشرت ها،دادوستدهاومناسبات چند سويه وچند ضلعي باسـتان      

شناسي با رشته هاودانشها وحوزه هاي فكري ومعرفتي ديگر نيزسبب شـده كـه تفكيـك وتمـايز          
ه          اممكن ـب وتحديدمرزهاي موضوعي وروش شناختي آن ازعلـوم ديگرسـخت دشـوارويا حتـي ـن

تيرآرش مســًله هاي خردوكالن مطرح شده درباستان شناسي نيز هرباركه ازكمان انديشه .تصورآيد
وگمان باستان شناسان جسته وبهر جا كه فرود آمده آنجاراقلمرو ويا جغرافياي موضـوعات مـورد    

  . شناسان مفروض داشته ايممطالعه باستان
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سهم ومشاركت جدي ونقش تعيين كننده اي كه باستانشناسي برمعرفت ومنظـر تـاريخي      
وفرهنگي انسان عالم مدرن ومعاصرداشته ورخنه هاي كه باستان شناسان درذايقه فكري وفرهنگي   

 نو اطالعات ملتها كرده وآتش وسوسه اي  كه درجان جامعه هاوجمعيت ها افكنده وباده هاي نوبه
ومعلوماتي راكه دركام وجام مردمان ريخته وانگيزه واشتياقي كه دراذهان انسان هابرانگيختـه مـارا     
برآن مي دارد تاازمنظري انتقادي ،تحليلي ومتأمالنه تر به مـسايل بنيـادين يكـي ازپيچيـده وتـاثير        

موضـوعات ،روش  گذازترين رشته هاودانش ها،اينكه به درستي چه هست وچه نيـست؟ويا آنكـه        
  .هاوراهكارهاي پژوهشي آن ازچه سنخ اندووثاقت واعتبار معرفتي آن چگونه است، بيانديشيم

                        

  باستان شناسي، مسائل بنيادين، منظر تاريخي و فرهنگي انسان: كليد واژه ها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  بازانديشي ساختار و محتواي دروس علوم اقتصادي در آموزش عالي ايران
  دكتر سيدحسين ميرجليلي

   پزوهشگاه علوم انساني- پزوهشكده اقتصادعضو هيات علمي
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برنامه آموزشي و متون درسي از مهمترين عوامل موثر بر كيفيت دانش آموختگان رشته هاي  

برنامه آموزشي  دوره كارشناسي علوم اقتصادي در . علوم اقتصادي در آموزش عالي است
اد اسالمي ، كسب توانايي حرفه اي ،شناخت اقتصاد ايران ، منطقه شناخت اقتص:تامين اهداف

محورهاي نه گانه .خاورميانه و جهان ، روزآمد بودن برنامه و محتواي آموزشي ، نارسايي دارد
نظريه هاي اقتصادي و كاربردهاي آن ،اقتصاد ايران،اقتصاد : بازنگري در اين برنامه شامل

انايي حرفه اي، اقتصاد و بانكداري اسالمي ،تدوين متون، خاورميانه ، اقتصاد جهاني ، تو
  .امتزاج آموزش با پزوهش و تبادل علمي و تخصصي شدن برنامه درسي دانشگاهها است

  
  

  باز انديشي ساختار، علوم اقتصادي، آموزش عالي، اقتصاد ايران: كليد واژه ها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مشكالت آموزش و پيشبرد تحقيق در علوم انساني
مسئول گروه پژوهشي فبك در ( عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي سعيد ناجي

  پژوهشگاه
  

سياري از رشـته    روش ساني و برخـي از       يا روشهاي تحقيق يكي از دروس اصلي ـب هـاي علـوم اـن
شته و كتابهاي زيادي به عنوان كتاب درسي و كمك درسي در اين زمينه نگا. هاي ديگر است رشته
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ساني تحـت    هـا علـوم   بسياري ديگر هم ترجمه شده است و بسياري از آنها هم در برخي رشـته    اـن
شجويان قـادر نيـستند     با ايـن همـه،  . شوند دروس اجباري يا اختياري به دانشجويان تدريس مي  داـن

  . فرا گيرند مهارت تحقيق را در دانشگاه چنانكه بايد،
شگاهها مـشخص      همانطور كه اساتيد و مدرسـان ايـن رشـ     ته معترفنـد و از آنچـه از خروجـي داـن

اند تا در نتيجه، كيفيت كنوني آموزش تحقيق يا روش  دست به دست هم داده مشكالتي چند،   است،
  .تحقيق را پايين آورده و نيازهاي آموزشي كشور در اين زمينه محقق نگردد

ه ديـدگاههاي علـم      و برخـي د  هاي اين مشكالت به ديدگاههاي آموزشـي،    برخي از ريشه   يگـر ـب
برخي از اين علل به ابهام در چيستي روشهاي تحقيق و خلط . اند شناختي مربوط شناختي و روش 

شناختي و معرفت شناختي  فرضهاي روش هاي ديگر و برخي از آنها نيز به پيش معنايي آن با رشته   
  .گذارد شوند كه همگي در نحوه آموزش تحقيق در دانشگاهها تاثير مي مربوط مي

كنند كـه   عالوه بر اين مشكالت، مشكالت ديگري هم در پيشبرد تحقيقات علوم انساني ظهور مي 
هاي پژوهشي مطرحند و دست و  رنگتر باشند، اين مشكالت در اجراي طرح شايد در علوم ديگر كم

  . گيرند پاي محققان متخصص را مي
شفرضهاي نادرستي كه آموزش تحقيـق و  اي به مشكالت و پي كوشيم پس از اشاره در اين مقاله مي 

ساني را كـه وضـع     هاي پژوهشي علوم مشكالت پيشبرد و اجراي طرح روش تحقيق وجود دارد،   اـن
  .علوم انساني كشورمان را دچار بيماري حادي كرده است، بررسي كنيم

  
 ديدگاه تحقيق در علوم انساني ، ديدگاه هاي آموزشي، ديدگاه هاي علم شناختي ،   :  ها كليد واژه 

  هاي روش شناختي
  
  
  
  

  ضرورت بازبيني انتقادي دروس كارشناسي علوم سياسي
  ) ره(المللي امام خميني  دكتر بهرام نوازني عضو هيئت علمي گروه علوم سياسي دانشگاه بين

  
هـاي درسـي از جملـه برنامـه دروس      هـا و برنامـه    سال كه از تدوين سرفصل20در طول بيش از   

گـذرد، تحـوالت چـشمگيري در سياسـت داخلـي،       سي در وزارت علوم مـي كارشناسي علوم سيا  
المللي روي داده است كه بسياري از موضوعات و مسائل  سياست خارجي و همچنين در نظام بين
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درسي گذشته را به تاريخ سپرده و در مقابل بسياري ديگر را از نو مطرح كرده كه در بوته برنامـه       
نظـران و   وع با وجودي كه از لحاظ نظري مورد اجماع صاحباين موض . گنجد  دروس كنوني نمي  

ازبيني دروس و          اساتيد رشته علوم سياسي است اما به لحاظ عملي هيچ تـالش چـشمگيري در ـب
انطباق آنها با موضوعات و مسايل متحول صورت نگرفته است و تالش ارزشمند دو سال گذشته      

  .ندك و جابجايي عناوين، كاري از پيش نبرده استدانشگاه اصفهان در اين زمينه هم جز در موارد ا
هاي ايران و تطبيـق    اين مقاله به مطالعه انتقادي دروس دوره كارشناسي علوم سياسي در دانشگاه   

ورت وسـترن در ايـاالت       آنها با دروس دوره مشابه در دانشگاه  هاي بزرگي همچـون هـاروارد و ـن
ها كه  اين دانشگاه. پردازد و جواهر لعل نهرو در هند ميمتحده، كارلتون و بريتيش كلمبيا در كانادا 

هاي درسي خود را با سه سطح مطالعـه و   هاي برتر جهاني در غرب و شرق هستند برنامه   از نمونه 
ها ضـمن حفـظ    عالوه بر اين هر يك از اين دانشگاه. اند تحليل خرد، مياني و كالن منطبق ساخته     
ه آن،    هـاي سياسـت و گـرايش    يهموضوعات مشترك در بخش مباني و نظر  سته ـب  دروس  هـاي واـب

اي را براي مطالعه و تحليل موضوعات و مسايل متناسب با فرهنگ، تاريخ و جغرافياي منحصر  ويژه
تواند راهنماي مفيدي در بازبيني دروس كارشناسي علوم سياسـي   اند كه مي به فرد خود ارائه كرده     

  .باشد
 
  

   علوم سياسي  برنامه درسي، دانشگاه،آموزش، ايران،:  ها كليد واژه
  
  
  
  
  

  شناختي مباني بحران متدلوژيك علوم انساني وهايپوتز تغيير معرفت
   انگليسي از ديدگاه مطالعات زبان

  دكتر منصور هاشمي
 در علوم و بويژه علوم انساني شناسي هايپوتز تغيير معرفتدر اين مقاله تالش بر آن خواهد بود كه 

شناختي به صورت تـاريخي بوجـود    چنانچه در امر درك موضوعي تغييري معرفتمبني بر اين كه   
مورد بحث و بررسي قرار آيد  مي بيايد در مسائل ديگر هم اين تغيير با همان قاعده فكري به وجود 

ه وجـود آوردن    گري اين هايپوتز با توجه به روشن     . بگيرد هاي توجه به خود زبان و نقش آن در ـب
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نقطه . شناسي است  تغيير معرفت ي جريان ه شده است و از نظر تاريخي توضيح دهندهها ارائ پديده
باشـد و متــدلوژي آن نيــز   اسـتقرار و حركــت در ايـن نوشــتار از مطالعـات زبــان انگليـسي مــي     

ف : پـردازد  شناختي است كه به كاركردها در مسائل ذيل مي     معرفت ي  مـشخص كـردن حـوزه   . اـل
امپريسيسم (ي علم كانتيننتال در مقابل مباني متافيزيك  در مباني فلسفهشناختي پسامتافيزيك  معرفت

هـاي قبـل از آن نيـز     چنـين دوران  كه مركز رشد تفكر ايدئولوژيك كاپيتاليسم و هم  ) و پوزيتويسم 
ساني و   شناختي در حوزه مروري بر بحران دانشگاهي به علت تغيير معرفت  . هست؛ ب  ي علوم اـن

متدشناسي (شناختي زبان   بعد از توجه به مسئله معرفت بررسي متدشناسي. جي زبان انگليسي؛  رشته
بررسي نقش تغيير . با نگاهي بر مسائل تاريخي ايدئولوژيك در مطالعات انگليسي؛ ه) پسامتافيزيك

شناختي سهروردي، صدرالمتألهين و  شناختي در تئولوژي دانشگاهي با اشاره به تفكر معرفت معرفت
  .شناسي روان ر مستقيم آن بر معرفتمولوي، و تاثي

  
   تئوس روان- ايدئولوژي – علوم انساني – زبان –شناسي  معرفت: ه ها كليد واژ

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  انساني با تأكيد بر علوم تربيتي در نظام آموزش عاليرشته هاي علوم 

  
  دانشگاه اراك عضو هيئت علمي گروه علوم تربيتي دكتر سيد شمس الدين هاشمي مقدم

  
وه هاي سازماندهي مواد و محتواي درسي رشته هاي علوم انساني در نظام يبررسي وضعيت فعلي ش

آموزشي ما نشان دهندة اين واقعيت است كه به رغم نقش و اهميت و كاربرد رشته هاي مختلف 
وه هاي عرضة مواد و محتواي درسي در يعلمي در قلمرو وسيع علوم انساني، نحوة سازماندهي و ش
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هاي مزبور از موقعيت و جايگاه علمي مناسبي برخوردار نيست و روش هاي رايج در رشته 
اي علوم انساني را در مقايسه با ساير رشته هاي علمي هسازماندهي اين مواد درسي، كارآيي رشته 

وه يا ترديد و انتقاد مواجه ساخته است؛ اين مساله به طور مستقيم به سازمان برنامة درسي و شب
برنامه . در فرآيند. ماندهي مواد درسي و روش هاي عرضة مطالب درسي مربوط استهاي ساز

ريزي درسي، سازمان و ساختار محتواي دروس و چگونگي سازماندهي و تنظيم و توالي علمي 
ت خاصي برخوردار يي مختلف از اهم و مواد درسمطالب و موضوعات درسي در قالب رشته ها

سازمان برنامة . زان كارآيي برنامة درسي اجرا شده ايفا مي كنداست و مهم ترين نقش را در مي
 عناصر و اجزا و فعاليت هاي ياددهي و يادگيري است كه اين عناصر با ه اي ازدرسي مجموع

 استفاده از ؛يكديگر ارتباط موثر و متقابل داشته و در نظام برنامة درسي توالي و استمرار يافته اند
، كارآيي محتواي برنامة درسي اجرا  در سازماندهي اين عناصرو موثرروش هاي جامع، يكپارچه 

  . درسي را تضمين مي كند برنامةشده در نظام آموزشي و در نتيجه تحقق هدف هاي
در نظام آموزشي ما، مواد و محتواي برنامة درسي در دوره هاي مختلف تحصيلي به ويژه   

رايج مانند شيوة موضوعات مجزا يا رشته هاي در نظام آموزشي عالي، معموال به شيوة سنتي و 
علمي و در چارچوب كتاب هاي درسي مختلف سازماندهي مي شود و محتواي اين رشته هاي 

اين روش . علمي و كتاب هاي درسي غالبا با يكديگر ارتباط محتوايي و هم پوششي الزم را ندارد
رشته يا مادة درسي تاكيد دارد و مواد و سازماندهي غالبا بر ارائه مفاهيم و موضوعات علمي در هر 

 و شودمجموعه رشته هاي علمي مجزا و مستقل از يكديگر تشكيل مي از محتواي برنامة درسي 
نتيجة كاربرد . معموال ارتباط، پيوستگي و هم پوششي ميان محتواي اين رشته ها بسيار ضعيف است

انساني، ارائه حجم گسترده اي از دانش، اين شيوة سازماندهي به ويژه در رشته هاي مختلف علوم 
مهارت هاي علمي به يادگيرندگان است؛ داليل وشواهد بسياري نشان مي دهد كه اين معلومات و 

سازماندهي عالوه بر كاهش ميزان يادگيري و انگيزة فراگيران به مطالعة محتواي برنامة درسي، شيوة 
رشته هاي علوم انساني به ويژه در نظام رسي برنامه هاي ددر مجموع موجب كاهش ميزان كارآيي 

بر اين اساس، در سال هاي اخير گرايش برنامه ريزان درسي، . ده استشآموزشي عالي كشور 
كارشناسان و طراحان كتاب هاي درسي به استفاده از رويكردها يا الگوهاي جامع، يكپارچه و درهم 

د رشته اي افزايش يافته است و از اين رو تنيده با عنوان كلي رويكردهاي ميان رشته اي يا چن
ي رايج و سنتي، توجه پژوهشگران ااستفاده از رويكردهاي تلفيقي يا در هم تنيده به جاي رويكرده

  .استرا به خود معطوف داشته و عالقه مندان به توسعه و بهبود نظام برنامه ريزي درسي كشور 
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 در سطح دانشگاه ها ∗ك پژوهش علميمقالة حاضر كه بر اساس نتايح حاصل از اجراي ي  
و مراكز آموزش عالي دولتي استان مركزي تهيه و تنظيم شده است، ضمن ارزيابي وضعيت فعلي 
روش سازماندهي مواد و محتواي دروس در رشته هاي علوم انساني با تاكيد بر رشته هاي علوم 

وضوعات مجزا را مورد ارزيابي تربيتي در نظام آموزش عالي، ميزان كارآيي الگوي برنامة درسي م
قرار داده و كاربرد اين الگو را با الگوي برنامة درسي تلفيقي مقايسه نموده است؛ در اين مقاله 

همچنين داليل استفاده از الگوي رايج موضوعات مجزا در نظام آموزش عالي از ديدگاه اعضاي 
رار گرفته و با اشاره به مزايا و هيئت علمي و دانشجويان رشته هاي علوم تربيتي مورد بررسي ق

محدوديت هاي اين الگو، لزوم استفاده از الگوي تلفيقي در سازماندهي مواد درسي رشته هاي علوم 
 مواد و محتواي فعلي سازمان بر اساس نتايج بدست آمده .تربيتي مورد بحث واقع شده است
موضوعات مجزا يا رشته هاي بر اساس شيوة ) علوم تربيتي(دروس در رشته هاي علوم انساني 

نامه رضمنا مزايا و محدوديت هاي كاربرد الگوي موضوعات مجزا در گرايش ب. علمي قرار دارد
 ،از نظر اعضاي هيئت علمي و دانشجويان. ريزان درسي به استفاده از اين الگو موثر بوده است

ي رايج و سنتي افزايش هاالگومزاياي الگوي تلفيقي ميزان كارآيي اين الگو را در مقايسه با ساير 
 و از اين رو استفاده از الگوي برنامة درسي تلفيقي به جاي الگوي موضوعات مجزا مورد داده است

نتايج حاصل از اين پژوهش علمي مي تواند مورد استفادة برنامه ريزان    .تاكيد قرار گرفته است
م آموزش عالي و نيز برنامه ريزان درسي، كارشناسان و طراحان كتاب هاي درسي دانشگاهي در نظا

درسي در وزارت آموزش و پرورش قرار گيرد و زمينه را براي توسعه تجربيات تازه در نحوة 
  .سازماندهي مواد درسي و تهيه و تدوين كتاب هاي درسي در نظام آموزشي كشور فراهم سازد

 الگوي -اب درسي  كت-  مواد و محتواي درسي - برنامة درسي- سازماندهي :ه هاكليد واژ
   نظام آموزش عالي- علوم تربيتي - علوم انساني - الگوي تلفيقي -موضوعات مجزا

  چالشهاي اساسي علوم انساني در ايران با تاكيد بر علم سياست
                                                                                  يداهللا هنري لطيف پور 

                                عضو هيات علمي دانشكده ادبيات و علوم انساني        
  دانشگاه بوعلي سينا 

  

                              
∗
 در دانشگاه ها و مراكز آمـوزش عـالي دولتـي اسـتان     ، اين پژوهش با تصويب شوراي پژوهشي دانشگاه اراك  - 

  . اجرا شده است1384مركزي در سال 
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    اگر چه بحران وچالش در حوزه هاي  مختلف معرفتي و از جمله علوم انساني امروزه به پديده 
لوم انساني در اي فراگير و جهاني تبديل شده است اما بي ترديد نوع و سطح چالشها و بحرانهاي ع

به دليـل عمـق و گـستردگي     .ايران با آنچه كه در دنيا و به ويژه در غرب وجود دارد متفاوت است 
  مي بايد  ابعاد -كه صد البته ريشه در تحوالت تاريخي دارد -بحران در علوم انساني ايران امروز   

حليـل و بررسـي    معرفت شناختي ، روش شناختي ، جامعه شناختي و سـاختاري ت  زابعادموضوع ا 
  . گردد

       در اين مقاله به بررسي برخي از مهمترين موانع معرفتي ،روشي و ساختاري و جامعه شناختي 
آنچه كه در اين .موجود بر سر راه پيشرفت علوم انساني به ويژه علم سياست در ايران مي پردازيم 

ه در حوزه معرفت شناختي مجال اندك به عنوان چكيده و عصاره كالم مي توان گفت اين است ك
 و جايگاه علم در منظومه فكري متفكران مسلمان و ايراني و "علوم انساني" و "علم"تعريف ما از 

و نيز تعريـف   و به ويژه عدو تبيين فلسفه علم از ديدگاه اسالم عدم تبيين نسبت ميان علم ودين     
 عالوه برآن تعريف و انتظاري كه  ما از انسان، و انسان شناختي ويژه انديشمندان مسلمان وتلقيو

ر ضـعف و              از علوم انساني در ايران وجود داشته است از جمله مبـاني معرفـت شـناختي مـوثر ـب
  .رخوت اين دسته از علوم و از جمله علم سياست بوده است

 مناسب و   و عدم دقت در گزينش روش هاي       در حوزه روش شناسي هرج و مرج و ابهام   
 تحقيقات گسترده   كتابخانه اي و اسنادي به جاي وگرايش افراطي به پژوهشهاي يمطلوب پژوهش

مفهوم سازي بومي ، گرايش به ترجمه متون انديشه اي غرب وفقدان سازو فقدان و فقري ميداني ، 
ه غـرب    كار نظارتي مناسب در اين امرو پيامدهاي منفي آن و پيروي و تبعيت سـطحي از    تجرـب

 جامعـه شـناختي و    و در نهايـت عوامـل  . يش از پيش علوم انساني بوده اند  موجبات ناكارآمدي ب  
ا مقتـضيات ونيازهـاي    ساختاري همانند خاستگاه تاريخي اين علوم    و عدم پيوند دانشهاي مزبورـب

ش و نيزساختاروسـازمان  جامعه ما ،   علـم    نحوه ورود آنها به ايران، نسبت ميان نظام قدرت با داـن
  .دي و ركود علوم انساني وعلم سياست شده است موجب ناكارآميرانادر
   

  
 ، علم ،علوم انساني ، معرفت شناسي ، روش شناسي ، ايران ، علم سياست ، بحران:كليد واژه ها 

  . ترجمه
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  :محور هفتم 
  راهكارهاي ارتقاء علوم انساني و 

  هاي آن در كشور رشته
  :موضوعات

  ترويج تفكر انتقادي و خالق  •
  جايگاه علوم انساني در نظام آموزشي و پژوهشي كشوربازنگري در  •
  بازنگري در جايگاه علوم انساني در فرهنگ عمومي •
  هاي عمومي توجه به علوم انساني در رسانه •
  هاي علوم انساني در دانشگاهها و مراكز پژوهشي تبيين مسائل و مشكالت رشته •
  ريزان ه سياستگذاران و برنام،تبيين اهميت علوم انساني براي عامه •

  
  
  
  
  
  
  

  ضرورت استفاده از تفكر خالق و انتقادي در علوم انساني
  
         دانشجوي كارشناسي ارشد جمعيت شناسي دانشگاه شيرازاسالم آقاپور

   دانشجوي كارشناسي ارشد جامعه شناسي دانشگاه شيراز       هاشم آقابيگ پور
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 اجتماعي و بوم شناختي است، بدين جهت خالقيت و انتقاد بخش الينفك تعامل انسان با نظامهاي
داشتن تفكر خالق و انتقادي يكي از ملزومات پيشرفت و توسعه در دنيايي مدرن امروزي 

عدم وجود چنين تفكري در هر جامعه اي باعت ركود توليد علم درآن جامعه و همچنين .است
فتن راه حل هاي مناسب اگر ما در پي يا  .باعث عقب ماندگي آن جامعه از جوامع ديگر مي شود

براي بسياري از مشكالت فني، اقتصادي، بومي، آموزشي، اجتماعي و سياسي دنياي صنعتي و رو به 
با بهره جستن از تفكر خالق و انتقادي، . رشد خود هستيم، نياز به تفكر خالق و انتقادي داريم

انند براي حل چنين مسائلي به رهبران و اكثر افرادي كه با يكديگر مشغول به فعاليت هستند، مي تو
تفكر خالق و انتقادي عبارت است از فرايند درك مشكالت، مسائل،  .راهكارهاي نوين دست يابند

كمبود اطالعات، و عوامل جاافتاده، حدس زدن و فرضيه ساختن در مورد اين كمبودها، ارزيابي و 
 .ه ي نتايج مي باشدآزمون فرضيه ها، اصالح و ارزيابي مجدد آنها؛ و باالخره ارائ

در اين مقاله سعي شده است كه عالوه بر تعريفي جامع از تفكرانتقادي و خالق، به  بررسي ابعاد 
تفكر خالق و انتقادي و مهارتهاي تفكر، راهبردهاي متنوع تفكر انتقادي و خالق  به منظور تعيين 

نين به بررسي و ارزيابي تناسب آنها در بهبود تفكر انتقادي و خالق در علوم انساني و همچ
  .مهارتهاي مربوط به تفكر خالق و انتقادي در عرصه ي علوم انساني پرداخته شود

  
  .تفكر خالق ، تفكر انتقادي ، بوم شناسي ، مهارتهاي تفكر : كليد واژه ها

  
  
  
  
  
  
  

 روش نظريه پردازي علم اقتصاد اسالمي
 حسن آقا نظري

  
. م ساختار لفظي و هم مفاد آن، روش تجربه را تحمل نمايدناميده مي شود كه ه» علمي«گزاره اي 

آنگاه كه مجموعه اي از اين نوع گزاره ها نظام يافته، منظومه وار بر محـور يـك موضـوع تعريـف        
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علم اقتصاد اسالمي نيز به عنوان يكي از رشـته   .شده، شكل گيرند، رشته اي از علوم پديد مي آيد  
   :علوم انساني، آنگاه تحقق مي يابد كههاي علمي همانند ديگر رشته هاي 

   . تجربي بوجود آيد_اوال گزاره هايي منظومه وار، و با ساختاري متناسب با روش علمي 
   .مفاد اين گزاره ها استناد منطقي به آموزه هاي اسالمي داشته باشد: ثانيا

چيده اقتصادي معاصر را ثالثا داراي ويژگي جهانشمولي باشد تا اينكه متغيرات نوظهور در روابط پي
   .اين مقاله مسائل فوق را به صورت فشرده مورد بررسي قرار مي دهد .زير پوشش قرار دهد

  
  علم اقتصاد ، نطريه پردازي، اقتصاد اسالمي، : كليد واژه ها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )از متون اصلي(تأثير تدريس دروس تخصصي رشته هاي الهيات به زبان عربي 
  ف تحصيلينيل به اهدا در

           دكتر سوسن آل رسول، استاديار دانشگاه آزاد اسالمي كرج         
  دكتر منيره سيدمظهري استاديار دانشگاه آزاد اسالمي كرج

     
 در برنامه ريزي آموزشي دانشگاهي ، دروس و سرفصل هاي تعيين شده بر مبناي جايگاه و هدف 

اره     . (  پايه تقسيم مي شـوند  آموزشي آن ها ، به دروس عمومي ، اصلي و  ه كـه درـب در ايـن مقاـل
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در واقـع اگـر مـا    .) دروس رشته هاي الهيات بحث مي شود بحثي درباره دروس عمومي نيـست     
را در دانشگاه به دو سطح مقدماتي و پيشرفته تقسيم كنيم ، براي هر يك  سطوح تحصيلي يك علم

 كسب مهارتهايي نيز از آنها مورد انتظار از اين دو سطح دروس خاصي در نظر گرفته مي شود كه  
در ايجاد يك سري دانش ها و مهارت هاي مقدماتي جهت ورود به فضاي  ابتدائا  سعي . است 

در اين سـطح هـدف ، آشـنا    . تخصصي آن رشته است كه معموال با دروس پايه تأمين مي شوند    
زبان آن علم وتاريخ شـكل گيـري   سازي دانشجو با مباني ، مقدمات ، تعاريف ، اهداف و فوايد ،  

با توجه به اين اهداف  به نظر مي رسد ، آموزش محتوا در .انديشه هاي مطرح در آن علم مي باشد 
ر اسـاس سـير        اين مرحله تا حدودي مي تواند ، موضوع محور باشد ، يعني دانشجو صرفا بايد ـب

ات انديـشمندان ومكاتـب   وترتب منطقي مباحث يك علم ، با موضوعات و مسائل و آراء ونظري   
گوناگون آن علم ونيز ايرادات و اشكاالت احتمالي آن آراء ، آن هم به نحو كلي و نه به تفـصيل ،     

لذا در اين دروس بايد از آثار تعليمي داراي ويژگي هاي خـاص كـه فهـم مقـدماتي      .  آشنا شود   
ا انديـشه     ومباني علمي رشته را با آساني ، دقت و نظم ايجـاد كننـد اسـتفاده نمـو      شجو ـب د تـا داـن

انديشمندان آن علم به نحو كلي آشنا شود و از برخي نظرات و براهين اصلي ديگـر در زمينـه آن      
مسائل (انديشه ها اجماال آگاهي يابد ، موضوع اصلي آن علم را بشناسد ، برخي معضالت آن علم 

ا     و براهين حل  آنها را درك كند، به اهميت درك و تفسير دقيـق ) علم آن  متـون واقـف شـود ، ـب
لذا بايد در اين سطح از آثاري استفاده گردد كه . اصطالحات تخصصي و زبان آن علم آشنا شود    

جنبه تعليمي  آن غالب باشد و به  زبان ساده دانشجويان را به شكلي آسان ياب با مسائل  و حوزه 
  .هاي گوناگون آن علم آشنا سازد 

  
  

  شته الهيات، اهداف تحصيلي،دروس تخصصي ، ر: كليد واژه ها 

 
 
 

  
 ترويج تفكر انتقادي و خالق

    كارشناس علوم تربيتيابراهيميشهال 
  

تفكر انتقادي يا ترديد سالم با تيز بيني دقيق به اصالح و دوباره سازي مسائل مي پردازد و تفكر خالق 
كه به ويژگيهاي تفكر » سترانبرگرابرت ا« نظريه ي . باانعطاف و نو آوري روند حل مسائل را آسان مي نمايد
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 از جمله اصالح يا فته هاي گذشته با نگرشي  تازه تر به مفا هيم رشته هاي �انتقادي و خالق اشاره مي كند
علوم انساني ، انعطاف پذيري در تحليل مباحث رشته هاي گونا گون آن با موضوع انسان وانديشه اوو آ گاهي 

آموزش شيوه ي تفكر انتقادي كه با . تن راه توسعه ي  آنها  مي باشد از سابقه ي پيدايش رشته ها و ياف
يادگيري پردازش مفاهيم ، تجزيه و تحليل چهار چوبهاي مسئله و نقادي كامل آن ازطريق تمرين حل مسائل 
و ايجاد انگيزه در ياد گيرند گان براي انجام تحقيقات خارج از كالسهاي درس و بحث و گفتگو درباره ي 

هدف . مطرح شده است» رابرت كارپلوس« عات با ماهيت  كيفي رشته هاي علوم انساني در نظريه ي موضو
از پرورش نفكر خالق  نيز استفاده ي بهينه از استعدادهاي فرد است كه مي توان با  آموزش روش تفكر افقي 

. ياي متفاوتي  بررسي كرد در خلق انديشه هاي نو ، مسائل  قابل بحث  در رشته هاي علوم انساني را از زوا
بدون شك تدارك آينده اي سرشا ر از پيشرفت و رفاه در گرو انديشه هاي  بارور و خالقي  است كه  با  

عناصر تفكر انتقادي با تأكيد . آموزش مناسب و به موقع در مقاطع  مختلف تحصيلي امكانپذير خواهد بود
يل محكم و كاربرد توانايي هاي ويژه ي منطقي مسير ارتقاء روي واضح  كردن مسائل ، ذكر منابع ، ارائه دال
روش ذهن انگيزي  نيز به  پيشبرد  فضاي  گفت و گو هاي  .رشته هاي علوم انساني را آسانتر خواهد نمود

ميان افراد و توليد راه  حلهاي  خالقانه  ي مشترك در عرصه ي علوم انساني به  ترويج بهتر تفكر خالق 
آشنايي با شيوه ي انديشيدن متفكران و بزرگان در تقويت  يادگيرندگان و ارا ئه ايده هاي . كمك خواهد كرد

تفكر ، تنها چيزي كه از « :جديد و خالقانه و نقد صحيح مباحث مؤثر است آنچنان كه ژان ژاك رسو مي گويد
  .»انسان توقع مي رود

  
  

  .روش ذهن انگيزي/ عناصر تفكر انتقادي/  افقي شيوه ي تفكر/ تفكر خالق / تفكر انتقادي  : كليد واژه ها
  
  
  

  كارآفريني رشته هاي مديريت  در 

  كسب و كارهاي كوچك و متوسط

   عضو هيات علمي دانشگاه شيخ بهايي  احمدرضا اخوان صراف
   كارشناس ارشد مديريت صنعتي  حسين شيخ بهايي
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ه    كسب و كارهاي كوچك و متوسط، موسساتي هستند كه با سـطوح خاصـ        ي از عوامـل سـه گاـن
سرمايه گذاري در طرح ها و ماشين آالت، تعداد كاركنان استخدام شده و حجـم محـصوالت يـا      

ه شـرايط و سياسـت هـاي كـالن       . گردش تجاري شناخته مي شوند      سته ـب معموال در هر كشور ـب
  . اقتصادِي، گروه هاي مشخصي از كسب و كار ها در اين رده قرار مي گيرند

ي كوچك و متوسط يكي از اجزاي حياتي رشد در اقتصاد جهـاني مـي باشـند و     كسب و كار ها   
اهميت آنها در توسعه اقتصادي كشور هاي توسعه يافته و در حال توسعه به خـوبي شـناخته شـده     

به ويژه كشور هاي در حال توسعه بايد قدرت كسب و كار هاي كوچـك و متوسـط را در     . است
در كشور ما، كسب و كارهاي كوچك  .نامه ريزي مدنظر قرار دهندايجاد توسعه صنعتي پايدار در بر

از آنها در سراسر كشور پراكنده % 50دهند كه  از جامعه تجاري را تشكيل مي% 80و متوسط بيش از 
  .باشند مي

ر چـالش         به هرحال براي استفاده از مزاياي رقابتي در اقتصاد جديد در حال ظهور و فائق آمدن ـب
زارهاي محلي، كسب و كار هاي كوچك و متوسط نياز دارند براي آنهـا برنامـه   هاي مختلف در با 

  .هاي بستر سازي و ظرفيت سازي مناسب پيش بيني شود
  
  

  .كارآفريني، مديريت،كسب و كار،كسب و كارهاي كوچك و متوسط  :كليد واژه ها  
  
  
  
  
  
  

  زش؟ارزش ، ضد ارزش يا بي ار: به زبان بين الملليم انساني وتوليد عل
  بررسي موانع داخلي جهش علمي ايران در حوزه علوم انساني

 
  شهاب اسفندياري

دانشجوي دوره دآرتا ، گروه نظريه انتقادي و مطالعات 
  فرهنگي دانشگاه ناتينگهام انگلستان
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طي سالهاي اخير در محافل رسمي و رسانه هاي ارتباط جمعـي ايـران سـخن از جهـش علمـي،           
به نظر مي رسد چنين . وليد علم و جنبش نرم افزاري فراوان رفته استپيشرفت فناوري، نهضت ت   

مقـارن  . اقبال و رويكردي ناشي از مطالعات راهبردي و آينده نگر به مسائل زيربنايي جامعه است 
ين       شريات ـب شدن چنين مباحث نظري و رسانه اي با رشد شايان توجه مقاالت علمي ايران در ـن

يدن برخي پژوهشها در عرصه هاي نوين علمي و فناوري، چشم انداز المللي و همچنين به ثمر رس
  .اميدبخشي در افق علمي كشور پديدار ساخته است

 – با اين اوصاف، به نظر مي رسد جايگاه علوم انساني در فرآيند كلي تحول و پيشرفت جامعـه     

ون توجه قرار  چندان در كان- بطور خاص – و سهم اين علوم در جهش علمي كشور -به طور عام
اين مقاله ابتدا وضعيت كنوني توليد علوم انساني در كشور را با در نظر گرفتن آمـار   . نگرفته است 

آنگاه ضمن بررسـي برخـي   . انتشار مقاالت علمي در سطح بين المللي مورد بررسي قرار مي دهد 
ه تبيـين    در نشريا1ديدگاهها پيرامون انتشار مقاالت علوم انساني به زبان بين المللي      ت خارجي، ـب

سپس با تحليل ريشه ها و عوامـل مـؤثر در   . دالئل مطلوبيت و ضرورت اين امر خواهد پرداخت     
  .وضع موجود، تالش خواهد نمود راهكارها و پيشنهادهايي براي نيل به وضع مطلوب ارائه نمايد

  
  

  ي، موانع جهش علمي علوم انساني ، زبان بين المللي، ارزش ، ضد ارزش ، بي ارزش: كليد واژه ها 
  
  

  ارزيابي راهكارهاي گذشته
   هاي مؤثرتر ارتقاءجايگاه علوم اسالمي در كشور  و پيشنهاد شيوه

  سيد محمد اعتمادي عضو هيئت علمي دانشگاه صنعتي شريف
  

آموزي كشور، به سوي علوم  در سالهاي گذشته، راههاي متعددي براي جلب استعدادهاي دانش
افـزايش منـابع مـالي و اعتبـارات     .  شد، ولي موفقيـت چنـداني نداشـت   انساني در پيش گرفته 

اينكه في . وامكانات نيز گرچه الزم است ولي مشكل ديرپاي علوم انساني را حل نخواهد كرد 

                              
ـان انگليـسي در   “  زبان انگليسي”جاي به “ زبان بين المللي ”تعبير  استفاده از    1 در اين مقاله صرفاً تأكيد بر موقعيت موجود زب

ـان را  . عرصه علمي جهان فارغ از هرگونه ارزشگذاري بر آن مي باشد      سهم گسترده اين زبان در توليد داده هاي علمي در جه
همانگونه كه در گذشته . اين شرايط البته لزوماً ابدي و غير قابل تغيير نيست. دنمي توان ناديده گرفت و يا از آن روي برگردان

  .شاهد شرايط ديگري باشيماحتماالً زبانهاي ديگري از چنين موقعيتي برخوردار بوده اند، در آينده نيز 
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المثل بايد كاري كرد كه فارغ التحصيالن رشته علوم سياسي مديريت هاي سياسـي كـشور را    
بنطـر  . رتقاءجايگاه علوم انساني نيـز نخواهـد شـد   عهده دار شوند نيزنادرست است و باعث ا   

يك از راههاي مذكور و بسياري از راهكارهاي ديگر، در شرايط فعلي كشورباعث    رسدهيچ  مي
دو دهـه   در. شد ويـا كـم نتيجـه خواهـدبود     ارتقاء چشمگيري در جايگاه علوم انساني نخواهد

ان با استعداد كشور، احساس نيـاز  گذشته و به تدريج در بين جمع قابل مالحظه اي  از  مدير     
ه خـصوص در حـوزه هـاي           ساني ـب ه فراگيـري علـوم اـن مبرم و نيز اقبال فزاينده اي، نسبت ـب

هاي آن و به كارگيري اين علوم در اداره امور كشور  ريزي و زيرشاخه  مديريت، اقتصاد، برنامه  
راي ارتقـاء     متأسفانه به جاي بريامه ريزي صحيح و استفاده از اين ا. بوجود آمد  قبـال مثبـت، ـب

جايگاه علوم انساني در اداره امور، مسئله مدرك تحـصيلي آنهـا بيـشتر مطـرح شـد، و منـشأ          
دعواهاي سنگيني بين وزارت فرهنگ و آموزش عالي و سازمان امور اداري و اسـتخدامي نيـز    

ا سـطح  باالخره هم، تعداد زيادي از مديران، به مدارك تحصيلي باال و كم حاصلي تـ    . گرديد
دكتري در برخي از رشته هاي علوم انساني و افزايش حقوق و مزايـاي ناشـي از ايـن ارتقـاء        
مدرك نائل شدند، بدون اينكه ارتقاء مهمي در رشد و ارتقاء جايگاه علوم انساني و اسالمي و 

از طرف ديگر از سالهاي قبـل از پيـروزي   . استفاده از آن در پيشبرد و توسعه كشور پديد آيد   
قالب اسالمي تاكنون بسياري از دانشجوياني با استعدادي كه به هر دليل، در زمـان انتخـاب        ان

رشته ، رشته هايي غيراز علوم انساني مانند فني مهندسي، كشاورزي، علوم پايه و پزشكي را به 
ه    عنوان رشته مورد عالقه خود انتخاب و در آنها شروع به تحصيل كرده بودند، پس از ورود ـب

اين . اه عالقمند به تحصيل در رشته هاي علوم انساني و يا علوم اسالمي حوزوي شدند دانشگ
دانشجويان نوعاًدانشجويان بسيار با استعداد و برجسته اي بودند كه تحت تأثير جو هاي كاذب 
حاكم بر سالهاي پيش دانشگاهي و يافشار ناشي از انتظارات خانواده و نزديكان رشـته هـاي        

اب كرده بودند، ليكن با ورود به دانشگاه و احساس آزادي از فشارهاي پيش از مذكور را انتخ  
اما به داليلي . مند به تغيير مسير شدند كنكور به تدريج عالقه اصلي خودرا كشف كرده و عالقه

كه در اصل مقاله ذكر خواهد شد كشور در هدايت مناسب و جذب اين استعدادها و يا هموار 
گاه و حوزه  نيز مشوقان خوبي براي ايـن      ق چنداني نداشت، و اساتيد دانشكردن راه آنها توفي   

نيز از ) ناشي از تحوالت انقالب در اين خصوص( ياري از فرصت هاي طاليي                 امر نبودند و بس
مؤلف در اين مقاله در صدد است ضمن ارزيابي راهكارهـاي گذشـته،  راههـاي      . دست رفت 

تواند در كشور ما جهشي در ارتقاء جايگاه علوم انساني و   غير معمولي را كه ميميانبر و نوعاً  
در سطح بين المللي، ايجاد كند را معرفي و راهكارهاي  نيز، ارتقاء جايگاه تحقيقات علوم انساني



 ٢٠٩

راهكارهاي پيشنهادي در اين مقاله در زمينه هـاي زيـر خواهـد    . اجرايي آن را نيز پيشنهاد كند 
  :بود
  ههاي سرازير شدن استعدادهاي كشور به حوزه علوم اسالميرا •
 ريزي و توسعه و امور اجرايي كشور راههاي اثربخشي علوم انساني در فرايند برنامه •

 راههاي ارتقاء جايگاه علوم انساني درنظام علمي كشور •

 المللي راههاي ارتقاء جايگاه تحقيقات علوم انساني در سطح بين •

  
  
  

  لوم اسالمي ، ارتقاء جايگاه ، راه كارهاي گذشته ، ارزيابي ، جلب استعدادهاع: كليد واژه ها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :استانداردسازي 
  پيش شرط ضروري بهبود و ارتقاي كيفيت نظام آموزش عالي

  استاديار دانشكده علوم انساني دانشگاه سمناندكتر علي اكبر امين بيدختي 
  كارشناس ارشد مديريت آموزشياكبر عيدي 
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اگر محور همه برنامه ريزي هاي توسعه را ، رشد همه جانبه انسان و ايجاد جامعه مبتني بر دانايي 
 همچنان كه بسياري از - تعليم و تربيت و بويژه آموزش عالي _ ضروريست كه بپذيريم _بدانيم 

مي نمايد   نقش بسزايي در پيشبرد اهداف جامعه در تحقق توسعه پايدار ايفا -صاحبنظران معتقدند
   :با ورود به هزاره سوم مشكالت و چالش هاي گوناگوني نظير با اين حال ،. 

اقتصادي وفرهنگي جامعه جهت پذيرش  بدون توجه به بافت اجتماعي ،كمي گرايي ،   
  فارغ التحصيالن 

   و امكانات منابع   كيفيت با توجه به كاهش حفظ وارتقاء 
  ...تماعي به منظور كسب منابع بيشتررقابت با موسسات وبخشهاي اقتصادي واج 

  تحسين و حمايتي اعتبار، ،  از جايگاهدهه هاي گذشتهنقش محوري آموزش عالي را كه در طول 
و از شهرت و اعتبار آن  دچار دگرگوني نموده  ؛جهت توليد و توزيع دانش برخوردار بود، واال

 حاميان مالي ، دانشجويان و  وت دولتيآرام آرام انتقادهاي مقامابه گونه اي كه ، . كاسته است 
 كارفرمايان و افراد محلي ، مقامات و   هيات علمي ، مديران و كارمندان ،اعضاء خانواده هايشان ،

فريتول و (    .شركتهاي تجاري و صنعتي از دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي روبه افزايش است
    )1996 ، 1لسال

 در همه ابعاد و عناصر " باز بيني ، باز انديشي و باز آفريني "همين مسأله  ، اهميت و ضرورت 
به زعم نگارندگان اين مقاله ،  بر اين اساس. نظام آموزش عالي را  بيش از پيش نمايان مي سازد 

با توجه به روند سريع تغيير و تحوالت عصر حاضر دركنار آنكه  يك مزيت  حفظ و بهبود كيفيت
موزش عالي تلقي مي شود ؛ يك چالش محوريست كه سرتاسر ، رقابتي در بين نهادهاي آ

جغرافياي آموزش عالي را درنورديده و رويارويي با آن  ، نياز به اتخاذ موضعي فراكنشي  و 
  . كاربست راهبردهاي بخردانه دقيق دارد 

مايي فعاليت بنابراين، به نظر ميرسد استاندارد سازي  با توجه به مشكالت بالفعل و بالقوه و با راهن
ها و نتايج آنها از طريق ايجاد سازو كاري مقرراتي  كه به منظور دستيابي  به ميزان مطلوبي از نظم 
در يك زمينه خاص مي باشد ، بتواند  در كنار اعتبارسنجي  زمينه بهبود و ارتقاء كيفيت را در نظام 

 وضعيت دانشگاه ها و آنده از با استفااعتبارسنجي مكانيسمي است كه  .آموزش عالي فراهم آورد 
 كمي و كيفي ، با زبانيو خدماتي   موسسات آموزش عالي  از نظر وضعيت آموزشي، پژوهشي

در اين الگو از ارزيابي . مشخص مي شود و بر اساس آن توصيه هاي اصالحي به عمل مي آيد 
  .  فيت استفاده ميشود دروني به منظور حفظ وبهبود كيفيت ، و از ارزيابي بيروني به جهت تضمين كي

                              
1 LESLIE and FRETWELL 
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در اين مقاله سعي بر آن است تا  ضمن بررسي مفاهيم  كيفيت و اعتبارسنجي ،  به بررسي و تاكيد 
بر استاندارد سازي به عنوان پيش شرط الزم و ضروري جهت  بهبود ، ارتقاء  و تضمين كيفيت 

  . نظام آموزش عالي پرداخته شود 
 

   - اعتبارسنجي – كيفيت –استاندارد سازي  -  توسعه پايدار   :ه هاكليد واژ
  
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  خالقيت ونوآوري درمديريت 
  

  دكترعلي اكبرامين بيدختي استادياردانشگاه سمنان 
 جواد جاللي مهر كارشناس ارشد مديريت آموزشي
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جوامع امروزي به علت تغييرات وتحوالت گوناگون وهمچنين پيشرفت روزافزون دانش وفناوري    

ا سايركـشورهاي    . اطالعات به طورمستمردرحال تغييروتحول هستند    كشورها براي اينكه بتواننـد ـب
اين امرباخالقيـت  . ديگر رقابت كنند نيازمند استفاده ازفرصتها ومنابع موجود درجامعه خود هستند  

سرمي ونوآوري مديران وتأ ثيري كه آنها مي توانند درپرورش خالقيت كاركنان خود داشته باشند مي
  .شود

د   مـديران  .  به علت محدوديت منابع وامكانات موجود،  سازمانها نيازبه مديران خالق ونوآوردارـن
خالق ونوآوركساني هستند كـه خالقيـت رادرتمـام وظـايف مـديريتي كـه شـامل برنامـه ريـزي،            

 خالقيت ونوآوري الزمه وپيش درآمـد . سازماندهي، هدايت، كنترل ورهبري است به كارمي گيرند 
  .توسعه وپيشرفت يك سازمان وجامعه مي باشند

مهارت ابداع چيزجديد :  خالقيت به عنوان عامل كليدي براي موفقيت وبقاي سازمان، عبارتست از
راي فـرد،     . وارزشمند كردن آن   ل تـوجهي ـب نوآوري، فرايند خلق چيزي جديد است كه ارزش قاـب

درسازمانها به بهبود وارتقاء كيفيت وكميت افزايش خالقيت . گروه، سازمان، صنعت يا جامعه دارد
  . كاال وخدمات، كاهش هزينه ها، افزايش كارآيي وبهره وري وايجاد انگيزه دركاركنان منجرمي شود

هنرمديرخالق وموفق دراين است كه شرايط وزمينه هاي متفاوتي را براي بروزخالقيت درسازمان    
 نوآورسازمان راشناسايي وازوجود آنها دربهبود وارتقاء ايجاد كند، تا ازآن طريق بتواند افراد خالق و

  .سازمان استفاده كند
وآوري درمـديريت بطورمبـسوط مـي پـردازد                ه بررسـي تكنيـك هـاي خالقيـت وـن ه ـب  اين مقاـل

توفان فكري، تكنيـك دلفـي،   : اهم اين تكنيك هاعبارتنداز. وراهكارهاي كاربردي را ارائه مي دهد   
گشت وگذار، داويرخالقيت، شـكوفه نيلـوفرآبي ومطالعـه فراينـدهاي     تكنيك گروه اسمي، تكنيك   

   .خالق
  
  

 .خالقيت، نوآوري، مديريت : كليد واژه ها 

  ضرورت تكوين و تدوين فلسفه هنر اسالمي
  )چالشها و راهكارها(

  )فرهنگستان هنر(دكتر حسن بلخاري عضو هيئت علمي و قائم مقام پژوهشكده هنر
  :ل زير عواملي همچون عوام:الف
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ـ تحول عميق عين به ذهن و جايگزيني سوژه به جاي ابژه در نظام فلسفي غرب كـه تـاثير آن در    
   بود (Mimesis) بر تئوري تقليد  (Expression)هنر، غلبه تئوري بيان 

  ـ تحول در ماهيت هنر از يك امر صرفاً ابداعي به يك امر معرفتي
د     و تكنيك، نظريهـ ظهور هنرمنداني كه عالوه بر استاد در فن   پردازان و متفكران بزرگي نيـز بودـن

  )همچون لئوناردو داوينچي(
ـ رويكردهاي زيبايي شناسانه بزرگاني چون كانت در فلسفه و كساني چون بومگارتن در زيبـايي   

  شناسي
  گيري مكاتب گسترده هنري ـ شكل

موجب اسـتقالل مطالعـات   ...........ـ اوج گيري مطالعات نظري هنر در قرون هجدهم تا بيستم و   
نظري هنر از فلسفه و ظهور زيبايي شناسي و فلسفه هنر در انديشه غرب گشته و سـبب رويكـرد    

ليكن ورود اين رويكرد . بزرگترين فالسفه و انديشمندان اروپايي به هنر، زيبايي و ماهيت آن گرديد
  :نقض بنيادين همراه بودبه نظام آكادميك و تئوريك كشور ما، از همان ابتدا با دو نقص و 

آيا فلسفه هنر الزاماً با : اين گونه مطالعات، خود با چالشي اساسي در فلسفه غرب روبرو بود: اوالً 
شود يا با تدوين تئوريهايي كه هنرمندان خود باالصاله در وضع آن  غور در آراء فيلسوفان حاصل مي

  نقش محوي دارند؟
هنر اسالمي و ملي ايران به ويژه با توجه به فقر شديد مطالعات نسبت اين گونه مطالعات با    : ثانياً

  نظري هنر در كشور ما چيست؟
گرچه (الذكر تحليل و تبيين مورد اول، منظور و هدف اين نوشتار نيست  از دو اشكال اساسي فوق

بلكه آن چه نقـش محـوري   ) كند در جاي خود تامالتي وسيع همراه با تحليل و تبيين را طلب مي  
باشد دقيقاً از آن رو كه مسئله ملي و بومي  مسئله دوم مي.شته و در درجه اول اهميت قرار دارد   دا

  .ماست
 مطالعات نظري هنر، چند سالي است در نظام دانشگاهي ايران و نيز مراكز پژوهشي و تحقيقاتي :ب

تـرين و   هاي چون پژوهش هنر و اخيراً فلسفه هنر، عمـد  هاي درسي رشته. كشور جاي گرفته است   
هايي كه از سوي مترجمـان   بر اين مسئله سيل روز افزون ترجمه. ترين اين مطالعات هستند   اصلي

گيرد را نيز بايد افزود كه متأسفانه جز در مواردي  ايراني در حوزه مطالعات نظري هنر صورت مي     
كاربردي ها در راستاي نيازهاي راهبردي و  كه سعي در هدايت و جهت دهي اين ترجمه  (محدود  

  .در بقيه موارد كامالً شخصي و فاقد يك سيستم و جهت مشخص است) كشور دارد
شناسـي و در عـين    آن هم با محوريت آسيب(و مهمتر آن كه تا به امروز كمتر تحقيق و پژوهشي  

  .اين مسئله را مورد بحث و بررسي قرار داده است) حال تبيين وضعيت موجود
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اول : شود عات نظري هنر در كشور،دو مشكل عمده را سبب مي جايگاه نه چندان روشن مطال     :ج
گيري نظامي  گيري اصولي و صحيح نظام مطالعاتي و تحقيقاتي هنر در كشور و دوم شكل عدم شكل
در همين عرصه كه نتيجه آن فاصله گرفتن از معيارها و مباني سنتي هنر و  ) عمدتاً غربي (وارداتي  

شود، غيرقابل تصور  مات و لطماتي كه از اين آسيبها حاصل ميصد. معماري ايراني ـ اسالمي است
دان   ) است» خشت اول«از اين رو كه اصل مسئله در گام و موقعيت ( و جبران بوده   فلذا توجـه ـب

  .امري است ضروري و بسيار مهم
 آن چه بيان شد در عرصه ساختار بود، در قلمرو محتوا نيز مشكالتي وجود دارد كـه اعـم آنهـا      :د
  :ارتند ازعب

نه الزاماً از سوي كساني كه نقدهايي غير علمي و نامستند (ـ مناقشه در وجود و ماهيت هنر اسالمي 
شگاه          بر اين هنر دارند بلكه از سوي برخي محققان و انديشمندان بنام، همچون برخي اسـاتيد داـن

  )هاروارد
تر از تـشكيك   تر و صعب ب سختاي به نام فلسفه هنر و معماري اسالمي، كه بمرات ـ اثبات مقوله  

  .در وجود و ماهيت هنر اسالمي است
شناسي وضع موجود است و سپس ارائه راهبردهايي   قصد اين جانب در تفصيل مقاله، ابتدا آسيب:ه

اميد دارم نگارش رساله دكتري در موضوع . تواند در حل مشكالت تا حدودي ياري رساند   كه مي 
همچون حضور ادله (هاي اين مسئله  المي و ادراك مهمترين جنبهمباني نظري و هنر و معماري اس 

فراوان در ارائه قويترين مباحث نظري هنر توسط حكماي مسلمان البته نه با نيت تدوين فلسفه هنر 
ب امكـان بررسـي چنـين       ) كه اثبات مفاهيمي چون معاد و نبوت و روياهاي صـادقه   ه ايـن جاـن ـب

  شاءاهللا ان. داي مبسوط بده موضوعي را در مقاله
  

 فلسفه هنر اسالمي، تئوري بيان ، تئوري تقليد، آسيب شناسي، ماهيت هنر اسالمي: كليد واژه 
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استفاده از مدل ندهرمان در تحليل تفكر دانشجويان و طراحي رشته مديريت 
  كارآفريني 

  

  بهروز زارعي عضو هيئت علمي دانشكده مديريت دانشگاه تهران
  انشجوي كارشناسي ارشد مديريت كارآفرينيد مهدي تاج الدين

  
امروزه محققين بسياري به بررسي علل شكاف بين دانشگاه وصنعت پرداخته اند تااز ايـن طريـق    
بتوانند عوامل تاثير گذار بر رشد وتوسعه اقتصادي را بيابند واين محققين در جوامع صنعتي به اين 

 كارآفريني مي باشد وبه همين منظور كارآفريني نتيجه رسيد ه اند كه عامل رشد وتوسعه اقتصادي
جايگاه ويژه اي در چنين كشور هايي پيدا كرده به گونه اي كه يكي از عناصر ارتقاء كيفيت زندگي 
د كـه       در برنامه كمسيون آموزشي اروپا كارآفريني معرفي شده است آنها به سمتي پيش مـي روـن

ر دانشجويان خود را به گونه اي تربيت مي كنند كه فاصله انديشه وعمل را بكاهند وبه همين منظو
بتوانند نخست خالق ونوآور باشند ودر ثاني آن را تبديل به عمل كنند واينهـا را مـي رسـاند كـه      
دانشجويان ما  عالوه بر دانش تخصصي مربوط به رشته خود نياز به مهار تهاي عمومي ديگـري       

ين  نيزدارند حال در اين) مهارت هاي كسب وكار    (  مقاله برآنيم كه بررسي كنيم كه آيا تفاوتي ـب
هاي سنتي مديريت  دانشجويان كارآفريني باتوجه به آموزش هايي  كه ديده اند و دانشجويان رشته

وبراي بررسي اين موضوع از نظريه مغزچهار ربعي ند هرمان كه الگوي مناسبي براي . وجود دارد 
مي باشد بهره برده شده است وهمچنين در ي مختلف تفكر هاشيوهبندي و مقايسه مهارتها و تقسيم

هاي آموزشي و شده پيرامون ارزيابي عملكرد سيستماين مقاله به ارائه نتايج برخي مطالعات انجام  
  پرداخته شده است هاي يادگيري بر اساس اين نظريه نظريه

  
  
  
  

  ، كارآفرينيي ربع مغزي، ، يادگيري، خالقيت، تفاوت هاي مهارت: كليد واژه ها 
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  بازيابي هويت تاريخي و تأثير آن در جامعه: معرفت تاريخي
  دكتر پروين تركمني آذر عضو هيأت علمي  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي       

  
ر  .   وظيفه تاريخ بازگويي، انتقال و آموزش تجربه هاي تاريخي و فرهنگي جامعه است    ـب

كاركردهاي مهـم تـاريخ، حركـت و تـالش در جهـت حفـظ       اساس اين تعريف، يكي از   
بدين ترتيب وظيفه مورخ باز سـازي، احيـا،   . استقالل سياسي و فرهنگي جامعه مي باشد     

  . اصالح، حفظ و انتقال ميراثهاي فرهنگي و هويت تاريخي جامعه مي باشد
 فرهنگي   سرزمين ايران در طول تاريخ چند هزار ساله اش با تهاجمات نظامي، سياسي و

بي شماري رو به رو بوده و بارها و بارها ميراث فرهنگي و هويت ملي ايرانيان به خطـر     
ار مـردان       .  افتاده است  با وجود اين، تجربه تاريخي ايران زمين نشان مي دهد كـه هـر ـب

تالش ... بزرگي از اهل قلم در كسوت ديوانيان، علماي ديني، اديبان، مورخان، فالسفه و      
ا تكيه بر ميراث فرهنگي گذشـته و آموختـه هـاي جديـد، اسـتقالل سياسـي و        كرده اند ب  

  . فرهنگي آن را احيا نمايند
بر خالف .   در دوراني اين چنين، اهميت نقش و وظيفه مورخان بيشتر نمايان شده است  

د كـه در بهتـرين شـكل،           تصور عامه در باره مورخان كه آنان را وقايع نويساني دانسته اـن
ان در       آثارشان م  جموعه اي از اطالعات و داده هاي تاريخي است، عملكـرد هماهنـگ آـن

ايجاد پيوند تاريخي ميان عناصر گذشته و حال، از عوامل اصلي دوام و قوام اين سرزمين  
مورخان اوايل دوره اسالمي با تالشي در بيان پيوند ميان تاريخ انبياء و تاريخ   . بوده است 

 به تقرب آنان نزد خداي عز و جل و همزماني و ارتباط آنان پادشاهان قديم ايران و اشاره
با پيامبران، در صدد نشان دادن تداوم و استمرار تاريخ ايران زمين و ايجاد سازگاري ميان 
باورها و دستاوردهاي تاريخي ايران و اسالم و برقراري آشتي ميان هويت ايرانيان قديم با 

  .هنگي مردم ايران بوده انددين اسالم و تداوم هويت تاريخي و فر
   تالش اميران ايراني دوره اسالمي در انتساب به پادشاهان پيش از اسالم براي بهره گيري 

مورخان با اين عمل، اميران و حكام . از سوابق تاريخي آنان، به وسيله مورخان تحقق يافت
قبوليت حكومتي دوره اسالمي را در زنجيره شايستگي حكومت قرار مي دادند و به نوعي م

همچنين با به تصوير كشيدن مبارزات ايرانيان در طول تاريخ، . براي آنان كسب مي كردند
در جهت احياي استقالل و هويت تاريخي ايران زمين تالشهايي مستمر و مثمر ثمر داشته 

به همين علت، با وجود اين كه انديشه هاي سياسي و آداب و مظاهر زندگي ايرانيان با . اند
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حوالت سياسي و فرهنگي و اجتماعي  بي شماري رو به رو شد، ولي از ميان نرفت، بلكه ت
با تالش گروههايي از اهل قلم؛ از جمله مورخان، تحول پذيرفت و صبغه اسالمي گرفت و 

  .شخصيتي مستقل از جوامع اسالمي و غير اسالمي ديگر، براي ايران و ايراني پديد آورد
ه    بدين ترتيب، رسالت تا  ريخ، شناسايي، آموزش و ايجاد عالقه در مردم جامعه نسبت ـب

مورخان در گذشته دست آوردهاي سياسي و فرهنگي . اصالت و هويت تاريخي آنان است
را براي انتقال به آيندگان نگاشته اند و امروزه محققان تاريخ مي بايد با بررسي و تحليـل    

  . نشان دهندتجربيات تاريخي، راههاي بهينه سازي جامعه را 
  
  
  
  

  .هويت تاريخي، تاريخ و جامعه، رسالت تاريخي، وظيفه مورخ: كليد واژه ها 
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ضرورت بازانديشي تاريخ و كاركرد آن در علوم انساني
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  درك گذشته، تأثير بر آينده
  فرهنگيكارشناس ارشد تحقيقات پژوهشكدة تاريخ پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فائزه توكلي،  

  
اي متفاوت با آنچه كه اغلـب   مقالة حاضر تالشي است در ضرورت بازانديشي تاريخ در مقوله     

ه     به اين مفهوم كه توضيح و تبيين تفاوت. اش ذكر شده است    درباره هاي وقايع نگاري و تـاريخ ـب
  .باشد كند، مي مثابه علمي كه تحول جامعه در شرايط و بستر زماني خاص را بازگو مي

ق تاريخ نگاري در ايران و ناكار آمدي آن به مثابه روش و اسلوبي كه به سهم خود بتواند به تفو
كند  بخشي از مسائل و مشكالت در مقاطع زماني مختلف جواب دهد، اين سئوال مهم را مطرح مي

كه با وضعيت كنوني تعليم و تعلم تاريخ، در صورت حذف آن از سيستم آموزشي، آيا شـكاف و   
  !  كاربردي اتفاق خواهد افتاد يا خير؟اي وقفه

لذا بازنگري تاريخ ، به ويژه در تاريخ معاصر ايـران فـارغ از ديـدگاههاي ايـدئولوژيك، روش        
باشد كه در اين مقاله بدان پرداختـه شـده    شناسي و معرفت شناسي از ضرورت تام برخوردار مي     

 راهكارهاي برون رفت از اين وضعيت است، و ضمن تبيين كاربرد تاريخ، در حوزه علوم انساني به
توان گستره و كاركرد تاريخ در جامعه را وسعت بخشيد و از  اشاره مي شود كه با استفاده از آنها مي

  .هاي آموزشي، نگرشي و مديريتي و ساير جهات استفاده كرد آن در حيطه
  
  
  

  . علوم انسانيتاريخ ـ باز انديشي تاريخ ـ كاركرد تاريخ ـ مورخان ـ: ها كليد واژه
  
  
  
  
  
  

لزوم تدوين يك برنامه استراتژيك در جهت ارتقاي تفكر صنعتي در نظام آموزش 
  مديريتي كشور براي پرورش مديران كالس جهاني

   دانشگاه علم و صنعت ايران عضو هيات علمي/ دكتر غالمرضا جاللي نائيني 
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  ستان وات انگل دانشجوي دكتراي مديريت دانشگاه هريت/ عباس غفاري 
وري دانشگاه علم و  دانشجوي كارشناسي ارشد مهندسي صنايع مديريت سيستم و بهره/ سيدعليرضا شجاعي 

 صنعت ايران 
  

المللي در حال رشد است  هاي كاري بين بريم كه اقتصاد جهاني و فرصت ما در روزگاري به سر مي
در اين ميان موفقيت رقابت در . كنند المللي را لمس مي هاي محلي آثار رقابت بين شك سازمان و بي

اقتصاد جهاني به تدوين راهبردهاي مناسب با اين نگرش بستگي دارد و صنعت كه موتور توسعه      
در جريان . هاي مدون و متناسب تبعيت كند لقب گرفته است ناگزير بايد در اين مسير از استراتژي

بازسازي صنايع كشور در راستاي تدوين استراتژي توسعه صنعتي كشور، اهميت تجهيز، نوسازي و 
منظور فراهم آوردن بستري مناسب براي توسعه صنعتي، بيش از پيش  تحول، تجديد بنا و تالش به 

ريزان كالن و مديران صنايع اين مورد را در زمـره مهمتـرين    مورد تاكيد قرار گرفته است و برنامه  
و گسترش فرهنـگ و تفكـر صـنعتي در    اما اين امر جز با تحول نگرش . اند  اهداف خود قرار داده   

 .جامعه و به ويژه مديران امروز و آينده، محقق نخواهد شد

هاي پاياني قرن بيستم و آغاز قرن بيست و يكم  توسعه پايدار انساني، مدل و الگوي توسعه در دهه
ر رشـد هماهنـگ و متـوازن اقتـصادي،       . رود به شمار مي   توسعه پايدار انساني از يك سو مبتنـي ـب

ها  تا زمينه. سياسي، فرهنگي و اجتماعي است و از سوي ديگر، متوجه عامل انساني در توسعه است
ه توسـعه و         ساني مهيـا نباشـد، حـصول ـب و بسترهاي فكري و فرهنگي جامعه در جهت توسعه اـن

بدون شك ارتقاي فرهنگ صـنعتي مـستلزم آمـوزش و    . نمايد دستيابي به كالس جهاني مشكل مي 
ريـزي   اين آموزش و توانمندسازي بايد در گذر زمان و با برنامـه . منابع انساني استتوانمندسازي  

  .دقيق در نظام آموزشي كشور و در جهت توسعه صنعتي ايران صورت پذيرد
در اين مقاله ضمن مروري بر مبحث تفكر و فرهنگ صنعتي، به بازانگاري نظام آموزش مـديريت    

در . گيـرد  ش مديران در كالس جهاني مورد تاكيد قرار ميگيري آن به پرور  پرداخته و لزوم جهت   
  .انتها نيز پيشنهادهايي در اين زمينه ارائه شده است

  
  

وري، منابع انساني، خالقيت و نوآوري،  مديريت، فرهنگ صنعتي، بهره  استراتژي،:هاي كليدي واژه
  . توانمندسازي، مديران  كالس جهاني، تفكر صنعتي، آموزش
   تحليل گفتمان

  به مثابه يك روش تحقيق در علوم انساني 
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  علي حاتمي  دانشجوي كارشناسي ارشد جمعيت شناسي دانشگاه شيراز
             سميرا جبارنژاد دانشجوي كارشناسي ارشد مطالعات زنان دانشگاه الزهراء

  
انسانها زبان را به منظورهاي مختلفي چون انتقال و كسب اطالعات ، بيان احساسات و 

هاي شخصي خود از  از طرفي ديگر انسانها به كمك تجربه. واردي از اين قبيل به كار مي برندم
ها و تعابيري حاصل مي كنند كه گاه با واقعيت تطابق دارد و  محيط بيرون و گفتار ديگران برداشت

اي شد تا  اي در اين بين موجود است و همين عدم تطابق برخي تعابير  با واقعيتها انگيزه گاه فاصله
 تحليل گفتمان.  افكنده شود»تحليل گفتمان« نظري هر چند گذرا به اين جنبه بررسي زبان يعني 

(Discourse Analysis)  تحليل گفتار «  و» تحليل كالم«  ،»سخن كاوي «كه در زبان فارسي به
  دهه ي تا اواسط1960اي است كه از اواسط دهه ي  ترجمه شده است، يك گرايش بين رشته نيز» 

نگاري،   معرفتي در رشته هايي چون انسان شناسي، قوم–در پي تغييرا ت گسترده علمي  1970
هاي  ساير رشته روانشناسي ادراكي و اجتماعي، شعر، معاني بيان زبانشناسي و جامعه شناسي خرد،

د گفتار و كاركرد و فرآيند تولي ،مند به مطالعات نظام مند ساختار علوم اجتماعي و انساني عالقه
 در اين مقاله با رويكردي نظري سعي شده است از طريق مباحث .نوشتار ظهور كرده است

، و تحليل گفتمان و »اين مهمترين وسيله ارتباط آدميان«شناسي از زبان  شناسي و جامعه زبان
  .كاربردهاي آن در عرصه اجتماع، سياست و اقتصاد تا حدي معرفي شده باشند

  
 

   علوم انساني ، تحليل گفتمان ، روش تحقيق، :كليد واژه ها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٢١

  زبانشناسي در ايران و راهكارهايي جهت ارتقاء جايگاه آن
 دانشجوي دكتري زبانشناسي دانشگاه عالمه طباطبايي  اكبر حسابي 

  
 در مقاله ي حاضر به بررسي چگونگي معرفي رشته ي زبانشناسي با توجه به محتواي كتابهاي زبان 

سي مقطع دبيرستان و ميزان تاثيرگذاري اين روش با بررسي اي ميداني  بر روي دانش آموزان فار
در ضمن اين پژوهش ميزان تاثير اين نوع معرفي  در ايجاد انگيزه و .اين مقطع پرداخته شده است

ده همچنين آگاهي يافتن دانش آموزان از رشته ي زبانشناسي را مورد بررسي و تحليل آماري قرار دا
در اين راستا ابتدا نگاهي اجمالي  به مطالب مربوط به زبانشناسي و چگونگي معرفي آن در  .است

سپس نمونه ي آماري شامل صد نفر از دانش آموزان مقاطع سوم و . كتابهاي ياد شده داشته ايم 
 دانشگاهي  ناحيه چهار اصفهان به صورت تصادفي انتخاب و از آنها خواسته شد تا به -پيش

  .پرسشنامه اي  پاسخ داده و سپس پاسخها مورد تحليل قرار گرفت
 در انتها  نقاط قوت و ضعف مورد نقد قرار گرفت و  راهكارهايي  جهت آشنا نمودن بيشتر جامعه 
، دانشگاهيان ، پژوهشگران و متخصصان رشته هاي مختلف و دانش آموزان  با اين رشته و اهداف 

از آن جمله مي توان به كاربردهاي عملي و ميان رشته اي آن اشاره  . و كاربردهاي آن ارائه گرديد
نمود كه اوالً كاربردهاي جذاب و عملي اين رشته را نشان مي دهد و ثانياً  زمينه ي احساس نياز به 

  . جنبه هاي نظري و تئوريك را  فراهم مي آورد  
  
  
  

اربردي ،  ترجمه ي ماشيني ، علوم رايانه اي زبانشناسي ، زبان فارسي ، زبانشناسي ك:  كليد واژه ها 
  .، زبانشناسي نظري ،علوم سياسي ،حقوق

  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٢٢

  تجربه آزمايشگاه و كارگاه علوم سياسي

  راهكارهايي براي بازنگري و بازنويسي علوم سياسي در ايران
شهيد بهشتي   دكترمحمد باقر حشمت زاده  عضو هيات علمي دانشگاه 

  
بة خالق و جذاب در بازنگري و آسيب شناسي علوم سياسي در ايران متن حاضر حاصل يك تجر

 براي دانشجويان رشتة " كارگاه و آزمايشگاه علوم سياسي " درسي با عنوان  1381در بهار   . است
علوم سياسي دانشگاه شهيد بهشتي ارائه شد و نوشتار فعلي گزارشي از برنامة آن كـالس و نتـايج    

اه مبتني بر مفروضات و برخي مجهوالت و فرضياتي بود كه فضاي تشكيل اين كارگ. حاصله است
. گفتمانياين رشته را در برگرفته بود و يافته هاي اين تجربه مي توانست آنها را شرح و آزمون نمايد

سؤال اين بود كه اصوالً دانش موجود سياسي در ايران چه استفاده و كاربردي دارد؟ آيا اين علـوم   
 پارچگي علمي و منطقي دارد؟ علوم سياسي ايران چه مباني و مؤلفه هـائي  سياسي انسجام و يك 

ي و         دارد؟ آموزه ها و يافته هاي اين رشته آيا با اصول و آمـوزه هـاي رسـمي نظـام جديـد انقالـب
  اسالمي در ايران همراهي و همخواني دارد؟

و متكثـر و بعـضاً   ابهامات و مجهوالت در اين راستا فراوان بوده و هـست و پاسـخ هـاي متنـوع      
متعارضي به آنها داده شده است كه اين گستردگي و تنوع ، براي علوم سياسي ايران فرصت ها و   

با اين رويكرد مي توان چنين فرض نمود كه علوم سياسي امروز ايران در . تهديدهاي زيادي دارد 
اب اين رشته بر مرحله اي از بحران خالق و دوران گذار سير مي كند و در اين صورت تمام اصح

. خود فرض مي دانند كه براي مديريت بهينة اين بحران و استفاده و بهره برداري از آن تالش كنند
لذا راه اندازي كارگاه و آزمايشگاه علوم سياسي در دانشگاه شهيد بهشتي از درون چنـين فـضا و      

ومي ، علمـي و  جهت بازنگري و بازتوليـد يـك علـوم سياسـي بـ     .متني ، قابل فهم و توجيه است   
  .كاربردي ، اقدامات و فعاليت هائي به اين شرح در كارگاه و آزمايشگاه مورد بحث به عمل آمد

نظم و نظام از مهمترين مفاهيم و متغيرهاي سياسي هستند كه به منظور فهم عميق و دقيق ان در اين 
 ، از آزمايـشگاه  كارگاه از يافته هاي هندسه و معماري سود جسته شد و جهت درك پويائي نظـم   

هاي فيزيك و شيمي بازديد به عمل آمد و گشت و گذار در شهر و مشاهدة فعال جامعه و روابط  
حاصل آنكه در قياس با اين علوم ، معنا و كاربرد علم سياست مورد . انساني نيز به كار گرفته شد   

 محتوا مورد بحث و سنجش و ارزيابي واقع شده ، وجوه افتراق و اشتراك اين دانش از حيث متد و
اما در بخش ديگري از كارگاه ، علم سياست از درون خودش مورد كنكاش واقع  .استنتاج واقع شد

شد و مبتني بر سه دسته پرسشنامه هاي نظرسنجي و افكارشناسي ، مفاهيم اساسي سياسي مـورد     
ندان گوناگون به اين پرسشنامه ها متمركز بر شناخت افكار و رفتار شهرو. بحث و بررسي واقع شد



 ٢٢٣

حاصل آنكه يافته هائي در حد فرضيات مذكور قابل استنتاج شد علوم  .عنوان بازيگران سياسي بود
  :سياسي موجود در ايران در حد الزم و كافي

  علمي نيست-1

  كاربردي نيست-2

  بومي نيست-3

  منسجم نيست-4

 آزمون شده و در فعاليت جمعي آسيب ها و كاستي هاي مزبور بايد با پژوهش هائي بنيادي شرح و
راهكـار و رهيافـت ايـن    . انديشه ورزان سياست، راهكارها و راهبردهائي براي رفع آنها ارائه شود   

تجربه نيز در انتهاي اين نوشتار و گزارش به صورت يك طرح مدون براي تأسيس و تجهيز اولين  
  .كارگاه و آزمايشگاه علوم سياسي در ايران آمده است

  .ر دست اندركاران سياست بر غناي اين تجربه خواهد افزودنقد و نظ
  
  
  
  

  علوم سياسي ، بازنگري و بازنويسي ، كارگاه و آزمايشگاه ، موضوعات جزئي و كلي: كليد واژه ها 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 



 ٢٢۴

  

  

  آموزش انديشه يا انديشيدن
ن  نادر حقاني استاديار گروه زبان آلماني دانشگاه تهرا

  

دانش و يا در حوزه هنر جـاي  , در حوزه انديشه, طي كمابيش مشتركعلوم مختلف با نقا  
رهـا سـازي   , بر اين اساس علوم انساني در بعد انديشه قرار مي گيرد و تفكر انتقادي. مي گيرند 

ذهن و دگرگون ساختن و در انداختن طرحي نو جايگاهي عميق در ايـن حـوزه دارد و تحليـل     
چنانچـه دروس و  . نيز بايـد در ايـن راسـتا صـورت پـذيرد     تعامالت انديشمندانه معلم و متعلم  

بيان مسائل و راه حل هـاي  , سرفصل هاي علوم انساني و شيوه آموزشي مبتني بر تكرار مطلب   
كليشه اي باشد و امكان تحليل و پايش فرآيندهاي ياددهي و يادگيري طـرفين آمـوزش ميـسر         

ه تفكـر  ترغيـب متعلمـا  , آموزش انديشيدن كه هدف از آن     , نگردد ايي    , ن ـب تامـل و ايجـاد تواـن
  .پرسشگري در آنها است به فراموشي سپرده مي شود و يا به عنوان كاري عبث تلقي مي گردد

در حوزه يادگيري دو نگرش عمده وجود دارد كه مي توان از آنها تحـت عنـوان نگـرش       
ا ايـن وجـود نظـام هـاي     . آموزشي و نگرش سازه اي يا تركيبي از هر دو ياد كـرد     آموزشـي  ـب

ر       , كشورهاي در حال توسعه    سياستگذاري و برنامه ريزي و حتـي فرآينـد تـدريس را عمـدتا ـب
 آموزش انديشيدن و نه آموزشِ انديشهنگاه , شايد يكي از داليل آن. نگرش آموزشي قرار داده اند
 پيش آموزش در اين حوزه را دايره اي بسته با گردشي از, اين نگاه. در حوزه علوم انساني است 

تعيين شده مي داند و شيوه رايج و منسوخِ مبتني بر بيان سوال و ارائه راه حل بدون ايجاد ذهن  
  . پرسشگر در متعلمان را ترويج مي كند

طرح مسئله و پرسش گري در خصوص موضوعات و مضاميني كه در علوم مختلف و از 
 اساسـي و تقـدم وجـودي    جمله علوم انساني مطرح مي شود، در قياس با حل مسئله از اهميت   

انديشه و هنـر راه حلـي پيـدا    , بر اين اساس هيچگاه در سه حوزه فكري دانش  . برخوردار است 
شده باشـد  , نشده است بدون آنكه مسئله مربوط به آن   . از پيش به طور اصولي و صحيح طرح ـن

 يعنـي  ,تبيين و تحليل درست فرآيند حل يك مساله نيز خود مستلزم تحليل دقيق قطب هاي آن 
ضمن تاكيد بر امكان ارائه راه حل هاي گوناگون . ارائه شده مي باشد) هاي(بيان مساله و راه حل 

براي گشودن قفل مشكالت علوم انساني، بايد صراحتا اذعان نمـود چنانچـه در نظـام آموزشـي          
روحيه پرسشگري و طرح سوال و آموزش انديشيدن پايه گذاري و تقويت نگردد، حـوزه هـاي     



 ٢٢۵

ا تخـصص موضـوعي و شـيوه آموزشـي سـازه اي امكـان          تدري س تخصصي نگردد و اساتيد ـب
, پژوهشگري و كسب توانايي مسئله شناسي و ارائه راه حل در متعلمين را پايه گذاري ننماينـد      

  . ارتقا علوم انساني اگر نه غير ممكن اما بسيار دشوار مي گردد

  

  

  

  پرسشگري, تخصص موضوعي, نديشيدنا, آموزش انديشه, نگرش آموزشي:  ها كليد واژه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 ٢٢۶

  
  هاي ارتقاي آن در ايران  و راه علوم انساني

  پژوهشگر و مدير گروه توسعه علوم انساني پژوهشكده مطالعات فرهنگي و اجتماعيعلي خورسندي طاسكوه 
                                   

نساني، به ميزاني است كه آن جامعه براي اي، مرتبه و اعتبار علوم ا در هر جامعه
علوم انساني از منظر تاريخي و از يكسو، . انسان و حيات جمعي قائل است

هاي ديگر دانش، در متون و ادبيات گذشته و نزد  فلسفي، نظير بسياري از حوزه
به ديگر سخن، . قدما و پيشينان ما از وجه و اعتباري خاص برخوردار بوده است

حكيمانه و فيلسوفانه به زندگي انسان و ابعاد و مسائل آن در اين رويكردهاي 
شناسي، و رويكردهاي  اي كهن است؛ ليكن از منظر علم روش قلمرو داراي سابقه

هاي يك مطالعه روشمند و  ها و نيز شاخص ها و پديده علمي و تجربي به واقعيت
ها، توصيف و  دهبندي دا مند، همچون بررسي و مشاهده، گردآوري و طبقه ساخت

اي  ها و الگوها، علوم انساني در ايران حوزه ها، و نيز تبيين نظريه تحليل پديده
  . شود بالنسبه جوان قلمداد مي

هاي علم      از سوي ديگر، علوم انساني در ايران در قياس و تطبيق با ساير حوزه
بسياري اگرچه مصاديق . و دانش، شرايط دشوار و پرچالشي را سپري كرده است

هاي دور علوم انساني در ايران بسيار كمرنگ هستند،  هاي دهه از مسائل و چالش
هاي خاص دروني، هنجاري و محيطي  ليكن در شرايط كنوني با مسائل و چالش

اين مقاله . زمانه روبرست كه در اين مقاله به بخشي از آنها اشاره خواهد شد
ساني در ايران، و بيان پژوهشي در صدد است، ضمن درآمدي بر علوم ان

هاي  هاي علوم انساني در دو دهه اخير، داليل و ريشه ترين مسائل و چالش عمده
. هاي رشد و تعالي آن را برشمارد توسعه نيافتگي علوم انساني و در نهايت شيوه

. روش اين تحقيق به لحاظ هدف، كاربردي، و به لحاظ گردآوري داده، توصيفي است
نظران مرجع و شناخته  ژوهش استادان، پژوهشگران و صاحبجامعه آماري اين پ

 و 1گيري هدفمند گيري، تركيبي از نمونه  روش نمونه.شده علوم انساني هستند
هاي مستدل،  به منظور گردآوري و دستيابي به داده.  بوده است2اي گيري زنجيره نمونه

                              
1 - Purposive Sampling  
2  - Snowball Sampling  



 ٢٢٧

 از نوع 1يافته زمانسا شده و عميق، ابزار گردآوري اطالعات مصاحبة نيمه كارشناسي
)  3نظران برجسته و نخبگان علمي كشور  يا مصاحبه با صاحب( 2»كيـ  اينفورمنت«

  . است
 
  
  

 نيافتگي، مسائل    هاي توسعه  علوم انساني، علوم انساني در ايران، ريشه:ها كليدواژه
  .هاي اعتباربخشي علوم انساني، شيوه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                              
1 . Semi-Structured Interview 
2. Key Informant Interview 

مهرمحمدي، نظراني صاحب اين تحقيق،نمونه آماري . 3 عبدالهي، دكتر محمود  ر محمد  براهيمي ديناني، دكت ر عليمحمد كاردان، دكتر غالمحسين ا  نظير دكت
  .  مي باشدو ديگراندكتر خسرو باقري، 
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  ايران در علوم انسانيابي يشارز  شيوه هاي مشكالت  

   رشيديناصر دكتر
  عضو هيئت علمي بخش زبانهاي خارجي و زبانشناسي دانشگاه شيراز

  
  موجـود در روشـهاي   مـشكالت  بررسـي   مطالعـه  اين  از انجام  هدف

 مراجعه رسيدن به اين هدف محقق با براي.بود  در ايرانعلوم انسانيابي  يارزش
ه  و شيوه هـاي ارزشـيابي  حيطه ها، سطوح صورت گرفته در بنديهايبه طبقه     ـب

ساني در   ارزشـيابي  عنوان وضعيت مطلوب و مقايسه وضعيت موجود  علـوم اـن
 . پرداخـت  موجود و مطلـوب  وضعيت با آن به فاصله هاي موجود بين     ايران

. اطالعات گرد آوري شده به روش مشاهده، مورد تحليل كيفـي قـرار گرفتنـد     
ارزشيابي باعث شده است كه  شيوه هاي نامناسب استفاده ازنتايج نشان داد كه 

 براي پر كردن .تفاوت زيادي داشته باشد وضعيت موجود با وضعيت مطلوب
ارزشيابي اين  بازنگري اساسي در روشهاي و تغيير شكاف بين دو وضعيت،    

  .علوم از نيازهاي اساسي است
  

، روش ارزشـيابي  هـاي  حيطـه  وزشي،آم سطوح، ابييارزش انساني،علوم:  كليد واژه ها              
   آموزشيمهارت، ارزشيابي

  
  پيشنهاد مدل تأثير : هاي علوم انساني را بيشتر كنيم ضريب تاثير پژوهش

   دانشگاه شيراز–عبدالمهدي رياضي 
  

يكي از مسايل مهم در جامعه ي ما، نبود ارتباط پويا و تنگاتنگ بين مراكز تحقيقاتي علوم انساني و 
در يك نگاه كلي ايـن  . باشد هاي علوم انساني در نهادهاي مختلف مي  اجرايي حوزه تصميم گيران 

در حـوزه ي  . شود موضوع به گست و شكاف بين نظام علمي و نظام توسعه ي كشور مربوط مي     
رسد مسأله ي مهم و آني كه بايد به آن پرداخت، پاسخگو كردن تحقيقات و  علوم انساني به نظر مي

ه     عالقه به تأثيرگذاري پژوهش. نساني استهاي علوم ا    پژوهش ساني در جامعـه رو ـب هاي علوم اـن
تواند  هدف اين مقاله ارايه ي مدل يا الگوي سه عنصري از تأثير پژوهش است كه مي. افزايش است

هايي براي حمايت از استفاده از نتايج پـژوهش   براي سنجش وضع موجود و همچنين پيشنهاد گام  
  .ها باشد گيري  تصميمهاي علوم انساني در
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 در اين مقاله، پس از طرح موضوع هاي مقدماتي به ارايه ي الگوي تاثير مي پـردازيم كـه شـامل         
  :عناصر زير است

  بافتار انجام تحقيقات علوم انساني  -1
 بافتار بكارگيري نتايج تحقيقات علوم انساني  -2

 بافتار ارتباط بين دو عنصر باال    -3

 ارايه ي پيشنهاداتي در زمينه ي ارتباط بيشتر بين مراكز تحقيقاتي علوم مقاله با يك نتيجه گيري و     
انساني و مراكز تصميم گيري و اجرايي كشور به منظور تاثيرگـذاري بيـشتر پـژوهش هـاي علـوم       

  .انساني به پايان خواهد رسيد
  
  
  
  

ساني،      :  ها كليدواژه اط نظـام   ارتبـ  پژوهش هاي علوم انساني، تاثيرگذاري پـژوهش هـاي علـوم اـن
 پژوهشي با نظام توسعه

  
  
  
  
  

   در ايران و راهكارهاي ارتقاء رشته كارآفريني آموزشيبررسي مشكالت
  دكتر بهروز زارعيعضو هيئت علمي گروه مديريت كارآفريني دانشگاه تهران
ارشد مديريت كارآفريني دانشگاه تهران    مهدي سميع زاده دانشجوي كارشناسي 

  
واره نقشي حياتي در فعاليت منابع انساني سازمانها و جوامع عهـده دار  رشته هاي علوم انساني هم   

. بوده اند و امروزه با حضور در عرضه هاي رقابتي و كاربردي ، نقش راهبردي تري ايفا مي كننـد  
بدون شك آموزش و ارائه مباحث رشته هاي علوم انساني در دانشگاه ها و مراكز پژوهشي داراي   

ند و اين امر در كشورهاي جهان سوم از جمله ايران بيـشتر مـشهود مـي    مشكالت متعددي بوده ا  
ه دوره        . باشد رشته كارآفريني نيز به عنوان يكي از رشته هاي علوم انساني از نظر آموزشـي و اراـئ

با لذا . هاي آموزشي مرتبط با آن ، داراي مشكالتي مشابه با رشته هاي ديگر علوم انساني مي باشد
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سياري از     كارآفريني و  حساسيت رشته توجه به اهميت و  كاربرد آن در اجتمـاع و عالقـه منـدي ـب
به اين مقاله نخست داوطلبان گروه علوم انساني به انتخاب اين رشته در آزمون ورودي دانشگاهها ، 

و در ادامه مقاله راهكارها و بررسي مشكالت و معضالت آموزشي و پژوهشي اين رشته پرداخته      
نوان راه حل مسائل موجود به صورت مجزا براي دست اندركاران تـصميم گيـري    پيشنهاداتي به ع  

ه         كالن، اساتيد و گروههاي علمي آموزشي و دانشجويان مختلف براي ارتقا رشته كـارآفريني اراـئ
  .شده است

  
  
  

علوم انساني ، آموزش كارآفريني ، مشكالت آموزشي ، راهكارهـا و پيـشنهادات ،    : ه ها كليد واژ 
  كارآفرينيارتقا 
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  بررسي مسائل زبانهاي خارجي در مقاطع تحصيالت تكميلي و
   راهكارهاي ارتقاء آنها در دانشگاه هاي كشور

  
  استاديار دانشكده زبانهاي خارجي دانشگاه تهران دكتر طهمورث ساجدي

  
پس از بحث ضرورت تاسيس دوره هاي كارشناسي ارشد و دكتري در رشته هاي مختلف   

ت، موضـوع       زبانها ي خارجي، آن هم منطبق با نيازهاي فعلي و سياستگزاري هاي دوردسـت دوـل
تخصص اساتيدي كه به تدريس واحدهاي مربوط مي پردازند و لزوماً هم عهده دار پايان نامـه و     
رساله مي شوند، عمالً بروز مي كند و كم كم به يكي از معضالت مهم در راه ارتقاي علوم انساني 

سبتاً    . دتبديل مي شو   چون كه فرد بدون تخصص الزم و صرفاً براي كسب ماديات، سوژه هاي ـن
تكراري و مشابه هم را بدون اين كه آخرين داده هاي آن منظور گردد، پذيرفته و در نتيجه كار بي 

در اصل استاد راهنما بايستي بر سوژه اشراف كامل داشته باشد و ضرورت . لطفي را ارائه مي كند  
سله مراتب امر، يعني نگارش، دفاع و چگونگي بررسي آي تم ها را براي نمرة نهـايي   توجه به سل  

سرانجام اين كه ضرورت نقد و بررسي اين پايان نامه ها و رساله ها بايستي به . مدنظر داشته باشد
صورت مقاالت پژوهشي فراهم گردد تا در راستاي ارتقاء علوم انساني خوب از بد تميز داده شود 

هدف از ارائه اين مقاله ابتدا برشمردن معضالت فعلي ارتقاء علـوم  . لت كار نشان داده شود و اصا 
انساني است و سپس بررسي و پيشنهاد راه كارهايي براي زدودن آنها است كه در غايت منجر به      

  .ارتقاء خواهد شد
  

يرواقعي، مسائل زبانهاي خارجي، تحصيالت تكميلي، مسئله تخصص واقعي و غ   :كليدواژه ها
رابطة دروس تخصصي با پايان نامه ها و رساله ها، نقد تحقيقات در نشريات دانشگاهي، پيشنهاد 

  .حذف حق الزحمة رساله ها
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  : ديريت فرآيند ترسيم نقشه جامع علمي كشورم
  و متوازن به رشته هاي علمي دانشگاههانظام مندرويكردي 

 
   مديريت دانشگاه اصفهانعضو هيأت علمي گروهدكتر آرش شاهين

 دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت صنعتيمحمدعلي مهبد

 
  

 در ديدار روساي دانشگاه ها، موسسات آموزش عالي و مراكز تحقيقاتي سراسر مقام معظم رهبري
، لزوم تبديل علم گرايي و علم محوري را به گفتمان مـسلط جامعـه در   1385كشور در مرداد ماه    
ر شدند و با اشاره به هدف سند چشم انداز بيست ساله كشور براي رسيدن به همه بخش ها يادآو   

ا    فرمودندرتبه اول علمي منطقه تاكيد        كه نقشه جامع علمي مهمترين نياز كشور است كـه بايـد ـب
ترسيم آن و بر اساس زمان بندي و با راهبردي مشخص، به سطوح باالي دانش روز و جهش علمي 

  .دست يابيم
اين مقاله سعي شده است فرآيند ترسيم نقـشه جـامع علمـي كـشور مـورد      تا، در   اين راس در  

نكته حائز اهميت آن است كه هدف اين مقاله مديريت فرآيند ترسيم نقشه علمي . بررسي قرار گيرد
راي ايـن    . اسـت علمي كـشور  كشور مي باشد كه در واقع پيش نيازي براي ترسيم نقشه جامع     ـب

 و توسعه علمي و تفاوت ميان آن دو بطور مختصر مـشخص گرديـده     مفاهيم رشد علمي   ،منظور
 نحوه مديريت و ايجاد توازن ميان دانش و فناوري به عنوان اركان اصلي علم مورد ،در ادامه. است

 مدلي استراتژيك به منظور برنامه ريزي براي رسيدن به سطوح باالي ، در پايانوبررسي قرار گرفته 
  . شده استارائهان و جهش علمي  نخبگيدانش روز، دلگرم

  

  

   نقشه جامع علمي كشور، مديريت استراتژيك، دانش، فناوري:كليد واژه ها 
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  كاربردي و تخصصي كردن آموزش زبان و ادبيات عربي در دانشگاه
  محمود شكيب انصاري استاد دانشگاه آزاد اسالمي واحد رامهرمز

  

اهي بس رفيع  و مهـم در مطالعـات   زبان و ادبيات عربي از ديرباز داراي جايگ 

افزون بر اين زبان عربي زبان رسمي و زنده  .ايران شناسي و علوم اسالمي بوده است 

 ميليون جمعيت در جهان 250 كشور عضو سازمان ملل است كه بيش از  20بيش از   

 امروز دارد ؛ برخي از اين كشورها در همسايگي ما قرار دارند ، و كشور ما با تمام اين

كشورها روابط حسنه دارد و با بسياري از آنان روابط اقتصادي و اجتماعي و فرهنگي 

زبان و ادبيات عربي در دانشگاه هاي ما هم به عنوان يك رشتة تخصصي و هم ميان . 

پيشينة .  واحد دانشگاهي دولتي و غير دولتي تدريس مي شود 60رشته اي در بيش از 

الهيـات فعلـي   ( تأسيس دانشكده معقول و منقـول  آموزش اين زبان به دهه بيست و    

امروز اين سئوال مطرح مي شود كه آيا اين رشته با اين اهميت . باز مي گردد ) تهران 

و ضرورت ، و با اين گستردگي و هزينه هاي بسيار زياد به هدف هاي از پيش تعيين 

  شدة خود دست يافته است يا خير ؟

رسش ، طرحي تخصصي كاربردي و هدفمند در اين مقاله ضمن پاسخ به اين پ

  .براي سه دورة كارشناسي و كارشناسي ارشد و دكتري ارايه مي شود 

  

  

 اهميت زبان عربي ، كاربردي كردن زبان عربي ، تخصصي كردن زبان :ها كليد واژه 

  .عربي 
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  بنيادي ترين كاركردهاي علوم انساني: آگاهي بخشي و نقادي
  و هيئت علمي دانشگاه شيرازعض: دكتر بابك شمشيري

  
اگر در گذشته هاي دور براي . به صور گوناگون مطرح شده است» فايده مندي علم«در سدة اخير  

د، در دوران معاصـر، ايـن    » علم براي علم«علم، في نفسه يا به تعبيري    ارزش و اهميت قائل بودـن
شأن و جايگاه علوم مختلف در به طوري كه فايده مندي و كاربرد است كه . شعار تغيير كرده است

، اين گزاره خود حكايت از »دانش توانايي است«اگر امروزه گفته مي شود . كند جامعه را تعيين مي
به ديگر سخن، دانش بايد بتواند به توانايي منجر شود در غيـر  . موضوعيت فايده مندي علوم دارد     

ي نيز مفهومي است كـه در بطـن خـود    تواناي. بر آن، اشتباه باشد» دانش«اين صورت شايد اطالق   
به نظر مي آيد كه رابطة علم و كاربرد آن در حيطة علوم تجربي . داللت بر كاركرد و سودمندي دارد

در اين حيطه حتي دانشهايي كه كامالً جنبة نظري محض دارند، فايده . بسيار شفاف و آشكار باشد
 مهندسي نشان مي -ير علوم پزشكي و فنيمندي خود را در فناوري و ساير حيطه هاي كاربردي نظ

اين در حالي است كه پرسش دربارة كاركردهاي علوم انساني در جامعه، همچنان به عنـوان   . دهند
از اين رو مقالة حاضر به تبيين كاركردهاي علوم انساني در . سوالي بنيادي به قوت خود باقي است

 اين موضوع، نشاندهندة آن است كه مي توان مرور ديدگاههاي مختلف دربارة. جامعه پرداخته است
  :كاركردهايي مثل موارد ذيل را براي علوم انساني در نظر گرفت

  ساخت مباني نظري علوم و فنون گوناگون،) 1
  فهم عميق علوم طبيعي در گرو علوم انساني     ) 2
  جهت دهي به علوم مختلف،) 3
  هدفمند كردن فرد و جامعه،) 4
  و جامعه،                    سالم سازي فرد ) 5
  هاي اجتماعي و سياست گزاري اجتماعي، ريزي برنامه) 6
  .رشد و تكامل فرد و جامعه) 8حفظ انسجام و يكپارچگي جامعه، ) 7

اين كاركردها عبارتند . تجزيه و تحليل اين كاركردها، حكايت از ناديده انگاري دو كاركرد مهم دارد
نتيجة مقاله حاضر آن است كه هشت كاركرد .  و نقادي علوم انسانياز  است از نقش آگاهي بخشي

. يا ناقص هستند و يا بي نتيجه) آگاهي بخشي و نقادي(نامبرده بدون در نظر گرفتن اين دو كاركرد 
به ديگر سخن، نقش اصلي علوم انساني را نه در كاركردهاي ملموس و عينـي، بلكـه بايـستي در         
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نقشي كه به تنهايي كافي است تا ضرورت توجه و .  آن جستجو كردرسالت آگاهي بخشي و نقادي
  . سرمايه گذاري در آن را توجيه نمايد

نكته اي كه هم در برنامـه ريـزي درسـي    . توجه به اين نقش، نكتة بسيار مهمي را آشكار مي سازد  
علوم انساني چه در سطح آموزش عمومي و چه در سـطح آمـوزش عـالي، و هـم در شـيوه هـاي          

اين نكتة مهم و اساسي عبارت است از در هم تنيـدگي  . وزش آن بايستي مورد اهتمام قرار گيرد آم
به ديگر سخن علوم انساني زماني قادر به اجراي موفقيـت آميـز   . شاخه هاي مختلف علوم انساني     

ه خـوبي         كاركردهاي خود به ويژه آگاهي بخشي و نقادي است، كه در درجة نخست، اين علوم ـب
دين  . فهم و درك اين علوم نيز منوط و مشروط به آموزش مناسب آن است . ك شوند فهم و در   ـب

هاي مختلف علوم انساني، زماني صورت مي  ترتيب نگارنده بر اين باور است كه فهم و درك شاخه
ي    . گيرد كه علوم انساني به صورت يك كل يكپارچه و در هم تنيده ديده شود      به نظر مـي آيـد ـب

غفلتي كـه از  . ق از جمله نارسائيهاي آموزش علوم انساني در سطح جهان باشد توجهي به نكتة فو   
در سدة اخير ناشي شده ) از علوم تجربي(تخصص گرايي بسيار شديد، كليشه اي و بعضاً تقليدي 

  .  است
  
  

 برنامه ريزي درسي، -4، )روشنگري( آگاهي بخشي -3 علوم انساني، -2 كاركرد، -1:كليد واژه ها 
  . نقادي-6 آموزش  شيوه-5
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  رشته هاي علوم انساني  در دانشجويان  و ايجاد قابليت  عالي آموزش

  عضو هيئت علمي دانشگاه گيالن   عباس صادقيدكتر

   عضو هيئت علمي دانشگاه گيالناحمد ابراهيم زاده 
   

   سـوال   اين  همواره در واقع .  ت اس  عالي  آموزش  مهم  از اهداف  يكي  در دانشجويان    ايجاد قابليت 
رژي   وقت  و صرف  از حضور در دانشگاه  دانشجو پس  يك   كه   است   بوده  مطرح االخره   و اـن ا    ـب  ـب
شگاه  هايي  توانايي  بايد برخورد كند؟ چه  چگونه  و اجتماعي   فردي  مسائل    كـسب   را بايد را در داـن

ل   و عيني  عملي  صورت به  هايي  زمينه ها در چه   توانايي  كند؟ اين   ؟ و   اسـت   و توجـه   بررسـي   قاـب
   ابتـدا يـك    كـه   است  شده  سعي  مقاله  ؟ در اين ها چيست  در دانشگاه  موثر بر ايجاد قابليت      عوامل
   يعنـي   با قابليـت   در رابطه  اساسي  نكته  سه  به  شود و سپس  ارائه  قابليت  از مفهوم    عملياتي  تعريف
   از اخذ بازخورد از كيفيت  در آن كه (  از كالس  خارج  با محيط  قابليت  ، رابطه   قابليت  براي  آموزش
شود   مي  بحث  فردي  استقالل  به  كار و نيز توجه  و محيط  در جامعه ، تغييرات التحصيالن  فارغ فعاليت

  هـا ، يـادگيري   ها و مهارت دانش كاربرد   در آن كه (   يادگيري  و كيفيت   قابليت   رابطه  و همچنين ) 
   و تحليـل   و تجزيه مورد بررسي) شود  مي  بحث  فعال  و نيز يادگيري   پذيري   ، مسئوليت   مشاركتي
  .شود  مي  ارائه  آن  و ارتقاء كيفيت  ايجاد قابليت  براي  پيشنهاداتي گيرد و در پايان قرار مي

  

  

  جو، علوم انسانيآموزش عالي ، قابليت ، دانش : كليد واژه ها
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  ، ضرورت ها ، راهكارها و پيامدهاي آن تفكر خالق               

دانشگاه دانشكده مديريت و حسابداري عضو هيأت علمي                                   دكتر غالمعلي طبرسا
  شهيد بهشتي

  
  

ز آدم چه بسا كه آدمي  ي انتظار مي رود    تفكر عالي ترين فعاليت ذهن است و تنها چيزي است كه ا
اين قدرت تفكر است كه آدمي را از ساير موجودات . فرهنگ و تمدن خويش را مديون تفكر مي داند

  .اخته و آن را برتري مي بخشد متمايز س
هيچكس را نمي توان وادار كرد كه به .     انديشه در مرحله توليد ، تقسيم پذير و تضييق بردار نيست 

خاصيت انديشه است اندازه ج  –چه بخواهد و چه نخواهد  –انديشه . يره اش فكر كند و اين ماهيت و 

توليد مي شود ؛ اما آنچه مهم است ، دخالت در مرحله توزيع و مصرف آن است ، آن هم با آگاهي از 
  .چگونگي توليد انديشه و رعايت قواعد 

به جاي  3متمايز ساخته و معتقدند كه تفكر خالق تفكر خالق و منطقي را از هم 2 و دوبونو1    گيلفورد
برداشتن يك قالب و بسط آن مي كوشد تا از طريق پيوند چيزها به گونه اي ديگر ساختار قالب را تغيير 

ر مي گردد.دهد  خطا اصرا ؛ بلكه در بروز  اما . ضمن اينكه  هيچ قضاوتي درباره ايده ها صورت نمي گيرد 
گزيند كه اطمينان وجود دارد به نتيجه مي رسند؛ تفكر خالق به كشف راه تفكر منطقي راه هايي را بر  مي 

بنابراين . هاي نا مطمئن مبادرت مي ورزد چرا كه ممكن است اين راه ها به نتايج با ارزشي منتهي گردد 
. تفكر منطقي با واقعيت هاي موجود محدود مي شود اما تفكر خالق پاي در مسير مجهوالت مي گذارد

  .ته اين دو جنبه مي توانند با حفظ جايگاه خويش مكمل هم باشندالب
    در اين مقاله بر آنيم تا با روشن ساختن واژه هاي خالقيت ، تفكر خالق ، مراحل و ويژگي هاي اين 
نوع تفكر، تكنيك هاي ترويج آن و لزوم به كارگيري اين مهم را در حوزه مطالعات علوم انساني متذكر 

  .شويم 
  
  
   ، استدالل1و همگرا   6 ، تفكر واگرا5 ، تفكر خالق ، تفكر جانبي4خالقيت : يد واژه هاكل

                              
1 . Gilford 

2 . De Bono 
3 . creative thinking 

4 . creativity 
5 . lateral thinking   

6 . divergent 
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  روش هاي نوين در آموزش فلسفه
  الهام فخرايي  دانشجوي كارشناسي ارشد فلسفه اسالمي 

  
ه و  . انديشيدن يكي از اجزاء الينفك زندگي بشري است  همه ما با انديشه آشناييم چه بطور آگاهاـن

سان از سـاير موجـودات در همـين      . اني كه به آن توجه نداريم   چه زم  در واقع بايد گفت فـصل اـن
ه خـود      . انديشمند بودن اوست   سان را ـب از طرفي يكي از عرصه هايي كه بطور جـدي انديـشه اـن

فلسفه و تفكر فلسفي در واقع اين فرصت را براي آدمي فراهم مي .  است" فلسفه "مشغول داشته 
چنانكه به جراءت مي تـوان گفـت ؛ در   . نه و هر چه بيشتر انديشمندانه زندگي كند  آورد كه آگاها  

هيچ برهه اي از تاريخ فرهنگي بشري نمي توان دوره اي را ياد كرد كه انسان پس از روي آوردن به 
 در همين راستا و در جامعه امروز كه تزايد و تناقض آراء بيش. انديشه به فلسفه بي اعتنا بوده باشد 

ا مـدد جـستن از يـك            از هر زمان ديگري به چشم مي خورد و بيانگر اين نياز اسـت كـه تنهـا ـب
انديشيدن جهت يافته و فعاالنه است كه مي توان از آسيب هاي چنين فضايي در امان مانده و در    

نگارنده بر آن است كه بهترين روش براي آموزش . عين حال گرفتار ركود و جزم انديشي نشويم  
ا تمـام سـنين       فلسفه  ، وارد شدن از راه هاي است كه نه تنها عموميت داشته باشد ؛ يعني بتواند ـب

ارتباط برقرار كند ، بلكه اوقات دلپذير و جذابي را بدنبال داشته باشد ، بگونه اي كه انديـشيدن و     
خـي  در اين مقاله سعي بر اين است كه با همين هدف بر. تفكر فلسفي مايه نشاط و پويايي باشد  

  . شيوه هاي نوين در آموزش فلسفه را مورد بررسي قرار دهد 
  
  
  

  فلسفه ، تفكر ، تفكر فلسفي ، آموزش فلسفه ، كودكان ، هنر  :  هاكليد واژه
  
  
  
  
  

                                                                                    
1 .convergent 



 ٢٣٩

  
  
  

  اي در اعتالي علوم انساني رشته نقش مطالعات ميان
  دانشگاه شيرازاعضاي هيات علمي  دكتر سيامك ساماني - فوالدچنگهدكتر محبوب

  
يـا  ) Discipline-based(مـدار   هاي دنيا الگوي رشـته  بيش از يك قرن است كه در اكثر دانشگاه   

اي بر تخصص و مزاياي آن صورت  مطابق اين الگو تاكيد فزاينده. وابسته به رشته حاكم شده است
ه پـژوهش و    نظران يك رشتة خاص اجازه داده مي گيرد و تنها به متخصصان يا صاحب   مي شود ـب
هاي اخير، به دليل پيچيدگي جوامع و گـستردگي و تنـوع    در سال. ئة نظريه در آن رشته بپردازند ارا

هـاي رواج   مسائل، ناكارامدي اين الگو بيش از پيش آشكار شـده و ايـن امـر از مهمتـرين انگيـزه       
هـا   تر پديده تر موضوع و شناخت بيشترو كامل درك عميق. شود اي محسوب مي رشته  مطالعات بين 

  . باشد ز انگيزة ديگر رواج اين نوع تحقيقات ميني
ه يـك     هاي مختلف علمي در پاسخ اي فرايند درگيرشدن رشته رشته منظور از مطالعات بين   گـويي ـب

 حل يك مسئله، و يا طرح يك موضوعي است كه به خاطر پيچيدگي و وسعت زياد آن قابل  سوال،
ا اسـتفاده از يـك رشـتة واحـد نيـست           ل،  كلـين (طرح و بررسـي ـب در مطالعـات  ). 1998 و نيوـئ

. شود اي كارامد از هر رشتة علمي به عنوان يك منبع معتبر اطالعاتي به تناسب استفاده مي رشته ميان
يابنـد بلكـه درك    بنابراين، چنين مطالعاتي، نه تنها با تركيب اطالعات به دانش جديدي دست مي     

  . كنند  ايجاد ميها نيز تري از تشابهات و تمايزات بين رشته كامل
 و موانع شـناختي در   ها، زبان و اصطالحات فني هر رشته، ها، روش ها، ديدگاه   تفاوت در مفروضه  

درواقع، . سازد اي را محدود مي رشته ها از جمله مشكالتي است كه استفاده از مطالعات ميان     انسان
ب محققـان   هاي م انجام اين نوع مطالعات مستلزم صبر و شكيبايي و تحمل ديدگاه      ختلف از جاـن

  . است
ساني و    رشـته  در اين مقاله، ابتدا به اهميـت و ضـرورت گـسترش تحقيقـات ميـان           اي در علـوم اـن

 آن پرداختـه شـرايط انجـام   اي و  رشـته  شود، پس از آن به مفهوم تحقيقات ميان ها اشاره مي  دانشگاه
 نيز در ادامه مقاله مطرح خواهدوانع هاي غلبه بر اين م و راهگونه تحقيقات  اينموانع انجام . شود  مي
  .شد
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  اي، علوم انساني، دانشگاه رشته  تحقيقات ميان:كليد واژه ها 
  
  
  
  

بررسي جايگاه علوم انساني در نظام آموزشي، پژوهشي و مديريتي كشور و 
  SWOTارائه راهكارهاي ارتقاء آن با استفاده از مدل 

  متخصص مديريت استراتژيكدكتر داود فيض، استاديار دانشگاه سمنان، 
  

. علوم انساني در توسعه، پيشرفت و موفقيت سازمان ها و جوامع نقش كليدي بر عهده دارند     
ساني                   ي و كيفـي علـوم اـن يه دليل اين نقش كليـدي، كـشورهاي توسـعه يافتـه جهـت ارتقـاء كمـ

راي آن  سرمايه گذاري زيادي انجام مي دهند و در تخصيص بودجه و امكانات، اولويت    خاصي ـب
بررسي ها نشان مي دهد، علوم انساني در كشور ما از جايگاه مناسبي برخوردار نيست . قائل هستند

و نگرش رايج در جامعه به طور اعم و در مديران و مسئولين به طور اخص، نگرش منفي و دست  
ان و متخصصان حوزة در مقاله حاضر با استناد به نظريات اساتيد، خبرگ. دوم به اين علوم مي باشد

علوم انساني و نيز بهره گيري از يكي از ابزارهاي مهم و مـؤثر مـديريت اسـتراتژيك يعنـي مـدل        
SWOT    سعي شده است تحليل نسبتاً جامعي از وضعيت فعلي علوم انساني در كشور صـورت ، 

 عوامـل  تجزيه و تحليـل هـا در دو بخـش   . گرفته و راهكارها و استراتژي هاي مناسبي ارائه گردد  
انجام شده و استراتژي ها ) فرصت ها و تهديدات(و عوامل محيطي ) نقاط قوت و ضعف(دروني 

ه   WT و SO ،ST ،WOو راهكارهاي ارتقاء علوم انساني در چهار دسـته اسـتراتژي هـاي        ٌ، اراـئ
  .شده اند
  
  

 .4فرصت هـا و تهديـدات     . 3نقاط ضعف و قوت   . SWOT    2مدل  . 1 :كليد واژه ها  
  علوم انساني. 5استراتژي ها       

  
  
  
  



 ٢۴١

  
  
  
  
  

  
  تلفيق برنامه هاي درسي علوم انساني با رويكرد فلسفي

  
  )خوارزمي( يحيي قائدي ، استاديار دانشگاه تربيت معلم 

  
، ) 1996(، اودري و همكـاران  )1991(، شـوميكر   ) 1997(صاحب نظران مختلف نظير بينـه       

، ميت ) 1989(، جاكوبز ) 1990(، بركمپ )1958(سل در) 1969(، آردك ) 1981(همامفريس 
و بـسياري ديگـر   ) 1377(، مهرمحمدي) 1995(،اريكسون  ) 1973(،گود  )1994(،ليك) 1978(

گر چه هر صاحب نظر ممكن . تالش كرده اند تا تعريفي از برنامه درسي تلفيقي بدست دهند    
ـ       ق را متفـاوت تعريـف كـرده    است بر اساس نوع و الگوي برنامه درسي مورد نظر خود تلفي

  اما به طوركلي مي توان   .باشد
گفت، تلفيق برنامه درسي روشي است كه مواد يادگيري مشترك بـا مهـارت هـاي مختلـف            
برحسب نيازها ، ضرورتها ، ضعف ها و عوامل ديگر در برنامه هاي درسي سنتي يا موجود مي 

  .گنجاند
با رويكردهاي مختلف انجام داد ، يكي از ايـن  تلفيق برنامه درسي در هر مقطعي را مي توان      

ضرورت . رويكردها كه نويسنده ، قصد دارد در اين مقاله به آن بپردازد، رويكرد فلسفي است 
انجام چنين نوشتاري از آنجا ناشي مي شود كه درجه اول تلفيق برنامه درسي  امروز ضرورتي 

چه در ايران و چه خارج از ( آموزش عالي انكار ناپذير به نظر مي رسد ، اما چنين مفهوم در 
بيشتر در سطح مدارس صورت گرفته است و در سطح آموزش عالي كه تصور مـي   ) كشور  

رود فقط بايد دانش تخصصي و كارشناسي را انتقال بدهد ، كمتر بـه آن پرداختـه شـده دوم       
ر علوم انساني نويسنده معتقد است كه بسياري از ضعف ها د. مربوط به رويكرد فلسفي است   

. ، ناشي از غفلت جدي و اساسي از فلسفه و فلسفه ورزي در رشته هاي علوم انساني اسـت   
فلسفه با مسايل كلي تعريف ، طبقه بندي . فلسفه تحقيقي در ويژگيهاي ذاتي تفكر خوب است 
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  عبارت از همان چيزهايي نيست"، استنباط ، حقيقت و معني سروكار دارد و اين مسايل دقيقا
از آنجا كه بهترين كاردر . و روان شناسي و فيزيك يافت مي شود كه رشته هاي علمي تاريخ 

وهله نخست نزديك شدن يه چنين مسايلي بر حسب زمينه هاي گسترده آن است و در مرحله 
بعد رفتن به سوي مصاديق هر چه دقيق تري در رشته هاي خاص ، پس فلسفه  عـالي تـرين    

االت اساسي برمي خيزد تا بر اساس آن ما را با ساير رشته ها  آشنا چيزي است كه از آن سئو
كساني كه به طـور مـشخص در   . ساخته و ما را براي انديشيدن درباره آن رشته آماده سازد     

فراموش نكرده اند كه سئواالت منطقي ،معرفـت  . رشته هاي تحصيلي خاص فعاليت مي كنند       
برنامه درسي علوم . ز طريق فلسفه بدست آمده استا. شناختي و اخالقي ايي كه آموخته اند       

انساني در دانشگاهها را به نحوي مي توان باز طراحي كرد كه استقبال خوبي از فلسفه بعمـل     
  .اين مقاله قصد دارد به سئواالت اساسي ذيل پاسخ دهد.آورد
تلفيق چيست و تا چه اندازه و درچه سطحي مي توان از آن در برنامه هـاي درسـي       - 1

  وم انساني در دانشگاه استفاده كرد؟عل
رويكرد فلسفي چيست؟ فلسفه در چه معنايي مد نظـر اسـت و چـه مهـارت هـا و         - 2

مي دهد و چگونه مي توان آنرا با برنامه هاي درسي علـوم     توانمنديهاي به دانشجويان  
  انساني تلفيق نمود؟ 

  
  
  

  رد فلسفيعلوم انساني ، تلفيق برنامه هاي درسي ، رويك: كليد واژه ها 
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  ترويج تفكر انتقادي و خالق
  شهال قرباني دانشجوي ارشد تكنولوژي آموزشي دانشگاه آزاد اسالمي واحد كرمانشاه 

  
اظهار مي » بودوئن« انديشه انسان شكل دهنده ي زندگي اوست ، روان شناس نامدار فرانسوي

 مي گيرد و زندگي ما را شكل مي دهـد و  داردكه ايمان ما در واقع همان انديشه هاست كه شكل  
همين انديشه است كه جسم مان را تحت تأثير قرار مي دهد و اگر ايمـان و انديـشه يكـي شـود          
بسياري از مشكالت بشري حل خواهد شد ، مواقعي پيش مي آيد كه آدمي دچار دوگانگي تفكـر    

در درونش غوغائي برپا مي شود . مي شود و نمي داند كدام راه را بر گزيند و چه تصميمي بگيرد 
و منازعات باطني فكر او را مغشوش مي سازد و اگر نتواند تـصميم درسـتي اتخـاذ كنـد ، در آن       
صورت گرفتار اغتشاش فكري مي گردد كه اين خود نيز يكي از ضايعات رواني مهم به شمار مي 

ر خود بپردازد ، بايـد نقـش   رود و اين ناشي از چيست ؟ انسان عالوه بر اينكه بايد به تقويت تفك 
تفكر انتقادي و خالق را هم در زندگي خود مؤثر بداند ، در اين مقاله سعي نموديم كه نقش تفكر   
خالق و انتقادي در زندگي انسان ها را متذكر شويم كه تا چه حد داراي اهميت مي باشد ابتـدا از   

و مغز وسيله تفكر است و فكر چه تفكر ، كه هر چيز از فكر نشأت مي گيرد ، فكر همه چيز است 
و تفكر . و از تكنولوژي فكر كه الزمه ي زندگي امروزي انسانهاست. نقشي در زندگي انسانها دارد

در » تفكر خالق و انتقـادي « و توسعه چه رابطه ي با هم دارند ؟ و به دو پديده ي مهم و اساسي     
ه   خال: كنار هم پرداختيم و هر دو را از تعريف آنها شروع   قيت عبارت است از نگاهي متفـاوت ـب

و اينكه فرد خالق . پديده هايي كه ساير مردم نيز آنها را مي نگرند و تعريف هاي متفاوت ديگر   
با تغيير سروكار دارد كه خوشبختانه تغيير و تحول كلمه هاي موفق جامعه امروزي مي باشند پس   

 اين مقاله بيشتر تفكـر خـالق را مـورد    آموزش تفكر خالق الزمه ي هر جامعه ايي مي باشد و در  
بررسي قرار داديم به دليل عالقه به آن و نقش بارز آن و وجود منابع مختلف  و اما تفكر انتقادي كه 

معلق  از واژه ي يوناني بر گرفته شده و اينكه از افالطون سر چشمه گرفته، تفكر انتقادي ، قضاوت
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موزش تفكر انتقادي شيوه هايي را ذكـر نمـوديم و اينكـه    يا ترديد سالم تعريف نموده اند ، براي آ 
چگونه ترويج پيدا كند ؟ وضعيت تفكر انتقادي را در مدارس و دانشگاه ها بيان نموديم و در آخر 
تفكر خالق و انتقادي را با هم مقايسه نموديم اينكه هر دو الزم و ملزوم هم مي باشند و با توجه به 

باطات مي باشيم بهتر است جهت پيشرفت در علوم آنرا به عنوان رشته اينكه در عصر فناوري و ارت
« ي تحصيلي و يكي از شاخه هاي علوم انساني قرار داد و پيشنهاداتي در جهت رشد اين پديده    

ارائه نموديم اميد است كه توانسته باشيم در حد علمي خود و با كمـك از  » تفكر خالق و انتقادي   
ا تـالش مـسئولين     قوه تفكر خالق و انتقادي     مقاله ي مناسبي ارائه داده باشيم و در آخر بگـويم ـب

ر پـايي ايـن كنگـره       محترم اين كنگره يك قدم بزرگ در جهت ترويج تفكر انتقادي و خالق با ـب
  .   برداشته شده است 

  
  
  
  

  تفكر انتقادي، تفكر خالق، علوم انساني ، : ها كليد واژه 
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  ه به كودكانآموزش فلسف
  پژوهشي در زمينه آموزش تفكر

  سيد منصور مرعشي، عضو هيئت علمي دانشكده علوم تربيتي و روان شناسي دانشگاه شهيد چمران اهواز
  

تميز از اهميت انكار ناپذيري در زندگي فردي و حيات جمعي برخوردار  قدرت استدالل، داوري و
اگر دولتمردان و بانيان . يان نمي توان ناديده گرفتنقش اين مهارت ها را در تفاهم ميان آدم. است

فرهنگ هر كشوري بخواهند آينده كشورشان را تضمين كنند بايد در فكر تعليم و آموزش توانايي 
مطالعات و تحقيقات انجام شده نشان مي دهد . هاي فكري و ذهني به نسل هاي جديد خود باشند

ذهني و استداللي افراد بسيار دير است و بايد اين كار كه  دوران دانشگاه براي آموزش مهارت هاي 
» فلسفه براي كودكان « بدين ترتيب برنامه جديدي زير عنوان . را از دوره هاي كودكي شروع كرد

 سال پيش در 40 در حدود .طراحي شد و از آن طريق فلسفه وارد دبستان ها و مدارس گرديد
 اين نظريه را مطرح كرد كه چنانچه ذهن كودك را درگير 1»ماتيوليپمن«دانشـگاه كلمبيـا، پروفسور 

ليپمن معتقد بود كه اگر كنجكاوي . مباحث فلسفي كنيم مي توانيم نحوه تفكر او را رشد دهيم
طبيعي كودكان و ميل آنان به دانستن در باره جهان را با فلسفه مرتبط كنيم مي توانيم كودكان را به 

  .از پيش نقاد، انعطاف پذير ومؤثر باشندمتفكريني تبديل كنيم كه بيش 
 فلسفه براي كودكان، برنامه اي است كه كودكان مدرسه اي را در تمام مباحث كالسي در زمينه 

« اين برنامه، بهبود تفكر كودكان، از طريق معرفي بسياري از . موضـوعات فلسفي مشاركت مي دهد 
با استفاده از اين برنامه، . ررسي چنين سؤاالتي استبه آنها و توانا ساختن آنها به ب» سؤاالت بزرگ 

معلمان، كودكان را به تفكر عميق تر در باره ايده هايي كه پس كار مدرسه اي آنها قرار دارد، 
. در كالس درس صورت مي گيرد » 1اجتماع پژوهشي« اين اقدام عمدتاً در يك . تشويق مي كنند

كر فلسفي است، صرفاً فكر كردن و استدالل كردن نيست؛ از نظر ليپمن، اين نوع تفكر كه همان تف
تفكر فلسفي همچنين متضمن تفكر . بلكه تفكر فلسفي شامل فكر كردن در باره فكر كردن است

                              
1Matthew Lipman 
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كسي كه داراي تفكر فلسفي است، مسائل و تفكرات خود را مرتباً مورد . خالقانه و نوآورانه است
نها مجموعه هاي جديدتري از پيش فرضها را مورد بازانديشي قرار داده و ضمن تعريف مجدد آ

  .مطالعه قرار مي دهد
نتايج يك فعاليت پژوهشي در زمينه  »فلسفه براي كودكان« در اين مقاله، ضمن معرفي برنامه 

در اين گزارش، . پرورش مهارت هاي استدالل در دانش آموزان دوره راهنمايي گزارش خواهد شد
ر پرورش مهارت هاي استدالل دانش آموزان پسر دوره راهنمايي در تأثير روش اجتماع پژوهشي ب

  .مدارس نمونه دولتي شهر اهواز بررسي خواهد شد
  
  
  
  
  

  .آموزش فلسفه به كودكان، روش اجتماع پژوهشي، مهارت هاي استدالل: كليد واژه ها 
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 آموزش فلسفه به كودكان، پژوهشي در زمينه آموزش تفكر

  عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز يد منصور مرعشيس
  

اين پژوهش به منظور بررسي تأثير روش اجتماع پژوهشي در برنامه آموزش فلسفه به 
كودكان بر پرورش مهارت هاي استدالل دانش آموزان پايه سوم راهنمايي مدرسه نمونه دولتي 

 نفر دانش آموز پسر پايه سوم 60 شامل نمونه اصلي اين پژوهش. شهر اهواز انجام شده است
راهنمايي مدرسه نمونه دولتي شهر اهواز بود كه به روش نمونه گيري تصادفي ساده انتخاب 

ميانگين و انحراف معيار، حداقل و ( براي تحليل داده ها از روشهاي آماري توصيفي . شدند
 داده ها در اين پژوهش ابزار جمع آوري. و تحليل كوواريانس استفاده شد) حداكثر نمره

بود كه توسط مرعشي ، نمازكار و صفايي )NJTRS1(آزمون مهارت هاي استدالل نيوجرسي 
فرضيه اصلي اين . مقدم به فارسي برگردانده و ضرايب اعتبار و پايايي آن محاسبه گرديد

ت پژوهش تأثير روش اجتماع پژوهشي در برنامه آموزش فلسفه به كودكان را بر پرورش مهار
هاي استدالل در نمونه اي از دانش آموزان پسر پايه سوم راهنمايي مدرسه نمونه دولتي بررسي 

نتايج اين پژوهش نشان داد كه اجراي روش اجتماع پژوهشي در كالس درس مي . مي كند
نتايج اين پژوهش با . تواند بر پرورش مهارت هاي استدالل دانش آموزان تأثير مثبتي بگذارد 

  . تحقيقات انجام شده در خارج از كشور هماهنگ استيافته هاي
  
  

  آموزش فلسفه به كودكان، روش اجتماع پژوهشي ، مهارت هاي استدالل،: كليد واژه ها
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  ضرورت تجديد نظر در محتواي كتب درسي علوم انساني
  با تكيه به مفاهيم اسالمي

  عضو هيأت علمي دانشگاه زنجان  گروه جغرافيا   محمدكاظم مكملي
   

از .  مهـري قـرار گرفتـه اسـت     بي در حال حاضر علوم انساني نسبت به علوم ديگر متأسفانه مورد     
گردد ولي تصميم  ، جغرافيا و نيز علوم ديگر، هر چند اين كنگره دير برپا مي ادبيات زبان فارسي:  جمله

  . ين باره كامالً بجاست و مورد تقديرادر 
، بي ترديد به بيان علمي و با  ما في الضمير و ارائه نتايج هر علم براي بيان : ـ ادبيات زبان فارسي1

هـاي درسـت گفـتن و     به كار بردن واژگان علمي و ادبي از يك سو و رعايت قواعد دستوري و شيوه  
سته   ي اخير، عده شود، كه متأسفانه در چند دهه درست نوشتن از ديگر سو نياز مبرم احساس مي  اي داـن

اند كه به اين مهـم بايـد    هاي ادبي تهي ساخته ، زيبايي و ويژگي ن شيوا را از شيوايي يا ندانسته اين زبا   
  . توجه شود

»  هاي جغرافيايي و ارتباط آنها با هم علم بررسي پديده«: گويند  در تعريف جغرافيا مي:ـ جغرافيا2
، از  ي اوست زهاي اوليهي انسان با محيط به منظور رفع نيا  ولي رابطه;»ي انسان با محيط  علم رابطه «يا  

، نياز به راه دارند، پس راه و حمل و نقل نيز نياز اوليه يا در  غذا، لباس و مسكن كه تأمين هر سه:  جمله
در اين تعريف »  جغرافيا علم رفع نيازهاي انساني است«ي من  كل اولين نياز انساني است كه به عقيده   

محـيط فقـط محـيط    » ي انسان با محـيط  رابطه« زيرا در شود، حتي نيازهاي معنوي انسان نيز مطرح مي     
اند و انسان داراي نيازهاي معنوي  طبيعي است در حالي كه هم اكنون محيط فرهنگي را هم مطرح كرده

  .  ، صنعت وحتي اعتقادات ديني و مذهبي ، تكنولوژي ، روابط اجتماعي باشد مثل هنر، ادبيات نيز مي
الرطب «كند  شود و آن اينكه قرآن ادعا مي وضوع جديدي مطرح ميبا توجه به مطالب پيش گفته م

با اين ادعا، بايد ديد كه قرآن به جغرافيا چه نظري دارد و با ايـن ديـد   »  وال يا بس اال في كتاب مبين     
  . شود مطرح مي»  تباين جغرافياي اروپايي و قرآني«

وده     ه مـا كـل    ،  نظر به اينكه پيشگامان جغرافيا يوناني و اروپـايي ـب ّ علـم جغرافيـا را    در ايـن مقاـل
جغرافياي «ايم  ناميم و در مقابل مفاهيم جغرافيا را كه با ديد قرآني به آن پرداخته مي»  جغرافياي اروپايي«

  . اي انجام داد گوييم تا بتوان بين آن دو مقايسه مي»  قرآني
ر روي آن    ي زمين است و انسان حيواني ت در جغرافياي اروپايي محيط فقط كره   ابع محـيط كـه ـب

هـاي   ي اين نگرش استعمار، استثمار و جنگ وريش بيشتر، كه نتيجه چرد و هر كه زورش بيش بهره    مي
ي و   هاي اتمي خانمان سوز و پيشرفت تكنولوژي به منظور ساخت ابزار كشتار جمعي و بمب    ، ميكرـب

آني محيط نه تنها زمين بلكه كل اي بر كل زمين است ولي در جغرافياي قر شيميايي براي تسلط جامعه
و سـخرلكم  «.  كائنات است و انسان تابع محيط نيست بلكه زمين و اجرام سماوي مسخر انسانهاست  

سخر لكم الليل و «، »و سخر لكم الفلك لتجري في البحر بامره و سخر لكم االنهار» «...الشمس و القمر



 ٢۴٩

ها آيا خدا  در قرآن پديده» ... في السموات و االرضسخر لكم ما «و »  النهار و الشمس و القمر و النجوم
وري آزمندان  ها در همگاني بودن آنهاست نه بهره اهللا و خصلت ذاتي نعمت هستند و قوانين طبيعي سنة

، در سايه تعاليم اسالمي اميد است روزي تحميق جاي  و انحصارگرانه و چپاولگرانه قوم يا نژادي خاص
ار جاي خود را به همكاري و استعمار جاي خود را به انسان دوسـتي و تفـاهم   ، استثم خود را به تعليم 

المللي بدهد و اين امر عملي نيست مگر اينكه در كتب درسي و افكار نوباوگان و ذهن دانشجويان  بين
يم آموزان تباين بين جغرافياي اروپايي و قرآني را جا بيندازيم و به انسان بودن و انسانها بها بده و دانش

  .   و علوم انساني را گرامي بداريم
  
  
  

سان  ، ادبيات ، نيازهاي انساني ، اولين دانش بشري  علم:ها  كليد واژه  سان دوسـتي   ، جغرافيا، اـن ،  ، اـن
  .  ، دين و معرفت ، استثمار، استعمار، تفاهيم بين المللي خالق و مخلوق
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 هت ارتقاء علوم انساني در آموزش و پژوهشراهكاري ج: علوم انساني و كارآفريني
  

   عضو هيات علمي دفتر پژوهش و فناوري كوثر، وابسته به معاونت علمي بسيج دانشگاه تهرانرضا ميرعرب رضي
   عضو هيات علمي دفتر پژوهش و فناوري كوثر، وابسته به معاونت علمي بسيج دانشگاه تهران وسعيد رضايي

  
اني پر تالش و پر تكاپو را مي گذارانند، دانشمندان علوم سياست درك ما را    علوم انساني امروزه دور

از فرايند همكاري و رقابت ميان ملل ژرفتر مي كنند؛ مردم شناسان براي درك بهتر فرهنگ هاي خودي 
 و افكنند؛ اي برگذشته مي آورند؛ مورخان، نور تجربي و تبييني تازه اي فراهم مي و بيگانه، ابزارهاي تازه

با ) 1،ص1381؛ ترجمه سروش، 1995ليتل،.( بر همين شيوه، ديگر علوم انساني رو به رشد مي روند
اين همه، چيزي كه به چشم ناظران، و شايد مشتغالن به اين علوم مي رسد اين است كه علوم انساني 

تبييني و هاي  با اينكه علوم انساني از الگو. دچار نوعي كندي در رسيدن به اهداف خويش هستند
هاي مفهومي مختلفي بهره مي جويند و از اهداف تحقيقي متفاوتي برخوردار هستند ولي كمتر به  نظام

اند كه بتوانند از امكانات آن استفاده كرده و متكي بر آن باعث پديد آمدن  يك ساختار منعطف رو آورده
اين . حتي بيشتر داشته باشنداي همگام با علوم ديگر و  علوم انساني باشيم كه سرعت رشد و توسعه

داستان به يك حادثه اي نياز دارد كه مؤلفان اين نوشتار، اين حادثه را ورود كارآفريني و مولفه هاي آن 
  .در رشته هاي علوم انساني مي دانند

باشد، به دليل اين كه  ها مي هاي علمي يكي از  بهترين راه حل    اساساً حل مسائل علمي از طريق ابزار
باشند، نياز به راه حل و راهكارهايي دارند  هاي مختلفي مي وم انساني داراي مسائل گوناگون و مؤلفهعل

. هاي علمي برخوردار بوده باشد و همچنين در مقياس بزرگ و كوچك به آنها بنگرد كه از ويژگي
تواند تاثير قابل  ميهاي مترتب بر آن،  هايي كه در كارآفريني وجود دارد به دليل ويژگي ها و سياست الگو

البته به دليل تعريف نادرستي كه از كارآفريني در . توجهي در حركت و تحول علوم انساني داشته باشد
 در اختيار داريم، 47از اينترپرنيورشيپكشور ما ارائه شده است و عالوه بر آن ترجمه و معني كه 

آموختگان در آموزش   دانشضل بيكاريكارآفريني بيشتر، مباحث بيكاري و فرايند ايجاد شغل و حل مع
ها و مجموعه معاني است كه با  سازد، در حالي كه كارآفريني شامل مؤلفه عالي را به ذهن متبادر مي

كار آفريني با همراه داشتن .توسعه، خالقيت، عرضه مطالب، خدمات و توليدات جديد همراه است
هاي كسب و كار، شناسايي  كارآفرينانه، مهارتها، تفكر كارآفرينانه، يادگيري  مفاهيم شناخت فرصت

هاي الزم در جهت پيشرفت هر علمي مي تواند  هاي جديد، خالقيت، نوآوري و عرضه راهنمايي ايده
علوم انساني از اين ناحيه هنوز به طور كامل متنفع نشده است و به پرورش روحيه . حركت كند

لذا مسئله تحقيق حاضر اين مي باشد كه چقدر تاثير . كارآفريني در علوم انساني كمتر توجه شده است
  . هاي كارآفريني به رشد و توسعه آموزش و پژوهش در علوم انساني كمك مي كند گرفتن از مولفه

                              
47 - Entrepreneurship  
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اي در باب اهميت علوم انساني در نظام آموزش، مفاهيم و كليات كارآفريني،     مقاله اصلي شامل مقدمه
سپس به جايگاه كارآفريني .  و نقش كارآفريني در آنها خواهد بودآموزش و پژوهش در علوم انساني 

هاي علوم انساني و بعد از آن، به نقش كارآفريني آكادميك در پيشبرد علوم انساني خواهد  در رشته
هاي علوم انساني و نتيجه گيري  مقاله در قسمت، به داليل نياز به آموزش كارآفريني در رشته. پرداخت

  .  خواهد يافتاز بحث اختصاص
  
  
  
  

  علوم انساني، كارآفريني، توسعه آموزش، توسعه پژوهش : كليد واژه ها 
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  آثار مثبت آموزش  تفكر انتقادي در نظام آموزشي
  مسئول گروه پژوهشي فبك در پژوهشگاه( عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيسعيد ناجي 

  
اين برنامه كه در بيش از  آموزش.  فلسفه براي كودكان به آموزش تفكر انتقادي اختصاص داردبخشي از

 را تفكر انتقاديآنها . دورترين نقاط جهان در حال انجام است از دبستانها شروع مي شود  كشور درصد
 ني محقق و نيزدانشجويا  دانش آموزان وتربيتبرآنند  و  برده...) ابتدايي، متوسطه و(به داخل مدارس   

شهرونداني معقول را به طور بنيادي از سطوح يا يين سني شروع كنند، چون ممكن اسـت چنـان كـه       
  .است  حتي سنين دانشگاهي هم ديرهاي تفكر، مهارتاعتقاد دارند براي يادگيري  وانشناسانربرخي 

 مي تواند يكي دقيقاي كه چيز به طور كلي پايه گفتگو و ديالوگ در اين كالس ها بنيان نهاده مي شود، 
  . محسوب شود تحقيق در علوم بويژه در علوم انسانياز اصلي ترين عناصر 

ري از مهارت اانجام اين برنامه و آموزش تفكر انتقادي در كنار ساير انواع تفكر موجبات باال رفتن بسي 
 لي تعلـيم و هاي تحصيلي از جمله مهارت تحقيق و ارزيابي صحيح شده است كه در واقع هدف اصـ  

پـرورش و تغييـر آن از    موزش در واقع موجب دگرگـوني آمـوزش و  آاين نوع . تربيت در اسالم است 
  .حافظه مداري به تفكر مداري ميشود

 پرورش و تاثيرات تعيين كننـده آن در آمـوزش    ودر اين مقاله نحوه آموزش اين نوع تفكر در آموزش 
  .ر نظام آموزشي بررسي ميشودعلوم انساني و و بار آوردن ذهن هايي خالق د

  
  
  
  

فلسفه كودكان ، آموزش انتقادي، مهارت هاي تحصيلي، تعليم و تربيت، حافظه مداري ، : كليد واژه ها 
  تفكرمداري ، آموزش و پرورش
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  ضرورت ترويج تفكر انتقادي و خالق در جامعه امروز

  
  راضيه ندافي كارشناس ترويج و آموزش كشاورزي

  
ي  به ندرت فكـرمي شد كه ممكـن است افـراد را متفكرو خالقدرگذشته  بارآورد اعتقاد همگاـن

ارة ماهيت تفكراين بود كه اين مشخصا كيفياتي ذاتي و موروثي هستند كه به هيچ وجه امكان ت درـب
نشان دادكه تفكر، حل مشكل و  اما نتايج تحقيقات.تصرف درآنها وجود ندارد و كنترل ودخـل 

تفكر يك واقعيت و پديـده اي طبيعي است كه تمام  بلكه يده هاي متـافيـزيكي نيستند،خالقيت پد
تفكررفتـاري يادگرفتني است  .نظامها و اصول حاكم بررفتارانسان درآن نيزصادق است قـوانيـن و

  .كردن شرايط قابل كنترل ، متفكر و خالق بارآورد وبنابراين مي توان افراد را با فراهم
رده عصري است كه تحت عنوان عصر حاضر عصر درايـن دوره .مي شود انفجاراطالعات از آن نام ـب

همچون اينترنت و شبـكه هاي جهاني اطـالع رساني به  اي هاي پيشرفته آوري اطالعات ازطريق فن
 باشد بلكه تجزيه و وكارساز شوند ، بنابراين صرف داشتن اطالعات نمي تواند مفيد مي وفـور يافـت

تفكرانتقادي و خالق برپاية اطالعات به تقسيم .حائزاهميت است   و نحوة كاربرد اين اطالعاتتحليل
قوانين علمي و ارائة  كشف مي پردازد و برهمين اساس با   تجزيه و تحليـل و كاربرد اطالعات ، بندي

امروزه نـابراين هدف اصلي تعليم و تربيت  ببخشد نظريه هاي جديد به روند توليد علم شـدت مي
ترويج تفكر انتقادي و خالق در جامعه امروز،به . تربيـت انسـانهاي متفـكرو خالق باشـد  بايسـتي

و با شكل گيري اين . افراد كمك مي كند تا ضمن استدالل ، مطالب را تجزيه و تحليل و ارزشيابي كنند
را تفكرانتقادي و خالقيت زندگي آماده مي شوند زي و آنان براي ورود به عرصة كار ، تفكر در افراد
غيركنوني  متايجاد مي كنند كه او را براي رقابتها و چالشهاي دنياي  جسمي در شخـص-قـدرتي ذهني 

تفكرانتقـادي و خالق  امروزه كارشنـاسان وپژوهشگران اتفـاق نظردارند كه . به سرعت آماده مي سازند
  .ه بايد بخش الينفك آموزش درهرمقطعي باشد بلك نه تنـها بايد يكي ازاهـداف تعليم و تربيت باشد

موزش و تعليم و تربيت  آ در روند رانگارنده بر آن است تا ضرورت ترويج تفكر انتقادي و خالق
 به سرعت در حال پيشرفت امروز مورد بررسي قرار دهد و با استفاده از ديدگاه ها و نظرات  ،        جامعه

ينه به ارائه نكاتي در باب ضرورت ترويج تفكر انتقادي و خالق پژوهشگران و صاحبنظران در اين زم
  بپردازد

  
  آموزش و پرورش  ترويج، تفكر انتقادي، تفكر خالق،: كليد واژه ها
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بررسي ميزان گرايش دانشجويان رشته هاي علوم انساني  به تفكر انتقادي و راههاي 
  ارتقاء آن

  )مطالعه موردي دانشجويان دانشگاه شيراز(
  

  اصر نوشادين
 به "معنا بخشي"       امروزه دسترسي به اطالعات بيشتر مطرح نيست، بلكه 

تفكر انتقادي باعث مي شود تـا   . كميت اطالعات داراي اهميت زيادي است     
فراگيران در دوران زندگي خود داراي ساختار دانشي منسجم باشند كه بتوانند 

اق دهند و صرفا مشغول كسب يادگيري هاي جديد را با يادگيريهاي آتي انطب   
پژوهش حاضر با هدف بررسي ميزان .قطعات مجزاي دانش و اطالعات نباشند 

گروه نمونه شامل .گرايش دانشجويان رشته علوم انساني به تفكر انتقادي است  
 دانشجوي دختر و پسر از رشته هاي حقوق، تاريخ،علوم تربيتي،اقتصاد و   120

 و ذهن باز  بر روي آنها اجرا CCTDIي جامعه شناسي مي باشد كه مقياسها
  .گرديد

مقايسه دوره و رشته نشان داد كه دانشجويان دوره  دكتري گرايش بيشتري به 
تفكر انتقادي داشتند و در بين رشته هاي مختلف دانـشجويان رشـته جامعـه       

همچنين هيچ گونه تفـاوت  .شناسي بيشترين گرايش را به تفكر انتقادي داشتند   
  .رايش به تفكر انتقادي مشاهده نگرديدجنسيتي در گ

  
  خالقيت.5اشتغال ذهني  .4بلوغ فكري  .3ذهن باز و بسته  .2تفكر انتقادي  .1  :كليد واژه ها 
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  شناختي تحقيقات علوم انسانيروش شناسي الكاتوشي راهي براي حل معضل روش
  )مطالعه موردي علم اقتصاد در ايران(

  
   هيئت علمي اقتصاد دانشگاه اصفهاندكتر محمد واعظ عضو
  اله شهنازي كارشناسي ارشد اقتصادروح

  
اهميت نظريه پردازي بومي . ترين وظايف عالمان علوم انساني نظريه پردازي استيكي از مهم

هاي فردي تك تك و جمعي و در علوم انساني، از آنجا كه مرتبط با انسان است و رفتار و ويژگي
باشد و به نوعي در اين علوم عمدتا تئوري واحد، ثابت و جهان شمولي متفاوت ميها اجتماعي انسان

  . وجود ندارد،  بسيار بيشتر ساير علوم است
شناختي نظريه پردازي در علوم انساني و خصوصا كمبود نظريه پردازي صحيح و معضل روش

باتوجه به . اد كشور استعلم اقتصاد از جمله مشكالت نظريه پردازي در علوم انساني و علم اقتص
اينكه فرايند نظريه پردازي نيازمند يك مهندسي است و دانشمندان زيادي روي متدهاي نظريه پردازي 

بتواند در ) با توجه به ايرادات وارده به ساير متدها(رسد متدولوژي الكاتوش اند، به نظر ميكار كرده
اين مقاله به دنبال بررسي . ايي بيشتري داشته باشدپردازي علوم انساني و علم اقتصاد كارطراحي نظريه

  .امكان استفاده از چينش و متد الكاتوش در نظريه پردازي اقتصادي كشور است
مقاله در نهايت بدين . اي استروش مطالعه اين مقاله تحليلي با استفاده از مطالعات كتابخانه

توان از  اين مقطع از تاريخ اقتصادي كشور ميرسد كه براي نظريه پردازي در حوزه اقتصاد درنتيجه مي
بطوري كه نه (روش الكاتوش استفاده كرد با اين شرط كه فروض هسته سخت به دقت انتخاب شوند 

به عبارتي فروض هسته مركزي اقتصاد مرسوم ) صرفا اقتباسي باشند و نه فارغ از تجربيات عام بشري
  .بايد تعديل شده و توسعه يابد

  
  
  

   نظريه پردازي، علوم انساني، علم اقتصاد، روش شناسي الكاتوش  :ه ها كليد واژ
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  :محور هشتم 
  نقش نهادهاي كشور در ارتقاء علوم انساني

  :موضوعات
  نقش نهادهاي قانونگذاري •
  هاي علميه، و مؤسسات آموزشي و پژوهشي نقش دانشگاهها، حوزه •
  هاي فرهنگي نقش وزراتخانه •
  هاي عمومي رساني، و رسانه  ا، مراكز اطالعه نقش كتابخانه •
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 ]ها دانشگاهها و حوزه[ علوم انسانينقش نهادهاي كشور در ارتقاء 
      حسين امانيان

 
در اين تحقيق سعي شده است تا به اين سؤال جواب داده شود كه راهكارهاي عملي بـراي         

   پژوهشي كدامند؟–علميه و مؤسسات آموزشي هاي  ها، حوزه ارتقاء علوم انساني توسط دانشگاه
هـا و مؤسـسات    ها، حوزه گانه دانشگاه اين مقاله در سه بخش به نقش هر يك از نهادهاي سه       

  . پژوهشي پرداخته شده است–آموزشي 
تواند به ارتقاء علوم انساني بيانجامـد، پرداختـه    در ابتدا به راهكارهاي عملي دانشگاه كه مي     

  :ترتيب برشمرده است ها را بدينشده و مهمترين آن
  ها هاي علمي علوم انساني در دانشگاه سازي نظريه  بومي– 1
  هاي علوم انساني  كاربردي كردن پژوهش– 2
  هاي علوم انساني  به روز كردن آموزش– 3
هـا و    استفاده از اساتيد مجرب حوزه براي بعضي از دروس علـوم انـساني در دانـشگاه      – 4

  بالعكس
وحيه خالقيت، ابتكار و نوآوري به همراه پرهيز از خودباختگي علمـي در برابـر      رشد ر  – 5
  هاي غربي تئوري
  هاي علمي علوم انساني در بستر فرهنگي ملي و جرح و تعديل آنان  آزمايش گزاره– 6
  هاي وارداتي در حوزه علوم انساني ها براي نقد نظريه  ايجاد نهادي در دانشگاه– 7
  هاي مختلف علوم ها بين شاخه ائل شده در دانشگاه رفع تبعيضات ق– 8

پردازد و مهمترين راهكارهاي حوزه را در ارتقاء علوم  هاي علميه مي مقاله سپس به نقش حوزه
  :شمارد ترتيب برمي انساني بدين

   تربيت علمايي براي پاسخگويي به سؤاالت و شبهات در حوزه علوم انساني– 1
  ه سمت تدريس علوم انساني مرتبط با علوم دينيهاي علميه ب  گرايش حوزه– 2
ديگـر  ...  تدوين كتب علوم انساني مرتبط با حوزه مانند معارف، اخالق، تاريخ اسالم و        – 3

  هاي علميه كتب درسي دانشگاه و مدارس توسط متخصصان حوزه
بـا   استفاده از روحانيون متخصص در يكي از رشته هاي علوم انساني در ايجاد ارتبـاط       – 4

  ديگر نهادهاي كشور
ها مبني بر غيراسالمي بودن برخـي مباحـث علـوم      تعديل بعضي نظريات رايج در حوزه   – 5

  ها انساني در دانشگاه



 ٢۵٨

سـازي    استفاده حوزه از امكانات گسترده خود براي ارتباط با مردم، در راستاي فرهنـگ      – 6
  براي رشد علوم انساني

  ب و دانشجويان در دروس علوم انسانيهاي مشترك براي طال  برگزاري كالس– 7
در (هاي علـوم انـساني    اي شبيه به جايزه نوبل به هر يك از نخبگان رشته      اعطاي جايزه  – 8

  )حوزه و دانشگاه
ها براي تسهيل در آمـوزش و فراگيـري    هاي مختلف علمي در حوزه  مرزبندي بين شاخه – 9

  )به خصوص در حوزه علوم انساني(علوم مختلف 
د مؤسسات آموزشي و پژوهشي و نقش آنها در ارتقاء علوم انساني در جامعه، نويسنده  در مور 

  :شمارد نكاتي را برمي
  رويه آنان  نظارت بر تشكيل مؤسسات آموزشي و پژوهشي و جلوگيري از رشد بي– 1
   ارتقاي سطح علمي استادان– 2
   تالش در توليد فكر و انديشه بومي در حوزه علوم انساني– 3
  سازي براي تضارب آراء و افكار گوناگون در زمينه علوم انساني  زمينه– 4
  ها و توليدات فكري محققان و انديشمندان گوناگون به جامعه  ارائه دستاوردها، يافته– 5
 جلوگيري از موازي كاري مؤسسات مختلف و كمك بـه ايجـاد ارتبـاط ميـان مراكـز          – 6

 ميان پژوهشگران و كارشناسـان علـوم انـساني بـه     آموزشي، علمي و تحقيقاتي كشور و همچنين  
  ها و تجربيات و كسب دستاوردهاي تازه علمي منظور انتقال و تبادل آموخته

رويه مدارك مختلف علمي در حوزه علوم انساني در مؤسـسات    جلوگيري از اعطاي بي  – 7
  آموزشي و پژوهشي

  نيهاي جديد و تازه در علوم انسا  تالش براي ايجاد رشته– 8
گيري از غنـاي ايـن    هاي علوم انساني و بهره  تبيين تفكر اسالمي شيعي در عرصه انديشه   – 9
  مكتب

كند كه همكاري دو نهاد حوزه و دانشگاه بـا يكـديگر، بـه يـك      گيري مي نويسنده در پايان نتيجه   
 ايـن  افزاري و توليد علم نيز بـه  جهش سريع در ارتقاء علوم انساني خواهد انجاميد و نهضت نرم     

  .جريان قوت خواهيد بخشيد
  
  

  ، حوزه و دانشگاهعلوم انساني ، ارتقاء ، نهادهاي كشور : كليد واژه ها 
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در برنامه هاي درسي رشته هاي ) كارآموزي( جايگاه و نقش فعاليت هاي عملي 

  علوم انساني
  شهيد چمران اهوازدانشگاه  استاد يار عبداله پارسا

  
 ت بين الملليبا رشد و تحوالهمراه  )عمومي و عالي (رورش آموزش و پ نظامكاركردهاي

.، سياسي و، اقتصادي  اجتماعي يابند يكي از عملكردهاي آموزش و پرورش جامعه  تغيير مي ..
، افراد دانش و مهارتهاي الزم براي مشاركت مؤثر و   پذير كردن افراد است كه طي اين فراگرد
كنند و با آموختن نقشهاي اجتماعي از نگرشها  سب ميفعال در زندگي گروهي و اجتماعي را ك

 طرحها و فعاليت هايي چون تشكيالت دانش . يابند و وظايف مربوط به اين نقشها آگاهي مي
در سطح آموزش و پرورش و يا ... و، فرزانگان   ، هالل احمر  آموزي، شوراهاي دانش آموزي

زمينه هاي خوبي براي ... عي، صنفي وتشكل هاي دانشجويي اعم از سياسي، فرهنگي، اجتما
توان به   دارند كه با اين تلفيق مي و دانشگاههاپيوند با برنامه درسي مؤسسات آموزشي

 فراگيران، از سوي   مسئوليت پذيري اجتماعي و درك تكاليف و حقوق خود در جامعه مدني
قراري توازن در جامعه در جامعه مدني هرفرد بايد بتواند در شكل گيري و بر. اميدوارتر بود

، گرايش ها و قابليتهايي در او فراهم آيد كه ضمن كمك به   خود نقش بازي كند يعني دانشها
استواري و استحكام جامعه، به نوعي عامل تغيير نيز باشد، تعليم و تربيت با شركت دادن 

.وقتصادي ، ا  ، سياسي   در فعاليتهاي اجتماعي و فعاليت در مؤسسات اجتماعيفراگيران .. 
، كار آموزي يك فلسفه تربيتي با   دهد مهارتهاي الزم را براي همكاري اجتماعي در آنها رشد مي

، منعكس كننده اين واقعيت است كه آموزش   يك روش آموزشي است كه به عنوان يك فلسفه
و پرورش بايد مسئوليت اجتماعي افراد را رشد دهد و به عنوان يك روش آموزشي شامل 

فيق فعاليتهاي خدماتي همراه با برنامه درسي نظري به منظور يافتن نيازهاي واقعي جامعه تل
،    طبق تحقيقات. رسند  از طريق مشاركت فعال، بهتر به يادگيري ميفراگيران ضمن اين كه . است

، اقدامات انضباطي كمتر و مشكالت   ،حضور بهتر  كار آموزي با نگرش بهتر به مؤسسه آموزشي
 يتاري كمتر همراه بوده است در اين مقاله سعي شده است كارآموزي به عنوان راهكاررف

  . تربيت مدني معرفي شودبراي شكل گيري و تقويتعملي 

  
  علوم انساني، برنامه هاي درسي، فعاليت هاي علمي ، كارآموزي: كليد واژه ها 
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  كالن انديشي نقش نهادهاي علمي در گسترش علوم انساني
  

  عضو هيأت علمي گروه مديريت دانشگاه اصفهانمهدي جمشيديان دكتر 

  عضو هيأت علمي گروه مديريت دانشگاه اصفهاندكتر آرش شاهين 

  

نهادهاي علمي و هم انديشي كشور در خلق و توسعه مفاهيم، ارزش ها و ديدگاه هاي بومي مبتني بر 
ر است، حركتي آرام، محدود، پراكنده و بينش ايراني اسالمي كه پايه هاي ساختاري جامعه بر آن استوا

نگاهي به متون كتب درسي علوم انساني دانشگاه .  غيره ساختارمند در گسترش علوم انساني داشته اند
هاي كشور و مقاالت پژوهشي مبتني بر فرهنگ اصيل ايراني اسالمي كه بتواند به صورت كتاب هاي 

آنچه عموماً در اختيار دانشجو قرار مي گيرد، .  درسي در دانشگاه تدريس شود محدود و يا نادرند
همان منابع و مĤخذي است كه در دانشگاه هاي غرب تدريس مي شود، آنهم از نوع قديمي تر و نهايت 
اينكه چنين منابعي تماماً ريشه در بينش هاي نويسندگان آنان داشته كه با انديشه هاي بومي و باورهاي 

نظر به اينكه پايه هاي ساختاري دانشگاه ها و مراكز آموزشي و هم .  داردجامعه ايراني اسالمي تطابق ن
انديشي از استحكام علمي پژوهشي برخوردار است، شكل دهي مشخص يك چهارچوب فلسفي ايراني 
اسالمي مي تواند الگوئي براي چنين مراكزي باشد تا انديشمندان و نظريه پردازان را جهت توسعه متون 

نويسندگان مقاله با يك ارزيابي كالن از نهادهاي علمي و .  علوم انساني هدايت كندعلمي در زمينه 
مراكز هم انديشي كشور در زمينه علوم انساني، به شرح ضرورت تبيين يك بينش بومي برگرفته از 

سپس بحث را در ابعاد تشويق و ترغيب نهادهاي . پردازند پارادايم جديد جامعه ايراني اسالمي مي
كشور اعم از حوزه هاي علميه ديني، دانشگاه ها، مراكز آموزشي و هم انديشي ادامه داده و نتيجه علمي 

  .گيري مي نمايند

  

  

   علوم انساني، متون درسي، نهادهاي علمي، پارادايم، آموزش و پژوهش:كليد واژه ها 
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  غريب كاروان مهرورزي ها: زبان و ادبيات فارسي
  عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي سبزوار        سعيد روزبهاني  

  
    فرصت خوبي است تا به اين بهانه از حيثيت وشرافت وپاسداشت زبان هميشه بيدار وماندگار 

سخن بگوييم ودست به نقد،كم لطفي هايي راكه به علوم انساني وبه خصوص زبان فارسي  فارســي
درنشستهاي . وهرگز گرد تعصب نمي گرديمسخن بر سراغراق نيست . برشماريم شده ومي شود،
ــي،شاخه و برگ ها رابها داده ايم وشايد هم حقشان را گزارده ايم–مختلف علمي  امروز نوبت .  ادـب

كردارها،موفقيت .امتحان رود وخالصي هاوناخالصي ها، بازشناخته شود ركن است كه در بوتـــــه ي
امروز،اربابان سـخن و صاحبان قلم وانديشه وپاسداران هستند كه  ها،چالش ها واظهارنظرها،،چيزهايي

  .حريم زبان وادب فارسي برآنند تا،به دور ازغرض ورزي،بازكاوند و بررسي كنند
   :    دراين جستاربه دوبخش عمده پيرامون زبان وادبيات فارسي پرداخته شده است

ه، آيينگي ادبيات ازدانش وتمدن انتقال انديش:  به اختصـارنقش ادبيات فارسي همچوندربخش اول    
بشر ديرين وجايـگاه آن درتعليم وتربيت وتزكيه وزيبا سازي روح و روان آدمي ونيز ارزش آن 

 جان وتلطيف وترويح روح انسان از خوان بيكران شعرو ادب فارسي مورد بحث قرار يتغذيه :همانند
  .گرفته است

م انساني و ساير رشته هاي دانشگاهي و نقش  آن وضعيت زبان وادبيات فارسي درعلو:دربخش دوم    
رسانه ها،نهادها،اداره ها وسازمان ها وگسترش آن درميان متون درسي عمومي و تخصصي واز همه  در

مهـمتركم لطفي ها وكم مهري هايي كه درمقابل دروس عمومي معارف اسالمي به اين شاخه از دانش 
  .بشري شده بررسي و كاويده گرديده است

     
  

  .زبان وادبيات فارسي، نقش، ارزش، علوم انساني، كم لطفي ها:  كليد واژه ها
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نقش دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي در 
 ارتقاء علوم انساني

 دانشگاه صنعيت مالك اشرت سيدحممد سجاديان
 

ضع تربيتي اهميت نقش دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي در كشور ما، لزوم توجه به و
ها پيش در جامعه و وضعيت علمي كشور و نيز موانع موجود بر سر راه در اين خصوص از مدت

  .دغدغه خاطر مسئولين، صاحبنظران و دلسوزان كشور عزيز ايران بوده است
پرورانند كه چرا كشور ايران در گذشته ساليان سال در كلية آنان همواره اين پرسش را در سر مي

هايي همچون ابن سينا، ابوريحان، رازي، فردوسي، خيام،  مهد علم و ادب بوده و اسطورهعلوم انساني
هاي اخير در مقايسه سعدي، حافظ، مولوي و مانند اينها را در آغوش خود پرورانده است اما در دوره

  .هاي علمي غرب، اين چنين با ركود مواجه شده استبا پيشرفت
ت آموزشي پژوهشي كشور و عدم توجه به علوم انساني نمايشگر مطالعة نقش دانشگاهها و مؤسسا

. اين حقيقت است كه علوم انساني جايگاه خاص خود را در زندگي فردي و جمعي از دست داده است
-موانع فكري و فرهنگيـ  ضعف اعتماد به نفس ـ تقليد و خودباختگي در برابر فرهنگ غرب ـ بي

   ـ عدم درك ميراث فرهنگيـ  توجهي به ميراث اسالميتوجهي و كم
عدم وجود روحية نقد و ارزيابيـ  عدم درك ارزشهاي علمي ـ خودداري از برخورد علمي با مسائل 

فردي و اجتماعي ـ عدم برخورداري از طرز تفكر علمي مربوط به كيفيت آموزش و پژوهش در 
ه طي ساليان اخير بر پيكرة دانشگاهها و مؤسسات آموزشي و پژوهشي از جمله موانعي هستند كه بويژ

  .اندعلمي كشور سايه انداخته و آن را بيش از پيش فقير كرده
هدف از تحرير اين مقاله بررسي نقش دانشگاهها و مؤسسات آموزشي پژوهشي در ارتقاء علوم 

  .انساني است
وري، آهاي اجتماعي، عوامل سازماني، اساتيد، نظام ارزشي و آموزشي، دانشجويان، فندگرگوني

هائي است كه به بررسي آنها عوامل فراملي و سازمانهاي علمي فرادانشگاهي از جمله زيرساخت
هاي اساسي، آنها را روش مطالعه در اين مقاله از نوع تحليلي است كه در كنار مؤلفّه.پرداخته خواهد شد

  .نمايدحلهاي راهبردي را در كنار آنها ارائه ميشناسي نموده و راهآسيب
  
  
  

  هاتوليد علم ـ علوم انساني ـ ارتقاء علمي ـ موانع رشد نظام علمي، زيرساخت  :كليد واژه ها
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  جايگاه كتابخانه ها و مراكز اطالع رساني در بهبود فرايندها
  اهوازدانشگاه شهيد چمران عضو هيات علمي  محمد حسن عظيمي

  
همچنين . ان بقاء و دوام نخواهد داشتهيچ سازماني بدون رعايت اصول جمع گرايي و مديريتي، امك

پس مي توان اظهار كرد كه . هيچ جمعي بدون هدف و برنامه ريزي امكان حركت مثبت نخواهد داشت
ريزي، سازماندهي   گزاري، برنامه ضرورت حركت و توسعه آنهم به صورت جمعي و گروهي ،هدف

ارهاي متعدي براي برنامه ريزي، مديريت موفق نياز مبرم به ضروري به ابز.و مديريت خواهد بود
يكي از مهمترين عناصر مورد توجه در طول فرايند مديريت ، اطالعات . نظارت وكنترل  فرايندها دارد

هيچ مديري بدون اطالعات با تمام ويژگيهاي مطلوب آن  نخواهد توانست مديريت مطلوبي . است
قد مديران ما با اهميت علمي و عملي نقش حال با توجه به اين نكته سوال اين است كه چ.داشته باشد
واقفند و چقد تالش مي كنند تا اطالعات مورد نياز را  ) با ويژگيهاي كامل و مطلوب آن(اطالعات 

انتظاز اين است كه اطالعات مورد نياز فرايند مديريت در هر .. تجميع نموده و سازماندهي نمايند
ابخانه  يا مركز اطالع رساني جمع آوري و آماده بهره سازمان، در واحدي به نام مركز اطالعات، كت

شايد اغلب سازمانها چنين واحدي نيز داشته باشند ولي آيا آن طور كه شايسته .برداري و استفاده گردد
در اين پژوهش علل عدم توجه و استفاده مطلوب . است مورد استفاده مديران و كارشناسان نبوده است

  .سازمان مورد بررسي قرار خواهد گرفت... هاي مديريت و از كتابخانه ها در فرايند
  
  

  علوم انساني ، بهبود فرايند ها، جايگاه كتابخانه هاو مراكز اطالع رساني،: كليد واژه ها 
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  )دانشگاهها و وزارتخانه(نقش نهادهاي كشور در ارتقاء علوم انساني 
  هيد باهنر كرمان، عضو گروه مديريت مركز مطالعات علوم انساني عضو هيئت علمي دانشگاه ش  كارنما…دكتر اسدا

  
  

آنچه در اين مطالعه مورد بررسي، تعمق و ارزيابي و ارائه پيشنهاد قرار گرفته است نقش نهادهاي كشور 
ها در آفرينش و مديريت تحوالت اجتماعي و در اين بحث بطور خاص  شامل دانشگاهها و وزارتخانه 

ساني اسـت    قاء، تبيين و تثبيت رشتهتحول در خصوص ارت    داز فـراروي    تغييـر چـشم  . هاي علـوم اـن اـن
اي كـه سـهم و    هاي فراروي نظام بگونه ها و تحول در شكل، محتواي و چالش  دانشگاهها و وزارتخانه  

سازد  ها را به سمت بيشتر و بهتر بودن و بهتر شدن تغيير دهد الزم مي جايگاه و اهميت واقعي اين رشته
  .اي هر كدام از آنها راهكارهاي اين ارتقاء بررسي گرددكه بر

التحصيالن  ها كه در كشورهاي پيشرفته از اهميت وجايگاه خاصي برخوردار بوده و عمالً فارغ اين رشته
ساني از جملـه مـديريت،      التحصيالن رشته ها به عنوان نيروهاي در اختيار فارغ  ساير رشته  هاي علـوم اـن

هاي علوم انساني  رشته. باشند  رهرو و راهنماي مسير ترقي و توسعه جوامع مي…روانشناسي، اقتصاد و
اند راه را بر اهميت بخشيدن و  ساز تعبير گرديده هاي انسان اندركاران به رشته كه توسط بعضي از دست 

هايي كه مطالب آنها نحوه درست فكر كردن، درست عمل  رشته. بهاء دادن تائيد و هموارتر نموده است
  .آموزد  را مي…كردن، درست تصميم گرفتن، درست تعبير و تفسير كردن و

مواردي كه الزمه فكري و توانمندي هر فرد، مدير، مسئول و يا هر شهروند در انجام فعاليتهاي اداري و 
  .روزمره خويش است

دادن به هاي علوم انساني در بعد پذيرش دانشجو، اهميت  اهميت دادن به رشته: در خصوص دانشگاهها
هاي علوم  ارزشي رشته اعتبارات و سهم اعتبارات دانشگاهها، تغيير رويكرد و ديدگاه كم اعتباري و كم   

ش   انساني، تالش در جهت تغيير رويكرد و فرهنگ پذيرش و مقبوليت اين رشته    زد داـن آمـوزان و   ها ـن
ري كاربرد علم در عمل هاي علوم انساني جهت فراگي ها و عملياتي كردن رشته  والدين، تغيير سرفصل  

ها  التحصيالن اين رشته هاي علوم انساني است و دليل ضعف فارغ كه متأسفانه نقص و ايراد بزرگ رشته
ها باتوجه به  به روز نمودن سرفصل. باشند و نهايتاً عدم مقبوليت و عدم پذيرش آنها توسط بازار كار مي

. باشد نها بيشتر در مقايسه با رشته علوم محض ميتغييرات اجتماعي و اقتصادي كه مطمئناً اثرگذاري آ   
رده و در بعـد      تواند توان فـارغ  ها مي احياء دوره كارآموزي براي بسياري از رشته      اال ـب التحـصيالن را ـب

  .تري كسب نمايند ارزيابي توسط جامعه و كارفرمايان كارنامه مقبول
وم انساني جهت كار در واحدهاي اداري هاي عل التحصيالن رشته ها استخدام فارغ درخصوص وزارتخانه

هاي فوق و  و تحقيقاتي، افزايش بودجه و سهم استخدام نيروهاي فوق، بورسيه نمودن دانشجويان رشته 
هـاي   آموزان خبره رشته  كارآموزي همزمان در جهت ارتقاء توانمندي آنها، انتخاب دانش   گذراندن دوره 

ه مختلـف دبيرسـتاني جهـت پــذيرش بورسـيه در وزا     هـاي سـازماني كــه    هـاي مختلــف در رده  رتخاـن



 ٢۶۵

زد   ها را طلب مي  التحصيالن اين رشته    فارغ كند و تغيير رويكرد پزشكي نگري و مهندسي نگري در ـن
  .موارد فوق در مقاله حاضر بصورت عميق مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته است .ها مسئولين وزارتخانه

 
 
 
 

ء علوم انساني، نقش هنادهاي آشور، ارتقا:ها  آليد واژه
 …هاي علوم انساني، ها، نقش دانشگاهها، رشته وزارختانه
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  جايگاه شبكه ارتباطي درارتقاء علوم انساني
  

  دكتر بانودخت نجفيانپور

م انساني است كه بدون       هزارة سوم شاهد حضور شگرف و تحوالت بزرگ،در علوم به ويژه علو  
ين  . شك آن را بيشتر بايد مديون اينترنت بدانيم   اينترنت به منزلة يكي از بزرگترين شبكه ها، ارتباط ـب

توجه كشورهاي در حال .دانشمندان و متخصصين را بدون توجه به بعد زمان ومكان فراهم كرده است 
ساني در      توسعه به اين منبع اطالعاتي ميتواند افق روشني رادر چش   راي ارتقـاء علـوم اـن م انداز خـود ـب

ساني        .كشورمان باشد  شجويان علـوم اـن ه همـين جهت،پژوهـشي از جامعـة داـن شجو معلمـان و   (ـب داـن
 ازهريك گروه ،به شيوةتـصادفي  100 به روش توصيفي وبا نمونة)دانشجويان ديگر رشته هاي انساني 

  . خواهد شدساده انجام گرفته كه نتايج تحقيق در اصل مقاله ارائه
  

 علوم انساني، اينترنت، شيوةتصادفي: ها كليد واژه 

  


