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شود كه علوم انساني به رغم رشد و گسترش كمي  انتقاد مي. ها محل مناقشه قرار گرفته است انيِ دانشگاهكيفيت، كارامدي و تأثير علوم انس
ها نتوانسته است در حل مسائل بومي  ها و دوره در طي چند دهه گذشته خصوصا در بعد از انقالب اسالمي، و با وجود انبوهي از انواع رشته

هاي  هاي آموزشي و تحقيقات علوم انساني با وجود صرف هزينه شود برنامه گفته مي. باشد بخش گشا و اثر و توسعه ملي چندان گره
هاي  هاي مؤثر كاربردي براي رفع مشكالت ذهني و روحي و اخالقي و اقسام مختلف نابساماني هنگفت؛ عمال از ارائه راهكارها و شيوه

هاي علوم انساني در عمل نتوانسته است  لي و كتب و مقاالت و پژوهشآموختگان و مدارك تحصي افزايش دانش. اند اجتماعي درمانده
  . گشايي از معضالت موجود كشور در ابعاد مختلف بكند كاري براي رفاه اجتماعي و كيفيت زندگي و گره
علوم  ي و درسيِهاي آموزش روند و با برنامه هاي درس مي انبوهي كه هر روز به كالس. علوم انساني يعني نصف جمعيت دانشجويي ما

. درصد كل نشريات علمي ما متعلق به علوم انساني است 40بيش از نصف نشريات علمي غير پزشكي و بيش از  انساني سر وكار دارند
ه آينده ايران تحت تأثير دانش آموختگان رو به تزايد علوم انساني خواهد بود ك. شود چند صد هزار پايان نامه ورساله در اين حوزه كار مي

اند  شوند و در ادارة امور آينده ايران بسته به نحوه تعليم و تربيتي كه در علوم انساني شده دار مشاغل مختلف تخصصي كشور مي عهده
  . آفريني خواهند كرد نقش

هم اكنون بيشتر  .خيزد و اگر قرار است توافقي بشود باز موكول به علوم انساني است اگر اختالفاتي داريم عمدتا از علوم انساني بر مي
مناظرات و مناقشات كنوني كشور ما درباب دين، انديشه، اخالق، فرهنگ، سياست، امنيت، سبك زندگي، ديپلماسي، هويت، ارتباطات، 

  . شود هاي مهم ديگر به علوم انساني ارجاع مي هاي اجتماعي و بسياري از گفتمان حكمراني، اقتصاد و حقوق گروه
كنند و اقتصاد و سياست و فرهنگ ما چه وضعي دارد؟ اين نيز از بسياري جهات موكول به علوم انساني  ر ميهاي ما چگونه كا سازمان
ها و آينده خدمات و كاالها در ايران و بلكه مسير زندگي عمومي و نظم  نحوه ادارة سازمانها و فعاليت كسب وكارها، راهبرد دستگاه! است

شود؛ به  ها بحث مي موضوع بسياري از آنچه در رسانه. منوط به عملكرد علوم انساني استاجتماعي واخالق و تربيت و شخصيت ملي 
  . نحوي با علوم انساني ارتباط دارد

 پرسش از كارايي و اثر. در توسعه جامعه ايران است» علوم انساني و اجتماعي«پژوهش حاضر در پي فهم بيشتري درباب تأثير اجتماعيِ 
براي پي جويي موضوع نويسنده ضمن تأمل مجدد در مطالعات پيشين خود طي بيش از دو دهه اخير، . استبخشي اجتماعي اين علوم 

هاي موضوع، اعضاي هيأت علمي، ذي نفعان اجتماعي علوم انساني، مديران دانشگاهي،  خبرههايي نيز با تعدادي از  مصاحبه
  .است هاي تخصصي داشته آموختگان و اعضاي انجمن گذاران، دانش سياست
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