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داخلی؛ و اشتغال و عمدتاً اشتغال جوانان؛ اینها آن نقاط 
کلیدی اصلی است. اگر ما توانستیم روی این دو نقطه 
متمرکز بش��ویم و کارها را بر این اساس برنامه ریزی 
و دس��ته بندی بکنیم، تصّور این است که کار به میزان 
زی��ادی جلو خواهد رفت و موفّقیّتهای چش��مگیر و 
محسوس��ی پیش خواهد آمد. اقتصاد مقاومتی عنوان 
کّلی اس��ت، بعد تولید و اشتغال؛ این مجموع نقاطی 

است که بایستی همه بر روی آن متمرکز بشوند.
)بیانات مقام محترم رهبری در پیام به مناسب آغاز سال 

1396 /پایگاه اطالع رسانی دفتر مقام معظم رهبری(

اقتصاد مقاومتی یک مجموعه است؛ این مجموعه اگر 
فقط در زیر نام اقتصاد مقاومتی مورد توّجه قرار بگیرد، 
ممکن است چندان منشأ اثر نباشد؛ من عالج را در این 
می بینم که این مجموعه را به نقاط مهم تقسیم کنیم و 
ب��رای هر نقطه  کلیدی و مهّمی یک فصلی از زمان را 
قرار بدهیم، و از مس��ئولین و افراد شاخص و از آحاد 
مردم بخواهیم که همه  هّمت خود را بر روی آن نقاط 
کلیدی متمرکز کنند؛ به نظر من عالج در این است که 
این نقطه  کلیدی را امس��ال درست شناسایی کنیم. به 
اعتقاد من این نقطه  کلیدی عبارت است از تولید، تولید 

 بیانات مقام معظم رهربی 
در باره اشتغال 
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امروز تولید، صادرات، اشتغالزایی و تنظیم بازار باالترین عبادت است؛ امروز 
شفافیت و اینکه مردم از همه چیز مطلع باشند باالترین عبادت است وامروز 
انقالبی بودن همین است؛ ان شاء اهلل خداوند توفیق دهد این راه را ادامه دهیم 
و پیروزی را در آینده نزدیک شاهد باشیم. اگر امروز می خواهیم در برابر توطئه 
آمریکا ایستادگی و مقابله کنیم، باید فضای کسب و  کار آرام در ایران به وجود 
بیاید. اگر فضای کسب و کار آرام به وجود آمد، آمریکا شکست خورده است. 
اگر تنش و اختالف و ناامیدی بیش��تر ش��د، وضع بدتر می شود و مشکالت 
افزایش می یابد. باید همدیگر را یاری و کمک کنیم.امروز هدف ارتقا و افزایش 
تولید و صادرات است.)س��خنان دکتر روحانی در جلسه هئیت دولت مورخ 

1397/5/24 /پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری(

 بیانات رئیس مجهور 
درباره اشتغال
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چالش ها و مسائل اجتماعی که می تواند موضوع منابع 
درسی باشد را مورد توجه قرار دهیم. به نظر من فاصله 
زیادی میان متون درسی و دنیای اشتغال، کاهش بیکاری، 
نشاط و شادابی جامعه و ... وجود دارد که کارکردهای 
اجتماعی در متون درسی خالی به نظر می رسد و ما باید 
با تالش و تحقیق بیشتر این خالء ها را پر کنیم... ما باید 
بدانیم در حوزه کارآموزی اجتماعی، متون درسی علوم 
انسانی چه ارتباطی با ضوابط و شاکله حوزه کارآمدی 
اجتماع��ی دارد؟ فارغ التحصیالن ما چه مهارتی دارند 
و چکار می کنند و ان ش��اءاهلل با تمرکز بیشتر روی این 
محورها، زنده تر و بالنده تر از قبل مسائل روز اجتماعی 

را تحلیل کنیم. )24 شهریور 97/ سایت پژوهشگاه(

دکتر حسینعلی قبادی، رئیس پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی، در یکصد و نود و هشتمین جلسه 
شورای بررسی متون و کتب علوم انسانی که با حضور 
اعضای این ش��ورا و مدیران طرح جامع اعتالی علوم 

انسانی معطوف به پیشرفت برگزار شد، اظهار کرد: 
نزدیک به 25 س��ال از عمر ش��ورای بررس��ی متون و 
کتب علوم انسانی می گذرد که حاال باید سعی کنیم به 
دغدغه ها و مس��ائل اجتماعی توجه کنیم و از خودمان 
بپرسیم آیا کتاب های درسی و نظام دانشگاهی و کارکرد 
ما در این ش��ورا باید مثل 25 سال گذشته باشد؟ توجه 
داش��ته باشیم شورای بررس��ی متون یک مرجع است 
نه یک جریان حاش��یه ای. بنابراین م��ا باید بزرگترین 

دکتر حسینعلی قبادی
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ش��ماره فصلنامه بر مباحث مربوط به اش��تغال باشد، 
بدون اینکه از سایر موضوعات به ویژه مرتبط با طرح 
اعتال غفلت نماید. از این رو از برخی از نشست های 
علمی و اجرایی پژوهشگاه گزارش هایی در این شماره 

آمده است. 
برخی نکات مرتبط با اش��تغال و علوم انسانی را می 

توان در این یاداشت کوتاه اشاره داشت:
الف( سطوح بحث: مشکالت بحث اشتغال در کشور 
از منظر یاد شده را در چند سطح می توان بررسی نمود:

1( س��طح مبانی: در اینجا ممکن است کسی بگوید: 
هدف علوم انس��انی تربیت افراد ب��رای ورود به بازار 
کار نیست، بلکه هدف تربیت انسانی است که معنای 

می دانیم که فصلنامه اعتالی علوم انس��انی مهمترین 
رسالتش آن است که زباِن کالن پروژه پژوهشگاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی در چند سال اخیر، یعنی 
»طرح اعتالی علوم انسانی« باشد و قرار است در هر 
شماره در کنار مباحث مرتبط با علوم انسانی و طرح 
اعت��ال، در پرونده ای بر موض��وع و محوری از طرح، 
تاکید گردد. مناس��بات علوم انسانی و اشتغال یکی از 
مباحث مهمی است که هنوز اضالع آن به قدر کفایت 
واکاوی نش��ده است. ملموس ترین بخش آن بیکاری 
و بالتکلیفی دانش آموختگان علوم انس��انی است که 
اصحاب علوم انسانی و همه دلسوزان این آب و خاک 
را رن��ج می دهد. به همین جهت قرار ش��د تاکید این 

دکتر محمد منصورنژاد*
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مبانی و نه در سیاس��تگذاری، بلکه اش��کال در شیوه 
اجرایی اس��ت. در ای��ن نگاه اش��کاالت اجرایی هم 
می تواند به دس��تگاه های دولتی مربوط باشد، که مثال 
»رانت��ی« عمل می کنند و به جای اینکه دانش آموخته 
متخصص را جذب کار نمایند، به باند بازی، فامیل و 
طایفه گرایی و... گرایش دارند و به جای شایستگان، 
افراد بی صالحیت پُس��ت ها را اش��غال می کنند. نیز 
اشکال می تواند به شرکت های خصوصی و غیر دولتی 
باز گردد، که حاضر نیس��تند در زمینه تخصص های 
مرتبط با علوم انس��انی س��رمایه گذاری نمایند، زیرا 
اهمیت و تاثی��رات نیروی ف��ارغ التحصیل در علوم 

انسانی را نمی دانند
ب( غایت و رسالت این فصلنامه طرح مباحث بنیادین 
و مفهوم بندی های عمیق نیست. اما اشاره به نکته ای 
درباره »مفهوم شغل و شاغل«، ضروری می نماید. در 
دهه های اخیر دیده ش��ده که از س��وی مراکز رسمی 
و دولتی، آمار تعداد ش��اغلین کش��ور، متفاوت اعالم 
می گردد )مثال »اش��تغال به تحصیل« از سوی برخی، 
اشتغال به کار محسوب شده و از سوی برخی خیر!( 
این نکته حکایت از آن دارد که هنوز از مفاهیمی چون 
شغل و مهارت و... تعریف اجماعی در کشور وجود 
ندارد. جالب توجه آن است که حتی منابع علمی نیز 
هر یک تعریف خود را از مفهوم شغل داشته که البته 
تعریفش��ان ناقص نیز می باش��د. مثال در شماره 86 
فصلنامه پژوه��ش و برنامه ری��زی در آموزش عالی 
)علمی پژوهشی( به نقل از کارشناسان خارجی آمده 
است: »شغل تعهدی است که انسان برای ادای تکالیف 
دراز م��دت در مقاب��ل یک موسس��ه دارد.« )مجموع 
نویس��ندگان: زمس��تان 96، ص122( حال آنکه این 
تعریف ضمن اینکه به بحث مهم دس��تمزد اشاره ای 

زندگی را بفهمد )مارک س��جویک: اس��تاد دانشگاه 
آرهوس دانمارک( و یا ممکن اس��ت کس��ی بگوید 
که علوم انس��انی چون به مسایل اجتماعی می پردازد، 
الجرم به ش��غل هم منتج می گردد، اما علوم انس��انی 
موجود در ایران، در غرب تاس��یس شده و برای رفع 
مشکالت آن شکل گرفته است. از این رو همین مبانی 
در حالیکه در غرب »سبب ساز« شد، اما در مثل ایران، 
»سبب سوز«. پس علوم انسانی ایران مبانی خاص خود 
را می طلبد تا بتواند مش��کل مش��اغل را نیز حل کند. 
)دکتر جواد طباطبایی(؛ و ممکن اس��ت برخی نیز بر 
این باور باش��ند که راه حل امور از جمله اش��تغال در 
مبانی دینی و اس��المی نهفته است، اما در عمل چون 
کارگ��زاران تاکنون به بدیل دیگری نرس��یدند، مبانی 
بیگان��ه را مفروض گرفته و عملیاتی نیز می نمایند. از 
این رو دانش آموختگان در ایران امروز بیکار می مانند، 
چون به جای مبانی خودی، به مبانی بیگانه اتکا دارند؛
2( س��طح سیاس��تگذاری: ممکن اس��ت کس��انی 
اش��کال و مشکل بیکاری را نه در مبانی، که در شیوه 
تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها بدانند. در این نگاه 
یا متولیان رسمی در طراحی و برنامه ریزی دچار ابهام 
و س��ردرگمی بوده و ب��ه جهت غیر تخصصی عمل 
نمودن، نمی توانند بین دانش��گاه و ب��ازار کار، ارتباط 
برقرار نمایند و یا به نوعی نظام دانش��گاهی را برنامه 
ری��زی می نمایند که به مهارت دانش آموختگان منتج 
نمی گردد تا برای رفع مشکالت، کارآمد و مفید باشند؛ 
و در نهایت در دهه های اخیر برای نظام دانش��گاهی 
عمدتا »مهندسان« تصمیم می گیرند و این خیلی غیر 
طبیعی نیست که در اشتغال به دانش آموختگان علوم 

انسانی بی توجهی شود؛
3( س��طح اجرا: ممکن است گفته شود مشکل نه در 
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ش��هری اکنون به سمت و س��ویی رفته است که در 
کالنشهرها الزم اس��ت روزهایی از سال بیرون آمدن 
پیران، مریضان و کودکان ممنوع اعالم گردد و یا حتی 
از اساس خروج از منازل  برای کار مجاز نباشد،  و.... 
در اینگونه طرح ها سود صنعتی مثل خودروسازی و 
یا... لحاظ شد، اما پیوست فرهنگی- اجتماعی جدی 
نداش��ت، وگرنه نباید پ��س از هزینه های کالن به بن 
بس��ت گرایش یافته و از آلودگ��ی صوتی و آلودگی 

محیط زیست عرصه بر مردم تنگ گردد.
به نظر می رسد که برای صنایع و اشتغاالت مرتبط با 
آن، علوم انسانی هم تقدم شانی و رتبی )ارزش مسایل 
فرهنگی و روحی از مس��ایل م��ادی و صنعتی باالتر 
است( داشته باشد و هم در مواردی حتی تقدم زمانی 
)الزم باشد قبل از اقدام برای تاسیس یک صنعت، ابعاد 

فرهنگی و اجتماعی آن بررسی دقیق گردد(.  
در این مورد به وضوح دیده می شود که علوم انسانی به 
صورت غیر مستقیم حتی بر سایر حیطه های شغل زا 

نیز تاثیر عمیق و سازنده داشته باشد.
د(»ماک��س وب��ر«، در کت��اب »اخالق پروتس��تانی و 
روح س��رمایه داری«، »کار« را ب��ه عنوان اولین وظیفه 
»کالوینیس��تی« قلمداد نموده که باید خ��وب و در راه 
هدف های مفید و تولید، صورت پذیرد و پیوس��ته و 
دائم بوده و از کودکی آموزش داده شود )چون غریزی 
و فطری نیس��ت و اکتسابی اس��ت( و حتی از نگاه او 
»کار فقط یک وس��یله اقتصادی و امرار معاش نیست، 
بلکه هدفی معنوی است. آزمندی هر چند خطری برای 
روح انسانی است، ولی از بطالت و بیکاری سهمگین تر 
نیست. میان تقوا و ثروت جویی نه تنها تضادی وجود 
ندارد، بلک��ه آن دو متحد یکدیگرند و... )وبر: 1371، 

ترجمه عبدالمعبود انصاری: نشر سمت، ص18(

ندارد،  دست کم شاغلین آزاد را که طیف گسترده ای 
هم هستند، پوشش نمی دهد و یا در کتاب روش های 
ارزشیابی در بخش های دولتی و غیر دولتی )موسسه 
انتش��ارات بعثت( در همین زمینه آمده است: »شغل، 
مجموعه ای از وظایف و مسئولیت هایی است که انجام 
آنها از طرف مقام صالحیتدار به شاغل ارجاع گردیده 
و مستلزم صرف تمام یا قسمتی از اوقات کاری او می 
باشد.« )اردبیلی: 76، ص166( در این تعریف نیز مزد 

شاغل و بخش خصوصی لحاظ نشده است.
با اینکه قصد تامل مفهوم��ی در مجله نبود، اما خالی 
از طرح برخی نکات قابل توجه از موضوع از جهت 
مفهوم بندی نیست. )دست کم مصاحبه با دکتر مقصود 

فراستخواه را در همین شماره مجله ببینید(
ج( بحث اش��تغال با کاربردی شدن علوم انسانی نیز 
قرابت دارد. زیرا یکی از مظاهر کاربردی شدن می تواند 
آن باشد که هم برای دانش آموختگان این رشته ایجاد 
شغل می نماید و هم اینان می توانند خود، کار آفرینی 
داشته و مشاغلی تولید نمایند. حتی آنانی که می گویند 
هدف علوم انس��انی »تربیت افراد برای ورود به بازار 
کار نیس��ت« )بند قبلی( هم نمی توانند منکر این نکته 
شوند که اگر فارغ التحصیالن رشته های علوم انسانی 
شغل و منبع درآمدی نداشته باشند، این فرآیند و برآیند 

تحصیلی، ناکارآمد ارزیابی می گردد. 
اما کاربرد علوم انسانی همواره مستقیم و نقد نیست، 
به عنوان نمونه یکی از موضوعات قابل بحث »نسبت 
علوم  انسانی با صنعت« است. معنا و مصداق کاربردی 
شدن در علوم پایه و مهندسی روشن و ملموس است. 
ولی حتی در آنجا نیز اگر از علوم انسانی غفلت گردد، 
کارکرد و عملکرد صنایع ممکن اس��ت آسیبش بیش 
از خدماتش باش��د. مثال گسترس صنایع حمل و نقل 
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دانشجویان در دانش��گاهِ آزاِد اسالمی از ساِل ۹۰-۸۹ تا 
۹۵-۹۴ نزدیک به هشت برابر شده است. این آمارها دو 

آسیبی بزرگ را نیز در این میان نشان می دهند:
یکی اینکه، رشِد شمارِ اعضای هیئِت علمِی تمام وقِت 
دانشگاه ها و موسساِت آموزشی و  پژوهشِی کشور، به 
عنوان یکی از مهم ترین شاخص های کیفیِت دانشگاه ها، 
همخوان با رشِد شمارِ دانشجویاِن تحصیالِت تکمیلی 

نبوده و اندازه  آن تنها 57 درصد بوده است.
دیگر آس��یب اینکه، در این س��ال ها، هر چند ش��مارِ 
دانشجویان افزایشی چشمگیر داشته است، ولی نرِخ 
بیکارِی دانش آموختگاِن دانش��گاهی نیز رو به فزونی 
نهاده که این امر برآمده از بی توازنی ش��دید میاِن بازارِ 
https:// .کار و شمارِ دانش آموختگاِن دانشگاه ها است

www.mardomsalari.ir/report
و(در نهای��ت امید اس��ت که مطالب این ش��ماره از 
فصلنامه که حاوی مقاالت، مصاحبه ها، گزارش ها، و... 
در زمینه علوم انس��انی، با تاکید بر مس��ایل مربوط به 
اشتغال است، هم برای پژوهشگران طرح اعتال و هم 
برای کسانی که در زمینه اشتغال و علوم انسانی دغدغه 

دارند، خالی از فایده نباشد.

پی نوشت
* دبیر شورای سردبیری

به نظر می رس��د بین دیدگاه های اسالمی با مراجعه به 
نصوص اصیل دینی در زمینه اش��تغال و دیدگاه های 
پروتستان ها و کالوینیس��ت ها که از سوی ماکس وبر 
مورد مطالعه قرار گرفته، می توان بررسی تطبیقی داشت 
و ت��ا آنجا که نگارنده می دان��د و در برخی از آثارش 
)دین و توسعه فرهنگی، سیاسی و اقتصادی: جلد اول 
مقاله جامعه مدنی و جامعه دینی نشر علوم نوین( نیز 
آورده ، می ت��وان در قراب��ت آخرت و دنیا و مادیت و 
معنویت، نظرات بس��یار مناس��ب و نزدیک به کتاب 
اخالق پروتس��تانی ارایه داد. چه خوب است نوشته 

مستقلی در این زمینه به رشته تالیف درآید.
ه( البته این نکته نیز قابل ذکر است که مشکل بیکاری 
ویژه دانش آموختگان علوم انس��انی نیست. زیرا اوالً 
دامنه مسئله اش��تغال از دانش آموختگان فراتر می رود 
و بیکاری یک گره کور در س��طح ملی اس��ت، و ثانیًا 
در دانش آموخت��گان نی��ز از اصحاب علوم انس��انی 
فراتر م��ی رود و این همه اهمی��ت توجه به موضوع 
اشتغال را حکایت می نماید. مثال به عنوان شاهدی بر 
دانش آموختگان و مسئله اشتغال در کشور به صورت 
عام، توجه به آمار زیر قابل تامل اس��ت. برپایه  آماری 
که دفترِ مطالعاِت اجتماعِی مرکزِ پژوهش های مجلس 
در »نگاهی بر گسترِش دوره های تحصیالِت تکمیلی 
در ایران )1395-1385(« منتش��ر کرده، از ساِل 9۰ تا 
94 شمارِ دانشجویاِن تحصیالِت تکمیلِی کشور رشِد 
بیش��تری نسبت به سال های 85 تا 9۰ داشته و در این 
بازه  زمانی بیش��ترین رشد ازآِن دانش��جویاِن دوره ی 
دکترِی تخصص��ی با نرِخ رش��د 191 درصدی بوده 
است. در این میان رشِد دانشجویاِن دکترِی تخصصِی 
دانشگاه های آزادِ اسالمی نمودی بسیار بیشتر نسبت به 
دیگر دانشگاه ها داشته اند تا آنجا که شماِر این دسته از 
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روز سه شنبه 27 شهریور در پژوهشگاه علوم انسانی و 
مطالعات فرهنگی برگزار شد. 

این نشس��ت ابتدا با توضیح��ات مقدماتی آقای دکتر 
مالک ش��جاعی جشوقانی دبیر علمی نشست و آقای 
دکتر فوزی جانش��ین رئیس در ط��رح اعتالی علوم 

انسانی آغاز شد. 
دکتر آهنچیان بحث خود را ابتدا با مرور مفاهیم مرتبط 
و ارائه توضیحاتی در م��ورد اصطالحات، تاریخچه 

دبیرخانه طرح اعتال و س��اماندهی علوم انس��انی به 
مناس��بت چهلمین سال انقالب ش��کوهمند اسالمی 
سلس��له نشس��ت هایی با عن��وان »بازخوانی تحلیلی 

چهاردهه علوم انسانی در ایران« را برگزار کرد.
اولین سخنرانی توسط آقای دکتر محمدرضا آهنچیان 
اس��تاد علوم تربیت��ی و مدیر کل دفت��ر برنامه  ریزی 
آموزش عالی وزارت علوم با عنوان »نقشه راه توسعه 
علوم انس��انی در آموزش عالی ای��ران: نقد و نظر« در 

نقشه راه وتسعه علوم انساین در 
آموزش عایل ایران: نقد و نظر

دکتر محمدرضا آهنچیان
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تلقی نمی شود.
به اعتقاد ایشان علوم انسانی در 
نخستین 4۰ س��الگی)از 1313 
ت��ا 1357( ب��ا تولد و توس��عه 
دانش��گاه ها به عنوان  کاالهای 
غریبه و لوکس همنش��ین بوده 
است. این همنشینی در برخی 
رش��ته ها مانند علوم سیاس��ی، 
علوم اجتماعی، فلسفه و اقتصاد 
منجر به شکل گیری گروه های 
شبه-روش��نفکر ش��د ک��ه به 
اصطالحات اجتماعی و سیاسی 

تمایل داشتند. 
نتیج��ه دوره اول ای��ن بود که 
علوم انس��انی چیزی بیشتر از 
جنس یا شی نبوده، زنده نیست 
و نمی تواند با بس��تر اجتماعی 
ارتباط برقرار کند. در این صورت از نیازی سرچشمه 
نمی گیرد؛ به نیاز معینی پاسخ نمی دهد؛ نیازی نمی زاید.  
عنوان��ی که می توان برای نخس��تین چهل س��الگی 
گذاشت، »علوم انسانی به مثابه کاال« است. به نظر او در 
این دوره دانشگاه به عنوان یک نهاد مدرن وارد جامعه 
ایران می شود و علوم انسانی در دل دانشگاه این ارتباط 
را ب��ا جامعه ایرانی پیدا می کند. بیرون از نگاه آموزش 
عالی، سفرهای سه گانه ناصر الدین شاه به اروپا و در 
کنار ورود خودرو و سینما، یک سری کتاب هم وارد 

علوم انس��انی را در س��ه دوره 
چهل ساله طبقه بندی کردند. 

ایشان معتقد است علوم انسانی 
به چیزی اتالق می ش��ود که در 
علوم سخت یا علوم پایه نیست. 
در واق��ع علوم انس��انی بخش 
وس��یعی از دانش انسجام یافته 
را در برم��ی گیرد ک��ه در این 
ارائه مورد تأکید و توجه است. 
او در ادامه به نقش��ه راه اش��اره 
کرد. تعریف نقشه راه را برنامه 
عملیات��ی می داند ک��ه گام های 
الزم برای تحقق هدف را تعیین 
می کند و توسعه را رشد متوازن 
و همه جانبه ابعاد سازنده یک 
پدیده تعریف می کند. نقشه راه 
توس��عه، برنامه عملیاتی برای 

رشد یک پدیده است که در اینجا علوم انسانی فرض 
شده است.

وی اضافه کرد دانش��گاه به عنوان یکی از اصلی ترین 
نمادهای مدرن آموزش عالی است که نخستین تظاهر 
آن در کشور در تأسیس دانشگاه تهران بازیابی می شود. 
توسعه علوم انسانی بدون هم نوایی با بستر فرهنگی که 
از انتظامات متناسب آن برخوردار باشد، ممکن نیست. 
افزایش تعداد و گسترش انواع نهادهای آموزش عالی 
متولی علوم انسانی در کش��ور ما به معنی توسعه آن 

دانشگاه به عنوان یکی از اصلی ترین 
نمادهای مدرن آموزش عالی است 
که نخس��تین تظاهر آن در کش��ور 
در تأس��یس دانشگاه تهران بازیابی 
می شود. توسعه علوم انسانی بدون 
ه��م نوایی با بس��تر فرهنگی که از 
انتظام��ات متناس��ب آن برخوردار 

باشد، ممکن نیست.
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از طریق علوم انس��انی که وارد می شد، مشاهده شد. 
3- نوزایی دینی و پس از آن معرفت افزایی مبتنی بر 

دین که به کمک علوم انسانی ممکن شد. 
م��وج تح��والت آگاه��ی خواهی و آگاهی بخش��ی 
برخاسته از انقالب اسالمی ایران بیش از همه در حوزه 
علوم انسانی نمایان ش��د. طبع گرم انقالب و تالطم 
فکری ناش��ی از آن به رونق علوم انس��انی منجر شد. 
در دوره دوم، بس��یاری از خطوط فکری مغلوب کنار 
گذاش��ته شد و خط فکری که معروف به خط فکری 
انقالب اس��المی بود، بر علوم انسانی کنترل پیدا کرد 
و در نیمه دوم چهل س��الگی یعنی از 2۰ سال گذشته 
تاکنون بحث هم زمانی رقابت کنترل در کنار یکدیگر 

وجود دارد.
در چهل سال دوم، در درون نظام آموزش عالی تغییرات 
ایجابی به وجود آمد. ش��کل گیری ش��ورای انقالب 
فرهنگی در س��ال  1363یکی از پایدارترین تحوالت 
در درون نهاد آموزش عالی بود که اثرات بسیار زیادی 
در حوزه های فرهنگی از جمله آموزش عالی داشت. 
تأسیس دانش��گاه آزاد اسالمی که نمی توانیم بگوییم 
مستقیماً برای توسعه علوم انسانی به وجود آمد ولی 
نمی توان تصور کرد که دانش��گاه آزاد اسالمی در این 
زمینه نقش کم رنگی داشته است. دانشگاه آزاد به یک 
نحو آموزش عالی را در گوشه و کنار کشور رواج داد 
و این میل به آگاهی افزایی که پس از انقالب اسالمی 
ایجاد شده بود، را تأمین کرد. توسعه دانشگاه پیام نور 
و گس��ترش نظام دانشگاهی از راه دور که بنیادش در 
علوم انس��انی گذاشته شد و بعد به سمت علوم دیگر 
هم س��وق یافت، تأسیس پژوهشگاهها و توسعه آنها 

ایران ش��د که تقریباً سی سال پیش از آن، ترجمه آثار 
غربی در ایران در دوران معاصر همچون کتاب اقتصاد 
سیاسی از ژول ریش��ار از مهم ترین آثار علوم انسانی 
روز غرب��ی در آن دوران بوده اس��ت. آن طور که در 
این مطالعه متوجه شدیم هیچ عمد و قصدی در ورود 
علوم انسانی از غرب و برای ترجمه این کتاب وجود 
نداش��ته اس��ت. دکترآهنچیان افزود برای اینکه علوم 
انس��انی در این دوره و در درون نظام آموزش عالی با 
نقشه معینی مسیر توسعه اش فراهم شده باشد و سند 
معینی برای توس��عه علوم انسانی وجود داشته باشد، 
مشاهده نمی ش��ود. در خصوص اینکه کشور به چه 

رشته های علمی نیاز دارد نیز چیزی مشاهده نشد. 
وی در ادام��ه اظهار کرد که  علوم انس��انی در چهل 
سالگی نخس��ت خود مواجه با توسعه دانشگاه ها در 

کشور شده است. 
دومین 4۰ سالگی علوم انسانی به مثابه ابزار تلقی شد. 
یعنی نگاه ابزاری به علوم انسانی )از 1358 تا 14۰۰(. 
علوم انس��انی وظیفه پش��تیبانی از بین��ش تغییر یافته 
مردم نس��بت به جهان و ارزش ها را بر عهده گرفت. 
جریان های سیاس��ی فعال، خط فکری خود را با ابزار 
علوم انسانی ترویج کردند. نبردی بین نیروهای همفکر 
انقالب اسالمی و نیروهای مخالف در گرفت. کاالی 
علوم انسانی در مسیر موفقیت سیاسی به عنوان یک 

»ابزار« هویدا شد.
س��ه چش��م انداز در دومین دوره در نظر گرفته شد. 
1-  بسط آشنایی و مناقشه بر سر پذیرفتن علوم انسانی 
که به هر نحو وارد کشور می شد. 2- باال آمدن گفتمان 
سنت و تمدید تشدید نبرد سنت و مدرنیسم مخصوصًا 
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اعتماد هس��تند. فق��دان مالک 
س��نجش اثربخش��ی همچنان 
وج��ود دارد و تالش بس��یاری 
در کش��ور برای علوم انس��انی 
می ش��ود در حالی که سنجش 
اثربخشی آن بسیار دشوارتر از 
سایر علوم اس��ت. در مجموع 
باید گفت در این چهل س��ال، 
علوم انسانی در پیوندجویی با 

جامعه ناموفق بوده است.
سومین 4۰ سالگی علوم انسانی 
به عنوان مجم��ع الجزایر، نگاه 
اقتضایی به علوم انسانی دارد) 

از 14۰۰ تا 144۰(. 
تکلیف علوم انس��انی روش��ن 
نخواهد ش��د زی��را ب��ا ورود 
روزافزون مهندس��ان و فناوران 
و مداخله های م��وردی تکنوکرات ها به قلمرو علوم 
انسانی، شال چهل تکه علوم انسانی از هر سو بر سر 
مش��تری آن قرار می گیرد و ب��ا توجیه زمینه های بین 
رشته ای و پاسخ به نیازهای محلی، با شدت بیشتری 

مورد بهره برداری های خاص قرار می گیرد.
با طرح نظرات و پرسش های صاحب نظران در حوزه 
علوم انسانی و پاس��خ گویی آقای دکتر آهنچیان، این 

نشست  خاتمه یافت. 

ب��ا محوریت علوم انس��انی که 
شامل 18 پژوهشگاه وابسته به 
وزارت علوم می ش��ود که 8 تا 
از آنها با علوم انس��انی مرتبط 
هستند، تأس��یس دانشگاه های 
حوزه ای که جملگی در حوزه 
علوم انسانی فعالیت می کنند. در 
حال حاضر 22 دانشگاه با این 
ویژگی در کش��ور وجود دارد 
و همچنین توسعه دانشگاه های 
غیرانتفاعی از سال های آغازین 
ده��ه 8۰)35۰ دانش��گاه غی��ر 
انتفاعی تا سال 1392( و تشکیل 
ش��ورای تحول و ارتقای علوم 
انسانی)1387( از جمله عوامل 
دیگر توس��عه علوم انسانی در 
کشور بوده اند. نتیجه ای که از 

این دوره می گیریم، گس��ترش رش��ته ها و به تبع آن 
گس��ترش موسس��ات آموزش عالی و پژوهشی بوده 
است. علوم انسانی در این چهل ساله دوم با نقشه راه 
همراه بوده اس��ت، اما این نقشه راه هنوز ثمره خود را 
ندیده اس��ت. نقش جامع علمی کشور که در دهه 8۰ 
تدوین ش��د، یک نقش��ه راه بود که می توان گفت به 
نسبت چهل سال گذش��ته توجه بیشتری به آن شده 
اس��ت. در نظر گرفتن مختصات فیزیکی برای علوم 
انس��انی و علوم انسانی با ابزار و صاحب یک روایت 
اس��ت. جریان رهبری کننده در این چهل سال وجود 
داشته ولی منابع پشتیبان علوم انسانی همچنان غیرقابل 

نقشه جامع علمی کشور که در دهه 
۸۰ تدوین ش��د، یک نقشه راه بود 
که می توان گفت به نس��بت چهل 
سال گذش��ته توجه بیشتری به آن 

شده است.
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در این نشس��ت ابتدا آقای دکتر شجاعی مقدمه ای را 
درباره این بحث ایراد کردند. ایشان به توضیح مقدمه اي 
درباره موضوع میان رشته ای پرداختند و گفتند اولین 
بار در جهان در س��ال 1926 موضوع میان رش��ته ای 
مطرح ش��د، اما در ایران با کمي تأخیر از سال 1376 
موضوع میان رش��ته ای در ایران مطرح شد و ادبیات 
قابل اعتنایي شکل گرفت. اولین کتاب تألیفي در این 
حوزه هم توسط علي خرسندي در سال 1387 روانه 

دومین نشس��ت این مجموعه به سخنرانی آقای دکتر 
فریدون رحیم زاده مشاور معاون فرهنگی وزارت علوم 
و مدیر طرح میان رش��ته ای علوم انس��انی تخصیص 
یافت. عنوان س��خنرانی ایش��ان »تجربه میان رشته ای 
شدن علوم انس��انی در جمهوری اسالمی ایران« بود. 
این س��خنرانی در روز سه شنبه مورخ 1۰ مهر 1397 
در س��الن اندیشه پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 

فرهنگی برگزار شد. 

تجربه میان رشته ای شدن علوم 
انساین در مجهوری اسالیم ایران

دکتر فریدون رحیم زاده



17

سخرناین

پیش شماره چهارم، پاییـز 97

رش��ته های علوم انسانی مطرح 
ش��د. بر اس��اس بند د ماده 49 
قان��ون برنامه چهارم توس��عه، 
وزارت عل��وم مکل��ف ش��د 
ت��ا رش��ته های علوم انس��انی 
را بازنگ��ری کن��د. نیازه��ای 
اجتماعی، ب��ازار کار، تحوالت 
علمی، توسعه میان رشته ای در 
حوزه علوم انسانی و برنامه های 
درس��ی میان رشته ای مفاهیمی 
بودند که باید بررسی می شدند. 
در این ماده آقاي خرمشاد بحث 
میان رش��ته ای علوم را به میان 
آورد و اولین بار در پائیز 1384 
بحث می��ان رش��ته ای به طور 

رسمي مطرح شد. 
وي ادام��ه داد در آن زم��ان این 
موضوع مطرح شد که اگر قرار باشد دانشگاه به بازار 
هم نگاهي داشته باشد و رشته هاي دانشگاهي براساس 
بازار کار بازنگري شود، مسائل و مشکالتي به بار مي 
آید. بنابراین در همان دوران بحث هایي پیرامون این 
موضوع شکل گرفت که پس از عبور از این بحث ها، 
وزیر علوم وقت آن زم��ان، آقاي زاهدي مکاتبه اي با 

بازار نشر شد. در همان سال ها 
رشته هایي مثل علوم اجتماعي، 
علوم سیاسي، فلسفه، مطالعات 
قرآن��ي، مطالعات زن��ان، دین 
پژوهي، زبان شناس��ي، ادبیات 
و...  به مطالعات میان رش��ته اي 

راه یافتند.
سپس آقای دکتر فوزی جانشین 
رئی��س طرح اعت��ال نیز هدف 
برگ��زاری ط��رح اعت��ال و نیز 
برگزاری این نشست ها را بیان 
کردن��د.  ایش��ان دو ه��دف را 
در این نشس��ت ها برشمردند. 
نخس��ت تقویت بح��ث علوم 
دوم  و  کش��ور  در  انس��اني 
بازخواني اي از علوم انساني در 
چهاردهه گذش��ته تا مشخص 

ش��ود که علوم انس��اني در چه جایگاهی قرار داشته 
اس��ت و به چه سطحی قرار است برسد و در کل چه 

اثرگذاري در جامعه امروز ایران خواهد داشت.
پس از این مقدمه آقای دکتر رحیم زاده س��خنان خود 
را شروع کردند. ایشان ابتدا چنین بیان کردند که برای 
اولی��ن بار در ای��ران در س��ال 1384 بحث بازنگری 

دو ه��دف برای ط��رح اعتال و نیز 
برگ��زاری این نشس��ت ها در نظر 
گرفته ش��ده است: نخست تقویت 
بحث علوم انس��اني در کش��ور و 
دوم بازخواني اي از علوم انساني در 
چهاردهه گذشته تا مشخص شود 
که علوم انس��اني در چه جایگاهی 
قرار داش��ته است و به چه سطحی 
ق��رار اس��ت برس��د و در کل چه 
اثرگ��ذاري در جامعه ام��روز ایران 

خواهد داشت.
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زیادی صورت گرفت. نخس��ت آنک��ه معنا و مفهوم 
میان رشته ای چیس��ت؟ اصاًل موضوع میان رشته ای به 
یک رش��ته تبدیل شده است یعنی از فلسفه نخستین 
خود دور شد و به یک رشته تبدیل شده است.  نکته 
دیگر این است که آیا رویکرد پسینی به میان رشته ای 
باید داش��ته باشیم یا رویکرد پیشینی؟ یعنی پیشاپیش 
فارغ از هر تجربه فقط به صورت ذهنی رشته تدوین 
ی��ا تصویب کنیم ویا ن��ه میان رش��ته ای ها آنچه قرار 
اس��ت بعداً متولد شوند که تازه متوجه می شویم میان 
رشته ای اس��ت. یعنی میان رشته ای ها متولد می شوند، 
میان رشته ای ها محصول برنامه ریزی نیستند. دانشمندی 
در ذهن و در آزمایشگاه خود ابداعی می کند که وقتی 
می بینیم می گوییم چند رشته کنار هم قرار گرفته اند و 
یا نه ما بدون آنکه تبحری به هر کدام از این رش��ته ها 
داش��ته باشیم یا دغدقه این دانش��مند را داشته باشیم 
بدون پرسش و چالش بدون گزش ذهنی همینطوری 
برای خودمان تدوین کنیم و بگوییم این میان رشته ای 
است. پیشین یا پسین بودن به این معنا است. الگوهای 
پیشین به معنای افالطونی کلمه وجود دارد و کسانی 
ب��ا نظر به ای��ن الگوها کارهایی می کنند که اس��م آن 
می شود میان رشته ای. یا نه میان رشته ای متولد می شود 
و ما متوجه می شویم که توجه پسینی است. گویا نگاه 
پیشینی به میان رشته ای ها وجود دارد. ما میان رشته ای 
تدوین و تصویب می کنیم. چون پول، ساختار و مجوز 

داریم و می توانیم تصویب کنیم. 

هم��ه ارگان ها انجام داد مبني ب��ر اینکه موضوع میان 
رشته ای علوم در دانشگاه ها دیده و به آن توجه شود. 
بر این اساس به تمام دستگاه ها از ارتش تا شهرداری ها 
مکاتبه ای ص��ورت گرفت تا نیازهای خ��ود را برای 
آنکه در دانش��گاه  ها دیده ش��وند بیان کنند. از این رو 
بانک مرکزی، قوه قضاییه، جهاد کشاورزي، شهرداری 
تهران و ... پیشنهادهایی در این باره ارائه کردند. عالوه 
براین، موسسات دیگري چون دانشگاه باقرالعلوم )ع(، 
پژوهش��گاه فرهنگ و اندیشه اسالمي، بنیاد حکمت 
صدرا، موسس��ه پژوهشي حکمت و فلسفه، دانشگاه 
امام صادق )ع(، موسس��ه آمریکاي شمالي و اروپایي 
دانش��گاه تهران هم در قالب نامه، گفتگو و... پیشنهاد 
داده بودند تا رش��ته هاي جدیدي تعریف ش��ود این 
درحالي است که بسیاري از این موسسات احتیاجي به 
تأسیس رشته نداشتند و مي توانستند نیازهای خود را 
در قالب یک طرح یا پروژه تحقیقاتي تعریف می کردند 

نه یک رشته دانشگاهي.
دریافت نظرات آنان به صورت کلی به شرح زیر بود.

1- تاسیس رشته جدید 
2- گرایش جدید 

3- تغییریا اضافه کردن واحد درسی در ذیل رشته ها و 
یا گرایش های موجود.

وقت��ی س��ازمان ها، نهاده��ا و ... در جری��ان کار قرار 
گرفتن��د که درب آموزش عالی باز ش��ده، تقاضاهای 
زیادی برای تاس��یس رشته به وجود آمد. چالش های 
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موضوع علوم انس��انی را سوار 
پروژه ه��ای خاص��ی بکنیم. ما 
غیر علوم انسانی چیزی نداریم 
همه علوم انس��انی است. هیچ 
مسئله ای نمی توان پیدا کرد که 
علوم انس��انی موجود نتواند به 
آن پاس��خ ده��د. کارنامه علوم 
انسانی به لحاظ پاسخگویی به 
سواالت نسبت به علوم فنی و 
مهندسی بیش��تر به درد کشور 
می خورد. مگر آنها به معضالت 
و مشکالت فن آوری و نیازهای 
بازار پاس��خ داده ان��د که علوم 
انسانی عقب مانده باشد. علوم 
انسانی با همین وضعیت، ناظر 

به مسائل و پاسخگو است. 
در پایان جلسه دکتر رحیم زاده 

به سواالت مطرح شده حاضران پاسخ دادند. 

از س��ال 84-85 تاکنون رشته 
هایي تعیین، تصویب و تدوین 
و به وزارت علوم ارسال شدند. 
زیاد بودن این رشته ها باعث شد 
که بس��یاري از آنها روي دست 
وزارت عل��وم بمانند. برخي از 
آنها با البي گري در دستور کار 
قرار گرفتند اما بیش��تر آنها که 
کس��ي نبود پیگیري شان کند، 
روي دس��ت وزارت علوم ماند 
و این نشان مي دهد که ساختار 
آم��وزش عال��ي در کش��ور ما 
ظرفیت و کشش میان رشته ای 

ندارد.
ادام��ه  در  رحی��م زاده  دکت��ر 
س��خنان خود اظهار کردند که 
به نظر اینجان��ب موضوع بین 

رشته ای به برنامه درسی تقلیل پیدا کرده است. برنامه 
درس��ی هم در کنار هم قرار گرفتن واحدهای درسی 
از حوزه های مختلف اس��ت با اس��می که ما روی آن 
می گذاریم. بنابر این بین رش��ته ای در ذهن دانش��جو 
اتفاق می افتد و در استاد او . می توان به محققانی فکر 
کنیم که وقتی حرف می زنند بین رش��ته ای هستند اما 
تحصیالت بین رشته ای ندارند. در واقع بین رشته ای این 
است که ما از حد بحث های عمومی و کلی بگذریم، 

موض��وع بین رش��ته ای ب��ه برنامه 
درسی تقلیل پیدا کرده است. برنامه 
درسی هم در کنار هم قرار گرفتن 
واحده��ای درس��ی از حوزه های 
مختلف است با اسمی که ما روی 
آن می گذاریم. بنابر این بین رشته ای 
در ذهن دانشجو اتفاق می افتد و در 

استاد او .
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 مورد سوابق علمی و اجرایی سخنران چنین بیان کردند:
» آق��ای دکت��ر مهرعلیزاده از س��وابق خوبی در علوم 
انسانی و در بحث مهارت و اشتغال برخوردارند. ایشان 
دبیرشورای سیاستگذاری اولین همایش ملی پایداری 
کسب و کار، عضو ش��ورای سیاستگذاری چهارمین 
کنفرانس آموزش و توس��عه س��رمایه انسانی، معاون 
س��ازمان فنی حرفه ای کشور، اس��تاد دانشگاه شهید 
چمران اهواز و قائم مقام معاون امور فرهنگی اقتصادی 

پنجمی��ن نشس��ت از مجموعه نشس��ت های طرح 
جامع علوم انس��انی که با موضوع این ش��ماره مجله 
همس��و اس��ت س��خنرانی آقای دکتر مهرعلیزاده با 
عنوان »راهبردهای اش��تغال در آموزش عالی ایران در 
برنامه های ششگانه توسعه بعد از انقالب اسالمی) با 
تاکید بر علوم انسانی(« در تاریخ  29 آبان 1397 برگزار 

شد. 
ابتدا آقای دکتر ش��جاعی دبیر علمی این نشست در 

راهربدهای اشتغال در آموزش عایل ایران در برنامه های 
 ششگانه وتسعه بعد از انقالب اسالیم

) با تاکید بر علوم انساین(
دکتر یداهلل مهرعلیزاده
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شد. اقتصاد دانش بنیان مهمترین 
قس��مت این برنامه بود. برنامه 
پنجم در فض��ای آرمان خواهی 
شکل گرفت. ولی برنامه ششم 
س��ازنده و در عقالنیت بهتری 

نوشته شد. 
در برنامه هایی که نوشته شد 4 

استراتژی مشهود است:
کالن  اس��تراتژی های   -1
رش��د  ب��ر  موث��ر  اقتص��ادی 
اش��تغال)هدف گیری بلندمدت 
افزایش تقاضای کل در س��طح 
کالن اقتص��اد ب��ا بهره گیری از 
سیاست های مالی و پولی، رشد 

تجارت خارجی(.  
بازار  اس��تراتژی های فعال   -2
کار) در بازه زمانی کوتاه مدت 
و میان مدت در بازار کار مانند اصالح س��ازوکارهای 
جس��تجوی ش��غل، آموزش بیکاران، ایجاد شغل به 
طور مس��تقیم یا از طریق پرداخ��ت یارانه، طرح های 

خوداشتغالی.
3- استراتژی های حمایتی و منفعل بازار کار) حمایت 
مالی مستقیم برای بهبود معیشت کارکنان، حمایت های 

و توسعه منابع استانداری استان 
خوزستان هستند«. 

دکتر مهرعلیزاده س��خنان خود 
را ابتدا با ارائه آمارهایی شروع 
کردند. ایش��ان اظهار کردند که 
در آمار 1397 )منبع مرکز آمار 
ای��ران( در ای��ران از حدود 8۰ 
میلی��ون نفر جمعیت، جمعیت 
ش��اغل 27 میلیون نفر اس��ت 
که طبق آم��ار 32.5 درصد در 
صنعت، 18 درص��د در بخش 
کش��اورزی، حدود 5۰ درصد 
در بخش خدمات مش��غول به 
کار هستند. پیش بینی شده است 
تا سال 14۰4 حدود 13 میلیون 
نفر بیکار در کشور داشته باشیم. 
دکتر مهرعلیزاده در ادامه افزودند 

که در س��ال 1357دو اتفاق روی داد، تمام شرکت ها 
خصوصی ش��دند و ارتباطات خارجی قطع شد. در 
س��ال1363تصمیم بر آن ش��د تا اولین برنامه تدوین 
شود. در سال 1367 اولین برنامه پنج ساله تدوین شد. 
در برنامه سوم پنج س��اله، علم و فن آوری و آموزش 
عالی برجسته و در برنامه چهارم اوج تفکر برنامه ریزی 

در س��ال 1367 اولی��ن برنامه پنج 
ساله تدوین شد. در برنامه سوم پنج 
س��اله، علم و فن آوری و آموزش 
عالی برجس��ته و در برنامه چهارم 
اوج تفکر برنامه ریزی شد. اقتصاد 
دانش بنیان مهمترین قس��مت این 
برنامه ب��ود. برنامه پنجم در فضای 
آرمان خواهی ش��کل گرفت. ولی 
برنامه ششم سازنده و در عقالنیت 

بهتری نوشته شد.
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شرح زیر است:
1- سیاس��ت های مربوط به اصالح قوانین و مقررات 

بازار کار
2- تشکیل شورای عالی اشتغال کشور

3- تصوی��ب قانون الزام فراگیری آموزش های فنی و 
حرفه ای برای اشتغال

4- وام خود اشتغالی 3 میلیون تومانی، وام کم بهره
5- وام ب��ه کارفرمایان) به ازای جذب یک نیروی کار 

جدید تا سقف 3 میلیون تومان وام با بهره 4 درصد(.
6- کارآفرینی و گسترش بنگاه های اقتصادی. 

طرح های اشتغالی سال های 1385 لغایت 139۰ نیز به 
شرح زیر است: 

1- طرح بنگاه های زودبازده
2- مشاغل خانگی

3- طرح سازمان ملی مهارت
4- کارآفرینی و گسترش بنگاه های اقتصادی

مال��ی از بیکاران، اصالح سیس��تم مق��رری بیکاری، 
پرداخت یارانه به دستمزد پایین، معافیت های مالیاتی، 
کاهش مالیات بر دستمزدها، کمک به افراد با دستمزد 

پایین برای تامین حداقل زندگی را شامل می شود. 
4- اس��تراتژی های تنظیمی ب��ازار کار) تنظیم قوانین 
و مق��ررات، سیاس��ت های س��اختاری و توج��ه به 
موضوع هایی مانند چگونگی حفظ اشتغال، تغییر زمان 
کار، توج��ه به کار موقت و پ��اره وقت، نحوه تعیین 

دستمزد، حداقل دستمزد و بازنشستگی زودهنگام. 
بخشی از این استراتژی ها روی تقاضای کل کارکردند، 
بخشی می خواهند در کوتاه مدت سازوکارهایی را پیدا 
کنند، بخشی حالت حمایتی دارند و بخشی هم دنبال 
تنظیم بازار می گردند. از سال 1384 استراتژی ها خود 

را نشان دادند. 
دکت��ر مهرعلی��زاده در ادامه س��خنان خ��ود افزودند 
طرح های اش��تغال س��ال های 1376 لغایت 1384 به 

)نمودار اول(
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)نمودار اول(
در پایان ایشان مدل نمودار دوم را ارائه کردند.

نتیجه ای که دکتر مهرعلی��زاده در پایان ارائه کردند به 
صورت زیر عنوان شد: 

• ضرورت بازگشت به ماهیت اصیل دانشگاه 
• ضرورت تغییر نگاه به رابطه بین دانشگاه های ایران 

و بازار کار به ویژه در حوزه رشته های علوم انسانی 
• ضرورت بازنگری نقش��ه راه اشتغال در حوزه علوم 

انسانی

طرح اشتغال 1391 لغایت 1395 ) طرح تکاپو(
در برش ملی، اشتغال دارای 3 مولفه اصلی است:

1- طرف عرضه نیروی کار که بازیگران اصلی آن نظام 
آموزش مهارت و تخصص هستند.

2- ط��رف تقاض��ا ک��ه دربردارنده اقتص��اد کالن و 
بخش های اقتصادی کشور است. 

3- نهادها ش��امل قوانین و مقررات و مولفه هایی مثل 
حقوق و دستمزد و مانند آن

دکتر مهرعلیزاده طرح های اشتغال دولت ها را به شرح 
زیر طبقه بندی کردند:

1- ط��رح بنگاه های کوچک و زودبازده دولت نهم و 
دهم

2- وام سه میلیون تومانی در دولت هفتم و هشتم
3- طرح مشاغل خانگی در دولت نهم و دهم 

4- طرح تکاپو دولت یازدهم 
5- طرح حرکت دولت یازدهم

)نمودار دوم(
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وزارت کار تعاون و رفاه اجتماعی  •
معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری  •

معاونت علم و فناوری ریاست جمهوری   •
ریاست دانشگاه آزاد اسالمی  •

ریاست دانشگاه پیام نور  •
ریاست دانشگاه علمی کاربردی  •

ریاست دانشگاه فرهنگیان   •
ریاست بنیاد ملی نخبگان   •

ریاست صندوق حمایت از پژوهشگران  •
در مجموع ده جلس��ه شورای سیاس��تگذاری برگزار 
شد که برخی از جلسات به شکل چرخشی در دفاتر 

روسای نهادهای پشتیبان برگزار شد.
کمیته علمی: 

اعض��ای این کمیته متش��کل از اعضای هیأت علمی 
پژوهش��گاه و نی��ز اعض��ای هیأت علم��ی برخی از 
دانش��گاه های کشور بود. این کمیته چهارجلسه برای 
تهیه  شاخص های ارزیابی و داوری ها و کارگروه های 
مختلف داش��ت. بعد از احصاء رساله ها و پایان نامه ها 

اهداف جشنواره: 

1- توجه ویژه به مسئله اشتغال در حوزه های مختلف 
علوم انسانی 

2- تشویق نگاه سیاست گذارانه و کاربردی در رسائل 
و پایان نامه های دانشجویی

3- بسط الگوی مسئله محور و ترغیب در جهت ارائه 
پیشنهادات خالقانه در جهت حل مسائل اجتماعی

4- توسعه گفتمان علوم انسانی کاربردی در پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

5- توجه ویژه به کارهای انجام شده مرتبط با فرهنگ 
و هویت ایرانی - اس��المی و ارزشمند در بازآفرینی 

میراث فرهنگی
6- مش��ارکت پژوهش��گاه علوم انس��انی و مطالعات 
فرهنگی در عملیاتي کردِن سیاس��ت ها و برنامه های 

مرتبط با سال »اقتصاد مقاومتی، تولید و اشتغال«
ترکیب شورای سیاست گذاری:

ریاس��ت و معاونی��ن پژوهش��گاه علوم انس��انی و   •
مطالعات فرهنگی

گزاریش از نخستنی جشنواره قدرداین 
از رساله ها و  پایان نامه های برتر علوم 

انساین در زمینه وتلید و اشتغال
پژوهشکهد علوم انساین اکربردی اسفند 1396
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چنین بیان کردند در ش��رایطي ک��ه 24 درصد دانش 
آموخته هاي مقاطع دکتري و کارشناس��ي ارشد بیکار 
هس��تند، جش��نواره تقدیر از بهترین پای��ان نامه هاي 
علوم انساني در تولید و اشتغال نقطه عطفي است که 
تالش هاي دانشجویي در این زمینه را قدر مي شناسد. 
دکتر قبادي همچنین با اش��اره به آم��ار 5۰ درصدي 
دانش��جویان علوم انساني از مجموع حدود 4 میلیون 
دانش��جوي کش��ور و غفلت از ظرفیت ه��اي علوم 
انساني در اشتغال زایي چنین توضیح دادند که مهارت 
افزایي در رشته هاي مختلف علوم انساني مي تواند به 
تولید فرصت هاي ش��غلي منجر ش��ود؛ براي مثال در 
رشته ادبیات فارس��ي مهارت هایي در زمینه ویرایش 
محتوایي و زباني متون مختلف علمي و غیره، برقراري 
ارتب��اط میان هنرهاي نمایش��ي و ادبیات و نظایر آن، 
دانش آموخته هاي این رش��ته را به ش��غل هاي جدید 

معرفي مي کند.

اهـداي فرصت هـاي پسـادکتري و اعتبار)گرنت (هاي 

پژوهشي به پایان نامه ها و رساله هاي برگزیده 

رئیس پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي با 
اشاره به مشارکت نهادهاي مختلف از جمله معاونت 
علمي و فناوري ریاست جمهوري و صندوق حمایت 
از پژوهش��گران و فناوران کش��ور، ب��راي برگزاري 
این جش��نواره چنین بیان کردند که در این جشنواره 
ضم��ن جوایز نقدي، برگزیدگان مي توانند از فرصت 
مطالعات پسادکتري و فرصت هاي پژوهشي مختلف 
در گروه هاي پژوهشگاه برخوردار شوند؛ ضمن اینکه 
اعطاي گرنت )پژوهانه( نیز از دیگر جوایزي است که 

براي آنها در نظر گرفته ایم. 
گزارشی از آیین اختتامیه نخستین جشنواره تقدیر از 

س��ه جلس��ه مس��تمر و طوالنی جهت انتخاب آثار 
برگزیده برگزار شد. 

سایت و سامانه جشنواره به آدرس: 
http://thep.ihcs.ac.ir/

نشست خبری: 

در تاریخ 1 بهمن ماه سال 1396 اولین نشست خبری 
جش��نواره قدردانی از پایان نامه هاي برتر علوم انساني 
در زمینه تولید و اشتغال در پژوهشگاه علوم انسانی و 

مطالعات فرهنگی برگزار گردید.
این نشست خبري با حضور رئیس پژوهشگاه علوم 
انس��اني و مطالعات فرهنگي، دبی��ر علمي و اجرایي 
»اولین جش��نواره ملي قدرداني از پایان نامه هاي برتر 
علوم انس��اني در زمینه تولید و اش��تغال« و جمعي از 

اصحاب رسانه، برگزار شد. 
در ابتداي این نشست، دکتر قبادي، رئیس پژوهشگاه، 
با تاکید بر آموزه هاي اسالمي در مورد تأمین معیشت 
اظهار کردند که علم مقدم بر توس��عه است و توسعه 
نیز موجب اش��تغال پایدار مي شود. رئیس پژوهشگاه 
با اش��اره به اهمی��ت این امر ملي چنی��ن افزودند که 
پژوهشگاه اراده دارد این مسیر را در سال هاي بعد ادامه 
دهد، نگاه کاربردي نسبت به ظرفیت و وظایف خود 

داشته باشد و وارد چالش هاي جدي شود.
قبادي بر بهره گیري از ظرفیت دانشگاه ها براي تولید 
و اش��تغال تأکید کرد و یادآور شد: » نگاه علمي عامل 
توسعه تش��کیل نهادهاي دانشي و شرکت هاي دانش 
بنیان است که مي توانند توسعه پایدار و تولید اشتغال 
را به صورت منطقي و مستمر رونق بدهد و پژوهشگاه 
علوم انس��اني و مطالعات فرهنگي سعي دارد صداي 

دانشگاه در حل چالش هاي اجتماعي باشد«.
وي ب��ه آمار بی��کاري دانش آموخته ها اش��اره کرد و 
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س��وم رشته های تاریخ، جغرافیا، هنر ، تربیت بدنی و 
غیره بود. کارگروه چهارم نیز رشته هایی چون فلسفه، 

ادبیات ، زبان شناسی ، الهیات را دربرمی گرفت. 
در هر چهارکارگروه پایان نامه ها و رس��ائل متعددی 
به دست ما رس��ید. برخی کامال مرتبط به فراخوان و 
موضوعات جش��نواره و برخی با فاصل��ه از آن بود. 
دس��ته ای از پایان نامه ها مستقیما به موضوع اشتغال و 
کارآفرینی پرداخته بودند و برخی دیگر خودش��ان و 
موضوع کارشان منجر به تولید و اشتغال زایی شده بود. 
ه��ر دو گروه مورد ارزیابی ق��رار گرفتند. یک داوری 
عمومی برای همه پایان نامه ها و دو داوری اختصاصی 
برای پایان نامه هایی ک��ه از مرحله اول گذر کردند به 
انجام رسید. بیش از 4۰ داور با ارتباط با کمیته علمی 
جشنواره به داوری آثار پرداختند. نتیجه این داوری ها 
پایان نامه یا رساله های برگزیده و یا شایسته تقدیر بود. 
در طول مس��یر، شورای سیاس��تگذاری ای مرکب از 
حامیان ما در س��ازمان ها و وزارتخانه های مختلف با 
ما همراه ش��دند و برخی در شکل دادن به جوایز این 
جشنواره کمک نمودند. به گونه ای که علیرغم پاداش 
م��ادی امکانی برای ادامه کار، یا معرفی ش��دن کار به 
نهاده��ای مرتب��ط فراهم گردد. صن��دوق حمایت از 
پژوهش��گران و فناوران ذیل معاونت علم و فناوری 
ریاست جمهوری امکان ارائه این آثار جهت دریافت 
پژوهانه یا کس��ب کرسی های پست دکتری را فراهم 
نمودند. نتیجه داوری ها منجر به یک اثر برگزیده و 5 
اثر شایسته تقدیر در دوره دکتری، و 5 اثر شایسته تقدیر 
در دوره کارشناسی ارشد گردید. هر شش اثر برگزیده 
و شایس��ته تقدیر در دوره دکت��ری عالوه بر دریافت 
مبالغ مادی به صندوق حمایت از پژوهش��گران برای 
دریافت امکانات پس��ت دکتری معرفی خواهند شد. 

رسـاله ها و پایان نامه های برتر علوم انسـانی در حوزه 

تولید و اشتغال

جشنواره اول با فراخوانی در نیمه دوم سال آغاز شد. 
در این فراخوان خواسته شد در چند حوزه پایان نامه ها 
و رسائل  به دبیرخانه ارسال گردند. اول آنها که دارای 
پیش��نهادهای کاربردی )منت��ج از پژوهش( در حوزه 
تولید، اش��تغال و کارآفرینی بودن��د. دوم پایان نامه ها 
و رس��اله هایی که  پیش��نهادهای کارب��ردی در حوزه 
سیاست گذاری و ارزیابی سیاست های فعلی مرتبط با 
تولید و اشتغال را در خود جای داده اند. سومین دسته 
از پایان نامه ها و رس��اله ها موضوعات آینده  پژوهانه یا 
مرتبط با مطالعات تطبیقی با رویکرد توسعه فرصت های 
اشتغال را دربرمی گرفت. تمرکز جشنواره بر حوزه های 
علوم انسانی ما را برآن داشت که از طریق پایان نامه ها 
به دنبال شناخت و معرفی ایده هایی هم سو با فرهنگ و 
هویت ایرانی– اسالمی که باعث گسترش فرصت های 
اشتغال می شود هم باشیم. بازآفرینی میراث فرهنگی 
یا خلق محصوالت فرهنگی در کنار اس��ناد سیاستی، 
راهب��ردی و تجاری نمونه های��ی از محصوالت پایان 

نامه های کارآفرینانه درنظر گرفته شد. 
جستجوی بیش از 1۰۰۰ اثر مرتبط و احصای 4۰۰ اثر 
در دبیرخانه و دریافت 1۰۰ رس��اله برگزیده از حدود 
4۰ دانشگاه شاخص از طریق فراخوان میسر شد. آثار 

رسیده در چهار کارگروه دسته بندی می شدند. 
کارگ��روه اول که بیش��ترین عناوین مرتبط را به خود 
تخصیص داده بود، گرایش های مختلف رش��ته های 
مدیری��ت، اقتصاد، حس��ابداری، کارآفرین��ی و ... را 
دربرمی گرفت. در کارگروه دوم عناوینی از رشته های 
علوم اجتماعی، علوم سیاسی، علوم تربیتی، ارتباطات 
و دیگر رش��ته های مرتبط جمع آوری  ش��د. کارگروه 
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و پایان نامه های برتر علوم انس��انی در حوزه تولید و 
اش��تغال با افتخار اعالم م��ی دارد دبیرخانه دائمی این 
جش��نواره در پژوهش��گاه علوم انس��انی و مطالعات 
فرهنگی ش��روع  ب��ه کار نمود و هر دو س��ال یکبار 
آیینی را برگزار خواهد نمود. جشنواره ای که رونقش 
و تداومش به حضور همه دس��ت اندرکاران پژوهش 
نیازمند است و تالش��ش افزودن بر نگاه کاربردی در 
علوم انس��انی. ش��اید که از این منظر،  بنیان کار ما و 
تولید ما بر دانایی بنا باشد و دانایان ما خود را ملزم به 

اثربخشی بر تولید و اشتغال نمایند. 
تا زمانی که بیکاری مس��ئله اول اجتماعی ما باشد و 
بیکاری فارغ التحصیالن دانشگاهی افزون تر از دیگران 
گزارش شود و دانش آموختگان رشته های علوم انسانی 
در بین این س��نخ از بیکاران پرش��مار باش��ند، چنین 
جش��نواره هایی می تواند فرصتی برای بازاندیشی به 
موضوع گردد. شاید که از این رهگذر ذهنی آگاه شود 
و جانی درصدد حل مشکلی و اقامه شغلی و بنا کردن 
کاری ب��رای امروز و فردای خ��ودش و هموطنانش 
گردد. جامعه ما برای گذر کردن از این بحران نیازمند 
انگیزه، امید و خواست فراگیر دانشگاهیان است. امید 
که این جشنواره در این مهم زمینه ساز و اثربخش ظاهر 

شود. 

برگزیدگان جشنواره تقدیر از پایان نامه ها و رساله های 
برتر علوم انسانی در حوزه تولید و اشتغال

1- کارگروه اول 

ارزیابی تاثیر خصوصی سازی بر عملکرد مالی   •
و اقتصادی ش��رکت های واگذار ش��ده در ایران 

)شایسته تقدیر ارشد اقتصاد(

از طرفی جهت پیشبرد بیشتر کار توسط پژوهشگران 
برگزیده جوایز مادی معادل تعداد 1۰ سکه تمام بهار 
آزادی به برگزیده دکتری و 5 سکه تمام بهار آزادی به 
برگزیده کارشناسی ارشد و به افراد شایسته تقدیر دوره 
دکتری و دو س��که تمام بهار آزادی به افراد شایس��ته 

تقدیر کارشناسی ارشد اهدا خواهد شد. 
پایان نامه ه��ا و رس��ائل دانش��جویی نمی توانند بدون 
هدایت و راهبری اس��اتید توانمند و مبرز موفق عمل 
کنند و کاربردی ش��وند. از این رو در اولین جشنواره 
تقدیر از رس��اله ها و پایان نامه های برتر علوم انسانی 
در حوزه تولید و اش��تغال از سه استاد پیشکسوت و 
فعال در حوزه تولید و اش��تغال قدردانی خواهد شد. 
باشد که حضور گرمشان در سال های آتی جشنواره در 
کنار کمیته علمی و دبیرخانه زمینه ساز رونق بیشتر آن 
گردد. در کنار این برگزیدگان تقدیر مختصری خواهیم 
داش��ت از برخی از دانشکده های فعال دانشگاهی که 
با جش��نواره در طول مدت فعالیت همکاری خوبی 

داشتند.   
در پایان چنین باید گفت که جش��نواره نخس��تین به 
مناس��بت عنوان سال 1396 »اقتصاد مقاومتی: تولید و 
اشتغال« آغاز به کار نمود. اما چنانچه مشکل تولید و 
اش��تغال با پایان مناسبت سال پایان نمی یابد، موضوع 
آن نیز برای دانش��گاه امروز همچنان تازه و مسئله مند 
می ماند. موضوعی که نشاط نسل جوان، حس رضایت 
ایش��ان از زندگی، انگیزه مندی و امی��د به آینده به آن 
بی ارتباط نیس��ت و کسی نیس��ت که نداند مقابله با 
هرآنچه هجرت به درون و ناامیدی است و هجرت به 
بیرون و از کف رفتن سرمایه هاست جز از طریق گام 

نهادن در این راه میسر نیست. 
اعضای دبیرخانه نخستین جشنواره تقدیر از رساله ها 
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و کم واکنش��ی( و راهبردهای س��رمایه گذاری در 
بورس اوراق بهادار )شایسته تقدیر دکتری مدیریت(

دکت��ر مهدی معدن چ��ی زاج )مدیری��ت بازرگانی، 
دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات دکتری سال 93(

2- کارگروه دوم 

• بررسی نیازهای آموزش��ی دانشجویان تحصیالت 
تکمیلی علوم انس��انی در ح��وزه قابلیت های عام 
اش��تغال زای مورد انتظار بازار کار )شایسته تقدیر 

ارشد علوم تربیتی(
فاطمه خوشنویس��ان )علوم تربیتی دانشگاه اصفهان  

ارشد سال 92(
• مطالعه مردم نگارانه مسئولیت اجتماعی شرکت ها در 
ادراک مردم جامعه س��اکن در پیرامون منطقه ویژه 
انرژی پارس )عس��لویه( )شایس��ته تقدیر دکتری 

جامعه شناسی(
دکتر مهتا بذرافکن )جامعه شناسی شیراز دکتری سال 

)1394
• برنامه های توسعه و انسجام ساختاری در جمهوری 
اسالمی ایران )شایسته تقدیر دکتری علوم سیاسی(

دکتر حمید س��جادی )علوم سیاس��ی دانشگاه تهران  
دکتری سال 93(

3- کارگروه سوم

برگزیده ای در این کارگروه مشخص نشده بود. 

4- کارگروه چهارم 

• مدلسازی نوای گفتار در سیستم های تبدیل متن 
به گفتارفارسی )شایسته تقدیر دکتری زبانشناسی(

دکتر مرتضی طاهری اردلی )زبان شناسی پژوهشگاه 

بهروز عباس زاده )علوم اقتصادی پژوهش��گاه علوم 
انسانی و مطالعات فرهنگی  ارشد سال 9۰( 

• تحلیل اثرات بهره وری و تجارت بر اشتغال صنایع 
کارخانه ای ایران )شایسته تقدیر ارشد اقتصاد(

محمد فرزانه )علوم اقتصادی اصفهان ارشد سال 9۰(
شناس��ایی و طبقه بندی الزامات ورود موفق به   •
بازار )م��ورد مطالعه ش��رکت های دانش محور با 
تکنولوژی پیشرفته( )شایسته تقدیر ارشد مدیریت(

سید امیرحس��ین طیبی ابوالحسنی )مدیریت اجرایی 
دانشگاه شهید بهشتی  ارشد سال 95(

تدوی��ن چارچوبی جهت تحلی��ل فرصت های   •
کس��ب و کار فیمابین ایران و فرانس��ه )برگزیده 

دکتری مدیریت(
دکتر احسان سلطانی فر )مدیریت بازرگانی دانشگاه 

تهران  دکتری سال 95(
• طراح��ی و تبیین مدل راهب��ردی رقابت پذیری 
برند برای ورود ب��ه بازارهای بین المللی )مورد 
مطالعه: صنایع غذایی کشور( )شایسته تقدیر دکتری 

مدیریت(
دکتر مهدی دهقانی سلطانی )مدیریت دانشگاه سمنان 

دکتری سال 96(
• شناس��ایی عوامل اثرگذار بر تغییر رفتار مصرف 
کنندگان نسبت به کاالی ملی با رویکرد بازاریابی 
اجتماعی در راس��تای اقتص��اد مقاومتی )مورد 
مطالعه: صنعت پوش��اک( )شایس��ته تقدیر ارشد 

مدیریت(
حسنعلی محسنی )معارف اسالمی و مدیریت دانشگاه 

امام صادق ارشد سال 96(

• ارزیابی واکنش رفتاری سهامداران )بیش واکنشی 
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تولید و اش��تغال دو مفهوم درهم تنیده هستند. اشتغال 
پایدار به وجود نمي آید مگر اینکه کشور از نظر تولید 
به رونق و شکوفایي دست یابد. در نظام جهاني امروز، 
کش��وري مي تواند از حاشیه بودن فاصله بگیرد و در 
مقابل کشورهاي مرکز حرفي براي گفتن داشته باشد 
که قدرت تولیدش افزون باشد و تنها به سرمایه هاي 
اولیه و مناب��ع خام براي مصرف اکتفا نکرده باش��د. 
هرچه این تولید بیش��تر، اثربخش تر و رقابت پذیرتر 
باشد، توسعه یافتگي ممکن تر خواهد شد. در سال هاي 
پیش��ین تولید در حد خودکفایي بسیار تبلیغ مي شد 
و خودکفایي معیار اس��تقالل و رهیدن از وابستگي به 
حس��اب مي آمد. هرچند ک��ه فراملیت ها نظم جهاني 
پیشین را تغییر داده اند و معناي خودکفایي تا حدودي 
تغییر کرده اس��ت، آنچه امروزه در دنیاي توسعه یافته 
وجود دارد تولید خدمات، مهارت ها و تکنولوژي هاي 
رقابت پذیر و دانش بنیان به منظور بهره گیري در بهبود 
شرایط جامعه است. صنایع و شرکت هاي بزرگ جاي 
خود را به صنایع کوچک و خالقانه داده اند. خالقیت و 
نوآوري و پیشگام بودن در عرضه جهاني از معیارهاي 
رش��د تولیدي یک جامعه خواهد بود. از این روست 
که اش��تغال و تولید در دنیاي جدید به شدت به علم 
و تکنیک وابسته شده است. اگر پیشتر دانشگاه و نهاد 
عل��م، نیروهایي صاحب مهارت براي اش��تغال تولید 
مي ک��رد، امروزه مجموعه نهاد علم موضوع و موضع 
اشتغال شده اس��ت. بخش زیادي از کارهاي تولیدي 
و ش��غل هاي جدید به شکل مستقیم از علم برمي آید 
و بعد با تکثیر و گس��ترش به س��ایر بخش ها کشیده 
مي ش��ود. از این روست که دانش��گاه ها نیز به گونه اي 
دیگر تعلیم مي دهن��د و نیروهایي با کیفیت متفاوت 
تربیت مي کنند. در نتیجه دانش��گاه کارآفرین به  جاي 

علوم انس��انی و مطالعات فرهنگی  دکتری سال 94(
اساتید برگزیده در حوزه تولید و اشتغال

دکتر حس��ن طائی )رئیس دانش��کده برنامه ریزی و 
توسعه اقتصادی دانشگاه عالمه طباطبایی و دانشیار(

دکتر محمدعلی مرادی)دانش آموخته اقتصاد و استاد 
درس کارآفرینی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران(

دکتر سیدمصطفی رضوی )دانشکده کارآفرینی دانشگاه 
تهران )موسس((

مقدمه خانم دکتر توحیدلو در جشنواره

یکي از طبیعي ترین نیازهاي جامعه بش��ري در ایران 
امروز موضوع کار و ش��غل است. نمي شود به قوام و 
انس��جام جامعه اي امید و اطمینان داشت، مگر اینکه 
تولید و اشتغال پر رونق باشد. بخش زیادي از مفاهیم 
و موضوعات اقتصادي و اجتماعي در ارتباط مستقیم 
با این موضوع هستند. رشد اقتصادي، پیشرفت، توسعه 
و تعالي جامعه انساني به تکاپوي نهفته در پس اشتغال 
و تولید اعضاي آن وابسته است و از همین روست که 
در تعالیم دیني و باورهاي آییني ما کار صاحب ارزش 

است و بیکاري مفسده برانگیز. 
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چنین وضعیتي محصول آن است. واقعیت آن است که 
بخش زیادي از نهادهاي رسمي و غیر رسمي درگیر 

مشکالتي شده اند که معضل آفریده است. 
حل مسئله بیکاري نیازمند محقق شدن اصالحات خرد 
و کالن متعددي است. حل معضالت ساختاري و رفع 
انواع بحران هاي ناکارآمدي و مالي از یک سو و ترویج 
فرهنگ کارآفرینانه از سوي دیگر مي تواند گام آغازین 
ما براي حل مشکل باشد. دانشگاه به عنوان نهاد مرجع 
علم، و دانش��جو به عنوان پژوهنده و کاونده مس��ائل 
مختلف باید به این موضوعات اساس��ي توجه داشته 
باشند. از این روست که انتظار مي رود دانشجوي خالق 
و صاحب علم به آینده شغلي اش و اثر اجتماعي اي که 
از پس تحصیلش برجاي مي گذارد بیاندیشد. درست 
به همین دلیل است که وقتي مقام معظم رهبري امسال 
را سال »اقتصاد مقاومتي: تولید و اشتغال« نامیدند، نطفه 
جش��نواره حمایت از پایان نامه ها و رس��اله هاي علوم 
انس��اني مرتبط با حوزه تولید و اشتغال شکل گرفت. 
چرا که شاید در اذهان بسیاري کار علمي علوم انساني 
در ارتباط مستقیم با مسئله اشتغال نیست و دیگر اینکه 
بیش��ترین تعداد فارغ التحصیالن بی��کار از این حوزه 
اس��ت. اما این شروع که به بهانه عنوان سال آغاز شد، 
به واس��طه ضرورت فرهنگ سازي بیشتر و تشویق و 
ترغیب دانشجویان به تفکر و تعمیق دراین مسائل به 
کار خود ادامه داد و منجر به تش��کیل دبیرخانه دائمي 

جشنواره شد. 
به جهت تدقیق عنوان و تفسیر موضوع تولید و اشتغال 
ب��ا همه حوزه هاي علوم انس��اني جلس��ات متعددي 
برگزار شد. ماحصل بررسي هاي شوراي سیاستگذاري 
و کمیته علمي همایش، تعیی��ن محورهاي فراخوان 
جش��نواره بود به گونه اي که بتواند انواع رش��ته هاي 

دانشگاه پژوهنده موضوع امروز نهاد علم در دنیاست. 
جامعه ما نیز از نظر توان دانش��گاهي و نیروي انساني 
تحصیل ک��رده در مضیقه به حس��اب نمي آید. تعداد 
باالي دانشجویان و فارغ التحصیالن دانشگاهي پتانسیل 
عظیمي است که براي مشاغل بعدي آفریده مي شوند 
و امکان رش��د دانایي محور را ممکن مي س��ازند. اما 
واقعیت آن اس��ت که به نظر مي رسد علیرغم وجود 
زیرساخت هاي اولیه، دانش��گاه ما امروز کارکردهاي 
خود را نمي تواند داش��ته باش��د. تعداد باالي بیکاران 
دانش��گاهي با مدارج باال در کش��ور یکي از مصادیق 
این موضوع اس��ت. وقتي گفته مي ش��ود 2۰ درصد 
از فارغ التحصیالن دانش��گاهي بیکار هس��تند و نرخ 
بیکاري دانش��گاهي 8 درص��د از نرخ بیکاري جامعه 
باالتر مي رود، این یعني از دس��ت رفتن فرصت ها و 
سرمایه هاي انس��اني. نکته حائز اهمیت آنکه بیش از 
نیمي از بیکاران دانش��گاهي را نی��ز حوزه هاي علوم 
انساني دربرمي گیرند. با کسر بخش زیادي از مشاغل 
کاذب ی��ا غیر مرتب��ط مي توان دریافت ک��ه در میان 
فارغ التحصیالن رشته هاي علوم انساني تردید و ابهام 
بیش��تري نسبت به آینده ش��غلي وجود دارد. جایابي 
نیروهاي علوم انس��اني در مش��اغل مختلف و لزوم 
حضورشان در این مشاغل هنوز تعریف نشده است و 
سوال بزرگ دانش آموختگان این حوزه ها همیشه این 

بوده که »شما قرار است چه کاره شوید؟« 
امروز مس��ئله بیکاري در رأس مشکالت کشور قرار 
گرفته است. جامعه اي که به لحاظ سني و امکان فعالیت 
در پنجره جمعیتي قرار گرفته و صاحب پتانسیل هاي 
باالي اشتغال است، گرفتار چرخه محرومیتي شده که 
از پس بیکاري قد علم مي نماید. دالیل مختلفي را هم 
به لحاظ ساختاري و هم کارکردي مي توان برشمرد که 
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هم��کاران دبیرخان��ه با جس��تجو به دس��ت آمد. از 
دانشگاه ها و دانش��کده ها نیز خواسته شد عنوان هاي 
برگزیده خ��ود را در این موضوع به دبیرخانه معرفي 
نمایند. ماحصل کار احصاء  بیش از 4۰۰ اثر و رسیدن 
حدود 1۰۰ اثر در موضوعات و رش��ته هاي مختلف 
بود. بخش��ي از چکیده هاي رس��ائل و پایان نامه ها در 
انتهاي همین مجموعه آورده ش��ده است. کار داوري 
ای��ن آث��ار با همت کمیت��ه علمي و ح��دود 3۰ داور 
برگزیده از دانش��گاه هاي مختلف به انجام رسیده که 
برگزیده ش��دگان در آیین اختتامیه معرفي شدند و از 

آنها تقدیر به عمل آمد. 
پژوهش��گاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي در این 
جش��نواره با نهادها و سازمان هاي متعددي همکاري 
داش��ته اس��ت. معاونت علمي ریاس��ت جمهوري با 
هم��کاري س��تاد فناوري ه��اي نرم و هویت س��از و 
صندوق حمایت از پژوهش��گران و فناوران از ابتداي 
کار و در ش��وراي سیاس��ت گذاري مشارکت داشتند. 
معاونت پژوهشي وزارت علوم، تحقیقات و فناوري؛ 
وزارت کار، رفاه و تعاون اجتماعي و مؤسسات تابعه 
و در کنار آن، کلیه مجموعه هاي دانشگاهي که در آنها 
پایان نامه یا رس��اله دفاع مي شود، اعم از دانشگاه آزاد 
اسالمي، دانشگاه جامع علمي-کاربردي، دانشگاه پیام 
نور، دانش��گاه فرهنگیان و ... نمایندگاني در شوراي 
سیاستگذاري جش��نواره داش��ته اند. ریاست شوراي 
سیاستگذاري برعهده جناب آقاي دکتر قبادي رییس 
پژوهش��گاه علوم انس��اني و مطالعات فرهنگي بود. 

دانش��گاهي در این دس��ته را دربرگی��رد. محورهاي 
همایش به شرح زیر بودند: 

1- پایان نامه و رس��اله هایی با پیش��نهادهاي کاربردي 
)منتج از پژوهش( در حوزه تولید، اشتغال و کارآفریني 
2- پایان نامه و رس��اله هاي دربردارنده پیش��نهادهاي 
کارب��ردي در ح��وزه سیاس��ت گذاري و ارزیاب��ي 

سیاست هاي فعلي مرتبط با تولید و اشتغال 
3- پایان نام��ه یا رس��اله هاي آینده پژوهانه یا مرتبط با 
مطالعات تطبیقي با رویکردتوسعه فرصت هاي اشتغال 
4- پایان نامه و رساله هاي دربردارنده ایده هایي هم سو 
با فرهنگ و هویت ایراني– اسالمي در راستاي توسعه 

فرصت هاي اشتغال 
5- پایان نامه و رس��اله هایي ش��امل بازآفریني میراث  
فرهنگي یا خلق محصوالت فرهنگي، متناسب با نیازها 

و چالش هاي توسعه فرصت هاي اشتغال
همچنین مقرر ش��د اگر افرادي در کن��ار پایان نامه و 
رساله خود طرح یا ایده تجاري یا گزارش سیاستي و 
راهبردي عرضه مي کند نیز آن را به مجموعه دبیرخانه 
بسپارد. با توجه به اینکه اولین سال برگزاري جشنواره 
بود، قرار ش��د که ده س��ال منتهي به جشنواره از این 
منظ��ر مورد ارزیابي قرار گیرند، چ��را که به تصور و 
پیش بیني اعضاي دبیرخانه تعداد رساله ها و پایان نامه ها 

باید انگشت شمار باشد. 
بعد از اعالم فراخوان در س��ایت جشنواره به آدرس 
thep.ihcs.ac.ir تعدادي از آثار به دبیرخانه ارس��ال 
ش��د. تعدادي از رس��اله ها و پایان نامه ها نیز توس��ط 
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مهدي جعفري، دبیرخانه با محوریت س��رکار خانم 
اعظم صدیق، دفتر حراست با محوریت جناب آقاي 
مرتضي جاویدکار در این جش��نواره فعالیت داشتند. 
مس��ئول هماهنگي ه��اي دبیرخان��ه اجرایي همایش 
برعهده سرکار خانم مژگان کوشا بود. آقایان محسن 
باباخاني، ش��هرام اصغري، سعید س��اده، امیر حسن 
مرادخاني ثمرین، مهدي یزدان پناهي، مجید حدادي، 
محمدصالح حیدري و داوود شاهس��ون و همینطور 
خانم ها اعظم صادقیان، س��میه اجلي، رقیه گودرزي، 
س��مانه خودچیاني و س��عیده زندي در برگزاري این 

جشنواره مشارکت فعال داشتند. 
ساخت کلیپ هاي جش��نواره برعهده روابط عمومي 
و مدیر سایت و سامانه جشنواره جناب آقاي حبیب 

صحرایي بود. 
در اینج��ا ج��ا دارد از یکایک اعض��اي برگزاري این 
جش��نواره که در ط��ول این مدت زحم��ات فراواني 
کشیدند تش��کر نمایم. امیدوارم این جشنواره بتواند 
چراغي باشد در مسیر دانشجویان و دانشگاهیان براي 

تأمل بیشتر در موضوع تولید و اشتغال. 
سمیه توحیدلو 
دبیر علمي جشنواره /اسفند96

اعضاي هیات رئیس��ه پژوهشگاه علوم انساني جناب 
آقایان دکتر سید محمد رحیم رباني زاده، دکتر محمد 
ساالر کس��رایي، دکتر سید س��جاد علم الهدي، دکتر 
علیرضا مالئي تواني نیز اعضاي شوراي سیاستگذاري 

به شمار مي آمدند. 
مجموعه اي از اساتید مبرز از حوزه هاي مختلف علوم 
انساني در کمیته علمي جشنواره حاضر بودند که شامل 
دکتر مصطفي رضوي، دکتر محمد امین قانعي راد، دکتر 
علي اصغر س��عیدي، دکتر موسي نجفي، دکتر فاطمه 
براتلو، دکتر فرهاد زیویار، دکتر محمد ساالر کسرایي، 
دکتر ابراهیم التجائي،  دکتر زهرا حیاتي، دکتر مهرنوش 
هدایتي، دکتر حسین صافي، دکتر امیر سپنجي، دکتر 
آیت اهلل میرزایي، دکتر زهرا محققیان، دکتر زهرا مبلغ، 
دکتر عبدالرحمن حسني فر بودند. مسئولیت دبیرخانه 
کمیته علمي را خانم س��مانه قدیمي برعهده داشتند. 
آقاي دکتر محسن سراج نیز از همکاران این مجموعه 

بودند.
فرآیند چندین ماهه ش��کل گیري جشنواره به همت 
نیروهاي دبیرخانه و دبیر اجرایي جشنواره در پژوهشگاه 
ممکن شد. همکاران مرکز تحقیقات امام علي )ع( از 
پشتیبانان اجرایي جشنواره بودند که جناب آقاي امیر 
علي معتضدیان به عنوان دبیر اجرایي در انجام کارها 
کوش��ش فراوان به عمل آوردند. به همراهي ایش��ان 
همکاران روابط عمومي با مسئولیت خانم دکتر حوریه 
احدي، دفتر ریاس��ت با مدیریت دکتر سیدمحس��ن 
علوي پور، مدیریت اداري ب��ا محوریت جناب آقاي 
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اتمام برسد در آن مرحله هم، بحث هم افزایی خواهیم 
داشت. یعنی طرح ها چگونه می توانند در واقع با هم 
جمع بندی شوند و نتیجه مناسبی از مجموعه طرح های 
متناس��ب با ذیل یک مسئله طراحی شود. این جلسه 
ب��رای کمک به یکدیگر تش��کیل ش��د. یعنی روش 
کار، نق��اط تمرکزی که روی ط��رح وجود دارد یعنی 
 روی رشته، دانش آموختگان یا بحث اشتغال یا تاریخ
) جامعه ایرانی در بستر تاریخ(، رشته یعنی برنامه ریزی 
درسی، سرفصل ها و در بحث دانش آموختگان بحث 
اش��تغال و اینکه به چ��ه کاری پرداختن��د. از جمله 
محورهای دیگر، نوع داده ها آیا این داده ها اس��نادی، 
کتابخانه ای، مصاحبه اس��ت. یا در بحث مهارت، آیا 
در هر رش��ته مش��خصاً مهارت در آن رشته را دنبال 
می کنیم و در بحث اش��تغال، آیا جامعه آماری داریم 
یا رویکرهای نظری و چارچوب های نظری و موانع 
ساختاری معطوف به این موضوع را در نظر گرفته ایم. 
از طرف دیگر کارهای پیش��ین یا کارهای دیگری که 
در این موضوع انجام می ش��ود یعنی کارهای موازی 
صورت نگیرد. هدف این اس��ت که چگونه مجریان 

از آنجایی که در دبیرخانه طرح اعتال حدود 1۰ طرح 
در مورد اش��تغال و علوم انسانی ارائه و تصویب شده 
است که نسبت به کل تعداد طرح های تصویب شده 
رقم قابل توجهی است و از سوی دیگر وجود دغدغه 
این مسئله که طرح ها از نتایج مطلوبی برخوردار شوند، 
تصمیم بر آن شد تا جلسه ای در همین مورد تشکیل 
شود وهمین طور جلسات بعدی هم ادامه یابد تا بتوان 

به این نتیجه رسید که:
1- چگونه می توان همگرا عمل کرد و نقاط تمرکزی 

که وجود دارد مشخص شود. 
2- موانع و مشکالت مطرح شود.

3- رویکرهای نظری، منابع و مس��تندات به اشتراک 
گذاشته و در این زمینه کمک رسانی شود. 

این جلس��ه با حضور مجریان طرح ه��ای مربوط به 
اش��تغال و علوم انسانی در روز 18 مهر 1397 برگزار 
شد. در این جلسه ابتدا آقای دکتر حسنی فر جلسه را 
با مقدمه ای آغاز نمودند. ایشان اظهار کردند اطالعاتی 
که از خروجی طرح ها به دس��ت آم��ده ما را ملزم به 
این کار کرده اس��ت. در واق��ع بعد از آنکه طرح ها به 

مه اندیشی مجریان طرح های مروبط 
به اشتغال و علوم انساین
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عنوان مجری طرح ها بتواند در نهایت در پایان کار از 
مطالعات متعددی که صورت گرفته نتیجه کلی ارائه 
دهد. یکی از کارهایی که قرار است جهت هماهنگی 
طرح ها انجام دهیم این اس��ت که اگ��ر تاریخ را هم 
بررسی می کنیم 1- بحث مهارت و اشتغال را هم ذیل 
آن ببینیم یعنی بحث مهارت و اشتغال را تاریخی هم 
ببینیم و 2- حتماً برای ارتقاء هر رشته راهکار و راهبرد 

هم ارائه شود. 
از دیگر مجریان حاضر در جلسه آقای دکتر کسرایی 
بودند. ایشان هم پیشنهادهایی ارائه کردند. ایشان اظهار 
کردند که به لح��اظ مدیریتی چند کار باید انجام داد. 
1- همه مجریان باید جلس��ات مشترک داشته باشند 
تا س��مت و س��وی کار برای همه مشخص شود. 2- 
همه ناظران هم برای جلس��ات باید دعوت شوند. به 
طرح ها به عنوان پایان نامه نگاه نشود بلکه به دستاورد 
این طرح ها توجه ش��ود. در این جلس��ات می توان از 
چن��د نظر کمک کرد. 1- چگونه بس��تر نظری برای 
چنی��ن کاری قرار گیرد. ادبیات نظ��ری برای این کار 
در نظر گرفته ش��ود. کار پژوهش��ی بزرگی صورت 
می گی��رد پس می ت��وان از این زاوی��ه اطالعاتی داد. 
2- روش کار. گزارش ه��ا و داده های مربوط و حتی 
مستندات گفتگوهای شورای عالی برنامه ریزی دیده 

طرح می توانند به یکدیگر کمک کنند تا تحقیقات از 
دستاوردهای بهتری برخوردار شود. 

در ادام��ه آقای دکتر مالیی چنین اظهار کردند که این 
نگرانی وجود دارد که هر مجری مسیرهای متفاوتی را 
دنبال کند. البته هر انسانی از استعدادها و توانایی ها و 
خالقیت های متفاوتی برخوردار است که طبیعی است 
و باید دست محقق باز باش��د. اما این نگرانی وجود 
دارد که هرکدام از مجریان مس��یرهای کاماًل متفاوت 
را ط��ی کنند و آن هدف نهایی را که ما در نظر داریم 
محقق نشود. چون قرار است از مجموعه این طرح ها 
فراتحلیل��ی صورت گی��رد و آن فراتحلیل در اختیار 

مقامات کشوری و برنامه ریزان قرار گیرد. 
م��ا ابت��دا ای��ن کار را در س��ه س��احت دیدی��م: 1- 
تاریخی)تاریخ رشته(. 2- مهارت و برنامه ریزی درسی. 
3- اشتغال دانش آموختگان. در اینجا طرح مسئله شد 
که چه راهکاری باید داش��ته باش��یم که در عین آنکه 
تنوع در نوع مطالعات وجود داشته باشد و میدان برای 
خالقیت و شکوفایی استعداد و دغدغه های ذهنی همه 
محققان باز باش��د و در عین حال کارهای هم عقیده 
انجام ش��ود و در مجم��وع مدل هایی ارائه ش��ود که 
راهگشای کار باشد. کارها را به سمت همگرایی سوق 
دهیم تا نتیجه بهتری از آن گرفته شود و پژوهشگاه به 
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کش��ور ما وجود دارد یا نه. اش��تغال دانش آموختگان 
آم��وزش عالی به ریش��ه های اقتص��ادی، اجتماعی، 

فرهنگی و تعامالت ما با دنیا مربوط می شود. 
آقای دکتر ش��هابی در ادامه جلس��ه نظ��رات خود را 
ارائ��ه دادند. ایش��ان اظهار کردند ک��ه مجموعه ای از 
شایستگی ها وجود دارد که در برنامه درسی گنجانده 
نشده است مثل مهارت زبان انگلیسی، روابط عمومی، 
آشنایی با نرم افزارهای کامپیوتری. اگر این شایستگی ها 
که در هر رش��ته ای اهمیت دارد به تدریج اس��تخراج 
شود) با مصاحبه با کارفرمایان و با استناد به شواهد( و 
به عنوان متمم برنامه درسی مصوب شود فارغ التحصیل 
رشته های علوم انسانی شانس اشتغال زیادی به دست 

خواهند آورد. 
خانم دکتر ویس��ی که مجری طرح هستند مهارت را 
از این مبنا بررس��ی کردند که جایگاه رشته های علوم 
انسانی به ویژه جایگاه رشته باستان شناسی در کشور 
چگونه اس��ت. آیا این رشته ها در کشور ما از جایگاه 
مناسبی برخوردارند یا نه و با دانشگاه های کشورهای 
دیگر چه تفاوت هایی دارند. سپس ایشان اظهار کردند 
ک��ه برای این دانش چه مهارت هایی نیاز اس��ت و آیا 
س��رفصل های آموزشی ما برای این رشته پاسخگوی 
این مهارت اس��ت یا نه. به عقیده ایشان بحث اشتغال 
و بیکاری با سرفصل های آموزشی مرتبط نیست بلکه 
به جایگاه آن رش��ته مرتبط اس��ت. در کشور ما وقتی 

جایگاه تعریف شده نیست شغلی هم وجود ندارد. 
از مجریان دیگر طرح اش��تغال آقای دکتر ش��جاعی 
هستند. ایشان هم در جلسه پیشنهاد دادند که کارگاهی 

شود. 3- افرادی که در کار تدوین برنامه ریزی درسی 
بودند باید با آنها مصاحبه کرد. نکته دیگری که ایشان 
پیشنهاد کردند مقایسه بین المللی سرفصل های درسی 
کش��ورهای مختلف است. یعنی باید بررسی کرد که 
کشورهای دیگر چه میزان دانش آموخته بیکار دارند. 

آیا بیکاری ربطی به نظام آموزشی دارد یا نه.
آقای دکتر انتظاری نیز نظر خود را چنین اظهار کردند 
که باید ه��ر دو طرف عرضه و تقاضا را مد نظر قرار 
داد. بدون توجه ب��ه طرف تقاضا نمی توان فهمید که 
مهارتی وجود دارد یا نه. مهارت در بخش تقاضا شکل 
می گیرد و توس��عه می یابد. در کشور ما روی بیکاری 
نمی ت��وان زیاد بح��ث کرد. آیا آم��وزش عالی باعث 
ش��د بیکاری زیاد ش��ود. آیا آموزش عالی نمی تواند 
مه��ارت بدهد. اش��تغال دانش آموخت��گان به اقتصاد 
مرتبط اس��ت. تا اقتصاد رش��د و توسعه نیابد طبیعی 
است که دانش آموختگان آموزش عالی و سایر نیروی 
انسانی شاغل نخواهند بود. می توانیم طرف تقاضا را 
از س��مت طرف عرضه تحریک کنیم. یعنی می توان 
دانش آموختگان خالق و کارآفرین تربیت کرد و بخش 
عم��ده ای از مهارت هایی که دانش آموختگان آموزش 
عالی کسب می کنند مربوط به قابلیت های نوآوری و 
کارآفرینی باش��د. ما انتظار داریم که دانش آموختگان 
آموزش عالی عالوه بر آنکه خودشان شاغل می شوند 
برای افراد دیگر و سطوح دیگر شغل ایجاد کنند و نه 
اینکه خودشان دنبال ش��غل بگردند. اما آیا اقتصاد ما 
کشش نوآوری را دارد. نوآوری به فضای سالم توسعه 
یافته حقوقی و سیاس��ی نیاز دارد. آیا این ش��رایط در 
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گزارش

جمع بندی جلسه:
آنچه از این جلس��ه می توان به طور خالصه ارائه کرد 

به شرح زیر است.
1- از منابع متنوع اس��تفاده کنی��م. منابع مختلفی که 
معرفی ش��دند. مثل خالصه مذاکرات ش��ورای عالی 

برنامه ریزی.
2- بر روش کار تاکید ش��د. به ویژه روش مقایسه با 

کشورهای دیگر. 
3- بح��ث موضوعاتی که در هر رش��ته مورد تاکید 
ب��ود. مثل س��رفصل ها و برنامه ریزی درس��ی، تعداد 

دانش آموختگان و دانشجویان هر رشته. 
4- بح��ث اقتص��اد و جامعه، بح��ث تقاضا و بحث 

اجتماعی و جایگاه رشته مطرح شد. 
5- عوامل کلی که در بحث مهارت مطرح شد. زمان 

انجام کار کم است. 
6- چگونه می توان شیوه کار را بهبود بخشید. 

7- اطالعات باید به صورت س��ازمانی و به صورت 
رسمی فراهم شود. 

8- بحث آمار خصوصاً آمار اشتغال دانش آموختگان. 
این آمار یکی از خالء های اطالعاتی ما است. 

9- برای مش��کل فنی کار پیشنهاد شد تا کارگاهی در 
این مورد برگزار شود. 

1۰- در بحث اشتغال و مهارت دانش آموختگان مقطع 
رشته، مقطع کارشناسی است. 

11- باید مش��خص ش��ود که جامع��ه نمونه فقط از 
دانشگاه تهران باش��د یا دانشگاه های دیگر هم لحاظ 

شود تا حجم نمونه مبهم نباشد. 

در مورد اش��تغال زایی و مهارت زی��ر نظر آقای دکتر 
انتظاری برگزار شود. مشکل زمان و مشکالت فنی را 
ایش��ان اظهار کردند و خواستار تغییراتی از نظر زمان، 

اعتبار طرح و از نظر فنی شدند. 
خانم دکتر کمالی زاده نیز پیشنهاداتی در مورد اجرای 
طرح دادند. ایشان از مشکالت تهیه آمارها و اطالعات 
مربوط به اش��تغال نظ��ر دادند و پیش��نهاد کردند که 
مشارکت جاهایی که می توانند به ما در تهیه آمار کمک 
کنند را باید جلب کرد مانند وزارت علوم ، ایرانداک، 
س��ازمان برنامه و بودجه و سازمان سنجش. به عقیده 
ایشان نظر ناظر بر روی طرح ها تاثیرگذار است و نتایج 
طرح ها بر اس��اس نظر ناظر تغییر می کند نه بر اساس 
خواس��ته طرح اعتال. ناظران باید از درون پژوهشگاه 

انتخاب شوند زیرا مسیر طرح اعتال تغییر نکند. 
در پایان جلسه ابتدا آقای دکتر فوزی جانشین رئیس 
در ط��رح اعتال هدف این طرح ها را فقط بازشناس��ی 
تاریخی نمی دانند بلکه به نظر ایشان بازشناسی تاریخی 
فقط مقدمه است. بحث اصلی مهارت و اشتغال است 
و تمرکز اصلی روی این قس��مت باش��د. هدف این 
اس��ت که  گزارشات توس��عه و راهبردی از دل این 

طرح ها منشعب شود.
آقای دکتر قبادی رئیس طرح اعتال نیز در خاتمه هدف 
نهایی را بیان کردند. تلفیق همه نتایج طرح ها رسیدن 
به یک پیوست مهارت آفرینی برای رشته های تحصیلی 
به اقتضای هر رشته است. ایشان فرمودند که از مسائل 
نظ��ری و انتزاعی باید پرهیز ک��رد و باید به صورت 

کاربردی کار کرد. 



مقاالت  
39

76

51

۸6



مقاالت

39پیش شماره چهارم، پاییـز 97

نیز متناس��ب با نوع جامعه و س��اختارهای سیاسی، 
اجتماعی و فرهنگی آن به طور اجتناب ناپذیری تولید 
و تکثیر می ش��ود. پیتر برگر استدالل می کند که حتی 
در »جوامع ابتدایی« هم، نوعی »آگاهی جامعه شناسانه« 
وجود داشته است. او با استناد به تحقیقات پل رادین 
انسان ش��ناس آمریکایی می نویسد »مفاهیم و مدارک 
بس��یاری از تمدن های مختلف غی��ر از تمدن جوامع 
غربی در دس��ت است که نش��انه این است که نوعی 

پرس��ش کاربردها و فایده مندی علوم انس��انی را در 
س��طوح مختلفی می توان طرح نمود. این پرسش در 
معنای عام آن به مس��ئله چگونگی و نوع فایده مندی 
یا کارکردهای این علوم اش��اره و ارجاع دارد. در این 
صورت مراد ما از علوم انسانی در اینجا توجه به این 
دانش ها به منزله نوعی گفتمان اس��ت. گفتمان علوم 
انسانی در هر جامعه ای وجود دارد زیرا انسان الجرم 
به نوعی آگاهی از خود و جامعه نیاز دارد و این آگاهی 

 علوم اجامتعی: 
حرفه، فکر و یبنش بحثی در زمینه 

چالش های اشتغال علوم اجامتعی در ایران
دکتر نعمت اهلل فاضلی
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و بعدها »علوم اجتماعی کاربردی«3 ش��کل گرفت و 
گسترش یافت. با توسعه شهرنشینی و صنعتی شدن، 
افزای��ش جمعی��ت و تحوالت مدرن دیگر، مس��ائل 
اجتماعی مانند حاشیه نشینی در شهرها، بزهکاری ها، 
خودکش��ی، طالق، بیکاری، و مسائل دیگر در دنیای 
مدرن نیز گسترش یافت و این وظیفه بر عهده عالمان 
علوم اجتماع��ی قرار گرفت ک��ه در مدیریت علمی 
جامعه جدید مشارکت فعال داشته باشند. از این رو، 
متناس��ب با نیازهای جدید تخصص ها و شاخه های 

جدید در علوم اجتماعی به وجود آمد. 
ولی ب��ه رغم اهمیت اب��زاری و کارب��ردی که علوم 
اجتماعی داش��تند، آنچه به علوم اجتماعی از ابتدای 
پیدایش آن هویت و مش��روعیت می بخش��ید، تفکر 
انتقادی و آگاهی های تازه ای بود که در نتیجه مدرنیته 
و مواجه انس��ان با دنیای جدید ایجاد شده بود و این 
علوم آن را تولید می کرد. علوم اجتماعی بخش مهمی 
از عقل مدرن و خرد خود بنیاد انسان مدرن بود. از این 
رو فایده این علوم، تولید عقالنیت جدید بود، عقالنیتی 
که به انسان مدرن اجازه می داد تا با جهان بینی متفاوت 
کلیت هس��تی، امور اجتماعی و وضعیت اجتماعی را 

فهم کند. 
توس��عه و گس��ترش این علوم در قالب رش��ته های 
دانش��گاهی در قرن بیستم تا س��ال های دهه 197۰ به 
صورت آرام و متناسب با نیازهای فکری و اجتماعی 
صورت می گرفت. اما از دهه هشتاد این علوم نه تنها 
در کشورهای اروپایی و آمریکای شمالی، بلکه در اکثر 
کش��ورهای در حال توس��عه به نحو بسیار گسترده و 
شتابان گسترش یافتند. اما همزمان با این توسعه، تحت 
تأثیر تحوالت اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و معرفت 
ش��ناختی، به تدریج پرسش های تازه ای در مقابل این 

آگاهی جامعه شناسانه در میان این تمدن ها نیز وجود 
داشته اس��ت. در واقع می توان به این نوع آگاهی، نام 

جامعه شناسی بدوی نیز داد« )برگر، بی تا: 89(.
در جامعه های پیشامدرن گفتمان علوم انسانی عمدتًا 
در قالب ادبیات، فلسفه و الهیات شکل می گرفت. اما 
در دنیای م��درن یعنی از ظهور مدرنیته به بعد، علوم 

انسانی و اجتماعی عهده دار آن شد.
اما فایده من��دی علوم اجتماعی و انس��انی در معنای 
خاص آن، مس��ئله صرفاً کارکرده��ای عام اجتماعی 
این علوم نیس��ت، بلکه نحوه اس��تفاده و کارایی این 
رش��ته ها برای دانش آموختگان آن مورد نظر است. از 
این دیدگاه، علوم اجتماعی و انس��انی بیش و پیش از 
آنکه نوعی گفتمان باشد، صرفاً نوعی »رشته حرفه ای« 
اس��ت.  در این مقاله ما ب��ا هر دو وجه موضوع یعنی 

وجه گفتمانی و رشته ای آن سروکار داریم.
پرسش فایده مندی علوم اجتماعی و انسانی موضوع 
تازه ای نیس��ت. از ابتدای شکل گیری این دانش ها در 
قرن نوزدهم در جوامع صنعتی مانند بریتانیا، فرانسه، 
آلمان و آمریکا، یکی از بحث های عالمان علوم انسانی 
توضیح و تبیین عملکرده��ا و کارکردهای این علوم 
بود. تی. بی. باتومور1 در فصل پایانی کتاب مش��هور 
خود جامعه شناسی شرح کاملی از این موضوع ارائه 
می کند. باتومور می نویس��د علوم اجتماعی از ابتدای 
شکل گیری اش توسط آگوست کنت در دهه نخست 
قرن نوزده��م به عنوان »فیزیک اجتماعی« ش��ناخته 
می ش��د و قرار ب��ود این علوم در کن��ار علوم طبیعی 
قرار گیرند و توانایی کنترل انسان بر محیط اجتماعی 
)علوم اجتماعی( و طبیعت )علوم طبیعی( را از طریق 
کشف قوانین این دو حوزه افزایش دهند. از این رو، از 
نیمه قرن نوزدهم به بعد مفهوم »مهندسی اجتماعی«2 



مقاالت

41پیش شماره چهارم، پاییـز 97

بدهند. گسترش »صنعت علم« 
زمینه ای فراهم کرد تا دانش��گاه 
ه��ای بزرگ غرب ب��ا پذیرش 
دانش��جو از سراس��ر جهان و 
در تم��ام رش��ته ها از جمل��ه 
علوم انس��انی و اجتماعی، راه 
استمرار گسترش  برای  تازه ای 
آموزش های دانش��گاهی برای 

این علوم پیدا نمایند. 
در شرایط امروزی این علوم به 
کاربردی  شاخه های  خصوص 
آن در کشورهای غربی اهمیت 
بیش��تری یافته و از این طریق 
راه��ی برای توجی��ه اجتماعی 
خ��ود پی��دا کرده ان��د. ام��ا در 
کشورهای غیرغربی و در حال 
توسعه، علوم انسانی و اجتماعی 
دارای تاری��خ، وضعیت و سرنوش��تی کاماًل متفاوت 

هستند. 
در ایران پیدایش علوم انس��انی و اجتماعی، محصول 
مواجه��ه ما با دنیای غ��رب و تحوالت علمی در این 
کشورها اس��ت. در نیمه قرن نوزدهم میرزا تقی خان 
امیرکبیر با تأسیس دارالفنون نخستین مؤسسه آموزش 
عال��ی م��درن را در ایران به وج��ود آورد. همان طور 
که از نام این مؤسس��ه پیداس��ت، رس��الت آن انتقال 
دانش های فنی به ایران بود. علوم انسانی و اجتماعی 
در این مدرس��ه از اهمیت برخ��وردار نبود و تأکید بر 
فنون نظامی و پزشکی بود، اگرچه تا حدودی جغرافیا، 
زبان های التین و متون تاریخی نیز کم کم مورد توجه 
دارالفنون قرار گرفت. در کل در این زمان ما بینش��ی 

علوم یا رش��ته های دانشگاهی 
مط��رح ش��د و این عل��وم در 
بس��تر تازه ای ق��رار گرفتند که 
با وضعیت پیش��ین آنها کاماًل 

تفاوت داشت. 
در  غرب��ی،  کش��ورهای  در 
دهه ه��ای هفت��اد و هش��تاد با 
ظهور نقدهای معرفت شناسانه 
پسامدرن نسبت به بنیان فکری 
و علمی علوم انسانی و اجتماعی 
تردیدهای جدی به وجود آمد 
و نه تنها »مش��روعیت علمی«، 
بیطرفی اخالقی و ارزش��ی آنها 
ان��کار گردید بلک��ه حتی توان 
این علوم در »بازنمایی واقعیت 
اجتماعی« با تردید روبرو شد. 
همچنی��ن در همین س��ال ها، 

جنبش اجتماعی نوین مانند طرفداران محیط زیست، 
طرف��داران جنب��ش زنان، جنبش ضد نژادپرس��تی و 
جنبش ضد س��رمایه داری، نقدهای سیاسی جدی بر 
جهت گیری ایدئولوژیک این علوم مطرح ساختند و 
این علوم را مذکر، غرب محور و استعماری دانستند و 

درصدد بازخوانی این علوم برآمدند.
از طرف دیگر، با بس��ط روندهای »تجاری ش��دن« و 
غلبه بیش��تر ارزش های بازار و سرمایه داری بر کلیت 
جامعه در غرب، تمامی علوم و از جمله علوم انسانی 
و اجتماعی ناگزیر به سوی تجاری شدن بیشتر تحول 
پیدا کردن��د. از این رو، »اقتصاد دان��ش محور« دوره 
امروزی، مانع از آن ش��د که علوم انسانی و اجتماعی 
اهمیت خود را در جوامع توسعه یافته غربی از دست 

در ای��ران پیدایش علوم انس��انی و 
اجتماعی، محص��ول مواجهه ما با 
دنیای غ��رب و تحوالت علمی در 

این کشورها است.
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رخ داد، پیوند بین دولت و علوم جدید است. در واقع 
توسعه دانشگاه در ایران در امتدا سیاست نوسازی به 
س��بک غربی بود و وظیفه دانشگاه نیز گسترش این 
سیاست و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز دستگاه اداری 
دولت بود.  در این زمان علم جدید بیش از هر زمانی 

با حکومت گره  خورد و ماهیتی سیاسی یافت. 
طرح جدی فایده مندی علوم انس��انی و اجتماعی و 
به خصوص موضوع اش��تغال، مسئله ای است که در 
نتیجه »توده گیر«4 و گس��ترده شدن این رشته ها طی 
چند دهه اخیر به وجود آمده اس��ت، زمانی که جمع 
زیادی از دانش آموختگان رشته های علوم اجتماعی و 
انسانی نتوانستند شغل مناسب با رشته تحصیلی خود 
به دس��ت آورند. تا پیش از 198۰ که الگوی دانشگاه، 
الگوی »نخبه گرا«5 بر دانش��گاه های جهان حاکم بود، 
اساساً مسئله اشتغال برای این رشته ها مطرح نبود زیرا 
تعداد اندکی برای تحصیل در این رشته ها به دانشگاه ها 
می آمدند. برای این دانش آموختگان کم شمار نیز هم 
زمینه های شغلی به حد کافی مهیا بود. به عالوه، اشتغال 
و فایده مندی علم هم معنایی متمایز از امروز داشت. 
به این معنا که فایده علم انسانی بیشتر ناظر به بازده و 
عملکرد فکری این علوم بود نه بازده مستقیم اقتصادی 
و مادی آنها. رشته های علوم انسانی گرچه نطفه آنها در 
قرن نوزدهم شکل گرفت اما به مثابه رشته دانشگاهی 
فراگیر در نیمه اول قرن بیستم در دانشگاه های جهان 
تثبیت شدند. توسعه این علوم در نیمه اول قرن بیستم  
بر اساس و در چارچوب الگوی معینی از دانشگاه انجام 
گرفت که این الگو امروزه به الگوی نخبه گرا شهرت 
دارد. در این الگو هدف دانشگاه تربیت تعداد معین و 
محدود نخبگان مولد فکر و دانش است. در این زمان 
دول��ت –ملت های مدرن و ام��روزی در حال تثبیت 

کاماًل ابزارانگارانه نسبت به علوم جدید داشتیم. تصور 
ایرانی��ان در این دوره این ب��ود که برای عقب نماندن 
از کاروان پیش��رفت تمدن فرنگی، بای��د علم آنها را 
به ایران وارد نمایند. اما نس��بت به جنبه های نظری و 
معرفتی علوم جدید، وقوف یا تعلق خاطری نداشتند. 
گس��ترش علم جدید در ایران با چنین تلقی آغاز شد 
و ت��ا پیدایش دولت جدید و متمرکز مدرن به معنای 
امروزی آن یعنی زمان رضا ش��اه در 13۰4 ادامه پیدا 
کرد. روش��نفکران ایرانی نیمه دوم قرن نوزدهم مانند 
آخوندزاده، طالبوف تبریزی و میرزا ملکم خان، اولین 
گروه ایرانیان بودند ک��ه با مبانی و محصوالت علوم 
انس��انی و اجتماعی جدید آش��نا ش��دند. در نزد این 
روشنفکران برخی رشته ها مانند تاریخ و زبان و ادبیات 
از اهمیت بسیاری برخوردار بود. این گروه جایی در 
مدرس��ه دارالفنون نداشتند و آثار و نوشته های آنان به 
عنوان روشنگران دگراندیش نمی توانست در مجامع 
رسمی و حکومتی انعکاس یابد و تدریس شود. حتی 
انتشار برخی آثارشان در کشورهای دیگر مانند عثمانی، 
روس��یه و اروپا انجام می ش��د. از این زمان است که 
دوگانگی بین روشنفکری عمومی و آموزش رسمی 
دانش��گاهی در ایران ش��کل می گیرد. روشنگران این 
عصر توانس��تند زمینه فکری و معرفتی ظهور انقالب 
مشروطه و نهایتاً پیروزی آن در 1285 را فراهم سازند. 
اما حت��ی پیروزی این انقالب نتوانس��ت بین عرصه 
روشنفکری و مجامع رسمی آموزشی و آموزش عالی 

در ایران پیوند برقرار سازد. 
در س��ال 1313 دانشگاه تهران تأسیس و زمینه ظهور 
گس��ترده علوم جدید از جمله علوم انسانی در ایران 
فراهم شد. در این زمان ما همچنان بینش ابزارانگارانه 
به علم را داشتیم. تنها اتفاقی و تحولی که در این زمان 
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رقابتی شده است. 
در کن��ار روندهای مذکور، طی 
چند دهه گذش��ته دانش��گاه ها 
و مراک��ز آموزش��ی ه��ر روز 
گسترش یافتند و خیل انبوهی 
از دانش آموختگان را روانه بازار 
کار و جامع��ه کردند. این افراد 
که طی سال های تحصیل، عماًل 
چند س��الی اشتغال را به تأخیر 
انداخته بودند، اکنون جویا کار 
هس��تند. در این شرایط که هر 
روز دان��ش آموختگان بیش��تر 
و فرصت ه��ای ش��غلی کمتر 
می شود، اشتغال معمای جامعه 
ما ش��ده اس��ت. چه باید کرد؟ 
پرسش��ی است که در این مقاله 
می خواهم از زوایه ای خاص به 

آن پاسخ دهم.
برای فهم مسئله اشتغال در رشته های دانشگاهی باید 
بینش جامع نگر یا کل گرا داش��ت. یعنی بینش��ی که 
بتواند مسئله اش��تغال را در چارچوب و بافت کلیت 
مسائلی که این رشته ها با آن مواجه هستند و همچنین 
کلیت جامعه ایران در نظر گیرد. برای تحلیل کل نگر 
چالش های اشتغال در رش��ته های علوم اجتماعی در 
ای��ران باید ابعاد مختلف ش��امل وضعیت پژوهش یا 
چگونگی توسعه علمی، وضعیت آموزش و چگونگی 
انتق��ال قابلیت ها و مهارت ها ب��ه دانش آموختگان، و 
باالخره وضعیت یا جایگاه این رش��ته ها در جامعه را 
از ابعاد مختلف مانند میزان و نوع تقاضا یا انتظارات از 
این رشته ها، کارکردها و عملکردهای این رشته ها در 

ساختارهای سیاسی، اقتصادی، 
اجتماع��ی و فرهنگ��ی خ��ود 
بودند و ه��ر روز نظام اداری و 
بوروکراسی را توسعه می دادند 
و به افراد و نیروی انسانی ماهر 
و نیمه ماهر نیاز داشتند. در این 
وضعی��ت دس��تگاه های دولتی 
متعدد مانند مراکز آموزش��ی و 
اداری ب��ه دانش آموختگان این 
رش��ته ها نیاز داشتند. طبیتاً این 
وضعی��ت نمی توانس��ت ابدی 
باش��د و روزی دس��تگاه ها و 
سازمان ها از نظر گسترش کمی 
خود به حد اشباع می رسیدند. 
این حادثه ناگ��وار در دهه های 
اخی��ر به تدری��ج ب��رای تمام 
کشورها به وقوع پیوست. اکنون 

در آن لحظه به س��ر می بریم. در عین حال، پیشرفت 
فناوری ه��ا و به خصوص صنعت نرم افزار و رایانه و 
صنایع الکترونیک، به تدریج نیاز به نیروی انسانی را به 
شدت کاهش داد. امروز بسیاری از فعالیت های شغلی 
که در گذشته نزدیک انسان ها انجام می دادند، به عهده 
دس��تگاه های رایانه ای و دیجیتال گذاشته شده است. 
توسعه فناوری های نوین نه تنها بخش مهم از مشاغل 
انس��انی را تصاحب کرده اند، بلکه س��طح فنی تولید 
کاالها و خدمات را چنان پیچیده ساخته اند که اشتغال 
مستلزم داشتند مهارت های بسیار فنی است و تنها عده 
اندکی از افراد که مجهز به مهارت ها و تجربه های فنی 
پیچیده امروزی هستند، فرصت شغلی در اختیار دارند. 
از این رو، بازار اشتغال بسیار بیش از دهه های گذشته 

برای فهم مسئله اشتغال در رشته های 
دانشگاهی باید بینش جامع نگر یا 
کلةگرا داشت. یعنی بینشی که بتواند 
مسئله اش��تغال را در چارچوب و 
بافت کلیت مسائلی که این رشته ها 
با آن مواجه هستند و همچنین کلیت 

جامعه ایران در نظر گیرد.
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آنها فرصت ش��غلی آماده ساخت. استدالل و پیشنهاد 
نگارنده در این مقاله این است که ما باید به کارکردهای 
مختل��ف این علوم توجه کنیم و این علوم را نه صرفًا 
از منظر اقتصادی یا اداری بلکه از منظر نوعی فعالیت 
فک��ری و همچنین راهی برای توس��عه خالقیت ها و 
قابلیت های فردی در نظر گیریم. اگر دانشگاه ها بتوانند 
به این دو کارکرد این علوم توجه کنند، در آن صورت 
دانش آموختگان این رش��ته ها، افراد قاب��ل و توانایی 
هستند که برای دستیابی به شغل، کمتر به »فرصت های 
شغلی از پیش مهیا شده« می اندیشند، بلکه به جای آن 
که خود فرصت های ش��غلی شان را خلق نمایند و به 
جای آن که نیروی انس��انی در جستجوی کار شوند، 

نیروی کارآفرین خواهند بود. 
رش��ته های علوم اجتماعی در ایران از ابتدای تأسیس 
تاکنون با »رویکردی ابزارانگارانه« و کاربردی صرف 
مطرح بوده اند. در این رویکرد این دانش ها نه به مثابه 
فعالیتی فکری در خدمت عرصه عمومی، و نه به مثابه 
بینش و بصیرت در خدمت هدف های شخصی، بلکه 
صرفاً نوعی »آمار اجتماعی« در خدمت دولت یا راهی 
برای تربیت تکنسین اداری شناخته شده اند. این نحوه 
تلقی تقلیل گرایانه، پیامدهای گوناگونی برای این علوم 
و دانش آموختگان آن ایجاد کرده اس��ت. از یک سو، 
این نگرش باعث عدم پیش��رفت تحقیقات بنیادی و 
توس��عه نظری و مفهومی این علوم ش��ده است؛ و از 
سوی دیگر، غلبه این نگرش در آموزش، باعث عدم 
رشد  مهارت های بنیادی و کلیدی در دانش آموختگان 
این رشته ها مانند تفکر انتقادی، توان تجزیه و تحلیل، 
توان تهیه گزارش و نگارش و تالیف، توان مشارکت 
فع��ال در فرایندهای تولی��د دانش و امثال آن ش��ده 
است. نتیجه کلی، این روندها، بی فایدگی و بیکاری 

جامعه، رابطه این رشته ها با اقتصاد و سیاست، بررسی 
کرد. 

مجموعه رشته های علوم اجتماعی شامل انسان شناسی، 
جامعه شناسی، روان شناس��ی، روان شناسی اجتماعی، 
علوم تربیتی، اقتصاد، حقوق، علوم سیاسی، جغرافیا، 
مدیریت و تاری��خ، از نظر ویژگی ه��ا و قابلیت های 
اشتغالی، وضعیت یکسان ندارند. برخی از این رشته ها 
مانند حسابداری، مددکاری، مشاوره، روان شناسی یا 
حقوق جنبه خدماتی و مصرفی بیش��تری دارند و در 
نتیجه از نظر اش��تغال وضعیت بهتری در بازار دارند. 
اما سایر رش��ته ها مانند جامعه شناسی، انسان شناسی، 
مطالع��ات فرهنگی، علوم تربیت��ی و تاریخ این گونه 
نیس��تند. این علوم کمتر قابلی��ت خدماتی و مصرفی 
دارن��د و در نتیج��ه از اقبال کمتری در بازار اش��تغال 
برخوردارند. اما علیرغم ای��ن تفاوت، می توان گفت 
تم��ام دانش آموختگان علوم اجتماع��ی کم و بیش با 
مشکل اشتغال مواجه هستند زیرا همان طور که گفتیم 
بازار اشتغال اشباع شده است و حجم دانش آموختگان 
چندین برابر بازار اشتغال موجود و تقاضا برای نیروی 
انسانی تحصیلکرده اس��ت. از این رو، برای حل این 
مشکل باید چاره ای اندیشید. راه حل اولیه که به ذهن 
می رسد معموال این است که بین فرصت های شغلی 
و تع��داد دانش آموختگان نوعی تعادل برقرار ش��ود. 
برای این تعادل می توان به کاهش تعداد دانش��جویان 
این رش��ته ها و همچنین افزایش فرصت های شغلی 
برای این دانش آموختگان اندیش��ید. اما این راه حل 
ممکن نیست زیرا »تقاضای اجتماعی« برای آموزش 
عالی در ایران باال اس��ت و جوانان نیازمند و متقاضی 
ادامه تحصیل هس��تند. همچنین با توجه به جمعیت 
انبوه دانش آموختگان، نمی توان به سهولت برای تمامی 
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به شیوه ای که افراد مورد نظر و 
با حوزه ای محدود امرار معاش 
می کنند، چگونه اینها با »ارباب 
رجوع«خود، ب��ا یکدیگر و به 
جامعه ب��زرگ ارتباط می یابند؛ 
از چه مقدار آزادی و اس��تقالل 
بهره مندن��د، س��ازمان یابی آنها 
چقدر خوب یا ضعیف است و 
مانند آن. ماهیت و ش��یوه عمل 
یک رش��ته ن��وع کار فکری و 
حرف��ه ای را که ممکن اس��ت 
بعده��ا ش��ود، تعیی��ن می کند 

)اینکلس، 1353: 159(.

بینش علوم اجتماعی

عل��وم  آموخت��گان  دان��ش 
اجتماع��ی می توانن��د در تمام 
سازمان ها و مؤسسات خدمت نمایند. از این رو، آنچه 
دانش آموختگان این رش��ته ها نیاز دارند، توانایی ها و 
قابلیت هایی اس��ت که به آنها مجال مشارکت فعال و 
مفید در تمام مؤسس��ات و نهادهای جامعه را بدهد. 
سر جمع تمام این مهارت ها چیزی جز نوعی نظرگاه 
یا بینش نیست، بینشی که به دانش آموختگان »امکان 
دیدن« و »مجال نش��ان دادن« بسیاری از واقعیت ها را 
می دهد. این بینش را برخی »بینش جامعه شناس��انه« 
می نامند ام��ا هر یک از ش��اخه های علوم اجتماعی 
متناس��ب با گفتمان خاص خود دارای بینش خاص 
خود هستند. من به جای بینش جامعه شناختی از بینش 
علوم اجتماعی نام می برم زیرا هر یک از ش��اخه های 
علوم اجتماعی دارای بینش خاص خود هستند و در 

دانش آموختگان رشته های علوم 
اجتماعی و احس��اس یأس در 

بین آنهاست.
مس��لم این است که با توجه به 
تعداد چند میلیونی دانشجویان 
و دانش آموختگان علوم انسانی 
و اجتماعی ما اکنون باید از تمام 
حرفه ای، شخصی  قابلیت های 
و فک��ری ای��ن عل��وم ب��رای 
توس��عه فایده مندی و اشتغال 
رش��ته ها  این  دانش آموختگان 
استفاده کنیم. علوم انسانی دارای 
دو بعد متفاوت است. از سویی 
به تعبیر آلکس اینکلس »رشته 
فکری« و از س��ویی دیگر »یک 
حرفه«اند. انکلس تمایز این دو 
بعد را اینگونه توضیح می دهد. 

»وقتی که یک رش��ته یادگیری را در نظر می گیریم در 
ذهن خویش مقدماتی داریم که افراد این رشته کار خود 
را بر مبنای آن قرار می دهند، عقاید و جریانات فکری 
هست که آنها را متحد یا متفرق می سازد، سبک های 
مشخص احتجاج و استداللی که به کار می برند، نوع 
اطالعاتی که مورد نظر است، شیوه جمع آوری آنها، و 
نحوه به کار بردنش��ان. وقتی درباره یک حرفه سخن 
می گوییم اشاره ما بیش��تر به موضوعاتی چون موارد 
استعمال یا کاربرد مجموعه ای از دانش ها است، مثل 
اینکه بگوییم یاد بدهیم یا چاره کنیم یا در زمینه ای که 
این رش��ته را به کار می بندیم، آیا به شیوه ای عمومی 
دست به کار شویم یا به شکلی خصوصی، با گروه های 
بزرگ یا با یک یک افراد و به صورت چهره به چهره؛ 

ب��ا توجه ب��ه تعداد چن��د میلیونی 
دانشجویان و دانش آموختگان علوم 
انسانی و اجتماعی ما اکنون باید از 
تمام قابلیت های حرفه ای، شخصی 
و فکری این علوم برای توسعه فایده 
مندی و اشتغال دانش آموختگان این 

رشته ها استفاده کنیم.
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برگرده ما سوار شده و تمامی اعمال را کنترل می کنند 
از نزدیک بشناسیم« )برگر، بی تا. 2۰۰(.

اما این بینش علوم اجتماعی به مثابه پاره ای از »ضرورت 
اجتماعی« و »نوع جدید آگاهی بشری« زمانه ما چیست؟ 
به گمانم هر یک از اندیشمندان بزرگ علوم اجتماعی 
پاسخی روشن درباره این بینش برای ما خلق کرده اند. 
پیتر برگر در کتاب کالس��یک مشهور خود »دعوتی به 
جامعه شناسی: چشم اندازی انسانگرایانه«6 بیان دقیق و 
روش��نگرانه ای از بینش علوم اجتماعی دارد. به اعتقاد 
او »جامعه شناس کسی است که قصدش درک و فهم 
امور با نظم و ترتیب معینی اس��ت. اس��اس و طبیعت 
رش��ته او علمی اس��ت« )برگر، بی ت��ا. 61(. بنابراین، 
ش��ناخت واقعیت اجتماعی یا امر اجتماعی، مهمترین 
رسالت حرفه ای محقق و دانش آموخته علوم اجتماعی 
اس��ت. این واقعیت اجتماعی ابعاد مختلف دارد و هر 
یک از رشته های علوم اجتماعی از نظرگاه خاص خود، 
آن را جس��تجو می کنند. اما هر کسی نمی تواند عهده 
دار این رسالت باش��د. برای کسب موفقیت در علوم 
اجتماعی فرد باید شرایط اخالقی و روحی و اجتماعی 
را در خود ایجاد کند. مهمترین شرط داشتن »اشتیاق به 

یافتن واقعیت« است. 
»بینش جامعه شناس��ی عبارت اس��ت از برخورداری 
وس��یع، باز و آزاد با زندگانی انسان ها و مفاهیم شان. 
جامعه ش��ناس در بهترین صورت خود باید شخصی 
باشد که در خود اشتیاق به یافتن واقعیت های فرهنگی 
دیگران را مش��اهده نمای��د. او باید نس��بت به تقبل 
ثروت های بی حد امکانات انس��انی کاماًل آگاه باش��د 
و با اش��تیاق به افق های جدید و جهان های تازه ای از 
مفاهیمی که انسان ها در زندگی خود به کار می برند، 
بنگرد. پرده ها را کنار بزند و ماس��ک ها را از چهره ها 

عین حال بینش جامعه شناسانه نیز در آن بینش مستتر 
است. بینش علوم اجتماعی، امروزه از ضرورت های 
زمانه ماس��ت، چیزی نیست که جامعه ای از آن گریز 
داشته باش��د یا بی نیاز از آن باشد. به تعبیر سی رایت 
میلز »در هر عصر فرهنگی نوعی از تفکر ش��اخص، 
زندگی فرهنگی آن عصر است ... بینش جامعه شناسانه 
به صورت یک مبی��ن عمومی عمده زمان ما در آمده 
اس��ت ... بینش جامعه شناس��انه آن کیفیت��ی از تفکر 
اس��ت که با کمک آن می توانی��م واقعیت های جامعه 
معاصر را بشناس��یم- بینش جامعه شناسانه تنها یکی 
از حساس��یت های فرهنگی نیست بلکه اساسی ترین 
آنهاس��ت) میلز،136۰: 29-28 (. پیت��ر برگر نیز این 
نکته میلز را می پذیرد و می نویسد »جامعه شناسی از 
نظر ما یک تمایل همه گیر روشنفکری جهانی است« 
)برگ��ر، بی تا. 52(. از نظر برگر جامعه شناس��ی »نوع 
جدیدی از آگاهی فکری و بیداری وجدان بشری می 
باش��د« )برگر، بی تا. 8۰(. این وجدان بشری نوین نه 
تنها برای جامعه بلکه برای فرد سازنده است و فرد را 
توانمند می سازد جامعه شناس »نوعی آگاهی هوشیارانه 
ارائ��ه می کند که حداق��ل فایده آن این اس��ت که تا 
حدی به انس��ان در برابر به سهولت تغییر عقیده دادن 
هشدار می دهد، آگاهی جامعه شناسانه در چارچوب 
مقایسه  اش همچنان پیش می رود و به انسان ها فرصت 
می دهد مفاهیم مختلفی که پیش می آیند، مش��اهده و 

درک نمایند« )برگر، بی تا. 15۰(.
عالوه بر ای��ن، بینش علوم اجتماعی خصلت رهایی 
بخش و انتقادی دارد و به فرد کمک می کند تا از زیربار 
روندهای استثمارگرایانه و محدودیت های غیرانسانی 
و ناعادالنه نرود. »درک جامعه شناسانه تنها به ما کمک 
کرده که از نزدیک تمام اش��خاص زنده یا مرده ای که 
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انجام نداده و یا چون برای شان 
ناخوش��ایند است نمی خواهند 
دیگران بفهمند که به این اعمال 
دس��ت زده اند« )برگ��ر، بی تا. 

.)1۰7
محقق علوم اجتماع��ی از این 
نظر مانند پزش��ک است که به 
اجتماعی  دردهای  تش��خیص 
و معالج��ه آنها می پردازد. اما به 
تعبیر هانری من��دراس تفاوت 
بنیادینی بین پزش��ک اجتماعی 
و پزش��ک جس��مانی وج��ود 
دارد، اینکه »پزشک را در مورد 
بیماری دعوت می کنند و از او 
می خواهن��د تا س��المت بیمار 
را دوباره ب��ه وی بازگرداند؛ و 
ح��ال آنکه جامعه ش��ناس در 
زندگ��ی عادی اجتماعی باید دخالت کند« )مندراس، 
1369: 63(. ب��ه تعبیر دیگر، محق��ق علوم اجتماعی 
باید »خودانگیخته« باشد و نسبت به جامعه احساس 
مسئولیت نماید. محققان علوم اجتماعی از این منظر 
نمی توانند منتظر »بیمار« یا »مشتری« باشند بلکه خود 
باید به دیدار بیماران و مشتری های خود بروند. نیاز به 
محقق علوم اجتماعی باید توسط خود او تعریف شود. 
از این منظر است که می توان گفت این علوم کارآفرینی 
می کنند و منتظر فرصت های شغلی در جامعه نیستند. 
الوین گولدنر، از منظری دیگر این موضوع را توضیح  
می دهد. او نیز مانند هانری مندراس از استعاره پزشکی 
اس��تفاده می نماید. گولدنر بین برداشت »مهندسی« و 
برداشت »کلینیکی« در جامعه شناسی کار بستی تمیز 

بردارد« )برگر، بی تا. 129(.
وجه دیگر بینش علوم اجتماعی، 
»اکتشاف کردن« یا به تعبیر برگر 
»نقاب افکنی«، »ماسک برداری« 
یا »پرده برداری« اس��ت. »اولین 
درایتی که جامعه شناسی برای 
ما ب��ه وجود م��ی آورد و اولین 
آگاهی ای که به ما می بخشد، این 
است که حوادث آن طور که به 
نظر می آیند نیس��تند و حقایق 
ممکن است با آنچه می بینیم یا 
می شنویم کاماًل متفاوت باشند« 
)برگ��ر، بی تا. 73(. »در وجدان 
آگاه جامعه ش��ناس یک هدف 
نقاب افکنی وجود دارد. جامعه 
ش��ناس صرفاً ب��ا منطق علمی 
خود مجبور اس��ت که هر چند 

بار از نظام اجتماعی ای که مورد بحث و بررسی قرار 
داده است پرده برگیرد و آنچه را در پشت پرده جریان 

دارد آشکار سازد« )برگر 99(.
چنی��ن نقاب افکنی و پرده برداری جنبه ش��خصی یا 
روانی برای محقق علوم اجتماعی ندارد »بلکه در واقع 
جبر روش کار جامعه ش��ناس به حساب می آیند....

جامعه ش��ناس فقط به این علت که جامعه ش��ناس 
است مجبور اس��ت از هاله های تظاهرات و تبلیغاتی 
که انس��ان ها اعمال خ��ود را درون آنها پیچیده اند به 
داخل نفوذ کند« )همان(. »هدف ماسک برداری جامعه 
شناس��ی در حقیقت در این نهفته است که نمودهایی 
که مردم در صحبت های روزمره خود نشان می دهند 
صحنه س��ازی هایی است درباره یک سری اعمالی که 

محقق علوم اجتماع��ی از این نظر 
مانند پزشک است که به تشخیص 
دردهای اجتماع��ی و معالجه آنها 
میپ��ردازد. محقق عل��وم اجتماعی 
باید »خودانگیخته« باش��د و نسبت 
به جامعه احساس مسئولیت نماید. 
محققان علوم اجتماعی از این منظر 
نمیتوانند منتظر »بیمار« یا »مشتری« 
باش��ند بلکه خ��ود باید ب��ه دیدار 

بیماران و مشتریهای خود بروند.
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نشان می دهد که دانش آموختگان علوم اجتماعی در 
ای��ران و در هر جای دیگر جه��ان اگر به صرف اتکا 
به روش های آم��اری تحقیق و بدون تجهیز به بینش 
نظری علوم اجتماعی بخواهند فعالیت نمایند، عاقبت 
خوشی ندارند و قادر به تولید خدمت یا ثروت یا ابراز 
خالقیت نخواهند بود. بینش علوم اجتماعی در تمام 
ش��اخه های آن نیازمند داشتن فهم تاریخی و فلسفی 
است. بخش مهمی از ناکامی دانش آموختگان جوان 
در ایران در خلف فرصت های کاری، ناشی عدم تسلط 
فکری و نظری آنهاست. این امر نیز ریشه آموزش های 
آنها دارد که بسیاری از قابلیت های نظری را به آنها یاد 
نمی دهند. از جمله این آموزش، ضعف بینش تاریخی 
و فلسفی است. ما در دهه های گذشته متأثر از فضای 
دانشگاهی آمریکا فضای علوم اجتماعی ایران متناسب 
با نوعی تجربه گرایی آماری توسعه دادیم و ارزش ها و 
بینش فکری آمریکایی دهه 196۰ و 7۰ شالوده آموزش 
علوم اجتماعی دانشگاهی ایران را شکل داد. در ابتدای 
دهه هفتاد یعنی 1963 پیتر برگر در نقد علوم اجتماعی 
آمریکا می نویسد »بسیاری از مطالبی که در حال حاضر 
به عنوان جامعه شناسی به دانشجویان تلقین می گردند 
چیزی جز بربریت روشنفکری نیست.  البته منظورمان 
از بربریت در مورد آنهایی اس��ت که با جهل به تاریخ 
و فلسفه و کوته بینی های شان خود را جامعه شناس 
می پندارند و ی��ا آنها که تنها به بازی با ارقام و اعداد 
می پردازند؛ و باالخره کسانی که فقط به تحقیقات بی 
مورد و بی نتیجه برای کس��ب پول و مقام دست می 
زنند« )برگر، بی تا. 51(. این نقد را بس��یاری از نظریه 
پردازان انتقادی مانند سی رایت میلز و الوین گلدنر که 

در این مقاله به آنها استناد جسته ایم، مطرح کرده اند.
ب��ا توجه به نکات��ی که گفتی��م می ت��وان گفت اگر 

قائل می شود. شاخص »برداشت مهندسی« این است 
که مس��ئله همان طوری که به توسط مشتری مطرح 
شود مورد قبول جامعه شناس واقع می شود و او فقط 
به این توجه دارد که راه های موثری برای حل مسئله 
پیدا کند؛ و برداشت کلینیکی با این واقعیت مشخص 
می شود که جامعه شناس )مانند یک پزشک( به تعریفی 
که خود مشتری از مسئله ارائه می دهد و ممکن است 
بتوان آن را فقط یکی از عالئم مشکالت نهان او تلقی 
کرد، مقید نمی شود و فرض هم براین است که مقید 

نشود)باتومور،1357 :367 (. 
تشخیص مسئله مهمترین کار محقق علوم اجتماعی 
است اما مسئله های اجتماعی بر خالف مسائل طبیعی 
و جسمانی، بسیار پیچیده و دارای الیه های معنایی تو 
در تو هستند. جامعه شناس، انسان شناس، محقق علوم 
سیاس��ی و متخصص علم مدیریت یا هر رشته دیگر 
باید بتواند در پرتو بینش نظری و دس��تگاه مفهومی و 
خالقیت فکری اش، مسائل را شناسایی و تبیین نماید. 
حتی فن��ون روش تحقیق در این مرحله چندان برای 
محق��ق کارآمدی ندارد زیرا به تعبیر مندراس »جامعه 
شناس باید نخست مش��کل مرد عمل را به صورت 
جامعه ش��ناختی درآورد و فقط پ��س از این مرحله 
اس��ت که او می تواند فن تحقی��ق معتبری برای کار 
خود انتخاب کند« )من��دراس، 1369: 65(؛ و برگر از 
زاویه دیگر این نکت��ه چنین توضیح می دهد: »آمار و 
ارقام به تنهایی قادر نیس��تند که جامعه شناس��ی را به 
ما بشناسانند. آنها تنها زمانی جزیی از جامعه شناسی 
می شوند که جامعه شناسانه تعبیر گشته باشند و درون 
چارچوب تئوریکی  ای که جامعه شناسانه باشد به کار 

روند« )برگر، بی تا. 49(.
تجربه تاریخی موجود رش��ته های عل��وم اجتماعی 
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و روش های کاهش هزینه ها و 
افزایش تولید کاالها و خدمات 

است. 
دانش آموختگان علوم اجتماعی 
در ایران مهمترین مش��کلی که 
با آن روبرو هس��تند این نیست 
ک��ه فرص��ت ش��غلی ندارند، 
بلک��ه بیش��تر ناتوان��ی آنها در 
ب��ه کارگیری بین��ش علمی در 
زندگی حرفه ای و شخصی شان 
است. »به نسبت شمار اندکی از 
دانش��جویان به کسوت جامعه 
شناس حرفه ای در می آیند، اما 
همه آنها پ��س از خاتمه دوره 
تحصیالت دانش��گاهی مقام و 
مس��ئولیتی در جامعه بر عهده 
می گیرند و نقش های اجتماعی 
گوناگون��ی ایفا می کنند. هر چه ای��ن مقام عالی تر و 
هر چه این مس��ئولیت بزرگتر باشد، فایده و اهمیت 
معلومات جامعه شناختی برای شخصی که داوطلب 
احراز این مقام و تقبل این مس��ئولیت اس��ت، بیشتر 
می ش��ود. حال که باید هم��ه در جامعه زندگی کنیم، 
به دیگران ملحق ش��ویم، نقش ه��ای اجتماعی مان را 
ایفا کنیم، پیداست که معلومات جامعه شناختی کمک 
ارزنده ای برای هر نوع مسئولیت شغلی عرضه می کند. 
در مشاغلی چون روزنامه نگاری، آموزشی، بازرگانی 
و بازاریابی، حقوقی، اداری، برنامه ریزی، پزش��کی و 
درمانی، انتظامی، ترویجی و تبلیغاتی و خالصه هر جا 
که از برقراری رابطه با دیگران گریزی نیست، اهمیت 
مطالعه جامعه شناسی بیشتر می شود. حتی مشارکت در 

دانش آموختگان علوم اجتماعی 
بتوانند به این بینش مجهز شوند، 
مورد نی��از تمام س��ازمان های 
مختلف در هر زمینه ای خواهند 
بود. بین��ش جامعه شناس��انه، 
مدیری��ت،  شناس��انه،  انس��ان 
تاریخ، روان شناس��انه،  اقتصاد، 
حقوق، علوم سیاسی، و بینش 
عل��وم  رش��ته های  دیگ��ر  در 
اجتماعی ابزار فکری و مهارت 
ویژه ای برای شناخت و تحلیل 
واقعیت اجتماعی و انسانی در 
ابعاد متکثر و پیچیده آن است. 
هر جا انس��ان هس��ت، الجرم 
پیچیدگی و ام��ر اجتماعی نیز 
هس��ت. هر یک از بینش های 
عل��وم اجتماعی اگ��ر به نحو 

ماهرانه و درس��ت به خدمت در آید، می تواند مشکل 
گش��ا، مولد و مؤثر و مثمر ثمر واقع شود. این امر به 
معنای آن نیس��ت که همه دانش آموختگان رشته های 
عل��وم اجتماعی به اندیش��مندان ط��راز اول و نظریه 
پردازان برجس��ته تبدیل شوند. تسلط به بینش علمی 
درجات و مراتب گوناگون دارد. مسلماً تسلط بیشتر 
مطلوب تر و متقاضی بیشتری دارد. اما در سطحی که 
یک سازمان و اداره یا گروه کوچکی از افراد نیاز دارند، 
ض��رورت ندارد که دانش آموخت��گان، نخبگان طراز 
اول باشند. س��طح مورد نیاز سازمان ها عموماً نظریه 
پردازی نیست بلکه کاربستن و بهربرداری از مفاهیم، 
شاخص ها، ایده ها و دانش های موجود برای تسهیل و 
سامان دهی بهتر امور، حل مشکالت و پیدا کردن راه ها 

هر جا انسان هست، الجرم پیچیدگی 
و امر اجتماعی نیز هست. هر یک از 
بینشهای علوم اجتماعی اگر به نحو 
ماهرانه و درست به خدمت درآید، 
میتواند مشکل گشا، مولد و مؤثر و 

مثمر ثمر واقع شود.
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.ترجمه شهره مهدوی. تهران: انتشارات روشنفکر.
میلز،س��ی رایت)136۰ (. بینش جامعه ش��ناختی • 

: نقدی بر جامعه شناس��ی آمریکایی. ترجمه عبد 
المعبود انصاری. تهران: شرکت سهامی انتشار.

مندراس، هان��ری. گوروی��چ، ژرژ)1369 (. مبانی • 
جامعه شناسی. ترجمه باقر پرهام. چاپ پنجم.

نیک گه��ر، عبدالحس��ین)1371(. مبان��ی جامعه • 
شناسی. تهران: چاپ رایزن.

پی نوشت
* دانشیار، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
1- T. B. Botomore
2- Social Engineering 
3- Applied Social Sciences
4- massification
5- Elitist university
6- Peter Berger . Invitation to Sociol-
ogy: A Humanistic Perspective. Pub-
lisher: Anchor; 1 edition (March 1, 
1963)

زندگی خانوادگی، فامیلی، همسایگی، محله و برزن، 
همکاری خانه و مدرس��ه، اگر با ش��ناخت اجتماعی 
توام باش��د موفق تر و موثرتر خواهد بود« )نیک گهر، 

 .)39 -4۰-:1371
اگ��ر دانش آموختگان علوم اجتماعی بتوانند آن گونه 
که نیک گهر می نویس��د بینش علمی را در نقش های 
متنوعی که در اختی��ار دارند به کار گیرند، جامعه هر 
روز فرصت های بیش��تری برای فعالیت حرفه ای در 
اختی��ار آنها می گذارد. پایین ب��ودن منزلت اجتماعی 
محققان و دانش آموختگان علوم اجتماعی تا حدودی 
نیز ناشی از ناتوانی این دانش آموختگان در نشان دادن 
و ابراز توانایی های حرفه ای شان است. همان طور که 
پیشتر گفتیم این امر جنبه شخصی یا اخالقی و روانی 
ندارد بلکه ناشی از ناکارآمدی و ناتوانی نظام آموزش 
دانش��گاهی ایران اس��ت. از ای��ن رو، راه حل بحران 
بیکاری دانش آموختگان علوم اجتماعی ابتدا از اصالح 
آموزش علوم اجتماعی باید آغاز شود. آموزش علوم 
اجتماعی در ایران اگر قابلیت محور شود و دانشجویان 
بتوانند قابلیت های ش��ناختی، ارتباطی و فنی مناسب 
با بینش علوم اجتماعی را فراگیرند و درونی س��ازند، 
در آن صورت خود کارآفرین می ش��وند و وابستگی 

چندانی به بازارکار و مشاغل آماده نخواهند داشت. 
 

منابع

اینکلس،آلکس )1353(.  جامعه شناسی چیست؟ • 
ترجمه مشفق همدانی.تهران: کتاب های سیمرغ.

باتومور،تی.بی. )1357(. جامعه شناسی.ترجمه سید • 
حسن منصور و سید حسن حسینی کلجاهی. تهران: 

شرکت سهامی کتاب های جیبی. چاپ سوم.
برگر،پیترال.)ب��ی ت��ا(  دعوتی به جامعه شناس��ی • 
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مستقیم بر روی ابعاد مختلف زندگی اجتماعی جوامع 
تأثیر گذاش��ت که این امر از ی��ک طرف زمینه ایجاد 
مش��اغل جدید و به کارگماری زنان در فعالیت های 
صنعتی و از طرف دیگر زمینه ساز تحوالت جدیدی 

در زندگی خانوادگی در جوامع گردید.
اشتغال زنان و دستیابي آنان به منابع اقتصادي حاصل 
کار در خارج از خانه و تسخیر فضاهاي تازه اجتماعي 
توس��ط آنان، ساختار چند ساله خانواده را تغییر داد و 

چکیده

تحوالت ش��گرف اقتصادی، اجتماعی پس از وقوع 
انق��الب صنعت��ی و گس��ترش روزاف��زون زندگی 
شهرنش��ینی  با غلبه شکل دیگری از زندگی در جهان 
امروز و تغییر در ساختارها، نگرش ها و شیوه زندگی 
م��ردم، همراه و همزمان گردید ک��ه موجد ارزش ها، 
هنجارها و چارچوب های خاص خود ش��ده اس��ت. 
وق��وع چنی��ن تحوالتی  مهم به طور مس��تقیم و غیر 

وااکوی اشتغال زنان بر بسرت 
خاوناده)پیامدها و رویکردها(

آمنه بختیاري*، بهاره نصیری**
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بنابرای��ن از جمله مس��ائل و مش��کالت زنان ش��اغل 
و خانواده ه��ای آن��ان در دوره کنون��ی، دگرگون��ی و 
چالش های  پیش رو و در خصوص وظایف خانوادگی، 
سلس��له مراتب قدرت و اس��تقالل مالی زنان است به 
طوري که ساختار خانوادگی آنان را با تعارض، تناقض 
و مشکالت  عدیده مواجه ساخته است. لذا با عنایت به 
جایگاه و موقعیت خطیر زنان ش��اغل در موقعیت های 
س��ازمانی، شغلی و برون سازمانی خانوادگی و به طور 
عام نقش ایش��ان در تح��والت فرهنگی جامعه مزبور، 
شایس��ته  و ضروری است، مسائل و مشکالت، ماهیت 
و مظاهر، جوانب مثبت و منفی تغییرات و دگرگونی در 
ابعاد مختلف، ساختار و روابط اعضای خانواده هایی که 
زنان آنان شاغل هستند مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد.

2- چارچوب مفهومي

2-1- خانواده

برگس و الک در اثرشان با عنوان خانواده به سال 1953 
نوشتند: »خانواده گروهي است متشکل از افرادي که از 
طریق پیوند زناشویي، همخوني و پذیرش) به عنوان 
فرزن��د( با یکدیگر به عنوان ش��وهر، زن، مادر، برادر 
در ارتباط متقابلند و فرهنگ مش��ترکي پدید آورده و 
در واحد خاصي زندگي مي کنند) س��اروخاني، 255: 

.)137۰
تعریف خانواده در طول زمان با تغییراتي همراه بوده 
اس��ت. از یک منظر خانواده عبارت اس��ت از » پیوند 
قانوني دو جنس مخالف بر پای��ه روابط پایا، تقدس 
مذهب��ي، روابط عمی��ق عاطفي که با نوع��ي قرارداد 
اجتماع��ي و آثار مهم فرهنگي همراه اس��ت)انگلس 

.»)171 :1973
در ای��ن منظر، معناي خانواده هم��واره با یک قرارداد 

به ضرورت، تحولي نو در خانواده پدید آورده است. 
اما امروزه اوضاع حاکم بر زندگي زنان شاغل در اکثر 
نق��اط دنیا حاکي از آن اس��ت که افزون بر نقش هایي 
همچون تدبیر منزل، تربیت فرزندان و همس��رداري، 
ک��ه از دیر باز در حوزه مس��ئولیت و نقش هاي زنان 
بوده اس��ت، ب��ا ورود کار بازاري و افزوده ش��دن آن 
بر وظایف گذش��ته، تعدد نقش ها فش��ار چنداني را 
بر جس��م و روان زنان تحمیل کرده است. فرایند یاد 
ش��ده و تعدد نقش ها، بر ساختارجامعه، نظام ارزشي، 
دیدگاه هاي س��نتي، پایگاه هاي اجتماعي زن و مرد، و 
از همه مهم تر بر ساختار خانواده و روابط سنتي زوج 

تاثیري انکارناپذیر گذارده است.
از آنجایي که نهاد خانواده سیستمي فعال و پویا است و 
عناصر موجود در آن براي برقراي تعادل و بقاء بر روي 
هم تاثیر متقابل دارند، این سیستم براي تداوم سالمت 
و بهبود کارکرد خود با س��ایر سیستم هاي موجود در 
جامع��ه و فراتر از آن با جامعه جهان��ي ناگزیرند در 
ارتباط باش��ند. به عبارت دیگر ضمن حفظ اصول و 
قوانین خ��ود از حرکت هاي مثبت موجود در جامعه 

جهاني بهره مند شوند.
لذا به دلیل نقش مهم زنان در تربیت فرزندان و وظایف 
همسرداري این نکته قابل بررسي است که اشتغال زنان 

چه تاثیري مي تواند بر خانواده داشته باشد.

1- اهمیت و ضرورت مسئله

زن امروز به ویژه در جوامع در حال گذار، در دو نقش 
پیچیده و گاه مقابل هم به طور همزمان محکوم  است. 
از طرفی نقش اجتماعی و شغلی، از دیگر سوی، نقش 
خانه داری و خانوادگی. بر همگان آشکار است  که کانون 

تعدیل و تشدید این امر در ابتدا نظام خانواده است.
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ش��دن،  س��رگرم  کاري،  ب��ه 
س��رگرمي و گرفتاري اس��ت« 
 .)28۰ ج1:   :1371 )معی��ن، 
اش��تغال در اصط��الح عبارت 
است از »کار مي تواند به عنوان 
انجام وظایفي تعریف شود که 
کوش��ش هاي  صرف  متضمن 
و  ب��وده  و جس��مي  فک��ري 
هدفشان تولید کاالها و خدماتي 
اس��ت که نیازهاي انس��اني را 
برآورده مي سازد. شغل یا پیشیه  
کاري است که در مقابل مزد یا 
حقوق منظمي انجام مي ش��ود. 
کار در همه فرهنگ ها اس��اس 
نظام اقتصادي یا اقتصاد اس��ت 
که ش��امل نهادهایي است که با 
تولید و توزیع کاالها و خدمات 
س��روکار دارند« )گیدنز، 1387: ص517(. »کار یکي 
از عوامل عمدة تولید و متش��کل است از اعمال قوه 
فکري یا دس��تي که در برابر آن مزد، حقوق، معاش یا 
حق الزحمه کسب و کار گرفته مي شود. در گفتگوي 
روزانه این اصطالح بیش��تر به معناي محدودتر یعني 
کارهاي دستي یا به  طور کلي کارهاي کارگران دستي 
به کار مي رود. در نظریه اقتصادي، کوشش انساني یا 
فعالیتي اس��ت که در جهت تولید هدایت مي شود. به 
عن��وان یک عامل تولید کار از مواد اولیه، س��رمایه و 
مدیریت جدا مي ش��ود و فقط شامل مساعي کارگران 
در اش��تغال اس��ت. به معناي دیگر کار، کلیه افرادي 
را در ب��ر مي گیرد که براي زیس��تن کار مي کنند. این 
تعریف به نیروي کار یک ملت بر مي گردد که شامل 

پیون��د حقوق��ي،  اجتماع��ي، 
اجتماع��ي و عاطف��ي هم��راه 
اس��ت. برخي خان��واده را در 
مفهوم محدود آن معني مي کنند 
و قائل ان��د ک��ه از ی��ک واحد 
اجتماعي، ناشي از ازدواج یک 
زن و ی��ک م��رد که ب��ه همراه 
فرزندان پدی��د آم��ده از آنان، 
خانواده تشکیل مي شود. تعریف 
دیگري، خان��واده را گروهي از 
اف��راد مي داند ک��ه از راه خون، 
زناش��ویي و یا فرزند پروري با 
یکدیگر ارتباط مي یابند و طي 
ی��ک دوره زماني نامش��خص، 
با ه��م زندگي م��ي کنند)چوا، 

.)93 :1999
آنتوني گیدنز خانواده را گروهي 

از افراد مي داند که با ارتباطات خویشاوندي مستقیمًا 
پیوند یافته اس��ت و اعضاي بزرگس��ال آن مسئولیت 
مراقب��ت از ک��ودکان را ب��ر عهده دارن��د. پیوندهاي 
خویش��اوندي ارتباطات میان افراد اس��ت ک��ه یا از 
طری��ق ازدواج برقرار گردیده، یا از طریق تبار اس��ت 
که خویشاوندان خوني) مادران، پدران، فرزندان دیگر، 
پدربزرگ ها و غیره( را با یکدیگر مرتبط مي س��ازد) 

گیدنز، 1383: 424(.

2-2- اشتغال

واژه »اش��تغال« در زبان فارس��ي به معن��اي »به کاري 
پرداختن، مشغول ش��دن، به کاري در شدن، به کاري 
سرگرم شدن« )دهخدا، 1373: ج2: 2226(، »پرداختن 

پیوندهاي خویش��اوندي ارتباطات 
می��ان افراد اس��ت که ی��ا از طریق 
ازدواج برقرار گردیده، یا از طریق 
تبار است که خویشاوندان خوني) 
م��ادران، پ��دران، فرزن��دان دیگر، 
پدربزرگ ها و غیره( را با یکدیگر 
مرتبط مي س��ازد) گیدن��ز، 13۸3: 

.)424
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کردن مسئولیت هاي خانگي به نفع کار مزدوري است.

3- چارچوب پنداشتي

3- 1- ساختار خانواده و تفاوت نقش ها

س��اخت خانواده، مجموعه اي از انتظارات عملکردي 
است که ش��یوه هاي مراوده یا میان کنش هاي اعضاي 
خانواده را س��امان مي دهد. خانواده، نظامي است که 
عملک��رد آن از طریق مراوده اي صورت مي گیرد. این 
مراودات با میان کنش ها، الگوهایي پدید مي آورند مبني 
بر اینکه چطور، چه وقت و با چه کسي رابطه برقرار 
شود، به گونه اي که رفتار اعضاي خانواده نظم مي یابد.
در این زمینه دو سیس��تم موجب استمرار این الگوها 
مي شود. اولي همگاني و مستلزم قواعد جهاني است 
که بر سازمان خانواده حکومت مي کند. مانند سلسله 
مراتب قدرت که باید وجود داشته باشد و در آن والدین 
و فرزن��دان از س��طوح متفاوت اقت��دار برخوردارند. 
همچنین باید نقش هاي مکمل وجود داشته باشد تا زن 
و ش��وهري که اتکاي متقابل را پذیرفته اند به صورت 
یک تیم عمل کنند. سیس��تم دومي، خاص و مستلزم 
انتظارات متقابل اعضاي هر خانواده از یکدیگر است.

سیس��تم خان��واده وظای��ف خ��ود را از طری��ق زیر 
منظومه هاي خود متمایز و اجرا مي کند. زیر منظومه زن 
و ش��وهري متشکل از دو بزرگ سال با جنسیت هاي 
مخالف اس��ت که با هدف تش��کیل خان��واده به هم 
ملحق شده اند. زیر منظومه زن و شوهري تکالیف یا 
نقش هایي دارد که براي عملکرد خانواده حیاتي است.
مهارت هاي اصلي الزم براي به ثمر رسیدن تکالیف 
این زیر منظومه، » مکملیت« و »برون س��ازي متقابل« 
است؛ یعني زن و شوهر باید الگوهایي پدید آورند که 
در آن هر یک عملکرد دیگري را در بسیاري از زمینه ها 

»جمعیت قابل اش��تغال و باالي یک سن معین است« 
)فرهن��گ، 1366: 652(. »کار یکي از عوامل تولید که 
در برگیرنده تمامي فعالیت هاي اقتصادي انسان اعم از 
فکري، ی��دي، تخصصي و غیرتخصصي براي تولید 
ثروت مي ش��ود« )مریدي و ن��وروزي، 1373: 574(. 
اشتغال به کار معموالً وضعیتي است که توسط مراجع 
و مراکز آماري و اقتصادي هر کشور با ذکر ویژگي هاي 
معین تعریف مي ش��ود. مثاًل مرکز آمار ایران شاغل را 
چنین تعریف کرده: »کلیه جمعیت ده س��اله و بیشتر 
که در هفت روز پیش از مراجعه مأمور سرش��ماري 
به کاري اشتغال داش��ته اند ... و در این مدت ]به طور 
متوسط[ روزي هش��ت ساعت یا بیشتر کار کرده اند؛ 
شاغل محسوب مي ش��وند« )همان: 52(. بنابراین در 
اصطالح متعارف اشتغال به کارهاي تمام وقت، داراي 

مزد و عمدتاً بیرون از خانه اطالق مي شود.
در مجموع اشتغال به فعالیتي گفته مي شود که به منظور 
تهیه و تولید کاال و خدمات اقتصادي انجام مي ش��ود. 
در عصر صنعتي، با ش��کل جدیدي از اش��تغال روبه 
روییم که س��ه ویژگي دارد: 1- انجام فعالیت در زمان 
مشخص و منظم، 2- دریافت مزد در قبال ساعات کار، 
3- وجود فاصله میان محل کار و محل زندگي که گاه 
از آن به فاصله گرفتن مصرف از تولید تعبیر مي شود. 
به کارگی��ري واژه اش��تغال در فعالیت هاي مزدوري، 
خواسته یا ناخواسته، این نتیجه را در پي داشته است 
که فعالیت هاي بدون دستمزد، از جمله در خانه داري، 
کارگاه هاي خانگي بدون دستمزد و امور خیریه) گرچه 
آثار اقتصادي ش��گرفي به همراه داشته است( نادیده 
گرفته شوند و زنان خانه دار در زمره غیر فعاالن جاي 
گیرند. ناگفته پیداست که آثار رواني این دسته بندي، 
تحقیر فعالیت هاي خانگي و تشویق کردن زنان به رها 
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خانواده ش��کل مي گیرد؛ حفظ اجتماع بسته به حفظ 
خانواده است؛ براي بقاي خانواده تقسیم کار و تفکیک 
نقش ها ضرورتي بي بدیل است؛ و تقسیم نقش ها نظام 
سلسله مراتبي را مي آفریند. از نگاه وي، باید اعضاي 
خانواده نظام سلس��له مراتبي را بپذیرند، و پیروي از 
رهبري در خانواده را باید حمایت کرد. در نظریه وي 
که به » اصالت حق طبیعي« شهرت یافته است، نظام 
سلسله مراتبي با طبیعت مردانه و زنانه هماهنگ است. 
طبیعت م��رد به مدیریت و طبیع��ت زن به مدیریت 

پذیري متمایل است) مهدوي، 1383: 14(.
پارس��ونز)1999(، جامعه شناس مش��هور آمریکایي 
نی��ز خانواده را پ��اره اي از نظام کل جامعه مي داند که 
بر مبناي تفکیک نقش هاي جنس��ي بنا ش��ده است. 
تخص��ص و تفکیک نقش ها به حفظ نظام خانوادگي 
و وح��دت آن کمک مي کند و مبناي اجتماعي کردن 
کودک اس��ت. لذا با توجه به الگوي نقش ها، دو نقش 
متف��اوت را در خانواده مطرح مي کند. به نظر او نقش 
مرد، دادن پایگاه اجتماعي به خانواده از طریق ش��غل 
و ایج��اد امنیت براي خانواده از طریق درآمد ش��غلي 
اوس��ت و نقش زن، ایج��اد و حفظ روابط عاطفي در 
درون خانواده اس��ت. از دیدگاه وي تفکیک جنسیتي 
نقش ها در ش��کل گرفتن شخصیت کودک نقش بي 

بدیل دارد.
پارس��ونز در نظریه تفکیک نقش ها ب��ا این تصور که 
اش��تغال زنان، نظام خان��واده را در معرض خطر قرار 
مي دهد، اشتغال زنان را نکوهش مي کند. به اعتقاد وي، 
اش��تغال زن افزون بر آنکه موقعیت عاطفي وي را در 
خانواده متزلزل مي س��ازد، به سبب رقابت شغلي زن با 
شوهر و ایجاد برابري با مردان به ناهماهنگي و نابساماني 

خانواده مي انجامد) جورج ریترز، 1377: 466(.

حمایت و تکمیل کند. هم زن و هم شوهر باید بخشي 
از مجزا بودن خود را براي کسب تعلق از دست بدهند. 
پافشاري زن و ش��وهر در حفظ حقوق مستقل خود 
ممکن است زیر بار » به هم وابستکي« رفتن را در یک 

رابطه قرینه مختل سازد.
سالوادور مینوچین، روانشناس آمریکایي و متخصص 
خانواده درماني، با تحلیل س��اختاري درباره خانواده 
معتقد است تداوم و اس��تحکام یک خانواده در گرو 
انجام تکالیف مکمل از سوي هر یک از اعضا، به ویژه 
زن و ش��وهر اس��ت. در غیر اینصورت استرس هاي 
ناش��ي از عدم توج��ه به نقش ها، منش��اء اختالل در 
خانواده مي شود. بنابراین یکي از مباني استنتاج ها توجه 
به این موضوع است که خانواده منظومه واحدي است 
و هر یک از اعضاي آن) در اینجا منظور زن و شوهر 
اس��ت( تکالیف و نقش هاي ویژه دارند. لذا کارکردها 
و تکالیف موجود در خانواده به مش��ارکت طرفین ) 
مثل رفتار جنسي و تولید مثل( و تقسیم کار در انجام 
وظایف، مانند تربیت و کارکرد اقتصادي بستگي دارد) 

مینوچین، 1376: 87- 81(.
مک مس��تر نیز الگوي خود را براي خانواده مطلوب 
این گونه ارائه مي دهدکه کارکردهاي ضروري خانواده 
نقش هایي است که باید براي ایجاد یک خانواده سالم 
انجام گیرد) بارکر،1366: 1۰۰(. یعني نقش ها باید در 
قالب رفتارهاي توصیه شده در مجموعه اي از روابط 
دو جانبه با دیگر اعضاي خانواده تعریف شوند. در این 
زمینه، انجام وظیفه نیازمند این است که تخصیص نقش 
متناسبي صورت گیرد و اعضاي خانواده فعالیت هاي 

خواسته شده را براساس تخصیص نقش انجام دهند.
ویلهم هنریش از بنیانگذاران جامعه شناس��ي خانواده 
در قرن نوزدهم معتقد اس��ت که زیر بناي جامعه در 
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دلیل ارزشمندي اشتغال و کم ارزش شدن نقش هاي 
خانگي ترجی��ح مي دهند با حفظ موقعیت ش��غلي، 
فعالیت خانگي را با همسران خود تقسیم کنند)ذکایي، 

.)123 :1386

3 -2-تحلیل نظریه تعارض کار- خانواده

تع��ارض کار- خان��واده، داراي دو بع��د اصلي کار- 
خانواده و خانواده- کار است. تعارض کار با خانواده 
زماني رخ مي دهد که خواس��ت هاي کاري، با کاهش 
تعهد و انرژي فرد، توانایي او را براي ایفاي نقش هاي 
خانوادگ��ي کاهش مي دهند، و تعارض خانواده با کار 
نیز هنگامي روي مي دهد که خواست هاي خانوادگي، 
این منابع را به گونه اي مصرف مي کنند که از توانایي 
فرد براي ایفاي نقش هاي کاري کاسته مي شود. روشن 
اس��ت که در ه��ر دو حالت، تداخل خواس��ت هاي 
متعارض نقش هاي شغلي- خانوادگي، انجام الزام هاي 
ناش��ي از آنها را دشوار مي سازد) ووي دانوف، 1998 

.)761-749:
تعارض کار- خانواده داراي سه نوع است، که به گفته 
گرین هاوس و بیوتل)1985(، تعارض مبتني بر زمان 
، تعارض مبتني بر فش��ار و تعارض مبتني بر رفتار را 

در بر مي گیرد) میلکي و پلتوال، 1999: 476- 49۰(.
3- 2- 1- تعارض مبتني بر زمان- این تعارض، پي 
آم��د رقابت هاي چند گانه براي به چنگ آوردن زمان 
در اختیار فرد است؛ حال آن که نمي توان مدت زمان 
انجام فعالیت در یک نقش را براي فعالیت هاي مربوط 

به نقش دیگر نیز به کار گرفت. 
3- 2- 2- تع��ارض مبتني بر فش��ار- ب��ر پایه نظر 
گری��ن هاوس و بیوتل) 1985(، ش��کل دوم تعارض 
کار- خانواده، فش��ار تولید ش��ده  نق��ش، در نتیجه 

فرضی��ه اي را که بارنت)1993(، مطرح کرد، همنوا با 
این نظریه که تکثر نقش ها موجب اضطراب و فش��ار 
بیشتري بر زنان مي شود، فرض را بر این مي گذارد که 
ایفاي چند نقش عمده ب��ه صورت همزمان، موجب 
زایل ش��دن انرژي محدود فرد مي ش��ود و در نتیجه، 
زنان در پاسخگویي به انتظارات و نیازهاي هر دو نقش 
» خانوادگي و شغلي« که مستلزم توان و پاسخگویي 
باال هستند، با کمبود انرژي و در نتیجه ضعف و ناتواني 
روبه رو مي ش��وند. فمینیست ها این نظر را که برابري 
و تقارن در خانواده بیش��تر شده است، نمي پذیرند و 
برعکس، ادعا مي کنند خانواده صحنه اي نابرابر است 
ک��ه زن��ان را به انقیاد کش��یده و نقش آن��ان را تداوم 

مي بخشد)کوپر،1991(.
پژوهش هاي جامعه شناسان از جمله کاستلز، مشارکت 
کامل زنان در مشاغل درآمدزا سهم اقتصادي زنان در 
بودجه خانواده با اهمیت می س��ازد، و به همین دلیل 
قدرت چانه زني زنان در خانواده  را به طور چشمگیري 
افزایش مي دهد. در این ف��رض زنان مي توانند بدون 
واهمه از واکنش هاي تند درباره نکات مورد اختالف 
بحث و امتیازگیري کنند و ساختار عمومي خانواده را 

به چالش بکشند)همان: 12۰(.
را  عم��ودي  س��اختار  تغیی��ر  مي ت��وان  بنابرای��ن 
تقس��یم  مدیری��ت  آن  در  ک��ه  س��اختاري  ب��ه 
 ش��ده باش��د از پیامده��اي اش��تغال زنان دانس��ت

)کاس��تلز، 1382: 1۰6(. معادل��ه تغییر به این صورت 
اس��ت که در آغاز زن��ان متمایل اند با حفظ نقش هاي 
خانگي، اشتغال مدرن را نیز تجربه کنند. پس از روبه 
رو ش��دن با تعارض نقش ه��اي خانگي و اجتماعي؛ 
و تحمل فش��ار دوچندان، به این واقعیت پي مي برند 
که نباید از خودش��ان انتظار »ابرزن« داشته باشند و به 
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پس از سال 198۰ زنان بسیاري 
جذب بازار کار شدند و نگهداري 
از کودکان خود را به دیگر زناني 
واگ��ذار کردند که آن��ان نیز در 
پي کار بودند. تح��ت تاثیر این 
وضعیت، موضوع اش��تغال زنان 
و آثار آن ب��ر زندگي خانوادگي 
مطرح ش��د. این روند، عملکرد، 
س��نت و دان��ش م��ادر/ مادري 
و همس��ري را دوب��اره تعریف 

کرد)بلسکي، 1998: 446(.
در این زمین��ه، تصویر خانواده 
امروز ش��امل خانواده س��نتي 
و غی��ر س��نتي در اندازه ه��ا و 
گردید.  مختلف  س��اختارهاي 
فرزندان اغلب با پدر و مادري 
زندگي مي کنند که احتماال هر 
دو شاغل اند. زن و شوهري که هر دو کار مي کنند، از 
نظر وقت آنقدر تحت فشارند که کمتر از زندگي لذت 
مي برند، به گونه اي که نرخ طالق افزایش یافته و شمار 
افراد خانواده رو به کاهش است، و کمتر از سه چهارم 
کودکان توسط پدر و مادر پرورش مي یابند و بقیه به 
مهد کودک ها و کودکستان ها سپرده مي شوند. بنابراین 
وضعیت زنان و خانواده ها دستخوش دگرگوني هاي 
ش��گرفي شده است؛ به گونه اي که امروز زنان شاغل 
و پیامدهاي اش��تغال آنان بر خانواده هدف بسیاري از 

مطالعات و تحقیقات قرار گرفته است.
زنان هنگامي که به حقوق نس��بي اجتماعي خود در 
حوزه ش��غلي دست یافتند، هم نان آور، هم همسر و 
هم مادر شدند؛ بدون آنکه از مزایاي واقعي هیچ کدام 

محرک هاي تنش زاي شغلي و 
خانوادگي است. این محرک ها، 
در گستره هر یک از نقش هاي 
شغلي و خانوادگي، فشارهایي 
فیزیکي و روان��ي مانند تنش، 
اضطراب، خستگي، افسردگي، 
بي حوصلگ��ي، و تندخویي را 
پدید مي آورد و ایفاي انتظارات 
ناش��ي از نقش دیگر را دشوار 

مي سازد) همان(.
3- 2- 3- تع��ارض مبتني بر 
رفتار- در این نوع از تعارض، 
الگوهای��ي وی��ژه از رفت��ار در 
نقشي معین، با انتظارات مربوط 
به رفتار در نقش دیگر ناسازگار 
مي ش��ود؛ بدین ترتیب، ممکن 
است در نقش شغلي، رفتارهایي 

از فرد درخواست شود که با انتظارات رفتاري در حوزه  
نقش هاي خانوادگي تعارض داشته باشد. زماني که فرد 
ب��ه رغم تعدیل و تغییر رفتار خود، نتواند از انتظارات 
رفت��اري آن نقش پیروي کند، دچار تعارض مبتني بر 
رفتار خواهد شد) مسمر و جوکالیگمن، 2۰۰5: 215- 
232(. به عبارتي تعارض کار- خانواده، بر چگونگي 
زندگ��ي خانوادگي و تعارض��ات آن  تاثیر گذارده  و 
بدین ترتیب بر  سالمت خانوادگي فرد، یعني حالتي 
که نقش هاي وي به عنون مادر/همسر، همراه با پاداش 
و تکمی��ل، و دور از تنش و س��ایر پي آمدهاي منفي 
است، تاثیر مي گذارد )رابینس��ون، 1998: 238-223، 

برک،2۰۰4: 423-42۰(.
3-3- زن و تناقض نماي خانواده و اشتغال

زماني ک��ه فرد به رغ��م تعدیل و 
تغییر رفتار خود، نتواند از انتظارات 
رفتاري آن نقش پیروي کند، دچار 
تعارض مبتني بر رفتار خواهد شد) 
مسمر و جوکالیگمن، 2۰۰5: -215 

.)232
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خانه داري و بچه داري همچنان بر دوش زنان است. 
افزون بر مشکل ش��یفت دوم کاري براي زن، مبارزه 
پنهاني بین بسیاري از زنان و شوهران شاغل نیز گریز 
ناپذیر است. روابط نزدیک بین آن دو گاه با تنش روبه 
رو مي شود و نظام خانواده نیز ناهماهنگ عمل مي کند 
و در مواردي به فرس��ودگي رواني و افسردگي در زن 

مي انجامد) نوابي نژاد، 1378: 81(.
بنا بر نظر گیلبرت ) 1985( زنان براي س��هیم ش��دن 
در نقش ه��اي خانوادگ��ي و کار خ��ارج از خان��ه با 
همسرانش��ان آگاهانه تر تالش مي کنند؛ اما در عمل 
تالش هاي آنان چندان به نتیجه روشني نرسیده است. 
با وجود پیشرفت بس��یار در زمینه نیل به هدف هاي 
برابرنگ��ر در زندگي زناش��ویي، زن همچنان بخش 
بزرگي از مسئولیت نگهداري از کودک و خانه داري را 
بر عهده دارد. این امر مشکالتي ناشي از بار اضافي کار 
را ب��راي زنان به همراه دارد، و به صورت تعارض در 
نقش جنسیتي، مبارزه در قدرت و وابستگي در روابط 
زناش��ویي، تعارض در پیش��رفت و رقابت، الگوهاي 
سهیم شدن در نقش ها، تنش درباره مراقبت از کودک 
و دشواري هاي ارتباطي بین زن و شوهر رخ مي نماید. 
این مس��ئله کیفیت زندگي خانوادگي و حفظ و بقاي 

روابط زن و شوهر را خدشه دار مي سازد.
پژوهش ه��ا نش��ان مي دهند ه��م مردان و ه��م زنان 
تعارض هایي میان مطالبات خانواده و ش��غل گزارش 
کرده اند. اما معموال مش��کالت زنان بیشتر است؛ زیرا 
آنان درگیر دو شغل تمام وقت اند. به بیاني، آن گروه از 
زناني که بیشتر به شغل خود وابسته اند و تمایل دارند 
زمان بیش��تري  را براي خ��ود صرف کنند و هنگامي 
که به فعالیت هاي دیگر مش��غول اند به کار خود فکر 
مي کنند، دچار تعارض هاي شغلي- خانوادگي بیشتري 

برخوردار باشند. این پیچیدگي هنگامي رخ نمود که 
زنان در پي تعریف نق��ش خود بر آمدند و در تامین 
معاش و خالقیت ها و توانایي هاي آموزشي و شغلي 
با مردان به رقابت برخاس��تند. این در حالي بود که از 
جهت��ي نیز آنان نمي توانس��تند از روابط خانوادگي و 
وظایف مهمي که در شبکه ارتباطي خانواده و روابط 
با اعضاي خانواده داش��تند، غفلت ورزند. در نتیجه، 
رابطه بین تعهدات و مسولیت هاي کاري و خانوادگي 
پیچیده تر ش��د؛ نقش هاي جنس��یتي مبهم  و قدرت 
درون خان��واده توزیع گردید؛ برنامه ها و فعالیت هاي 
خانوادگي محدود و مراقبت از فرزندان متغیرتر گردید؛ 
و سرپرس��تي و نظارت تمام وقت مادران کمتر شد؛ 
چنان که ص��رف وقت اندک، به تدریج در خانواده ها 
به صورت هنجار درآمد. به نظر مي رسد تعارض هاي 
کاري- خانوادگ��ي بین زن و ش��وهرهایي که هر دو 
کار مي کنند بیشتر اس��ت؛ زیرا به طور متوسط، زن و 
شوهر شاغل، هشتاد س��اعت خارج از خانه اند. حال 
آنکه در خانواده س��نتي مرد فقط چهل ساعت خارج 
از خانه بوده اس��ت. به بیان دیگر، خانواده امروزي به 
بهاي فرصتي براي با هم بودن و حس همبستگي در 
جستجوي ثبات اقتصادي بیشتر است. از سوي دیگر، 
با توجه به نقش س��نتي و تکاملي زن، که مس��ئولیت 
تربیت و پرورش فرزندان را بر عهده دارد، اغلب زنان 
بین انتظارها، توقع ها، مسئولیت ها، و تعهدهاي کاري 

و خانوادگي دچار تعارض و تناقض مي شوند.
تحقیقات گویاي آن است که کار روزانه زن خارج از 
خانه، ش��یفت اول کاري او به شمار مي آید و در پایان 
روز که به خانه بر مي گردد، شیفت دوم کاري او آغاز 
مي ش��ود. در نتیجه، زنان شاغل در هفته 15۰ ساعت 
بیش از شوهرانشان کار مي کنند، مسئولیت اصلي امور 
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در چارچوب رویکرد منفي، گذشته از نظریه پارسونز 
در م��ورد تفکیک کارک��ردي نقش زن��ان و مردان و 
تاکید بر لزوم عدم اش��تغال زنان خانه دار، مي توان از 
فرضیه هاي تکثر نقش تضاد نقش، فش��ار بار اضافي 
نقش(، فرضیه تقارب، فرضیه کمیابي و فرضیه فشار 
نقش نام برد. هر یک از این فرضیه ها به نوعي حکایت 
از این دارند زناني که به کار در ازاي دس��ت مزد مي 
پردازند، بیش��تر احتمال دارد ب��ه دالیلي چون حجم 
بیش��تر کار، افزایش انتظارات و مسئولیت هاي بیشتر 
و اس��ترس ناش��ي از ایفاي چند نقش توامان، از نظر 
خانوادگي در وضعیت نامطلوب تري نسبت به زناني 
که صرفاً به نقش هاي س��نتي همس��ري و مادري مي 

پردازند، قرار گیرند.

4- 1- 1- نظریات جامعه شناسی پیرامون دیدگاه منفي 

اشتغال زنان 

الف- جامعه شناسان کالسیک
بررس��ی نظرات جامعه شناسان کالسیک نشان دهنده 
آن اس��ت که از دی��دگاه کارکردگرای��ان و طرفداران  
نظریه مبادله، اش��تغال زن��ان در خارج از خانه نه تنها 
بنیان خانواده را مورد تهدید قرار می دهد، بلکه از نظر 
سالمت ذهنی و عاطفی، زنان را نیز تهدید قرار می کند. 
در واقع دیدگاه جامعه شناس��ان کالس��یک را می توان  

دیدگاهی منفی نسبت به اشتغال زنان دانست.
ب- کارکردگرایان

از دید جامعه شناس��ان کارکردگرا »تنها نقش اساسی 
زنان در جامع��ه، برآوردن نیازهای جنس��ی مردان و 
فرزندزایی اس��ت و نباید تغییری در این نقش ایجاد 
کرد. »معنایی که جامعه شناسان برای تعریف قدرت به  
کار گرفته اند، از اندیش��ه وبر است. وبر قدرت  را یک 

مي ش��وند تا زماني که دلبستگي شغلي کمتري داشته 
باشند. زنان وابسته به شغل در این باره که آیا مسئولیت 
خانوادگي خود را به گونه اي پذیرفتني انجام داده اند یا 
خیر تا حد زیادي احس��اس دلواپسي و گناه مي کنند. 
پژوهش��گران اش��اره کردهاند که زنان در مقایس��ه با 
مردان اختیار کمت��ري در زمینه کنترل مطالبات نقش 

دارند)بري، 1999: 295- 319(.
راب��رت لین در کتاب زندگي سیاس��ي مي نویس��د: 
»مش��ارکت زنان در امور سیاسي و هر نوع وابستگي 
خ��ارج از خان��ه ب��ه معن��اي  دزدي از فرصت هاي 
خانوادگي اس��ت«. پارس��ونز نیز در نظریه» تفکیک 
نقش ها« با این تصور که اش��تغال زنان، نظام خانواده 
را در معرض خطر قرار مي دهد و پیامدهاي نامطلوبي 
براي فرزندان دارد، اشتغال زنان را نکوهش مي کند. به 
اعتقاد وي، تغییر در فرصت هاي شغلي و ایجاد برابري 
ش��غلي با مردان موجب از هم پاش��یده شدن ساخت 
خانواده مي ش��ود و کارکرد جامعه کنون��ي را بر هم 

مي زند.

4- دیدگاه هاي اشتغال زنان

به طور کلی دیدگاه های مختلف پیرامون اشتغال زنان 
را می توان در سه دیدگاه اصلی دسته بندی نمود:

1- دیدگاه منفی نسبت به اشتغال زنان.
2-دیدگاه مثبت نسبت به اشتغال زنان.

3-دیدگاه مشروط نسبت به اشتغال زنان.
برای اجمال و خالصه کردن دیدگاه های مختلف در 
مورد اشتغال زنان، به بیان نکات مهم این نظریات  در 

قالب ذیل می پردازیم:

4- 1- دیدگاه منفي اشتغال زنان
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ازاي درآمد همبسته است- در جهت ارتقاي سالمت 
خانواده مورد تاکید قرار مي گیرد.

آربر) 1991( یادآور مي ش��ود که» اشتغال  به کار زنان 
را باید هم به عنوان» نقش��ي دیگ��ر« و هم به عنوان» 
متغیري ساختاري« در نظر گرفت. اشتغال- به عنوان 
نقشي اضافه ش��ده- مي تواند در بردارنده  تعهدات و 
مس��ئولیت هاي بیشتر باشد، اما از س��وي دیگر، زنان 
ب��ا جایگاهي که در بازار کار اح��راز مي کنند، پاداش 
مي گیرند و این امر حاکمیت بیشتر آنها را بر منافع مالي 
در پي دارد و به آنها این فرصت را اعطا مي کند که به 
تدریج به نحو مثبتي بر شرایط زندگي خود و خانواده 

خود تاثیرگذار باشند«.

4- 3- نظریه مبادله

نظریه مبادله بیان می دارد که افرادی که از سطوح باالتر 
رضایت مندی نکاحی  برخودارند، بیش��تر زوج هایی 
هس��تند که در تقس��یم کارهای خانه، مشترکاً سهم و 
نقش  دارند. به عبارتی، این دیدگاه خاطرنشان می سازد 
که فش��ارهای مربوط به »از پس کارهای هم  خانه و 
هم اداره بر آمدن« صدمات فراوانی بر خوش��بختی و 
سالمتی ذهنی و عاطفی زنان وارد می سازد. به عالوه 
این دیدگاه فرایندها و طریقه هایی را کانون توجه قرار 
می دهد که در آن  تقسیم کار خانوار به تبیین مناسبات 
فی مابین اشتغال زنان و کیفیت زندگی زناشویی کمک  

می کند)فروتن،138۰(.
معتقدن��د:  نی��ز  دیگ��ران)1992: 313(  و  بارتل��ي 
نظ��ري  ادبی��ات  در  م��ا  تدری��ج  ب��ه  هرچن��د   «
رویک��رد دو  ای��ن  از  س��نتزي  ظه��ور   ش��اهد 

) مثبت و منفي( به رابطه اشتغال – سالمت خانواده، 
هستیم، برخي از عوامل درگیر در این رابطه همچنان 

رابطه اجتماعی می داند که فرد در یک موقعیتی است 
که می تواند خواس��ت خود را علی رغم هر مقاومتی، 
اعمال کند. »رابرت لین«در کتاب جامعه شناسی سیاسی 
می گوید: »مش��ارکت زنان در امور سیاسی  یا هر نوع 
وابستگی خارج از خانه، به معنی دزدی از فرصت های 
زندگی اس��ت«.  از نظر »تالکوت پارسونز« زنان نباید 
در زندگی شغلی از الگوی مردانه پیروی نمایند و در 
رقابت  مس��تقیم با مردان طبقه خود برآیند، زیرا تغییر 
در فرصت های ش��غلی و ایج��اد نابرابری، موجب از 
هم گسیختگی ساخت خانواده خواهد شد. همچنین 
هرگونه تغییر در نقش زن��ان، خطرات زیادی در پی 
دارد و واگ��ذاری نقش به زن��ان در امور اقتصادی و 
سیاس��ی، س��بب تخریب  کارکردهای کنونی جامعه 

می شود)اعزازی،65-7۰:138۰(.

4- 2- دیدگاه مثبت اشتغال زنان

بدین ترتیب می توان گفت که از دیدگاه کارکردگرایان 
اشتغال زنان از دو دیدگاه بر قوام  خانواده مؤثر است، 
هم اعتبار شوهر، پدر و اعضاء دارنده قدرت اقتصادی 
را نابود می س��ازد و هم آن که با سیس��تم کلی جامعه 
مبتنی بر پدر مداری تباین دارد و به رغم آنان، صعود 
زن، تنازع خانوادگی را موجب می گردد که نتیجه آن 
بی س��امانی خانه است)سومین مجمع  بحث در مورد 

خانواده،بی تا،94:1379(.
در چارچ��وب مدل ه��اي رویکرد مثب��ت به فرضیه 
اعتالي نقش، نظریه بس��ط نقش و فرضیه تجمع، در 
اینجا مکانیزم تاثیرگذاري مثبت و پرفایده در نظر گرفته 
مي ش��ود. در اینجا مکانیزم تاثیرگ��ذاري مثبت نقش 
اشتغال از طریق عزت نفس افزایش یافته، درآمد بیشتر، 
کسب حمایت اجتماعي گسترده تر- که با اشتغال در 
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- اعتراض: مثال داد و فریاد، بي 
قراري، لجبازي؛

- ناامی��دي: مث��ال بي عالقگي 
ب��ه دیگران، مکی��دن، حرکات 

تکراري، جلو و عقب رفتن؛
- بي اعتنایي: مثال وابستگي به 

مادر از بین مي رود.
او همچنین دلبس��تگي کودک 
را ب��ه مادر پدیده اي نخس��تین 
مي-داند ک��ه از نی��از دیگري 
این  نگرفته است.  سرچش��مه 
نی��از از تماس ه��اي مس��تقیم 
مانن��د در آغ��وش گرفت��ن به 
اش��کال رمزي تحول یافته، به 
لح��اظ زمان و مکان گس��ترده 
تر مي ش��ود. بنابراین به تدریج 
کیفیت رابطه به جاي کمیت آن 
اهمیت مي یابد، که این رابطه و و وابس��تگي به مادر، 
تاثیر چشمگیري در رشد شخصیت وي مي گذارد؛ به 
گونه اي که اگر وابس��تگي اصلي شکل نگیرد، کودک 
دچار آسیب ش��دید رواني خواهد شد)بالبي، 1969: 

.)132
ابیراهمسن معتقد اس��ت محبت مادر به کودک براي 
وي به مثابه منبع تامین نیاز رواني است. بنابر پژوهش 
ه��ا، با توج��ه به اینکه نخس��تین س��ال هاي زندگي 
کودک، س��ال هاي تکوین شخصیت و تاثیر پذیري و 
شکل گیري اند اگر در خانواده هیجان ها و طغیان هاي 
پیاپي عاطفي روي دهد، رشد عاطفي کودک به آساني 

متوقف مي شود)ابیراهمسن، 1355: 35(.
جدا کردن کودکان از مادر، براي ش��خصیت و وجود 

مورد غفل��ت واقع ش��ده اند«. 
ایش��ان ب��ه ض��رورت در نظر 
گرفتن ماهیت و میزان یا حجم 
کار، چه در مورد کار خانگي و 
کار زنان در بازار رسمي اشتغال 
اش��اره داش��ته و تفاوت ه��اي 
موجود از نظر وضعیت سالمت 
خانواده را مورد تاکید قرار مي 

دهند. 

5- اشتغال مادر و رشد و پرورش 

کودك) تکوین وابستگي اولیه(

5- 1- مباني نظري روانشناسي

در تجرب��ه م��ادري و مراقبت 
از کودک متغیره��اي متعدد و 
پیوس��تاري از تجربیات وجود 
دارد. در یک سوي این پیوستار 

نهایت مطلوبیت مادري است که به مراقبت از فرزند 
خود مي پردازد، و در سویي دیگر، محرومیت کامل از 
داش��تن مادر است. اما واقعیت اغلب بین این دو انتها 

است) بکامینگ، کارمل، کروینگ: 121(.
بي تردید یکي از نیازهاي مهم انس��ان برخورداري از 
مهر و محبت مادري است و در این زمینه، محبت مادر 
به منزله  یک نیاز ویژه مد نظر اس��ت که در صورت 
برخوردار نبودن فرزندان از این موهبت، مش��کالت 

بسیاري به بار مي آید.
بالبي عشق مادري را در شیرخوارگي و کودکي براي 
بهداش��ت رواني مانند نق��ش ویتامین ها و پروتئین ها 
براي س��المت جس��مي مهم مي داند. بنابراین هنگام 

جدایي کودک از مادر سه مرحله ایجاد مي شود:

بي تردید یکي از نیازهاي مهم انسان 
برخورداري از مهر و محبت مادري 
است و در این زمینه، محبت مادر به 
منزله  یک نیاز ویژه مد نظر اس��ت 
ک��ه در صورت برخ��وردار نبودن 
فرزندان از این موهبت، مشکالت 

بسیاري به بار میآید.
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� جنس��ي )مقعدي( مادر ب��ه عنوان موضوع محبوب 
ک��ودک در تعارض با میل ک��ودک به ایفاي کنترل بر 
محی��ط اطرافش قرار مي گیرد. به طوري که در هر دو 
مرحل��ه افراط و تفریط در محبت نس��بت به کودک 
موجب عدم تحول به هنجار وي مي گردد)اتکینسون 

و هیلیگارد : 45(. 
با توجه به این نظریه از طرفي حضور مادر براي تحول 
کودک ضروري اس��ت و از ط��رف دیگر کیفیت این 
رابطه در درجه نخست اهمیت قرار مي گیرد. بنابراین 
اش��تغال مادر اگر به نیازهاي جسمي و رواني کودک 
خللي وارد نماید مانعي براي تحول کودک محسوب 

می شود.
وی تأثیر رابطه کودک را با مادر بر تحول او در س��ال 
اّول زندگي مورد بررس��ي قرار داده اس��ت. براساس 
نظریة وي، کودک در سال اّول زندگي به تدریج از عدم 
شناخت نسبت به محیط خارجي و منبع دریافت هاي 
گوناگون حس��ي خود، به یک ادراک سازمان یافته از 

مادر دست مي یابد. 
از دیدگاه این پژوهشگر، مرحله تشکیل موضوع عشق 
)مادر( ب��ه عنوان یک موضوع منس��جم خارجي که 
عواطف کودک برآن مستقر است، یک مرحله بحراني 
است. فقدان نسبي یا کامل مادر، در این دوره مي تواند 
در جهات گوناگوني از اضطراب، افس��ردگي و عدم 
آمادگي در برابر مشکالت بعدي زندگي نقشي را در 

پي داشته باشد)همان (. 
هورن��اي نیاز ب��ه ایمني را جزو اساس��ي ترین نیازها 
مي داند. به اعتقاد وي امنیت کودک از برخورد والدین 
با او تأثیر مي پذیرد و عمده ترین شیوه تضعیف امنیت 
ما نشان ندادن گرمي و محبت به کودک است. بنابراین 
آنچ��ه در رابطه مادر ش��اغل و فرزندش اهمیت دارد 

آنان یک آس��یب و تهدید به شمار مي آید که بر حال 
و آینده آنان تاثی��ر مي گذارد و موجب عقب ماندگي 
رشدشان مي شود. بررسي ها نشان مي دهند که بین نبود 
مادر با رفتار ضد اجتماعي کودک رابطه اي مس��تقیم 
وجود دارد. بدین ترتیب جدای��ي کودک از مادر، در 
کنار جنبه هاي جزئي و مختلف دیگر، از منظري کالن 
و کلي مانع رشد طبیعي کودک مي شود)روتر، 1996: 

.)35
ابتدا تصور مي شد که مادر صرفاً منبع نیازهاي تغذیه 
اي کودک است. اما پژوهش هاي روانشناختي به ویژه 
تحقیقات هاري هارلو، نش��ان داد که گرچه نیازهاي 
تغذیه اي مهم اند، نیاز ناشي از لمس و احساس ایمني 

است که طفل را به مادر وابسته مي سازد.
آزمایش هاي معروفي که هارلو انجام داد نشان مي دهند 
که در وابستگي مادر- فرزندي چیزي بیش از نیاز به 
غذا در کار اس��ت و امنیت عاطفي و دلبستگي فرزند 
ب��ه مادر نیازهاي اساس��ي و عاطفي ک��ودک را ارضا 
مي کند، اما کیفیت این وابس��تگي در کودکان متفاوت 
است. بي تردید وابستگي در این مقام، وابستگي همراه 
با احساس ایمني است نه وابستگي همراه با احساس 

ناایمني در کودک)سلیگمن، 1991 :48(.
ژان پیاژه نیز اهمیت این تجربیات را در رشد شناختي 
مورد تأکید قرار داده است. تأثیر رفتار مطلوب مادرانه 
در کیفیت رشد اجتماعي و عاطفي کودک امري حیاتي 
است و نحوه آن در پذیرش طفل از سوي مادر تجلي 

مي یابد )اتکینسون و هیلیگارد، 1368: 32(. 
فروید  نیز در مراحل اّول و دّوم )دهانیو مقعدي( تحول 
رواني کودک بر نقش مادر تأکید نموده است و مادر را 
مهمترین منبع تأمین نیازهاي کودک و از این رهگذر 
هموارکننده تحول وي مي داند. در مرحلة دّوم رواني 



مقاالت

63پیش شماره چهارم، پاییـز 97

- چنانچه مراقبت کودک به فرد دیگري در خانواده یا 
مهد کودک س��پرده شود چه تغییراتي در فرایند رشد 

رواني و اجتماعي او پدید مي آید؟
ام��روزه زنان بنا به ش��رایط اجتماع��ي و تطبیق با آن 
به مش��اغل و نقش ه��اي ت��ازه رو آورده و در عرصه 
فعالیت هاي مختلف اجتماعي، تحصیلي و شغلي به 
هویت هاي ت��ازه و تجارب باالتري دس��ت یافته اند. 
طبیعي اس��ت این تح��والت در نگ��رش و عملکرد 
نقش آنان و نیز روابط اعضاي خانواده تأثیرات مهمي 
به وجود آورده اس��ت. چ��را که آنان ناچارند علیرغم 
وظایف خانه داري و حضور در عرصه هاي اشتغال، به 
حفاظت از پیوندهاي خانوادگي و شبکه ارتباطي درون 
آن بپردازند و دوري از فرزندان خود را تحمل نمایند. 
این جدائي که فضاي حیات رواني کودکان را محدود 
ساخته ممکن است نوعي گرسنگي و احساس عدم 
ایمني و به عبارت دیگر سوء تغذیه رواني و عاطفي را 
در کودکان به وجود آورد و این دغدغه اصلي مادران 

شاغل است. 
ال��ن گودم��ن )1995( در تحلیل و تفس��یر اش��تغال 
زنان مي گوید: »ما زنان طبقة متوس��ط را که به خاطر 
فرزندانشان نیروي کار را رها مي کنند، ستایش مي کنیم 
و هیچ رهبر منصفي این زنان را محکوم نمي کند و به 
عنوان افراد »غیرمسئول« سرزنش نمي نماید«. مهمترین 
مسئله اي که در پژوهش ها و بررسي هاي انجام گرفته 
در این زمینه به چش��م مي خورد این اس��ت که مادر 
یک محرک دائمي براي طفل محس��وب مي ش��ود به 
طوري که کارشناس��ان معتقدند »م��ادران کلید اصلي 
آموزش صحبت با کودکانش��ان هستند«. لذا بر طبق 
نظریه »مادران ش��اغل بازگشت به کار« زنان وقتي که 
هنوز فرزندانشان به س��ن 9 ماه نرسیده اند بر توانایي 

خلق و خوي وي است که مي تواند متأثر از موقعیتي 
باشد که مادر در آن قرار دارد)شولتز، 1377(.

این پدیده را مي توان با استفاده از مفهوم »جابجایي«در 
نظام فروید نیز توضی��ح داد. این مفهوم یک مکانیزم 
دفاعي است که در آن یک برانگیختگي پرخاشگرانه 
به جاي یک فرد قدرتمند و خطرناک نس��بت به یک 
فرد ضعیف اعمال مي ش��ود. بنابراین ممکن اس��ت 
مادر ناخواسته مش��کالت کاري خود را به رابطه اش 
با کودک منتقل کند و موجب ناامني و آشفتگي کودک 

شود. )کرسیني، 1999(.
پاریس و کاپالن )198۰( نیز تأکید دارند که پدر و مادر 
دور کن اساسي خانواده هستند که با به وجود آوردن 
محیطي امن و سالم، رشد رواني فرزند خود را میسر 

مي سازند)پاریش و کوپلند، 198۰ :836(. 
شین )1978( معتقد است که عدم حضور هر یک از 
والدین در محیط خان��واده تعادل آنها را بر هم زده و 
آثار سویي بر رشد طبیعي فرزندان مي گذارند)شاین، 

 .)35: 1978
تمامي مطالعات و تحقیقات فوق بیانگر رشد اجتماعي 
و عاطفي و ایجاد وابستگي اولیه در کودک است که در 

این رابطه نقش مادر حائز اهمیت است. 

5- 2- اشتغال مادران و دلبستگي ایمن در فرزندان

بنا بر تحقیقات به دست آمده، دلبستگي اولي کودک 
ب��ه مادر و رابطه گرم و عاطفي با او بر رش��د رواني- 
جس��مي وي تاثیري ش��گرف دارد. بر این اس��اس، 

پرسش هاي ذیل مطرح مي گردد:
- در اوضاع کنوني که زنان و مادران بیشتري به اشتغال 
در خ��ارج از خانه روي مي آورند چگونه این تعلق و 

وابستگي شکل مي گیرد؟
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سطوح گوناگون تحول هستند، آغاز به کار کرده یا این 
که کار را ترک مي کنند. این در حالي است که اشتغال 
آنها در زمینه ه��اي خانوادگي و اجتماعي اي متفاوتي 
ص��ورت مي گیرد که در برخي م��وارد این نقش هاي 
چندگان��ه مورد حمایت اس��ت و در م��وارد دیگر از 
اشتغال مادران حمایت نمي شود. مطالعه اي که در دهة 
197۰ بر کودکان مادران شاغل انجام گرفت، نشان داده 
است اگر قبل از رسیدن کودک به 5 سال مادر به کار 
تمام وقت اش��تغال یابد، این کودکان سطوح پاییني از 

توجه را دریافت مي نمایند.
لوئیس هافمن به بازنگري پژوهش هاي پنجاه س��اله 
مربوط به اشتغال مادران پرداخت اکثر این پژوهش ها 
برمبناي این فرضیه قرار داش��ت »که اش��تغال مادران 
بر رش��د کودک اثرات منفي دارد«. هافمن با مروري 
برتاریخچة این زمینه پژوهش��ي دریاف��ت که مادران 
شاغل در مقایس��ه با مادران خانه دار، وقت کمتري را 
به مراقب��ت از کودکان خود و بچ��ه داري اختصاص 
مي دهند. اشتغال مادران به  ویژه در دوران اولیه زندگي 
ک��ودکان تأثیرات منفي بیش��تري برک��ودکان و روند 
رش��د آنها دارد. الکسیس کارل جراح، فیزیولوژیست 
و زیست شناس فرانسوي مي نویسد: »تعلیم و تربیت 
کودک دقتي دائمي را ایجاب مي کند که جز به وسیله 
پدر و مادر تأمین نمي شود. زیرا والدین و مخصوصًا 
م��ادر از آغاز زندگي، خصوصی��ات بدني و رواني و 
استعدادهاي کودک را شناخته  است«. )هافمن، 1989: 

 .)36
اش��تباه بزرگ جوامع امروزي این اس��ت که از سنین 
کودک��ي، کودکس��تان و دبس��تان را جایگزین کانون 
خانواده و دامان مادر کرده است. این امر را باید معلول 
تساهل زنان دانس��ت. مادراني که کودکان خود را به 

یادگی��ري آنان تأثیر مي گذارند. به عبارتي مادراني که 
در طول اولین سال زندگي کودک 3۰ ساعت در هفته 
کار مي کنند، به احتمال زیاد در تعامالت مادر� فرزندي 
از حساس��یت کمتري برخوردارند و براي بچه در 36 
ماهگي داراي کیفیت پایین تر و در بچه داري بي ثبات تر 
هستند. این مي تواند بدین معني باشدکه وقتي مادران 
کار مي کنن��د مهارت ه��اي رابطة آنها با فرزندانش��ان 
ضعیف تر مي شود زیرا آنها زمان کمتري براي پرورش 
این مهارت ها داش��ته اند، حتي اگر زماني هم به منزل 
بازگردند باز به دلیل خستگي ذهني  � جسمي و احیانًا 
احساسي توانایي آن را پیدا نمي کنند)زاسلو، گاالگر، 

  )2۰۰6
لذا با توجه به نقش اساس��ي م��ادر در زمینه پرورش 
همه جانبه کودک، به ویژه در س��ال هاي اولیة رش��د، 
جاي این سئوال وجود دارد که آیا زنان شاغل هنگامي 
ک��ه در خانه و در کنار اعضاي خانواده بس��ر مي برند 
مي توانند کمبود زماني را که در خانواده حضور ندارند 

جبران نمایند؟
یافته ه��ا و تحقیقات مربوط به رابطه اش��تغال مادران 
و تأثی��ر آن ب��ر فرزندان و نگران��ي از وضع احتمالي 
نامساعد فرزندان مادراني که شاغل هستند به بازنگري 
وسیع پژوهشي در سال 1982 به وسیله آکادمي علوم 
آمریکا منجر شد. تعدادي از دانشمندان مشهور علوم 
اجتماعي همه ش��واهد و مباحثي را که حاکي از عدم 
اثرگذاري پایدار اش��تغال مادران برتحول کودک بود 
را مورد بازنگري قرار دادند. نتایج این بررس��ي نشان 
داد اش��تغال مادران نمي تواند اثرات یکساني، به عنوان 
مجموعه اي واحد برکودکان داشته باشد زیرا مادران به 

دالیل گوناگوني کار مي کنند.
همچنین برخي از مادران هنگامي که کودکان آنها در 
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افزایش پنجاه درصدي د اشته اند. 
در س��ال 1993 اکثری��ت زنان 
ش��اغل را مادران داراي فرزند 
کوچک تشکیل مي دادند که 54 
درص��د داراي فرزند کوچکتر 
از س��ه سال و 64 درصد داراي 
کودک سه تا پنج سال بودند«) 

گلدن برگ، 1998: 79(.
مطاب��ق نظر اش��پیتز، جدائي ها 
ت��ا ح��دود هیج��ده ماهگ��ي 
ممکن اس��ت کودک را تا مرز 
»افسردگي اتکایي« با نشانه هاي 
بي اشتهایي رواني و اختالل هایي 
در رفتار غذایي، توقف رشد و 
تأخیر در تحول رواني � حرکتي 

پیش ببرد. 
مطالع��ات  دیگ��ر  س��ویي  از 
روان پزش��کان نیز نش��ان داده اس��ت ک��ه اختالالت 
عاطفي کودکان مانند کندي در س��خن گفتن، کاهش 
بهره هوشي، کاهش جنب وجوش، کم عمقي واکنش 
عاطفي، اختالل حواس، ضعف استعداد تفکر انتزاعي 
و...  مي توان��د از آث��ار ناگوار محرومی��ت از مادر به 

حساب آید)شعاري نژاد، : 72(. 
بنابراین در مجموع مي ت��وان گفت با تعبیر »موضوع 
عشق و عشق به موضوع«، »اعتماد در برابر عدم اعتماد« 
و »اس��تقالل عمل در برابر ش��رم و تردید« )تا حدود 
سه سالگي( اریکس��ون، و نیز ارائه الگوي دلبستگي 
بالبي )کنش حمایتي و ایمن تأمین ش��ده توسط مادر 
با جانش��ین وي دانش اجتماعي شدن( و با تأکید بر 
مرحله هیجان پذیري والن در شش ماهه اّول، بر روابط 

کودکستان مي سپارند تا به شغل 
اداري و تفنن هاي ادبي و هنري 
خود بپردازند یا وقت خود را به 
بطالت بگذرانند، سبب خاموشي 
اجاق هاي خانوادگي که کودکان 
در آنها بسي چیزها فرامي گیرند، 
مي شوند. چرا که رشد کودکاني 
که در میان خانواده خود به سر 
مي برند بیش��تر از اطفالي است 
که در مدارس شبانه روزي بین 
همساالن خود زندگي مي کنند. 
بیدرو بروک��زدر تحقیقي، تأثیر 
اشتغال مادر بر عملکرد کودکان 
پیش دبستاني را بررسي کردند 
و اظهار داش��تند: »بین زمان و 
میزان اش��تغال م��ادر در اولین 
س��ال زندگي ک��ودک، از نظر 

عملکردش��ناختي و رفتاري کودک در س��ه سال بعد 
ارتباط وجود دارد«. البته در این امر زمان اشتغال مادر 
مهمترین عامل ب��ود. یعني کودکاني که مادران آنها تا 
ربع چهارم سال اّول زندگي کودک به دنیاي کار وارد 
نشده بودند در مقایسه با مادراني که کار کردن را زودتر 
آغاز کرده بودند عملکرد بهتري داشتند. ورود مادر به 
دنیاي کار در ربع دّوم نخس��تین سال زندگي کودک 
در مقایس��ه با ربع اّول به عملکرد شناختي و رفتاري 
کودک بیشترین لطمه را زده بود)اتکینسون و همکاران، 

 .)51 :1366
انجمن دفاع از کودکان سازمان ملل گزارش مي دهد: 
»حدود شصت درصد مادراني که کار مي کنند، داراي 
فرزندان زیر شش سال هستند که از سال 1975 تاکنون 

مطالعات روان پزشکان نیز نشان داده 
است که اختالالت عاطفي کودکان 
مانند کندي در سخن گفتن، کاهش 
بهره هوشي، کاهش جنب وجوش، 
کم عمقي واکنش عاطفي، اختالل 
ح��واس، ضع��ف اس��تعداد تفکر 
انتزاعي و...  مي تواند از آثار ناگوار 
محرومی��ت از م��ادر به حس��اب 

آید)شعاري نژاد، : 72(.



مقاالت

پیش شماره چهارم، پاییـز 97
66

داده نشود، کودک در آینده از ثبات شخصیتي سالمي 
برخوردار نخواهد شد و به ناسازگاري اخالقي روي 

خواهد آورد. 
وج��ود مادر در کنار کودک س��بب ب��ه  وجود آمدن 
احساس اعتماد نس��بت به اطرافیان خواهد شد. این 
احساس براي کودک بسیار مفید است و سبب مي شود 
تا او بهتر بتواند شکس��ت ها را در زندگي تحمل کند 
و نی��ز اگر کودک در خان��واده از رابطه عاطفي خوبي 
برخوردار نباشد، نمي تواند آنگونه که باید به آموزش 
محیط پیرامون خ��ود بپردازد تا بتواند اس��تعدادهاي 
خود را ظاهر کند. تجربه نش��ان داده اس��ت کودکاني 
که در شیرخوارگاه ها بزرگ شده اند نمي توانند رابطه 

صمیمانه اي با اطرافیان برقرار کنند. 
همچنین همدلي و ایجاد ارتباط دوستانه و صمیمانه 
با فرزندان راهي است براي جلوگیري از روي آوردن 
آنان به انحراف، جرم و بزهکاري است. مادر به عنوان 
کس��ي که رابطه مس��تقیمي با فرزندان خ��ود دارد و 
سرپرستي درون خانواده با او است مي تواند این رابطه 
را ب��ا فرزندان خود برقرار کند و زمینه س��از اعتماد به 

نفس و استقالل بیشتر در فرزندان شوند. 

6- تاثیر اشتغال زنان بر شوهران

بررسي ها نش��ان داده اس��ت که اش��تغال روزافزون 
زن��ان ، پیامدهاي ناگ��واري بر روحیه  م��ردان دارد. 
اگ��ر زن ازدواج کرن��د ، نقش ن��ان آوري را بر عهده 
گیرد، خطر رقابت با ش��وهر به میان مي آید که براي 
وحدت و یکپارچگي خانواده زیان آور است. افزون 
بر این، هنگامي که تقاضاي مرتبط با کار و نقش هاي 
خانوادگي س��بب کاس��تي هایي در ایف��اي نقش هاي 
خانگي ش��ود، احتمال بروز تنش در روابط زن و مرد 

عاطفي مادر با کودک در این دوره تأکید مي شود.
در آموزه هاي اس��الم نیز مالحظه مي کنیم که مادر تا 
هفت س��ال در مورد دختر و پس��ر نسبت به پدر در 
حضانت )نگهداري و تربی��ت اوالد( اولویت و تقدم 

دارد)وسائل الشیعه، ج 15(.
در نتیجه حضور هر چه بیشتر مادر در کنار فرزندان به 
ویژه در سال هاي آغازین، نیاز جسمي، عاطفي، رواني 
و شناختي فرزندان را براي رشد به هنجار شخصیت 
و عواطف شان فراهم مي سازد و فقدان مادر به سبب 
اش��تغال، مي تواند زمینه هاي اختالالت گسترده را در 

آنان فراهم سازد. 
برخي گمان مي کنند که نقش مادر در تربیت از زماني 
اس��ت که طفل او خوب و بد را تشخیص مي دهد و 
تا حدي قادر به تشخیص مصالح و مفاسد امور باشد. 
اّما از نظر اس��الم تأثیر م��ادر بر کودک حتي به دوران 

بارداري و قبل از انعقاد نطفه نیز مربوط مي شود. 
کودک ماه ها در رحم مادر، با جس��م و روح او ارتباط 
تنگاتنگ برقرار مي کند. بعد از آن تا مدت ها براي رشد 
و ادام��ه حیات خود نیاز به او دارد و طول مي کش��د 
ت��ا بتواند به تنهایي احتیاجات خ��ود را برطرف کند. 
تمام این امور نیاز به صبر و حوصله سرش��اري دارد 
که خداوند به مادر بخش��یده تا فرزندش را به سمت 
کمال پیش ببرد و در این وابستگي و احتیاج حکمتي 
نهفته است تا کودک پیوسته با مادر ارتباط داشته باشد 

و تحت تربیت او بزرگ شده و به کمال برسد.  
کودکي که قدم به این دنیا مي گذارد این حق را دارد که 
در کنار مادر باشد و از مهر و محبت او بهره مند شود. 
هرگاه گریه کرد به او جواب الزم را بدهد، در آغوش 
او بخوابد و یا شیر بخورد. حال اگر به درخواست هاي 
او کم توجهي ش��ود و پاس��خ الزم به واکنش هاي او 
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پژوهشگران قرار گرفته، تاثیر تفاوت ساعات کار زن 
و م��رد، مث��ال در فرض نوبت کاري یک��ي از آن دو، 
بر فعالیت هاي مش��ترک خانوادگي و روابط اعضاي 
خانه اس��ت، که سبب مي ش��ود روند عادي زندگي 
روزانه همراه با صرف غذاي دس��ته جمعي فرزندان 
 با والدی��ن، دور هم بودن، و هم صحبتي کاهش یابد

) دیوید سال: 181(.
اگ��ر بپذیریم که یک��ي از عوامل پیون��دزا در روابط 
زناشویي احساس نیاز زن و شوهر به یکدیگر و تامین 
ش��دن این نیاز باشد، اش��تغال درآمدزاي زن مي تواند 
به کاهش وابستگي اقتصادي وي به  همسر بینجامد. 
چنان که وجود نیاز جنسي در مرد و زن و عدم تامین 
کامل آن در خانواده، کارکردهاي خانواده را کاهش و 
پیوندها را نیز سس��ت مي سازد. در واقع، جهان مدرن 
ب��ا وارد کردن تکنولوژي هاي جدید به خانواده، رواج 
دادن مصرف کاالهاي آماده، توسعه اشتغال زنان و جدا 
کردن روابط جنسي از ازدواج، زمینه هاي نیاز زوج به 
یکدیگ��ر را کم کرده اس��ت؛ بدون آنک��ه زمینه هایي 
جدید ب��راي تقوی��ت پیوندهاي خانوادگ��ي فراهم 

آورد)سگالن،1375: 181(.

7- سالمت جسمانيـ  رواني مادران شاغل  

با توجه به اهمیت س��المت رواني � جسماني زنان با 
نقش ه��اي متفاوت و کمبود پژوهش ها در این زمینه، 
مؤسسه ملي بهداش��ت رواني  در سال 1987 مسئله 
س��المت رواني زنان چند نقش��ه را به عنوان اولویت 

تحقیقاتي مطرح نمود. 
پژوهش هاي انجام ش��ده گویاي آن است که اشتغال 
زنان پیامدهاي مثبت و منفي اي به همراه دارد. بنابراین 
پژوهش ها، پیامدهاي مثبت اشتغال زنان عبارت اند از:

افزایش مي یابد)ساروخاني،1375: 114(.
در این زمینه البته باید تحوالت ارزش��ي در میان زنان 
را نی��ز در نظر آورد. به گفته توني گرنت، احترامي را 
که زنان در گذشته براي همسرانشان قائل بودند اکنون 
به افراد متعددي انتقال داده اند که به لحاظ حرفه اي در 
بازار کار مورد تحسینشان هستند؛ اما تمکین کردن از 
مرد گناه��ي مرگبار و منتهاي بي احترامي به زن تلقي 
مي ش��ود) گرنت، 1381: 96(. استقالل ستیزه جویانه 
زن چیزي به مردان  نداده است تا از او حمایت کنند؛ 
به همین دلیل زنان از سوي همسرانشان نیز حمایت 
نمي شوند) همان: 167(. از سوي دیگر فشار ناشي از 
کار رس��مي و کار خانگي، که خستگي زنان را در پي 
دارد، بر روابط جنسي زوجین تاثیرات ناخوشایندي بر 
جاي مي گذارد. روابط جنسي رضایت بخش، افزون بر 
آنکه بر شادابي جسمي و رواني مرد موثر است و حس 
اعتماد به نفس و انگیزه حمایت از همس��ر را در وي 
افزایش مي دهد بر رضامندي و نشاط زن نیز تاثیري 

مثبت دارد.)همان: 76، 9۰، 268(.
پژوهش��گران با مالحظه تفاوت هاي رواني زن و مرد 
دریافته اند که رعایت احترام مرد در جایگاه سرپرست 
خان��واده، به تقویت روحیه اعتم��اد به نفس و انگیزه 
حمای��ت از خانواده مي انجام��د. همچنین، مي تواند 
تاثیر بس��زایي در تقویت نیروي جنس��ي وي داشته 

باشد)همان: 71،78( .
کاهش ارتباط کالمي با همس��ر نیز از دیگر پیامدهاي 
اش��تغال تمام زنان اس��ت. اگر نیاز به برقراري ارتباط 
کالمي با دیگران در محیط کار برآورده گردد از انگیزه 
هم صحبتي با همس��ر کاسته مي شود. همچنین فشار 
مضاعف به خستگي زنان و ضعف در روابط کالمي 
مي انجامد. نکته دیگري که کانون توجه ش��ماري از 
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آرام��ش و فراغ باال، با فرزندان خود وقت بگذرانند و 
نیازه��اي آنان را با توجه به تحصیل و اوقات فراغت 
آنان برآورده س��ازند. صرف نظ��ر از درآمد و پایگاه 
اجتماعي یا وضعیت زناش��ویي، زنان ش��اغل، زمان 
پرمش��غله تري را تجربه مي کنند. بس��یاري از مادران 
شاغل حتي در خانواده هاي دو والدیني به جاي لذت 
ب��ردن از ب��ودن در خانه و در میان اعض��اي خانواده، 
مسئولیت هاي بي شمار و فشار کاري خسته کننده اي 

را تجربه مي کنند.
برطبق گزارش ادارة آمار امریکا )1991( حدود هشت 
درصد کودکان مدرس��ه اي در سطح ملي به خانه هاي 
خال��ي باز مي گردند. رها کردن بچه ها به صورت تنها 
در خانه، والدین ش��اغل را دچار استرس مي کند آنها 
کارایي خود را به عنوان والدین از طریق »تلفن مکّرر 

به خانه« تأمین مي کنند. 
هامیلتون و فالوت )1988( مطرح مي کنند: »انتظارات 
ما از رفتارهاي قالبي نقش جنس��ي، منجر به استفاده 
زنان از شیوه هاي مقابله اي متفاوتي شده است. یکي از 
مثال هاي انتظارات اجتماعي و نقش هاي جنسیتي مورد 
انتظار از زنان این است که با وجود اینکه امروزه بخش 
عمده اي از نیروي کار را زنان تش��کیل مي دهند هنوز 
هم بیشتر کارهاي مربوط به خانه و مواظبت از کودکان 
به عهده آنان است)گیلبرت،1992: 433 -448( و حتي 
در کشورهاي صنعتي پیشرفته با افزایش آمار اشتغال 
زنان هنوز زنان مایلند که نقش هاي مادري و همسري 
را به خوبي ایفا نمایند. در واقع  اگر زنان شاغل باشند 
و درآمد باالیي نیز داش��ته باشند و بخش عمده اي از 
هزینه هاي زندگي را فراهم کنند، باز هم از آنان انتظار 
مي رود و همچنین خود مایل هستند عمده ترین بخش 
فعالیت ه��اي خانه داري و مراقبت از فرزندان را انجام 

1� افزای��ش آگاهي، بینش اجتماع��ي، ایجاد روحیه 
اعتماد به نفس و رشد استقالل فکري � روحي زنان.

2� کمک به فهم و درک مسائل زنان و حل مشکالت 
آنان همراه با حضور بیشتر ایشان در اجتماع.

3� باال رفتن منزلت زن در جامعه.
4� مشارکت بیشتر زنان در تصمیم گیري ها و خروج 

آنان از حالت انفعالي و حضور فعال در اجتماع.
5 � آش��نایي بیش��تر با روش هاي افزای��ش بهره وري 
امکانات مادي و معن��وي خانواده و تالش در جهت 

افزایش بهره وري.
6� افزایش توان مدیریتي زنان که کمک بس��زایي در 

تصمیم گیري هاي اساسي خانواده خواهد کرد.
7� کمک به اقتصاد خانواده.

8 � کمک به شادابي و سالمت روحي و جلوگیري از 
افسردگي در اثر بیکاري و یکنواختي زندگي روزمره. 
این تحقیقات همچنین نش��ان داده اند که زنان شاغل 
عالوه بر رویارویي با استرس هاي کاري مشابه با مردان 
با فشارهاي اضافي چون خستگي، تفکرات کلیشه اي، 
ان��زواي اجتماعي و تعارض نقش ه��اي خانوادگي � 
شغلي روبرو هستند)ماتیوس، رپتي و وردرون، 1989 

.)1۰9:
در تحقیقي که در سال 1999 روي زنان شاغل 24-4۰ 
ساله انجام گرفت، 36 درصد گزارش دادند که به طور 
دائم تحت فشار رواني هستند، 56 درصد این استرس 
را برخي از اوقات احساس مي کردند، پنجاه درصد به 
دلیل مش��غلة کاري، ازدواج خود را مورد غفلت قرار 
داده اند و 46 درصد گزارش دادند که گاه ناگزیرند کار 

خود را مقدم بر فرزندانشان بدانند. 
منصفانه است بگوئیم که براي زن و مرد شاغل زمان 
بس��یار فشرده اس��ت و آنها کمتر قادر خواهند بود با 
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انرژي محدود فرد ش��ده و در 
نتیجه زنان در پاس��خگویي به 
انتظارات و نیازهاي هر دو نقش 
»خانوادگي و شغلي« که هر دو 
نیز مستلزم توان و پاسخگویي 
باال هستند با کمبود انرژي و در 
نتیجه ضع��ف و ناتواني روبرو 

مي شوند.  
 )199۰( هم��کاران  و  برن��ان 
ت��الش ب��راي ایجاد انس��جام 
بی��ن نقش ه��اي گوناگ��ون را 
عامل مهمي در سالمت رواني 
زن��ان قلم��داد کرده ان��د. ت��ي 
وج��ه و هم��کاران )199۰( در 
پژوه��ش خود دریافتن��د زنان 
متأهل متخصصي که احساس 
مي کردند بی��ن نقش هاي مورد 
انتظار از ایشان تعارض وجود دارد افسردگي بیشتري 
را گزارش کرده ان��د. گری��ن کالس )1985( نی��ز در 
مطالعه اي درباره زنان مدیر در مشاغل مختلف دریافتند 
که می��زان تداخل در زندگي ش��غلي و خانوادگي با 
سطوح افسردگي، برآشفتگي و اضطراب ارتباط مثبت 

و معناداري وجود دارد.
همچنی��ن گالس��ر و فوجي موتو اش��اره کرده اند که 
اش��تغال تا زماني که بیش از آستانه تحمل بار اضافي 
نباشد، موجب کاهش افسردگي در زنان مي شود، در 
حالي که پس از آن موجب افزایش عالئم افس��ردگي 

مي شود)گالس و فوجي موتو، 1994: 194(.  
برخي پژوهشگران اشاره کرده اند احساس فرسودگي 
در مردان بیش��تر با عواملي که به طور مستقیم به کار 

دهند. لذا مش��کالت ناش��ي از 
انجام مسئولیت هاي خانوادگي 
و شغلي موجب تعارض نقش 
در زنان مي شود)بارنت، 1992: 

 .)11۰
در این رابطه دو فرضیه اساسي 
در ارتباط با گوناگوني نقش و 
عملکرد روان شناختي در زنان 

وجود دارد: 
1� فرضیه کمبود 
2� فرضیه بهبود 

براس��اس فرضیة کمبود که در 
برخي مطالعات به عنوان فرضیه 
تعارض نقش، بار اضافي نقش 
و یا فشار نقش نیز نامیده شده 
است، هر نقش اضافي منجر به 
افزایش فشار بر وقت و انرژي 

فرد مي شود. نقش هاي عمده مانند نقش هاي شغلي، 
مادري و همس��ري نیاز به امکانات، ت��الش و زمان 
اساس��ي دارند. فرد نمي تواند تمامي تقاضای ناشي از 
نقش هاي متفاوت را برآورده سازد. لذا احساس مي کند 
فقط به یکي از حوزه ها مي تواند احساس تعهد قوي 
داشته باشد. براساس این تئوري اشتغال به ویژه  اشتغال 
تم��ام وقت ب��راي زنان پیامدهاي منفي جس��ماني و 
روان شناختي از قبیل احساس گناه و اضطراب خواهد 

داشت)باروچ و بارنت، 1986: 112(. 
فرضیة »کمیابي« که بارنت در سال 1993 مطرح کرد 
عن��وان مي کند که تکثر نقش ه��ا موجب اضطراب و 
فشار بیشتري بر زنان مي شود به طوري که ایفاي چند 
نقش عمده به صورت همزمان، موجب ضایع ش��دن 

براس��اس فرضیة کمبود نقش��هاي 
عمده مانند نقشهاي شغلي، مادري 
و همس��ري نیاز به امکانات، تالش 
و زمان اساسي دارند. فرد نمي تواند 
تمامي تقاضای ناش��ي از نقشهاي 

متفاوت را برآورده سازد.
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نقش هاي گوناگون به معناي فشار بیشتر است. برخي 
پژوهش ه��ا بیانگر این امرند ک��ه در صورتي که زنان 
قادر به ایجاد تعادل بین مس��ئولیت هاي خانه داري و 
شغلي خود شوند در مقایسه با زناني که تمام وقت به 
خانه داري مي پردازند احس��اس فشار کمتري مي کنند 
ش��اید این مس��ئله به این دلیل باش��د که زناني که به 
طور تمام وقت خانه داري مي کنند، امکان کمتري براي 
اجتماعي شدن، انجام فعالیت هاي مقبول و ارزشمند 
اجتماعي را که موج��ب افزایش و بهبود عزت نفس 
و شیوه هاي مقابله در فرد مي شود را دارند)بتي، 1996 

.)214-213:
مطالعات گوناگون هریس��ت و زامبرانا )1989( نشان 
داده اس��ت زناني که فرزند کمتر از دو سال دارند جز 
به دلیل نیاز اقتصادي و تأمین معاش نباید کار کنند و 
مادراني که داراي فرزندان زیر پنج س��ال هستند فقط 
باید به طور نیمه وقت کار کنند. ضمناً نباید فراموش 
کرد که کار خارج از خانه فرصت هاي بي شماري را در 
اختیار زنان قرار مي دهد مانند فرصت هاي مالي، کسب 
استقالل، احساس ارزشمندي، افزایش عزت نفس، اّما 
در عین حال فشارهاي رواني زیادي را نیز برآنان وارد 
مي کنند، از جمله آنکه در م��ورد مراقبت از فرزندان 
خود پیوسته دچار احساس گناه هستند، اعم از اینکه 
کودک توسط شخصي غیر از مادر در خانه نگهداري 
گردد و یا به مهدکودک ها وکودکستان ها سپرده شود. 
مراکز نگاهداري از کودک به هر شکلي که باشد اغلب 
یک منبع نگران کننده و اس��ترس زا براي بس��یاري از 

مادراني است خارج از خانه کار مي کنند.
پزش��کان نیز ثابت کرده اند اس��ترس مداوم مي تواند 
موجب بي خوابي شده و سیستم ایمني را ضعیف نماید 
و خطر بیماري هاي عروقي کرونر قلب و سرطان هاي 

آنها مربوط است، همبستگي دارد در حالي که در زنان 
احساس فرسودگي بیشتر با عواملي چون فشار نقش، 
کیفیت رابطه زناش��ویي و می��زان حمایت اجتماعي، 
همبستگي دارد)گرین و پنتوني و بروي، 1998 :12۰(.
در واق��ع نقش هاي گوناگون تا یک س��طح معیني از 
کار قادر به ارتقاي سالمت جسماني و رواني و از آن 
حد به بعد موجب احساس خستگي،  فشار و بار زیاد 
مي ش��وند که پیامدهاي منفي را در برخواهد داشت. 
با توجه به اینکه بس��یاري از زنان ش��اغل در مقایسه 
با مردان شاغل احساس مسئولیت و نگراني بیشتري 
براي کارهاي خانه مي کنند بنابراین طبیعي اس��ت که 
آس��تانه تحمل این گروه از زنان ب��راي درگیري هاي 
ش��غلي کاهش یابد براي مثال وجود کودکان کم سن 
یکي از عواملي است که آستانه آسیب پذیري را کاهش 

مي دهد)آلبر، گیلبرت و دال، 1985: 12۰(.
از س��ویي بار اضاف��ي نقش موجب محدود ش��دن 
زندگي اجتماعي، روابط دوس��تانه و فامیلي مي شود. 
در واق��ع زنان ب��ا نقش هاي گوناگون ب��راي انتخاب 
اینکه با چه کس��اني رابطه داش��ته باشند تحت فشار 
ق��رار مي گیرند. این زنان به دلیل اینکه اوقات کمتري 
با فرزندانشان سپري مي کنند احساس گناه مي کنند به 
طوري که 38 درصد از زنان هندي ش��اغل نسبت به 
فرزندان خود احساس گناه داشتند و 74 درصد آنها از 
نداشتن امکانات براي نگهداري فرزندانشان ناراضي 

بودند)هارمر، آلن، گریگس باي، 1997 :137(.
طرفداران فرضیه بهبود معتقدند نقش هاي گوناگون به 
دلیل اینکه منابع گوناگوني براي احس��اس رضایت و 
پاداش هاي شخصي را فراهم مي آورند، موجب بهبود 
عملکرد روان ش��ناختي فرد مي ش��وند. براساس این 
فرضیه نمي ت��وان ادعا کرد که در صورت لزوم ایفاي 
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اجتماعي فراهم مي آورند، و از همه مهمتر باید گفت 
که در وراي تصویر زن، تصویر زوجین دیده مي شود. 
هماهنگي و س��ازش زوجین به صورت یک احتیاج 
اساسي جلوه مي کند. این س��ازش مدت ها به تعادل 
نقش هاي س��نتي وابس��ته بود که خود به پایگاه هاي 
متفاوت و شرایط خاص هر جنس بستگي داشت. زن 
شاغل براي آن که درخانه باشد به کارهایي مي پردازد 
که گاه مردانه خوانده مي شوند و آیا چنین زني مي تواند 
فرصت تازه اي براي گفتگوي عاشقانه با شوهر یابد؟ یا 
آن که با آزادي ای که از این رهگذر به دست مي آورد، 
از طریق دیگر ش��ادي زندگي را از دست مي دهد؟ «.                                                                                                                                               
 در جوامع غربي، سازگاري موفق با شیوة زندگي زن و 
شوهر شاغل، شامل تغییر در انتظارات نقش جنسیتي و 
تغییر در سیستم خانواده و زندگي زنان و مردان است. 
لیکن در جامعه و نظام اس��المي که متأثر از اعتقادات 
مذهبي و فرهنگ سنتي است و خانواده نقش اساسي 
و کلیدي در تربیت نس��ل دارد، راه حل این تناقض و 

تعارض به دست سیاستگذاران و برنامه ریزان است. 
به بیان دیگر زنان شاغل با توجه به اینکه به ناچار مدتي 
از روز را در خارج از خانه مي گذرانند لذا س��اعاتي را 
ازخانواده خود دور هستند در نتیجة این امر، خانواده 

دچار مشکالتي خواهند شد از جمله اینکه:
1- عدم حضور پدر و مادر در خانه س��بب مي ش��ود 
فرزندان نظارت والدین را احس��اس نکرده از این رو 
تربیت آنان به ویژه در س��نین رشد، با اختالل مواجه 
ش��ده و زمینة آسیب پذیري آنان افزایش یابد. چنانکه 
بزهکاري نوجوانان در خانواده هاي فاقد حضور مادر 

بیشتر مشهود است. 
2- حضور مس��تمر و منظم زنان شاغل در محل کار 
)تمام وقت( با در نظر گرفتن حفظ فعالیت خانگي، به 

خاصي را افزایش دهد. به عبارتي زماني که فرد با یک 
موقعیت منفي یا پرفش��ار مواجه مي شود مغز ماده اي 
شیمیایي )اساساً آدرنالین و کورتیزول( را آزاد مي کند 
که به عنوان هورمون هاي استرس معروفند و آنها بدن 
را به مبارزه مي فرستد. در این وضعیت سیستم ایمني 
موقت��اً از کار افتاده و همه انرژي در جهت پاس��خ به 
استرس هدایت مي شود. پاس��خ به استرس مي تواند 
بدون توجه به اینکه آیا موقعیت حقیقي است یا تصور 
شده انجام ش��ود.به عبارتي افکار ساده اي که فرد در 
طول روز دارد تعیین خواهد کرد که آیا هورمون هاي 
اس��ترس ترش��ح بش��وند یا خیر؟ بنابراین یک فکر 
معمولي مثل »من خیلي خس��ته ام، نخواهم توانست 
ای��ن کار را انجام دهم...« براي فراخواني یک پاس��خ 
استرس آور کافي مي باش��د. لذا زناني که در بیرون از 
خانه کار مي کنند ممکن است بعضي استرس ها شامل 
از دس��ت دادن فرزندان، عدم کنترل خانه و خانواده، 
وقت کم جهت اس��تراحت را به همراه داش��ته باشند 

که به فراخواني یک پاسخ استرس آور منجر مي شود.

8- نتیجه گیري

اش��تغال زنان بیش از همه بر خانواده اثر مي گذارد و 
روابط زن و ش��وهر و فرزندان را دگرگون مي سازد و 
این امر همواره مورد توجه صاحبنظراني که اش��تغال 
زن را از دیدگاه جامعه شناسي بررسي نموده اند، قرار 

داشته است.
ماري روژه و پل هانري ش��ومباردلو در کتابشان  زن 
در جامعه هم به این نظر بي توجه نبوده، مي پرس��ند: » 
این حقیقت که آزادي زن امري اجتناب ناپذیر است؛ 
موجبات ب��روز دگرگوني های��ي را در تمامي روابط 
اجتماعي و نظام هاي ارزش��ي و ب��ه طور کلي تعادل 
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بـ  تدابیر خانواده 

1. ایفاي نقش مادرانه
اص��والً مادران بای��د بدانند که حضور مؤث��ر آنها در 
خانواده براي تربیت صحیح کودکان ارزنده است لذا 
اگر مادر در زمان هایي ک��ه با کودک خود مي گذراند 
مثبت، عالقمند، عاطفي و حمایت کننده باشد و نسبت 
به نقش مادرانة خود در خانواده مس��ئوالنه رفتار کند 
به مراتب مي تواند تأثیر مثبت تري در خانواده داش��ته 
باش��د تا زماني که حضوري تمام وقت دارد اّما منفي، 
پرخاشگر، انتقادگر و طردکننده، خشک و غیرصمیمي 

است.

2. مشارکت پدر
پدر نیز مي تواند در زمان حضور نداش��تن مادر نقش 
مؤثري در امور خانه و خانواده داشته باشد که در این 

زمینه الزم است آگاهي هاي الزم به پدران داده شود.
در آخر باید اذعان داش��ت که اش��تغال زن��ان باید با 
نقش مادري آنها انطباق و سازگاري داشته باشد چرا 
که تأکید براین امر به ویژه در جامعة اس��المي ما یک 

ضرورت مسلم و اجتناب ناپذیر است. 
      

پی نوشت
*کارشناس پژوهشی گروه پژوهشی مطالعات زنان و 

دانشجوی دکتری جامعه شناسی فرهنگی 
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**دکترای علوم ارتباطات، عضو هیات علمی گروه 
پژوهش��ی مطالعات زنان پژوهش��گاه علوم انسانی و 
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فشار مضاعف و استهالک قواي جسمي و روحي زنان 
مي انجامد که این مسئله هم به طبیعت زنانه لطمه وارد 
کرده و هم به کاهش حضور خانگي آنان در ساعات 

حساس منجر مي گردد. 
بنابراین براي برطرف کردن مشکالت زنان شاغل باید 
تدابیر ویژه اي اندیشید که این امر در وهلة اّول متوجه 
زنان است به طوري که در فرزندآوري و اصول تربیتي 
کمال دقت را داشته باشند و در مرحلة دّوم مسئوالن 
امور باید در حد ام��کان مقدوراتي را فراهم  آورند تا 
مادران بتوانند ساعات بیشتري با فرزندانشان بسر برند. 

 
 الفـ  تدابیر اجتماعي

یک بخش از مسئولیت هایي که ممکن است تأثیرات 
زیانبار اش��تغال م��ادران را در تربیت فرزندان و نهایتًا 
سالمت جامعه به حداقل برساند به نهادهاي اجتماعي 

مربوط مي شود که شامل:
1- وضع قوانین کار

2- اصالحات فرهنگي به منظور برجس��ته ش��دن و 
کارآمدي نقش مادري و همسري 

3- تش��ویق زنان به حضور در عرصه هاي متناسب با 
ویژگي هاي جنسیتي آنان در قالب طرح هاي حمایتي 

خاص 
4- پیشنهاد به متولیان امور اجتماعي و دولت، جهت 
دادن امتیازات��ي ب��ه زن��ان خان��ه دار و در نظر گرفتن 

تسهیالتي براي زنان شاغل.
5- فراهم نمودن امکانات آموزش��ي و روانش��ناختي 
ضم��ن خدمت در جهت کاه��ش تعارضات و حس 
اعتماد به نف��س و باور خود زنان ک��ه بتواند تعادلي 
مطلوب میان اشتغال و مس��ئولیت هاي خانوادگي به 

وجود آید.
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مسؤولیت در مراکزی همچون بخشداری، فرمانداری، 
شهرداری، استانداری به عنوان کارشناس فرهنگی یا 
در صورت داش��تن ش��رایط الزم در سمت بخشدار، 
فرماندار و … ، نویس��نده، ویراستار،  فعالیت  در صدا 
و س��یما )مرکز تولید( چاپ و نش��ر، ثب��ت احوال و 
اسناد، اشتغال در کتابخانه های عمومی و خصوصی- 
اشتغال در مراکز تحقیقاتی و پژوهشی و غیره. دانش 
آموختگان رش��ته ادبیات فارسی می توانند در صدا و 
سیما عالوه بر تهیه برنامه های ادبی با کسب یکسری 

1-بیان مسئله

فارغ التحصیالن رشته ادبیات فارسی عمدتاً در بخش 
عمومی، بخش آموزش، رس��انه ها، صنایع فرهنگی، 
صنایع خالقیت و فعالیت های مربوط به ترویج فرهنگ 
وتمدن ایران ش��اغل می ش��وند. دانش آموختگان این 
رش��ته پس از فراغت از تحصیل در مقطع کارشناسی 
می توانند مس��ؤولیت های مختلف��ی را در بخش های 
فرهنگ��ی و اجرایی جامعه عهده دار ش��وند، از  جمله 
خدمت در کس��وت معلمی در مراکز آموزشی، قبول 

برریس و تحلیل رابطه تحصیل و همارت دانشجویان در رشته زبان 
و ادبیات فاریس و نسبت آن با اشتغال دانش آموختگان«

دکتر یعقوب انتظاری*
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متناسب سازي واحدهاي رشته 
ادبیات با بازارکار از ضروریات 
اش��تغال دانش آموخت��گان این 
رشته است. چون نیازهای نظام 
اشتغال متناس��ب با واحدهاي 
گذران��ده ش��ده در این رش��ته 
نیس��ت. دانش آموخت��گان این 
واح��د   14۰ ح��دود  رش��ته 
مي گذرانند اما این واحدها غیر 

کاربردي هستند.
و  اثربخ��ش  اش��تغال پایدار، 
دانش آموخت��گان  ثمربخ��ش 
رشته ادبیات فارس��ی در نظام 
اقتصادی، هم ب��رای خودآنها، 
هم برای توس��عه فعالیت ها و 
س��ازمان های علمی و فرهنگی 
و هم برای توس��عه کشور فوق 
العاده مهم اس��ت. این مهم زمانی حاصل می شود که 
هماهنگ��ی کامل کمی و کیفی  بین عرضه و تقاضای  
تحصیل در این رش��ته  از یک طرف، و بین عرضه و 
تقاضای نیروی کار  با این رشته، از طرف دیگر، وجود 
داشته باشد. متأسفانه، به دلیل عدم وجود بازخوردهای 
مناس��ب از نیازهای فعالیت ها و ش��غل ها به محتوای 
رشته های تحصیلی و برنامه های آموزشی در دانشگاه، 
ای��ن هماهنگی)بخصوص در اقتص��اد ایران( به طور 
خودکار حاصل نمی شود. دولت نیز دخالت شایسته 
ای نکرده و نمی کند. بنابراین، عالوه بر وجود بیکاری 
باال در بین دانش آموختگان رش��ته ادبیات فارس��ی، 
عدم تطبیق باالی بین مهارت دانش آموختگان ادبیات 
فارس��ی  و مهارت مورد نیاز فعالیت ها و ش��غل های 

توانایی های مورد نیاز، گوینده و 
مجری شوند؛ همچنین می توانند 
در مراکز چاپ و نشر کتاب به 
عنوان ویراستار و ناظر ادبی در 
سیر چاپ کتاب حضور داشته 

باشند. 
بعض��ی از مطالعات)مرزبان و 
همکاران،2۰14( نشان داده است 
که دانش آموختگان رشته زبان و 
ادبیات فارس��ی در مقایس��ه با 
رش��ته زبان و ادبیات انگلیسی 
وضعی��ت شایس��ته ای در نظام 
اش��تغال ایران ندارند. به عنوان 

نمونه:
- در زمان نمون��ه گیری 72.2 
درصد فارغ التحصیالن  رش��ته 
ادبیات  انگلیس��ی  دارای شغل 

بودن��د؛ در حالی که در زم��ان نمونه گیری تنها 34.4 
درصد فارغ التحصیالن رش��ته ادبیات فارسی دارای 

شغل بودند.
- 95.8 درصد از فارغ التحصیالن شاغل  رشته ادبیات 
انگلیس��ی دارای شغل غیر دولتی بودند؛ در حالی که 
74.5 درصد فارغ التحصیالن  رش��ته ادبیات فارسی 

شغل غیر دولتی داشتند.
-92.1 درصد از میان دانش آموختگان ش��اغل  رشته 
ادبیات انگلیسی شغل شان مرتبط با رشته تحصیلی شان 
بود ؛ در حالی که تنها 16.3درصد از دانش آموختگان 
رشته ادبیات فارسی شغل شان مرتبط با رشته تحصیلی 

شان بود.
اساتید رشته زبان و ادبیات فارسی بر این باورند1 که 

و  مطالعات)مرزب��ان  از  بعض��ی 
همکاران،2۰14( نشان داده است که 
دانش آموختگان رشته زبان و ادبیات 
فارسی در مقایس��ه با رشته زبان و 
ادبیات انگلیسی وضعیت شایسته ای 

در نظام اشتغال ایران ندارند.



مقاالت

پیش شماره چهارم، پاییـز 97
78

1- کمیت و کیفیت عرضه و تقاضای رش��ته زبان و 
ادبیات فارسی از سال 1375 تا کنون چه تغییری کرده 

است؟
2- زمینه های مناس��ب )فعالیت ها و ش��غل ها( برای 
اش��تغال دانش آموختگان رشته زبان و ادبیات فارسی 

کدامند؟
3-  فعالیت ه��ا و ش��غل های مربوب��ط ب��ه اش��تغال 
دانش آموختگان رش��ته زبان و ادبیات فارسی از سال 

1375 تا کنون چه تغییری کرده است؟
4- دانشگاه های ایران در رشته زبان و ادبیات فارسی 
چه نوع مهارت هایی را و چه سطحی از آنها را عرضه 

می کنند؟
5- دانشگاه های ایران در رشته زبان و ادبیات فارسی 
چه نوع مهارت هایی را و چه س��طحی از آنها را باید 

عرضه کند؟
6- بخش ها و صنایع مربوط، چه نوع و س��طحی از 
مهارت ها را از دانش آموختگان رش��ته ادبیات فارسی 

مربوط به وجود آمده اس��ت. ایج��اد هماهنگی میان 
عرضه و تقاضای  تحصیل در رشته ادبیات فارسی و  
عرضه و تقاضای نیروی کار دانش آموختگان ادبیات 
فارسی مستلزم تولید اطالعات و دانش در این رابطه 
است. به نظر می رسد، در ایران، نه دانشگاه ها)به عنوان 
عرضه کنندگان آم��وزش عالی(، نه دانش آموختگان 
رشته ادبیات فارسی ) به عنوان تقاضا کنندگان آموزش 
عالی  و عرضه کنندگان سرمایه انسانی و نیروی کار(، 
نه کارفرمایان )به عنوان  تقاضاکنندگان سرمایه انسانی 
و نی��روی کار(، و نه سیاس��ت گذران اقتصادآموزش 
عالی، اطالعات، دان��ش و آگاهی الزم را از کمیت و 
کیفت عرضه و تقاض��ای آموزش عالی و نیروی کار 
ادبیات فارسی ندارند و اساساً توجهی به آن نمی کنند. 

)شکل1(. 
بنابراین، الزم و ضروری اس��ت که اطالعات و دانش 
الزم در این رابطه تولید شود. تولید اطالعات و دانش 

الزم در این زمینه نیازمند پاسخ به سؤاالت زیراست.

شکل)1(: تطبیق و عدم تطبیق مهارت در اقتصاد آموزش عالی
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دهند و سود باالتری را  کسب 
کنند. انتظار سیاست گذاران نیز 
براین اس��ت که اوالً با افزایش 
سهم دانش آموختگان آموزش 
عال��ی از اش��تغال کل، رش��د 
اقتصادی باالتری نصیب جامعه 
شود، دانش آموختگان آموزش 
عالی نه تنها خود شاغل شوند، 
بلکه برای دیگر افراد جامعه نیز 
فرصت ش��غلی ایج��اد کنند3؛ 
ثانیاً، بط��ور خالقانه کارآفرینی 

نوآورانه را توسعه دهند. 
پایه نظری توسعه اشتغال دانش 
آموختگان آموزش عالی در رشته های مختلف، نظریه 
اقتصاد آموزش عالی به طور عام و  اش��تغال پذیری4 
دانش آموختگان آموزش عالی به طور خاص اس��ت. 
مفهوم اشتغال پذیری، مانند هر مفهوم علمی دیگری، 
پویا است و در طول زمان متحول شده و در زمینه های 
مختلف و به ش��کل های متفاوت استفاده شده است. 
در بعض��ی از دوره ه��ا، به دلیل افزای��ش بیکاری و 
کاهش بهره وری تحصیل کرده ها، اهمیت بیشتری پیدا 

کرده است.
واژه »اشتغال پذیری« در فرهنگ لغت به معنی ویژگی 
و یا کیفیت قابلیت استخدام یک فرد تعریف شده است. 
اما با وارد ش��دن در وادی تعریف شغلی، واژه مفهوم 
پیچیده تری پیدا کرده اس��ت. از ای��ن رو تعریف های 
متنوعی از اشتغال پذیری ارائه شده است. مک کوآید و 
لیندسی)2۰۰5( و میسرا و میشرا)2۰11( بررسی نسبتًا 
جامعی از این مفهوم ارائه داده اند. این بررسی ها نشان 
می دهد که مفهوم اش��تغال پذیری دامنه های متنوعی 

تقاضا می کنند ؟
7- چه ش��کافی بین عرضه و 
تقاضای مهارت ها در رشته زبان 

و  ادبیات فارسی وجود دارد؟
8- برای کاهش شکاف یاد شده 
چ��ه راهبرده��ا و راهکارهایی 

می توان ارائه داد؟
پاسخ به این س��ؤاالت نیازمند 
اج��رای ط��رح ه��ای رصد و 

تحلیلی است.

2-چارچوب نظری تحقیق

رس��الت هر دانشگاهی کمک 
به توس��عه جامعه در چهار بعد اقتصادی، اجتماعی، 
فرهنگی و سیاس��ی در چهار س��طح منطقه ای، ملی، 
بین المللی و جهانی2 اس��ت. دانشگاه ها این رسالت 
را با توسعه ظرفیت ها و قابلیت های انسانی، سازمانی، 
اجتماعی، فرهنگی، و کمک به نوآوری و کارآفرینی 
نوآورانه انج��ام می دهند. انجام ای��ن مأموریت ها در 
درجه اول وابس��ته به قابلیت هایی است که در وجود 
دانش��جویان نهادینه ش��ده و در جریان زندگی و کار 
در جامعه و اقتصاد نفوذ کرده و منش��اء اثر می شوند. 
چگونگی توس��عه قابلیت ها در وجود دانشجویان و 
نفوذ و تأثیر گذاری آنها در نظام اقتصادی توسط نظریه 
اقتصاد آموزش عالی تحلیل ش��ده است. طبق نظریه 
اقتص��اد آموزش عالی هدف اصل��ی افراد از تقاضای 
آموزش عالی دستیابی به شغل بهتر و درآمد باالتر در 
آینده است. از طرف دیگر، کارفرمایان انتظار دارند که 
با استخدام دانش آموختگان آموزش عالی فعالیت های 
خود را بهبود ببخش��ند، بهره وری شر کت را افزایش 

طبق نظریه اقتص��اد آموزش عالی 
ه��دف اصل��ی اف��راد از تقاضای 
آموزش عالی دستیابی به شغل بهتر 

و درآمد باالتر در آینده است
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اما تمرینات دوره ای در بلند مدت عملکرد بهتری را 
به نمایش می گذارد. تکرار مهارت در ش��رایط ثابت 
به اندازه تمری��ن در زمینه های متغیر عملکرد بهتری 

ندارد)گالک، 2۰۰8(.
مهارت ها، مانند واقعیت ها و وقایع، حافظه مخصوص 
در مغز دارد که با تمرین بهبود می یابد. حافظه مهارت 
بلند مدت اس��ت و کمتر فراموش می ش��ود. مهارت 
عمدتاً ناگاهانه کسب و بازیابی می شود و نیاز به تکرار 
دارد. کدگذاری و انتقال آن به دیگری دش��وار است. 
حافظه وقایع و واقعیت ها وابس��ته به حافظه مهارت 
اس��ت. توانایی به صحبت کردن، نوش��تن و اشارات 
جهت انتق��ال اطالعات، مهارت هایی هس��تند که با 
تکرار و تمرین بهبود پی��دا می کنند. البته حافظه های 
اعالنی)وقایع و واقعیت ها( نیز نقش مهمی در کسب 
مه��ارت ب��ازی می کنن��د. مهارت ها را ب��ه دو بخش 
مهارت های ادراکی- حرکتی و مهارت های شناختی 
می توان تقسیم کرد. مهارت حرکتی، مهارت سازمان 
یافته جس��می است که برای انجام کاری صورت می 
پذیرد، مانند حرکات ورزشی. مهارت استفاده از مغز در 
تصمیم گیری، برنامه ریزی، تخصیص منابع، مدیریت 
زم��ان، بودجه ری��زی و دیگر مس��ائل،  مهارت های 

شناختی نامیده می شود)همان(.
توانش یا مهارت هایی از یک دانش آموخته که موجب 
می شوند وی پس فارغ التحصیلی از دانشگاه در شغل 
مرتبط و مورد عالقه خود شاغل شده و  در بلندمدت 
به اش��تغال پایدار همراه با عایدی خوب دست یابد و 
عایدی مطلوبی نس��یب سازمان و جامعه خود نماید، 

مهارت های اشتغال پذیری گفته می شود.
واژه ه��ای مرتبط با مفهوم مهارت اش��تغال پذیری و 
کشور مطرح کننده در جدول زیر نشان داده شده است. 

داشته و در زمینه های مختلف مورد توجه  و استفاده 
قرار گرفته است. بطوری که  هم به افراد شاغل مربوط 
می شود و هم افراد بیکار جویای کار را در بر می گیرد. 
البته، همانگونه که آموزش5 با مهارت آموزی6 متفاوت 
است؛ اشتغال پذیری نیز با اشتغال تفاوت دارد. اشتغال 
به معنی به کارگرفته ش��دن7، معنای در معرض خطر 
قرار دادن، دارد. در حالی که اش��تغال پذیری، به معنی 
قابلیت به کارگرفته ش��دن، حکای��ت از امنیت دارد.

اشتغال پذیری یک مفهوم جامعی است که هم عوامل 
عرض��ه، هم عوامل تقاضا و هم عوام��ل زمینه ای را 
در بر می گیرد. بنابراین، یک مفهوم پوششی است که  
بسیاری از واژه های مطرح در ادبیات سیاست گذاری 
بازار کار در کشورها را شامل می شود. سرمایه انسانی 
نقش مهمی در اشتغال پذیری دانش آموختگان دارد. 
سرمایه انسانی دارای 8 عنصر کلیدی است که عبارتند 
از دان��ش، بین��ش، نگرش، گرای��ش، ارزش، توانش، 
انگیزش و سالمت. اکثر این مؤلفه ها توسط آموزش 
عالی توس��عه می یابد. اما آنچه بیشتر از سایر عناصر 
برای اش��تغال اهمیت دارد، توانش یا مهارت اس��ت. 
طبق تعریف، مهارت توانایی است که فرد می تواند با 
آموزش و تمرین در طول زمان بهبود بخشد. تمرین می 
تواند اثر تجربیات قبلی بر عملکرد را کاهش، و اثرات 
نف��وذ ژنتیک را افزایش دهد. بازخ��ور از عملکرد)یا 
دانش از نتایج( برای بهبود اثربخشی تمرین ضروری 
است. در فرایند یادگیری مهارت، با گسترش تمرین 
میزان زمان مورد نیاز برای رسیدن به هدف یادگیری 
با نرخ کاهشی تنزل می یابد. این جمله از قانون قدرت 
یادگی��ری حکایت دارد که با قانون بازدهی نزولی در 
علم اقتصاد مطابقت دارد. تمرین انبوه) یا متمرکز( و 
پیوست عملکرد بهتری در کوتاه مدت به بار می آورند. 
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جدول)2(: واژه های مرتبط با اشتغال پذیری

کشور ترویج دهندهوازه فارسیواژه های  انگلیسی
Core skills.انگلستانمهارت های کانونی
Key skills.انگلستانمهارت های کلیدی

Common skillsانگلستانمهارت های مشترک
Essential skillsنیوزلندمهارت های ضروری

Key competenciesاسترالیاشایستگی های کلیدی
employability skillsاسترالیامهارت های اشتغال پذیری

generic skillsاسترالیامهارت های عمومی
Basic skillsایاالت متحدهمهارت های پایه

Necessary skillsایاالت متحدهمهارت های الزم
workplace know-howایاالت متحدهدانش چگونگی مکان کار
Critical enabling skillsسنگاپورمهارت های حیاتی توانا سازی

Transferable skillsفرانسهمهارت های قابل انتقال
Key qualificationsآلمانصالحیت های کلیدی

Trans-disciplinary goalsسوئداهداف میان رشته ای
 Process independent

qualifications
دانمارکصالحیت های مستقل فرایندی

Employability skillsآس آنمهارت های اشتغال پذیری
Key competenciesآمریکای التینشایستگی های کلیدی

Work competenciesآمریکای التینشایستگی های کار
Key competenciesکمیسیون اروپامهارت های اشتغال پذیری

Key competenciesمهارت های اشتغال پذیری
سازمان همکاریهای اقتصادی و 

توسعه
work skillsسازمان بین المللی کارمهارت های کار

 core skills for
employability

مهارت های کانونی برای اشتغال 
پذیری

سازمان بین المللی کار

Brewer )2۰13(
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شخصی( که احتمال دس��تیابی افراد را به شغل مورد 
عالقه خود را بیشتر می کنند و سبب موفقیت فرد در 
شغل اش می شوند«. به نظر وی این دستاوردها منعفت 
دانش آموخت��گان، نیروی کار، جامع��ه و اقتصاد را به 

همراه خواهد داشت.
3-اهداف تحقیق

با توجه مسئله باال، هدف نهایی و اصلی طرح حاضر  
پیشنهاد اصالحات مناسب در برنامه های درسی  برای 
بهبود مهارت های اش��تغال پذی��ری دانش آموختگان 
رشته ادبیات فارسی در مقطع لیسانس و فوق لیسانس 
است. اهداف فرعی برای رسیدن به این هدف به قرار 

زیر است:
- بررسی تغییر کمی و کیفی عرضه و تقاضای رشته 

ادبیات فارسی در ایران از سال 1375 تاکنون؛
- بررس��ی و شناس��ایی زمین��ه های اش��تغال دانش 
آموختگان رشته ادبیات فارسی در ایران از سال 1375 

تاکنون؛
- بررسی وضعیت اشتغال و بیکاری دانش آموختگان 

رشته ادبیات فارسی از سال 1375 تاکنون؛
- بررس��ی و اس��تخراج مهارت های بالقوه در رشته 

ادبیات فارسی؛
- بررس��ی و تحلیل نوع و س��طح عرضه مهارت ها 

توسط دانشگاه ها در رشته ادبیات فارسی؛
- بررسی و تحلیل نوع و سطح تقاضای مهارت ها در 

رشته ادبیات فارسی توسط کارفرمایان؛
- تعیین شکاف عرضه و تقاضای مهارت ها در رشته 

ادبیات فارسی؛
- ارائه راهبردها و راهکارهایی برای پرکردن شکاف 
عرضه و تقاضای مهارت ها در رشته ادبیات فارسی12. 

معن��ا و مفهوم مهارت های ذکر ش��ده در جدول )1( 
در همة منابع کاماًل یکس��ان نیس��ت. باوج��ود این، 
تفاوت در تعاریف چندان بارز نیس��ت. در همه منابع 
بر چند مهارت��ي بودن، انعطاف پذیري و س��ازگاري 
در بازار کار تأکید ش��ده است. مهارت هاي عمومي، 
مهارت هاي قابل انتقالي هس��تند که کسب آنها براي 
اشتغال در سطوح مختلف برای بیشتر افراد ضروری 
اس��ت)کرنز، 2۰۰1(. امروزه در پژوهش  و سیاست 
گذاری توسعه بازار کار، عموماً، از مفهوم »مهارت های 
عمومی برای اشتغال پذیری«8 استفاده می شود)کرنز، 
2۰۰1؛ مک کنزی، 2۰۰1(. طبق تعریف اتاق بازرگانی 
اس��ترالیا9، مهارت های عمومی برای اشتغال پذیری، 
و  س��ازگاری  انعطاف پذی��ری،  مهارت هایی)مانن��د 
مدیریت خویشتن( هستند که بخش صنعت و تجارت 
به آنها عالقه مند است و نیاز دارد)کرتیز و مک کنزی، 
2۰۰1(. هاوکینز)1999( در مطالعه اش، اشتغال پذیری 
را به معنی دس��تیابی فرد به مهارت ها و قابلیت مورد 
نیاز برای دس��تیابی به یک شغل و  وارد شدن به یک 
حرفه  تعریف کرده اس��ت1۰. نایت و یورک)2۰۰4( 
در مدل» 11USEM« خود اشتغال پذیری را براساس 

چهار مولفه زیر شرح داده اند:
- ادارک فضای کسب و کار

- شیوه های مهارتی )شامل  بکارگیری مهارت ها(
- باورهای خودکارآمدی )ش��امل نگاه دانشجویان به 

خودشان(
- فراشناخت )ش��امل خودآگاهی و بهره گیری از آن 

در یادگیری(
یورک)2۰۰8( در کتاب خود، با عنوان اشتغال پذیری 
در آموزش عالی ، اش��تغال پذی��ری را »مجموعه ای 
از دس��تاوردها )مهارت ه��ا، ادراکات و ویژگی ه��ای 
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عمدت��اً نیازمن��د مهارت های مندرج در رش��ته  علوم 
سیاسی هستند، بتوانند دانش و مهارت خود را به عنوان 
کارگزاراِن این بخش، به انجام برسانند. از این رو فهِم 
جایگاهِ علوم سیاسی در ایران، بحِث مهارت  آموزشی، 
برنامه  درسی و آموزشی و اشتغال فارغ التحصیالن این 
رش��ته را باید در ذیِل همین اصل مورد مالحظه قرار 
داد. شرایِط امکاِن تاسیس این رشته و سپس تحوالِت 
تاریخِی آن، نسبتی تنگاتنگ با مختصاِت کلِی انگاره  
»سیاس��ت به عنوان َحاّلِل مشکالت کشور« در ذهن 
و زباِن نخبگان ایرانی به طور اعم، و منس��وبان به این 
رش��ته به معنای اخِص کلمه، در طوِل بیش از یکصد 
س��اِل گذشته دارد. به نظر ما علوم سیاسی در ایران به 
ویژه طی دو دهه  گذشته   با افزایش کمی دانشجویان 
آن و گروه های علوم سیاس��ی در سطح دانشگاه های 
کشور مواجه بوده ایم، بیشتر از گذشته »بی جایگاهِی« 
خود را آشکار می کند. ما در این طرِح تحقیقاتی، البته 
این مانِع س��اختاری و تعیین کننده را در نظر خواهیم 
داش��ت، با این حال کار ما در اینجا توضیح و ش��رح 
و بس��ِط این مانع س��اختاری و احتم��االً ارائه  راه حل 
برای آن نیس��ت. اش��اره ما به این نکته از این حیث 

چارچوب نظری تحقیق

علوم سیاسی به عنوان یکی از شعِب علوم اجتماعی 
جدید، برای تبدیل شدن به رشته ای   فارغ التحصیالنش 
بتوانند مهارتی در آن کس��ب ک��رده و آن را به مبنای 
اشتغال در آینده خویش قرار دهند، نیازمند آن است   در 
درون ساختار اجتماعی و سیاسی واجد »موضوعیت« 
ش��ود. به عبارت دیگر علوم سیاس��ی به عنوان یک 
رش��ته  دانش��گاهی   حامل برخی معارف و مهارت ها 
برای انتقال به دانش��جویان است، از همان آغاز، با بر 
عهده گرفتِن مش��اغل مختلف در ساختار اجتماعی و 
سیاس��ی نس��بتی دارد. ورود علوم سیاسی به ایران، با 
بحث از قانون اساسی، یعنی بحث از تعیین مناسبات 
مردم با حکومت و نیز تعیین مناسبات دولت ایران با 
دیگر دولت ها، پیوندی تاریخی داشت. به عبارت دیگر 
نیازی در عرصه  اجتماعی و سیاسی احساس شده بود   
جوانه های علوم سیاسی دانشگاهی در ایران زده شد. 
کس��ِب مهارت در علوم سیاسی و نهایتاً یافتِن شغلی 
مرتبط با آن رشته در بیرون از آکادمی، مستلزم آن است   
امر عمومی )the Public( در زیست جهاِن یک قوم، 
به امری محوری تبدیل شود، تا فعاالن عرصه  عمومی   

بررسي و تحلیل وضعیت تحصیلی و هماریت 
دانشجویاِن رشته علوم سیایس و نسبت آن با اشتغال 

دانش آموختگان این رشته
دکتر شروین مقیمی زنجانی*
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مطالعه  مباحِث انتزاعی، اندیشه  سیاسی، مباحث مربوط 
به فلسفه  دولت، امپریالیس��م، مارکسیسم، لیبرالیسم، 
جهانی شدن، و ... دروسی را می گذراند   خصلتی کاماًل 
کاربردی دارند: مثِل دانِش کمپین س��ازی، انتخابات، 
تبلیغات، سخنرانی نویسی، تحلیل راهبردی، روش های 
پیش��رفته  آم��اری، روش های کیفی مث��ل مصاحبه و 
FGD، سیاس��ت های تطبیق��ی و ... نگاه��ی به این 
حوزه های کاربردی نش��ان می دهد   نسبتی وثیق میان 
ساختارهای اجتماعی و سیاسی ایاالت متحده آمریکا، 
برنامه های درسی علوم سیاسی و نهایتاً اشتغال دانش 
آموختگان آن وجود دارد. در واقع در آنجا به واس��طه  
»جایگاهِ« علوم سیاسی به لحاظ اجتماعی و سیاسی و 
گردش مالِی عظیمی   در انتخابات های مختلف از یک 
سو و مطبوعات سیاسی از س��وی دیگر وجود دارد، 
برنامه های درسی به طریقی تدوین شده است   دانشجو 
می تواند با گذراندن رشته  علوم سیاسی مهارت هایی را 
کس��ب کند   بعدها قادر است با تکیه بر آن شغلی را 
برای خود دس��ت و پا کند. ما در این طرح پژوهشی 
برآنیم تا نشان دهیم   معضل اشتغال دانش آموختگان 
علوم سیاسی در ایران، اگرچه ناشی از کاربردی نبودن 
و مهارتی نب��ودِن برنامه ی درس��ی علوم سیاس��ی در 
دانشگاه ها اس��ت، اما این دو در نهایِت تابعی از یک 
خاًل اساسی در عرصه  اجتماعی و سیاسی است و آن 

«بی جایگاهی« علوم سیاسی در ایران است. 

بود   در طرح تحقیقاتی پیش رو، توصیِف مختصات 
رش��ته  علوم سیاسی، با درنظرگرفتِن محدودیت هایی 
انجام خواهد ش��د   این مانع بر سر راهِ بهبود وضعیِت 
مهارت اندوزی و اش��تغال زایی در علوم سیاسی ایجاد 
می کند. ما برای توصیف و تبیین وضعیِت فعلِی رشته  
علوم سیاسی از حیِث مقوله  کیفیت مهارت اندوزی و 
اش��تغاِل دانش آموختگان، نمی توانیم عامِل ساختاری 
مزبور را   بر یک طرِح نظری اس��توار اس��ت، به کلی 
کن��ار بگذاریم، زیرا در ای��ن صورت، وضعیت فعلی 
نمی تواند ب��ه خوبی توضی��ح داده ش��ود. اما محور 
اصلِی این طرِح پژوهش��ی، ارائه  گزارشی توصیفی از 
وضعیت رش��ته  علوم سیاسی، طی دو دهه  گذشته، از 
حیِث مهارت اندوزی، برنامه های آموزش��ی و اشتغال 
دانش آموخت��گان آن در مقاط��ع مختل��ف تحصیلی 
است. بی شک برای جمع بندی گزارش مزبور و ارائه  
پیش��نهاداتی برای برون رفت از وضِع فعلی، بار دیگر 
باید به آن مانع ساختاری بازگردیم و پیشنهادات را با 
توجه به آن صورتبندی کنیم. مراد ما از »بی جایگاهِی« 
علوم سیاسی در ایران و نهایتاً وضعیت آشفته  تحصیل 
و مهارت اندوزی در دانش��گاه و مآالً بحران اش��تغال 
در میان دانش آموختگان را با اس��تفاده از یک مقایسه 
بهتر می توان توضیح داد. تحصیل در علوم سیاسی در 
کشوری مثل ایاالت متحده ی آمریکا چارچوب های 
خاص خود را دارد و دانش��جو می داند با انتخاب این 
رش��ته چه چیزی را به دست خواهد آورد. او به جای 



چکیهد
طرح های مرتبط با موضوع 

اشتغال و علوم انساین  
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بررسی و تحلیل وضع موجود رابطه تحصیل و مهارت 
دانشجویان در رشته زبان و ادبیات فارسی و نسبت آن با اشتغال 

دانش آموختگان

یعقوب انتظاری1
چکیده

رسالت هر دانشگاهی کمک به توسعه جامعه در چهار بعد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در چهار سطح 
منطقه ای، ملی، بین المللی و جهانی2 اس��ت. دانشگاه ها این رسالت را با توسعه ظرفیت ها و قابلیت های انسانی، 
س��ازمانی، اجتماع��ی، فرهنگی و کمک به نوآوری و کارآفرینی نوآورانه انج��ام می دهند. انجام این مأموریت ها 
در درجه اول وابس��ته به قابلیت هایی اس��ت که در وجود دانشجویان نهادینه شده و در جریان زندگی و کار در 
جامعه و اقتصاد نفوذ کرده است که منشاء اثر می شوند. چگونگی توسعه قابلیت ها در وجود دانشجویان و نفوذ 
و تأثیرگذاری آنها در نظام اقتصادی توس��ط نظریه سرمایه انسانی تحلیل شده است. طبق نظریه سرمایه انسانی 
هدف اصلی افراد از تقاضای آموزش عالی دس��تیابی به ش��غل بهتر و درآمد باالتر در آینده است. از طرف دیگر، 
کارفرمایان انتظار دارند که با استخدام دانش آموختگان آموزش عالی فعالیت های خود را بهبود بخشند، بهره وری 
شرکت را افزایش دهند و سود باالتری را کسب کنند. انتظار سیاست گذاران نیز براین است که اوالً با افزایش سهم 
دانش آموختگان آموزش عالی از اشتغال کل، رشد اقتصادی باالتری نصیب جامعه شود، دانش آموختگان آموزش 
عالی نه تنها خود شاغل شوند، بلکه برای دیگر افراد جامعه نیز فرصت شغلی ایجاد کنند3؛ ثانیاً، به طور خالقانه 

کارآفرینی نوآورانه را توسعه دهند. 
پایه نظری این تحقیق، نظریه سرمایه انسانی به طور عام و  اشتغال پذیری4 دانش آموختگان آموزش عالی به طور 
خاص است. مفهوم اشتغال پذیری، مانند هر مفهوم علمی دیگری، پویا است و در طول زمان متحول شده و در 
زمینه های مختلف و به ش��کل های متفاوت استفاده شده اس��ت. در بعضی از دوره ها، به دلیل افزایش بیکاری و 
کاهش بهره وری تحصیل کرده ها، اهمیت بیشتری پیدا کرده است. واژه »اشتغال پذیری« در فرهنگ لغت به معنی 
ویژگی و یا کیفیت قابلیت اس��تخدام یک فرد تعریف ش��ده است. اما با وارد شدن در وادی تعریف شغلی، واژه 

مفهوم پیچیده تری پیدا می کند. از این رو تعریف های متنوعی از اشتغال پذیری ارائه شده است. 

1- دانشیار، عضو هیئت علمی موسسه پژوهشی و برنامه ریزی آموزش عالی
2- مفهوم جهانی بر گستره آزادی بازار ها و مردم متکی است؛ در حالی که مفهوم بین المللی بر گستره تعامل دولت 

و نهادها متکی است
3- الزم به یاد آوری است که طبق آمارهای سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 139۰،  در ایران حدود21درصد 

از نیروی کار فعال کشور دارای مدرک دانشگاهی بودند.
4- Employability
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بررسی وضعیت تحصیل و مهارت دانشجویان در رشته علوم 
سیاسی  و نسبت آن با اشتغال دانش آموختگان

عبدالرحمن حسني فر1 

چکیده

در نظر داشتن مهارت در رشته های علوم انسانی معانی متفاوتی دارد و صرفا بحث داشتن تخصص برای بازار کار 
و اشتغال نیست؛ معنای آن می تواند معطوف به مهارت های فرهنگی و تفکری هم باشد که مستقیماً برای اشتغال 
 ابی بکار نمی آید.مهارت به معنای داشتن تخصص و توانایی و هر گونه مهارت دیگری که مترتب بر هریک از 

رشته های علوم انسانی است می تواند موضوعی قابل بررسی و کندوکاو باشد.
در ارتباط با مهارت، محتواي آموزش و درس ها از یک طرف و نیازهای زمینه ای و بستری که جنبه تاریخی دارد 
از طرف دیگر در کنار بحث های مترتب بر دانشگاه و ویژگی های یک رشته که می تواند از هرجایی ناشی شده 
باش��د، حلقة اتصال دانشجویان به دانش و علی الخصوص مهارت باشد. این ابعاد ذکر شده، چارچوبی است که 
دانشجویان و دانش آموختگان در درون آن احتماال مي توانند تخصص های الزم را پیدا کنند و احتماال برای ورود 

به بازار کار هم مهیا شوند. 
بررسی و تحلیل محتوای مفاد آموزشی تحصیلی و نیازهایی که در دوره های مختلف تاریخی در ارتباط با تحصیل 
در رشته علوم سیاسی مطرح بوده به عالوه مباحثی که در ارتباط با دانشگاه به طور عام و رشته علوم سیاسی به 
طور خاص ذکر شده به ویژه از حیث مهارت هایی که بر آن از جنبه تاریخی مترتب بوده و ایجاد کرده یا می تواند 
ایجاد کند، هدف مطالعاتی این طرح است. افزون بر این، بررسی وضعیت اشتغال دانش آموختگان این رشته از بدو 

تأسیس آن و تحوالتی که تا به امروز رخ داده است، از دیگر مباحث مورد مطالعه این طرح خواهد بود.

1- عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی



چکیهد

91پیش شماره چهارم، پاییـز 97

بررسی و تحلیل وضعیت برنامه های آموزشی از حیث 
مهارت افزایی دانشجویان رشته علوم اجتماعی و اشتغال 

 دانش آموختگان آن در مقاطع گوناگون تحصیلی 
از آغاز تا سال 1395

محمدساالر کسرایی1، آتنا غالم نیارمی2
چکیده

مسئله پروبلماتیک در این طرح، بررسی نسبت بین تحصیل، مهارت افزایی و اشتغال دانش آموختگان رشته علوم 
اجتماعی در جامعه ایران در سیرِ تاریخی آن و همچنین واکاوی برنامه های آموزشی این رشته از آغاز تأسیس تا 
سال 1395 است. سه محور اصلی در این پژوهش مورد مطالعه قرار گرفته است: 1- بازخوانی تاریخچه رشته علوم 
اجتماعی در ایران و برنامه های آموزشی آن 2- بررسی وضعیت مهارت در این رشته 3- بررسی وضعیت اشتغال 
دانش آموختگان این رشته. در نهایت، راه کارهایی در راستای مهارت افزایی و بهبود اشتغال دانش آموختگان این 
رشته با توجه به یافته های طرح، پیشنهاد گردیده است. در هر نظام آموزشی، یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر 
پیشرفت و اعتالی علوم و رشته های دانشگاهِی مربوط به آن، بررسی و ارزیابی مستمرِ برنامه های آموزشی آن رشته 
علمی به ویژه از حیث مهارت افزایی دانش آموختگان اس��ت. برنامه آموزشی، حلقه اتصال دانشجویان و فراگیران 
هر رشته تحصیلی، به دانش و مهارت بوده و بستری است که دانش آموختگان در آن با کسب تخصص های الزم، 
برای ورود به بازار کار آماده می شوند. با ارزیابی مداوم و مستمر برنامه های آموزشِی یک رشته دانشگاهی می توان 
به میزان مهارت افزایی، تخصص گرایی و کاربردی  بودن آن پی برد و به ش��ناختی از تناس��ب آن با نیازهای جاری 
کش��ور و بازار تقاضای آن دس��ت یافت. این ارزیابی، گامی مهم و موثر در جهت اعتالی نظام آموزشی کشور و 
برآورده شدن صحیح نیازهای جامعه نیز خواهد بود. بنابراین واکاوی برنامه آموزشی هر رشته علمی به ویژه از حیث 
بررسی نسبت علم و مهارت در آن و نیز بررسی محتوای دروسی که به ارتقای مهارت افزایی در راستای اشتغال 

دانش آموختگان می انجامد، از ضرورت و اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
در این طرح، برای طراحی و ترس��یم چارچوب و الگوی نظری، از رویکردهای جامعه ش��ناختی پیرامون الگوی 
تولید دانش اجتماعی نظیر دیدگاه های بوراووی، مرتن و کوهن، دیدگاه های نظری تدوین برنامه های آموزشی نظیر 
اس��کایرو، الگوهای رابطه علم و مهارت در برنامه های آموزشی مانند بارو، گریفیت و وینچ و همچنین الگوهای 

نسبت مهارت و اشتغال دانش آموختگان نظیر لین، رابینسون و الگلین و... بهره گرفته شده است. 
با بررسی و تحلیل تاریخی رشته علوم اجتماعی و برنامه های آموزشی آن در ایران، روند این رشته دانشگاهی را از 

1- دانش��یار جامعه شناسی، عضو هیأت علمی پژوهش��کده مطالعات اجتماعی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات 
فرهنگی/ مجری طرح

2- دکترای جامعه شناسی/ همکار اصلی طرح  
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آغاز پیدایش تا امروز مورد ارزیابی قرار داده و با این ارزیابی، به نقاط قوت و ضعف، کاستی ها و پیشرفت ها، موانع 
و چالش ها، فرصت ها و تهدیدها، نسبت تحصیل، مهارت و اشتغال در این رشته در بستر و زمینه اجتماعی، فرهنگی 
و دانشگاهی کشور ایران دست یافتیم. با استخراج این مولفه ها، شناختی دقیق تر و عمیق تر از وضعیت گذشته و 
موجود این رشته حاصل و امکان دسترسی به پتانسیل های بالقوه این رشته فراهم می گردد. با این دسترسی می توان 
گامی در جهت توانمند ساختن هرچه بیشتر رشته علوم اجتماعی برداشت و در هر دو سطح فردی و اجتماعی با 
شناسایی موفقیت های نظری، گفتمانی و نهادی آن در جهت اعتال و ارتقای علوم انسانی و معیارهای تحول و ارتقای 
علوم اجتماعی بهره برد. از آنجا که این علم با انسان و جامعه سروکار دارد، اعتالی آن به پیشرفت فرد، جامعه و 
کشور خواهد انجامید. از سوی دیگر، با شناخت و بررسی میزان مهارت افزایی دانش آموختگان این رشته و بررسی 
وضعیت اشتغال آنان و نسبت این دو مولفه مهم با یکدیگر، راه کارهایی در جهت بهبود وضعیت دانش آموختگان با 
عنایت به یافته های طرح، پیشنهاد گردیده است. یافتن نسبت میان تحصیل، مهارت آموزی و اشتغال دانش آموختگان 

رشته علوم اجتماعی کمک شایانی به برنامه ریزی و سیاست گذاری های آینده در این حوزه خواهد نمود.
این طرح پژوهش��ی، مش��تمل بر چهار محور اصلی بوده که هر کدام دارای چند زیربخش اس��ت. هر یک از این 
زیربخش ها، به مثابه یک پرسش در پژوهش تعریف گردیده است. بنابراین، مبتنی بر 17 زیربخِش تنظیم شده برای 
چهار محور اصلی، 17 پرسش نیز طرح گردیده است. در این طرح، به دنبال بررسی این 17 موضوع و پاسخگویی 

به 17 پرسش مرتبط با آن بوده ایم.
روش تدوین مطالب نیز این گونه است که یافته های هر 17 زیربخش به صورت بخشی مجزا ارائه گردیده است. در 
فصل پایانِی طرح )فصل پنجم: جمع بندی و ارائه راهکارها(، یک نتیجه گیری نهایی ارائه و در نهایت، راهکارهایی 

جهت بهبود موضوع مربوطه مطرح می گردد.
این پژوهش از نوع مطالعات تاریخی اس��ت و روش مطالعه در آن، تاریخ نگاری انتقادی اس��ت. با عنایت به این 
روش مطالعه، گردآوری داده ها اصوالً به روش اسنادی انجام می گیرد. ولی در این پژوهش به منظور تکمیل هر چه 
بیشترِ داده ها و همچنین درک بهتر و عمیق تر مبانی موضوعات پژوهش و یافتن پاسخ های تکمیلی و دقیق تر برای 
پرسش های طرح، از روش ترکیبی اسنادی- میدانی برای جمع آوری داده ها استفاده شده است. در روش اسنادی 
با بهره گیری از منابع کتابخانه ای مکتوب و در روش میدانی با انجام مصاحبه های شفاهی عمیق با صاحب نظران 
و متخصصان این حوزه، داده ها و اطالعات جمع آوری گردید. داده های حاصل از متن پیاده شده مصاحبه ها، با دو 
روش تحلیل ساختاری و تحلیل تفسیری تجزیه و تحلیل شده است. در فصل یافته های پژوهش، برای گردآوری 
یافته ها و داده های مرتبط با محورهای اول و دوم طرح، از روش اس��نادی با دو تکنیِک تحلیل محتوا و یادداش��ت 
برداری مستقیم از منابع و برای محورهای سوم و چهارم طرح، از تلفیق دو روش اسنادی )با دو تکنیک تحلیل محتوا 

و یادداشت برداری مستقیم از منابع( و میدانی )با تکنیک مصاحبه عمقی( استفاده شده است.   
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بررسی و تحلیل تاریخی وضعیت برنامه های آموزشی از حیث 
مهارت افزایی دانشجویان رشته تاریخ و اشتغال دانش آموختگان 

آن در مقاطع گوناگون تحصیلی از آغاز تا سال1395
علی رضا مالئی توانی1

چکیده

به نظر می رسد دو دسته کلی دیدگاه نظری درباره وضعیت تاریخ و روند تاریخی آن در ایران قابل تفکیک باشد. 
یک دیدگاه شامل نظرات آن دسته از اندیشمندان تاریخ در ایران است که با نگاهی انتقادی معتقدند تاریخ در ایران 
هنوز به معنای جهانی آن شکل نگرفته و راه طوالنی تا نظریه پردازی و بومی شدن در پیش دارد. دیدگاه دوم شامل 
نظراتی است که به وجود تاریخ در ایران دست کم به صورت نهادی و گفتمانی اعتقاد دارند و استدالل می کنند که 
بدنه رشته تاریخ در ایران شکل گرفته ولی نیاز به رشد و پیشرفت دارد. در چارچوب نظری این پژوهش از هر دو 

دیدگاه به تاریخ بهره  برده  می شود و از هر دو منظر به این رشته علمی نگریسته خواهد شد. 
زمانی می توان از تأسیس یک علم سخن گفت که در شکل نهادی )در اینجا آموزش عالی( کرسی های خود را 
یافته باشد. ادبیات نظری خاص آن علم، انجمن ها و آثار و مکتوبات علمی آن وجود داشته و حضور دانش آن در 
جامعه قابل مشاهده باشد. بدین سان پرسش این است که تاریخ در ایران در شکل آکادمیک آن در چه سطحی 

قرار دارد و با کدام نظریه ها قابل تبیین است؟ 
چارچوب نظری تحقیق بر اس��اس رویکرد تاریخی به موضوع از منظر روندپژوهی به تعریف ایده دانش��گاه، 
ایده و منطق تاس��یس و تعریف رش��ته تاریخ در هر دوره تاریخی و نظام برنامه ریزی آموزش��ی آن در نسبت با 
شاخص های اقتصادی، برنامه های توسعه در تاریخ معاصر ایران، سیاست گذاری و قانون گذاری دولتی در زمینه 
اشتغال و برنامه ریزی آموزشی در بافت تاریخی خود خواهد نگریست تا وضعیت اشتغال فارغ التحصیالن رشته 
تاریخ و روند آن را از زمان تاسیس تا آخرین تغییرات در نظام برنامه ریزی آموزشی رشته تاریخ در سال 1375 تا 
1395 به شکل کمی و کیفی در نسبت با تحوالت نظام آموزش عالی و برنامه های توسعه در نظام قانونگذاری و 
سیاست های حکومتی و رویه های دولتی در کنار تحوالت بافت اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و جمعیتی 

جامعه ایرانی مورد بررسی قرار دهد.
1- دانشیار، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
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استفاده از اسناد فرادستی سیاست های ابالغی، برنامه های توسعه، دستاوردهای برنامه های آمایش، برنامه های توسعه 
چهارم تا ششم، گزارش های آماری سازمان آمار کشور از وضعیت جمعیتی، سیاست های آموزشی و گزارش های 
آماری نظام آموزش عالی کشور و اسناد مشابه مبنایی برای سنجش وضعیت موجود و روند شکل گیری آن است. 
در عین حال بر مبنای ش��اخص ها و مفاهیم یاد ش��ده در باال تالش می شود این رویه های سیاست گذاری و نیز 
وضعیت های واقعی مورد نقد و بررس��ی قرار گیرد تا بتوان چش��م اندازی روشن تر برای آینده به ویژه در جهت 
کارآفرینی دانش آموختگان رشته تاریخ متناسب با مهارت های حرفه ای کسب و کار پیش روی جامعه ایرانی در 

میان مدت ارائه داد.
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بررسی و تحلیل وضع موجود رابطه تحصیل و مهارت دانشجویان 
در رشته مدیریت )صنعتی( و نسبت آن با اشتغال دانش 

آموختگان از سال 1375 به بعد
بهروز دّری1

چکیده

رشد فزاینده آموزش عالی کشور و افزایش نسبی جمعیت دانشجویی در دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی، انتظار 
تأمین نیازهای جامعه را در تمامی عرصه های علمی و تخصصی افزایش داده اس��ت. برنامه ریزی آموزشی برای 
بهره گیری از ظرفیت های آموزش عالی از جمله اقدامات راهبردی اس��ت. برنامه ریزی مناس��ب آموزش��ی برای 
آماده سازی و ایفاء نقش مؤثر دانش آموختگان در موقعیت های شغلی در بخش های دولتی و خصوصی نیازمند 

توجه توأمان به دانش افزایی و کسب مهارت است. 
توجه به هر دو بعد آموزش و مهارت در غالب برنامه های آموزشی و لو اینکه در طراحی برنامه ها مالحظه شود، 
لیکن در اجرای برنامه ها با کاستی ها و موانعی روبرو است. از طرف دیگر، نیازهای سازمان ها، انتظاراتی را از جامعه 
علمی و دانشگاهی همواره مطرح می کند که پاسخگویی به آن ها نیازمند بررسی دقیق است. این مهم در رشته هایی 
همچون مدیریت از حساس��یت های بیش��تر برخوردار است. سهم رشته های مدیریت از مجموعه دانشجویان و 
دانش آموختگان با حداقل 1۰% کل جمعیت دانش��جویی و نیاز بازار کار، حساس��یت ایجاد تناسب بین دانش و 

مهارت با نیاز سازمان ها را روزافزون نموده است. 
در این تحقیق س��عی بر آن اس��ت که با بررسی نس��بت بین دانش و مهارت مکتسبه و شرایط و کیفیت اشتغال 
دانش آموختگان مدیریت)به ویژه مدیریت صنعتی (، مسائل مهم هر دو برنامه ریزی آموزشی و نحوه اجرای آن 
و نیز نیاز سازمان ها و مراکز حرفه ای کشور در نمونه های معتبر احصاء و راهکارهایی برای اثربخشی برنامه ها و 
نیز آماده سازی سازمان ها برای جذب دانش آموختگان ارائه شود.  ازاین رو، موقعیت مسئله2 باید با مالحظه عوامل 
محتوایی و زمینه های آن به  درس��تی تشریح ش��ود. با تعیین جامعه هدف، از طریق ابزارهایی همچون مصاحبه 
و پرسش��نامه، اطالعات و داده های موردنیاز جمع آوری خواهد ش��د. بررسی و تحلیل محتوای اسناد باالدستی، 
سیاست ها، مقررات و برنامه های تدوین شده مرتبط با رشته  مورد بررسی مدیریت نیز ازجمله مواردی است که 

تبیین موضوع و دستیابی به راهکارهای اصالحی را امکان پذیر خواهد ساخت. 
در این تحقیق با توجه به موضوع مربوط و پیشنهاد طرح مصوب در کمیته علمی طرح اعتال علوم انسانی معطوف 
به پیشرفت کشور ، سؤاالت  تحقیق  به شرح ذیل در دو بخش مطرح گردیده است. بخش اول به حوزه سازمانی 

1- دانشیار، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
2. Problem Situation



چکیهد

پیش شماره چهارم، پاییـز 97
96

و مراکز حرفه ای و تخصصی و بخش دوم به حوزه های علمی آموزشی و مراکز و نهادهای برنامه ریزی درسی 
مربوط می شود.   

الف- پرسش های مرتبط با نیازهای جامعه و وضعیت اشتغال دانش آموختگان: 
1- نیازه��ای جامعه، س��ازمان ها و نهادهای تخصصی و اجرایی به الگوه��ای کار، روش ها و مقررات و نیز 

دانش آموختگان از حیث کمی و کیفی چگونه است؟
2- نسبت بین مهارت، تحصیل و اشتغال دانش آموختگان چگونه است؟

3- بازار تقاضای رشته های مدیریت از چه ویژگی هایی برخوردار است؟ 
4- وضعیت اشتغال دانش آموختگان رشته چگونه است؟ )تناسب بین شغل مورد تصدی دانش آموختگان از 

حیث دانش و مهارت آنان چگونه است؟(
5- وضعیت اشتغال دانش آموختگان از حیث جنسیت چگونه است؟

6- میزان تأثیر آموخته های دانشگاهی )دانش و مهارت( در عملکرد شغلی چگونه است؟ 
7- راهکارهای مناسب پاسخگویی مؤثر و مناسب جوامع علمی، دانشگاهی به نیازهای حرفه ای سازمان ها 

چیست؟
8- الزامات سیاستی و عملیاتی اجرای برنامه مؤثر آموزشی و پژوهشی کدام است؟ 

ب- پرسش های مرتبط با حوزه نهادهای علمی و دانشگاهی: 
1- شکل گیری و روند گسترش رشته های مدیریت در دانشگاه های ایران چگونه بوده است؟

2- فرایند تدوین برنامه های آموزشی در ادوار مختلف چگونه بوده است؟
3- فرایند تدوین برنامه های آموزشی در مقاطع و گرایش های مختلف چگونه بوده است؟

4- ساختار موضوعات و جهت گیری های اصلی در تدوین برنامه های آموزشی چگونه بوده است؟
5- در تدوین و ارائه برنامه های آموزشی به چه میزان مبانی فکری و معرفتی مطرح و ارائه شده است؟

6- مهم ترین دیدگاه ها، آرا و مفاهیم مختلف تدوین شده از حیث دانش و مهارت های مرتبط با رشته چیست؟
7- تناسب بین دانش و مهارت در محتوای برنامه های آموزشی رشته چگونه است؟

8- وضعیت و کارکرد نظام های آموزشی و پژوهشی رشته های مدیریت در نهادهای علمی و تخصصی کشور 
چگونه است؟
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 بررسی و تحلیل تاریخی وضعیت برنامه های آموزشی از 
حیث مهارت افزایی دانشجویان رشته فلسفه و اشتغال دانش 

آموختگان آن در مقاطع گوناگون تحصیلی از آغاز تا کنون
مالک شجاعی جشوقانی1

چکیده

بیش  از  سه دهه است که انجمن بین المللی فلسفه کاربردی) توضیح این مفهوم در بخش تعریف مفاهیم تحقیق 
آمده است ( به فعالیت ح�رفه ای ت�حت این عنوان فعال است و ه�مچنین چ�ندین ن�شریه ب�ین الم�للی نیز با 
ه�مین روی�کرد  منتش��ر  می شوند. با وجود رواج اصطالح فلس��فه کاربردی، از نظر برخی جریان های فلسفی، 
اصطالحی پارادوکسیکال است و منزلت فلسفه به مثابه بنیادی ترین دانش در گستره معرفت بشری چندان نباید 
متوجه عرصه کاربرد و مهارت به معنایی که در علوم کاربردی مرس��وم اس��ت باشد. ما در اینجا ضمن اینکه به 
لحاظ تاریخی به تحلیل مبانی معرفتی برنامه ریزی آموزش��ی فلسفه و تحلیل نوع تلقی سیاستگذاران این حوزه 
معرفتی می پردازیم، توجه عمده خود را به بازخوانی انتقادی تجارب برنامه ریزی فلسفه از منظر مهارت افزایی و 

اشتغال آفرینی معطوف خواهیم کرد.

1- استادیار، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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بررسی و تحلیل تاریخی وضعیت برنامه های آموزشی از حیث 
مهارت افزایی دانشجویان رشته باستان شناسی و اشتغال 

 دانش آموختگان آن در مقاطع گوناگون تحصیلی
 از آغاز تا امروز )1396(

مهسا ویسی1

چکیده

باستان شناسی یکی از جوان ترین شاخه های علمی در گروه علوم انسانی و قدمت آن در دنیا کمتر از دویست سال 
است. این علم به گذشته  بشر مربوط می شود و یاور دانش تاریخ است و هدف از این علم یافتن گمشده ها، روشن 
ساختن تاریکی ها و پاسخ به چراها و چگونه های بی جواب دربارة گذشته های پیش از تاریخ بشر است )معصومی، 
5:1383(. از قرن پانزدهم در ایتالیا و قرون شانزدهم و هفدهم در کشورهای شمال غربی اروپا، انجمن های باستان 
دوس��تی بر پا ش��د  (Orme 1981) و از اوایل قرن نوزدهم زیر بنای نظری باستان شناس��ی با سرعت گسترش 
یافت و باستان شناسی از فرضیه پردازی و گردآوری آثار باستانی درصدد تشریح و تحلیل منظم بقایای مادی برآمد 
و باستان شناسان به ارزش بالقوه برخی از آثار مادی پی بردند (Dark 1995). آغاز تحوالت جدی در اهداف و 
 Clarke 1965,1968; Binford &)روش های باستان شناسی را می توان در دهه 196۰ میالدی جستجو کرد
Binford 1968). باستان شناسی جدید به سرعت بالید و به یکی از مهمترین مکاتب باستان شناسی در انگلستان 
و امریکا تبدیل شد )از دهه 197۰ به بعد رویکرد های باستان شناسی در قالب ها و مکتب هائی چون روندگرا، پس 

.(Dark 1995) روندگرا، تاریخ فرهنگی و مارکسیسم با دیدگاه های نظری خود ادامه یافتند
اما آن چه در اروپای غربی و امریکای شمالی در زمینه تحول در تفکرات باستان شناسی اتفاق افتاد هرگز در ایران به 
وقوع نپیوست )نگهبان، 33:1376(. این علم در ایران به طور محسوس از قرن پانزدهم میالدی و زمان صفویه با ورود 
جهانگردان اروپایی آغاز شد )معصومی 14:1383(. بعدها در دوران قاجار با دادن امتیاز حق کاوش های باستان شناسی 
در ایران به فرانس��ویان )معصومی 3:2535( باب جدیدی در مس��ائل باستان شناختی ایران آغاز شد که در مفاد این 
امتیازنامه به وضوح مشخص است که ارزش تاریخی و باستان شناختی اشیا کشف شده برای صاحبان امر در ایران 
چندان اهمیت نداشته است )غالم دوست 14:1391(. رفته رفته علم باستان شناسی در ایران با تأسیس انجمن آثار ملی 
)بحرالعلومی 1355( و لغو این امتیازات فرانسوی ها در زمان رضا شاه )معصومی، 8:2535( و تاسیس »اداره عتیقات« 
)یزدانی:138۰(، نخستین گام ها در مسیر تأسیس را برداشت. در سال 1315 ه.ش ساخت ساختمان کنونی موزه ایران 
باستان به پایان رسید و دایره  عتیقات هم به ساختمان موزه ایران باستان منتقل شد و مدت کوتاهی به عنوان »اداره  آثار 

1- استادیار، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی 
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باستانی« و سپس »اداره کل باستان شناسی ایران« و از سال 135۰ به نام »مرکز باستان شناسی ایران« هدف های خود را 
دنبال کرد و امروز هم با نام سازمان میراث فرهنگی کشور انجام وظیفه می کند)معصومی 41:1383(. 

اما اگر به موضوع باس��تان شناسی به عنوان یک رش��ته دانشگاهی بنگریم، باستان شناسی یکی از شاخه های علوم 
انسانی است که در کشور همچون سایر رشته های علوم انسانی با مشکالت عمده ای دست به گریبان است. به نظر 
می رس��د یکی از عمده ترین و بنیادی ترین ضعف های علوم انسانی در ایران به مسئله مهارت آفرینی و کاربرد این 
علوم برمی گردد. بیشتر تحصیل کردگان از کاربرد و ماهیت رشته هایی مانند فیزیک، شیمی، پزشکی و اقتصاد و مانند 
آنها، پنداری به نسبت روشن دارند. اما پندار و درک آنها از بسیاری از دیگر رشته های علوم انسانی و اجتماعی یا 
مبهم است یا نادرست. شناساندن باستان شناسی و تاریخ و اهمیت آنها فقط در سطحی گسترده می تواند به پیشبرد 
رشته های علوم انسانی کمک کند )علیزاده 138۰: 61-58(. آن چه در سطح دانشگاه های کشور تحت عنوان یا زیر 
پوشش آموزش رشته باستان شناسی تدریس می شود بیشتر یک شبه باستان شناسی یا صورتی از باستان شناسی است 

تا باستان شناسی به مثابه پیکره ای از تخصص ها، دانش ها و رشته های اصیل دانشگاهی )مالصالحی12:1379(. 
روند ش��کل گیری این رش��ته در دانشگا ه های ایران در دو دوره قابل بررس��ی است. دوره نخست به زمان تاسیس 
دانشگاه تهران باز می گردد که با تصویب قانون تاسیس دانشگاه تهران، این دانشگاه از شش دانشکده تشکیل یافت 
که یکی از آنها دانشکده ادبیات بود. دوره لیسانس دانشکده ادبیات دارای پنج رشته تحصیلی ادبیات فارسی، فلسفه 
و علوم تربیتی، باستان شناس��ی، تاریخ و جغرافیا، زبان خارجه ) فرانس��ه، انگلیسی، آلمانی و روسی( بود)حجازی 
475:1338(. در مقایسه با مدرسه مطالعات و تحقیقات باستان شناسی در فرانسه که قسمتی از تشکیالت سازمانی 
موزه  لوور بود و به نام مدرسه  لوور نامیده می شد و فعالیت های آموزشی خود را از سال 1882 میالدی )1261 ه.ش( 
آغاز کرد، در ایران نخستین گروه از دانشجویانی که در رشته باستان شناسی تحصیل می کردند در سال 132۰ ه.ش 
یعنی صد و چهل و یک سال بعد از تاسیس مدرسه لوور از یک مرکز آموزشی باستان شناسی ایران فارغ التحصیل 
شدند)ملک شهمیرزادی 1366( و بعدها از آغاز سال تحصیلی 44-1343 که رشته های تحصیلی در دانشکده ادبیات 
و علوم انسانی دانشگاه تهران به صورت گروه های آموزشی درآمد، رشته باستان شناسی نیز گروهی مستقل شد)ملک 

شهمیرزادی 1:1378(. 
دوره دوم حیات رش��ته باستان شناس��ی از پیروزی انقالب اسالمی آغاز می شود و تاکنون ادامه دارد. در این دوره با 
پیروزی انقالب اس��المی در مسیر آموزش و پژوهش علوم انسانی در کشور تحوالت گسترده ای از حیث روشی، 
موضوعی و معرفتی اتفاق افتاده که بازنگری و برنامه های درسِی دوره های کارشناسی و ایجاد مقاطع کارشناسی ارشد 
و دکتری باستان شناسی در دانشگاه های دولتی و آزاد، از جمله این تحوالت است. با این حال آنچه باید مورد بررسی 
قرار گیرد  و آن را می توان هدف کلی پژوهش حاضر قلمداد نمود، برنامه های آموزش��ی این رش��ته و سیر تحول 
این برنامه ها، روندهای پژوهشی، مبانی فکری و نظری حاکم بر برنامه های آموزشی، مناسبات با تحوالت کشور و 
رهیافت های علمی مطالعه این رشته در طی این دو دوره و در یک جمع بندی کلی نسبت بین مهارت و تحصیل و 

اشتغال دانش آموختگان این رشته است.  
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بررسی و تحلیل تاریخی وضعیت برنامه های آموزشی دانشجویان 
رشته روان شناسی از حیث مهارت افزایی و اشتغال دانش 

آموختگان آن در مقاطع مختلف تحصیلی از تاسیس دانشگاه 
تهران تا اجرای برنامه های جاری آموزشی )1395(

اسماعیل ناصری1

چکیده

روان شناسی پیشینه ای طوالنی اما به عنوان یک علم تاریخچه ای کوتاه دارد. پیشینه و تاریخ فلسفی روان شناسی به 
هزاران سال قبل بر می گردد. در قرن های چهارم و پنجم پیش از میالد، افالطون و ارسطو، و دیگر دانشمندان 
یونان باس��تان )شولتز و شولتز، 1996( و از تمدن های ایران، مصر و هند با بسیاری از مسائلی که روانشناسان 
امروزی با آنها س��ر و کار دارند دست و پنجه نرم می کردند؛ مسائلی مانند حافظه، یادگیری، انگیزش، ادراک، 
خواب دیدن، و رفتار نابهنجار. در قرون 18 و 19، فلس��فه ماش��ین گرایی و مسئله ذهن و بدن دکارت2، فلسفه 
تجربه گرایی3 و تداعی گرایی4 الک5، برکلی6 و هیوم7در ش��کل گیری روان شناس��ی نقش موثری داش��ته اند. 
همچنین پیدایش روان شناس��ی تحت تاثیر کارهای دانش��مندان علوم طبیعی ق��رن نوزدهم به ویژه در حوزه 
فیزیولوژی بوده اس��ت. در این بخش پژوهش های پسیکوفیزیک وبر8 و فخنر9 تاثیر ماندگاری بر فعالیت های 
روان شناس��ان در طی دهه های بعد داش��ته اس��ت. تاریخچه کوتاه روان شناس��ی به عنوان یک گرایش علمی 
دانشگاهی به تاس��یس اولین آزمایشگاه روان شناسی در دانشگاه الیپزیک آلمان توسط ویلهلم وونت در سال 
1879 برمی گردد )الندین، 1996(. س��اختارگرایی1۰ اولین رویکرد نظری غالب در روان شناسی بود که توسط 
ش��اگرد وونت، تیچنر پایه گذاری شد. تیچنر موضوع روان شناسی خود را تجربه هوشیار در نظر گرفت و با 

1- عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی ومطالعات فرهنگی
2- Descartes
3- empiricism
4- associationism
5- Locke
6- Berkeley
7- Hume
8- Weber
9- Fechner
10- structuralism
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روش درون نگ��ری1 به مطالعه آن می پرداخت. ویلیام جیمز2، تحت تاثیر کارهای چارلز داروین3 و در واکنش 
به رویکرد ساختارگرایی، رویکرد کارکردگرایی4 را پایگذاری کرد که به جای تجزیه هوشیاری، به کارکرد آن 
توجه داشت. به موازات این دو رویکرد، روانکاوی5 فروید6 در وین و رفتارگرایی واتسون7 در شیکاگو شکل 
گرفت که چند دهه گفتمان غالب در روان شناسی بودند. در اواسط و اواخر قرن بیستم به ترتیب دو رویکرد 
انسانگرایی8 و شناختی9 پا به عرصه وجود گذاشتند و در حال حاضر رویکرد شناختی گفتمان غالب در روان 
شناسی است )شولتز و شولتز، 1996(. آشنایی با روان شناسی نوین در ایران تاریخچه ای 7۰ ساله دارد. اولین 
کتاب تالیفی روان شناسی در ایران توسط علی اکبر سیاسی، پدر روان شناسی نوین در ایران، در سال 1317، 
با عنوان علم النفس یا روان شناسی از نظر تربیت چاپ شد. در کنار فعالیت های علمی سیاسی، محمد باقر 
هوشیار و محمود صناعی از پیشگامان علم روان شناسی نوین در ایران بوده اند. سابقه تدریس روان شناسی در 
ایران به زمان تاسیس دانشگاه تهران در سال 1313 برمی گردد که این رشته در قالب یک کرسی تعریف شد 
و سیاسی سمت استادی آن را بر عهده گرفت. تاسیس اولین آزمایشگاه روان شناسی به سال 1312 برمی گردد 
که به همت اس��داهلل بیژن در دانشس��رای عالی راه اندازی ش��د. گروه روان شناس��ی در سال 1342 تشکیل و 
اقدام به پذیرش دانش��جو کرد. نخس��تین انجمن روان شناسی در سال 1347 در دانشگاه تهران تاسیس گردید 
و در سال 1354 اولین سمینار خود را با عنوان »کاربرد روان شناسی در شئون مختلف جامعه متحول امروز« 
برگزار کرد. امروزه رش��ته روان شناسی در اکثر دانشگاه های کش��ور با گرایش مختلف در مقاطع کارشناسی، 
کارشناسی ارشد و دکتری تدریس می شود. این گرایش ها عبارتند از روان شناسی عمومی، روان شناسی بالینی، 
روان شناس��ی و آموزش کودکان استثنائی، روان شناسی تربیتی، روان سنجی، روان شناسی کودک، روان شناسی 
س��المت، روان شناسی صنعتی و س��ازمانی، روان شناسی علوم اعصاب ش��ناختی و روان شناسی خانواده. 32 
دانشگاه از دانشگاه های وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و در مجموع 85 گروه آموزشی در زمینه روان شناسی 
فعال هستند. در مجموع 8 انجمن علمی در معاونت پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در این حوزه 
ثبت شده است از جمله انجمن روان شناسی ایران، انجمن روان شناسی اجتماعی ایران. نزدیک به 3۰ نشریه 
تخصصی و علمی-پژوهش��ی درحوزه روان شناس��ی وجود دارد )یعقوبی، 139۰(. از بین مشاهیر رشته روان 
شناس��ی در ایران می توان از علی محمد کاردان، سعید شاملو، محمود منصور، پریرخ دادستان )چهره ماندگار 

در سال 1381( نام برد.

1- introspection
2- William James
3- Charles Darwin
4- functionalism
5- pschoanalysis
6- frude
7- watson
8- humanistic
9- cognitive
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تحلیل تاریخی و بازخوانی انتقادی تاریخ و روند تحول برنامه های 
 آموزشی رشته علوم تربیتی در مقاطع گوناگون تحصیلی 

از آغاز تا امروز)1395 شمسی(

سید روح اهلل شهابی1

چکیده

دشواری در فهِم چیستی و ماهیت علوم انسانی، به تعریف چیستی و ماهیت موضوع های علوم انسانی نیز تعمیم 
یافته است و به همین دلیل در تعریف علوم تربیتی به عنوان یکی از موضوع های علوم انسانی، اتفاق نظر وجود 
نداش��ته است و تعاریف از آن بر اس��اس پارادایم های مختلف علوم انسانی متفاوت بوده است. به نظر می رسد 
چگونگی نگاه به تعریف و ماهیت علوم تربیتی، تعیین کننده نحوه آموزش رسمی آن در کشور  )برای مثال تحول 
برنامه آموزشی، روند مطالعات، گفتمان های مطرح، مبانی فکری و معرفتی، نسبت با تحوالت جامعه و مانند آن(  
بوده است. وضعیت آموزش علوم تربیتی در کشور را می توان از سه منظر مورد توجه قرار داد 1. تاریخ رشته و 
برنامه های آموزشی آن از آغاز تا به امروز، 2. مبانی معرفتی در دوره های تاریخی مختلف، و 3. نسبت با تحوالت، 
توسعه و پیشرفت در دوره های تاریخی مختلف. پژوهش حاضر در فاز نخست به دنبال نیل به هدف اول یعنی 
بازخوانی انتقادی ش��کل گیری و تحول برنامه های آموزش رس��می رشته علوم تربیتی در کشور از آغاز تا امروز 
خواهد بود. روش مطالعه حاضر کیفی و از نوع پژوهش تاریخی و ابزار گردآوری داده ها، منابع کتابخانه ای مکتوب 
و نیز مصاحبه های شفاهی خواهد بود. بر اساس روش تحقیق تاریخی پس از توصیف زمان، مکان، چگونگی و 

کنش گران انسانی معطوف به اهداف، ارائه تبیین و نتیجه گیری صورت خواهد گرفت.     

1- استادیار، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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تحلیل و بررسی تاریخی و انتقادی وضعیت برنامه های آموزشی 
 از حیث مهارت افزایی دانشجویان حوزه الهیات

 ) مطالعه موردی رشته فلسفه وکالم اسالمی( و اشتغال 
دانش آموختگان آن در مقاطع گوناگون تحصیلی از ابتدای 

تأسیس این رشته در دانشگاه تا سال 1395
طاهره کمالی زاده1

چکیده

ارزیابی مس��تمر امور و نسبت س��نجی مداوم آنها در پیوند با وضعیت مطلوب موجب اصالح، جرح و تعدیل و 
ارتقای آن امور خواهد شد. »الهیات« نیز آنگاه که به مثابه رشتة علمی در ساحت آموزش در نهاد دانشگاه مورد 
بررسی قرار می گیرد از این قاعده مستثنی نیست. این ارزیابی البته مناظر و حیثیات مختلف دارد. بررسی تحوالت 
تاریخی و انتقادی فعالیت های آموزش��ی  پژوهشی رشتة »الهیات، فلسفه  و کالم اسالمی« در ایران معاصر از بدو 
تأسیس در مجموعه ای به عنوان »معقول و منقول« تاکنون، استخراج کارنامه آن از منظر تاثیرگذاری و کاربردی 
بودن برنامه های آموزشی، ارزیابی کارکرد دانش آموختگان آن از جهت مهارت و اشتغال مسئله اصلی این پژوهش 
است. به این منظور، بازنگری هدفمند، واقع بینانه و مستمر برنامه ها و کارکردهای آموزشی رشته دانشگاهی الهیات 
متناسب با نیازهای کشور به عنوان یکی از اهداف مهم طرح، مدنظر این پژوهش است. پژوهش حاضر این مسئله 

را در سه محور کلی ذیل بررسی می نماید:
محور اول: بررسی انتقادی تحوالت تاریخی رشته »الهیات؛ فلسفه  و کالم اسالمی«؛ محور دوم: بررسی انتقادی کمیت 
و کیفیت برنامه های آموزشی و پژوهشی این رشته؛ محور سوم: بررسی و تحلیل وضعیت مهارت و اشتغال دانش آموختگان 
این رش��ته در طول سابقه این رشته در دانش��گاه. در نهایت در این پژوهش پس از بررسی ابعاد سه گانه پیشین، 
راهکارهایی برای افزایش مهارت های دانش آموختگان رشته الهیات، فلسفه  و کالم اسالمی و بهبود وضعیت اشتغال 
آنان ارائه خواهد ش��د. در این پژوهش گردآوری داده ها از رهگذر اس��ناد و مدارک آرشیوی، منابع کتابخانه ای و 
نیز مصاحبه و گفت  وگو با متخصصان، صاحب نظران و دست اندرکاران فراهم می شود. شیوة پردازش داده ها نیز 

توصیفی و تبیینی خواهد بود.

1- دانشیار، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی
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علوم انس�انی و اشتغال اس�ت. شاغلین دارند 
از کار فاصل�ه می گیرند. خواهش�مند اس�ت 
ابت�دا تعریفی از ش�غل و ش�اغل ارائه دهید؟ 
مشکل مفهوم بندی است. دولتی که می گوید 
دانشجو شاغل است از شغل یک تعریف دارد 
و دولت دیگر می گوید دانشجو شاغل نیست، 
تعریف دیگر. پس اول از نظر علمی شغل چه 

تعریفی دارد و چه کسی شاغل است؟  

 دکت�ر منصورن�ژاد: مس�تحضرید ک�ه ط�رح 
اعتالی علوم انسانی در پژوهشگاه علوم انسانی 
و مطالعات فرهنگی در دست اجرا است. یک 
مح�ور از مباح�ث این طرح، بحث و مس�ئله 
اش�تغال است. نسبت علوم انس�انی و اشتغال. 
علوم انسانی چه کاری برای اشتغال می تواند 
انجام دهد و وضعیت فارغ التحصیالن علوم 
انسانی از جهت شغلی چیست؟ بحث ما بیشتر 

 خاستگاه های متعدد
 مشکل اشتغال

گفت وگو با دکتر مقصود فراستخواه درخصوص اشتغال
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که واقعا کار می کند و براساس نیازهایش کار می کند. 
کس��انی هس��تند با یک کار نمی توانند زندگی شان را 
تامی��ن کنند، حتی بعد از ظهره��ا کار می کنند و پنج 
ش��نبه و جمعه ها کار می کنند. کار منظ��ورم این بود 
به این معنا ش��غل در ایران مسئله است. بیکاری مهم 
اس��ت.  و من مخصوصاٌ نگران دانشجویان هستم. به 
ویژه دانش آموختگان دانشگاهی، بیکار خیلی باالست 
دانش آموخته های برق، مکانیک، حتی دو رقمی های 
کش��اورزی که 3۰درصد بیکار هستند. االن 4۰ تا 5۰ 
درص��د دانش آموخته بیکار داریم. این آمار را بگویم 
خیلی ناراحت کننده اس��ت. من از سازمان های معتبر 
تحقیقات ملی و از مرکز آمار ایران و سازمان مدیریت 
آمارهایی می دادند، اختصاص به علوم انسانی هم ندارد 
از فنی مهندسی انتظار می رود، زودتر به شغل برسند 
اما چنین نیس��ت. پزش��ک هایی داریم به نام و نشان 
می شناس��م کار کیفی انجام دادند متاسفانه کار ندارند 
بیکار هس��تند بیکاری دانش آموختگان یک مش��کل 

است.
 

دکت�ر منصورنژاد:  مه�ارت را در چند جمله 
بفرمایید. تعریف مهارت چیست؟ 

 ability، دکتر فراستخواه: اصطالحاتی داریم با نام
knowledge، skill، competency ، ما این 
مجموع��ه اصطالحات را صالحیت هایی می دانیم که 
کس��ی بتواند کار کند و تجربیات و توانایی و دانشی 
نس��بت به خود و محیط داشته باشد. مهارت که اگر 
کسی داشته باشد می تواند مشارکت اجتماعی داشته 
باش��د و اثربخش باش��د و کارآمد می ش��ود. مهارت 
وقتی اس��ت که کاربس��ت دان��ش را در نگرش هایی 
داش��ته باشد و یک سلس��له توانایی هایی داشته باشد 

دکتر فراس��تخواه: شغل معلوم است به معنای عرفی 
کلم��ه. از نظ��ر من ع��رف خیلی مهم اس��ت، عرف 
شکل دمیده است. حتی در منابع دینی ما آمده: »وامر 
بالعرف«، عرف یک مأخذ هس��ت، عرف بر اس��اس 
عقل سلیم است، عرف جنبه ارش��ادی دارد و اسالم 
بسیاری از چیزها را به جهت عرفی بودن امضا نمود. 
شورا را قبول کرده  به عنوان عرف پسندیده و پذیرفته 
اس��ت. عرف مبنای بخش بزرگی از احکام است. در 
ادیان الهی عرف در قرآن آمده، عرف مهم است. عرف 
شغل، در آمارنامه ها در سرشماری ها و در تحقیقاتی که 
در مرکز آمار آمده چقدر نرخ مشارکت اشتغال است، 
چقدر بیکار داریم، چند ساعت کار در هفته، شغل به 
حساب  می آورند به نظر من درست نیست. شغل همان 
چیزی است که در عرف می گوید، کسی شاغل است. 
شاغل نه شاغل به  تحصیل، شاغل به کار، نه فعالیت 
داوطلبانه اجتماعی، فعالیت های مدنی می کنند، فعالیت 
اجتماعی می کنند، به شکل داوطلبانه کار می کنند. شغل 
به معنای انتفاعی، مشاغل تخصصی وجود دارد طبقه 
بندی مشاغل وجود دارد. مشاغل طبقه بندی مشخصی 
در همه جای دنیا دارند. مثل س��ازمان بین المللی کار 
ILO که مراجعه کنید و مقایس��ه کنید نیروی کار را 
labor force تعریف کردند. کسانیکه در ایران کار 
می کنند بخش خصوصی، بخش دولتی، یا به ش��کل 
کارگاه های کوچک، یا شرکت ها یا به شکل تعاونی ، 
بخش های اختصاصی تعریف ش��ده اس��ت. به انواع 
صورت بندی های کاری، اداری و پیمانی و آزمایشی 
و رس��می اشتغالی هست. همراه پروژه ها است. یک 
چیزهایی وجود دارد که وقتیکه می گویند کار، گاهی 
در آن اشتغال گاهی می خواهند آمار بیکاری را بیاورند 
پایین، دروغ هایی وجود دارد. اصوالٌ کار یعنی کس��ی 
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post-secondary ed-اانشگاه مهارتی که به آن 
ucation  می گوییم. یک آموزش پسا دوره متوسطه 
یعنی یکسری کاردانی در زمان قدیم بود در کشورهای 
دنیا خیلی جدی می گیرند و خیلی مدرک گرایی وجود 
ندارد دنیا خیلی ج��دی می گیرد. در چین، ژاپن، کره 
جنوبی، آلمان و ایاالت متحده آمریکا خیلی توسعه پیدا 
کردند دوره های زیادی وجود دارد یک ماهه، سه ماهه، 
ش��ش ماهه و... مثل فنی و حرفه ای در ایران، آموزش 
علمی کاربردی داریم، آموزش عالی فنی و حرفه ای و 
آموزش عالی داریم همه اینها دانشگاه شدند بر مبنای 
گروه 8  ش��ورای انقالب فرهنگی که دانشگاه علمی 
کاربردی بر اس��اس آن تش��کیل شد فرصت محدود 

است، مهارت معلوم است، شغل معلوم است.

دکت�ر منصورن�ژاد: مس�ئله ای داری�م بح�ث 
کاربردی کردن علوم انس�انی؟ علوم انس�انی 
چه مشکلی را از مردم حل می کند. مناسبات 
علوم انسانی و اشتغال را بفرمایید. به نظر می 
رس�د این موضوع در س�طوح مختلف جای 
بح�ث دارد. چقدر ب�ه مبانی باز م�ی گردد، 
ب�ه سیاس�تگذاری چ�ه، و به اج�را و غیره چه 
میزان مربوط اس�ت. پس از مناسبات این دو 

بفرمایید؟ 
دکت��ر فراس��تخواه: من تاکی��د دارم دانش��گاه برای 
اشتغال نیست، دانشگاه های مختلفی هستند .دانشگاه 
خاصی می توانند اشتغال ایجاد کند همینطور دوره ها، 
هدف های بزرگی دارند می خواهند دانش��مند تربیت 
کنند، می خواهند علم تولید کنند. این خودش ارزش 
اس��ت، علم نور اس��ت. االن همه چیز شعاری است. 
دانش��گاه قابل تقلیل به شغل نیس��ت. دانش آموخته 

مهارت های زندگی فعالیت های انتفاعی و غیر انتفاعی، 
مهارت اختصاصی به ش��غل ندارد و مهارت در همه 
چیزهای زندگی، مهارت یک سلس��له آگاهی ها و یا 
یک سری ارزش ها را بتواند به کار گیرد و یک سلسله 
توانایی هایی است که انس��ان را توانا می کند در واقع 
قادر می سازد بتواند مسئله حل کند، بتواند به کار گیرد، 
آن آگاهی ه��ا را تولید کند، خدمات��ی ایجاد کند و به 

نیازها پاسخ دهد. مهارت مثل تعلیم و تربیت است. 

دکتر منصورنژاد: با ای�ن وصف مهارت لزومًا 
به تحصیل گره نمی خورد و فرد غیر تحصیل 
کرده هم می تواند مهارت داش�ته باشد؟ پس 
گرچ�ه از طری�ق علم ه�م مهارت به دس�ت 
می آید، اما از غیر دانشگاه هم می توان مهارت 

کسب کرد.
دکتر فراستخواه: عرض کردم یادگیری هم همینطور 
اس��ت. یادگیری رسمی داریم و یادگیری غیررسمی. 
آموزش رس��می و غیررس��می داری��م.  وقتی تجربه 
می کنی��م یاد می گیری��م، وقتی کت��اب می خوانیم یاد 
می گیرم. وقتی در دوره های آموزشی کوتاهی شرکت 
می کنی��م، مثل ف��ن آوری ارتباط��ات و اطالعات، یاد 
می گیرم اینها هم یادگیری اختصاص به مدرسه ندارد. 
یعنی حتی بعضی از متفکران مدرسه زدائی دارند. برای 
اینکه کسی نمی تواند یادگیری الزم را داشته باشند. حتی 
دانش آموزان در خارج از مدرس��ه بهتر یاد می گیرند. 
دانشگاه ها هم همینطور است دانشجویان هم خارج از 
دانشگاه بهتر مهارت یاد می گیرند. در دانشگاه مهارتی 
داری��م مثل مهارت کاربردی تاکید من این اس��ت که 
دانشگاه ذومراتب است، تشکیک دارد و طیفی است. 
ما این دانشگاه ها را می گویم، دانشگاه علمی- کاربردی، 
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دانشجو فارغ التحصیل شد وارد جامعه شود وارد کار 
شود ما فکر این را نکردیم که  اقتصاد ما دانش آموخته 
نمی خواهد و دانش آموخته زیاد کردند اما اقتصاد پس 
زد. اقتصاد ما بیمار است. برای این مدعا یکسال پیش 
مواردی را باید مطرح می کردم، اما االن متاسفانه شواهد 
الزم نیست. اقتصاد لنگ است ساختار اشتغال ما لنگ 
است. تا زمانی که سیاست های دستمزد و سیاست های 
اقتصادی این است خیلی ما دانش آموخته نیاز نداریم، 
اقتصاد ما مبتنی بر علم نیست، پس دانش آموختگان ما 
بیکار می شوند. بهترین دانش آموختگان فلسفه بیکار 
می شوند. بهترین دانش آموختگان علوم سیاسی بیکار 
می شوند. بهترین دانش آموختگان جامعه شناسی بیکار 

می شوند ما باید اقتصادمان را درست کنیم.
 به فرض اینکه اقتصاد را درس��ت کردیم، اما دانشگاه 
را هم خراب کردیم. دانشگاه را 4۰ سال پیش خراب 
کردیم. ما برنامه ریزی درسی دانشگاه را متمرکز کردیم. 
از مرکز برنامه درس��ی دانش��گاه منحصر به سیس��تم 
متمرکز دولتی گردید. این سیستم برنامه ریزی کرد و 
به دانشگاه ها داد. ش��ما دانشگاه نشسته بودید آمدند 
و س��رفصل ها را دادند که شما به عنوان هیئت علمی 
قبول ندارید و سر فصل را مهر زدند و از مرکز گفتند 
باید تدریس کنید. براساس نیاز جامعه و نیاز بازار کار 
بررس��ی نش��د. مردم و جامعه به چه چیز نیاز دارند 
دس��ت دانشگاه را بسته ایم و این هیئت علمی مجری 
برنامه هایی اس��ت که ابالغی است. پس برنامه درسی 
متمرکز اس��ت بر اس��اس نیازهای جامعه نیازسنجی 
نشده است. جامعه، مردم، خانواده های محله، اقتصاد 
چه نیازی دارد، دانشگاه آزادی عمل ندارد تا صحبت 
بکند. این هیئت علمی مجری برنامه هایی است که به 
شکل پیشین ساخته که بیش��تر آن مهندسی بوده اند. 

دانش��گاه باید فردی موفق باش��د، از جمله موفق در 
ش��غل. هم شغل داشته باش��د و هم کار آفرین بشود. 
کس��ی که فرصت های شغلی تازه ایجاد می کند یا در 
شغل های موجود جذب ش��ود. این مشکل را داریم. 
بلد نیس��تیم یا یک مقدار با ملت صادق نیستیم. واقعٌا 
خودمان را داریم فریب می دهیم. مش��کل این بحث 
یا قضیه، علوم انس��انی اقس��ام مدعیان دارد. روایت 

ایدئولوژیک به دین آسیب زاست. 
 اما من از این مس��ائل بگذرم حقیقتی وجود دارد که 
علوم انس��انی هم مش��کلی دارد که دانش آموختگان 
نمی توانند راحت شغل داشته باشند، اثربخشی داشته 
باش��ند. خیلی نمی توانند شغل داش��ته باشند. نتیجه 
تحصیالتش��ان اثر بخش��ی داشته باش��ند. چرا؟ من 
می گویم علت آن چند چیز است. یک علت این است 
که اصاًل آیا در ایران ساختارهای اشتغال وجود دارد؟ 
اقتصاد ایران اشکال دارد، اقتصاد براساس نفت چقدر 
آسیب پذیر است که با یک سیاست خارجی آدمهایی 
مث��ل ترامپ بتوانند با ما بازی کنند و افراد س��ود جو 
اقتصاد ایران را برهم بزنند. بعضی ها برای سودش��ان 
بازار را دچار مشکل می کنند. ساختار اقتصاد ما مشکل 
دارد. اقتصاد دس��توری که بر پایه نفتی است از اول و 
قبل از انقالب داش��ته و رانت خواری بد و بدتر شده 
است. ما از بد هم گذشته ایم. این اقتصاد و این نفرین 
نفت. اقتصاد، مدیریت شایسته ای ندارد. برنامه ریزی 
علمی برای اقتصاد نش��ده اس��ت، خیل��ی مدیریتی 
و دولت زده ش��ده اس��ت. خیلی سیاسی شده است.  
اقتصاد بر مبنای دانش نیس��ت. بچه ها می خواس��تند 
درس بخوانند ما اول انقالب، دانشگاه را تعطیل کردیم 
و بعد آمدیم آموزش عالی را رشد دادیم و دانشگاه ها 
را زیاد کردیم. این رشد اما باید طوری باشد که وقتی 
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مشکل ریشه در اداره دارد، ریشه در فرهنگ سازمانی 
دارد، ریشه در سیاست و نحوه مدیریت دارد. احساس 

مسئولیت نمی کنند.
 یک دلیل هم علم است. علم را ترجمه کردیم ما ابن 
س��ینا وار  و زکریا وار  با علم برخورد نکردیم، عصر 
اینه��ا عصر طالیی تمدن بود. ارس��طو را می فهمید، 
می توانست هم معلم شود. فارابی، فارابی بود، ابن سینا، 
ابن س��ینا بود و کندی، کندی بود. دانش��مندان دانش 
به روز، دانش عمیق داش��تند. ما این را هم از دس��ت 
دادیم. به ترجمه های ظاهری و س��طحی، گفتیم، علم 
خارجی، علم ملحد اس��ت. اسالمی کردن دانشگاه ها 
که در انقالب فرهنگی شروع شد، متاسفانه نگاه های 
ایدئولوژیک به علم داش��تند. ح��ال آنکه علم غربی 
نیس��ت، علم جهانی اس��ت. هر چند آن متون را باید 
انتقادی هم خوان��د. مرحوم عنایت هابز را می فهمید 
و هاب��ز را نقادی می کرد. به ه��ر حال ما باید توانایی 
داشته باشیم جهانی بیاندیشیم و هم محلی بیاندیشیم. 
یک زمان ترجمه کردیم و یک زمان نفرین فرستادیم. 
این هم یک داس��تان است. نگاه خالق، نگاه موسس، 
نگاه انتقادی، همین علوم انسانی، همین جامعه شناسی، 
همین فنی و مهندس��ی و... حتی ب��ه نظرم زمانی که 
احصاء العلوم فارابی نوشته می شد، زمانیکه آراء اهل 
مدینه فاضله نوشته می شد، زمانیکه مقدمه علم خلدون 
نوش��ته می ش��د و آن موقع دانش��مند جغرافیا کتاب 
می نوشتند مثاٌل جغرافیای مسعودی، مسعودی کتابی 
نبود که هیچ ارتباطی با محیط اطرافش نداشته باشد. 
هر کس کتاب را می خواند باید جغرافیا می دانست بعد 
می توانست مشکالت جامعه، مشکالت ایران را حل 
کند، واقعاٌ چه ارزش هایی این کتاب های مرجع دارد. 

دانشگاهیان به شکل سیستماتیک مشارکت باید داشته 
باش��ند. باید سیستم نمایندگی و خرد جمعی باشد و 
متخصصان باید س��ازمانی داشته باش��د. این مطلب 
از پای بس��ت ما را ویران کرده اس��ت. وقتی به نقطه 
بحران رسید، حال گفتند بله، دانشگاه غربی این است، 
این دانش��گاه ایراد دارد. باید به اینان گفت شما اصاٌل 
اجازه ندادید تا دانش��گاه راه خ��ود را برود. این نکته 
دوم که دانش آموخته گان ما بیکارند چون برنامه درسی 
دانش��گاه ها متمرکز اس��ت. حتی می توانم بگویم که 
دولتی هم نیس��ت در نتیجه دومین عامل عمده است 

در علوم انسانی هم بیشتر است 
مطلب س��وم جذب هیئت علمی است. هیئت علمی 
ذی صالح، شایس��ته که ش��خصیت حرفه ای داشته 
باش��ند، احساس مسئولیت به دانشجو بکنند، توانایی 
داش��ته باشد، با سواد باشد. اما با جذب های خاص و 
بورس های خاص، هیئت علم��ی هم به هم ریخت. 
هیئت علمی با کفایت باید صالحیت داشته باشد باید 
ایدئولوژی داشته باشد. دانشگاه را برهم ریختیم. وقتی 
مدیریت علمی دانش��گاه ها به هم ریخت، دانش��گاه 
شکل سیاس��ی به خود گرفت. هیئت علمی اول باید 
صالحیت داشته باشد که آن هم از بین رفت. بعد باید 
توسعه پیدا کند برای رسیدن به توسعه، مدیر هم باید 
توسعه یافته باشد. در نتیجه هیئت علمی ما در شرایط 
فعلی و با ویژگی هایی که یاد ش��د نمی تواند مشکلی 
حل کند. اقتصاد هم خوب باش��د، دانشجو می تواند 
برای اینکه توس��عه پیدا کند نیاز ب��ه مدیر دارد و این 

هم نشد. 
بهترین برنامه را به من بدهند اقتصاد هم وضع خوبی 
داشته باش��د باز هم کافی نیست باید توانایی خاص 
داش��ته باشد. این دانشگاه را ش��ما ناکارآمد کرده اید. 
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ب�ا عل�وم انس�انی مطرح اس�ت و ای�ن نکته با 
کاربردی ش�دن علم و ایجاد اش�تعال نسبت 
دارد. جایی گفتم علوم انسانی تقدم شأنی بر 
صنع�ت دارد و در مواردی تق�دم زمانی. در 

این  زمینه هم خواستم نظرتان را بدانم.
دکتر فراستخواه: البته علوم انسانی را نباید خیلی تافته 
جدا بافته کنیم. همه علوم یک خانواده است. طبقه بندی 
ش��جره ای از علم داریم. یعنی س��اختار درختی، ولی 
تصور من این اس��ت که به عنوان یک دانش آموز که 
همه علوم با هم ارتباط دارند و با هم می توانند مسائل 
بشر را حل کنند. بدون گرایش رشته ای. ولی در واقع 
علمی با طبیعت کار دارد و علمی با روح و انسان کار 
دارد. ولی این نکته هم واضح اس��ت که علوم انسانی 
مس��تقیم با روح بش��ر کار دارد و صنعت با ماده و از 
ای��ن رو، روح بر ماده مقدم اس��ت.  وقتی طبیعت را 
بشناسیم ولی خود انسان را نشناسیم، طبیعی است که 
مشکل داریم. در صنعت، ما مدیریت و تحقیق داریم 
و با مس��ائل کار داریم. صنعت ما مونتاژ اس��ت که به 
علم نیازی ن��دارد. بخش بزرگی از صنعت در دنیا بر 
اساس علوم انسانی پیش می رود همه جای دنیا تمام 
کارخانه ها و تمام کارهای سخت مثل معدن که پشت 

آن علوم انسانی وجود دارد.   
      

دکت�ر منصورن�ژاد: »ماکس وب�ر«، در کتاب 
اخالق پروتستان و روح سرمایه داری آورده 
اس�ت که اولین گام  و اولی�ن  وظیفه ای که 
روح س�رمایه داری را تولید کرد به این دلیل 
اس�ت که از نگاه دین�ی گفتند که کار هدف 
اس�ت و روح کار مقدس است. نسبت دین و 

اشتغال را چگونه می بینید؟
 دکتر فراستخواه: اگر سرمایه فرهنگی سرمایه معنوی 
و معرفتی می ماند این ظرفیت ها می بود و هست، ولی 
وقتی تبدیل به ایدئولوژی دولتی می شود، جلوی کارها 
را می گی��رد. یعنی نور هم حجاب می ش��ود. دین هم 
خود حجاب می ش��ود. من فکر می کنم از این ذخایر 

می توانستیم استفاده کنیم و کردیم. 
عامل دیگر هم در بیکاری این است که علم را ناعلم 
کردیم. بچه هایی آمدند به دانش��گاه، اصاًل جامعه به 
آنها نیاز نداش��ت. دوم به دانش��گاهی آوردند که این 
دانشگاه استقالل نداشت و سوم به دانشگاهی آمدند 
که مدیریت آن هم دست خودش نبود و هیئت علمی 
خودش را نمی توانس��ت انتخاب کن��د. چهارم اینکه 
هیئت علمی هم که ف��رض که بود مدیریت نبود که 
کم��ک کند تا توس��عه یابد خود علم را هم درس��ت 
حسابی نگرفتیم. روش تدریس  و تحقیق را هم ببیند 
مثال در رساله ها. هیئت علمی ایران از همه چیز مایوس 
است. این آغاز سقوط در ایران است. باید امید و انگیزه 
در دانش��جو ایجاد کنیم. استادی که امیدی ندارد طبعًا 
روزی این موارد به دانش��جو انتقال پیدا می کند و بذر 
ناامیدی در او ایجاد می شود. وقتی خودت امیدواری، 

به دانشجو هم منتقل می کنی.

دکتر منصورنژاد: امروزه بحث ارتباط صنعت 
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ش��رکت های معمولی به شرکت های دانش بنیان نگاه 
جدیدی اس��ت که با توجه به تح��والت مختلف در 
حوزه صنعت، در همه جای جهان ش��اهد آن هستیم. 
در این دیدگاه به جای صاحبان سرمایه که به صورت 
سنتی موجب رشد و توسعه صنعت می شوند، اهالی 
دانش��گاه و آنهایی که اهل علم هس��تند به این نتیجه 
رسیدند که وقتی علم را تولید می کنیم، علم به ثروت 
تبدیل می ش��ود و این سود به نفع دیگران است مثال 

نعیم�ی: اولین س�وال اینجان�ب از خدمتتان 
در مورد این مس�ئله اس�ت که چه تعریفی از 
شرکت های دانش بنیان و مرکز رشد می توان 
ارائه کرد و در کش�ور در حوزه علوم انسانی 
و در دیگر علوم و به ویژه در پژوهشگاه علوم 
انس�انی این شرکت ها و مراکز از چه اهمیتی 

برخوردارند؟
دکت��ر دالون��د: مراکز دانش بنی��ان یا تغییر ن��گاه از 

علوم انساین و مرکز  رشد
 گفت وگو با دکتر حمیدرضا دالوند 

مسئول راه اندازی مرکز رشد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی



گفت وگو

پیش شماره چهارم، پاییـز 97
112

و در نهاد ریاس��ت جمهوری توس��عه یافت��ه به ویژه 
در حوزه علوم فنی، مهندس��ی، مثل دانشگاه شریف، 
دانشگاه امیرکبیر که دانشگاه های پیشرو هستند. برای 
دانش آموختگان و اساتید این رشته ها فضایی در اختیار 
گذاشته شد. شرکت های کوچک نوپایی شکل گرفتند 
و بعضی از آنها به شرکت های بزرگی تبدیل شدند که 
با گردش مالی چشم گیری در کشور در حال فعالیت 

هستند. 

نعیمی: در واقع مراکز رش�د برای حمایت از 
شرکت های دانش بنیان تاسیس شد؟

دکتر دالوند: بله در واقع کس��ی که اهل دانش است 
معموال س��رمایه اولیه ای ندارد تا ایده خود را به عمل 
تبدیل کند و به قول بازاری ها دامنه ریس��ک آنها باال 
اس��ت. اگر بخواهد ایده خ��ود را به عمل تبدیل کند 
اول به س��رمایه اولیه و بعد به مکان و اعتبار نیاز دارد. 
بنابر این دولت و دانشگاه یعنی معاونت فن آوری نهاد 
ریاست جمهوری سعی کرده اس��ت راهکارهایی را 
پیش بینی کند تا دامنه ریسک را برای صاحبان ایده کم 
کند یا به آنها یاری رس��اند تا بتوانند در بازار کار دوام 
بیاورند یا به قول دیگر هزینه های آنها را کم کنند. در 
سال های قبل پارک های علم و فن آوری)پردیس ها( و 
بعد مراکز رشد و بعد مراکز نوآوری را طرح و حمایت 
کردند. پس این مراکز نوآوری، مراکز رشد و در ابعاد 
بزرگتر پارک های علم و فن آوری که فضاهایی اند که 
هم دامنه ریس��ک را برای صاحب ایده و سرمایه کم 
می کند و هم در جلب مخاطب و ایجاد بازار و اعتماد 
موثر هستند و کمک می کنند و هزینه های تولید را کم 
می کنند و هم اینکه موانع دس��ت و پاگیر مثل گرفتن 
مجوزها و مسائل مختلف را برای این افراد کم می کند. 

مکانیک اختراع شد و افراد دیگر سود ببرند. پس وقتی 
چیز جدیدی را کش��ف کردی��م و می تواند به ثروت 
تبدیل ش��ود خودمان آن را به ث��روت تبدیل کنیم و 
ش��رکتی را بنا بر یافته های علمی خودمان پایه ریزی 
کنیم و در نهایت س��ود آن برای خودمان باش��د. این 
شرکت ها را اصوال ش��رکت های دانش بنیان  نامیدند. 
یعن��ی بر پایه دانش هایی که اه��ل دانش تازه آن را به 
دس��ت آورده اس��ت که معموال خود صاحبان دانش 
ی��ا حلقه نزدیک ب��ه آنها مثل ش��اگردها یا همکاران 
آنها به این دس��ت آوردها رسیده اند. معموال این افراد 
ک��ه می خواهند علم را به ث��روت تبدیل کنند ممکن 
است به موانعی برخورد کنند و همچنین به امکانات 
و سرمایه اولیه نیاز دارند. شرکت هایی مثل شرکت های 
شتاب دهنده، شرکت های همکار، شرکت های پشتیبان 
و مراکز دانش��گاهی به آنها کمک می کنند. بنابر این، 
این نگاه، نگاه جدیدی اس��ت که تقریبا صاحبان علم 
می خواهند در این فراین��د تولید علم به ثروت نقش 
داشته باشند و شرکت های جدیدی به وجود آمد به نام 
شرکت های دانش بنیان. شرکت های دانش بنیان برآمده 
از مراکز علمی هستند و کسانی که صاحب علم اند از 
منافع این شرکت ها منتفع می شوند. استاد دانشگاه فقط 
اکتفا به درآمد دانشگاهی نمی کند بلکه از درآمدی که 

از تولید علم او به دست آمده نیز بهره خواهد برد. 
در ایران هم با توجه به شرایط جهانی که اتفاق افتاده 
این نگاه تقریبا طی یک دهه گذش��ته ش��کل گرفته 
است. مراکز دانش��گاهی نیز در راستای تحقق شعار 
وحدت بین دانش��گاه و صنع��ت و جامعه تقریبا به 
این س��و می روند که یافته های علمی به دس��ت آمده 
را الگوسازی و تبدیل به شرکت های دانش بنیان کنند. 
این اتفاق در دولت آقای روحانی ش��کل گرفته است 
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پذیرفته و بعد این ایده ها حمایت ش��وند تا بتوانند به 
 ش��رکت کوچک تبدی��ل و به بازار کار وارد ش��وند. 
بنابر این فضای گلخان��ه ای از ایده های برتر حمایت 
می کند و کوش��ش می کند تا این ایده ها را به شرکت 

تبدیل کند. 

نعیمی: این مراکز رش�د در علوم انس�انی چه 
جایگاه�ی دارد و ب�ه چ�ه دلی�ل از اهمی�ت 

برخوردار است؟
دکتر دالوند: در مراکز رش��د علوم مهندس��ی، فنی و 
پزشکی از آنجایی که با ملموسات روبرو هستیم کار 
ساده جلوه می دهد یعنی وقتی محصولی مثل یخچال 
وجود دارد می خواهیم یخچالی اختراع کنیم که انرژی 
کمتر و بازدهی بیشتر داشته باشد و جامعه بزرگی را 
هم دربرگیرد. زیرا همه به یخچال با کیفیت نیاز دارند. 
می توان چند ش��اخص را کم و زیاد کرد و محصول 
با کیفیت تری ارائه کرد. یا می توان بر اس��اس دانش و 
خالقیت، ابزاری تولید کرد که مثال آلودگی شهری را 
ک��م کرد. پس دان��ش و خالقیت به محصولی تبدیل 
می شود اما به فضایی نیاز داریم تا سرمایه گذاری کنیم 

و این محصول تولید شود. 
اما در حوزه علوم انسانی محصول غیر ملموس است. 
مثل خودرو نیست که قابل رویت باشد و جزو نیازهای 
اولیه است و همه به آن نیاز دارند. اما محصوالت علوم 
انسانی از جنس اندیشه و غیر ملموس است. ملموس 
آن همان کتاب یا متن یا صدایی است. پس محصوالت 
علوم انس��انی 1- غیر ملموس است و 2- ابعاد بسیار 

وسیعی دارد و 3- مخاطب ندارد.
بنابر این به نس��بت علوم فنی، پزش��کی و مهندسی 
فروش ایده ها و دانش های علوم انسانی بسیار سخت 

به این دلیل مراکز نوآوری و رش��د و پارک های علم 
و فن آوری در دانش��گاه و مراکز آموزش عالی فراهم 
ش��د. این مراکز می توانند خدمات به دانش��جویان و 
اعضای هیئت علمی و افرادی که صاحب ایده هستند 
و دانش آموخته این رش��ته ها هس��تند ارائه کنند و در 
منطقه خود استقرار یابند. هم برای دانشگاه می توانند 
تولید ثروت کنند، زیرا با این اعتبار دانشگاه هم سود 
خواهد برد و در خودگردانی دانش��گاه ها خیلی تاثیر 
خواهد داش��ت و هم رابطه بین دانشگاه و صنعت را 
از صفر شروع می کنند. این شرکت های کوچک و نوپا 
شکل می گیرند و شرکت بزرگ می شود و دانش بنیان 
می ش��ود و به ش��رکت بزرگی تبدیل خواهد شد که 
صنعت را بگیرد چون از درون دانش��گاه بیرون آمده 
همیش��ه قدرت آن وابس��ته به دانش��گاه است و باید 
آخرین نگاه را بگیرد و خود مراکز نوآوری ایجاد کند 
و ایده ها را بگیرد و این روند را پیش گیرد تا به رشد 

صنعت کمک کند. 
بنا بر این تعریف، مراکز رشد شرایط ساده گلخانه ای اند 
که جوانه با اس��تعدادی در آن پرورش  یابد و به بازار 
رود بدون آنکه زیر دس��ت و پا له شود. در واقع با دو 
کار یعنی با حمای��ت و تربیت این جوانه و با الگوی 
علمی ش��کوفا می شود. در نتیجه تفاوت شرکت های 
س��نتی و شرکت های دانش بنیان در همین نکته است 
یعنی ش��رکت های دانش بنیان از ابتدا با الگوی علمی 

شکل می گیرند و توسعه می یابند. 
مراک��ز نوآوری یا رش��د و بزرگت��ر از آن پارک های 
عل��م و ف��ن آوری، فض��ای گلخان��ه ای و حمایت��ی 
اس��ت ک��ه دانش��گاه ها و مراک��ز آم��وزش عالی یا 
ش��رکت های ب��زرگ ایج��اد می کنن��د ت��ا در آنجا 
ایده ه��ای اولی��ه ی��ا ایده ه��ای کوچ��ک در رقابتی 
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رش��د و نوآوری علوم انسانی موفق شود باید فضایی 
باش��د تا ایده هایی که دس��تاوردهای علوم انسانی را 
می تواند هنرمندانه با علوم دیگر تلفیق کند به جامعه 
و نیازمن��دان و مخاطبان ارائه کن��د. پس منظور ما از 
مراکز نوآوری و رش��د علوم انس��انی جایی است که 
اس��تعدادها، نوآوری ها، خالقیت ها را پیدا کند و این 
ایده ها را حمایت و به شرکت تبدیل کند و به تدریج 
ذائقه جامعه را به علوم انسانی عادت بدهد و از حالت 
س��نتی که نویسنده ای کتاب بنویس��د و جامعه آن را 
مطالعه کند باید تغییر داده شود. می توان در قالب فیلم، 
نمایش��نامه علوم انس��انی را ارائه کرد مثال تاریخ را با 
نمایشنامه یا فیلم می توان عرضه کرد. البته بخش هایی 
از علوم انسانی وجود دارد که بیشتر خدماتی هستند 
مثل امور مالی و حس��ابداری که کاربردی تر است و 
خدمات بیشتری می تواند ارائه کنند. البته با تکنولوژی 

باید حتما تلفیق شوند. 

نعیمی: به چه دلیل پژوهش�گاه علوم انس�انی 
ایجاد مرکز رش�د را در پژوهش�گاه ضروری 

می داند؟ 
دکتر دالوند: پژوهشگاه علوم انسانی این ادعا را دارد 
که مرجع علوم انس��انی در کشور است، پس باید در 
وضعی��ت موجود راهی را پی��دا کند که از یک طرف 
خیل عظیم دانش آموختگان علوم انس��انی و از طرف 
دیگ��ر نیازهای جامعه و رنجی ک��ه از عدم آگاهی از 
دستاوردهای علوم انسانی می برد مد نظر قرار دهد و 
این وظیفه را دارد که وارد میدان شود و خالء حاکم را 
برطرف کند. باید الگوسازی کند. ظرفیت و امکاناتش 
کم اس��ت، ولی رسالت بسیار س��نگینی دارد. به این 
دلیل پژوهشگاه علوم انسانی به دنبال ایجاد یک مرکز 

است زیرا جامعه مخاطب و خریدار ما نگاه متفاوتی 
دارد. باید نگاه ها را تغییر داد. پس موانع کار در مراکز 
رش��د هر چقدر باشد در مراکز رشد علوم انسانی دو 
برابر می ش��ود. مراکز رش��د در علوم انس��انی باید به 
این نکته دقت داشته باشند که دستاورد علوم انسانی 

چیست. 
علوم انسانی به دو موضوع نگاه می کند:

1- مطالعه علوم انسانی در امور حاکمیت
2- خدمات علوم انسانی 

امور حاکمیتی به دولت ها و مسائل بنیادین برمی گردد، 
قرار نیست که مردم بخرند، بلکه دولت ها باید هزینه 
کنن��د، مثل پژوهش در مورد زبان ملی و تقویت زبان 
ملی. دولت باید برای این کار بودجه تخصیص دهد و 
این جزو وظیفه دولت است و امور حاکمیتی محسوب 
می شود. اما همین دانش زبان شناسی که برای تربیت 
زبان و زبان ملی است می تواند خدماتی در حوزه علوم 
شناختی، روان شناس��ی، آموزش زبان، یادگیری زبان 
ارائ��ه کند. مثل آموزش زبان ی��ا خط به دانش آموزان 
یا پژوهش در مورد قصه های ایرانی که می توان از این 
پژوهش در تهیه انیمیشن استفاده کرد. یا می توان روی 
طراحی زبان کار کرد. بنابر این علوم انس��انی در کنار 
اهداف کالن حاکمیتی، خدمات و دس��تاوردهایی نیز 
دارد که در زندگی افراد موثر می تواند باش��د که البته 
علوم انس��انی به تنهایی نمی توان��د این خدمات را به 
جامعه مستقیم برساند باید با علم دیگر ترکیب شود. 
مث��ال با مطالعه لباس ها الگوی جدی��د ارائه کند. هنر 
فیلم سازی می تواند کمک کند تا انیمیشن ساخته شود. 
بنابر ای��ن در علوم انس��انی می توان مراکز رش��د را 
روی خدمات و دس��تاوردهای آن متمرکز و با علم و 
تکنولوژی نو ترکیب کرد. پس اگر می خواهیم مراکز 
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دکتر دالوند: در پژوهش��گاه تقریبا یک س��ال است 
که ای��ن تالش را کردیم تا این مرک��ز را ایجاد کنیم. 
مشکل اصلی مشکل جا و فضای الزم است که هنوز 
حل نش��ده. ظرفیت های خوبی داریم یعنی با شبکه 
نخبگانی کش��ور روبرو هس��تیم و در اختی��ار داریم. 
یکی از قدیمی ترین مرکز علوم انسانی هستیم. اعتبار 
وزارت علوم را داریم. اس��تادان برجسته داریم که در 
همه حوزه ها فعال هس��تیم اما کافی نیست. مهم ترین 
مانع فضای فیزیکی اس��ت. راه اندازی یک مرکز رشد 
نیازمند فضای مناسب است تا به شرکت های کوچک 
داده ش��ود و از آنها حمایت کنی��م تا فعالیت خود را 
ش��روع کنند و هزینه های جانبی مث��ل آب و برق و 
مالیات نداشته باشد. هنوز نتوانستیم زمینی تهیه کنیم 
و ای��ن کار را انجام دهیم. البت��ه تالش هایی کردیم با 
نهاد ریاس��ت جمهوری صحبت کردی��م و اقداماتی 
برای مجوزها انجام دادیم. با شهرداری صحبت هایی 
داش��تیم. البته قول هایی داده شده و آقای دکتر قبادی 
نیز قول هایی داده اند تا مهر امسال فضایی به مرکز رشد 

اختصاص داده شود. 

نعیم�ی: آیا تاکن�ون فراخوانی ب�رای جذب 
ایده های نو و خالق داده شده است؟ 

دکتر دالون��د: اقداماتی که ش��ده در مورد طرح های 
پژوهش��ی داخلی پژوهش��گاه صورت گرفته است. 
طرح های��ی که قادر به تبدیل ش��دن به ش��رکت های 
دانش بنیان ش��وند را مد نظر قرار دادیم و اس��تادان ما 
هم قول های��ی داده اند و از طرف دیگر دانش��جویان 
امید اصلی ما هس��تند. زیرا به دنبال ش��غل هستند و 
می خواهند مستقل کار کنند و در ضمن ایده های نویی 
دارند و نیز قدرت ریسک دارند. البته جامعه مخاطب 

نوآوری و رشد است که بتواند در آن ایده های برتر را 
جلب و حمایت کند و پ��رورش دهد و تنها به بازار 
عرض��ه نکند، بلکه باید الگوس��ازی هم انجام دهد و 
س��پس به جامعه ارائه کند. مثال اگر بتوانیم ایده ای که 
در حوزه حل مشکالت امالی زبان فارسی وجود دارد 
را پرورش دهیم و حمای��ت کنیم و به عنوان الگوی 
موفقی مشکالت چند منطقه آموزش و پرورش)مثال 
1-2-3-6-( نزدیک پژوهشگاه را بر مبنای یافته های 
زبان شناسی حل کند. می توان در مرحله بعد در مناطق 
دیگر  و در ش��هرهای دیگر هم اجرا کرد و در نهایت 

در کل کشور اجرا کرد. 
اگر در تهران با یک شرکت )1۰ نفر( می توان این ایده 
را عملی کرد پس در کرمان هم می توان شرکت 5 نفره 
را تاسیس کرد. پس اگر بتوانیم الگوهای موفقی را تولید 
کنیم و بتوانیم این الگوهای موفق را به کمک مراکزی 
مثل فنی و حرفه ای مث��ل وزارت کار، آموزش دهیم. 
در شهرهای دیگر هم که فارغ التحصیل زبان شناسی 
داریم با همین الگوی آموزش امال می توان اشتغال زایی 
کرد تا در این حوزه فعالیت کنند، زیرا در تهران طرح 
اولیه انجام ش��ده و موفق هم بوده و این الگوی موفق 
در ش��هرهای دیگر هم قابل اجرا اس��ت. پس سودی 
که به دس��ت می آید این است که پژوهشگاه می تواند 
الگوسازی و ذائقه سازی کند و می تواند ایده های برتر 
را بگیرد و ای��ن ایده ها را به الگوی موفق تبدیل کند 
و الگ��وی موفق را به کمک نهادهای ذیربط ترویج و 

گسترش دهد. 

نعیمی: تاکنون پژوهشگاه چه روندی را برای 
تاسیس مرکز نوآوری و رشد طی کرده و در 

چه مرحله و جایگاهی قرار گرفته است؟  



گفت وگو

پیش شماره چهارم، پاییـز 97
116

موانع را از بین برد.

نعیمی: طرح اعتال چگون�ه می تواند با مراکز 
رش�د همکاری کند. در واقع مراکز رشد چه 
اهمیتی برای طرح اعتال دارد و یا چه کمکی 

می تواند به طرح اعتال بکند. 
دکتر دالوند: در اساس��نامه مرک��ز که در حال تدوین 
است یکی از مستندات ما طرح اعتالی علوم انسانی 
اس��ت و در اهدافمان هم قید شده است که در تعامل 
با طرح اعتالی علوم انس��انی و پژوهشکده کاربردی 
باید کار انجام ش��ود. در پژوهش��گاه وجه نظری کار 
مد نظر اس��ت و در طرح اعتال ابعاد علوم انس��انی را 
در مقیاس بزرگتری واکاوی می کنیم. کوش��ش ما این 
است که محصوالت ما محصوالت کاربردی باشد. در 
واقع مرکز می تواند حلقه تمام ش��ده و تکمیلی طرح 
اعتال باشد. یعنی دستاوردهای طرح اعتال که می تواند 
به جامعه عرضه و از تولید به مصرف رس��انده شود. 
ممکن است در حوزه ای کار شود و با نگاه مسئله مندی 
کار می ش��ود و فرق آن با طرح های س��نتی که بیشتر 
بنیادی بودند این است که در طرح اعتال مسائل علوم 
انس��انی هدف اس��ت. وقتی طرحی مبتنی بر مسئله 
باشد باید مسئله ای را حل کند. از خود طرح، ایده ای 
استخراج می شود و این ایده به عنوان راهکاری مورد 
استفاده قرار می گیرد. پژوهشگاه نمی تواند زیرا سیستم 
اداری اجازه نمی ده��د. مثال طرحی در مورد کودکان 
کار یا کودکان استثنایی یا مسئله طالق و ازدواج انجام 
ش��ده و راهکارهای آن اس��تخراج شده است. ممکن 
است در قالب شرکت به مرکز مشاوره ای تبدیل شود 
که یافته های طرح را استراتژی خود کند و شیوه های 
اجرایی آن را در جامعه توس��عه دهد. پس مرکز رشد 

ما تمام فارغ التحصیالن علوم انسانی که صاحب ایده 
هستند در سراسر کشور از سیستان بلوچستان تا ماکو 
همه مخاطب ما هستند. اول باید فضا مشخص شود 
و اساسنامه نوشته شود و بر اساس اساسنامه فراخوان 
داده شود و به نمایش گذاشته شود و از ایده های برتر 

می توان حمایت و روی آنها سرمایه گذاری کرد. 

نعیمی: در حوزه علوم انسانی آیا مراکز رشد 
دیگری هم وجود دارد؟  

دکتر دالوند: بله در این حوزه دانشگاه عالمه طباطبائی 
مرکزی را ایجاد کرده و ش��روع خوبی داش��ته است. 
به ای��ن دلیل که فضای خوبی دارند. البته بیش��تر در 
رشته های مالی و حسابداری که پتانسیل خوبی داشتند 
استفاده کردند. شرکت های پشتیبان خوبی مثل بانک ها 
را گرفتند. دانشگاه امام صادق هم کاری را شروع کرده 

است. 
ایده های علوم انسانی در دانشگاه های مختلف وجود 
دارد مثل نمایش��گاه های هفته پژوهش و الکامپ که 
اغلب شرکت های دانش بنیان هستند و بیشتر در حوزه 
توزی��ع و تجارت فعالیت می کنن��د و نگاه پایه علوم 
انسانی دارند مثل دیجی کاال و شرکت های توزیع فیلم 
یا شیپور که تجارتی اس��ت و در حوزه علوم انسانی 
فعالیت می کنند. یا اسنپ که خدماتی عرضه می کنند. 

همه این شرکت ها از جنس علوم انسانی هستند. 
در کل علوم انسانی ظرفیت زیادی دارد. البته اگر نگاه 
به علوم انسانی تغییر کند. تجارت و مدیریت و فروش 
داده ها همه از نوع علوم انسانی است. بنابر این کشور 
ما هم می تواند از ظرفیت های علوم انس��انی استفاده 
کند. شرکت های دانش بنیان ایجاد کند و سر آغاز آنها 
هم مراکز رش��د و نوآوری است فقط باید کار کرد و 



گفت وگو

117پیش شماره چهارم، پاییـز 97

حلقه تکمیلی طرح اعتال و کاربردی سازی است.

نعیم�ی: در خاتمه اگر نظر یا صحبت خاصی 
دارید لطفا بفرمایید.

دکتر دالوند: به هر حال امیدواریم انسجامی در حوزه 
علوم انس��انی در پژوهش��گاه ایجاد ش��ود و با تغییر 
ساختارهای سنتی که وجود دارد نگاه به علوم انسانی 
تغییر یابد. چه با طرح اعتال و یا مرکز رشد. اگر استاد یا 

دانشجویی موفق شود ثروتی هم کسب می کند. 
ب��ا ارائه الگوی زن��ده می توان ای��ن کار را انجام داد. 
امیدوارم همه این فعالیت ها بتواند س��اختار سنتی را 
تغییر دهد و تغییر س��اختار سنتی باعث پیشرفت هم 

پژوهشگاه و هم جامعه خواهد شد. 




