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ــامل مجموعه  ــالء ش ــع اعت ــرح جام ط
ــِی مبنایی، راهبردی،  طرح های پژوهش
کاربردی، مسأله مدار و چالش محور است 
که با جهت گیری بومی گرایانه و منطبق 
ــا ارزش های دینی و فرهنگی ایرانی، به  ب

صورت روشمند انجام می شود. 
طرح اعتالء در مسیر عملیاتی کردن 
راهبردها و سیاست های برنامۀ راهبردی 
ــانی و مطالعات  ــوم انس ــگاه عل پژوهش
فرهنگی و تحقق مصوبه و ماموریت ویژه 
ــگاه طراحی شد و با  هیات امناء پژوهش
مشارکت اعضای هیأت علمی پژوهشگاه 

و نخبگان علمی کشور انجام می گیرد.
ــرح به صورت  ــای این ط خروجی ه
ــری،  نظ ــای  فعالیت ه از  ــه ای  منظوم
راهبردی، کاربردی، توسعه ای و ترویجی، 

ــائل  ــخ به نیازها، چالش ها و مس در پاس
ــان دادن ارتقاء  ــی و با هدف نش اجتماع
ــانی در  ــدی و کارآرایی علوم انس کارآم

گونه های مختلف:
• گزارش طرح،	
• گزارش های مدیریتی برای ذینفعان،	
• گزارش های راهبردی،	
• توصیه های سیاستی،	
• گزارش های علمی ملّی،	
• فراتحلیل های علمی، 	
• کتاب،	
• انواع مقاله،	
• نشست های نخبگانی،	
• جلسات علمی، و ...	

در ایران منتشر و در دسترس ذی نفعان 
قرار می گیرد. 

طرح جامع اعتالی علوم انسانی معطوف به پیشرفت 
کشور در یک نگاه 

چشم انداز طرح جامع اعتالء
ارتقاء اثربخشی علوم انسانی بر پیشرفت و توسعه کشور و بسترسازی برای افزایش تاثیر 
علوم انسانی در عرصه های گوناگون اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی جمهوری 

اسالمی ایران و افزایش کارآمدی فارغ التحصیالن علوم انسانی. 
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مسئله نسبت بین مهارت و تحصیل از یک 
سو و اشتغال دانش آموختگان علوم انسانی 
از جمله مهمترین مسائل رایج در جامعه 
علمی کشور است. معموالً باال بودن میزان 
جویندگان کار و بیكاری گسترده درکنار 
کمبود شغل در ارتباط با رشته تحصیلي 
ــانی  در میان دانش آموختگان علوم انس
ــای کاربردی نبودن  ــانه ه را از جمله نش
رشته های گوناگون علوم انسانی و دلیل 
برای جذب  سردرگمی دانش آموختگان 
در جایگاه های شغلی مناسب عنوان می 

کنند. 
ــائل اساسی و  این موارد از جمله مس
ــانی است و به دلیل  محوری در علوم انس
ــگاه علوم  این ضرورت ها و نیازها پژوهش
انسانی و مطالعات فرهنگی اقدام به اجرای 
ــی در  ــه ای از طرح های پژوهش مجموع
مورد چرائی وریشه یابی نظری،تاریخی و 
کاربستی این چالش مطرح شده در قالب 
طرح جامع اعتالی علوم انسانی معطوف 

به پیشرفت کشور کرده است.
ــیاری  ــا توجه به این مباحث و بس ب
ــرح هایی ذیل  ــوارد دیگر، مجموعه ط م
ــئله »تحصیل و مهارت و نسبت آن  مس
با اشتغال دانش آموختگان علوم انسانی« 
ــد که تعدادی از آنها از سوی  طراحی ش
متخصصان و صاحب نظران علوم انسانی 
کشور به عنوان مجری انتخاب و در دست 
انجام است. این مجموعه حاضر به معرفی 
ــب عنوان  ــرح ها در قال ــر این ط مختص
ــده وآخرین  ــدادی از طرح ها و چكی تع
ــرای طرح اختصاص دارد. به  وضعیت اج
امید انكه این مجموعه تالش ها بتواند در 
حل اجزایی از این چالش مهم کشور در 

حوزه علوم انسانی یاری بخش باشد. 

مقــدمـــه

دبیرخانه طرح جامع اعتالی علوم انسانی 
معطوف به پیشرفت کشور



طرح های پایان یافته
در موضوع

مهارت و اشتغال دانش آموختگان
رشته های علوم انسانی 
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ــی، یكی از مهمترین  در هر نظام آموزش
ــرفت و اعتالی  عوامل تأثیرگذار بر پیش
ــته های دانشگاهِی مربوط به  علوم و رش
آن، بررسی و ارزیابی مستمِر برنامه های 
ــژه از  ــته علمی به وی ــی آن رش آموزش
ــی دانش آموختگان  ــارت افزای حیث مه
ــۀ اتصال  ــی، حلق ــت. برنامۀ آموزش اس
ــته  ــر رش ــران ه ــجویان و فراگی دانش
ــارت بوده و  ــش و مه ــی، به دان تحصیل
بستری است که دانش آموختگان در آن 
ــای الزم، برای ورود  ــب تخصص ه با کس
ــا ارزیابی  ــوند. ب ــه بازار کار آماده می ش ب
ــِی  ــتمر برنامه های آموزش ــداوم و مس م
ــگاهی می توان به میزان  یک رشته دانش
مهارت افزایی، تخصص گرایی و کاربردی  
بودن آن پی برد و به شناختی از تناسب 
آن با نیازهای جاری کشور و بازار تقاضای 

ــت یافت. این ارزیابی، گامی مهم  آن دس
ــی  و موثر در جهت اعتالی نظام آموزش
ــور و برآوردن شدن صحیح نیازهای  کش
ــود. بنابراین واکاوی  جامعه نیز خواهد ب
ــی هر رشته علمی به ویژه  برنامه آموزش
ــی نسبت علم و مهارت در  از حیث بررس
ــی محتوای دروسی که به  آن و نیز بررس
ارتقای مهارت افزایی در راستای اشتغال 
دانش آموختگان می انجامد، از ضرورت و 

اهمیت ویژه ای برخوردار است. 
با بررسی و تحلیل تاریخی رشته علوم 
ــی آن در  ــی و برنامه های آموزش اجتماع
ایران می توان روند این رشته دانشگاهی را 
از آغاز پیدایش تا امروز مورد ارزیابی قرار 
داد و با این ارزیابی می توان به نقاط قوت 
ــتی ها و پیشرفت ها، موانع  و ضعف، کاس
و چالش ها، فرصت ها و تهدیدها، مسائل 

بررسی وضعیت تحصیل و مهارت دانشجویان در رشته علوم اجتماعی 
و نسبت آن با اشتغال دانش آموختگان

محمدساالر کسرایی، آتنا غالم نیارمی

ط����رح رشتۀ علوم اجتماعی در ایران 

پایان یافت�ه
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ــته در بستر و زمینه  و اِشكاالت این رش
ــگاهی کشور  اجتماعی، فرهنگی و دانش
ایران دست یافت. با استخراج این مولفه ها، 
شناختی دقیق تر و عمیق تر از وضعیت 
گذشته و موجود این رشته حاصل و امكان 
دسترسی به پتانسیل های بالقوه این رشته 
فراهم می گردد. با این دسترسی می توان 
ــاختن هرچه  گامی در جهت توانمند س
ــته علوم اجتماعی برداشت  ــتر رش بیش
ــردی و اجتماعی با  ــطح ف و در هر دو س
شناسایی موفقیت های نظری، گفتمانی و 
ــادی آن در جهت اعتال و ارتقای علوم  نه
انسانی و معیارهای تحول و ارتقای علوم 
اجتماعی بهره برد. از آنجا که این علم با 
انسان و جامعه سروکار دارد، اعتالی آن 
ــرفت فرد، جامعه و کشور خواهد  به پیش

انجامید.
ــوی دیگر، با شناخت و بررسی  از س
ــی دانش آموختگان  ــزان مهارت افزای می
این رشته و بررسی وضعیت اشتغال آنان 
ــبت این دو مولفه مهم با یكدیگر،  و نس
ــه راه کارهایی در جهت بهبود  می توان ب
ــت یافت.  وضعیت دانش آموختگان دس
یافتن نسبت میان تحصیل، مهارت آموزی 
ــته علوم  ــتغال دانش آموختگان رش و اش
اجتماعی کمک شایانی به برنامه ریزی و 

ــت گذاری های آینده در این حوزه  سیاس
خواهد نمود.

از یافته های این پژوهش می توان در 
ــی  تدوین برنامه ریزی های کالن آموزش
برای رشته علوم اجتماعی و پیشرفت آن 
و همچنین دستیابی به کارکردهای این 
ــته و انطباق آن با نیازهای آموزشی،  رش
ــور بهره گرفت.  اجتماعی و فرهنگی کش
ــت آمده در این پژوهش  از نتایج به دس
ــع و چالش های  ــكاالت، موان می توان اِش
ــر راه رشته علوم اجتماعی  موجود بر س
در ایران را در روند تاریخی اش استخراج 
ــه تاریخی در جهت  ــرده و از این تجرب ک
توانمندسازی و اعتالی این رشته در ایران 

استفاده کرد.
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دشواری در فهِم چیستی و ماهیت علوم 
ــتی و ماهیت  ــانی، به تعریف چیس انس
موضوع های علوم انسانی نیز تعمیم یافته 
ــت و به همین دلیل در تعریف علوم  اس
تربیتی به عنوان یكی از موضوع های علوم 
ــدارد. برخی  ــانی، اتفاق نظر وجود ن انس
ــاهده،  ــی بر پارادایم اول، آن را مش مبتن
وارسی، مقایسه و آزمایش هایی دانسته اند 
ــاره وقایع تربیتی به عمل آمده و  که درب
ارائه می شوند تا قوانینی را به دست دهند 
ــر اثر اثبات، صحت  که در همه حال و ب
آنها امكان پذیر باشد، برخی )تا حدودی 
ــم دوم( آن را پداگوژی  مبتنی بر پارادای
نامیده و در تعریف، آن را بحث و مجادله 
ــوزش و  ــول و روش های آم ــاره اص درب
پرورش دانسته اند )نقل از کاردان، 1355: 
76( و برخی دیگر آن را مجموعه معارفی 

ــرایط وجود، کارکرد و  ــته اند که ش دانس
تحول وضعیات و وقایع تربیتی را مطالعه 

می کند )میاالره، 1394: 22(. 
ــی که در اینجا مطرح  سئوال اساس
می شود، موضع علوم تربیتی در کشور ما 
ــده در باال  از حیث موضوعات کلی یاد ش
و گذشته، حال و آینده آن است.  به نظر 
می رسد در کشور ما، عملكرد »تربیت« و 
یا آموزش و پرورش، فرایند تغییر مطلوب 
ــت و بر این  ــده اس ــار آدمی دیده ش رفت
ــرورش« و یا  ــاس »دانِش آموزش و پ اس
»علوم تربیتی« مجموعه معارفی خواهد 
ــیدن  ــود که محصول پژوهش و اندیش ب
ــه این عملكرد یا  ــع به امور مربوط ب راج
ــت )گروه علوم تربیتی سمت،  فرایند اس
نقل از جمعی از نویسندگان، 1394: 1(.  
دوره نخست آموزش علوم تربیتی در 

 بررسی وضعیت تحصیل و مهارت دانشجویان در رشته علوم تربیتی و
 نسبت آن با اشتغال دانش آموختگان 

سید روح اهلل شهابی

ط����رح رشته علوم تربیتی در ایران

پایان یافت�ه
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ــور را می توان یک دوره کوتاه مدت از  کش
تاسیس »دارالمعلمین مرکزی« در سال 
ــی تا سال 1313 و  1298 هجری شمس
تاسیس دانشگاه تهران دانست. تاسیس 
دانشگاه تهران در سال 1313 را می توان 
ــوزش علوم تربیتی  ــروع دوره دوم آم ش
ــت که تا پیروزی انقالب  در کشور دانس
ــت. این روند تا  اسالمی تداوم داشته اس
ــتقالل دانشكده علوم  ــال 1344 و اس س
تربیتی ادامه یافت. این استقالل همزمان 
با استقالل آموزش علوم تربیتی از آموزش 
فلسفه بود. بر این اساس، کشور ما پیش 
از کشورهای پیشرفته ای مانند فرانسه به 
علوم تربیتی جنبه دانشگاهی داده است. 
ــراهای مقدماتی و مراکز  تاسیس دانشس
ــته های علوم  تربیت معلم، و آموزش رش
تربیتی در سایر دانشگاه های تازه تاسیس 
ــور مانند دانشگاه شیراز از مهمترین  کش

تحوالت این دوره بوده است. 
دوره سوم از پیروزی انقالب اسالمی 
ــته است. در این  آغاز و تاکنون ادامه داش
دوره با پیروزی انقالب اسالمی در مسیر 
آموزش و پژوهش علوم انسانی در کشور 
ــی،  ــترده ای از حیث روش ــوالت گس تح
ــت  ــی و معرفتی اتفاق افتاده اس موضوع
ــن آن توجه به تعلیم  ــاید مهمتری که ش

ــر هدف غائی  ــالمی و تغیی و تربیت اس
آموزش و پرورش بوده است. در این دوره 
ــازی برنامه های درسِی  با بازنگری و بازس
دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد 
ــیعی  ــی، دگرگونی های وس علوم تربیت
صورت گرفته است با این حال آنچه باید 
ــی قرار گیرد و آن را می توان  مورد بررس
هدف کلی اثر حاضر قلمداد نمود، برنامه 
ــیر تحول آن،  ــی این رشته و س آموزش
روند پژوهشی، مبانی فكری و معرفتی ، 
مناسبات با تحوالت کشور و رهیافت های 
ــته در طی 3 دوره  علمی مطالعه این رش

تاریخی یاد شده است.
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ــردی کردن دانش به رویكرد  امروزه کارب
ــت گذاری آموزش عالی  غالب در سیاس
ــت. در این میان، کاربردی  تبدیلشده اس
کردن علوم نظری از دشواری و پیچیدگی 
خاصی برخوردار است، زیرا تقسیم بندی 
ــردی، این دو را در  علوم به نظری و کارب
ــی دهد. با این حال  برابر یكدیگر قرار م
ــون فیزیک،  ــت علومی همچ مدت هاس
ــوم پایه  ــات، که از عل ــیمی و ریاضی ش
محسوب می شوند، به کاربردی و نظری 
ــده و در مؤسسه های آموزش  تقسیم ش
عالی نیز به صورت رشته های مجزا ارائه 
می شوند. در این میان تقسیم فلسفه به 
نظری و کاربردی، چندان مورد توجه قرار 
ــت. اصطالح فلسفه کاربردی  نگرفته اس
اگرچه توسط برخی محققان به کار رفته 

و انجمن هایی نیز با این نام شكل گرفته 
ــده ای در  ــت، اما به جریان تعریف ش اس
ــت.  ــده اس نظام آموزش عالی تبدیل نش
عوامل متعددی در غلبه این رویـكرد بـر 
ــت  که  از جمله آنها می  شمرده شده اس
توان به  اولویت داشتن تـأمین نـیازهای  
ــرای تربیت نیروهای متخصص،  جامعه  ب
ــی بـرای تربیت  محدودیت  مـنابع  مـال
ــتغال فارغ  ــئله اش متخصصان و نیز مس
ــگاهی  ـــته های دانش التـحصیالن رش
ــاره  کرد . واقـعیت آن است  که رشد و  اش
توسعه حرفه ای رشته فلسفه بیش از آن 
که  به  ارتباط  فلسفه با جامعه منتهی شده 
باشد، به توسعه بیشتر شبكه افرادی که 
بـه فـعالیت فلسفی مشغول می   شـوند  
ــئله است  ــت. همین مس انـجامیده اس

 بررسی وضعیت تحصیل و مهارت دانشجویان در رشته فلسفه
 و نسبت آن با اشتغال دانش آموختگان

مالک شجاعی جشوقانی   
               

ط����رح رشته فلسفه در ایران

پایان یافت�ه
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ــرمایه گذاری در توسعه آموزش و  که س
پژوهش فلسفی  را  به  چالش کشیده است. 
معهذا ضرورت دارد که ضمن بررسی 
ــتگاه ورود رشته  تاریخی زمینه ها و خاس
فلسفه غرب به ایران، تطورات و تحوالت 
ــرفصل ها و  ــی و س ــزی آموزش برنامه ری
ــفه جدید غربی در  ــی فلس منابع آموزش
دانشگاه های ایران از منظر مهارت آفرینی 
ــی قرار گیرد. از همین  رو این  مورد بررس
ــی تاریخی  ــت با بررس طرح درصدد اس
تحوالت رشتۀ فلسفه غرب و نیز تحلیل 
انتقادی برنامه های آموزشی، سرفصل ها 
ــرب در  ــفه غ ــی فلس ــون آموزش و مت
دانشگاه های ایران از حیث مهارت افزایی 
دانشجویان رشتۀ فلسفه، به ارزیابی مسالۀ  
ــتغال دانش آموختگان آن در مقاطع  اش
گوناگون تحصیلی از آغاز تا کنون  بپردازد 
ــور برنامه ریزی و  ــی به منظ و راه کارهائ
سیاستگذاری بهتر در این رشته ارائه دهد.

اهداف پژوهش حاضر عبارت است از:
1. بررسي و تحلیل دالیل عمدۀ  تأسیس 
و توسعه رشتۀ فلسفه در دانشگاه هاي 
ــای اصلی در  ــران و درک رویكرده ای

برنامه ریزی های آموزشی آن.
ــارت در  ــه علم و مه ــناخت رابط 2. ش
ــی رشته فلسفه از  برنامه های آموزش

ــگاه تهران تاکنون در  ــیس دانش تاس
مقاطع و گرایش های گوناگون آن.  

کار  ــروي  نی ــت  وضعی ــی  3. بررس
ــته فلسفه به لحاظ  دانش آموخته رش
ــیس رشته  کمی و کیفی از آغاز تأس

تا کنون.
4. ارائه راه حل هائی برای غلبه به بحران و 
اشتغال دانش آموختگان رشته فلسفه. 
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ــته  دانشگاهی  ــی هر رش برنامه های آموزش
ــارت  ــزان مه ــا می ــتقیمی ب ــاط مس ارتب
ــته و پس از آن اشتغال  دانشجویان آن رش
ــتان شناسی  آنها دارند. اگر به موضوع باس
ــگاهی بنگریم،  ــته دانش به عنوان یک رش
ــاخه های علوم  ــی یكی از ش باستان شناس
ــور همچون سایر  ــانی است که در کش انس
رشته های علوم انسانی با مشكالت عمده ای 
دست به گریبان است. به نظر می رسد یكی 
از عمده ترین و بنیادی ترین ضعف های علوم 
ــانی در ایران به مسأله مهارت آفرینی و  انس
کاربرد این علوم برمی گردد. بیشتر تحصیل 
کردگان از کاربرد و ماهیت رشته هایی مانند 
ــكی و اقتصاد و مانند  فیزیک، شیمی، پزش
آنها، پنداری به نسبت روشن دارند. اما پندار 
ــیاری از دیگر رشته های  و درک آنها از بس
ــت یا  ــانی و اجتماعی یا مبهم اس علوم انس
نادرست. شناساندن باستان شناسی و تاریخ 
ــترده  ــطحی گس و اهمیت آنها فقط در س
ــته های علوم  ــبرد این رش می تواند به پیش
انسانی کمک کند )علیزاده 1380: 58-61(. 

ــطح دانشگاه های کشور تحت  آن چه در س
ــش آموزش رشته باستان  عنوان یا زیر پوش
ــی تدریس می شود بیشتر یک شبه  شناس
باستان شناسی یا صورتی از باستان شناسی 
ــی به مثابه پیكره ای  است تا باستان شناس
ــته های اصیل  از تخصص ها، دانش ها و رش
دانشگاهی. ضرورت این پژوهش را می توان 
در چارچوب ضرورت تحول و اعتالی علوم 
انسانی درکشور بررسی کرد. ناکارآمدی علوم 
انسانی موجود در انطباق با نیازهای امروزی 
ــانی و اعتالی  ــول در علوم انس جامعه، تح
ــت. این ضرورت  ــاخته اس آن را ضروری س
ــی که موضوع و هدف آن  در باستان شناس
ــتقیم با هویت و اصالت فرهنگی  رابطه مس
جامعه دارد نیز بسیار ضروری است. بر این 
اساس هدف از پژوهش حاضر بررسی علل 
و تاریخچه شكل گیری رشته باستان شناسی 
ــگاه های ایران، تحوالت برنامه های  در دانش
ــی، روندهای توسعه و مبانی فكری  آموزش
ــته و نسبت با مسئله مهارت  نظری این رش

و اشتغال دانش آموختگان است. 

رشته باستان شناسی در ایران

بررسی وضعیت تحصیل و مهارت دانشجویان در رشته باستان شناسی و 
نسبت آن با اشتغال دانش آموختگان

دکتر مهسا ویسی

ط����رح 

پایان یافت�ه
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هدف طرح حاضر بررسی و تحلیل کمیت 
و کیفیت عرضه آموزش عالی)محتویات 
ــی و مبانی  ــی، آموزش ــای درس برنامه ه
ــته ادبیات فارسی(، کمیت و  فكری رش
ــانی  کیفیت عرضه و تقاضای نیروی انس
ــی است. برای این منظور از  ادبیات فارس
یک روش تحقیق آمیخته)کیفی و کمی( 
ــد. از تحقیق کیفی  ــتفاده خواهد ش اس
ــی  مهارت های  ــتخراج و ارزیاب برای اس
ــتغال پذیری در رشته ادبیات فارسی  اش
استفاده خواهد شد. از تحقیق کمی نیز 
ــه و تقاضای  ــطح عرض برای تعییین س
قابلیت های اشتغال و تعیین شكاف آنها 

در این رشته استفاده خواهد شد. 
ــر ارائه  ــرح زی ــش های تحقیقبه ش پرس

می شود:
ــه و تقاضای  ــت و کیفیت عرض 1- کمی
ــته زبان و ادبیات فارسی از سال  رش
ــری کرده  ــا کنون چه تغیی 1375 ت

است؟
2- زمینه های مناسب )فعالیت ها و شغل 

ــتغال دانش آموختگان  ــرای اش ها( ب
رشته زبان و ادبیات فارسی کدامند؟

ــای مربوبط به  ــغل ه 3- فعالیت ها و ش
اشتغال دانش آموختگان رشته زبان و 
ادبیات فارسی از سال 1375 تا کنون 

چه تغییری کرده است؟
ــگاه های ایران در رشته زبان و  4- دانش
ــی چه نوع مهارت هایی  ادبیات فارس
ــا را عرضه  ــطحی از آنه ــه س را و چ

می کنند؟
ــته زبان و  ــگاه های ایران در رش 5- دانش
ــی چه نوع مهارت هایی  ادبیات فارس
ــطحی از آنها را باید عرضه  را و چه س

کند؟
ــه  ــوط، چ ــع مرب ــا و صنای 6- بخش ه
ــا را  از  ــطحی از مهارت ه ــوع و س ن
دانش آموختگان رشته ادبیات فارسی 

تقاضا می کنند ؟
ــه و تقاضای  ــكافی بین  عرض 7- چه ش
ــان و  ادبیات  ــته زب مهارت ها در رش

فارسی وجود دارد؟

رشته زبان و ادبیات فارسی در ایران

بررسی وضعیت تحصیل و مهارت دانشجویان در رشته زبان و ادبیات 
فارسی و نسبت آن با اشتغال دانش-آموختگان

یعقوب انتظاری

ط����رح 

پایان یافت�ه
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ــده چه  ــكاف یاد ش ــرای کاهش ش 8- ب
راهبردها و راهكارهایی  می توان ارائه 

داد؟
هدف نهایی و اصلی طرح حاضر  پیشنهاد 
اصالحات مناسب در برنامه های درسی  
ــتغال پذیری  برای بهبود مهارت های اش
ــته ادبیات فارسی  دانش آموختگان رش
در مقطع کارشناسی  و کارشناسی ارشد 

است.
از نتایج تحقیق می توان به موارد زیر اشاره 

کرد: 
1- توسعه اشتغال اثربخش و ثمربخش 
دانش آموختگان رشته زبان و ادبیات 

فارسی
ــات و آگاهی  ــش اطالع ــش دان 2- افزای
متقاضیان رشته زبان و ادبیات فارسی

ــات و آگاهی  ــش اطالع ــش دان 3- افزای
عرضه کنندگان رشته زبان و ادبیات 

فارسی

ــات و آگاهی  ــش دانش، اطالع 4- افزای
ــت گذران رشته زبان و ادبیات  سیاس

فارسی
در نهایت نتایج طرح به شرح زیر است: 

1- اصالح برنامه های درسی و آموزشی 
رشته زبان و ادبیات فارسی

2- توسعه نوآوری و کارآفرینی فرهنگی 
و اجتماعی

3- توسعه کارآفرینی در صنایع فرهنگی 
و خالقیت



طرح های در دست اجرا 
در موضوع

مهارت و اشتغال دانش آموختگان
رشته های علوم انسانی 
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ــوان یک  ــی به عن ــه روان شناس تاریخچ
ــاهد تغییرات  ــته ش گرایش علمی پیوس
زیادی بوده است و بین صاحب نظران این 
ــر فراوانی در موضوعات  حوزه اختالف نظ
ــش  ــای پژوه ــه و روش ه ــورد مطالع م
ــت آنچه در  ــرای فهم درس ــود دارد. ب وج
ــت، نیاز به  ــی هس حال حاضر روان شناس
ــی سیر پیدایش مكاتب و  مطالعه و بررس
ــی و به  رویكردهای گوناگون روان شناس
ــت.  ــی اس طور کلی تاریخچه روان شناس
ــودی که در  ــتند و معتبِر موج منابع مس
این واحد درسیغالباً به دانشجویان ایرانی 
معرفی می شوند کامالً ترجمه کتب درسی 
دانشگاهی آمریكایی و یا اروپایی است. به 
ــاره ای  طور طبیعی، در این منابع هیچ اش
به تاریخچه و سیر پیدایشی روان شناسی 
به عنوان یک گرایش علمی دانشگاهی در 
ــورها از جمله ایران نمی شود.  ــایر کش س
هدف از انجام این پژوهش بررسی تاریخچه 
و سیر پیدایش روان شناسی نوین در ایران 
ــن پژوهش،  ــق در ای ــت. روش تحقی اس

تاریخی و روش گردآوری داده ها به شكل 
اسنادی و مصاحبه است. همچنین تالش 
می شود با توجه به یافته های این پژوهش، 
منابعی مستند و معتبر و مناسب نیازهای 
آموزشی دانشجویان روان شناسی و دیگر 
پژوهشگران، در این بخش تالیف شود.  در 
حال حاضر دانشجویان رشته روان شناسی 
هیچ گونه دانش مستند و معتبری درباره 
تاریخچه و مشاهیر روان شناسی در ایران 
ندارند و اندک اطالعات آنها در این زمینه 
ــفاهی یا مبتنی بر جستجوهای  کامالً ش
اینترنتی است، و لذا تدوین منابعی مستند 
و معتبر در این زمینه بسیار ضروری است 
ــد به یكی از عمیق ترین نیازهای  و می توان
ــناختی دانش آموختگان و عالقه مندان  ش

رشتۀ روان شناسی در ایران پاسخ دهد.
دستاوردهای این تحقیق می تواند هم 
ــی و هم پژوهشی و  در برنامه های آموزش
ــازی علمی در این رشته کمک  هم نهادس
کند و دستورهای سیاستی برای مقامات 

و نهادهای برنامه ریزی کشور صادر نماید.

رشته روان شناسی در ایران

 بررسی وضعیت تحصیل و مهارت دانشجویان در رشته روان شناسی و
 نسبت آن با اشتغال دانش آموختگان

اسماعیل ناصری

ط��رح در

دست اج�را
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رشد فزاینده آموزش عالی کشور و افزایش 
نسبی جمعیت دانشجویی در دانشگاه ها و 
مراکز آموزش عالی، انتظار تأمین نیازهای 
ــه را در تمامی عرصه های علمی و  جامع
تخصصی افزایش داده است. برنامه ریزی 
آموزشی برای بهره گیری از ظرفیت های 
آموزش عالی از جمله اقدامات راهبردی 
ــی  ــب آموزش ــت. برنامه ریزی مناس اس
ــش مؤثر  ــازی و ایفاء نق ــرای آماده س ب
دانش آموختگان در موقعیت های شغلی 
در بخش های دولتی و خصوصی نیازمند 
ــب  ــان به دانش افزایی و کس توجه توأم

مهارت است. 
توجه به هر دو بعد آموزش و مهارت 
در غالب برنامه های آموزشی و لو اینكه در 
طراحی برنامه ها مالحظه شود، لیكن در 
اجرای برنامه ها باکاستی ها و موانعی روبرو 
است. از طرف دیگر، نیازهای سازمان ها، 
انتظاراتی را از جامعه علمی و دانشگاهی 
ــخگویی  ــواره مطرح می کند که پاس هم
ــی دقیق است. این  به آنها نیازمند بررس

ــته هایی همچون مدیریت از  مهم در رش
ــتر برخوردار است.  ــیت های بیش حساس
ــته های مدیریت از مجموعه  ــهم رش س
دانشجویان و دانش آموختگان با حداقل 
10% کل جمعیت دانشجویی و نیاز بازار 
کار، حساسیت ایجاد تناسب بین دانش و 
مهارت با نیاز سازمان هارا روزافزون نموده 

است. 
ــت که  ــه دنبال آن اس ــن طرح ب ای
ــبت بین دانش و مهارت  ــی نس با بررس
ــتغال  ــرایط و کیفیت اش ــبه و ش مكتس
ــائل مهم  دانش آموختگان مدیریت، مس
هر دو برنامه ریزی آموزشی و نحوه اجرای 
آن و نیز نیاز سازمان ها و مراکز حرفه ای 
ــر احصاء  ــای معتب ــور را در نمونه ه کش
ــی برنامه ها  ــی برای اثربخش و راهكارهای
ــرای جذب  ــامانه ها ب و نیز آماده سازیس

دانش آموختگان ارائه نماید. 

رشته مدیریت در ایران

 بررسی وضعیت تحصیل و مهارت دانشجویان 
در رشته مدیریت )مدیریت صنعتی( و نسبت آن با اشتغال دانش آموختگان

بهروز دّری

ط��رح در

دست اج�را
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پویائی رشته های دانشگاهی در گرو نقد 
مستمر برنامه ها، کارکردهای آموزشی و 
ــگان آن ها با هدف  وضعیت دانش آموخت
ــه ارتقاء علمی  ــت تا ب اصالح فرایندهاس
ــور و اعتالی نهاد دانشگاه بیانجامد.  کش
مسئله اصلی این طرح، بررسی و تحلیل 
ــی از  تاریخی وضعیت برنامه های آموزش
ــته  ــجویان رش حیث مهارت افزایی دانش
ــش آموختگان آن  ــتغال دان تاریخ و اش
ــی از آغاز تا  در مقاطع گوناگون تحصیل
ــال1395 است. به همین منظور، این  س
طرح می کوشد، با نگاهی نقادانه به تاریخ 
ــته تاریخ در  ــی رش فعالیت های آموزش
ایران از تأسیس آن با نام رشتۀ »تاریخ و 
جغرافی« در دانشگاه تهران از سال 1313 
ــال 1395، به ارزیابی کارنامۀ رشتۀ  تا س
تاریخ از منظر کاربردی بودن برنامه های 
ــی و کارکرد دانش آموختگان آن  آموزش
ــردازد و از  ــتغال بپ از جهت مهارت و اش
ضرورت بازنگری های هدفمند، واقع بینانه 

و مستمر برنامه ها و کارکردهای آموزشی 
آن متناسب با نیازهای کشور سخن براند 
با توجه به آنچه گفته شد، سه محور 
ــی در این پژوهش مورد مطالعه قرار  اصل
ــته  خواهد گرفت: 1-بازخوانی تاریخ رش
ــی آن 2-  تاریخ در ایران و برنامه آموزش
بررسی مهارت های موجود در برنامه های 
ــته 3- بررسی اشتغال  آموزشی این رش
دانش آموختگان این رشته. این پژوهش 
با بررسی ابعاد سه گانۀ پیش گفته، قصد 
دارد راه کارهایی در جهت افزایش مهارت 
ــتغال دانش آموختگان این  ــود اش و بهب
رشته ارائه دهد. در این پژوهش گردآوری 
داده ها، از رهگذر اسناد و مدارک آرشیوی، 
ــه ای و نیز مصاحبه های با  منابع کتابخان
متخصصان و صاحب نظران فراهم خواهد 
آمد. شیوۀ پردازش داده ها نیز توصیفی و 

تبیینی خواهد بود.

رشته تاریخ در ایران

 بررسی وضعیت تحصیل و مهارت دانشجویان در رشته تاریخ و
 نسبت آن با اشتغال دانش آموختگان

علیرضا مالیی توانی

ط��رح در

دست اج�را
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در نظر داشتن مهارت در رشته های علوم 
انسانی معانی متفاوتی دارد و صرفا بحث 
داشتن تخصص برای بازار کار و اشتغال 
ــت؛ معنای آن می تواند معطوف به  نیس
مهارت های فرهنگی و تفكری هم باشد 
ــتغال یابی بكار  ــرای اش ــتقیما ب که مس
نمی آید.مهارت به معنای داشتن تخصص 
ــه مهارت دیگری که  و توانایی و هر گون
ــای علوم  ــته ه ــب بر هریک از رش مترت
ــت می تواند موضوعی قابل  ــانی اس انس

بررسی و کندوکاو باشد.
در ارتباط با مهارت، محتواي آموزش 
و درس ها از یک طرف و نیازهای زمینه 
ــه تاریخی دارد از  ــتری که جنب ای و بس
ــار بحث های مترتب  طرف دیگر در کن
ــگاه و ویژگی های یک رشته که  بر دانش
ــده باشد،  ــی ش می تواند از هرجایی ناش
ــجویان به دانش وعلی  حلقۀ اتصال دانش
ــد.این ابعاد ذکر  ــارت باش الخصوص مه
ــت که دانشجویان و  شده، چارچوبی اس

دانش آموختگان در درون آن احتماال مي 
ــای الزم را پیدا کنند و  توانند تخصص ه
ــرای ورود به بازار کار هم مهیا  احتماال ب

شوند. 
ــوای مفاد  ــل محت ــی و تحلی بررس
ــی که در  ــی تحصیلی و نیازهای آموزش
ــی در ارتباط با  دوره های مختلف تاریخ
ــته علوم سیاسی مطرح  تحصیل در رش
ــه در ارتباط با  ــالوه مباحثی ک ــوده بع ب
دانشگاه به طور عام و رشته علوم سیاسی 
ــده به ویژه از حیث  به طور خاص ذکر ش
ــر آن از جنبه تاریخی  مهارت هایی که ب
ــرده  یا می تواند  ــب بوده و ایجاد ک مترت
ــی این طرح  ــد، هدف مطالعات ایجاد کن
ــی وضعیت  ــر این، بررس ــت. افزون ب اس
اشتغال دانش آموختگان این رشته از بدو 
تأسیس آن و تحوالتی که تا به امروز رخ 
داده است، از دیگر مباحث مورد مطالعۀ 

این طرح خواهد بود.

رشته علوم سیاسی در ایران

بررسی وضعیت تحصیل و مهارت دانشجویان در رشته علوم سیاسی  و 
نسبت آن با اشتغال دانش آموختگان

عبدالرحمن حسني فر

ط��رح در

دست اج�را
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ارزیابی مستمر امور و نسبت سنجی مداوم 
ــت مطلوب موجب  ــا در پیوند با وضعی آنه
ــای آن امور  ــرح و تعدیل و ارتق اصالح، ج
خواهد شد. »الهیات« نیز آنگاه که به مثابه 
ــاحت آموزش در نهاد  ــتۀ علمی در س رش
ــگاه مورد بررسی قرار می گیرد از این  دانش
ــت. این ارزیابی البته  قاعده مستثنی نیس

مناظر و حیثیات مختلف دارد.
ــی و انتقادی  ــی تحوالت تاریخ بررس
ــتۀ  رش ــی  آموزشی پژوهش ــای  فعالیت ه
در  ــالمی«  کالم اس ــفه  و  فلس ــات،  »الهی
ــیس در مجموعه ای  ایرانمعاصر از بدو تأس
ــول« تاکنون،  ــول و منق ــوان »معق به عن
ــتخراج کارنامۀآن از منظر تاثیرگذاری  اس
ــی،  ــودن برنامه های آموزش ــردی ب و کارب
ارزیابی کارکرد دانش آموختگان آن از جهت 
مهارت و اشتغال مسئلۀ اصلی این پژوهش 
ــری هدفمند،  ــت. به این منظور، بازنگ اس
واقع بینانه و مستمر برنامه ها و کارکردهای 
آموزشی رشتۀ دانشگاهی الهیات متناسب با 
نیازهای کشور به عنوان یكی از اهداف مهم 

طرح،مدنظر این پژوهش است.
ــه  ــئله را در س پژوهش حاضر این مس

محور کلی ذیل بررسی می نماید:
ــادی  انتق ــی  بررس اول:  ــور  مح
ــات؛  »الهی ــتۀ  رش ــی  تاریخ ــوالت  تح
ــالمی«؛ محور دوم: بررسی  فلسفه وکالم اس
ــای  ــت برنامه ه ــت و کیفی ــادی کمی انتق
آموزشی و پژوهشی این رشته؛ محور سوم: 
بررسی و تحلیل وضعیت مهارت و اشتغال 
دانش آموختگان این رشته در طول سابقۀ 
ــگاه. در نهایت در این  ــته در دانش این رش
پژوهش پس از بررسی ابعاد سه گانۀ پیشین، 
ــش مهارت های  ــرای افزای ــی ب راهكارهای
ــفه  و  ــتۀ الهیات، فلس دانش آموختگان رش
کالم اسالمی و بهبود وضعیت اشتغال آنان 
ارائه خواهد شد. در این پژوهش گردآوری 
ــناد و مدارک آرشیوی،  داده ها از رهگذر اس
منابع کتابخانه ای و نیز مصاحبه و گفت وگو با 
متخصصان، صاحب نظران و دست اندرکاران 
ــیوۀ پردازش داده ها نیز  فراهم می شود. ش

توصیفی و تبیینی خواهد بود.

رشته فلسفه وکالم اسالمی در ایران

بررسی وضعیت تحصیل و مهارت دانشجویان در رشته فلسفه  و کالم اسالمی 
)حوزه الهیات( و نسبت آن با اشتغال دانش آموختگان

دکتر طاهره کمالی زاده

ط��رح در

دست اج�را
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آموختگان علوم انسانی 
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ــارت از یک طرف  ــبت تحصیل و مه نس
ــتغال از جمله موضوعات  و تحصیل و اش
ــرای هر یک از  ــی و تحلیل ب قابل بررس
ــت. فهم از مهارت،  رشته های علمی اس
تابع نیاز جامعه و شرایط زمانی و مكانی 
ــری دانش  ــتغال پذی ــت و میزان اش اس
ــته های دانشگاهی نیز در  آموختگان رش
ــی و کارآمدی  ــه توان مهارت وهله اول ب
ــا و در وهله دوم میزان نیاز جامعه بر  آنه
اساس تعداد و همچنین فهم از نیاز کاری 
ــته دارد. برنامه های آموزشی  در هر رش
علوم انسانی در چهار دهه گذشته بر اثر 
ــز برنامه ریزی عرضه  غلبه الگوی متمرک
ــدیداً از نیازها و  ــه و یک طرفه، ش گرایان
ــاِن کار و زندگی  ــای واقعی جه تقاضاه

اجتماعی، بیگانه و دور مانده است. حاصل 
این روند چیزی جز ناکارایی برنامه های 
درسی در توسعه دانش و توانایی، مهارت 
ــجویان  ــت های ضروری دانش و صالحی
ــس العمل مفرط به  ــت. در عك نبوده اس
ــكل ملی طی چند سال گذشته  این مش
ــیِک شكسته  و با غلبه اقتصاد نئوکالس
ــته بر فضاهای رسمی کشور )آن هم  بس
ــاز از  به نحو تناقض گون در ترکیبی ناس
ــاهد  خصوصی گرایی و دولت گرایی(، ش
واکنش افراطی در گفتمان اشتغال بودیم؛ 
ــگاه نیز چه بسا  به نحوی که حتی دانش
به کارخانه شغل سازی تقلیل پیدا کرد. 
گویی دانشگاه ماشینی است برای تولید و 
تكثیر دانش آموختگانی شاغل)آدم های 

نسبت تحصیل و مهارت و اشتغال در رشته های علوم انسانی
)با عطف توجه به برنامه های درسی این رشته ها(

مجری طرح: دکتر عبدالرحمن حسنی فر 
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ــازمانی(، اما حقیقت امر نوعی دیگر و  س
ــت. البته  ــگاه برای غایتی دیگر اس دانش
ــل دانش آموختگان  ــن میان از نس در ای
دانشگاهی انتظار می رود به نحو شایسته 
ای شغلی بیابند یا حتی کارها و فرصت 
های تازه بیافرینند اما نباید فراموش کرد 
این تمام آن چیزی نیست که از دانشگاه 
ــی و پژوهشی علوم  و برنامه های آموزش
ــی از نقش  ــانی انتظار می رود. بخش انس
این علوم آن است که دانش آموختگانش 
ــتغال پذیری و انجام  بتوانند از حیث اش
کار موفق شوند، اما بخشی از علل ناکامی 
ــاختار اشتغال کشور و  را می توان در س
ــام اقتصادی و فقدان دانش  در ضعف نظ
بنیان بودن آن جستجو کرد. بخش دیگر 
ــكالت را می توان در اختیارات گروه  مش
های دانشگاهی و دانشگاه ها برای تنظیم 
ــی و  به طور  ــی درس برنامه های آموزش
ــی«؛ در مدیریت  ــاص »محتوای درس خ
ــی در فرهنگ  ــگاهی و حت ــای دانش ه
ــای الزم  ــگاهی و دانش مهارت ه دانش
ــتجو کرد...  در اعضای هیأت علمی جس
عواملی که حاصل اش کالس ها، آموزش 
ها و پایان نامه هایی است که نمی توانند 
ــجویان را از حیث دانش، نگرش و  دانش
ــتگی های الزم، آماده  مهارت ها و شایس

ورود فعال به بازار کار و جامعه نمایند.
ــای علوم  ــته ه این موضوع که رش
ــه برنامه های  ــانی )با عطف توجه ب انس
درسی( از چه توان مهارتی برخوردارند و 
ــت و اینكه  چه وضعیتی بر آنها برقرار اس
ــوان این ظرفیت مهارتی را  چگونه می ت
ــانی  ــته های علوم انس در هر یک از رش
ــم این طرح  ــید، موضوع مه ارتقاء بخش
است. هدف اصلی چنین بررسی، توصیِف 
تفصیلِی و توضیِح تحلیلی نسبتاً آسیب 
ــبت موجود بین تحصیِل  ــانه نس شناس
دانش و مهارت در علوم انسانی و وضعیِت 
ــتغاِل دانش آموختگان این رشته ها و  اش
ارائه ی راهكار در این حوزه با عطف توجه 
ــكاالت در برنامه های  ــص و اش ــه نواق ب

درسی است.
ــه راهكار یا  ــتن هر گون در نظر داش
مدلی می تواند با لحاظ کردن استلزامات 
ــته باشد. بررسی  عمومی و خاص هر رش
ــورت گرفته،  ــع و پژوهش های ص مناب
ــای نخبگانی می  ــت ه مصاحبه و نشس
ــه و طراحی چارچوب  ــد مبنای تهی توان
راهكار ها و احیاناً مدل پیشنهادی در این 

طرح باشد.
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طرح های آماده برای دریافت پیشنهاد 
انجام در موضوع

مهارت و اشتغال دانش آموختگان
رشته های علوم انسانی 
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بررسي و تحلیل وضع موجود رابطه تحصیل و مهارت دانشجویان در 
رشته هاي علوم انساني 

در کشورهاي اروپایي و آمریكاي شمالي، آسیایي و مسلمان

موضوع بررسی کالن رابطه تحصیل در هر نوع و سطح آن با متغیر وابسته ی مهارت و 
ایجاد توانایی در افراد، یا بروز و شكوفایی استعداد و یا ارتقاء توانایی های فرد دوره دیده، 
از جمله مقوالتی است که در تمامی کشورها قابل طرح و بررسی است. عوامل گوناگونی 
ــطح دانش و موضوع کارآمدی در عرصه های گوناگون سرزمینی یا به عبارتی  چون س
میزان توسعه یافتگی و سطح پیشرفت هریک از کشورها، مهمترین عامل موثر در این 
ــاب می آید و بر همین اساس برای بررسی و تحلیل از جمله مهمترین  موضوع به حس
تجربیات کشورهاي دیگر در مورد رابطه تحصیل و مهارت براي شناسایي وضعیت آنها 

میتواند مفید باشد. این طرح در همین راستا انجام مي شود.
 

محورهای اصلی: 
رابطه علم و مهارت در هر رشته  .1

مهمترین دیدگاه ها و آراء و مفاهیم مرتبط با علم و مهارت در هر رشته  .2
ــی، آمریكای  ــورهاي اروپای ــي در کش ــه علم و مهارت در برنامه آموزش رابط  .3
ــیایي )با تاکید بر هند، چین، ژاپن، کره  ــمالی)ایاالت متحده و کانادا(، آس ش
ــنگاپور، مالزی، اندونزی( و مسلمان )با تاکید بر کشورهای ترکیه،  جنوبی، س

عربستان، پاکستان و...( 
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بررسي و تحلیل و اشتغال دانش آموختگان در رشته هاي علوم انساني 
در کشورهاي اروپایي و آمریكاي شمالي، آسیایي و مسلمان

ــتغال دانش آموختگان براي  ــورهاي دیگر در مورد رابطه تحصیل و اش تجربیات کش
شناسایي وضعیت آنها میتواند مفید باشد. این طرح در همین راستا انجام مي شود.

محورهای اصلی: 
ــورهاي غربي، آسیایي و مسلمان بر اساس هر . 1 ویژگي هاي بازار تقاضا در کش

رشته در کشورهاي اروپایی، آمریكای شمالی، آسیایي و مسلمان
نیروي کار در هر رشته در انطباق با بازار تقاضا ،اشتغال دانش آموختگان در هر . 2

رشته در کشورهاي اروپایی، آمریكای شمالی، آسیایي و مسلمان 
تاثیر سیاستگزاریهاي حوزه عمومي در اشتغال دانش آموختگان علوم انساني و . 3

غیره در کشورهاي اروپایی، آمریكای شمالی، آسیایي و مسلمان
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بررسي مشاغل دانش آموختگان در رشته هاي علوم انساني 
در کشورهاي پیشرفته به ویژه اروپایي و آمریكاي شمالي وغیره و امكان 

بازآفرینی آنها در ایران 

ــانی در  ــتغال دانش آموختگان حوزه علوم انس ــورهاي دیگر در مورد اش تجربیات کش
ــای گوناگون آن جوامع می تواند حاوی نتیاج خوب و انتقال تجربیات مفیدی  عرصه ه

برای جامعه ایرانی باشد. این طرح در همین راستا انجام مي شود.

محورهای اصلی: 
ویژگي هاي بازار تقاضا و عرصه های فعالیت در کشورهاي پیشرفته بر اساس . 1

هر رشته 
ویژگی خاص هریک از فعالیت ها و چگونگی برقرار ارتباط بین دانش اموختگان . 2

و عرصه های فعالیت جدید و گاه ناهمگون با رشته های تحصیلی 




