
  ها در پیشرفت و توسعه جامعه ایران  هاي آموزشی و پژوهشی علوم انسانی دانشگاه نقش برنامه

  مقصود فراستخواه

 دارد وجود ییانتقادها. است گرفته قرار مناقشه محل ها دانشگاه یانسان علوم ریوتأث يکارامد و تیفیک
 یاسالم انقالب از بعد در خصوصا گذشته دهه چند یط در یکم وگسترش رشد رغم به یانسان علوم که

 چندان یمل توسعه و  یبوم مسائل حل در است نتوانسته ها ودوره ها رشته انواع  از یانبوه وجود با و ،
 بر یمبن شود یم ییواستنادها ها اظهار یضمن ای حیصر طور به وآنجا نجایا. باشد بخش اثر و گشا گره

 ارائه از عمال هنگفت؛ يها نهیهز صرف وجود با یانسان علوم قاتیتحق و یآموزش يها برنامه نکهیا
 مختلف اقسام و یاخالق و یوروح یذهن مشکالت رفع يبرا يکاربرد مؤثر يها وهیش و راهکارها

 و ومقاالت  وکتب یلیتحص ومدارك آموختگان دانش شیافزا.  اند مانده عاجز یاجتماع يها ینابسامان
 موجود معضالت  از ییگشا گره و یزندگ تیفیوک یاجتماع رفاه  به عمل در یانسان علوم يها پژوهش

  . است دهینجامین مختلف ابعاد در کشور

 منشأ در را تیوضع نیا العلل علت یبرخ.1:  دیآ یم عمل به يدعاو نیا از یمختلف يها يبند صورت
 بودن، یعارض مثل( یرانیا جامعه به آن انتقال مدل در یبعض.2  و علوم نیا یغرب وتبار  تیماه و

 یرانیا دانشگاه نهاد لیتحل ای يکاو نهیزم به یگرانید.3. ندیجو یم.....) و بودن يا ترجمه بودن، یوارادات
  يها برنامه ساختار.4  ای  بودند کشور در علوم نیا کننده عرضه و يحاو و حامل که اند شده منصرف

  یوطراح  یازسنجین فیوک کم منظر از را ها ودانشگاه یعال آموزش در یانسان علوم  یدرس و یآموزش
 ، سیتدر روش استادان، تیفیک مانند اجرا نحوه به.5 ای  اند داده قرار نظر مطمح ها برنامه نیا میوتنظ

 ای اند کرده توجه آن ومانند  یلیتکم التیتحص يها ورساله ها نامه انیپا ییراهنما و فیتعر تیفیک
 از زین ییها هیدفاع گرید يسو از. اند کرده جستجو یاعتبارسنج و  یابیارزش يها مدل در را مشکل.6

 و علوم نیا از رونیب  در را  مشکالت ةعمد انحا از ينحو به که است آمده وجود به یانسان علوم
  یواجتماع یخیتار يها نهیوزم  يونهاد یستمیس و يساختار ، یاستیس وعوامل علل به  ؛  ها دانشگاه
  . دهند یم ارجاع و نسبت

 شیب رسد یم نظر به و خورد یم وتاب چیپ ابهام هاله در همچنان مناقشه موضوع اصل طرف کی از اما
 به ازیون زدیخ یم بر يا ازمودهین يها فرض از باشد یکاف يها واستدالل شواهد به مستند نکهیا از

 شمه به که سو دو در لیوتحل  فیتوص يالگوها انواع گرید طرف از. دارد يروشمند  آزمون و یبررس
 و لیتحل و الزم مداقه مورد آنها وابعاد واضالع  هستند یناتمام يدعاو  شد اشاره باال در آنها از يا

 شده يساز ساده غالبا موضوع نیا گفت توان یم یکل طور به. است نگرفته قرار روشمند ییآزما یراست
 ومورد بشود دهید دهیچیپ معضل نیا ابعاد همه که است نداده اجازه ییگرا لیتحو  بسا چه و است



 ، یجهان اسیمق در مناقشه نیا  یبررس و مرور ضمن حاضر قیتحق در. ردیبگ قرار قیعم لیوتحل هیتجز
 فهم  به بتوان تا شود یم مطالعه یواکتشاف  یفیک روش با  مشکله نیا یرانیا   يها یدگیچیوپ تیوضع

  .افتی دست واکنون نجایا با متناسب تیوضع نیا از رفت برون يبرا يکارامد يها حل راه و قیعم

 


