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هاي دانشگاهيِ مربوط بـه آن، بررسـي و    در هر نظام آموزشي، يكي از مهمترين عوامل تأثيرگذار بر پيشرفت و اعتالي علوم و رشته

برنامـة آموزشـي، حلقـة    . آموختگـان اسـت   هاي آموزشي آن رشته علمي به ويژه از حيث مهارت افزايي دانـش  ارزيابي مستمرِ برنامه
آموختگـان در آن بـا كسـب     هر رشته تحصيلي، به دانـش و مهـارت بـوده و بسـتري اسـت كـه دانـش       اتصال دانشجويان و فراگيران 

هـاي آموزشـيِ يـك رشـته دانشـگاهي       با ارزيابي مداوم و مسـتمر برنامـه  . شوند هاي الزم، براي ورود به بازار كار آماده مي تخصص
برد و به شناختي از تناسب آن بـا نيازهـاي جـاري كشـور و      بودن آن پي  گرايي و كاربردي افزايي، تخصص توان به ميزان مهارت مي

اين ارزيابي، گامي مهم و موثر در جهـت اعـتالي نظـام آموزشـي كشـور و بـرآوردن شـدن صـحيح         . بازار تقاضاي آن دست يافت
لم و مهارت در آن و بنابراين واكاوي برنامه آموزشي هر رشته علمي به ويژه از حيث بررسي نسبت ع. نيازهاي جامعه نيز خواهد بود

انجامـد، از ضـرورت و اهميـت     آموختگـان مـي   نيز بررسي محتواي دروسي كه به ارتقاي مهارت افزايـي در راسـتاي اشـتغال دانـش    
  . اي برخوردار است ويژه

ا از تـوان رونـد ايـن رشـته دانشـگاهي ر      هاي آموزشي آن در ايران مـي  با بررسي و تحليل تاريخي رشته علوم اجتماعي و برنامه
هـا، موانـع و    هـا و پيشـرفت   توان بـه نقـاط قـوت و ضـعف، كاسـتي      آغاز پيدايش تا امروز مورد ارزيابي قرار داد و با اين ارزيابي مي

ها و تهديدها، مسائل و اشكاالت اين رشته در بستر و زمينه اجتماعي، فرهنگـي و دانشـگاهي كشـور ايـران دسـت       ها، فرصت چالش
ها، شناختي دقيق تر و عميق تر از وضعيت گذشـته و موجـود ايـن رشـته حاصـل و امكـان دسترسـي بـه          ولفهبا استخراج اين م. يافت

تـوان گـامي در جهـت توانمنـد سـاختن هرچـه بيشـتر رشـته علـوم           با اين دسترسي مـي . گردد هاي بالقوه اين رشته فراهم مي پتانسيل
هـاي نظـري، گفتمـاني و نهـادي آن در جهـت اعـتال و        موفقيـت  اجتماعي برداشت و در هر دو سطح فردي و اجتماعي بـا شناسـايي  

از آنجا كه اين علم با انسان و جامعه سروكار دارد، اعتالي . ارتقاي علوم انساني و معيارهاي تحول و ارتقاي علوم اجتماعي بهره برد
  .آن به پيشرفت فرد، جامعه و كشور خواهد انجاميد

آموختگان اين رشته و بررسي وضعيت اشتغال آنان و نسـبت ايـن    مهارت افزايي دانش از سوي ديگر، با شناخت و بررسي ميزان
يافتن نسبت ميان تحصـيل،  . آموختگان دست يافت توان به راه كارهايي در جهت بهبود وضعيت دانش دو مولفه مهم با يكديگر، مي

هـاي آينـده در ايـن     گـذاري  ريـزي و سياسـت   نامهآموختگان رشته علوم اجتماعي كمك شاياني به بر آموزي و اشتغال دانش مهارت
  .حوزه خواهد نمود

هاي كـالن آموزشـي بـراي رشـته علـوم اجتمـاعي و پيشـرفت آن و همچنـين          ريزي توان در تدوين برنامه هاي اين پژوهش مي يافتهاز 
از نتايج به دست آمده در ايـن  . بهره گرفتدستيابي به كاركردهاي اين رشته و انطباق آن با نيازهاي آموزشي، اجتماعي و فرهنگي كشور 

خي اش استخراج كرده و از هاي موجود بر سر راه رشته علوم اجتماعي در ايران را در روند تاري توان اشكاالت، موانع و چالش پژوهش مي
  .تاريخي در جهت توانمندسازي و اعتالي اين رشته در ايران استفاده كرد اين تجربه
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