
 های علوم انسانیی اضتغال و آموزش و پژوهص در رضتهمسائل حوزه

ّبی ؿغلی آهَختگبى ثشای جزة دس جبیگبُّبی هختلف فلَم اًؼبًی ٍ ػشدسگوی داًؾفذم کبسثشدی ثَدى سؿتِ

فبسك هٌبػت)ثبال ثَدى هیضاى جَیٌذگبى کبس ٍ ثیکبسی گؼتشدُ، کوجَد ؿغل دس استجبط ثب  سؿتِ تحصیلی دس هیبى 

ی اػبػی ٍ هحَسی دس ثؼیبسی اص تحقیقبت هشثَط ثِ ایي حَصُ اص هغبلقبت اػت. دس التحصالى فلَم اًؼبًی( هؼئلِ

التحصیالى  ی هَسد تَجِ، ثیکبسی فبسكّب پغ اص هقذهِ ٍ هجبًی ٍ تقبسیف اصلی، اٍلیي هؼئلِایي دػت پظٍّؾ

 ّبػت.   یش سؿتِآهَختگبى ػبّبی فلَم اًؼبًی دس هقبیؼِ ثب داًؾسؿتِ

ّب، اؿبسُ ثِ دالیل هختلف کبسثشدی ًـذى داًؾ فلَم اًؼبًی ی دٍم ٍ ٍسٍد ثِ ثحث اصلی ایي ًَؿ ًَؿتِدس هشحلِ

ّبی هختلف کِ ؿبهل فَاهل اًؼبًی، اجتوبفی، ػبصهبًی، سٍؿی ٍ ... اػت، ٍ هَسد تَجِ پظٍّـگشاى اػت. دس سؿتِ

ای اػت ٍ آهبس ثِ سٍص ٍ دقیق ٍ قبثل  ّب ثش اػبع اعالفبت هقغقی ٍ سؿتِلالجتِ دس ثؼیبسی اص هقبالت، ایي تحلی

 اًؼبًی ٍجَد ًذاسد.ّبی فلَمی سؿتِاػتٌبدی ثِ صَست کلی ٍ ثشای ّوِ

ّبیی ثب ایي سٍیکشد، تَجِ ثِ ساّکبسّبی هختلف پیـٌْبدی ثشای کبسثشدی ی ًْبیی ًیض دس هقبالت ٍ ًَؿتِدس هشحلِ

ّبی هختلف فلَم اًؼبًی ؿبهل تَجِ ثِ ًؾشات ًخجگبى ّش سؿتِ، پیـٌْبد ثشای غبل ثشای سؿتِػبصی ٍ ایجبد اؿت

-ثشقشاسی تقبهل گؼتشدُ ٍ هؼتوش هیبى ًْبدّبی اجشایی ثب ًْبدّبی آهَصؿی ٍ افالم ًیبص ٍاققی ثشای ثشقشاسی آهَصؽ

ـی ثب ایجبد استجبط هیبى ًْبدّبی آهَصؿی ّبی کبسثشدی دس ّش سؿتِ، ایجبد تقبضبی هؼتقین ٍ هؼتوش ثشای ًتبیج پظٍّ

ٍ اجشایی، ثشسػی دقیق ٍضقیت ّش سؿتِ ثِ لحبػ کیفی ٍ جبیگبُ آى دس ػغَح هختلف اجتوبؿ ٍ تَجِ ثِ ًقبط ضقف ٍ 

ّبی دسٍع هتٌبػت ثب تقبضبی ثبصاس ٍ قَت ّش سؿتِ ثِ لحبػ فولی ٍ ًؾشی، ثبصثیٌی ٍ اصالح ّذفوٌذ ػشفصل

ّب، ًْبدّب ٍ اداسات ّبی ثب ثیـتشیي کبسثشد(، تفکیک ػبصهبى)ؿبهل ًیبصّب، اًتؾبسات ٍ هْبست ًیبصّبی هختلف جبهقِ

ّبی هختلف آهَختگبى سؿتِی آًْب ثشای جزة داًؾهختلف هَجَد دس جبهقِ ثش اػبع هیضاى تقبضبی ثبلفقل ٍ ثبلقَُ

هختلف هتٌبػت ثب ًیبصّبی گًَبگَى ثبصاس کبس  ّبیتش کشدى ّش سؿتِ دس گشایؾسیضی ثشای تخصصیفلَم اًؼبًی، ثشًبهِ

ّبی هختلف تحصیالت فبلی دس هقبعـ کبسؿٌبػی اسؿذ ٍ دکتشی، تَجِ ثِ ّبی ًیبصهحَس دس دٍسٍُ ایجبد گشایؾ

ی ایشاى ٍ ثشسػی ًقبط ضقف ٍ قَت ّش سؿتِ دس ایشاى دس هغبلقبت تغجیقی هیبى کـَسّبی هختلف دیگش ثب جبهقِ

ی هتَاصى آهَصؽ گزاسی صحیح ثشای تَػقِـَسّب دس ثحث استجبط هیبى آهَصؽ ٍ اؿتغبل، ػیبػتهقبیؼِ ثب ػبیش ک

هحَس ٍ تالؽ ثشای ّبی جذیذ ٍ کبسآهذ تَلیذ داًؾ، تَجِ ثِ سؿذ پظٍّؾ ٍ تحقیق هؼئلِفبلی دس تٌبػت ثب ؿیَُ



ات پظٍّـی ٍ افضایؾ هأهَسیت گشایی ّبی فلَم اًؼبًی، ّذفوٌذ کشدى افتجبسکبسگیشی ٍاققی ًتبیج پظٍّؾافضایؾ ثِ

-ای ؿذى آهَصؽ فبلی ثشای حفؼ جبیگبُ تخصصی سؿتِّبی تحقیقبتی فلَم اًؼبًی، جلَگیشی اص تَدُدس اًجبم پشٍطُ

-ّبی هختلف فلَم اًؼبًی ٍ تَجِ ثِ ًیبصّبی ثبصاس، تَصیـ هتٌبػت)جغشافیبیی، اجتوبفی ٍ جٌؼیتی( داًؾ ثشای ثْشُ

ّبی فلَم اًؼبًی دس ػشاػش کـَس، تقییي ػبص ٍ کبسّبی هغلَة ثشای هختلف داًؾ دس سؿتِ ّبیگیشی اص ؽشفیت

ؿٌبػی ّبی ثبالی ؿغلی، آػیتآهَختگبى ثب هْبستّب دس تشثیت داًؾگیشی ٍ ػٌجؾ هیضاى تأثیشگزاسی داًـگبُاًذاصُ

-ی ثَهی ّش هٌغقِ ٍ اػتبى ثشای ثِّبّب ٍ هحذٍدیتهؼبئل آهَصؿی ٍ اؿتغبل ثِ تفکیک اػتبًی ٍ تَجِ ثِ ؽشفیت

ّبی هشثَط ثِ  گیشی تحلیل دقیق اػٌبد ثبالدػتی ٍ جْتّبی هختلف فلَم اًؼبًی، آهَختگبى سؿتِکبسگیشی داًؾ

ّب دس تٌؾین دقیق  ّب ٍ ًبسػبیی تجیي ثشخی گؼؼت ٍ فلَم اًؼبًیکلی ّب ٍ ساّجشدّبی  سثظ دس پشتَ ػیبػت اقذاهبت ری

 کبسکشدصایی ٍ افضایؾ ضشیت تأثیش ل هیبى آهَصؽ ٍ پظٍّؾ دس فلَم اًؼبًی ثب تَجِ ثِ اؿتغبلٍ تقبهی ساُ  ًقـِ

ی تقبسیف ٍ هجبًی اصلی هَسد تَجِ دس اؿتغبل ؿبهل تقشیف اؿتغبل، ، اسائِاًؼبًی دس کـَسفلَمّبی سؿتِ ٍاققی

پظٍّـی ثب ًْبدّبی  -ًْبدّبی آهَصؿی هْبست، تَاًوٌذی ٍ تَاًوٌذػبصی، قبثلیت ٍ ... ٍ تجییي ًَؿ استجبط هیبى

آهَختگبى اص یک ػَ ٍ تَجِ ثِ ًیبصّبی آیٌذُ ٍ صا ثب تَجِ ثِ ایي تقبسیف، تَجِ ثِ ًیبصّبی فقلی ثبصاس کبس داًؾاؿتغبل

ثیٌی صحیح اص هیضاى تقبضبی ًیشٍی کبس هتخصص دس فلَم اًؼبًی ثشای تجییي ثبصاس آتی اؿتغبل، تَجِ ثِ ادفبی پیؾ

ّبی ّبی فشدی، ٍیظگید هختلف تقییي کٌٌذُ دس کیفیت آهَصؽ ٍ استجبط آى ثب ٍضقیت اؿتغبل ؿبهل ثشسػی ٍیظگیاثقب

ّبی هحیغی ٍ اقلیوی ٍ...، تَجِ ثِ سًٍذ آهَصؿی )افن اص کیفیت داًـگبُ، اػتبد ٍ اهکبًبت آهَصؿی ٍ ...(، ٍیظگی

ٍ ّوچٌیي   ٍضقیت  ثب ایيؿذُ  صحیح ٍ حؼبةثشخَسد  ، ٍصدُ وشُگشا ٍ ً غیش اػتبًذاسد، هذسک  تقذاد داًـجَیبىافضایؾ 

 یبدگیشی  ّبی دس هَققیت  داًـجَیبى  هختلف  ًیبصّبی  ثِ  پبػخگَیی  پزیش ثشای ٍ اًقغبف  کیفی  ّبی سٍؽ  ثِ  تَجِ

ّبی فلَم اًؼبًی ٍ ؿتِّب ثِ ٍیظُ کبسآفشیٌی دس سهتٌبػت ثب ثبصاس اؿتغبل، تَجِ ثِ ًیبص آهَصؽ کبسآفشیٌی دس داًـگبُ

 ّب هتٌبػت ثب ایي سٍیکشد ٍ دس ًْبیت اسصیبثی آى.تَجِ ثِ چگًَگی ایجبد تغییش دس ساّجشدّبی آهَصؿی داًـگبُ

ّب ٍ هقبالت ّب اؿبسُ ؿذ، هفبّین، اصَل ٍ هضبهیي پش تکشاسی اػت کِ دس ًَؿتِآًچِ ثِ فٌَاى ًوًَِ ثذاى

ّبی فلَم اًؼبًی ثِ آًْب آهَختگبى سؿتِؾ ٍ استجبط آى ثب اؿتغبل داًؾی آهَصؽ ٍ پظٍّهختلف هشثَط ثِ حَصُ

هحَس ٍ دس هحیظ هحذٍد  ّب ًوًَِاًذ. ثشخی اص ایي پظٍّؾی آًْب اؽْبس ًؾش کشدُتَجِ ؿذُ ٍ هحققبى هختلف دسثبسُ

-بی خَد سا اسائِ دادُّؿذُ )غبلجبً دس فضبی اػتبًی یب چٌذ اػتبًی( ٍ ثشخی ثِ صَست کلی ٍ دس ػغح کـَسی تحلیل



ّبی فلَم اًؼبًی ثِ جض هَاسدی صایی سؿتِ ی هتَػغِ( ٍ ًقؾ آى دس هیضاى اؿتغبلاًذ. آهَصؽ پیؾ اص داًـگبُ )دٍسُ

ثؼیبس ًبدس پظٍّـی ٍجَد ًذاسد ٍ آهبس دقیق ٍ قبثل اػتٌبد ثِ ٍیظُ آهبس اسائِ ؿذُ اص ػَی ٍصسات فلَم یب ػبصهبى آهبس 

ّب ٍ جٌؼیت داًـجَیبى ٍ ٍضقیت اؿتغبل هشتجظ آهَختگبى، داًـجَیبى، تفکیک سؿتِؾی هیضاى داًدسثبسُ

ّبیی ّن کِ ّب هـبّذُ ًـذُ ٍ دس هقذٍد پظٍّؾّبی تحصیلی آًْب ٍ... دس ایي غبلت ایي پظٍّؾداًـجَیبى ثب سؿتِ

 ثب ٍضقیت فقلی داسد.  ی صهبًی صیبدیخَسد، ایي آهبس ثِ سٍص ًجَدُ ٍ فبصلِثشخی اص ایي آهبس ثِ چـن هی

 


