
 تعامل نهادهای اجرایی با مراکس آموزش و پژوهص در اعتالی علوم انسانی

تَاًٌذ در سطَح هختلف ثزرسی ًقص ًْبدّبی هختلف غیز داًطگبّی اعن اس ًْبدّبی دٍلتی یب غیز دٍلتی کِ هی 

هختلف، ثبعث ّبی کبرگیزی دستبٍردّبی علَم اًسبًی در رضتِاضتغبل، آهَسش ٍ پژٍّص، تزٍیج ٍ در ًْبیت ثِ

تَاًذ در تقَیت ّبی ضزٍری ٍ السهی است کِ هیارتقبی ًقص ٍ جبیگبُ علَم اًسبًی ضًَذ، جشٍ آى دستِ اس ثزرسی

ًقص ٍ کبرثزد علَم اًسبًی در تعبهل ثب ًْبدّبی هختلف ثسیبر تآثیزگذار ثبضذ. اهب ثب ٍجَد ایي اّویت ٍ ًقص اسبسی 

ّبی رسذ در ثسیبری اس هَارد ایي تعبهل هیبى ًْبدّب ٍ دستگبُالً ثِ ًظز هیتَاًذ پزرًگ ٍ اثزثخص ثبضذ، اٍکِ هی

اجزایی ثب ًْبدّبی آهَسضی ٍ پژٍّطی ٍجَد ًذارد یب اگز ّن ٍجَد دارد ثسیبر هحذٍد ٍ ضعیف است؛ ٍ دٍهب،ً ایي 

را آضکبر کٌذ ٍجَد  ضکل حقیقی ارسش ٍ اّویت ایي تعبهلهسئلِ ًیش قطعی است کِ تحقیقبت هٌبسجی کِ ثتَاًذ ثِ

دّی ثِ چبرچَة ایي تعبهل تزسین ًطذُ است. در ثزخی هقبالت هحذٍد ّن کِ ثِ ًذاضتِ ٍ الگَیی ّن ثزای ضکل

ّب ایي هَضَع یعٌی تعبهل هیبى ًْبدّبی اجزایی ثب سبختبر آهَسش ٍ پژٍّص در علَم اًسبًی پزداختِ ضذُ، تحلیل

خَرد. در است کِ ارسش تحقیقی ٍ کبرثزدی چٌذاًی در آًْب ثِ چطن ًوی کلی ٍ ثز اسبس پیطٌْبدّبیی اس پیص رٍضي

ای هذ ًظز ثَدُ ٍ اس رضتِای تکاًذ، اسبسبً هطبلعِهَاردی ّن کِ ایي پیطٌْبدّب ضکل علوی ٍ عولی پیذا کزدُ

 ثزداری ًوَد.  ّبی علَم اًسبًی ثْزُتَاى ثزای ّوِ یب ثخص قبثل تَجْی اس رضتِالگَی ثِ دست آهذُ اس آى ًوی

ّب ًیش ایي است کِ اگزچِ در عٌَاى ثزاًگیش در ثزخی اس ایي پژٍّص آٍر ٍ الجتِ تأسفی قبثل تَجِ، ضگفتًکتِ

، اهب ثب هزٍر آًْب اًسبًی ثب سبیز ًْبدّب اضبرُ ضذُی رٍاثط هزاکش آهَسش ٍ پژٍّص علَم ثزخی اس آًْب ثِ هطبلعِ

سبًی ثب ّیچ ًْبدی غیز اس ًْبدّبی داًطگبّی یب حَسٍی ثزرسی ًطذُ ٍ ثبًیبً ی علَم اًضَد اٍالً راثطِهطخص هی

ی جشئی ًیش ثِ جش ثبسًطز سخٌبى کلی پیطیٌیبى در ثبة علَم اًسبًی ّیچ هطلت جذیذی را تطزیح ّویي هطبلعِ

تقین ٍ حقیقی سای ًْبدّبی اجزایی، تقبضبی هسّبی اضتغبلًکزدُ است. ثِ ثیبى ثْتز ًیبسّبی سبسهبًی، ظزفیت

ی هؤثز هیبى داًطگبُ ثِ عٌَاى هزکش آهَسش ٍ گیزی راثطِّب ثزای علَم اًسبًی ٍ چگًَگی ضکلًْبدّب ٍ سبسهبى

ّبی ثب ایي عٌَاى هطزح ًطذُ ٍ غبلت ّب ٍ ثب اصطالح پژٍّصکذام اس ًَضتِپژٍّص علَم اًسبًی ثب ًْبدّب در ّیچ

تخبة ضذُ، تٌْب هعطَف ثِ ثزرسی داًطگبُ ٍ ًْبدّبی آهَسضی ٍ پژٍّطی رغن عٌَاًی کِ ثزایطبى اًّب علی ًَضتِ

 اًذ.هبًذُ ثبقی



ّب ثب رٍیکزدّبی هتوزکش ثز علَم اًسبًی رسذ ثب تَجِ ثِ عذم اّویت ایي ًَع پژّصاس طزف دیگز ثِ ًظز هی

ثِ دستبٍردّبی علَم اًسبًی ی ًیبس ٍاقعی دار ٍ هٌسجوی کِ ًطبى دٌّذُّبی هختلف، تحقیقبت داهٌِثزای دستگبُ

کذام اس ًْبدّبی اجزایی کطَر طزح ٍ اًجبم ًطذُ ٍ اگز ّن چٌیي تحقیقبتی در تعذاد هحذٍدی اس ثبضذ، اس سَی ّیچ

        1ّب ًطذُ است.گیز هیبى سبیز ًْبدّب ٍ دستگبُ ی ّوِّب ٍجَد داضتِ ثبضذ، هٌجز ثِ الگَسبسی ٍ استفبدُسبسهبى
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