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  باسمه تعالي
شته هاي مختلف علوم نظري به كنكورسراسري و وضعيت علمي دانش آموزان داوطلب ورود به ر

انساني كافي است كه شأن پائين اين علوم رانزد داوطلبين برجسته ورود به دانشگاهها و خـانواده    
د   . آنها نشان دهد   . نقش كم رنگي كه فارغ التحصيالن علوم انساني در برنامه ريزي هاي ملّي دارـن

  .جلوه ديگري از بي مهري نسبت به اين علوم رانشان مي دهد
ه در وضعيت فعلي در حاليكه علوم پزشكي، فني و مهندسي و تا حدي علوم محض مورد متأسفان

ه    توجه هستند و نسبت   ـاً در دانشگاههاي رونق دارند، نه به علوم انساني توجه كافي مي شود و نه ـب
  .مناسبات علوم انساني و علوم تجربي و نه به ضرورت انطباق علوم انساني باشرايط بومي ؛

 ، كه به همـت شـوراي بررسـي    ". وضعيت امروز چشم انداز فردا: ملي علوم انساني  كنگره  "
متون و كتب علوم انساني برگزار مي شود، درمقام جلب توجه اهل علم، نهادهـاي قـانون گـذاري     
كشوري، كارگزاران حكومتي و جامعة ايران اسالمي به وضعيت نا خوشايند علوم انساني دركشور   

  .لوم درارتقاءعلمي ،فرهنگي واجتماعي كشور و توسعه همه جانبه آن استو تبيين نقش اين ع
شوراي بررسي متون وكتب علوم انساني معتقد است كه ارتقاءعلوم تجربي، مؤثرواقع شدن نهضت 
توليدعلم و تقويت هويت ملّي، نيازمند به يك زمينه فرهنگي مناسب است كه بستر آن را فقـط از     

  .ان فراهم كرد طريق علوم انساني مي تو
 85از زمان چاپ فراخوان مقاله براي اين كنگره درتابستان سال جاري تا مهلت مقررشده در ديماه 

ة كامـل و   237از ايـن تعـداد   .  عنوان مقاله به دبيرخانه كنگره واصل شد358؛ در حدود     97 مقاـل
ه كميتـه علمـي    كليه مقاالت واصله جهت داو. چكيده مقاله تا پايان مهلت مقرر نگاشته شد   ري ـب

از ميان مقاالت داوري شده تعدادي براي ارائه وچاپ وتعدادي نبـز فقـط   . ارسال و داوري گرديد 
  .براي چاپ انتخاب شده اند



چكيده هايي است كه به دبيرخانه كنگره واصل بخش دوم از انچه در اين مجموعه گردآوري شده   
شار اين جلد، مجموعه چكيده هاي مقاالت واصله  با انت.شده و شرايط الزم را براي چاپ داشته اند

ل ذكـر   . به كنگره ملي علوم انساني كامال در دسترس خوانندگان محترم قرار داده شده اسـت     فاـب
است كه چكيده هاي اين مجموعه بر اساس محورهاي فراخوان كنگره تنظيم شده است تا اساتيد    

  . موضوعات و محورهاي كنگره را داشته باشندمحترم امكان ارزيابي ميزان استقبال نويسندگان از
اميد است اين كنگره، قدمي مثبت و مؤثر دراحياءعلوم انساني، در كشوري كه زمـاني مهـد علـوم     

  . انساني بوده است، باشد 
در پايان شايسته است از كليه كساني كه ما را در برگزاري اين كنگره مهم ياري دادند سپاسگزاري 

                        .دانش و معرفت كشور اسالميمان از خداوند مسئلت نماييمها را در خدمت به نماييم و توفيق آن
                                                                 وآخردعوانا ان الحمدهللا رب العالمين

               دكتر مهدي گلشني                                                             
                                                                              دبير كنگره

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

  : محور اول 
  وضعيت علوم انساني در ايران معاصر

  
  :موضوعات 

ارزيابي نقش علوم انساني و رشته هـاي آن در تحـوالت علمـي، فرهنگـي،        •
  عي و سياسياجتما

هـاي   هـا و بودجـه بنـدي    ريـزي  هاي آن در برنامه نقش علوم انساني و رشته   •
  آموزشي ، پژوهشي و ترويجي 

  هاي آن در نظام تعليم و تربيت كشور  جايگاه علوم انساني ورشته •
  هاي دانشگاهي آن ارزيابي وضعيت فعلي علوم انساني و رشته •
  در غربنسبت علوم انساني در كشور با علوم انساني  •

  
  
  
  
  
  
  
  



  
  :نسبت علوم انساني در ايران با علوم انساني در غرب

  با تأكيد بر رشته علوم سياسي
  

  افسانه احدي
  كارشناس مركز تحقيقات استراتژيك مجمع تشخيص مصلحت نظام

  
  :چكيده 

هاي گستردة آن خواستگاهي عمدتاً غربي دارد، در سـالهاي   مجموعه هرچند كه علوم انساني و زير   
با اين . ير بخش قابل توجهي از جامعه علمي و دانشگاهي كشور را به خود اختصاص داده استاخ

ل مقايـسه نيـست           ي قاـب ه كـشورهاي غرـب سبت ـب ساني در ايـران ـن در . حال هنوز جايگاه علوم اـن
اي  اي پايـه  هاي غربي علوم انساني چه در دانشگاهها و چه در نهادهاي گوناگون جامعه رشته  كشور

در حـالي كـه در ايـران    . دهـد  هاي كالن اين جوامع را تشكيل مي بناي بحث شود كه زير    تلقي مي 
ه كـار     هاي فني و علوم پزشكي قرار مي هاي علوم انساني بعد از رشته     رشته د و عمـالً ـب آيـي   گيرـن
  .شود توجهي مي هاي علوم انساني بي رشته

تر مورد توجه  اني را به صورت تخصصيهاي گوناگون علوم انس توان رشته با توجه به اين مسئله مي
در اين رابطه اين نوشتار در . اي تحليلي از جايگاه آنها در ايران و غرب ارائه نمود قرار داد و مقايسه

هاي آن را در ايران و در كشورهاي غربي مورد  شاخه نظر دارد تا جايگاه رشتة علوم سياسي و زير 
شگاههاي     ترين رشته اي كي از پايهبررسي قرار دهد، به ويژه كه اين رشته ي    هـاي تحـصيلي در داـن

رسـمي در   شود و به لحاظ كاربردي نيز بسيار مورد توجه محافل رسمي و غير   غربي محسوب مي  
كشورهاي اروپايي و آمريكايي قرار دارد و حتي در سالهاي اخير در ديگر كشورهاي جهان نيز از  

  .جايگاه خاصي برخوردار شده است
شود تا ضمن ارائه تصويري تطبيقي از جايگاه علوم سياسي در كشور و در  تار تالش ميدر اين نوش

  .هايي براي چگونگي بهبود جايگاه اين رشته در ايران ارائه شود كشورهاي غربي، راهكار
  

  علوم انساني، غرب، علوم سياسي، مقايسه تحليلي، دانشگاه ها: واژگان كليدي
  
  
  



  هاي فرهنگي ايستايي و پويايي علوم انساني در بستر نگرش
  دكتر غالمعلي افروز 
  استاد دانشگاه تهران

 
  :چكيده 

 نقش بسزايي در منزلت و "علوم انساني"هاي فرهنگي نسبت به  بدون ترديد چگونگي نگرش
نگاه تحليلي به تاريخ فرهنگ و تمدن ايران . ي ايران اسالمي داشته است جايگاه آن در جامعه

هاي نوين و  هاي پويا و پردازش نظريه ن حقيقت است كه همواره توليد انديشهاسالمي بيانگر اي
. ي علوم انساني بوده است پرچالش توسط انديشمندان هوشمند و صاحبان تفكر واگرا در حوزه

ها فرزندان مستعد و سرآمد خود را براي درك هرچه بيشتر زبان و ادبيات فارسي،  غالب خانواده
اصوالً آدم باسواد و متفكر و فرهيخته و دانشمند به . نمودند م قرآني هدايت ميمفاهيم فلسفي و علو

ي علوم انساني، بيان و كالم، نگارش و تحرير و تبيين مفاهيم  گرديد كه در عرصه كسي اطالق مي
  .هاي نوين بيشترين ورود و تبحر را داشت نظري و پردازش نظريه

ي دبيرستان  ويژه در دوره نظام معيوب تعليم و تربيت بهمتأسفانه چند صباحي است كه در كشور ما 
گرايي حاكم بر تار و پود جامعه و با ايجاد بستر  دانشگاهي با تأثيرپذيري از فرهنگ مدرك و پيش

زني و  درسي، تقويتي، تست هاي تك ها و آموزشگاه پديدآيي و گسترش روزافزون كالس
هاي فرهنگي گام  لوم انساني و تضعيف ارزشكنكورگري، ناخواسته در جهت به مسلخ بردن ع

  .دارد برمي
زني و ترغيب و تشويق جوانان  هزار آموزشگاه كنكور و بازار پررونق تست ها امروزه با وجود ده

هاي چندميليوني مثالً غيرانتفاعي جهت احراز آمادگي براي ورود به  دانشگاهي براي حضور در پيش
ي علم و انديشه  ي و مهندسي، حاكميت علوم انساني بر گسترههاي پزشك دانشگاه باألخص به رشته

ي دبيرستان و  هاي تحصيلي در دوره تخصصي نمودن رشته.گردد تر مي جامعه روز به روز كمرنگ
هاي نظري رياضي، تجربي در كنار علوم انساني و تشويق مستقيم و  ايجاد و تقويت رشته

هاي رياضي و تجربي از جمله آفات و موانع  به رشتهآموزان مستعدتر براي ورود  غيرمستقيم دانش
  .باشد گسترش مطلوب علوم انساني در عصر حاضر در جامعه اسالمي ايران مي

  
علوم انساني ، ايستايي و پويايي ، نگرش هاي فرهنگي، فرهنگ مدرك گرايي، : واژگان كليدي 

  تخصصي شدن رشته هاي تحصيلي
  



ت فلسفي در مديران مدارس سه مقطع بررسي رابطه خالقيت و ميزان ذهني
  85  - 84ابتدايي،راهنمايي و دبيرستان شهرستان سنندج در سال تحصيلي

  )عضو هيئات علمي دانشگاه سمنان( دكتر علي اكبر امين بيدختي 
  )دانشجوي كارشناسي ارشد تحقيقات آموزشي دانشگاه تهران(جمال عبدالملكي

  )رشد مديريت آموزشي دانشگاه سمناندانشجوي كارشناسي ا(ي كمسرخ د محمداحم
  

  : چكيده
جامعه پژوهش كليه مديران مدارس . پيمايشي و از نوع همبستگي مي باشد-روش تحقيق حاضر توصيفي

 مي باشد ،كه در 84-85سه مقطع ابتدايي ،راهنمايي و دبيرستان شهرستان سنندج در سال تحصيلي 
 حجم نمونه از جدول تعيين حجم نمونه مورگان به نقل جهت تعيين.  مدير مي باشد193مجموع برابر با 

جهت گرد آوري داده .  نفر تعيين شد127استفاده شد لذا حجم نمونه برابر با )2001(از كوهن و همكاران 
 سوالي خالقيت كه تلفيقي از آزمونهاي 60ها از  روش پرسشنامه استفاده شد، بدين منوال كه از پرسشنامه 

وانجمن روانشناسي آمريكا  و بر مبناي طيف ليكرت تنظيم شده ) 1999(،آدامبز )1960(خالقيت تورنس 
بود جهت اندازه گيري  ميزان خالقيت مديران و همچنين از پرسشنامه محقق ساخته مبتني بر نظريات 

جامعيت،تعمق و انعطاف پذيري ذهنيت فلسفي را با توجه : سوال  كه سه بعد 45اسميت كه در بردارنده 
جهت تعيين پايايي ابزار از . تنظيم آن براساس طيف ليكرت  مورد ارزيابي قرار مي داد استفاده شد به 

نمونه از دو پرسشنامه در اختيار مديران قرار گرفت و پس از جمع 20روش آلفاي كرانباخ استفاده شدلذا
مه خالقيت آوري و تحليل داده ها ،ضريب پايايي حاصل محاسبه شد كه به ترتيب براي پرسشنا

 جهت .بود كه نشاندهنده پايايي باالي ابزار بود89/0 و پرسشنامه ميزان ذهنيت فلسفي برابر با 86/0برابربا
شاخص هاي :تجزيه و تحليل دادها با استفاده از نرم افزار آماري اس پي اس اس در بعد توصيفي از 

ل فراواني و نمودار و در بعد استنباطي از فراواني ،درصد،ميانگين،انحراف استاندار ،دامنه تغييرات وجداو
بهره برده شده )آنووا(آزمونهاي ضريب همبستگي پيرسون،آزمون تي مستقل و تحليل واريانس يك راه 

يافته هاي تحقيق حاكي از آن بودكه رابطه معنادار ،مثبت و مستقيمي بين خالقيت و ذهنيت فلسفي  .است
معناداري در باب خالقيت با توجه به متغير هاي دموگرافيك وجود و ابعاد آن وجود دارد ،همچنين رابطه 

    .دارد
  خالقيت ،ذهنيت فلسفي ،جامعيت ،تعمق ،انعطاف پذيري: كليد واژه ها

  
  
  



  ارزيابي نظري رواني معرفت علمي علوم انساني در ايران
  
  

  تقي ايمان دكتر محمد
  عضو هيات علمي دانشگاه شيراز

  چكيده
هاي انساني و طبيعي به عنوان واقعيات مـورد مطالعـه، هـدف     ها و رويداد  كسب معرفت از پديده   

نظرات صرفاً  تاريخ تحليل وقايع بيانگر چگونگي تغيير در اظهار. بررسي عالمان و انديشمندان است
هدف تمـامي  . متكي بر حدس و گمان تا به مباحث صرفاً فلسفي، پارادايمي و نهايتاً علمي است  

يل عالمان، توضيح دقيق واقعيت و دستيابي به چگونگي تغيير و تحوالت دروني آن ها و تحل ارزيابي
ها دارد كه اين امر  دقت در توضيح، بستگي به ميزان انطباق استنتاج نظري با واقعيت پديده. باشد مي

به عبارت ديگر، رواني عبارت از اين است كه تا . شود در مباحث علمي تحت عنوان روائي ياد مي
  .پردازد كه در نظر دارد آنرا توضيح دهد د معرفت علمي به توضيح واقعيتي ميچه ح

باشد توسط پارادايم  مي...) فسلفي، پارادايمي، و(ها  هويت معرفت علمي كه متمايز از ديگر معرفت
شناسي و معرفت شناسـي تعريـف    كه زير بناي فلسفي معرفت را در دو قسمت بسيار مهم هستي  

ين ذهنـي          مجموعه گفتـار  پارادايم. گردد  ميتعيين  . نمايد  مي هـاي منطقـي اسـت كـه در ارتبـاط ـب
ه شـمار مـي     اجتماعات انديشمندان مورد پذيرش قرار مي  . آيـد  گيرد و هدايتگر نظري تحقيقـات ـب

هاي علم به ترسيم مسير حركت  فرض پارادايم به عنوان مدلي منطقي در تحقيقات ضمن بيان پيش 
هاي علمي مناسـب در طـول    گيري روش عبور از مسير پژوهش و به كارانديشمندان در چگونگي   

  .پردازد تحقيق مي
  
  

 علوم انساني، نظري روايي، مدل پارادايم، روش هاي علمي: واژگان كليدي

  
  
  
  
  
  
  



  جايگاه كشورهاي جهان سوم در انتشار توليدات علمي جهان
  )كشور جمهوري اسالمي ايران: مطالعه موردي(

                                                                                
                            كارشناس ارشد پژوهشي دانشگاه لرستان   رحمان پارياد   

  استاديار دانشگاه لرستاندكتر بهزاد ملكي                                                                   
 

  :چكيده 
شاخصهاي تحقيقاتي به عنوان مالكي استاندارد براي مشخص نمودن فعاليتهاي تحقيقاتي در    

اند و به عنوان راهنمايي براي مشخص نمودن جايگاه و  سطح جهان معرفي و بكار گرفته شده
آيند و بدون شك با علم به آنها  كالن تحقيقاتي كشور به شمار ميسمت و سوي پژوهش در نظام 

ريزي تحت كنترل درآورد و با مقايسه و  توان فعاليتهاي تحقيقاتي را از نظر سازماندهي و برنامه مي
تطبيق آنها با شاخصهاي تحقيقاتي كشورهاي توسعه يافته از جايگاه واقعي فعاليتهاي تحقيقاتي كه 

  .اند مطلع گرديد عه پايدار قلمداد شدهبعنوان بستر توس
نيست كه بيشتر دستاوردهاي علم در جهان ما به نحوي ناعادالنه  جاي انكار    از طرف ديگر،

كند نه تنها كليه ثروتهاي  تقسيم شده است و چيزي كه ملتهاي غني را از كشورهاي فقير متمايز مي
شري است و در واقع آنچه موجب تحول و مادي بلكه ميزان توليد علمي و دستيابي به دانش ب

بدين ترتيب، با وجود اينكه . پيشرفت در قرن حاضر شده است پشتوانه علمي و پژوهش دارد
اند با اين حال، از انتشار توليدات  اكثريت جمعيت كره زمين در كشورهاي جهان سوم پراكنده شده
 كشورهاي اسالمي كه اكثريت آنها علمي جهان سهم ناچيزي را در اختيار دارند و در اين ميان

اند متناسب با شكوه علمي خود  دهند نتوانسته كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه را تشكيل مي
به هر حال، كشور ايران هم به عنوان يكي از بزرگترين . در سالهاي آغازين اسالم بدرخشند

ه در اين مقاله بخصوص از نظر كشورهاي اسالمي در منطقه از اين حيث هم بركنار نمانده است ك
  . مورد توجه قرار گرفته است )ISI(المللي  انتشارات علمي بين

  
  كشورهاي جهان سوم، انتشارات علمي، مؤسسه اطالعات علمي:ها كليد واژه

  
  
  
  



  نظام آموزش عالي ،چالش ها و راهكارهادر پژوهش
   هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرضافروغ تصديقي عضو                                         

   عضو هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شهرضامحمدعلي تصديقي                                           
 

  :چكيده 
اين . انگيزه تحقيق و نياز به آن همواره  زندگي انسان را در طول تاريخ به خود مشغول داشته است 

به توسعة علم ودانش در تاريخ بشر شده است و امروزه توسعة جوامع نيازمند تحقيق مسئله منجر   
نهادهاي آموزشي مانند ساير  سازمان ها  براي توسعه و رشد خود  . در همة زمينه هاي علمي است 

وآوري و خالقيـت دور    . نيازمند پژوهش و تحقيق همه جانبه مي باشند     در غير اين صـورت از ـن
آموزش عالي به عنوان متـولي تحقيـق و پـژوهش در    . و ايستا و فرسوده خواهند شد   خواهند ماند 

  . كشور متأسفانه صرفاٌ به نقش آموزشي خود تحليل يافته است 
فقدان فرهنگ پـژوهش و  : عوامل متعددي در اين زمينه دخالت دارد كه مهم ترين آنها عبارتند از   

تحقيقـات در   تمركز گرايي ، عدم ارتباط بين محققان، فقدان انگيزه هاي مادي و معنوي تحقيق ،   
 ، موظف نبودن استادان به امر  پژوهش ، )بوروكراسي (موانع اداري و مالي ، سازمان هاي دولتي   

  .و مورد بررسي قرار گرفتند  انتخاب،عدم كاربست تحقيقات 
 ق در آمـوزش عـالي  ي پژوهش و تحقي چالش ها آن عوامل تحت عنوانپس از بررسي و تجزيه وتحليل  

، برخـي ازويژگـي   راهكارهايي براي رفع چـالش هـاي مـذكور   ، براي برطرف كردن آن ها و دستيابي به   
برگزاري دوره هاي آموزشـي كوتـاه مـدت    :  كشورهاي توسعه يافته از قبيلپژوهش و تحقيق در  هاي    

نظـام  ت انـدركاران   ، مـديران و دسـ  اسـتادان موظف بودن پژوهش براي  ، تحقيق در زمينه روش هاي     
 پژوهـشگر اسـتادان  قدرداني مناسب از استادان  ، اعطاي فرصت مطالعاتي و پژوهشي به آموزش عالي ،   

 توجه به سرمايه گـذاري در تحقيقـات   ، توجه به تحقيقات مشاركتي ، ارتباط بين پژوهشگران و مديران   ،
بـا    تحقيقاتي مستقل در كـشور تأسيس يك سازمانعالي ، كاهش بوروكراسي در نظام اداري آموزش     ،  

  مورد بررسي و كاوش قرار گرفـت و پيـشنهادات    پژوهش و تحقيق در آموزش عالي    راهكارهاي عنوان
عدم  توجه راهكار هاي ذكر شده و عدم توجه به امر پـژوهش در نظـام آمـوزش عـالي     .الزم ارائه شد    

بدان اميد كه توجه بـه پـژوهش در    زيان هاي جبران ناپذيري را براي جامعه به دنبال خواهد داشت  
  .نظام آموزش عالي  روز به روز رشد بيشتري  داشته باشد 

  
 ـ اقدام پژوهي ـ مديريت ـ تحقيقات    استادان ـ   عاليپژوهش  ـ نظام آموزش  : هاكليد واژه
  مشاركتي



  دانشگاه ارتباط بين نظام آموزشي متوسطه و پيش
  »كاستيها و نقائص«با آموزش عالي 

  
  باقر حسيني محمد

  عضو هيات علمي دانشگاه فردوسي مشهد
  

  :چكيده 
 كه –آموزان و دانشجويان  در اين مقاله سعي شده است تا با تكيه به دست آمده از مدرسين و دانش

ه كاسـتيها و نقـايص آمـوزش     –اي نيز در اين ارتباط صورت گرفتـه اسـت    هاي گسترده  ارزيابي  ـب
ف آن دو نظام با يكديگر، اشاره شود و در حد توان، به برخي متوسطه آموزش عالي و ارتباط ضعي

  .ها نيز اشاره شود راهكار
  
  

  نظام متوسطه ، آموزش، پيش دانشگاهي، آموزش عالي: ها كليد واژه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :پژوهي پژوهانه و گسترش فرهنگ دانش  بازخورد دانش استوارسازي
  هاي انساني هپژوهي در زمين كاري براي بهبود دانش راه

  منصورعلي حميدي
  شناس دانشگاه الزهرا  آموزش

   : چكيده
هاي جهان هستي واكنش  آموزد كه چگونه به پديده گري، آدمي در گذر روزگار مي از ديدگاه سازايي

به . شناختي، دل خاسته، و رفتاري: سويه دارند اين واكنش ها همچون آدمي سرشتي سه. نشان دهد
هاي گوناگون  گوييم چون در برخورد با پديده شده اي بازخورد مي آموخته يشچنين واكنش هاي ازپ

يِ ديگر ناهمانندند، همان گونه كه از فردي به فرد ديگر  اي به پديده زنند و از پديده از ما سر مي
توان  گيرد چون فرهنگ را نيز مي اين گونه بازخورد رودرروي فرهنگ قرار مي. ناهمانندي دارند

رودررويي بازخورد و فرهنگ از اين . يِ آدمي دانست اي شناختي، دل خاسته، و رفتاريدستاورده
رو، از هم جدا نشدني هستند  از اين! روزن است كه يكي سرشتي فردي دارد و ديگري گروهي

ها بازخورد   آن ها گوناگونند و در ميان بازخوردها و فرهنگ. همان گونه كه فرد و گروه چنينند
ساز چون بود  گي آن زمينه پژوهي است كه ميزان استواري و گسترده  و فرهنگ دانشپژوهانه داش

ي نخست، بازخوردي است كه  مراد از گونه. شود اي مي دانش پژوهي در هر كشوري و هر زمينه
ي  مراد از گونه. پژوهي دارد ويژه به كنش ارجمند دانش پژوه راستين به هستي و به يك دانش

ها، و رفتارها و دستاوردهايي است كه گروه  ها، ارزش ها، باورداشت فرهنگي هم آگاهي
يِ آن ها در ايران  گي شناخت اين دو و ميزانِ استواري و گسترده. كنند پژوهان را يك گروه مي دانش

بود  كارهايي براي هرچه باالتر بردن چون يابي به راه ساز دست تواند زمينه هاي انساني مي و در زمينه
ي  و گو در باره ترين جستاري كه مي توان در اين زمينه داشت، همانا گفت بنيادي. وهي باشدپژ دانش

اگر بخواهيم كه . هاي آن هستند گي بودن از ويژه بودن و بومي پژوهي است كه بخردانه زبان دانش
نه پژوها پژوهيمان درست و بومي باشد، آيا بازخورد ما به زبانمان و به دانش پژوهي دانش دانش

پژوهي برانيم؟ پاسخ به اين  ي گروهي و يك فرهنگ دانش است كه بتوانيم سخن از يك شناسه
  .شود پرسش در  جستار زير يافت مي

  
  يِ پادآميزانه گري گري، سازايي پژوهانه، سازايي پژوهانه، فرهنگ دانش  بازخورد دانش:ها كليدواژه

  
  
  



  نسبت نافرجام نظريه و عمل در ايران معاصر
  

  نيا ق حيدريصاد
  عضو مؤسسه مطالعات فرهنگ و تمدن ايران زمين

  
  :چكيده 
هاي فرهنگي و مقوالت نظري در  الفكر و روشنفكر در ايران معاصر، مؤلفه گيري طبقه منور  با شكل 

حوزة اجتماع، فراتر از فضاي محدود علمي و به شكل فراگير از طريق چاپ كتاب و روزنامه، و با 
ه رغـم آنكـه محتـواي كـالم و انديـشة روشـنفكر        . در جامعـه منتـشر شـد   هدف ايجاد تغييرات    ـب

معطوف به تغييرات وسيع در عرصة جامعه بود، ) نظر از مباني و يا ديدگاه و تمايالت وي    صرف(
گـذاري انديـشة نخبگـان در     ناپذير براي سنجش تـأثير   كه اصل گريز–اما پيوند بين نظريه و عمل  

مباحث نظري در عرصة سياست و تغييـرات  . اگير به خود نگرفت هرگز شكلي فر–اجتماع است   
تالش جريان روشنفكري :  فرهنگي نداشت–هاي علمي  عميق اجتماعي نيز، دست كمي از عرصه  

هاي كوچك سياسي و چريكي شـد كـه    چپ در دورة پهلوي اول و دوم منجر به پيدايش نهضت  
نخبگان روحاني و دانشگاهي در دهة چهل نسبتي با جامعه نداشت، تنها حركت مذهبي گروهي از 

 فرهنگي خود، توانست تغييري وسيعي و –گيري از پتانسيل و مباني تاريخي  و پس از آن، با بهره  
اين . همه جانبه در ساختار و رفتار سياسي ايجاد نمايد كه حاصل آن انقالب اسالمي مردم ايران بود

نظريه تا عمل است كه مي توان در يكصد سال اخير كم و كاست پروسة  حادثه تنها نمونة تكميل بي
در اين مقاله تالش خواهد شد تا ضمن ارائة تعريفي از نظريه و عمل، به تفكيك عمـل     . بازجست

پرداز، و عمل به عنوان رفتاري اجتماعي و فراگير از سـوي تـودة    به عنوان تالش فكري يك نظريه     
: پرداخته و به اين پرسش پاسخ داده شود كه) دانشگاهيمثالً طبقة (مردم و يا اغلب افراد يك طبقه 

هاي معطوف به علوم انساني و اجتماعي در دورة گذر از سنت به مدرنيته در ايـران معاصـر       نظريه
  هايي بوده كه منجر به تكميل پروسة نظريه تا عمل اجتماعي نشده است؟ واجد چه كاستي

  
اني، روشنفكر، رفتار سياسي، شهروند مدني، نخبگان نظريه، عمل، اجتماع، علوم انس   : كليد واژگان 
  دانشگاهي

  
  
  



  مطالعات فرهنگي و ادب فارسي
  

  دكتر احمد رضي
  دانشگاه گيالن

  
  :چكيده 

اي در حوزه علوم انساني است كه با استفاده از ظرفيـت   مطالعات فرهنگي يك رويكرد ميان رشته   
امعه و نشان دادن تأثير آنهـا در چگـونگي   هاي گوناگون، درصدد مطالعه آثار فرهنگي يك ج     رشته
  .گيري هويت افراد جامعه است شكل

شود؛ زيرا ادبيات شناسنامه فرهنگي  نقد ادبي در اين رويكرد، يكي از اركان مهم پژوهش شمرده مي
هاي آنها را  هر ملت و بازتاب دهنده ارزشهاي فرهنگي غالب در ميان مردم است و باورها و رفتار

  .دهد ان ميبه خوبي نش
ار ادب فارسـي انجـام     در اين مقاله ضمن معرفي نمونه    هايي از مطالعات فرهنگي كه با تكيه بر آـث

  . شود هاي مواجهه پژوهشگران فرهنگي با ادبيات توضيح داده مي گرفته است، شيوه
ي، از شـيوه    هـاي   در اين رويكرد، گاه با شبيه دانستن ساختار فرهنگ هر جامعه با ساختار متن ادـب

و گاه با توجه به نقش ميراث ادبي در . شود قرائت متون در مطالعات توليدات فرهنگي استفاده مي  
ان از فرهنـگ    سازي و نقش شاعر و نويسنده در تغيير و تحوالت اجتماعي و اثر     فرهنگ پذيري آـن

ختلف تالش هاي م گيرد و با استفاده از رهيافت حاكم بر جامعه، نقد ادبي متون مورد توجه قرار مي
  .شود تا ارزشهاي فرهنگي حاكم بر جامعه كه در آثار ادبي منعكس شده است شناسايي شود مي

اند، به  در اين مطالعه، عالوه بر شناسايي هنجاريهايي كه به صورت مستقيم در اثار ادبي بازتاب يافته
  .گيرد مطالعه قرار ميآگاه جمعي دارد، مورد  مستقيم نيز هنجاريهايي كه ريشه در ناخود صورت غير

  
  اي، ادبيات، نقد ادبي، متن ادبي  رشته مطالعات فرهنگي، ميان: واژگان كليدي

  
  
  
  
  
  



  ارزيابي وضعيت علوم سياسي در ايران
   مقصود رنجبر                                                  

  عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي قم
  

  :چكيده 
هايي هستند كه داللت بر معرفت واحدي دارند  لم سياست و علوم سياسي واژهدانش سياسي، ع

از ديرباز . كه موضوع اصلي و محوري آن حكومت و دولت در وجوه و ابعاد مختلف آن است
هاي اصلي انديشمندان بوده است كه در جامعه  انديشه درباره دولت و حكومت يكي از دغدغه

انديشه سياسي در دوران قديم ايران نتيجه ايـن تـأمالت   . ستايران هم داراي سابقه طوالني ا 
بايد گفت كه ماهيت انديشه سياسي با دانش سياسي دوران جديد كامال متفاوت است و . است

. در واقع شايد بتوان گفت كه علم سياست به مفهوم دقيق آن در ايران علـم جديـدي اسـت      
رانه داشته و روش آنها هم عقلي بوده است گ انديشه سياسي در دوران قديم بيشتر جنبه توجيه  
از همين . اند كه به كار توجيه حكومتها بيايد شده كه در غالب اوقات با روشهاي نقلي تلفيق مي

در خدمت يك خاندان حكومتي ) اسالمي(رو هم صاحبان انديشه سياسي در دوران قديم ايران
هاي انديشه سياسي قبلي را  واند تمام جنبهت اما دانش سياسي امروز عالوه بر اينكه مي     . اند بوده

در واقع كاركرد دانش سياسـي امـروز   . داشته باشد ماهيت راهبردي و حل المسائلي هم دارد 
صرفاً توجيه نيست، هر چند كه آن هم هست، بلكه معرفتي است كه به دنبال گره گـشايي در    

امال جنبه فكري و نظري امورات مختلف مربوط به دولت و حكومت است كه بخشي از امور ك
دارند و بخشي از آنها هم جنبه عملي دارند كه البته اين دو جنبه كامالً مالزم با يكديگر و در  

  .پيوند متقابل هستند
گيرد كـه در   اي از مسائل را در بر مي از اين نظر دانش سياسي و علم سياست حوزه گسترده     

امروزه حكومتها بـا  .  با آنها سرو كار دارندها با آن مسائل درگير بوده و   دنياي جديد حكومت  
وجود اينكه هنوز هم فلسفه اصلي ضرورت آنها امنيت و نظم سياسي و اجتماعي است، براي      

ها در سطح داخل و خارج درگير هستند  اي از فعاليت تحقق اين هدف و غايت با حوزه گسترده
هاي مختلف   و شناسايي پديدهو در واقع كاركرد اصلي دانش سياسي كاوش درباره اين امور    

هـاي عقلـي از    گيـري از روش  دانش سياسي امروز عالوه بـر بهـره  . مرتبط با حكومت است   
كند، از اين نظر بايد گفت كـه دانـش    ها استفاده مي  هاي علمي هم براي شناخت پديده      روش

داراي چنـين  كنند و نه اصوالً دانش سياسي در ايران به طور ذاتي   سياسي با اين ديد نگاه مي     



از اين جهت نگارنده معتقد است كه وضعيت توليد دانش سياسي در ايران . توانمنديهايي است
بحراني است و البته اين كه كشور ما هم داراي معضالت بسياري است از يك بعد مربوط به        

  .همين قضيه است
شخيص وضعيت اما درباره بحراني بودن بايد گفت كه واژه پيچيده و حداقل مبهمي است و ت     

امروزه واژه بحران را در مورد . بحراني از وضعيت غير بحراني و يا عادي، كار دشواري است
شـود كـه    برند ولي شاخص چنداني در اين زمينـه ارائـه نمـي    ها به كار مي بسياري از پديده  

... براي مثال بحران هويت، بحران مشروعيت و. هايي است وضعيت بحراني داراي چه مشخصه 
گيرد ولي واقعا معلوم نيست كه تحت چه  اصطالحاتي است كه بسيار مورد استفاده قرار مياز 

در اينجا هم اين ابهام . توان گفت كه وضعيت هويت در يك جامعه بحراني است      شرايطي مي 
وجود دارد ولي مراد نويسنده از اين واژه بيشتر بر ناكار آمدي و عقيم بودن آن داللت دارد، به 

 كه دانش و معرفت سياسي در ايران ناكار آمد و در عين حال عقيم است و از بـاز   اين معني 
همچنين از انجام دادن كار كردهاي اصلي خود كـه همانـا ارائـه      . باشد توليد بيشتر عاجر مي   

باشد، اين وضعيت معلول عوامل مختلفي است كه در ايـن   طريق به حكومت است ناتوان مي     
  .ايم ختهمقاله به بررسي آنها پردا

  
  علوم سياسي، ارزيابي وضعيت، بحران، عقيم بودن: كليد واژه ها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  نقد و بررسي مطالعات تطبيقي هانري كربن
  ديرهاي سهرو در انديشه

  عرب حسن سيد
  عضو بنياد دايرة المعارف اسالمي

  :چكيده 
از توجه او به سهروردي به فرهنگ ايران و اسالم و تشيع، )  م 1979 – 1903(عالقه هانري كربن    

البتـه  . گيرد و در حقيقت، وي كربن را به وطن معنوي خويش برده است  نشات مي ) 587 – 549(
 [ از ]مالصدرا = [تفسير «گونه كه به گفته وي  است، همان» شخصي«تفسير او از سهروردي كامالً 

  .» ، شخصي است]حكمه االشراق= 
ه اشراقي و توجه به نياكان و كساني كه تبار معنوي او به نظر كربن، قصد سهروردي از طرح شجر

خواهد، حكمت يونان و مشكات انوار نبوي در اسالم و فرهنگ  آن است كه مي. دهند را تشكيل مي
  .معنوي ايران را به يكديگر پيوند دهد

ان دارد و يكـي از آنهـا ايـر   » حضور«گويد  هايي كه از آنها سخن مي  سهروردي در اقليم  به نطر او  
شرق، در انديشه وي، چشمه نور و وجود است و ايرانيان چون در شرق جهان اسالم زندگي . است
گويـد   از اين رو كربن مي. اند اشراقي هستند كنند، اشراقي نيستند بلكه چون حامل خميره ازلي     مي

ه    » گذشته«سهروردي بار    ه دوش كـشيد و آن را ـب ه نظـر وي،  . تبـديل كـرد  » اكنـون «ايران را ـب  ـب
سهروردي سنت گراترين حكيم مسلمان است، زيرا پيوند ميان اشراق ايراني و سنن معنوي ايران    
شناسي        باستان، حاصل فكر اوست و از اين رو وارث حكماي الهي خسرواني است زيرا به جهاـن

كربن معتقد است سهروردي . فلسفي خصوصاً به تلفيق فلسفه و سلوك معنوي نزد آنها توجه كرد  
  .اند را به همان طريقي قرائت كرد كه عارفان مسلمان، قرآن را قرائت كردهشاهنامه 

سته   گويد به رغم اين كه در برخي نظام    كربن مي  هاي فلسفي، كمال نفس، اتصال به عقل فعال داـن
د    از . شده اما در حكمت سهروردي، عقل و وحي در اتصال به عالم مثال با يكديگر وحدت دارـن

مصطلح، جوهر  گويد وحي غير  توجه سهروردي به عالم مثال اين است كه ميداليل كربن در اثبات
گويد به نظر سهروردي، عالم مثال، رسالت پيـامبر و   او مي. مشترك منابع انديشه سهروردي است  
كند و بر اين اساس سنت نبوي سامي را با سنت پيامبري در  انديشه فيلسوف را از يكديگر جدا نمي

داند و نقش  گر هاله اوستايي را با نور محمدي در سنت ديني در اسالم يكي ميايران و از سوي دي
 36متوفي (او به عنوان ميانجي اسالم و حكمت كهن ايران زرتشتي، در واقع نقش سلمان فارسي    

نيز سهروردي در . اهللا عليه و عليهم اجمعين است در ميان محبان ايراني و اهل بيت پيامبر صلي) ق



الدين  حكمت ايران باستان را با فلسفه اسالمي تلفيق كرد و بعدها انديشه او و محيي  انديشه خود   
  . اسالمي در ايران رونق بخشيد–به گسترش عرفان ايراني )  ق538 – 560(بن عربي 

به نظر كربن، تلفيق ناشي از شجره معنوي سهروردي بطور خاص، در سنت فلسفي شيعه در ايران 
اي كه نسبت  بخشي آن در عهد صفويه در حوزه فلسفي اصفهان بود به گونه تداوم يافت و اوج ثمر

در ايـن  . السالم با حقيقت محمدي دانسته شـد  سوشيانت با زرتشت، همان نسبت امام مهدي عليه  
از آن )  ق1041 – 940(حوزه، سنت اشراق سهروردي و حكمت اماميه به هم پيوستن و مير داماد 

وي در ادراك عميق آثار ابن سينا . و كامل، معرف يك حكيم ايراني استانديشه او به نح. ارث برد
ن سـينا و    دامـاد آميـزه   گويد ميـر  كربن مي. از تعاليم سهروردي بهره برد )  ق 428 – 370( اي از اـب

ه   سهروردي و معارف شيعه اماميه است و هنوز نمي    توان طريقي را كه در حوزه فلسفي اصفهان ـب
كربن برخي از . ا و تصوف و اشراق و تشيع اماميه منتهي شد، تشخيص دادآميزش انديشه ابن سين

د  هـاي سـهروردي مـي    داماد را عيناً بر گرفته از انديشه هاي الرواشح مير  قسمت هـاي   او خلـسه . داـن
 1050 – 579(هاي مالصدرا  داند و حتي معتقد است كه انديشه ميرداماد را هم شبيه سهروردي مي

  .ترين متفكر حوزه فلسفي اصفهان، شبيه افكار سهروردي است به عنوان مشهور) ق
اي علم حضوري است و تجرد نفس، مبتني بر  در حكمت اشراق سهروردي، شناخت اشراقي، گونه

اشراق دانسته شده و كربن با اين گمان كه علم حضوري در مقابل علم حصولي و از تقسيمات علم 
نيز . »آيد پذير با استدالل و برهان منطقي به دست نمييقين تزلزل نا«شود گفته است   محسوب مي 

در حـالي كـه سـهروردي در التلويحـات     . »گيرد حضور و علم حضوري اشراقي، منطق جاي نمي «
در . اللوحيه و العرشيه تصريح كرده كه شناخت اشراقي مسبوق به منطق را از ارسطو آموخته است   

ه فضيلت خلسه آميـز رهـايي از حبـسگاه    انديشه او، حضور حاصل كشف حجاب نفس است و ب   
ه حـصولي و       عالم ماده التفات مي   كند، و از اين رو حامل معناي بسيار وسـيعي از تقـسيم علـم ـب

. گرد اي حضور بوده و درجه آن به تجرد نفس باز مي معهذا شناخت اشراقي، گونه  . حضوري است 
ه  «گويـد   كند، ارسطو به وي مي اي كه طي آن ارسطو را شهود مي  بنابراين سهروردي در مكاشفه    ـب

و شايد به همين دليل سهروردي در نسب نامه اشراقي خود و همچنين » خويشتن خويش باز گرد   
را از حكيمان ) ق283 – 200(و سهل تستري )  ق261 – 188(در همان مكاشفه، با يزيد بسطامي 

داند اما كربن مايـل   حث مياگرچه سهروردي كمال حكيم را در تاله و ب. داند راستين و واقعي مي  
ه نظـر مـن معرفـت حاصـل از       او مي. است كه غلبه تاله را در نيل به اين كمال بيشتر كند   گويد ـب

اشراق، اگر منتهي به كمال معنوي نگردد حاصلي جز عجـب و خـودبيني نخواهـد داشـت و اگـر        
برد، بنابراين  ل ميسلوك تجارب معنوي هم متكي بر معارف فلسفي نباشد، سالك را به وادي ابتذا



شود و اين دليل حكمه االشراق با منطق آغاز  زاده مي حكمت الهي از تركيب فلسفه و تجربه معنوي
  .پذير و با وجد و سرور پايان مي

  
  حكمت اشراق، مطالعات تطبيقي، فرهنگ ايران، شناخت اشراقي: واژگان كليدي

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ف و توليد علوم انساني اسالمياجتهاد به مثابه فرايند كش
  

  پور مهدي علي
  عضو گروه فلسفه علوم انساني پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
  سيدحميدرضا حسني
ه   مدير گروه فلسفه علوم انساني پژوهشگاه حوزه و دانشگا

  
  چكيده

ه روش و       اين نوشتار با مفروض دانستن امكان و ضرورت توليد علم ديني، در پـي تبيـين و اراـئ
در اين نوشته با الهام از روش فقيهان در . ي براي كشف و توليد علوم انساني اسالمي است ارراهك

ه شـرح و تبيـين فراينـد علـوم          كشف و استنباط فقه اسالمي كه به روش اجتهادي موسوم است ـب
به گمان ما روش اجتهادي تنها روش كامياب و موجه در توليد علـوم  . پردازيم  انساني اسالمي مي  

كوشيديم تا اجتهاد را از ابعاد معناشناختي، وجود شناختي و روش شناختي، . ي اسالمي استانسان
هاي حاصل از روش اجتهاد ديني  در نهايت، ارزش معرفت شناختي فراورده. تحقيق و كاوش كنيم

  .دهيم را مورد سنجش قرار مي
  

  ش اجتهاديتوليد علوم انساني، علوم انساني اسالمي، اجتهاد، رو: واژگان كليدي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  پذيري دانشجويان به فرهنگ غرب بررسي ميزان الگو

  
  سيمين غالمرضايي
  عضو هيئت علمي دانشگاه لرستان
  پي ايرج نيك

  عضو هيئت علمي دانشگاه لرستان
  

  چكيده
ر       تاريخ معاصر كشور ما شاهد تحوالت فرهنگي وسيع و عميقي بوده كه از جمله عوامـل مـؤثر ـب

ا جهـان      تحوالت فرهن  گي، اجتماعي و سياسي در حال گذر ايران، تماس همه جانبه اين كـشور ـب
هـاي مختلـف نظـام اجتمـاع دسـتخوش       به طوريكه از زمان شروع اين ارتباط حيطـه    . غرب است 

  .دگرگوني شده است و هنوز اين مملكت در كش و قوس آن تحوالت قرار دارد
جامعه . باشد انشگاه لرستان به فرهنگ غرب ميهدف اين تحقيق، مقايسه الگوپذيري دانشجويان د   

 نفر است كه بر اساس جدول كرجسي 7609آماري تحقيق شامل كليه دانشجويان دانشگاه به تعداد 
روش انجام .  نفر تعيين گرديد420اي به تعداد  اي، حجم نمونه گيري طبقه و مورگان و روش نمونه     

سته   46اي محقق سـاخته شـامل    پرسشنامهابزار تحقيق . يابي است تحقيق به صورت زمينه    سـوال ـب
 نيز spssافزاري  ها از بسته نرم به منظور تجزيه و تحليل داده. باشد پاسخ مبتني برطيف ليكرت مي  

  .استفاده گرديد
  :دهد كه ها نشان مي نتايج تحقيق پس از تجزيه و تحليل داده

 درصد پسر و 4/16(ي وجود دارد دار  بين الگو پذيري از فرهنگ غرب و جنسيت رابطه معني     -1
  ). درصد دختر5/40
داري مـشاهده   پذيري از فرهنگ غرب رابطـه معنـي    بين دانشجويان متاهل و مجرد از نظر الگو   -2

  ). درصد دانشجويان متاهل3/29 درصد دانشجويان مجرد و 8/30(نگرديد 
  .شاهده نگرديدداري م پذيري از فرهنگ غرب رابطه معني  بين سنوات تحصيلي و الگو-3
 99توان گفت با اطمينـان   پذيري از فرهنگ غرب مي  مذهبي و الگو– بين فقدان الگوهاي ملي  -4

  ).r  1 %p=89(داري وجود دارد  درصد رابطه معني
 درصد رابطـه  99توان گفت با اطمينان  پذيري از فرهنگ غرب نيز مي  بين نوع دانشكده و الگو     -5

  ).r  5%p=577(داري وجود دارد  معني



  
  علوم انساني، دانشگاه، دانشجو، فرهنگ، الگوپذيري، غرب: هاي كليدي واژه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
    عالي  در ساختار آموزش  انساني  علوم جايگاه

  فاطمه كريمي 
  عضو هيات علمي دانشگاه گيالن

  
  :   چكيده
  شده  گرفته  جهان  يعنيUniverse  اژة از و  است  جهاني  معني  به  امروزي  در معناي  كه دانشگاه
  اما دانشگاه.   است  دانشگاهي  بارز مؤسسات هاي  از ويژگي  و تنوع  شدن  جهاني بنابراين.  است
 و   شده  جا تأسيس  در آن  كه  است اي  جامعه  ـ اجتماعي  فرهنگي  از بافت  جزئي  حال درعين
 در   رو دانشگاه شود و از اين  مي  آن  و بقاي  الهام موجب   كه  است  جامعه كند واين  مي فعاليت

  . بماند  باقي  جامعه  نيازهاي پاسخگوي  بايد همواره اي هر جامعه
 و   علمي هاي  توانايي اگر دانشگاه. اند  وابسته  هم  به  و دانشگاه  پايدار، جامعه در توسعه  
  عنوان  خود را به  باشد، موجوديت  را نداشته معه جا  توسعة  و تداوم  تأمين  براي الزم مديريتي
   از دست  و اقتصادي ، فرهنگي  اجتماعي  مسايل  حل  براي  و خالق ،پيشگام  يافته  توسعه كانون
  هاي  محيط  از الزامات  و نوآوري  خالقيت ،ساز و كارهاي  نقش  اين  تحقق براي. دهد مي

   خالقيت  نيستند، بلكه  مترادف  دو مفهوم  ونوآوري  خالقيت بايد متذكر شد كه.   است دانشگاهي
   اين  فاصله  كاهش  براي  عواملي  به يابي دست.  انديشه كارگيري  به  و نوآوري  است  انديشه خلق

ام  با صنعت ايجاد دفاتر ارتباط.  دو بسيار راهگشاست  و   علوم  وزارت  به  وزارتخانه  وتغيير ن
   خالقيت  بين  شكاف  و كاهش  ودانشگاه  جامعه  كردن  نزديك  براي هايي  گام Ĥوري و فن تحقيقات

   كه دانيم ؟ مي  است  سازوكارچگونه  در اين  انساني  علوم  بايد ديد نقش حال.   است و نوآوري
   مقوله ين از ا آن  اعظم  دارد و بخش  ارتباط  فنĤوري  مقوله  به  انساني  از علوم  كوچكي  بخش فقط

  هاي  ودانشكده  انساني  علوم هاي ، معرفت  فنĤورانه  تعبير و در ديدگاه لذا با اين.   است خارج
  .ها قرار گيرد  از ساير معرفت  فروتري  در مرتبه  انساني علوم

 خود را   موجوديت  دانشگاه تر بايد اظهار كرد اگر قرار است  عميق  نگاه اما در يك  
،  ، فرهنگي  اجتماعي هاي ها و كاستي  نابساماني  رفع  ندهد بايد به  از دست توسعه انون ك عنوان به

  ، حقوق ، حكومت  اقتصاد، خانواده هاي  بايد در حوزه  دانشگاه يعني. بيانديشد  و حقوقي اقتصادي
و نيز . ند ك پردازي ، هنر نظريه ، ارزش ، اخالق  اجتماعي ، مسئوليت اجتماعي ، انضباط شهروندي

 و   دانش  و مديريت  هويت  بحران  مديريت آوري  و فن تكنولوژيك بتواند در عصر سيطره



  فن  در مقولة  كه  انساني  از علوم  بخش  آن  كردن  فعال يعني  همه اين بگيرد؛ و دهعه  را به آموزش
   بايد در ساختار آموزش نماند  عقب  از جامعه دانشگاه  اگر قرار است بنابراين. گنجد  نمي آوري
  . مدنظر قرار گيرد انساني  علوم  از جمله  علوم  همه  رشد متوازن عالي

  
  ، نوآوري ، خالقيت  عالي ، ساختار آموزش  انساني  علوم: كليد واژه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  بحران علوم انساني در ايران

  
  دكتر بهروز مرادي

  دام هلند ي دين از دانشگاه آمسترشناس التحصيل رشتة جامعه فارغ
  

  
  :چكيده 

دگي         در جوامع مدرن، علوم انساني از جايگاه بااليي در سازماندهي امـور جمعـي و مـديريت زـن
اما در جامعة ايران متاسفانه اين علوم هنوز جايگاه رفيع و اصلي و مؤثر خود . اجتماعي برخوردارند

  علت اصلي اين اشكال چيست؟. اند يد بدست نياوردهرا در ساماندهي زندگي اجتماعي آنچنانكه با
نويسندة اين نوشتار در پاسخ به . پردازد اين مقاله به بررسي اين موضوع و پاسخ به اين سئوال مي     

زند و در اين  اين سئوال محوري، به تفكر اجتماعي، تاريخي و فرهنگي در جامعة خودي دست مي
ظر بر اين است كه مجموعة تعاملي و ديالكتيكي اين هفت ن. كند راستا هفت بحران را شناسايي مي

اين هفت بحران را نويـسنده از  . بحران، به بحران علوم انساني در جامعة ايران منجر گرديده است   
  :اين قرار نامگذاري نموده است

  بحران تلقي از علوم انساني استداللي -1
 استداللي بحران فرهنگ ضد -2

 بحران ضد منطقي -3

 بحران انحصار -4

 ارزشي علوم انساني حران بيب -5

 بحران مديريت اجتماعي -6

 پردازي بحران نظريه -7

نويسندة اين مقاله با تشريح زواياي اين هفت بحران جامعة ايران، به تبيين بحران علوم انساني در      
ساني در    پردازد و سپس راه را براي ارائه راهكار    جامعه مي  هايي در جهت بهبود وضعيت علـوم اـن

  .گشايد يجامعة ايران م
  

  علوم انساني، بحران، هفت بحران، جايگاه علوم انساني: ها كليد واژه
  



  
  

  »علوم انساني«اندر چيستي 
  ي آن هايي براي توسعه وضعيت آن در ايران معاصر و راهكار

  ) تحليلي–از ديدگاه فلسفي (
  

  هاشمي مهدي مير سيد
  :چكيده 

به جهت » علوم انساني«موضوع . ي هر عملي است تفكر و آگاهي، ويژگي برتر انسان، مبنا و مقدمه
و هم » علم«زيرا هم . گستردگي و اهميت آن، از ديرباز مورد توجه انديشمندان و فالسفه بوده است

ي تحليـل فلـسفي امكـان      هاي فلسفه بوده و هست، و بررسي آنها جز در سـايه  كليد واژه » انسان«
  .ندارد

ودن    «شود كه موضوعشان  طالق ميعلوم انساني به آن دسته از علومي ا   سان ـب سان از حيـث اـن » اـن
اين امر در گذشـته، چنـدان   . طلبد است؛ يعني اموري فراطبيعي كه روش خاصي براي پژوهش مي  

هاي بين آنها، استقالل علوم انساني از علوم طبيعي  مطرح نبوده، اما با رشد علوم و فنون و كشمكش
  .گرديدآلماني مطرح » ديلتاي«و رياضي توسط 

شناسي، سياست، اقتصاد، فلسفه، الهيات،  هاي متنوعي چون علم تاريخ، جامعه اين علوم شامل رشته
است كه مبناي فرهنگ و اخالق فردي و اجتماعي را ... ادبيات، زبان، و حتي زيبايي شناسي هنر و 

  .دهند تشكيل مي
ي يـك ضـرورت علمـي    گراي گرچه امروزه به جهت گستردگي علوم مختلف و تنوع آن، تخصص     

كنند؛ به نحوي كه نتايج هر علمي  گاه مستقل از هم عمل نمي شود، اما علوم مختلف هيچ شمرده مي
امري ضروري و مقبول » ي باور علمي شبكه«ها در  گذارد و اين ارتباط در علوم ديگر نيز تاثير مي   

  .ردگي عقالست؛ و اگر اينگونه نباشد هيچ پيشرفت جامع و كاملي صورت نمي
هاي علمي در تمام  ، وضعيت تحقيق و پژوهش»ايران«متاسفانه در كشورهاي جهان سوم و از جمله 

ي تحقيقاتي و توليدات علمي  تاسف بار است كه بودجه» علوم انساني«ي  ها به ويژه در زمينه   زمينه
خبر » م انسانيعلو« ماندن ارزش و اهميت  باشد، و اين مساله از ناشناخته ناچيز مويد اين مطلب مي

  .دهد مي
  :شود هايي چند از جانب نگارنده مقاله ارايه مي با توجه به وضعيت موجود، راهكار



  علوم انساني«اختصاص بودجه پژوهشي كافي توسط دولت و حمايت از محققان برتر  -1
 در دانشگاهها و مدارس» علوم انساني«اهميت دادن به آموزش  -2

 در آموزش عالي و كاربردي كردن آن» علوم انساني«توسعه و به روز كردن  -3

 »علوم انساني«جلوگيري از اعمال سليقه و قدرت اشخاص و نهادها در تحقيقات  -4

ي علمـي، صـنعتي، اقتـصادي،     در پيشرفت همه جانبه» علوم انساني«تبيين نقش و اهميت   -5
 .اجتماعي و فرهنگي كشور

  
  تحقيقاتگرايي، شبكه باور علمي،  علوم انساني، تخصص: كليد واژه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :محور دوم 
  مناسبات علوم انساني و علوم تجربي

  
  

  :موضوعات
   تاثير علوم انساني در مباني علوم تجربي-
  هاي علوم تجربي در علوم انساني شناسي و نظريه  تاثير روش-
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  ارتباط علوم انساني و علوم تجربي

  
  شناسي تياسينه جمالو دبير زيس

  محمد گرزيني صنم دبير فيزيك
  از شهرستان شادگان استان خوزستان

  :چكيده 
ه           سان را ارتقـاي بخـشيده و او را ـب علم واقعي دانش و معرفت خاصي است كه ايمان و يقين اـن

  .وار ساخته است اطاعت و اميد به رحمتش اميد
. هاي جامعه تعامل نداشـته اسـت   جنبهاي در تاريخ علم به اندازه نظريه تكامل با تمامي    هيچ نظريه 

پـردازد از ايـن نظريـه غافـل      هاي جهان مـي  فلسفه به عنوان فعاليتي كه به تفكر درباره تمامي جنبه  
ه سـاختار      ارتباط زيست . نمانده است  شناسي و فلسفه ارتباطي دو سويه بوده از يك سو فلـسفه ـب

پردازد و  متافيزيكي و غير تجربي آن ميهاي  شناسي و ارائه مفاهيم آن و مشخص كردن ايده زيست
هاي  شناسي و خصوصاً نظريه بنيادين آن يعني نظريه تكامل باعث ايجاد ايده از سوي ديگر زيست

  .فكري جديد در فلسفه شده است
ها  شناسي برآمده از دميدن روح قدسي بر كالبد خاكي و شناخت معارف نظم حاكم بر پديده زيست

وقتي به نظم حاكم بر سلول و مركز عقالنيت آن . هاست دن به علت پديدهو در يك كالم نزديك ش
انديشيد بدون اينكه كمترين آگاهي به حركت جوهري و مباحث پيچيده فلسفي و عرفاني داشته  مي

و انسان را . آورد آگاه شما در برابر عظمت خداوند حي توانا سر تعظيم فرو مي باشيد فطرت ناخود
  .دارد ه وا مي العظيم و بحمد  ربياهللا به شناخت سبحان

آگر نگاهي گذرا به نظريه تكامل و بررسي آن از ابعاد آيات قرآن بپـردازيم خـواهيم ديـد كـه هـم       
طرفدار تكامل و هم منكران آن براي اثبات نظر خويش به آيات قرآن تمسك جستند در تفسير آيه  

 عالمين بر آنها گذارده شده بود وجـود  هايي كه نام  سوره آل عمران آمده است در عصر انسان     33
مهمترين دليل طرفدار ثبوت انواع نيز در تفسير آيه . ي خدا از ميان آنهاست اند و آدم برگزيده  داشته

ا   . خداوند انسان را از گل خشكي مانند كوزه گران آفريد:  سوره الرحمن آمده است   4 در رابطـه ـب
  :گونه آيات نيز دو نوع تفسير وجود دارد اين

  .همه ما از آدم هستيم و آدم از خاك -1
حتي خود ما نيز از خاك گرفته شديم زيرا تمام موادي كه بدن ما و پدران و مادران ما را   -2

 .كند از خاك گرفته شده است دهد موادي كه انسان از آن تغذيه مي تشكيل مي



ي از خـاك  انگيز و پيچيدگيهاي روحي و جـسم  پيدايش موجودي شگرف با فيزيولوژيكي اعجاب     
كنند و از  اين آيات از يك سو ما را به مبدا عالم هستي مربوط مي. خود يك از داليل توحيد است

اند ميان  با اينكه بسياري كوشيده. شوند اي بر مسائل امكان معاد محسوب مي سوي ديگر داليل زنده
 اين دو نه تنها نظريه زيستي تكامل و مسالة خداشناسي يك نوع تضاد قائل شوند ولي بايد گفت   

داروين كه . تر خواهد شد تضادي با هم ندارند بلكه با بررسي پديده تكامل ا ركان توحيدي استوار
گويد من در عين  ديني قد علم كرده و مي گذار نظريه تكامل بود نيز در برار اتهام الحاد و بي     بنيان

  .نم تكامل را توجيه كنمتوا قبول تكامل انواع خداپرستم و اصوال بدون وجود خداوند نمي
  

  شناسي تكامل ، حركت جوهري، متافيزيك، فلسفه، روح قدسي زيست: واژگان كليدي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  رفتار استنادي در علوم انساني و چالشهاي علم سنجي و ژئوپولتيك اطالعات
  

  پناه رضا داور دكتر محمد
  دانشيار دانشگاه فردوسي مشهد  

  :چكيده 
شـود كـه    مالحظه مـي » علوم طبيعي و فيزيكي«و » علوم انساني و اجتماعي«وضوعات با مقايسه م 

تري سروكار دارد، در حالي كه  تر و قابل كنترل هاي ساده محقق علوم طبيعي و فيزيك با موجوديت
هاي انساني و اجتماعي پويـا، متغيـر، متنـوع و پيچيـده      گر علوم انساني و اجتماعي با پديده  تحليل
كند كه افراد  اي جامعه را فراهم مي هاي اساسي و پايه علوم انساني و اجتماعي رويكرد. ستمواجه ا

با توجه به اهميت علوم انساني . كنند كنند و زندگي مي انديشند، رفتار مي آن جامعه بر مبناي آن مي
رتباط و نقش مهم آن در زندگي، فرهنگ و تمدن هر جامعه و با عنايت به تفاوت ماهيت، الگوي ا

هاي علمي، اين مقاله در پي آن است كه وضعيت رفتـار اسـتنادي    و رفتار علمي آن با ساير حوزه  
همـه  . هاي علـم سـنجي مـورد مطالعـه قـرار دهـد       علوم انساني و اجتماعي را در پيوند با شاخص 

. د تبادل قرار گرفته پيـشين متكـي هـستن    انتشارات عملي بر حجم معتنابهي از عقايد و آراي مورد     
هاي  مراجع مورد استناد در انتشارات علمي يك جامعه علمي نشان دهنده منابع و خاستگاه انديشه  

گنجانده شده در اين مقاالت هستند، بدين معني كه توزيع مقاالت مورد ارجاع قرار گرفته بر حسب 
اگون  هـاي گو  مجراي انتشار، حوزه موضوعي، و تاريخ تاليف مقاله منعكس كننده اشكال و جنبـه   ـن

بر اين اساس در اين مقاله الگـوي ارتبـاط علمـي و رفتـار     . عاليق و منابع آن اجتماع علمي است  
براي اين منظور . المللي بررسي خواهد شد استنادي نويسندگان علوم انساني در دو سطح ملي و بين

بر علمي هاي معت هاي فارسي حوزه علوم انساني و اجتماعي چاپ شده در مجله در سطح ملي مقاله
ين 5پژوهشي گروه علوم انساني در يك دوره زماني     ه       ساله و در سطح ـب ه عنـوان نموـن المللـي ـب

 از مجموعـه پايگاههـاي   SSCIمقاالت يك رشته علوم اجتماعي نمايه شده در پايگاه اطالعـاتي       
ابتدا ماهيت علـوم  . مطالعه شده است) 2004 – 200( ساله 5 در يك دوره ISIاطالعاتي مؤسسه   

سپس چالشهاي برخي . اي تحليل خواهد شد انساني بر اساس ترسيم نقشه ارتباط علمي ميان رشته
ه     شاخص وع مـدرك يـا منبـع اطالعـاتي     (هاي علم سـنجي ماننـد مقاـل  ,Impact Factor، ) ـن

Immediacy Indexدر .  ، استناد و عدم استناد، و خود استنادي مورد بحث قرار خواهد گرفت
نتيجـه اينكـه هـر    . شود سياسي اطالعات در عرصه ارتباط علمي جهان بررسي مي  ادامه جغرافياي   

اي كـه   حوزه علمي زبان اطالعات علمي و الگوي ارتباط علمي ويژه خـود را دارد و هـر جامعـه        



ه شـرايط فرهنگـي،        خواهد به سياست علمي دست يابد، بايـد روش   مي ا توجـه ـب شناسـي آن را ـب
  .به دست آورداقتصادي، و سياسي جامعه خود 

  
  علوم انساني، رفتار استنادي، ژئوپولتيك اطالعات: واژگان كليدي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



مقايسه انتقاد سازنده وعوامل موثربرآن بين دانشجويان دختر 
  ورزشكاروغيرورزشكاردانشگاه آزاد اسالمي واحد مشهد

  ليال عيسي زاده 
     كارشناس ارشد تربيت بدني و علوم ورزشي

  
   : چكيده

ل       )قاطعيت(ابرازوجود   يك ويژگي شخصيتي است كه برپايه اصول شرطي سـازي ويـادگيري قاـب
تغيير بوده و شامل مهارت هاي كالمي و غيركالمي موثرجهت احقاق حقوق در روابط  بين فردي و 
 ، اجتماعي است و فقدان آن با مشكالت رواني همچون انفعال ، پرخاشگري ، اضطراب ، افسردگي

و ازطرفي وجود آن با عزت ... سازشگري ، مسامحه گري ، كم رويي ، حقارت وتنش و استرس  
نفس كمال گرايي ، جلوگيري از سرخوردگي و انحرافات اجتماعي و موفقيـت هـاي تحـصيلي و      

  .شغلي و حضورمثبت و موثردرجامعه همراه است
الزم ، قادر به دفاع ازحقوق خـود بيـان   افراد فاقد ابرازوجود به دليل نداشتن مهارت هاي اجتماعي  

افكارو احساسات ، ابرازشخصيت و صحبت كردن درجمع ، رد تقاضاهاي نامعقول ديگران كه قادر 
  .يا مايل به انجام آن نيستند و بطوركلي برقراري ارتباط مثبت با ديگران نمي باشند 

رك و فعاليت جـسماني مطلـوب   يكي از ويژگي هاي افراد مبتال به اختالالت رواني ، نداشتن تح     
افزايش اعتماد به نفس و احساس لذت و رضايت ازخود و ديگـران و احـساس شـادي و     . است  

بهزيستي ازنتايج شركت در ورزش بوده است ، افراد شاد كمتر اضطراب و خشم را تجربه كرده ، به 
 بيشتري را درخـود  اخالقيات توجه بسيار دارند ، عقاليي رفتار مي كنند و احساس كنترل شخصي 

احساس مي كنند ، درنتيجه با انديشيدن به توانايي ها با استرس شرايط مختلف مقابله بيشتري  مي 
  . كنند 

ه دليـل       جامعه شناسان ورزشي نيزمدعي اند كه فعاليت هاي بدني حوزه اي است كه افراد درآن ـب
جه بين آنها پيوستگي حـسنه اي  توانمندي ها و نه كمبودهايشان شناخته و معرفي مي شوند ودرنتي 

ا آنچـه جمـع        ايجاد مي شود و پيوستگي اجتماعي را درمفهوم تطابق رفتارهاي فردي و گروهي ـب
  .انتظارو توقع آن را دارد بكاربرده اند 

 با توجه به تشابه اهداف ابرازوجود و رفتارهاي قاطعانه  معيارهاي قابل دسترس درورزش پژوهش 
ه عنـوان زيرمجموعـه اي از    حاضر درپي آن است تا     با مقايسه انتقاد سازنده و عوامل موثر برآن ـب

قاطعيت و ابرازوجود دررفتار و مقايسه آن بين دانشجويان دخترورزشكار و غيرورزشكار، ورزش      
را به عنوان يكي از ابزارها و تكنيك ها ي مفيد درافزايش رفتارهاي قاطعانه و ترويج تفكر انتقادي  



...  كند و ازاين راه سالم ارتباطي به منظوررفع مشكالت افراد منفعـل ، پرخاشـگرو   درافراد معرفي 
  .درارتباطات بين فردي و اجتماعي استفاده نمايد 

  
  ابراز وجود ، ورزش، انتقاد سازنده، تفكر انتقادي: واژگان كليدي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  مناسب علوم انساني و علوم تجربي
  

  مسلمين محسن غروياناالسالم وال حجت
  استاد حوزه

  :چكيده 
انداز  فردا، به بحثي در  وضعيت امروز چشم: بسي نيكو و بجاست كه در كنگرة ملي علوم انساني   

باب تعامل حوزه و دانشگاه پرداخته، فقه و مباني اجتهاد شيعي را به مجامع علمي داخل و خـارج   
  هاي معرفت اي از انواع گوناگون شيوه  عنوان شيوهكشور معرفي نمائيم، متد استنباط و اجتهاد را به   

هاي  هاي نو و طرح  برگزاري كنگره جهت ارائه بحث بشري باز نمائيم و مهمتر از همه، از فرصت     
  .تازه براي حل مشكالت فكري و معضالت اجتماعي روز استفاده كنيم
  .ت استبحث پيرامون نقش علوم تجربي در اجتهاد فقهي از اين حيث حائز اهمي

ب     امروزه كار  سياري از ابعـاد و جواـن آئي و كاربرد علوم تجربي و سلطة و سيطرة اين علوم در ـب
واقعيت ايـن اسـت كـه چـرخ     . زندگي بشر براي هيچ انسان رئاليست و منصفي قابل انكار نيست  

ي مـي    هـا و   چرخـد و انبـوه نيـاز    زندگي و حيات مادي آدمي به سرپنجة دستاوردهاي علوم تجرـب
  .شود وردهاي اين علوم تامين مي زومات حيات طبيعي انسان در پرتو رهامل

گرچه كسترة فقه وسيعتر از گسترة حيات . از سوي ديگر علم فقه نيز به يك معنا علم زندگي است
طبيعي و دنيوي آدمي است، اما بهر حال ميادين گوناگون حيات بشر در دار دنيا، بيرون از حـوزة       

يثي حيات ما با علوم تجربي پيوند دارد و از جهتي با علم فقه مرتبط است و پس، از ح. فقه نيست
ين ايـن دو     از همين جاست كه فقه و علوم تجربي با يكديگر نوعي ترابط و قرابت مي      يابنـد و ـب

  .شود اي از تفاعل برقرار مي شاخة دانش، گونه
كند و   نوعي پيوند و رابطه پيدا مي با علوم تجربي–شود   از آنجا كه متد فقه تلقي مي–اجتهاد نيز 

ما در اين نوشـتار قـصد آن   . اين رابطه بايد دقيقا تبيين و تنقيح گردد و نقاط ابهام آن زدوده شود     
ي در اجتهـاد فقهـي بپـردازيم و پـاره         اي از  داريم كه با طرح نكاتي چند در باب نقش علوم تجرـب

  .، انشاءاهللاجوانب مختلف اين بحث را در حد توان بررسي نمائيم
  

  علوم انساني، علوم تجربي، مناسبات، اجتهاد فقهي، علم فقه: واژگان كليدي
  
  
  



  :شناسي انديشه اسالمي شناسي و معرفت هاي برتر روش بررسي ظرفيت
   فراتر از تبيين و تفهيم

  
  اكبر فرجي ارمكي
  گروه آموزش عالي دانشگاه شهيد بهشتي

  
  :چكيده 

نماينـد و    معرفي مي(science)د آگوست كنت به عنوان هدف ع لم آنچه گروهي از غريبان مانن   
ها و كشف روابط به منظور  عبارتست از تبيين پديده. نمايند عمدتاً به عنوان حرف نهائي تلقي مي     

هـا و امـا گروهـي ديگـر ماننـد هابرمـاس و قبـل از آن ديلتـاي          بيني و كنترل پديده  توضيح، پيش 
(Wilhelm Dthey)ساني را تفهـم     و ديگران ه  (Vevstehen)دف علم به خصوص علـوم اـن

ه   اند روش اند و معتقد بوده     دانسته هاي تحليل كاربستني در علوم انساني بايد تخصيصي باشند و ـن
ها، كنشگران فردي و يا كوشـش در   اين روشها بايد انحصاري باشند به ادراك سرچشمه   . تعميمي

 (Max weber)وبر  و برخي مانند ماكس) 1374ي، تنهاي(جهت در شهودي كلهاي جامع فرهنگي 
  .آشتي دهندة اين دو ديدگاه است

 معلولي و تفهمي است به معني –شود فراتر از روابط علي  اما آنچه كه در اين مقاله بدان اشاره مي
ساني و  –دخالت ارائه و مشيت الهي در كلية روابط جاري و سـاري در سيـستمهاي فيزيكـي           اـن

ط علـي     ونهاجتماعي به گ   دة رواـب ه    –اي كه يك مسلمان با ذهنيتي در برگيرـن  معلـولي ، تفهمـي ـب
فرض اين مدل عبارتست از نوعي توحيد افعالي كه  يابد و پيش رويكردي ايحائي يا الهامي دست مي

 معلولي و تفهمي –تا ارادة خداوند بر چيزي تعلق نگيرد رخ نخواهد داد و اين اراده بر روابط علي 
ها  بيني و تفسير پديده  معلولي و پيش–مسلمان در روابط علمي، علي .  تسلط خواهد داشتغلبه و

ا ايـن رويكـرد       و اتفاقات اجتماعي و انساني همواره بر تقدير و مشيت الهي روي خواهد نمـود ـب
گذاري  ممكن است شكست به مفهوم پيروزي و پيروزي به مفهوم شكست باشد و معيار اين ارزش

اين مقاله به بررسي رويكرد مسلمان به علم و . ند ارادة خداوند و آخرت مداري استرضايت خداو
  .هاي اجتماعي خواهد پرداخت ه ها در اتفاق و رخداد پديد آيي پديده دانش و حدود و ثغور كار

  
گرايي، روش شناسي،  اسالمي، تقدير و مشيت الهي، معاد علم، تبيين، كنترل، انديشه: واژگان كليدي

  فت شناسيمعر
  



  تاثير علوم تجربي در پيدايش جبر محيطي و انواع آن
  

  شناسي دانشگاه تربيت معلم تهران زاده دانشجوي دكتري اقليم محمدحسين ناصر
يا دانشگاه تربيت معلم تهران دكتر زهرا حجاري   زاده دانشيار گروه جغراف

  
  چكيده

علم جغرافيا را به خود اختـصاص داده  بر اساس نظريه جبر محيطي كه دوره نسبتاً مهمي از تاريخ  
تعيين كننـده و  ... است، عناصر و عوامل طبيعي نظير موقعيت جغرافيايي، اقليم، ژئومورفولوژي و    

ها تـابع   هاي زندگي انسان مطابق اين نظريه كليه جنبه. هاست جهت دهنده فعاليت و زندگي انسان   
ها كنترل كننده  هاي طبيعي مكان يژگيشان است، به نحوي كه و محض شرايط طبيعي محل زندگي 

دانيم كه عوامل طبيعي و فرهنگ و تكنولوژي  مي. هاست هاي ساكن در آن مكان هاي انسان   فعاليت
جبـر محيطـي حاصـل    . دهند انساني در تعامل متقابل با يكديگر محيط زندگي انسانها را شكل مي   

ا در   بايد با واقع قشي كه ميآميز در مورد نقش عوامل محيط طبيعي است، ن قضاوت اغراق  بيني و ـب
ه كـه ناديـده    . نظر گرفتن ساير عوامل موثر مورد تشريح و بررسي قرار گيرد   بايد گفت همان گوـن

هاي انساني تبعات نامناسبي را به دنبال دارد، تاكيد  ريزي انگاشتن عوامل طبيعي در زندگي و برنامه
رسد كه بهتر  به نظر مي. يز چندان خوشايند نيستآميز به نقش طبيعت ن بيش از حد و نگرش اغراق

ه   آن است كه از آنچه در گذشته جبر محيطي خوانده مي  شد امروزه با اندكي تعديل در مباني آن ـب
هاي تكوين و انواع  در اين مطلب سعي شده است به ريشه. دارندگي مشروط طبيعي تعبير نماييم باز

  .جبر پرداخته شود
  طي، مكان، عوامل طبيعي، فرهنگ، تكنولوژي انساني جبر محي :كليد واژه

  
  
  
  
  
  
  
  



  چيستي و تمايز علوم انساني در پرتو نظرية اعتباريات 
  )بحثي تطبيقي در آراء عالمة طباطبايي و پيتروينچ(

  
  حسين هوشنگي

  )ع(عضو گروه فلسفه دانشگاه امام صادق 
  

  :چكيده 
االحض  يا اعتباريات با معني) اجتماعي و فردي (عالمة طباطبايي با عطف توجه به اعتباريات عملي

سبتاً جديـد را از علـوم     ) اعتباريات اخالقي، فقهي، حقوقي، سياسي و اقتـصادي    ( علـوم  (تقـسيم ـن
ماحصل نظريـة  . به نوعي جايگزين تقسيم حكمت نظري و عملي كردند ) اعتباري و علوم حقيقي   

وجودات زنده، نوزاد افساني و انسانهاي نخستين ابتكاري عالمه كه از يك منظر پسيني و با مطالعة م
. سـاز اسـت   هاي فردي و اجتماعي، موجودي اعتبـار  ارائه شده، اين است كه انسان در عرصه رفتار 

شناسي، فقه و حقوق، اصول فقـه، سياسـت،    هاي اين نظريه در اخالق، كالم، معرفت   لوازم و پيامد  
بسط اين نظريـه در فلـسفه علـوم    . گيري است ل پيشناسي و روانشناسي قاب شناسي، جامعه   زيبايي

  .اي ناپيموده است اجتماعي و بيان چيستي و تمايز آنها با علوم طبيعي، حيطه
پردازان معاصر است كه با بسط نتايج و لوازم منطقـي   وينچ از فيلسوفان و نظريه از سوي ديگر پيتر 

ودن   اي حيات و زندگي و قاعـده هاي زباني، صورته هايي از ويتگنشتاين همچون بازي     آموزه دار ـب
  .هاي انساني، به نتايج جديدي در حيطة وجه تمايز علوم انساني و طبيعي رسيده است زبان و رفتار

القوه يـا     سازي انسان به عنوان مبناي انسان هر دو انديشمند با تأكيد بر وجه اعتبار    شناسي خـود، ـب
اند و بر اين اساس علوم انساني و طبيعي  پروراندهبالفعل نظرية خاصي در باب چيستي علوم انساني 

ه   شناسي نيز تعميم در روش. يابند موضوعاً تفاوت و تمايز مي  ناپذيري منطق صوري و قواعد آن ـب
حيطة علوم اجتماعي، مفهوم متفاوت عليت و ضرورت و مانند اينها، در حوزة علـوم اجتمـاعي و      

سان،       انساني، نقش عقل و عملي و كـاربرد متفـاوت     ا همـه در فعاليتهـاي فـردي و اجتمـاعي اـن ـب
شدن نقش مفاهيم ناظر به شناخت اهداف و غايات انساني مانند مفهوم عدالت و لذا تأكيد   برجسته

  .نظر در مقاله خواهد بود بر مطالعة بازيگرانه و درگيرانه در حوزه علوم انساني از موارد مد
  

  مطالعه بازيگرانهيات، چيستي علوم، علوم انساني، نظريه اعتبار: واژگان كليدي
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  :محور سوم 
نقش علوم انساني در ارتقاء علمي ، فرهنگي و 

  اجتماعي كشور
  

  :موضوعات
  هاي آن در پيشرفت علوم و فنون  اهميت علوم انساني و رشته-
   اهميت علوم انساني در كشورهاي پيشرفتة صنعتي-
  ي و توليد علمافزار  نقش علوم انساني در جنبش نرم-
  هاي آن در ارتقاء فرهنگي و اجتماعي جامعه  نقش علوم انساني ورشته-
  هاي آن در باال بردن امنيت اجتماعي و بهداشت رواني جامعه  نقش علوم انساني و رشته-
  
  
  
  
  
  
  
  



                                                                اينترنت و ادبياتاينترنت و ادبيات

  محسن اكبرآبادي
                                                                                              دكتر احمد رضي              

   استاديار دانشگاه گيالن

  :چكيده 

اينترنت از مهمترين اركان فناوري اطالعات و ارتباطات در دنياي معاصر است و جامعه امروزي 
سته   ... ش ، پژوهش ، اقتصاد ، تجارت ، فرهنـگ و از جنبه هاي گوناگون از جمله آموز      ه آن واـب ـب

مي گذرد توانسته است زمينه سـاز   اينترنت در مدت زمان كوتاهي كه از پيدايش آن  . شده است   
ه محـيط         سبت ـب تغييرات فراواني در عرصه هاي مختلف زندگي انسانها شود زيرا نگاه مـردم را ـن

ا  اطراف خود دگرگون كرده و شناخت آنان ر   ا از پديده ها تغيير داده و در نحوة روابط بين آنان ـب
  . يكديگر تأثير گذاشته است 

فضاي دموكراتيك اينترنت و امكان دسترسي آسان و سريع عموم مردم به محتواي آن موجـب   
  ثيرات عميـق تـري    اين پديده در آينده قطعاً تأگسترش. تحوالت اجتماعي و فرهنگي شده است    

هنگ ملّتها خواهد گذاشت و ادبيات نيز به نوبه خود در گذرگاه اين تحوالت ، متحول فر به ويژه بر
در گذشته نيز معموالً ظهور سبكها و به وجود آمدن انواع ادبي جديد به دنبال تغيير و . خواهد شد 

ي   . تحوالت فرهنگي و اجتماعي تحقق پيدا مي كرده است    البتـه تغييـرات در عرصه  ادبيــات آـن
به همين سبب در جريان تغيير سبكهاي هنري . نيست و معمـوالً در زمان كـوتـاه اتفـاق نمي افتد 

جوكار ، ( ابل درك شود و شعري گاه دهه ها و قرنها طول مي كشد تا سبك جديدتر مشهود و ق  
د در فاصـلة    اما سرعت فوق العادة  ) 1384  رشد و گسترش فناوري اطالعات و اينترنت مـي تواـن

ي     زم ه ها و شيوه هـاي ادـب اني كوتاه تري تسهيل كننده تغييرات فرهنگي و از جمله تغيير در گوـن
  . شود و بر چگونه گفتن و چه گفتن شاعران اثر بگذارد 

ان رابط بين فرهنگها مشاهده كرد كه از جمله نشانه هاي اين تغييرات را مي توان در زبان به عنو
كه اغلب به زبان انگليسي ادا مي شـوند و رواج  است ايانه اي  كاربرد واژگان و اصطالحات ر آنها

ه دنبـال آنهـا      در فضاي داستان و شعر عرض انداكه زبان عاميانه و كوچه بازاري       م مـي كنـد و ـب
 شعري ، درونمايه ها و بن مايه ها و تا حدودي آرمانهاي شعري و داستاني ملّتها به هـم     تصاوير
  . مي شود  نزديك

موجب شده است تا اوالً آثار ادبي پيشينيان ، به سـهولت و سـرعت در اختيـار      ظهور اينترنت   
همگان در داخل و خارج از كشور قرار گيرد و ثانياً نويسندگان و شاعران معاصر بتوانند آثار خود   



ا      را به دور از محدوديتهاي سياسي ، فرهنگي و اقتصادي به صورت الكترونيكي منتـشر كننـد و ـب
ي متفـاوتي عرضـه     توجه به امكا   ار ادـب نات و شرايطي كه  اينترنت در اختيار آنان قرار مي دهد آـث

  .نمايند 

هدف از اين مقاله بررسي ويژگيها و مسائل آثار ادبي جديدي است كه پس از ظهور اينترنت و 
ا فـضاي داسـتانها و    .با توجه به امكانات و شرايط آن خلق شده اند       اين بررسي مي تواند ما را ـب

رهاي فراواني كه هر روز بر حجم آنها افزوده مي شود آشنا كند ، ظرفيتهاي آنها را براي رشد و شع
   اس كند و به فكر چاره جويي توسعه ادبيات بشناساند و ما را نسبت به آسيبهاي ناشي از آنها حس

  .بيندازد

  
  

  نگي اينترنت ، ادبيات، دنياي معاصر، تغييرات فره علوم انساني،:واژگان كليدي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  هاي آن در باال بردن امنيت اجتماعي نقش علوم انساني و رشته
  و بهداشت رواني جامعه

  شهال پاكدامن
  دكتري روانشناسي استاديار دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتي
ن   مريم حكيمي كلخورا

  وم تربيتي و روانشناسي دانشگاه شهيد بهشتيدانشجوي كارشناسي ارشد روانشناسي عمومي دانشكده عل
  

  :چكيده 
ساني و پديـده    شود كه عرصه وسيع رفتار علوم انساني به مجموعه علومي اطالق مي      هـاي   هـاي اـن

علوم انساني شـامل علـوم متعـدد    . دهند وابسته به زندگي اجتماعي انسانها را مورد مطالعه قرار مي   
اجتماعي است و هم ناظر و شامل همه علوم انساني كـه  شناسي هم يكي از علوم    است كه جامعه  

امان   اكنون در جامعه فعلي هم. امور اجتماعي است) سيستماتيك(موضوع آن تشريح و تبيين منظم 
وجود دارد كه براي حل آن بايد قبل از هر چيز آنها ... مسائل متعدد اقتصادي، اجتماعي فرهنگي و 

هاي مناسب  حل ها و عوامل آن پرداخت و در نهايت، راه ا، علته را شناسايي كرد و به عمق ويژگي
ها و فنوني است كـه مـا را در    و علمي براي آنها ارائه كرد كه اين امر مستلزم بينش علمي، روش     

شود   جامعه ياري كند تا تنها به پاسخ شناخت واقعيت  ا فهـم صـحيح،    . هاي ذهني و كلي اكتفـا ـن ـب
توان با  و عوامل آن با توجه به امكانات، اوضاع و احوال تازه ميروندهاي اجتماعي گذشته و علل  

هـا و   شناسي از طريق مطالعه نهادها، سـازمان  جامعه. بيني آينده پرداخت يك قطعيت نسبي به پيش 
هاي علمي خاص، تكوين،  هاي ناشي از آنها را به كمك روش ها و سلوك جريانات، اعتقادات، رفتار
ار و نتايج امور فوق را از نظر ساخت، كاركرد و علل و عوامل آنها، تجزيه و ظهور، تحول و تغيير آث

سبي   بندي مي تحليل و مقايسه و طبقه   كند و بدين ترتيب در جستجوي كشف و شناخت قوانين ـن
روانشناسي اجتماعي نگر نيز رويكردي به بهداشت رواني است كه اهميت . زندگي اجتماعي است 

طي در ايجاد و كاهش مشكالت قايل است و معتقـد اسـت مـشكالت     زيادي براي نيروهاي محي   
ر يكـديگر تـاثير           معلول تعامل دراز   مدت فرد، موقعيت اجتماعي و نظامهـا هـستند، ايـن مـوارد ـب

در اين رويكرد بر پيشگيري از مـشكالت تاكيـد بيـشتري    . پذيرند گذارند  از يكديگر تاثير مي   مي
ناسايي امكانات و نكات قوت جوامع و مردم و آموزش به موقع شود تا درمان معالجه، بايد با ش مي

ه ضـعف      هاي اشخاص و محيط توجه خود را به قابليت   هـا و نقـايص ثانيـاً     هـاي معطـوف كننـد ـن
داند پس از منابع و امكانات اجتماعي نه بر اساس يك  نگر، تفاوتها را مطلوب مي روانشناسي اجتماع



خصيص يابند و نبايد تابع يك هنجار يا ارزش اجتماعي واحد مالك قابليت واحد توزيع شوند و ت
  .بود بلكه بايد تنوع را ترويج بيشتري داد

  توسعه منابع انساني، سياست و علم: ديدگاه روانشناسي اجتماعي به سه دغدغه رو به روست
  :هاي بنيادي اين رويكرد عبارتند از توصيه
  يهاي بهداشت روان تحقيق بيشتر در مورد پديده .1
هاي مـشكالت و اخـتالالت و    ها و پيشايند بندي و شناسايي عوامل خطر، مكانيسم   مفهوم .٢

 .توانند خدمات بهداشت رواني ارائه دهند ارائه تعريفي گسترده از افرادي كه مي

گيري در مورد نحوه اشاعه و  طراحي و تهيه مداخالتي كه حداكثر تاثير را دارند و تصميم    .٣
 طح اجتماعارائه اين مداخالت در س

 .ترويج اين تلقي كه بيماري رواني تا حدي محصول عوامل اجتماعي است .۴

 هاي ارزيابي تعيين محتوا و قالب ابزار .۵

 هاي در معرض خطر و آموزش پيشگيرانه به گروههاي مختلف اجتماع شناسايي گروه .۶

ه      برقراري رابطه و اطالع رساني به رهبران اجتماع و سازمان      .٧ راي ضـرورت توجـه ـب  هـا ـب
سالمت رواني و آرامش رواني و پيشگيري دقيق و موثر و در نهايت حمايت مالي دولت از 

 ها در جهت ارتقاء بهداشت و سالمت روان و متعاقبا امنيت اجتماعي بيشتر اين برنامه

  
  

ي اجتمـاع    : هاي كليدي   واژه علوم انساني ، جامعه شناسي، روانشناسي اجتماع نگر، بهداشـت رواـن
  اشت روانپيشگيري، بهد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  استفاده از منابع الكترونيك در تحقيقات ادبي

  
  دكتر احمد رضي
  دانشگاه گيالن

  
  :چكيده 

اي را در عرصـه   ظهور و گسترش جهش وار شبكه جهاني اينترنت در دهة اخير تحـوالت گـسترده   
ه منـا         بع و پژوهشهاي علمي به وجود آورده است به طوري كه امكان دسترسي پژوهـشگران را ـب

ترين زمان فراهم ساخته و امكان ارتباط علمي را ميان همة  مĤخذ موجود علمي در جهان در كوتاه 
  .انديشمندان جهان به وجود آورده است

ي از جهـت كيفـي و        هدف از اين نوشتار تأكيد بر نقش اينترنت در افزايش غناي پژوهـشهاي ادـب
  . شبكة وب استامكان دسترسي آسان و سريع به منابع عظيم موجود در

ان و شـناخت         ش اطالعـاتي آـن استفادة پژوهشگران ادبي از منابع الكترونيكي مستلزم افـزايش داـن
با حضور هوشمندانه و فعاالنه پژوهشگران ادبي در اين . مختصاـ و مقتضيات عصر اطالعات است

  .عرصه شاهد رشد و توسعه در عرصة تحقيقات ادبي و تحول آن خواهيم بود
اله ضمن بيان اهميت منابع الكترونيكي در افزايش كيفي و كمي تحقيقات ادبي، مزايا و   در اين مق  

ه الكترونيكـي    گيرد و پيشنهاد محدوديتهاي آن مورد بررسي قرار مي   هايي براي سرعت بخشيدن ـب
  .شود سازي آنها ارائه مي كردن منابع  علمي ادبيات و استاندارد

مـتن، كـالم،   (اي بودن منابع الكترونيكـي   چند رسانه: بارتند ازمهمترين مزاياي منابع الكترونيكي ع 
؛ امكان دسترسي به طيف وسيعي از منابع در هر زمان و هر مكان؛ امكان )موسيقي، تصوير و فيلم

آمد سازي مطالب؛ امكـان   پذيري و امكان روز جستجوي سريع و متنوع در محتواي منابع؛ انعطاف  
  ...ياز؛ قابليت دسترسي همزمان افراد زياد به يك نسخه از منبع و ن سازي آسان مطالب مورد ذخيره

ضعف سواد اطالعاتي پژوهشگران ادبي؛ عدم : هاي منابع الكترونيكي عبارتند از مهمترين محدوديت
ف و           سرمايه ودن موضـوع حـق مؤـل ي؛ نامـشخص ـب گذاري براي الكترونيكي كردن همة منابع ادـب

تناد به منابع الكترونيكي به دليـل ماهيـت ناپايـدار محـيط وب؛     مالكيت معنوي منابع؛ مشكالت اس 
  ...فقدان سيستم عامل فارسي؛ فقدان پشتيباني نرم افزاري از خط فارسي در محيط شبكه و 

  
  پژوهش ادبي، منابع الكترونيكي، اينترنت، فناوري اطالعاتعلوم انساني، : واژگان كليدي



   رابطه آنها با علوم طبيعيجستاري در اهميت و ارزش علوم انساني و
  
  

  نوريه رياضي
  عضو هيات علمي دانشگاه تربيت معلم سبزوار

  
  

   :چكيده
روند،  لوژي يكي از شاخصهاي مهم تمدن به شمار مي در جهان معاصر كه پيشرفت صنعت و تكنو

و صد . شود كه تمدن حاضر محصول پيشرفت و رشد علوم رياضي و تجربي است چنين وانمود مي
ارزش هـستند يـا    شود كه تنها اين علوم ارزش دارند و علوم انساني يا بي ه اين نتيجه گرفته مي     البت

ا علـوم    . همتاي علوم طبيعي نيستند   در اين نوشتار ضمن تعريف علوم انساني و بيان تمايز آنهـا ـب
 در .شويم ديگر، با ديدگاه بعضي انديشمندان معاصر در مورد ارزش و روش علوم انساني آشنا مي

هايي در جهت برطرف كردن موانع رشد اين علوم و بهبودي نسبي آنهـا ارايـه شـده        پايان راهكار 
  .است

  علوم انساني، استنتاج انضمامي، عيني، ذهن، اعتبار: كليد واژگان
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  نقش مددكاري اجتماعي در ارتقاء امنيت اجتماعي « 
  »و بهداشت رواني جامعه

  دكتر محمد زاهدي اصل
   استاد دانشگاه عالمه طباطبايي

  
  :چكيده 

و رفاه و امنيت را )  سوره انعام82آيه (ايمان را زمينه ساز امنيت معرفي كرده  قرآن كريم، عبوديت و
و مولي الموحدين در خطبـه  )  سوره بقره205آيه (يكي از مصاديق نعمت هاي الهي بر مي شمارد  

ز سوي خداوند متعال بر انسانهاي صـالح اعـالم مـي     نهج البالغه، عزت و امنيت را پاداشي ا     222
  .فرمايد

از مفـاهيم مهمـي اسـت كـه در     » بهداشت رواني جامعه« و در تبع آن » امنيت اجتماعي « موضوع  
اي از آن را در قالب منشور اجتمـاعي   اي دارد كه نمونه ضوابط و مقررات بين اللملي، جايگاه ويژه  

ما مردم جهان به هيات اجتماعي متعهـد مـي   « ظه مي كنيم  ميالدي مالح 1995جهاني براي سال    
شويم كه براي امنيت انسان، بنيانهاي جديدي بسازيم كه امنيت مردم را نه با استفاده از اسلحه، بلكه 

اين باوريم كه مادام كه مردم در خانه، محـل   از رهگذر توسعه، همكاري و صلح تامين نمايد ما بر  
خود امنيت نداشته باشند هيچكدام از اصول منشور ملل متحد قادر به كار، جامعه و محيط زيست      

   )9-1994سازمان مديريت و برنامه ريزي، ( » تامين امنيت جهاني نخواهد بود
ايران در اصل دوم قانون اساسي، كرامت و ارزش  يكي از پايه هاي اعتقادي نظام جمهوري اسالمي

 در برابر خداوند يكتا اعالم شده است كه با تامين عدالت واالي انسان و آزادي توام با مسئوليت او
شرايطي . به عنوان اصلي ترين بستر ساز امنيت اجتماعي و بهداشت رواني جامعه محقق مي شود   

كه انسانها، هراسي نسبت به حقوق و آزاديهاي مشروع خود نداشته باشند و عدم تـامين نيازهـاي        
واع آسـيبهاي       اساسي، تعادل رواني آنها را مختل نس  ساني آنهـا در معـرض تهديـد اـن ازد و شان اـن

يكي از تكاليف اصلي دولت اسالمي، تامين امنيت اجتماعي و بهداشت رواني  .اجتماعي قرار نگيرد
جامعه به اشكال مختلف و از راههاي متناسب با شرايط اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي جامعه است 

ي سرپرسـت    » توانمند سازي « كه حمايت از اقشار آسيب پذير جامعه،      خانواده هاي نيازمنـد و ـب
از مصاديق » نوتواني معلولين« آسيب ديدگان اجتماعي و اعاده آنها به آغوش جامعه  تجديد، تربيت

  .باشد آن مي
 اجتماعي و يكي از تخصص هاي اثر گـزار در  –به عنوان يك حرفه انساني     »مددكاري اجتماعي « 

نيز از آن تعبير مي » مهندس اجتماعي«  به  هداشت رواني جامعه كه بعضاًتامين امنيت اجتماعي و ب



ايفـاي وظيفـه كنـد و     ايـن حـوزه   خودمي تواند در متنوع هاي اي و شاخه حرفه علمي  شود، با روشهاي  
ر  .اي خود را به عنوان يك رشته كاربردي در علوم انساني، جامه عمل بپوشاند    رسالت حرفه  ايـن   ـب

نقش و جايگاه   سعي دارد ضمن تبيين امنيت اجتماعي و بهداشت رواني جامعه،اساس مقاله حاضر
  .مددكاري اجتماعي را در تحقق آن مورد بررسي قرار دهد

  
  علوم انساني، مددكاري اجتماعي، امنيت اجتماعي، بهداشت رواني: كليد واژه ها

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ياي معاصرها در توسعة ادبي، فرهنگي در دن نقش ريشه
  

  فرهاد سروري
  

                     ورنه با تو ماجراها داشتيم       گفتگو آئين درويشي نبود
  

  :چكيده 
  .نمايد گاهي اوقات و شايد هم هميشه انسان از طرح مطلبي كه به خودش ارتباط پيدا كند ابا مي

د ازين امر اجتناب كن نماي و يا به لفظي تهذيب فردي و حجب درون و روانشناسي سالم توصيه مي
براي اينكه «ها و هشدارها، سالها از طرح واقعيتي كه به آن اشراف داري آگاهي  و تو با همين توصيه
ي زمـاني سـالها مـي    .پرهيزي نگويند مي» خود محور، عاشق به تو خودخواه، خود  گـذرد و تـو از    وـل

  .آوري د و دم بر نميگز گذاري و اين واقعيت باز ترا مي سياهي كم كم رو در سپيدي مي
هـا و   بينـي گـذار تـاريخ و بالخـصوص گـذار واقعـي تـاريخ را دچـار ترجمـه          آخر االمر وقتي مي 

در روزگاري نه چندان دور فردي از : كني كه شود با فعل مجهول آغاز مي هاي دروغين مي برداشت
بيند قلـم    به يكباره ميايي در راستاي ادبيات كرده باشد اهالي همين ديار بدون اينكه كمترين اراده 

  .بيند كرده؟ مي كند؟ چه مي گردد ببيند چه مي بر مي. هاي او را خسته و زمخت كرده است انگشت
ه لفظـي      وطني راهي را مي هاي وطني و غير  با دامني از مطالعه  رود كه به عينه خود اوسـت و يـا ـب

ه خـو  ... كنكاش و دغدغه و وسواس او در تعقيب ساحت مقـدس حيـات      بينـد   مـي . آيـد  د مـي ـب
هاي او، او را به مرزي از هرمنوتيك كشانده است كه حوزه تجربه كم ديگران در اين وادي  چيستي
  .است

تا . شود ها و محافل فرهنگي سپري مي سالها با نوشتن اندك و فرستادن به مجالت خاص و سمينار
پر از درخشش «هاي پر از شبنم  هاي سروي روي برگ آيند سالهايي كه پروانه اينكه سالهاي سبز مي

سـاية مـضمون   . دهد او با هر اثري كه به مطبوعات مي» شود صبح گاهان ادبيات ايران سنجاق مي     
  .بيند مورد كاووش خويش را در دست اين او آن به فرا مي

پس از يكي دو چالش فرهنگي مسائلش را كمتر به مسير ادبيات . گيرد و اينجاست كه تصميم مي  
بيند ايـن   نگرد، مي آيند و تا مي كند هم به پنجره نگاه باراني او مي اند از چه تا نگاه مي روز به كش  

  .دهند شيوة ادبي را دارند به غرب و اعراب انتصاب مي
اتوان    هاي وسيع مـسئوليت در دسـت   تنهايي هندوانه سكوت، عمل، مصيبت، نوشتن، دست   هـاي ـن

ايـي   نگرد در هر گوشـه  چسباند تا مي  به هم ميسروي شب و روز او را در مسير مسئوليت انسان  



ها  شود، خط و ربط اوست حتي اپيدمي سبز به دست سهراب افشاء نشد واژه ايي نو خلق مي     واژه
زايند مثل بهـسازي،   ها بد هم مي شوند و چه زيبا كه گاه اين واژه پس از هم وارد حوزه ادبيات مي 

  .هاي ديگري را خلق كرد كه بعدها به
ايي شد دوساله، پرسايش صحيح بود نه پرسمان و  فتمان و يادمان كه پرسمان مغلوط را برنامهمثل گ
هايي كه امروزه گياهان محل ما را سبز كرده اسـت در   طور خط قرمز و باالتر از همه هشدار   همين

  .ها زائيده شده است چند كيلومتري شهر ما شهر
نظر شكل گرفت و ساخته شد، و در  نده شخص موردهاي ساز هايي كه در بازسازي با انديشه خرابه

شد  حوزة تماميت آنچه براي انسان متعالي ايران در حوزه معنويت و ارزش متعالي احساس نياز مي
گذاريم حق  و ضروري بود، در شعر تا نثر و حتي گاه در نقش كه جاي حرف و بحث دارد و مي   

  .خواهان و حقيقت طلبان تاريخ آن را بجويند
ها و ساير  ز اگر شاعري توانا به گذار طبيعت زيبا و جاندار ما آمده است، حتي محمود درويشامرو

د طـرح    پس از پانزده سال از تجربه عيني و حقيقي و اصيل ما وارد اين حـوزه از ادبيـات شـده     اـن
 –د مطلب به اين دليل است كه حتي كارهايي مثل هري پاتر كه با يك گره متحوالنه در اشياء ، افرا

شود، كم نيست كه بگويم  هاي شرقي دارد ممزوج مي و اشخاص با داستانهايي كه باز ريشه در قصه
 بيني ماروايي ايران است كه توانسته آبشخور ادبيات امروز جهان باشد  با جهان. گذار ادبيات متحول

شري و  مان كه خـوراك روح و  دهيم تا به ادبيات هايمان بيشتر اهميت مي و ما به گاوداري    روان ـب
  .باشد اي براي همة قلبها، مغزها و افراد انساني مي نسخه

دهند حرف بسيار و ميدان  به تركيه مي... مهري و  امروز نوبل ادبيات تركيه از ماست كه به دليل بي
ها در حد يك ادعا خواهد ماند اگر تاريخ با حقانيت و حقيقت سر و كار  ف هنوز هم اين حر.كوتاه

  .دگري خواهد نمو د روزي قطعاً به شكلي كه ، طرح كرديم افشاداشته باش
  

  توسعه ادبي ، دنياي معاصر، ريشه ها، علوم انساني، : كليد واژه ها
  
  
  
  
  
  
  



  نقش علوم انساني و رشته هاي آن در باال بردن
  امنيت اجتماعي و بهداشت رواني جامعه

  رضوان فقهي، ليسانس زيست شناسي، مدير دبيرستان
  :چكيده

هدف از ارائه اين مقاله بهداشت رواني و تأثير آن بر جامعه با توجه به اهميت و تأثير علوم انساني 
» امنيت«است در اين راستا داشتن جامعه اي سالم و تأمين يكي از بديهي ترين نيازها كه همان 

 .است

تالء به اختالالت بهداشت رواني عبارتست از تأمين و ارتقاء سطح سالمت رواني و پيشگيري از اب
وهمچنين  پيشگيري مي باشد, بطوركلي هدف اصلي در تأمين بهداشت رواني. و بيماريهاي رواني

انجام كليه اقداماتي كه از شيوع و بروز بيماريهاي رواني جلوگيري نموده و سالمت كليه افراد را 
 و اجتماعي آرام و انگيز و محيط فردي كه اين مهم از طريق ايجاد فضاي نشاط. تأمين مي كند

نظر به اينكه علوم به انسان كمك مي كند تا با ديد وسيعتري به كائنات . گردد مناسب حاصل مي
بنگرد و در اين بين علوم انساني پايه هاي دانش و شناخت را مي سازند، در اين مبحت به تأثير آن 

  :  استجهت ارتقاء بهداشت رواني و امنيت اجتماعي پرداخته كه شامل دو بخش
  :بهداشت رواني. 1

پذيرش هيجان و احساسات، شناسائي زمينه هاي آسيب زا، پرورش رغبتها و استعدادها، ) الف
  ايجاد روابط صميمانه، كمك گرفتن به موقع از ديگران

  تقويت نقش مذهب در سالمت روان) ب
  ضرورت مدارس:  بهداشت رواني-2
  
  

   امنيت اجتماعيبهداشت رواني، علوم انساني،: كليد واژگان
  
  
  
  
  
  
  



  نقش علوم انساني و رشته هاي آن در ارتقاء فرهنگي و اجتماعي جامعه
   دكتر سيد هاشم گلستاني
  رئيس دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي

 :چكيده 

 و تحقيق ميكند بلكه درباة انسان كه خود ثعلم نه تنها دربارة جهان و طبيعت و پديده هاي آن بح
ست به تحقيق مي پردازد و علومي كه عهده دار پژوهش و كاوش در احوال دروني ل شناسائي اعاف

چنانچه با معيار . و حيات معنوي و اجتماعي و رفتاري او هستند علوم انساني بشمار ميروند
ست بديهي است با اين ا شرافت و فضيلت هر علمي به موضوع آن شود سنجيدهدانشمندان پيشين 

ف برعلوم تجربي و رياضي است و چنانچه با معيارهاي دنياي امروز بسنجيم معيار علوم انساني اشر
اينهمه پيشرفت هاي علمي سرعت و شتاب و رفاه مادي بشر را تأمين كرده اما در برابر آن پريشاني 
و آشفتگي رواني را ببار آورده است و چارة آن احياي علوم انساني بمعناي عام و فلسفه و عرفان و 

معناي خاص آن است اينكه علم به تنهائي قادر به نيك بختي آدمي نيست امروزه ديگر ادبيات به 
امري آشكار و غير قابل ترديد است و تجربة بشري بطالن علم گرائي قرن هفدهم ميالدي را به 

  .  داشته است مدللعنوان تنها ضامن سعادت بشري 
هاي فراواني داشته اما فاجعة هر چند پيشرفت بشر در علم و صنعت و تكنولوژي دست آورد

از اين .  علم و تهي شدن از معنويت و ارزش هاي انساني است يل آساغو رشد مينروزگار ما ه
  دانشمند امريكائي از بحران هويت در جامعة غرب سخن مي گويد كه در آن انسان فروم يكررو ا

ئي شده اند و خود حقيقي و ها در طلب اشياء و ضمن كار با ماشين و ابزارها خود تبديل به شي
رهائي از . معنوي آنها كه اساسش بر بودن است به من نفساني عالقمند به داشتن تبديل شده است 

هاي انساني و   بشر جز از راه باز گشت به ارزش بحران هويت پريشاني و درماندگي،خود بيگانگي
سان امروزي چهره اي سرد و  اينكه ان و و نوميدي بشر امروزياحياي علوم انساني ميسر نيست

ق و اميدي به زندگي ندارد و علت بخش وي و شادي و شعفي در او نيست، شكفتگگرفته دارد ش
عمده اي از آن زندگي ماشيني، اكتفا كردن به علم و صنعت و تهي شدن از اخالق و معنويت و 

  . است  ي دست يافتنيعرفان وفلسفه و هنر و تاريخ و فرهنگ خويش است كه اينهمه در علوم انسان
علم زدگي بشر امروزي سبب شده است كه هوش جاي خرد و دانش جاي بينش و دانائي را بگيرد 

 زندگي به دليل نبودن معنا و معنويت و پشتوانه  هاي يو بي هويتي،احساس تنهائي، و بيهودگ
سود جوئي و زيرا ثمرة علم افزون طلبي، .  نگون بختي و پريشاني احوال را سبب شود ،روحي

خود خرابي بوده است تغييرات بيروني بدليل دانش و ابزارها به سرعت پديد آمده اما تغييرات 
  . يختگي خانواده و جامعه را ببار آورده است سدروني رخ نداده از اين رو تزلزل و گ



  . در بررسي علوم انساني پژوهش پيرامون چند مسأله ضروري است 
  ساني در بين دانش هاي گوناگون اول تعيين جايگاه علوم ان

 كه با روش هاي تجربي و تدوم جايگاه علوم انساني سنتي، همچون كالم و فلسفه و عرفان و ادبيا
  علمي علوم انساني روز همچون روانشناسي و جامعه شناسي اختالف دارد كجاست ؟ 

   و آيا اين دانش ها پاسخ هاي مطلوب به نيازهاي جامعة امروزي را ميدهد ؟
سوم اينكه علوم انساني به چه كار مي آيد و چه بهره ها ميتوان از آن برد و در شكل گيري و 

  ساختار اجتماعي و فرهنگي ما چه نقشي دارد ؟ 
ي و ضرورت علوم انساني را داين مقاله بر آن است كه پاسخ مناسبي به سوال اخير بدهد و سودمن

  . در دنياي امروز تبيين نمايد 
  

  علوم انساني، ارتقاء اجتماعي، روش هاي تجربي، ارتقاء فرهنگي: يدي واژگان كل
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  شناسي اين علوم اهداف علوم انساني و تاثير آن بر روش

  
  وحيد موسوي سيد

  شناسي شناسي و دانشجوي كارشناسي ارشد زبان كارشناس روان
  

  چكيده
نظر علوم انساني و متخصـصان ايـن    ورداين مقاله درصدد است با مشخص كردن اهداف نهايي م     

به . شناسي و كيفيت تحقيق و توسعه در اين علوم مورد بحث قرار دهد علوم، تأثير آن را بر روش     
و به تعبيري (اين منظور، رجوع به موضوعات مطرح در فلسفة علوم و به ويژه فلسفة علوم انساني  

ي دارد كه در سالهاي اخير بسيار گسترش يافت ) علوم اجتماعي  راي مثـال،   . ه است، اهميت فراواـن ـب
كه توسط بسياري از فيلسوفان به منظـور  ) گرايي و در برخي منابع، قانون ابطال(اصل ابطال گرايي   

همچنـين مطـرح   . سنجش اعتبار علوم به كار رفته است، اهميت قابل توجهي براي اين بحث دارد     
انساني كه درباره جايگاه علوم انساني و كردن آراي فيلسوفان مختلف و همچنين متخصصان علوم 

ه خواهـد داشـت     زني پرداخته اجتماعي به تفكر و گمانه  ه عنـوان   . اند، جايگاه مهمي در ايـن مقاـل ـب
اي از اين فيلسوفان آراي كارل ياسپرس كه شهرتش نه فقط به عنوان فيلسوف، بلكه عالوه بر  نمونه

بوده است و در مورد جايگاه علوم انساني صاحب شناسي  اش، يعني روان آن، به خاطر حرفه اصلي
هـاي   در تشريح ايـن موضـوعات از ديـدگاه   . مورد بحث قرار خواهد گرفت . باشد  آراي مهمي مي  

راي مثـال، يكـي از    . ياري گرفته خواهد شد... شناختي و  مختلف فلسفي، جامعه شناختي، روان    ـب
وبر مطرح شد، يعني تمايز ميان  له ماكسشناسي علمي، اصلي است كه به وسي اصول بنيادين جامعه

ساني تلقـي        تبيين و تفهيم، چنانكه تبيين، هدف نهايي علوم طبيعي و تفهيم، هدف نهايي علـوم اـن
شناي علوم انساني را مشخص كرد و  توان روش شناسان بر همين اساس، مي به زعم جامعه. شود مي

شناسي منـتج از   ي علوم انساني و روشدر نهايت، بر مبناي اهداف مشخص شده برا . گسترش داد 
انداز اين علوم را براي متخصـصان و پژوهـشگران و نيـز سياسـتگزاران جامعـه       توان چشم  آن، مي 

تعريف كرد تا اين حوزه از علم نيز بتواند مانند علوم طبيعي، به سرچشمه مطمئن و معتبري براي      
  .هاي بشري تبديل شود شناخت

  
شناسي، اهداف   انساني و اجتماعي، فلسفه علوم طبيعي، علم سنجي، روشفلسفه علوم: ها كليد واژه

 .علوم



  قانون و مصلحت، محوريت عدالت
  هاي آموزش عالي گزاري ها و سياست ريزي در برنامه

  
  دكتر مهديه السادات مستقيمي

د دكتر زهره نادري   نژا
  دكتر عرفان اسالمي

  
  چكيده

و »  قـانون مـداري  «، » عـدالت محـوري  «اصل ركين مقاله حاضر با تأكيد بر ضرورت حضور سه   
هاي آموزش عالي سـعي نمـوده    ها عناصر و مجموعه در همه مدارها و سيستم  » مصلحت انديشي «

هـاي آمـوزش    ها و سياسـتگزاري  برنامه ترين ريز آمد است با روي كردي كاربردي به بعضي از روز   
هايي بازبيني كرده و هر يك از اين   مجموعهعالي توجه نموده و هر يك از اين سه مفهوم را در زير

بندي قوانين، دقت در بيان و  دقت در شاخصه. ها را در قالب حداقل سه مثال بيان نمايد مجموعه زير
گرايـي، عـدالت آموزشـي و احتـساب      هاي تفسيري قوانين، عدالت آموزشي و نخبه   طراحي تبصره 

عمومي و مصلحت استراتژي در نظام مسئله هويت جنسي، احتساب مصلحت اسالم و مصلحت    
هاي كاربردي مورد توجـه   آموزش عالي از جمله مواردي است كه در اين مقاله به صورت پيشنهاد   

  .قرار گرفته است
  
  

  علوم انساني، آموزش عالي، عدالت محوري، قانون مداري: واژگان كليدي
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  راق سهروردياهميت فلسفه در جهان معاصر با نگاه ويژه بر حكمت اش

  
  عبداهللا نيك سيرت
  هيأت علمي دانشگاه شهيد چمران اهواز

  :چكيده 
در اين مقاله سعي شده تا به نحو مختصر و مفيد به جايگاه و اهميت فلسفه و بويژه حكمت اشراق 

سان      آنچه به طور خالصه مي. در جهان معاصر و مدرن پرداخته شود  توان گفت ايـن اسـت كـه اـن
ه يمـن      امروزين به رغم     همه پيشرفتهاي صنعتي و تكنولوژيكي كه به بركت انقـالب صـنعتي و ـب

تالش دانشمندان علوم تجربي و طبيعي به دست آورد، همچنان در عرصه خودشناسي كـه گـوهر        
اي  اصلي آدمي و مركز توجه پژوهشهاي فلسفي است نه تنها پيشرفتي نداشته كه متاسفانه در پاره     

هاي جذاب و فريبنده تمدن و علم جديد  بيش از حد به مظاهر و جلوهمواقع هم به دليل سرگرمي 
  .دچار خسران و زيان و پس رفت نيز گرديده است

همچنين به اين نكته نيز شده كه در عصر و زمان كنوني بيش از هر دوره و زمان ديگري محتاج به 
و روحاني همچـون شـيخ   اقبال و توجه به انديشه و افكار فالسفه راستين و بويژه حكماي معنوي    

چرا كه غفلت از خود حقيقي و روحاني خـويش از مـصاديق واقعـي خـسران و از      . اشراق هستيم 
هاي معنوي  بر همين اساس با باور نگارنده حكمت. جمله بالياي معنوي و واقعي انسان مدرن است

ه نحـو احـسن    توانند اين خـال معنـوي را    ورزند مي باري تأكيد مي شناسي و خود كه بر خويشتن   ـب
هاي معنوي  ترين حكمت ترين و مهم برطرف نمايند و حكمت مشرقي شيخ اشراق يكي از برجسته

  .گذشته و حال آدمي است
  

   فلسفه، جهان معاصر، حكمت اشراق علوم انساني،:واژگان كليدي
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :محور چهارم 
  نقش علوم انساني در توسعه همه جانبه كشور

  
  

  :موضوعات
انداز بيست ساله جمهوري اسالمي ايران و راهكارهاي   نقش علوم انساني در چشم-

  عملياتي ساختن آن 
  هاي توسعة جمهوري اسالمي ايران ها و برنامه  نقش علوم انساني در سياست-
   نقش علوم انساني در رشد و بهينه سازي مديريت-
  
  
  
  



  
  

  باي در مواجهه  هاي علوم اجتماعي و رفتار كاستي
  هاي اجتماعي نابهنجاري

  
  محمود سعيدي رضواني

  يار دانشكده علوم تربيتي دانشگاه فردوسي استاد
  :چكيده 

در ساليان بعد از انقالب اسالمي به خصوص در دهة اخير، شاهد رشد كمي و در خور توجه منابع 
شناسـي،   هجامعـ (هاي علوم انساني و از جمله علـوم اجتمـاعي و رفتـاري     مكتوب در تمامي حوزه 

  .ايم بوده) شناسي و علوم تربيتي روان
هاي مختلف و افزايش مراكز آمـوزش   در مورد رشد پذيرش دانئشجويان و تنوع و تعداد دانشكده   

هاي مربوط به علوم اجتماعي و رفتاري نيز  رشته. عالي نيز نياز به استدالل و بحث و گفتگو نيست 
بلكه شايد بتوان گفت به دليل ماهيـت  . اند توسعه داشتههاي دانشگاهي  حداقل به اندازة ساير رشته     

  .اند هاي داراي توسعة سريع بوده ها و عدم استلزام براي امكانات خاص جزو رشته نظري اين رشته
ه       عالوه بر رشد و گسترش كمي رشته   ل توجـه ـب هاي مذكور، در سطح سازمانها شـاهد اقبـال قاـب

تأكيد بر اهميت نيروي . ايم  مشاوران علوم مزبور بودهآموزش و پژوهش و استفاده از متخصصان و
هـاي   از برجستگي... هاي زيست محيطي و  انساني، نقش آموزش در ارتقاي سطح فرهنگ و مقوله  

  .فرهنگي، آموزشي در دو دهة اخير است
گير  چرا عليرغم اين رشد و تحول چشم: سازد دقت در آنچه روي داده است، سؤالي را مطرح مي     

ه پيـشگيري و صـالح نابهنجـاري     التحصيالن رشته ر تعداد فارغكمي د  هـا، وضـعيت    هاي مربوط ـب
هاي اجتماعي و  تر نشده است؟ رشد نابهنجاري فرهنگي و زيست محيطي ايمني و اجتماعي مصوب

ساماني در وضـعيت     ... آزاري و طالق و  حجابي، اعتياد، كودك  فرهنگي نظير بد   ه ناـب تا چه حـد ـب
ساماني آمـوزش و    هاي بيروني مربوط است و تا چه حد به كاركرد ضعيف راقتصادي و فشا   و ناـب

  هاي عالي مرتبط يعني علوم رفتاري و اجتماعي مربوط است؟ پرورش و آموزش عالي به ويژه رشته
هـا   هر از چندگاهي شاهد آنيم كه دانشگاهيان، سازمانهاي مرتبط با پيشگيري و درمان نابهنجـاري    

د   آموزش و پرورش را به باد انتقاد مي نظير بهزيستي و   شگاه، نقـش تقريبـاً      . گيرـن ظـاهراً نهـاد داـن
منحصر به فرد خود در تربيت كادر كارشناسـي سـازمانها و نهادهـاي مختلـف امـور اجتمـاعي و        

به هر روي، در مقاله حاضر، برخي عواملي كـه  . از ياد برده است...  درماني و   اي و روان    مشاوره



الي نتوانسته است به وظيفة خود در قبال مواجهه با مـشكالت و مـسائل اجتمـاعي      نظام آموزش ع  
  :عمل كند، آمده است

  ابهام در مفهوم توليدات علم در علوم اجتماعي و رفتاري .1
 افزايش توليدات علمي فاقد كيفيت .2

 توجهي به نقش تفكر و تأمل، انجام پژوهش بدون تفكر بي .3

سياستگذاري نادسـت  (ت علمي راجع به نقد آثار عدم ارزشگذاري به زحمات اعضاي هيئ  .4
 )دهي به اعضاي هيئت علمي در امتياز

 گرايي در اساتيد تفوق مدرك گرايي دانشجويان و رتبه .5

 به جاي بررسي حل مـشكالت  –وسيله شدن همايشها براي ارتقاي اعضاي هيئت علمي    .6
  –اجتماعي 

 هاي پژوهشي و طرح) شهابخصوص در هماي(گذاري روي داوري مقاالت   عدم سرمايه .7

 سياستهاي نادرست گوناگون مربوط به ارتقاي اساتيد .8

 محدود كردن پژوهش به كارهاي كمي و سطحي .9

شجويان فاقـد صـالحيتهاي اعتقـادي و اخالقـي و در نتيجـه          .10 عدم جلـوگيري از ورود داـن
 شناسي التحصيالن به ويژه در گروه روان مشكالت ناشي از فساد اخالقي فارغ

 هاي ارشد به ويژه در دانشگاه آزاد  نسبتاً حجيم در دورهكالسهاي .11

 ضعف مباني اعتقادي برخي اساتيد .12

 هاي كالن پژوهشي در شهر تهران تمركز بودجه .13

 سياستهاي اقتدار طلبانه برخي دانشگاهها .14

  
  

شگاهي،       : واژگان كليدي  علوم اجتماعي ، علوم انساني، نابهنجاري هاي اجتماعي، رشـته هـاي داـن
  اليآموزش ع

  
  
  
  
  
  



  
  
  

  نقش علوم انساني و آموزش آنها در ارتقاء فرهنگي و اجتماعي جامعه
   

                       عليمحمد كاردان
  استاد دانشگاه تهران

  :چكيده 
نويسد هنوز تعريفي جامع و مانع كه مـورد    مي1از علوم انساني چنانكه يكي از دانشمندان معاصر   

باشد به عمل نيامده است و دليل آن نيز وسعت و تعدد و تنوع اين شناسان  قبول فالسفه و معرفت
ه  . علوم از يك سو و تازگي بسياري از آنها از سوي ديگر است  در حال حاضر اكثر صاحبنظران ـب

كنند و تازه در اين كار نيز دشواريهاي بسياري  برشمردن اين علوم و تعريف هر يك از آنها اكتفا مي
 آنها روشن نبودن مرز يا مرزهايي است كه اين علوم را از يكـديگر جـدا   آيد كه يكي از    پيش مي 

اي بودن اين  پيوندد و يكي از داليل اين مشكل نيز حد باالئي از ميان رشته كند يا به يكديگر مي  مي
ا علـم    علوم است بطوريكه به هر يك از اين علوم كه مي    نگري وضع مستقلي ندارد و به نحوي ـب

ساني     مي. نياز نيست هاي علم نزديك بي ط است و از داده ديگري در ارتبا   توان گفت كـه علـوم اـن
و روز به روز بر تعداد اعضاء اين خـانواده  . اي دارند و همه خويشاوند يكديگرند   صورت خانواده 

در تعريف توصيفي . سازد تر مي شود و اين وضع مطالعه دودمان  مانند اين علوم را دشوار افزوده مي
ا چنـد نقطـه و يـا ذكـر       ساني نيز غالب كساني كه به اين كار پرداخته  علوم ان  اند تعريف خود را ـب

  .كنند تمام مي» و نظاير آن«يا » وغيره«
  
  

  علوم انساني، ارتقاء فرهنگي، ارتقاي اجتماعي، ميان رشته اي: واژگان كليدي
  
  
  
  

                                                 
»  انسانيهاي مربوط به علوم نظريه«  مؤلف آتاب Julian Freundمنظور .  1

است آه بوسيله نويسنده اين مقاله ترمجه و به مهت مرآز نشر دانشگاهي 
 .)١٣٨۵ ،چاپ سوم(چاپ و منتشر شده است 



  
  نقش علوم انساني در توسعه همه جانبه كشور بر 

   دانشگاه پايه وحدت حوزه و
  

  محمد يثربي سيد علي
  عضو هيات علمي دانشگاه پرديس قم

  :چكيده
اگر نقش علوم انساني در توسعه همه جانبه كشور با نقش سه گانه اين علوم در سه زيـر مجموعـه     

ر   هاي توسعه و نيز رشد و بهينه ها و برنامه انداز بيست ساله نظام و سياست  چشم سازي مديريت ـب
عهد علمي حوزه و دانشگاه مالحظه و لحاظ گردد چكيده آن را در سـه كليـد   مبناي وحدت دو م 

انداز ايران را  توان عرضه نمود چون بيت الغزل چشم واژه توسعه و عدالت و انسان مدل اسالم مي   
هاي كلي برنامه اعتال و عمق معرفت و بصيرت  نمايد و سياست معرفي مي» توسعه يافته «كشوري  

دانيم كه عمق بصيرت ديني جزء عدالت در همه ابعاد آن  دهد و مي  قرار ميديني را سربرگ خويش
كـه منبـع و مقـصد    » انسان مدل اسالم«و نيز » عدالت«و » توسعه«قابل تفسير واقعي نيست اسناد      

مديريت در نظام اسالمي است را بايد در علوم انساني جستجو كرد و شناخت درست علوم انساني 
شأن فرهنگـي    وزه و دانشگاه است كه به فرمايش امام راحـل و عظـيم  در سايه وحدت علمي ح    اـل

اي به صورتي است كه با لمس واقعيت بيشتر آشنايي دارد تا فرهنگ  ها و مراكز غير حوزه   دانشگاه
راي   بايد به برداشتن فاصله. فلسفي و نظري   ها حوزه و دانشگاه در يكديگر ذوب شوند تا زمينه ـب

  .اهم شودبسط و گسترش اسالم فر
  

  علوم انساني، حوزه و دانشگاه ، وحدت، توسعه، چشم انداز بيست ساله: واژگان كليدي
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  جلوه نكات تربيتي در منطق الطير عطار

  
  

  پور مريم يوسفي
  دانشجوي زبان و ادبيات فارسي

  
  :چكيده 

زيرا تأثير بسزايي در . ي وسيعي دارد كه بايد به جايگاه آن توجه بيشتري گردد علوم انساني گستره
سازان كشورند و اين جملـه   دانيم جوانان آينده كه مي چنان. پيشبرد اهداف مختلف يك كشور دارد   

فراتر از يك شعار است؛ زيرا در روزي نه چندان دور تمام پست هاي مهم و استراتژيك را بايـد       
تواند باعث ثبات  نان نميمسلماً نيروي جسمي و بار علمي اين جوا. همين جوانان به دست بگيرند

راي جـوان در جامعـة امـروزي سـالمت روحـي و ثبـات         . شخصيتي آنها شود  و مهمترين چيـز ـب
ساني از جملـه ادبيـات حاصـل      . شخصيتي آنها است  و اين سالمت روحي با تعمـق در دروس اـن

سي، ادبيات از طريق مختلف سعي در ارضا نمودن روح آدمي دارد، از طرفي با كتب حما. شود مي
آموزد و با كتب عرفاني افراد را به چنگ زدن  گرايي را به آنها مي روح حماسه سازي و ملي و عقل
در اين مقاله سعي شده به آثار . دهد كند و راه سعادت را نشان مي به ريسمان محكم الهي دعوت مي

داستانهاي دلكش تربيتي منطق الطير عطار اشاره شود زيرا كه از نظر نويسنده، اين كتاب در لواي      
كند قدري بيشتر در  آموزد كه چگونه بايد با احساسات خود برخورد نمود و به جوان كمك مي    مي

  .گيري نمايد مسائل خود تفكر نموده و تصميم
  
  

  خيال ادبيات، تربيت، جوانان، احساسات ، علوم انساني، : كليد واژگان
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :محور پنجم 
   ديني-علوم انساني بومي

  
  :موضوعات 

  ها و راهكارها هاي آن، چالش سازي علوم انساني و رشته  امكان بومي-
  سازي علوم انساني  نقش نظام آموزشي و پژوهشي دانشگاهي و حوزوي در بومي-
  ساختن علوم انساني  ديني -  نقش متافيزيك در بومي-
   علوم انسانيسازي در سازي و نظام مباني، روشها و امكان نظريه:  علم ديني-
   رابطة علوم انساني با معارف خاص ديني-
  
  
  
  
  
  



  :سازي  اجتماعي از بحران تا بوم–علوم انساني 
  انتقادات و راهكار ها

  
  دكتر شهال باقري
  عضو هيات علمي دانشگاه تربيت معلم تهران

  چكيده
ي براي رفع علوم انساني در حيطه موضوعي خود، فهم معناي انسان، تشخيص مسائل و ارائه طرح 

دهـد كـه علـم، خـود يـك پديـده        دانش پژوهشي معاصر نشان مي. گرفتاري او را بر عهده دارند     
هاي ارزشي وجود دارد و اين پيامها  هاي علمي ما، پيام گري فرهنگي و انساني است و در آثار و نگار

شان   كني اي كه تحقيقات خود را هدايت مي زنيم و شيوه هايي كه به آنها مي  با برچسب  م، خـود را ـن
  .دهند مي

هاي مختلف علمي نظير  در اين مقاله پس از طرح موضوع بحران در علوم انساني معاصر و در رشته
هـاي   ريزي درسي، علوم سياسي، علوم ارتباطات و زير مجموعـه  شناسي، برنامه  روانشناسي، جامعه 

در گـام  : ه شـده اسـت  مربوطه به ضرورت سامان بخشيدن به حركتي جديد در اين عرصه پرداخت  
ومي سـازي علـوم اجتمـاعي         نخست، تعريض راه مطالعات انتقادي، نقطه عزيمت مطلوبي براي ـب

در ادامه مقاله، پس از طرح برخي نكات عمده انتقادي از ديدگاههاي مختلـف در مبـاني و        . است
ت هـايي در جهـت تعـريض مطالعـات انتقـادي و تقويـ       مبادي علم مدرن، پيـشنهادات و راهكـار     

پردازي و توليد علم چه در سطح وزارت علوم، تحقيقات، فناوري و چه در سطح دانشگاهها   نظريه
  .و مراكز تحقيقاتي آورده شده است

  
 علوم انساني، بحران هويت، بومي سازي علوم اجتماعي، تحقيقات بنيادي: واژگان كليدي

  
  
  
  
  
  
  



  
  رابطه علوم انساني با معارف خاص ديني

  
  بيدختي  اميناكبر دكتر علي

  استاديار دانشگاه سمنان رضا ذوقي اركي
  : چكيده 

ترين مسئله است و تأكيد زيادي نسبت به  در اديان الهي شناخت و سازندگي انسان اولين و اساسي
گيـرد كـه در رسـاندن     و هر امر ديگري از آن جهت مورد توجه قرار مـي . كمال انسان وجود دارد 

در اسالم نيز همانند همة اديان الهي توجه خاصي نسبت به اين .  شودانسان به كمال منشأ اثر واقع 
تواند با شناخت كامل خود و عوامل مؤثر بر زندگي و  از ديدگاه اسالم انسان مي. موضوع شده است

به همين دليل مطالعه معارف اسالمي .با تكيه بر پشتوانه نيرومند به نام ايمان به خدا به كمال برسد   
تواند به پژوهشگران كمك نمايد با تلفيـق ايـن معـارف و دسـتاوردهاي      م انساني ميدر زمينه علو 

در اين بين يكي از مهمترين منابع غني و ارزشمند . علمي در جهت پيشرفت تحقيقات گام بردارند
اما متاسفانه تـا  . البالغه است  دارد نهج پس از قرآن كه نسبت به معارف اسالمي مباحث ارزشمندي 

  .نچنان كه شايسته است در ابعاد گوناگون اين كتاب از نظر پژوهشي كار نشده استبه حال آ
پژوهشگران علوم . اند از طرف ديگر در سالهاي اخير علوم انساني از درون دستخوش تغييراتي شده

هاي انساني بپردازند آنها را توضـيح دهنـد و    كنند به جاي اينكه به توصيف پديده انساني تالش مي 
هاي انساني را با روش علمي مورد مطالعه قـرار   كنند پديده به همين جهت تالش مي. نمايندتبيين  
  .دهند

هاي انساني لزوم توجه به  هاي علمي جهت تبيين پديده در اين مقاله ضمن تأييد و تأكيد بر پژوهش
ا در  . معارف ديني جهت پيشرفت تحقيقات مورد تأكيد قرار گرفته است   نظـر  به همين منظور و ـب

البالغه جهت اثبات توانايي  هاي مختلف علوم انساني احاديثي از نهج گرفتن گستره شناختها و شاخه
آوري  البته الزم به ياد.بالقوه اين كتاب ارزشمند جهت پيشبرد اهداف علوم انساني آورده شده است

ساني تحليل و بررسي البالغه و گستره بسيار وسيع علوم ان است با در نظر گرفتن ابعاد گوناگون نهج
ب   . هاي بسيار بيشتري نياز دارد اين موضوع به مقاالت و نوشته  اميد است طرح اين عنـوان از جاـن
هاي مختلف اين موضوع مورد  اي را فراهم آورد تا هرچه بيشتر جنبه كنگره ملي علوم انساني زمينه  

  .تحليل و بررسي قرار گيرد
  

  شناسي، اقتصاد، تاريخ، علوم تربيتي شناسي، جامعه ، روانشناسي انسان: علوم انساني: كليد واژه



  البالغه معارف ديني نهج
  شناسي گيرنده مبتني بر مديريت بوم ايجاد سازمانهاي ياد

  رضا بهرنگي محمد
  عضو هيات علمي دانشگاه تربيت معلم تهران پور  داوود وادي

  
  :چكيده 

صورت    شناسي خواهيم رويكرد مديريت بوم در اين مقاله مي    ا آن، ـب  را ضمن تعريف و آشـنايي ـب
شناسي مبتني بر چارچوبي باز و پويا در ارتباط با محيط  گيري بوم ياد.  گيريم عملي در آموزش بكار

ده و    . باشد و سازمان آموزشي مي   ابتدا فرايند و مراحل، و سپس تاثير آن بر سـازمانهاي يـاد گيرـن
  .كنيم آموزشي را بررسي مي

گيري راهبردهاي عملياتي كه در ادامه ذكر خواهد شد، الزم است مديريت كيفيت،  ردر فرايند به كا
هاي  يعني فرايند اجرايي نامه. گيرنده به دور باشد، اعمال گردد تواند از سازمانهاي ياد   كه خود نمي  

هاي الزم كه در خور محتواي توليـد شـده    سازمانهاي يادگيرنده پس از تنظيم ، اجرا و طبق مالك     
نگري است، يعني الزم است  گيرنده بر اساس كل ايجاد سازمانهاي ياد. ت، نظارت و كنترل شوداس

به اين كه دريابند اجزاء درون كل با چه كيفيتي . نگر باشند مديران جهت تشكيل اين سازمانها كل   
سازي  اگيرنده عالوه بر موارد ذكر شده آشن پس الزم است اصول ايجاد سازمانهاي ياد. كنند كار مي

اعضاء به كيفيت باشد تا خود را باور كنند و سپس هدايت شوند، تحقيق كنند و بفهمند و سـپس     
گرفتـه و    يـاد  بدين گونه خود يافته، خود. گيري كنند محتوا بسازند و براي ديگران ايجاد وسيله ياد  

گيري  ي شكلدر اصول مديريت آموزشي كه جزء ايجاد زمينه و تمهيدات برا. خود آموزشگر باشند
نمايد جزء اساس فراگرد مديريت، آموزشگري و آموزش بيني  گيري چيز ديگري نيست، الزم مي ياد

يعني مديريت دريابد قبل از اينكه چيزي را به نيروي انساني آموزش دهـد، بايـد خـود      . قرار گيرد 
دايي منابع توليد و يعني براي توليد نبايد، ج. آموزش ببيند و نتيجه آموزش ديده خود را توليد كند  

رسيدن منابع جهت كشف اطالعات، پااليش اطالعات، و دريافت اطالعات پااليش شـده و قـرار     
 بين گروهي از محتواي به دست  دهي محتوا، و سپس آموزش دادن آن اطالعات در راستاي سازمان

رسي در مدرسه به آمده صورت گيرد و متعاقباً تسري محتواي توليد شده به غير، يعني توليد مواد د
كند،  گونه مدرسه توليد مي بدين. وسيله معلمان و ايجاد زمينه آموزشي براي فراگيران صورت گيرد 

چرا . كند هاي كيفيتي را بهتر روشن مي رساند، و توليد داخلي در مصرف داخلي زمينه به مصرف مي
گيري  و اين شرايط زمينه يادسازد بومي است  گيرد و آنچه را كه مي كه در تبادل با محيط قرار مي     

  كند؟ بومي را فراهم مي



ها  طبق موارد ذكر شده، اصول مديريت آموزشي و بوم شناسي صرفا در موارد ذكر شده از ديدگاه 
ساني را الزم      محدود نمي  شود بلكه اين اصول نيازمند توليد يا خودمداري و خود راهبري نيـرو اـن

  .دارد
وم    . شده نياز به تحقيقات بيشتري داردموارد كليدي كه در اينجا مشخص     ر مـديريت ـب با تاكيد ـب

هـايي جهـت ارزيـابي     شناختي بايد معيار  نسل جديد مديريت بوم1980 / 1970هاي   شناختي دهه 
از فناوريهاي مدرن براي انتقال دانش مديريت استفاده كند و . ها ارائه دهد مدلها، روشها و رويكرد

ه    . هاي زندگي اجتماعي نيز به كـار گيـرد   گر حوضهشناختي را در دي  مديريت بوم  همچنـين نيـاز ـب
  .شود شناختي نيز در اين مقاله بحث مي سازي معاني متنوع در حوضه مديريت بوم شفا

وم     : ارزش شـناختي در زمينـه    خصوصيت متمايز اين مطالعه آن است كه بر جاي دادن مـديريت ـب
ين ترتيب مفاهيم كليدي قابليت بيشتري براي درك كند بد هاي محققان تاكيد مي تري از بحث وسيع

گاههاي مختلف در مورد هر يك از  و كاربرد اين مفاهيم، تعريف هر يك و نظر. اند و فهم پيدا كرده
  .دهيم مكاتب را مورد بررسي قرار مي

  
  

  گيرنده، زبان الگو هاي ياد بوم شناختي، رقابت، سازمانعلوم انساني، : واژگان كليدي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  سازي ها، مبادي و نظريه علوم انساني اسالمي؛ ضرورت
  

  
  حسين حسيني سيد

  عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي
  

  :چكيده 
حاصل اين مقاله كه بيشتر جنبة معرفي كليات يك طرح تحقيقي در زمينه علوم انساني اسـالمي را   

  :دارد، اين است كه
اگرچـه  . تمدن نوين ديني در جهان معاصر قرار گرفته اسـت  اسالمي ايران در مسير برپايي    جامعه
ها،  هاي مهم و محكمي در اين زمينه برداشته شده، ولي تا تحقق تمام اهداف و آرمان ها و گام تالش

ي اسـالمي مـا،    دستيابي به اين حركت مقدس و هدف عالي در جامعـه . راه درازي در پيش است   
ي فرهنگي  م، براي ايجاد وحدت فرهنگي و سپس جامعهمستلزم همكاري جدي اركان فرهنگي نظا

  .ديني به معناي حقيقي آن است و اين امر ريشه در علوم انساني دارد
يافته و  اي سامان ريزي علوم انساني اسالمي توسط مراكز فرهنگي و نيز طبق برنامه  با پيدايي و پي   

 يافتني بوده و به ميزان تحقق  ، دستها و مبناي حقيقي مند، وحدت حوزه و دانشگاه، در ريشه نظام
ي  هاي جامعه ساز وحدت فرهنگي ديني شده و شاكله اين هدف، وحدت علوم و معارف نيز زمينه 

  .پي در پي نمايان خواهند شد) ديني(ي  فرهنگي پسنديده
شانه   اصلي) به مفهوم تمام و كمال آن(دستيابي به اين وحدت   ه ـن هـا و اهـداف    ترين راه وصول ـب

هـاي   ي فرهنگي، يكي از مهمتـرين مـسير   ي اسالمي است و قطعاً تحقق جامعه  نگي در جامعه  فره
  .آيد ي اسالمي آرماني به شمار مي زايش جامعه

  .ي اسالمي خواهد بود و بدينسان، علوم انساني اسالمي، مبناي تحقق وحدت فرهنگي در جامعه
  
  

  وحدت فرهنگي دينيعلوم انساني، علوم انساني اسالمي، : هاي كليدي واژه
  
  
  
  



  سازي علوم انساني در ايران و جهاني شدن بومي
  استاديار دانشگاه تبريز شهرام روستايي

  :چكيده 
ط ميـان     علم را مي  توان به دانش مرتب درباره پديده هاي طبيعي و انساني و بررسي منطقـي رواـب

حوالت فكري و فرهنگي و ها در گذر زمان متناسب با ت انسان و محيط تعريف كرد كه اين پديده 
علوم مختلف بشري در طول تاريخ خواستگاه متفاوتي  .كنند اجتماعي بشريت مفهوم خاص پيدا مي

هاي خود، در پيـشرفت و توسـعه علـوم مختلـف نقـش ايفـا        داشته و هر قومي متناسب با ويژگي   
ا   به عبارتي ديگر همان طوري كه پوشش گيـاهي و جـانوري در كـره زمـين م      . اند  كرده تناسـب ـب

ا     شـوند و در محـيط   هاي اقليمي و توپوگرافي، بومي كه منطقي شناخته مي  ويژگي هـاي سـازگار ـب
در اين راسـتا  . يابند؛ علوم مختلف نيز از اين قاعده استثناء نيستند هاي خود رشد و توسعه مي     نياز

 بكنيم، روشها و تقسيم) خاص(اگر ما علوم را به دو گروه عمده يعني علوم انساني و علوم طبيعي 
كار متفاوتي  طرق رشد و بالندگي هر يك از اين گروههاي علمي از هم متفاوت بوده و نياز به راه  

  .دارند
علوم انساني راههاي شخصي دريافت حقيقت هستند، بنابراين با تغيير محيط فرهنگي در معـرض     

. تحت تاثير مزاج آدمي استگيرند، به عبارتي ديگر در علوم انساني نمايش حقيقت  تغيير قرار مي  
در حالي كـه در پژوهـشهاي   . كند تر باشد جنبه علمي پيدا مي اين تحليل هرچه به واقعيت نزديك   

ت   نفوذ شخصي پژوهنده و ويژگي) خاص(مربوط به علوم طبيعي    هاي فرهنگي و اجتماعي دخاـل
يم هر كس در هر جاي چنانچه در اين علوم اگر به حقيقت عيني درباره طبيعت بيجان برس   . ندارند

ا      . تواند آن را بيازمايد و هميشه به نتيجه مشابهي برسد دنيا مي  مـثالً اگـر پژوهـشگري در رابطـه ـب
د دخيـل باشـد    هاي فرهنگي وي در نوع نتيجه نمـي  كند ويژگي  خواص نور تحقيق مي    شـك   .تواـن

ي است كه در اختيـار  هاي شود مستقيماً مربوط به داده نيست كه هر پيشرفتي كه براي ما حاصل مي  
ايـن نتـايج   . ها نتايجي است كه از پژوهشهاي گذشته به دست آمده است خويش داريم و آن داده     

ه بعـضي از      آن گـزينش . هايي است كه قـبالً صـورت گرفتـه اسـت       محصول گزينش  سته ـب هـا واـب
س آن هاي فكري در دستر گرايشهاي فكري بوده است كه در زمان و مكان خود بر روي توده داده

توانيم هنگـام تعيـين خـط مـشي علمـي خـود و        انجامد كه ما نمي زمان همه اينها به اين نتيجه مي  
بايستي  . انتخاب جهت خاص براي آينده، در را به روي همه عوامل فردي و ذهني و محيطي ببنديم

  .نشودريزي كنيم كه به آساني از محتوا خالي  بناي دانشي را كه از آن خود ماست طوري پي زير
ساني   – روابط انسان و محـيط  – جهاني شدن –بومي سازي علم : ها كليد واژه   علـوم  – علـوم اـن

   ايران-خاص 



  علوم ديني از لحاظ كاربردي و رابطه آن با ديگر علوم
  

  كارشناس ارشد فلسفه اسالمي مريم زائري
  :چكيده 

اي برخوردار اسـت   ايگاه ويژهدر ميان علوم انساني علوم ديني همچون فلسفه، كالم و عرفان از ج  
اين علوم عالوه بر تاثير مستقيم و قابل توجهي كه در رويكرد و عملكرد مذهبي، فرهنگـي مـردم     

هاي علوم انساني و حتي تجربي نيز از نظـر مبنـائي و    توانند در ارتقاء ديگر رشته جامعه دارند، مي 
اي از مسائل   ما به دليل پاره  در كشور.نقش به سزايي را ايفا كند) 2(نظري و به شكل علوم درجه  

ه    هـر . اند اين علوم باالخص از نظر كاربردي به نسبت ديگر علوم انساني مهجور واقع شده    چنـد ـب
صورت نظري كارهاي زيادي در علوم ديني در دو پايگاه علمي حوزه و دانشگاه صورت گرفته، اما 

ردم جامعه محسوس است اين مسئله امروزه شكاف بين متون، تعاليم و حتي اساتيد اين علوم و م 
هاي آن بي شـك در   به شكل يك چالش در جامعه ما ظهور يافته و بررسي علمي داليل و راهكار  

تر بين علوم ديني و ديگر علوم اسالمي  هاي ديني مردم جامعه، ايجاد پيوندي محكم تقويت انديشه
ه بررسـي ايـن     . واهد بودگذار خ هاي ديني تاثير و عملي و كاربردي كردن آموزه    در اين نوشـتار ـب

  .هايي در اين زمينه خواهيم پرداخت چالش، علل ظهور آن و در حد توان ارائه راهكار
  
  

  علوم ديني، فلسفه، كالم، متون ديني، دين گريزي، پوزيتويسمعلوم انساني، : هاي كليدي واژه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



   ديني–علوم انساني بومي 
  

ارشد فلسفه و كالم دانشگاه شيرازمهدي زارعي دانشجوي    كارشناسي 
  

  :چكيده 
. شـود  در اين مقاله با محوريت علم ديني اين مسئله از چند منظر مورد بحـث و مداقـه واقـع مـي     

سازي اين مجموعه  بررسي علوم انساني و ايجاد رابطه عميق اين علوم با منبع معرفت ديني و بومي
 شده در يك قلمرو معين همواره ذهن پژوهشگران را مورد علوم همسو با متن مقدس ديني پذيرفته

در اين نوشتار ابتدا مفهوم علم را مشخص كرده و سپس نوع نگاهي را كه از . چالش قرار داده است
. سازيم كه منظور همان علوم انساني است شود را روشن مي اين منظر به علم به معناي مطلق آن مي

 قيدي اضافه كنيم با نام ديني بودن، باز مرادمان از اين قيد در مفهوم اگر بخواهيم به علم بما هو علم
هاي مختلف در اين باب آن چيزي كه در اين مقال  نظر از مثال علم ديني متفاوت است، حال صرف

ي علوم انساني  مطمح نظر و مورد اشاره است همان علم ديني شده است كه در اينجا باز در حوزه
هايي  پذير است، و راهكار كنند دسترسي به اين گونه معرفت امكان اي اظهار مي عده. شود تعريف مي
هاي ديني و دستاوردهاي علمي  كنند اگر تعارضي بين آموزه كنند به عنوان نمونه بيان مي را ارائه مي
گاري يك پندار و تطبيق ظني با  شود از نمونه تعارض بين علم و دين نيست بلكه ناساز مشاهده مي

اب از آن  . اوردهاي علمي است دست پس معتقدند بعد از نيل به يك الگوي به ظاهر موفق در اين ـب
هـاي   توان دفاع كرد و توفيقي در اين راه كسب نمود تا با معيـار  ديني مشابه مي  در برابر علوم غير   

يه فوق اي ديگر گاه مخالف با نظر  در مقابل، برخي عقيده. ناپذير همخواني داشته باشد عقلي خدشه
بندي كنيم و  حال اگر ما هر يك از داليل عقلي و نقلي خود را به موارد يقيني و ظني تقسيم. دارند

توان به نتايج قابل قبولي در اين عرصه دست پيدا كـرد   با توجه به بطون مختلف متن ديني گاه مي 
 دنبال آن هستيم در اين نوشتار به. گوي بسياري از شبهات مطروحه حال حاضر نيز باشد   كه پاسخ 

دكي روشـن گـردد و         اين گونه مسائل و مطالبي از اين قبيل مورد بررسي قرار گيرد تـا مـساله اـن
  .كند خواهيم ديد كه در دسترس جلوه مي

  
  

  علوم انساني بومي، علوم انساني ديني، بومي سازي، راهكارها، : واژگان كليدي
  
  



   ديني علوم انساني–خاستگاه بومي 
  

  يمحمود سلمان
  :چكيده 

  :دادند بندي كلي علوم را بر دو قسمت قابل بخش مي در يك تقسيم
  )طبيعي( علوم تجربي -2      علوم انساني -1

  .توان ديد كه با متافيزيك انسان سر و كار دارد وجه مشخصه علوم انساني را در آن مي
ا   رتباط گستردهشود كه بسياري از علوم حتي بخشي از ابعاد علوم تجربي ا اين امر باعث مي    ايي ـب

گيري اساتيد  كار با تاسيس مراكز آموزش عالي در ايران و به. ماهيت وجودي علوم انساني پيدا كنند
ي   مجرب خارجي، اين فكر در ذهن برخي ايجاد شده بود آنچه كه آموزش داده مي  شد، علوم غرـب

 دوران معاصر، فكر با گذشت ساليان دراز و پرورش چند نسل و تحوالت سياسي، فرهنگي. است
شد از دانشگاه و به خصوص حوزه علوم انساني و كتابهاي  زدودن آنچه كه فرهنگ غربي ناميده مي

  .درسي تقويت گرديد
  اما مطلب اينجاست آيا علوم انساني ما غربي و بيگانه است؟

  .دهد وران را تشكيل مي پاسخ به اين سوال دغدغه فكري گروهي از دانش
توجه به پيشينه فرهنگي و علمي ايران در عرصه جهاني، اين نظريه در ذهن پديد از طرف ديگر با 

 ديني بوده و دستاوردهاي علمي دنيـاي غـرب در ادامـه    –آيد كه خاستگاه علوم انساني بومي     مي
  .بوده است... هاي ايران، يونان و  نهضت علمي تمدن

ساني را مـا در     و فرد ميهمچنين با توجه به تاكيد دين و ارزشهاي اخالقي به دانش    توان علوم اـن
  .علوم به شمار آورد

  
  

  علوم انساني بومي، علوم انساني ديني، خاستگاه علوم انساني، فرهنگ غربي: واژگان كليدي
  
  
  
  
  
  



  ها چالشها، اميدها و راهكار: سازي علوم سياسي در ايران بومي
  

   عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي رشتدكتر رضا سيمبر
  :چكيده 

مقاله حاضر كنكاشي در رشته علوم سياسي در ايران، جايگـاه فعلـي آن و موفقيتهـاي موجـود در      
پردازد كه موقعيت فعلـي ايـن رشـته     اين نوشتار به اين موضوع اصلي مي. باشد سازي آن مي  بومي

چه ميزاني هاي علوم انساني است در ايران امروز چگونه است تا  آمدترين رشته دانشگاهي كه از سر
ه سياسـتها و        بومي ا توجـه ـب سازي شده است و چه چالشهايي براي تحقق اين امر وجـود دارد، ـب
ه ايـن موضـوع     هاي توسعه جمهوري اسالمي ايران چگونه مي    برنامه توان در يك نگرش انطباقي ـب

ي و اسـالمي       نگريست و چه راهكارهايي براي ارتقاء وضعيت فعلي با توجه به خصوصيات ايراـن
هاي مختلف مرتبط در سطح  شناسي و نظريه تاكيد مقاله بر روش. جامعه ما در اين رابطه وجود دارد

افزاري توليد علم است و لزوم ايجاد تحـول در رشـته علـوم     جهاني و استناد به اهميت جنبش نرم  
  .شود سياسي نيز از اين روزنه ديده مي

  
  

افزاري، برنامـه توسـعه جمهـوري     سازي، جنبش نرم علوم سياسي، بوميعلوم انساني،  : ها  كليد واژه 
  اسالمي ايران، محيط ايراني و اسالمي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  :گامي به سوي تحول در الگوي توليد علوم تربيتي
  بررسي انتقادي الگوي تباين معرفتي با تعاليم ديني

  
قمصري دكتر عليرضا صادق   زاده 

  عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس
  :چكيده 

 مقاله با توجه به نقش برجسته علوم تربيتي در شناخت و هدايت فرآينـد تربيـت، در راسـتاي         اين
پردازد كه بر روند كنوني توليد  مطالعه انتقادي اين حيطه علمي به بررسي انتقادي الگوي خاصي مي

ا بهـره   . معرفت تربيتي مسلط است    ع گيـري از منـاب   بنابراين طرحواره كالن، پژوهش تربيتي تنها ـب
در هيچيك از مراحل » تعاليم و حياني دين«پذيرد و  صورت مي) مانند عقل و تجربه(معرفتي بشري 

ا تعـاليم    «التزام به اين نوع . تدوين و اعتبار بخشي به نظريات تربيتي نقش ندارند   تباين معرفتـي ـب
 غير متأثر از تعاليم هاي تربيتي با محتوا و قالبي كامالً در عرصه علوم تربيتي، به تكوين نظريه» ديني

ديني سوق داده  هاي ديني انجاميده و نهايتاً هدايت جريان تربيت را بر اساس مالحظات غير و ارزش
به مثابه منبع معرفتي مستقلي براي ارائه برخي حقايق و واقعيت » وحي«اين نوشتار با تلقي    . است

ر   هاي مهم به ويژه در زمينه تعليم و تربيت، اتكاي تحقيقات تر      را امـري  » الگـوي تبـاين  «بيتـي ـب
داند و با تحليل و نقد اين الگو، بر ضرورت تحول در روند توليد دانش تربيتي و لزوم  ساز مي مسئله

در مقاله حاضر به منظور ارزيابي انتقادي الگـوي  . نمايد يافتن الگويي جايگزين براي آن تأكيد مي     
يتي معاصر، مهمترين مباني فلسفي و كالمي هاي ترب تباين و تضعيف سيطره مطلق آن بر پژوهش   

گرايي، كثرت گرايـي تبـايني،    اومانيسم معرفتي، اثبات: اند كه عبارتند از اين پارادايم شناسايي شده 
ل توجـه مطـرح      . شناختي و سكوالريزم تحويل دين به امري غير  ر انتقـادات قاـب سپس با مروري ـب

ه ديـدگاههاي   . تبيين شده استپذيري و ضعف اين مباني  نسبت به آنها، ترديد    بنابراين با توجه ـب
ه  » الگوي تباين«توان در كنار  رقيب، نه تنها مي    از الگوي ديگري براي توليد دانش تربيتي سخن ـب

ميان آورد؛ بلكه در صورت طراحي چنين الگويي بر مبناي امكان ارتباط معرفتي با تعاليم و حياني 
  . تربيتي مورد بازنگري و اصالح قرار گيرددين، بايد روند فعلي پژوهش در علوم

  
 علـوم  ، الگـوي تبـاين  ، پژوهش تربيتي، بررسي انتقادي،علوم تربيتيعلوم انساني،  : واژگان كليدي 
  تربيتي سكوالر

  
  



  زايش علوم انساني بومي: مطالعات فرهنگي
  

  وحيد طلوعي
  دانشجوي كارشناسي ارشد مطالعات فرهنگي

  
  :چكيده 

گيري علوم انساني در غرب، و سپس  خ علوم انساني در ايران قبل از مدرنيته، شكلبا نگاهي به تاري
توان به رهيافت استعاليي و پوزيتويستي اين علوم جديـد   علوم انساني در ايران پس از مدرنيته مي 

 عدم ارتباط علوم انساني پيشامدرن با زندگي –الف : در اين ميان، دو امر قابل بررسي است. پي برد
در غرب، به منزلة ساز و كار تحكيم قدرت در دوره ) 1:  برآمدن علوم انساني جديد-زمره؛  برو

ه       ) 2مدرن؛ و    در ايران، به منزلة امري جدا از بستر فكر موجود و در نهايت، تبـديل ايـن علـوم ـب
ه  با پذيرش رويكرد تفهمي نسبت به زندگي روزمره، بنـا . آمد اي، و ناكار هاي پيرو، حاشيه   دانش  ـب
ه اليـه   هاي مطالعات فرهنگي، مي  آموزه هـاي متعـددي    توان مشخص كرد كه حيات امروز ايراني ـب

ه تبـع آن رفتـار        هـاي   منقسم شده است كه نايكنواختي آنها منجر به توليد تعارضات شـناختي و ـب
 سيال اي بسيار  اين امر سوژة علوم انساني در ايران را به پديده. شود متعارض در حيطة فرهنگي مي

رو، طرح علوم بينا  از اين. كند كه بررسي آن در يك حوزة واحد از علوم انساني منتفي است بدل مي
پردازند، به منزلة جايگزين علـوم   اي به مسايل حوزة انساني مي اي، كه به صورت منطقه  و فرا رشته  

اي و  ش منطقهجستجو در مباني فكري، ملحوظ داشتن شرايط فعلي، نگر. مذكور و قابل اعتناست   
گيري دانسته در مناسبات دانش و قـدرت از خـصايص چنـين علـومي      بومي، و سرباز زدن از قرار 

دار  شناختي، مطالعات فرهنگي با گستردن امر فرهنگي داعيـه  با عنايت به مباني معرفت. خواهد بود 
ا   اي است كه گمان مي چنين پروژه   رويـة تغييـر   رود از دل آن پيدايي نظريه و كرداري متناسـب ـب

  .فرهنگي ممكن باشد
  

  مطالعات فرهنگي، علوم انساني، قدرت، مدرنيته، نگرش بومي: كليد واژگان
  
  
  
  
  



  سازي در علوم انساني علم ديني و نظام
  

   آشتياني زهره عطائي
  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي عضو هيئت علمي گروه بررسي زنان

  :يده كچ
نگرش از درون و : ان عوامل مؤثر در توليد علم را بررسي و ارزيابي نمودتو به دو صورت كلي مي

  .نگرش از بيرون
بندي ابزار  در اين صورت) نگرش از بيرون: (آمدي و محصوالت علم  ارزيابي بر اساس كار –الف  

  .شود و محصوالت به عنوان شاخصة ارزيابي نظام تحقيقات علمي به رسميت شناخته مي
  )نگرش به علم از درون: ( اساس مبناي علم ارزيابي بر–ب 

  :بندي چند عامل اساسي به عنوان مبنا نقش دارند در اين صورت
كنندگان علم، كه قادرند ارزش منطقي خود را در  توليد: هاي علمي دانشمندان و شخصيت   •

 .مراحل توليد علم جريان دهند

» توسعة نياز«و » نياز« كه تعيين كنندة جهت ارزش اجتماعي تا جائي: تاريخ تحوالت علم  •
. گيري حاكم بر تغييرات تئوريهاي علمي قـرار گيـرد   در سطح اجتماعي تحت تاثير جهت   

 .شود روشهاي علمي گوناگون، به ضرورت تغييرات تاريخي توليد مي

تنظـيم  » مبـاني «فرضهاي علمي بوده و  تنظيم پيش» مبادي«تعيين كننده : فلسفة روش علم  •
سازي اصل قرار  را در مدل) مادي يا الهي(ها  ين مفاهيم كيفي ارزشهاي كمي و تعي نسبت
 .دهد مي

ولي ميزان تأثير آن . فرضهاي يك علم در ساير علوم در هر سه مرحلة فوق حضور دارد امروز پيش
ة  .در هر بخش متفاوت است   مثالً در حال حاضر فلسفه فيزيك در كل علوم حضور داشته و معادـل

هاي علمي است كه در پي آن علوم تجربي و سپس علوم انساني  د كليه فرضيهفيزيك حاكم بر تولي
اند، لذا ارزش و اخالق كه علوم انساني متكفل تبيين آن اسـت، تـابع بخـش     به ترتيب شكل گرفته   

  .گردد كاربرد علوم تجربي يعني تكنولوژي مي
ر و مقدم بر دو عامل ديگر فرض كه فلسفة روش علم داراي اولويت باالت در اين مقاله با اين پيش 

دار بودن علم و امكان توليد علـم دينـي را    است، جهت) يعني تاريخ تحوالت و شخصيت علمي (
  .نمايد پيشنهاد مي



د   –به عالوه مباحثي چون روش عام، روش خاص و تاثير فلسفه و جهت ارزشـي         الهـي در روـن
ر روش علـم، حـضور    توليد علم مورد بررسي قرار گرفته و با مقدم قرار دادن فل    سفة روش علم ـب

  .كند مي» پردازش«و » گزينش«، »گمانه«هاي ديني را در سه الگوي  فرض پيش
 الهي با جهت –ترين روش توليد علم ديني تنها با جايگزيني جهت ارزشي   ترين و پايدار بنايي زير

  .پذير است مادي در روش فلسفة علم امكان
  

   ديني، نظام سازي، امكان توليد علم دينيعلوم انساني، علم: واژگان كليدي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  شناسي در ايران هاي انسان ها و پرسش چالش
  

  اهللا فاضلي نعمت
  شناسي و مطالعات فرهنگي دانشگاه عالمه طباطبايي استاديار انسان

  
  :چكيده 

جود دارد؟ اگـر وجـود   شناسي ايراني و انسان شناسي ايراني چيست؟ آيا اساساً چيزي به نام انسان  
ه چـه موضـوعاتي مـي     هـاي آن كدامـست؟ مـسائل آن چيـست؟ برخـي       پـردازد و گفتمـان   دارد ـب

سان   شناسان اينگونه استدالل مي   انسان زيـرا  . شناسـي ايـران شـكل نگرفتـه اسـت      كنند كه هنـوز اـن
سان » شناسي هنوز به وجود نيامده   انساني  محوريت« ظريـه  شناسـي، ن  است و منظور از محوريت اـن

ا فرهنـگ ايـران روشـن كنـد و بتـوانيم از ايـن          انداز انسان شناسي است كه چشم    ما در ارتبـاط ـب
و » ايـم  هاي خود را تـدوين نكـرده   ما تاكنون نياز«همچنين . انداز با جهان ارتباط برقرار كنيم   چشم

پيوندهاي بين زبان و را بازنويسي كنيم، يا درباره » تاريخ فرهنگي ايران«اندازي از  ايم چشم نتوانسته
ايـم و نظـام خويـشاوندي و اصـطالحات آن را      مظاهر فرهنگي مانند موسيقي هنوز بررسي نكرده   

ا قـدرت    فضاي خويشاوندي و جنسيتي ما چگونه است و چه رابطـه «دانيم  ايم و نمي  نكاويده اي ـب
ايم تا بر اساس  داختهايم و براي آن چارچوبي نظري نپر ما تاكنون مشكالتمان را مدون نكرده» .دارد

ايـن نكـات ديـدگاه و رويكـرد يـك      ). 19 – 18: 1384شهـشهاني  (» اندازي اختيار كنيم  آن چشم 
شناسي امروز ماست كه بسياري از كنشگران علوم اجتماعي ايران  شناس ايراني درباره انسان     انسان

سان . اند با او همسخن   ه    شن اهميت اين رويكرد در اين است كه كليت وجودي اـن اسـي ايـران را ـب
. سازد هاي مهمي درباره چيستي و چگونگي اين دانش در ايران مطرح مي كشد و پرسش  مي چالش

  .كنم ام را با طرح اين ديدگاه آغاز مي از اين رو، من بحث و مقاله
شناسي ايران و چيستي و چگـونگي   هاي انسان  از نوع پاسخ هاي موجود يا ممكن به پرسش      فارغ

ها با دقت بررسي تجربي شوند  عان داشت كه اكنون وقت آن رسيده است تا اين پرسشآن، بايد اذ
شناسـان بايـد چيـستي و     و براي حركت كردن و برداشتن گامي به جلو بيش از هر چيز ما انسان     

توان ترديد  در اين نمي. مان را بكاويم هايمان و مشكالت و مسائل كيستي خودمان و رسالت و هدف
ه . شناسي ايران با مشكالت و موانعي روبروست نداشت كه انسا  هـايي نيـز    اما در عين حال تجرـب

آموختگان و دانشجويان زيادي خود را با عنوان محققان و كنشگران اين  وجود دارد و اكنون دانش  
شناسند و مراكز، مجالت و محافل بسياري منتسب به انسان شناسـي ايـران در داخـل و     حوزه مي 

شناسي ايران وجود ندارد  از اين رو بيان اينكه چيزي به نام انسان. كنند عاليت ميخارج اين كشور ف



هاي موجود منطبق نيست و بايد به جاي نفي واقعيت موجود به بررسـي انتقـادي    با برخي واقعيت  
ه  «من نيز مانند همكارم معتقدم كه . شناسي ايران و مسائل آن بپردازيم    انسان تنها در صورتي كه ـب
  ).همان(» .شناسي توفيق پيدا كنيم راه گريزي خواهيم يافت  ادراك روشني از انساناتكاي

اره        ها و چالش با توجه به ضرورت طرح پرسش    ه بررسـي انتقـادي درـب ه ـب هاي مذكور، ايـن مقاـل
من اين مطالعه را بر . پردازد شناسي در ايران مي هاي انسان مشكالت و موانع توسعه و رشد پژوهش

هاي علوم اجتماعي و به  در زمينه» آموزشي، پژوهشي و مديريتي» هاي زيسته تجربه«ه اساس دو ده
ها انجام  شناسي در ايران و همچنين با توجه و استفاده از مطالعاتي كه در اين زمينه خصوص انسان

زمينـه  هاي اخير در  عالوه بر اين، در سال. باشد  انجام و به نوعي ادامه و تكميل آنها مي  2ايم،    داده
 ، 1384 و 1360براي مثال، شهـشهاني  (شناسي در ايران مقاالتي منتشر شده است   وضعيت انسان 

انتشار اين مقاالت ). 1375 ، امان الهي بهاروند 1375االميني  روح  ، ،1377 ، مقصودي 1377كوثري 
ه   شـان   آگاهي انتقاد بيشتر انسان شناسان نسبت به حرفـه  خود شاهد ظهور گفتمان و خود   و نيـاز ـب

در اين مقاله سعي شده است تا آراء موجود و گفتمان خود . توسعه اين گفتمان خود انتقادي است 
هـاي   همچنين من با رويكردي تاريخي به بررسي دوره. انتقادي مذكور نيز بررسي و تحليل شوند  

سائل و هـاي هـر دوره را بيـان و مـ     كنم تجربه پردازم و تالش مي شناسي مي  مختلف تحول انسان  
شناسي ايران از اين روست  اتخاذ رويكردي تاريخي به انسان. هاي كليدي آن را توضيح دهم پرسش

ستر وضـعيت     كه ما بدون درك آنچه از گذشته تاكنون پشت سر گذاشته    ايم قادر به فهم معنـا و ـب
ه    در بخش نخست مقاله ابتدا به بررسي انسان. امروزي خود نيستيم  ه مثاـب اي  مـسئله شناسي ايران ـب

شناسي در  هاي موجود درباره مشكالت انسان سپس در بخش دوم، ديدگاه. پردازم شناختي مي انسان
  .نمايم شناسي ايران را تحليل مي هاي گفتماني انسان و در پايان چالش. كنم ايران را بيان مي

  
  

  علوم انساني، انسان شناسي ايراني ، چالش ها، مشكالت و موانع: واژگان كليدي
  
  
  
  

                                                 
، ) 1376(شناسي در ايران  هاي مختلف اين رشته مانند تاريخ انسان هاي اخير مطالعات متعددي در زمينه نگارينده طي سال. 1

، نسبت ميان )  الف1385 ، 1385(، وضعيت آموزش اين رشته ) 1377(ي ايران شناس هاي انسان شناسي گفتمان آسيب
، وضعيت ) Fazeli 2004(، اسالمي سازي انسان شناسي ) Fazeli 2006(شناسي و تحوالت سياسي جامعه ايران  انسان
  .ام انجام داده) Fazeli 2003(شناسي بعد از انقالب اسالمي  انسان



  »نظريه و عمل«ضرورت رويكرد ديني به علوم انساني 
  

  علي فيروزي دكتر محمد
  ريزي شهري يار گروه جغرافيا و برنامه استاد

  دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد چمران اهواز
  :چكيده 

 مطالعـه و  هايي از انسان را انسان موضوع علوم انساني است، هر يك از علوم انساني جنبه يا جنبه     
از سوئي اديان الهي نيز از طريق نزول وحي بر پيامبران جايگاه ا نسان، را در دنيا و . نمايد تبيين مي

مكاتب فلسفي غير ديني نيز با تكيه بر ديدگاههاي خود در مورد . نمايند حيات پس از آن تبيين مي
شود بر پايه  ن و ايران تدريس مياند و علوم انساني كه در دانشگاههاي جها انسان نظريه ارائه داده   

  .باشد همين مكاتب فلسفي به ويژه فلسفه مغرب مي
بر نگارنده كه رشته تحصيلي او جغرافياي انساني است و بر اساس تعريف و قلمرو كار علمي و    
پژوهشي كه دارد پاسخ به سئوالهاي متعددي از جمله پيدايش انسان، جايگـاه زيـست او، عـدالت     

اد، توزيع عادالنه غذا، جغرافياي سياسي و مديريت اجتماعي انسان، شمال و جنوب، اجتماعي، اقتص
مطرح است و الزم است به يكي از دو حـوزه فـوق مراجعـه و    ... توسعه انساني، نهايت جهان و    

پاسخ سئوالها را بدست آورده، متاسفانه پـس از گذشـت حـدود سـه دهـه از انقـالب اسـالمي و             
اي را  وتان فرهنگي كشور هنوز استادان متدين كشور منابع تاليفي يا ترجمهتالشهاي ستودني پيشكس

دهند كه بر اساس تفكر غربي است، زيرا در تفكر علمي مسلط بر جهان مكاتب فلـسفي      ارائه مي 
. هاي دانشگاهي نيست ماديگرا مطرح هستند و در آن ديدگاه جايگاه وحي و علوم ديني در حوزه  

نها از موجب سلطه بيش از پيش علمي جهان غرب است و تحقير استادان و ادامه چنين وضعي نه ت
تـرين رسـالت او    دانشجويان بومي را درپي دارد و براي نظام مقدس جمهوري اسالمي كـه عمـده   

  .كند سازي حكومت صالحان است چالشهاي جدي ايجاد مي كرامت بخشي ا نسان و زمينه
ني بر اساس نص قرآن كريم كه كتاب هدايت انسان است لذا براي علوم انساني تبيين مباحث انسا

  .و سيره و كالم نبوي و ائمه معصومين ضروري و اجتناب ناپذير است
هاي عملي در مورد استناد  در اين مقاله نگارنده بر آن است كه عالوه بر تحليل نظري برخي راهكار

  .علوم انساني به علوم ديني را ارائه نمايد
  

  ، جغرافياي انسانيلوم انساني، دين، مكاتب فلسفيع: ها كليد واژه



  ا.ا.سازي علوم انساني در ج ضرورتهاي بنيادي و استراتژيك بومي
  دكتري علوم سياسي دكتر حسين قريب

  :چكيده      

عقاليـي و  » راه حلهـاي  « قرار دارد كه مستلزم » مسائل « هر نظام سياسي در برابر انبوهي از      
ممكن است , راه حلها . باشد  نظام مربوطه مي» خاص « تناسب با شرايط بدور از احساسات و م

ولي به كارگيري آنهـا بطـور كامـل در    , به نوعي تجربه شده باشد , در بعضي از جوامع ديگر      
ه يكـديگر   . جامعه هدف ، مقدور و ميسر نخواهد بود     سيار  , چرا كه شرايط جوامع نسبت ـب ـب

هـا و   اي عالوه بر توجه و به كـارگيري تئـوري   راين هر جامعهبناب .باشد  متفاوت و مختلف مي  
هاي خاص تحـت   تئوري. باشد  نيز مي» بومي « و » خاص « محتاج نظريات » عام « نظريات  

هاي دروني هر جامعه بوده و تدوين آنها نيز منوط به تالشها و اقدامات  تأثير شرايط و وضعيت
  .شود  علمي نام برده مي» گرايي  بومي« بعنوان باشد كه از آن  زا علمي جامعه مي درون

هـاي   گيـري از تئـوري   هاي خاص و توجه و بهره ا ، ريشه در برخورداري از تئوري.ا.بالندگي ج 
هاي علمـي در   ماندگي ها و عقب هاي خاص ، مبين كاستي فقدان نظريات و تئوري. عام  دارد   

شود كه نخبگان سياسي نتوانند نسبت  مر ميكاستي مزبور منجر به اين ا. باشد  عرصه داخلي مي
فقـدان پاسـخگويي نخبگـان    . اقـدام نماينـد   » فعاالنه « هاي آحاد جامعه  به پاسخگوئي خواسته 

هاي  ها، پاسخگويي و توانايي هاي متنوع بين امكانات ، خواسته سياسي ، موجب پيدايش شكاف
بصورت ساختاري نهادينه گرديده تر شده و  هاي مربوطه بطور تدريجي عميق  شكاف. شود    مي

  .نخبگان را در برخواهد داشت » انفعال«كه در نهايت 

اي به سير تحوالت عيني و ذهني در خصوص چند محور اساسي در دو  در اين مقاله ابتدا اشاره
هاي  بخش علوم اقتصادي و سياسي ـ استراتژيك داشته و سپس آثار به كارگيري يكجانبه تئوري

وازم ، پـيش   .ا.رنامه هاي توسعه ملي جكالن را در ب    نيازهـا و   ا كه بدون در نظر داشتن سـاير ـل
بوده ، » بومي « هاي  فرهنگي و اجتماعي و همچنين نظريات و تئوري» خاص « همچنين شرايط 

سپس در ارزيابي نهايي راهكار خروج از تالشهاي انفعالي . گيرد  مورد تجزيه و تحليل قرار مي
دهيم و  نسبت به ضرورتهاي  ه با شرايط محيطي را مورد بررسي و تبيين قرار ميو انطباق فعاالن

ا كه درعرصه سياسي و اقتصادي ، سياسي و .ا.گرايي در بخش علوم انساني ج توليد علم و بومي
  .استراتژيك تبلور عيني دارد ، خواهيم پرداخت 

  برنامه توسعه ، ري اسالميجمهو ، بومي سازي توليد علم ،  علوم انساني،:واژگان كليدي 



  شود؟ از كجا ناشي مي» علم و دين«مشكلة 
  

  غالمحسين مقدم حيدري
  

   :چكيده
ايـن  . همواره مورد بحث و نقادي قرار گرفته است» علم و دين«از زمان ظهور علم جديد، مسئله      

ا اشـا   . يـابي علـل طـرح ايـن مـسئله بپـردازد       كند به اجمال به ريـشه    مقاله سعي مي   ه ـب ه  مقاـل ره ـب
دهد كه عدم آگاهي ما بر چيستي علم و مراحل تحول و  هاي غير پوزيتيويستي نشان مي شناسي علم

تكون آن، سبب شده كه در مرتبة اعتبار آن دچار اشتباه شويم و به علم جديد كه اساسـاً در حـد        
براي » دينمشكله علم و «اي با عنوان  گونه مسئله بدين. خدايي نيست، اعتباري خدايي قائل شويم   

انديشي  حال آنكه اگر با كمي دقت و ژرف. كنيم تا آن را حل كنيم ايم و سعي مي خود بوجود آورده
  .به آن بنگريم خواهيم ديد كه علت طرح اين مسئله، تصور خام و ناكاديدة ما از علم است

  
  علم و دين، ناپذيري   قياس، پارادايمعلوم انساني،: كليد واژه

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  گوي برنامه ريزي درسي بومي بر مبناي فلسفه آموزش و پرورش اسالميال
  

  شناسي دانشگاه عالمه عضو هيئت علمي دانشكده علوم تربيتي و روان دكتر حسن ملكي
  

  :چكيده 
هـا و اقتـضائات فكـري، اعتقـادي و      برنامه درسي يك مقولة آميخته به فرهنگ است و با ضرورت 

ين دليـل در آن از مبنـاي فلـسفي، و اجتمـاعي نيـز در كنـار مبـاني        به هم. ارزشي رابطة قوي دارد 
گيري مشخص پيدا  شود و بر اساس آن برنامه درسي جهت ريزي درسي بحث مي روانشناختي برنامه

بنابراين بايد با توجه به شرايط و ويژگيهاي بومي برنامه درسي مناسب را جستجو كرد و    . كند  مي
ه تنـوع      رورت و اهميت اين اقـدام زمـاني آشـكار مـي    ض. براي طراحي آن اقدام نمود    شـود كـه ـب

ديدگاههاي برنامه درسي و علل اين تنوع به درستي بينديشيم و تفاوتهاي آنها را مورد بررسي عميق 
ه عنـوان يـك فلـسفه تعلـيم و تربيـت متوجـه          . قرار بدهيم  به عنوان مثال با بررسي پراگماتيـسم ـب

چرا در برنامـه درسـي   . شود سي خاص از اين فلسفه استنباط ميشويم كه برنامه آموزشي و در   مي
شود و انضباط سنتي كامالً ناديده  مبتني بر فلسفه مزبور برنامه درسي صرفاً يك فرايند محسوب مي

هاي آموزشي را كـه در آنهـا    هاي سنتي به برنامه شود؟ چرا پراگماتيسمها گرايش رويكرد   گرفته مي 
اند؟ چرا در برنامه درسي تجربه كودك  گردد، رد كرده تجزيه يا تقسيم ميدانش از تجربه مجزا شده 

گيرد و همه چيز بر پايه آن بايد طراحي شود؟ تمام اين سؤاالت به وسيله تامـل در   محور قرار مي  
  .شود مباني فكري پراگماتيسم پاسخ داده مي

ي توصـيف ديگـري از   سؤال اساسي آن است كه اگر بر مبناي فلسفه آموزشي و پرورشـي اسـالم    
شناسي، معرفت شناسي و ارزش شناسي ويژة تفكر اسـالمي ارايـه    گيرنده به عمل آمد و انسان    ياد

اصـوالً  . كند؟ بدون ترديد پاسخ مثبت است گرديد، ابعاد و ويژگيهاي برنامه درسي تغيير پيدا نمي  
هـاي   در هر يـك از جنبـه  . دها تغيير پيدا نكنن شود كه ريشه در يك چيز تغيير نكند ولي روبنا     نمي

ه عنـوان   . دهد ريزي درسي جهت مي آيد كه به برنامه مباني فلسفي داللتهاي خاصي به دست مي      ـب
وقتي كه پذيرفتيم از . شود نوع خاص تعريف مي» انسان«مثال در فلسفه آموزش و پرورش اسالمي 

پـذيرفتيم كـه   نظر اسالمي كودك يك موجود مكـرم اسـت و يـك ارزش ذاتـي دارد و همچنـين         
هاي عالي فطري به طور هماهنگ در وجود او قرار داده شده اسـت و در جهـت خالفـت       استعداد

ه عنـوان وسـيله       راي تربيـت و    الهي بايد فعاليت پيدا كنند، موظف هستيم برنامـه درسـي را ـب اي ـب
ر    ياد اي گيري در جهت رشد همه جانبة فرد مورد بازبيني قرار دهيم و چارچوب مفهومي خـاص ـب

دگي نيـز در    . آن تعريف كنيم  عالوه بر ماهيت انسان، ماهيت ارزش، ماهيت معرفت و ماهيـت زـن



شوند و بر تعريف و توضيح برنامه درسي  فلسفه آموزش و پرورش اسالمي به طور خاص تبيين مي
ر مبنـاي آمـوزش و پـرورش      بنابراين در برنامه. گذارند ريزي درسي اثر مي   و برنامه  ريزي درسي ـب

  .المي و ارايه الگويي در اين خصوص يكي از كارهاي ضروري در شرايط كنوني كشور استاس
  

ومي ريزي درسي  برنامه علوم انساني، علوم تربيتي،:واژگان كليدي  ، فلـسفه آمـوزش و پـرورش،     ـب
  الگوي برنامه درسي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ها انداز ها و چشم مسايل، چالش: در ايران» اقتصاد«آموزش و پژوهش 
  

  دكتر ابوالقاسم نادري
ن   عضو هيات علمي دانشگاه تهرا

  :چكيده 
رخالف وضـعيت     علم اقتصاد كه به مطالعه رفتار تخصيص منابع مي    پردازد، در جوامع پيـشرفته، ـب

ايران، به شدت توسعه پيدا كرده و نقش قابل توجهي در توسعه علمـي و توسـعه همـه جانبـه آن          
ه، وضـعيت فعلـي آمـوزش و پـژوهش اقتـصاد در ايـران در         د. جوامع ايفا كرده است   ر ايـن مقاـل

. گيرد مورد ارزيابي و تحليل قرار مي) هاي آموزشي و پژوهشي با تأكيد بر نظام(هاي مختلف  حوزه
اقتـصاد و همچنـين نقـش    » پژوهش«و » آموزش«هاي اين قسمت مويد آن است كه گسترش    يافته

هاي اساسي مواجه  توسعه همه جانبه كشور با مسايل و چالشآفريني اين شاخه از علوم بشري در   
هاي مزبور  از همين رو، و به عنوان يكي از اهداف اساسي مقاله حاضر، مسايل و چالش. بوده است

براي توسعه علمي و توسعه همه جانبه كشور تشريح ) از ناحيه علم اقتصاد(هاي بالقوه  تبيين و بستر
بخشي بايسته علم اقتصاد در توسعه كشور، پيشنهاداتي كه مسايل را   اثردر پايان، و براي. شوند  مي

  .ها را به فرصت تبديل نمايد، ارائه خواهد شد برطرف نموده و چالش
  

علم اقتصاد، توسعه علمي، توسعه همه جانبه، آموزش اقتصاد، پژوهش  علوم انساني،   : كليد واژگان 
  اقتصاد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  ملارتباط انديشيدن و تكا

  
  مهدي هادي

  
  :چكيده 

در اين طرح سعي » .روند موفقيت با كساني است كه به پيشواز حوادث مي«: گويد ويكتور هوگو مي
انديشه و . بر اين است كه نقش تفكر و انديشيدن را در پيشرفت علوم پايه مورد بررسي قرار دهيم

مبنـا و  . م انساني اسـت انديشيدن و تفكر از خصوصيات خاس انساني است و انسان موضوع علو   
اي جهل و ناداني آدمي است و يافتن پاسخ براي مجهوالت و چراهايي كه فكر  سرچشمه هر انديشه

  .آورد انسان را مشغول داشته است فلسفه را به وجود مي
من در اين طرح بنا دارم كه ابتدا به صورت بسيار كوتاه به يكي دو بحث فلسفي اشاراتي كرده و به 

مطرح است زماني ) علوم فيزيكي و تجربي(اي بكنم كه هر آنچه كه امروزه در علوم  شارهاين مهم ا
. به صورت يك تفكر فلسفي در ذهن فيلسوفان بوده است، در واقع به ارتباط علم و فلسفه بپردازيم

براي مثال بحث زمان كه امروزه در فيزيك مطرح است زماني به صورت يك تفكر فلسفي مطرح   
آورند و به جهت   لذا از آنجايي كه اصول و مفاهيم فلسفي زمينة انديشيدن را فراهم مي .بوده است 

  .نزديكي ذهن با مفاهيم فلسفي، بعد از اين مقدمة كوتاه الزم است مواردي از اين مفاهيم ذكر گردد
  
  

  ، علم و فلسفهعلوم انساني، انديشيدن ، تكامل، علوم فيزيكي و تجربي: واژگان كليدي
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  : محور ششم
  آسيب شناسي علوم انساني و رشته هاي آن در كشور

  
  

  :موضوعات
  ريزي نظام آموزش عالي  سياستگذاري و برنامه-
   دانشگاهها و مؤسسات پژوهشي  ،عالي  ساختار، سازمان، و مقررات آموزش-
، متون و منابع درسي-    سر فصلهاي دروس 
  دانشگاهي با نظام آموزش عالي رابطة نظام آموزشي متوسطه و پيش -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  آموزان نگاهي به وضعيت آموزش تعليمات ديني دانش

  كليمي در ايران
  آرش آبائي

  :چكيده 
اي   آموزش تعليمات ديني در نظام آموزش و پرورش ايران پس از انقالب اسالمي ارزش ويـژه  -1

شكل ) اسالمي( اساس فضايي ديني از آنجا كه كل نظام حكومتي جمهوري اسالمي ايران بر. يافت
هـاي كـشوري، از طريـق     ها و نهاد گرفت، طبيعي بود كه ارزشهاي اين نظام ديني، عالوه بر رسانه   

ه جهـت وجـود ريـشه      . آموزشي انتقال يابد آموزشهاي رسمي نيز به بدنه دانش    هـاي   ايـن برنامـه ـب
نوعي هماهنگي ميان فضاي بيروني در اكثريت مردم مسلمان ايران، موجد ) شيعه(اعتقادات اسالمي 
  .هاي ايراني شد و دروني خانواده

هايي كوچك از جامعه بزرگ ايراني كه پيرو ديگر اديان آسماني به رسميت شناخته شده   بخش -2
در قانون اساسي بودند، به جهت تعلق به همين كشور، الزم بود كه تحت تأثير فضاي ديني مذكور 

ان، چند وجه تفاوت ميان آنها و جامعه اكثريت مـسلمان كـشور وجـود    اما در اين مي   . قرار گيرند 
  :داشت

ر     ميان باور) و در معدود مواردي تناقض (اول، تفاوت   هاي ديني ايشان و فضاي ديني حـاكم ـب
هاي مسلمان با فضاي  شد كه هماهنگي موجود در خانواده اين امر از يكسو موجب مي. جامعه بود 

 باشد يا به ميزان كمتر و شكلي  ا براي جوامع اقليتهاي ديني وجود نداشتهه اسالمي كشور و رسانه 
هاي ديني را از بخش مهمي از فضاي  ها جوامع اقليت از سوي ديگر، اين تفاوت. ديگر پديدار گردد

ود    آمـوز مـسلمان از آنهـا بهـره      كه دانش–ها و نهادهاي كشوري  تبليغاتي رسانه   محـروم  –منـد ـب
  .نمود مي

افزاري علمي  عدم برخورداري مديران و كارشناسان آموزشي اين جوامع از امكانات وسيع نرمدوم، 
  .افزاري آموزش تعليمات ديني خاص خود بود و تحقيقاتي و نيز سخت

هاي وزارت آموزش و پرورش جمهوري اسالمي، اقليتهـاي دينـي نيـز     ريزي  به تبعيت از برنامه  -3
هاي  اين جوامع خارج از برنامه. تعليمات ديني خاص خود شدندها و كتب  مكلف به تدوين برنامه

پرداختنـد، امـا    هاي سـنتي تعـاليم دينـي خـود مـي      به آموزش) قبل و بعد از انقالب(رسمي كشور   
مسلمان نيز با  آموزان غير كرد كه دانش هاي يكپارچه و سراسري نظام آموزشي، ايجاب مي     سياست

خانه به نشر  از اين رو، اين وزارت. ليمات ديني خود بپردازندچوب كلي به فراگيري تع همان چهار 
اهتمام ورزيد كه در آن اصول كلي و ) در تمام مقاطع(كتاب مشترك تعليمات ديني براي اديان الهي 



كه كتاب ) و يا تكليف شد(مشترك ديني ميان اديان الهي طرح شدند و نيز به اقليتها اجازه داده شد 
  .موزش تعاليم ديني خاص خود به موازات آن تدوين و تدريس نماينددومي را به عنوان آ

كتب مشترك در برخي موارد . اي هستند  كتب مذكور به لحاظ آموزشي دچار مشكالت عديده   -4
هاي ديني تمام  هم از نظر صحت و دقت مطالب مطرح شده دچار نارسايي هستند و نيز گاه با آموزه

آموزان  عالوه بر آن كه بر خالف كتب تعليمات اسالمي دانش. دارنديا برخي اديان تناقض يا تنافر 
 –گيرند  هاي روز قرار مي  كه هر چند سال يكبار مورد بازنگري و اصالح و تطبيق با نياز–مسلمان 
  .گردند  سال است كه به همان شكل اوليه و بدون تغيير تدريس مي20بيش از 

ر   ) نظـر اسـت   ينجا بيشتر اقليت كليمي مـورد كه در ا(كتب تعليمات ديني خاص اقليتها       عـالوه ـب
برخورداري از مشكالت ياد شده، دچار معضلي اساسي هـستند و آن، عـدم حـضور كارشناسـان        

ر صـحت و        . اي آموزشي در تدوين كتب مذكور است  حرفه ه عبـارت ديگـر، چنانچـه فـرض ـب ـب
 كه شامل كليه نكات فني مطالب» آموزشي بودن«ضرورت تمام مطالب موجود در اين كتب باشد، 

ضمن آن كه . خورد و يا بسيار ابتدايي است يك كتاب درسي است، در اين مجموعه به چشم نمي 
بايد به عدم هماهنگي اين مجموعه با كتب مشترك ارائه شده توسط آموزش و پرورش و حتي با      

  .اشاره نمود) به خصوص در سه مقطع آموزشي(كتب ماقبل و مابعد همان مجموعه 
آمـوز، آمـاده و هماهنـگ      به دانش– بخصوص تعليمات ديني – هدف از آموزش علوم انساني   -5

رود كـه وي پـس از پايـان تحـصيالت      ساختن وي براي ورود به جامعه آينده است و انتظار مـي  
مسلمان نيز  آموز غير دانش. دانشگاهي، فردي به هنجار در زمينه اعتقادات و باورهاي ديني باشد پيش
 باورهاي ديني خود، به همين جامعه مسلمان وارد خواهد شد و لذا تعليم و تربيت  رغم تفاوتعلي

راي             او نه تنها معيار    االتر از سـطوح عـادي آموزشـي ـب ا جامعـه اكثريـت، كـه ـب هاي هم سـطح ـب
ها  اين انتقال آموزه. طلبد كه علت آن، حاصل تفاوتهاي پيش گفته است آموزان مسلمان را مي دانش
روشـن اسـت كـه    .  منطقا توسط معلمان همان جوامع قابليت انتقال صحيح را خواهنـد داشـت   نيز

ازل     ودن كيفيـت مـواد      كوچكتر بودن اعضاي يك جامعه از نظر عدد جمعيتي، توجيه كننده ـن تـر ـب
  .آموزشي آن نخواهد بود

ني اسـت كـه    آنچه كه منظور نهايي اين مقاله است، لزوم توجه به اين بخش مغفول جامعه ايرا     -6
عدم توجه و تالش متوليان علوم انساني كشور براي رفع معضالت و بهبود كيفي آن، حاصلي جز    

هاي ديني و اجتماعي جامعه آينده كشور  دور ماندن گروهي از اعضاي جامعه بزرگ ايراني از هنجار
   .نخواهد بود

ش آمـوزان     علوم انساني، تعليمات ديني، آموزش، انقالب اسالمي، : واژگان كليدي   اقليـت هـا، داـن
  كليمي



  )ص(طلبي در ايران زمين از زرتشت پيامبر تا محمد نبي روند دين
  

  شيدا  اعتضادي 
  ارشد پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي  كارشناس

  رشته فرهنگ و زبانهاي باستاني

   :چكيده
 با توجه )ص(در اين مقاله سعي شده است كه در مورد چگونگي نفوذ دين محمد نبي  

به خصوصيات پيامبري وي در سرزمين ايران كه داراي تمدني بس عظيم و ديرينه بوده 
آنچه مسلم است اينست كه ايران در آن زمان از قدرت و اقتدار و . است بحث گردد

عظمت خاصي در جهان برخوردار بوده است و شكست سخت ايرانيان از سپاه اسالم  
اهي و انحطاط قدرت ايرانيان و نيز وجود انگيزة قـوي  تنها به دليل فساد دربار شاهنش  

هـايي از   در اعراب مسلمان نبوده است بلكه يكي از مهمترين عوامل وجود پيشگوئي       
در بين ايرانيان بوده و نيز احساس قرابت و نزديكـي دو ديـن زرتـشت         ) ص(محمد

آن را دين باعث گشت كه ايرانيان دين اسالم را راحت بفهمند و ) ص(پيامبر و محمد
هاي عميق آن دين را در ديـن نياكـان خـود كـه آنـان نيـز           بيگانگان ندانند و ريشه   

به جهت آنكـه آن  ) ص(اند جستجو كنند و پس از پذيرش دين محمد  يكتاپرست بوده 
را از خود دانستند و نيز آنكه داراي تمدن و ) ص(دين جديد را ناآشنا نيافتند و محمد

اند توانستند در جهت اعتالي فرهنگ و تمدن اسـالمي   ده بو فرهنگ بسيار قوي و غني  
  .بزرگترين گامها را بردارند

هاي جديد و مستدلي درباره چگـونگي و   در اين مقالة مختصر سعي شده است آگاهي 
در ايران كـه نقطـة عطفـي در تـاريخ اسـالم و      ) ص(داليل پذيرش دين محمد نبي    

ايـن مـورد كـه گـسترش اسـالم      گيري تمدن اسالمي است ارائه گـردد و در       شكل
، و موفقيت نهادهاي اسالمي و زوال تدريجي ديـن زرتـشتي از دريچـه           )ص(محمد

  .سياست ادبيات، دين و اجتماع مورد بررسي اجمالي قرار گرفته است

  

  .، زرتشت پيامبر، ايران زمين، تاريخ دين)ص( محمد نبيعلوم انساني، :ها كليد واژه

  
  



  يت در ايرانهاي مدير شناسي رشته آسيب
  

  مهدي الواني دكتر سيد
  عضو هيات علمي دانشگاه عالمه طباطبايي

  : چكيده 
گيري مؤسسه علوم اداري در دانشكده حقوق دانشگاه تهران   با شكل1330رشته مديريت در سال    

 با مستقل شدن دانشكده علوم 1343هاي دانشگاهي پيوست و پس از مدتي در سال  به جرگه رشته
شـد در   هاي مديريت بازرگاني و حسابداري را نيز شامل مـي  يريت بازرگاني كه رشته  اداري و مد  

هاي ديگر مديريت ماننـد مـديريت صـنعتي،     به تدريج رشته. عرصه دانشگاهي ايران ظاهر گرديد     
وري و اطالعات، مديريت امور فرهنگي، مديريت  مديريت بيمه، مديريت جهانگردي، مديريت فنا

هاي مديريت افزوده شدند، بطوريكـه امـروزه    به رشته... ائي، مديريت شهري رسانه، مديريت اجر 
ه آن ايجـاد گرديـده اسـت و در          تقريباً در هر زمينـه فعاليـت     سـازماني رشـته مـديريت مـرتبط ـب

ماننـد مـديريت آموزشـي در    . ريـزي گرديـده اسـت    هاي مختلف رشـته مـديريت برنامـه     دانشكده
هاي فني، و مديريت بهداشت  وري در دانشكده يت سيستم و بهرههاي علوم تربيتي، مدير   دانشكده

هاي پيشرفته و  هاي كشور هاي دوره مديريت با الهام از برنامه برنامه. هاي علوم پزشكي در دانشكده
هاي مديريت تنظيم گرديده و شايد به جرات بتوان ادعا  شرايط كشور بوسيله استادان مجرب رشته

هائي وجود دارد  مشكلي در رشته وجود ندارد اما در اجرا مشكالت و تنگنانمود كه از جهت برنامه 
  .شود كه در اين مقاله  به برخي از آنها اشاره مي

  
  علوم انساني، رشته هاي مديريت، آسيب شناسي، :  واژگان كليدي

  
  
  
  
  
  
  
  
  



  هاي علوم انساني در ايران و  مشكالت و موانع رشته
  بهبودهاي عملي جهت  ارائه راهكار

  اكبر امين بيدختي دكتر علي
  مريم دارايي

  :چكيده 
مجموعه حاضر، حاصل بخشي از تالشهايي است كه در مورد بررسي و بازنگري وضعيت علـوم       

ه    هدف اصلي اين مقاله ضرورت اين موضوع و پي. انساني در كشور صورت گرفته است   ردن ـب ـب
  .باشد اجه هستند ميهاي علوم انساني با آن مو موانع و مشكالتي كه رشته

ازنگري وضـعيت       نتايج حاصل، حاكي از آن است كه وضعيت علوم انساني در مورد بررسـي و ـب
هدف اصلي اين مقاله ضرورت اين موضوع و پي بردن . علوم انساني در كشور صورت گرفته است

  .باشد هاي علوم انساني با آن مواجه هستند مي به موانع و مشكالتي كه رشته
صل، حاكي از آن است كه وضعيت علوم انساني در كشور نياز به توجه بيشتري از سـوي  نتايج حا 

  :مشكالتي كه در اين مقاله به آن ذكر شده عبارت است از. مسئولين دارد
  سازي اين علم ضعف علوم انساني ما نسبت به غرب و عدم تالش براي بومي -1
 هاي علمي در اين حوزه اليتدهي به فع آمدي امتياز نبود خالقيت و ابتكار و ناكار -2

 غلبه تفكر مهندسي در حوزه علوم انساني و فقر نظريه صاحب نظران در علوم انساني -3

ساني از طـرف آمـوزش و          -4 تخصصي شدن آموزش دوره متوسط و تحقير شـدن علـوم اـن
 آموزان نسبت به اين رشته ها و رسانه و عدم رغبت دانش پرورش، خانواده

  و كمبود منابع در اين حوزهپايين بودن كيفيت مقاالت -5

 عدم ارتباط علمي با جهان خارج -6

 وضعيت نامطلوب توليد علم به خصوص در رشته علوم انساني در كشور ما -7

 نادرست بودن روشهاي تدريس و كتب تدوين شده -8

 توجهي به اهميت علوم انساني بي -9

  .اند در پايان پيشنهادات كاربردي ارائه شده
  
  

   تخصصي شدن علوم انساني– بومي سازي توليد علم –لوم انساني مشكالت ع: ها كليد واژه
  
  



  راه دشوار علوم انساني
  بررسي جريان ها و گفتمان هاي تحول خواه در عرصه علوم انساني

  
  سيد هدايت جليلي                                                 

  هيئت علمي دانشگاه تربيت معلم تهران
  :چكيده 

اني در ايران پس از انقالب اسالمي، از رخداد انقـالب اسـالمي تـا ايـده اسـالمي شـدن        علوم انس 
دانشگاهها،همواره در قلب و كانون ترديدها، تنش ها و پرسش ها قرار داشته است وهر گونه تحول 

اصالح : خواهي و اصالح جويي،طي يك ربع قرن گذشته در عرصه آموزش عالي،با عناويني چون 
ومي كـردن علـم و تعـابيري از ايـن       دانشگاه ها،   اسالمي شدن دانشگاه ها،اسالمي شدن علـوم، ـب

. دست،بيش و پيش از هر چيز، معطوف به دگرگوني در مضمون و محتواي علوم انساني بوده است
ساني موجودرامطلـوب          جريانها و گفتمانهاي تحول خواه در عرصه علوم انساني،در اينكه علـوم اـن

ودند اما دراين كه ،مشكله علوم انساني موجود چيست وعلوم انساني مطلوب نمي دانستند ، همدل ب
د    آنچـه در ايـن   . كدام است ودر اين عرصه چه تحولي ممكن ومطلوب است، با هم همنوا نبو دـن

نوشتار مي آيدگزارش ودسته بندي نگراني ها ،ترديد ها ،دغدغه ها، نقدها ونيز چاره جو يي ها ي 
ساني    1375ــ 1359شمندان كشور مـا،در مقطـع زمـاني    هاي صاحب نظران واندي    اب علـوم اـن درـب

بدون ترديد ،در ده سال اخيرنيزجريان تحول خواهي درعرصه دانشگاهها بويژه درباب علوم    .است
اما مقاله .انساني تداوم داشته واين عزم،در دل خود ادبيات ايده وآراي متفاوتي را پديد اورده است 

يكي،از حيث تاريخي كه پيشينه و آغاز و ريشه ي اين تحـول  :اردي حاضر از دو جهت اهميت د   
خواهي را گزارش مي كند و ديگر اينكه،نشان مي دهد كـه آن ترديـدها و دغدغـه هـاي آغـازين         

هنوز و هم چنان زنده و اثرگذار است و به تعبير ديگر ، مساله هاي ديـروز   _درست يا نادرست  _
شگاه و فرهنـگ،   ،كمابيش مساله هاي امروز ما نيز هست    و هر چند ،نگاه ها به مقوله ي علم ،داـن

پخته تر ،آكادميك تر و جهاني تر از پيش شده است و ترديد هـا و دغدغـه هـا وراهكـار هـا تـا        
زه ي تحـول  حدودي ،بعد و بستري فرا محلي و جهاني يافته است ،اما ريشه ي نگراني هـا ،انگيـ    

  .خواهي ها  و نقطه ي عزيمت دگرگوني ها ،تغييري نكرده است
   

                                              علوم انساني، جريان ها ، گفتمانها، تحول خواه: كليد واژه ها 
  
  



  نقدي بر روانشناسي معاصر
  

  دكتر بهرام جوكار
  رازشناسي تربيتي دانشگاه شي يار بخش روان استاد

  
  :چكيده 

ساني اسـت كـه موضـوع آن تحليـل رفتـار و          روانشناسي از جمله حوزه    هاي اصـلي علـوم اـن
هاي دروني آدمي است اين رشته در گذشته جزء حوزه فلسفه بود ولي از قرن نوزدهم به  فرايند

ا مبـاني فلـسفي و        عنوان شاخه علمي مستقل ظهور نمود و نحله   شناسي هـر يـك ـب هاي رواـن
. اند ختي و با مفروضه و اصول خاص خود سعي در تبيين ابعاد وجودي انسان داشتهشنا  جامعه

اما آنچه كه امروزه در مراكز آموزشي، تحقيقاتي و درماني تحت عنوان روانشناسي مورد توجه 
است محصول تالشهاي ارزشمند انديشمندان غربي است و تقريباً در هيچ يك از كتب علمي   

پرداز يا پيشرواني مسلمان يا ايراني يافـت نمـود و از ايـن حيـث       ريهتوان نظ   روانشناسي نمي 
نوشتار حاضر با . بررسي تحليلي ميزان كار آمدي اين رويكرد در جوامع اسالمي ضرورت دارد

هاي بنيادي روانشناسي را از منظر ارتباط آن  نگاهي انتقادي سعي بر آن دارد تا برخي از كاستي
هاي مطرح روانشناسي به لحـاظ مبـاني    نظريه. شناسي بيان دارد عهبا حوزه دين، فلسفه و جام     

ر اصـول فيزيـك و                ا تكيـه ـب د تـا ـب د و سـعي دارـن ه دارـن فلسفي غالباً نگـرش اثبـات گراياـن
ها عمدتاً  به لحاظ مباني ديني اين رويكرد. شناسي ابعاد وجودي انسان را توجيه نمايند   زيست

  .ختي بيشتر خاص طبقه متوسط جامعه غربي استشنا ديدگاهي سكوالر و به لحاظ جامعه
هاي جديد روانشناسي كه بر نقش اخالق، دين  در پايان سعي شده است تا با نگاهي به رويكرد

شناسي    » تحليل ويژگيهاي انسان«و فلسفه در     ازنگري در حـوزه رواـن تأكيد دارند، ضرورت ـب
  .تبيين گردد

  
  

  وانشناسي معاصر، نحله هاي روانشناسيعلوم انساني، روانشناسي، ر: واژگان كليدي
  
  
  
  



  بررسي وضعيت ارتباط دو نظام آموزش عمومي و آموزش عالي
  )بررسي نظامهاي آموزشي كشورهاي مختلف جهان(

  عضو هيئت علمي پژوهشكده علوم انساني،  ساز قمي جواد چيت محمد
  فرهنگ و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي

  
  : چكيده 

بر طبق اين رويكرد ضمن اينكه (نظر قرار دهيم  ي را در نظام آموزشي كشور مداگر رويكرد سيستم
 با يكديگر تعامل و كنش ساختاري و فرايندي – از پايه تا عالي –اركان و عناصر نظام آموزشي      

  ).كنند اي برقرار مي دارند، به شكل مستمر با محيط پيرامون خود، ارتباط و فراكنش داده و ستاده
فقـدان  . رسـد  وا به نظر نمـي  هاي تعليم و تربيت هما ها و روند شي ما با برخي از فرايند   نظام آموز 

هـا و مقـاطع مختلـف آموزشـي يكـي از       دار ساختاري و فرايندي بين بخش مند و معنا ارتباط نظام 
ه ايـن لحـاظ    . باشد دهنده فقدان رويكرد سيستمي به آموزش در ايران مي مواردي است كه نشان   ـب

هاي نظام آموزشي كشورمان را فقدان ارتباط مطلوب بين دو نظام آموزش و   يكي از چالشتوان مي
  .پرورش و آموزش عالي دانست

ريزي جامع آموزشي يك  ريزي آموزش و پرورش تابعي از برنامه ريزي آموزش عالي و برنامه  برنامه
 براي صور مختلف آموزش ريزي ريزي آموزش عالي نبايد از برنامه شود و برنامه كشور محسوب مي

 وزارت آموزش و پرورش متصدي اصلي آموزش در كشور 1346در كشور ما تا سال . تفكيك شود
در اين سال بر اساس قانون، وزارت علوم و آموزش عالي از وزارت آموزش و پرورش . بوده است

 وزارتخانه  سال هر دو38با جدايي آموزش و پرورش و آموزش عالي در طول اين . جدا شده است
افزون براي آموزش عالي  با گسترش آموزش عمومي و تقاضاي روز . دچار تغييرات بسياري شدند   

در دو دهه اخير آموزش عمومي و عالي در ايران از رشد چشمگيري برخوردار شد و هـر يـك از     
ه مـذكور    . ها در پي رفع و رجوع كردن مسايل خود برآمدند  وزارتخانه در اگرچه هـر دو وزارتخاـن

د، امـا             طول اين سالها سعي نمودند كه در راستاي اهداف كل نظـام آموزشـي كـشور قـدم بردارـن
ساني، آمـوزش ضـمن      مشكالت موجود در زمينه برنامه    ريزي آموزشي و درسي، تربيت نيـروي اـن

خدمت و تحقيقات و پژوهش نشانگر عدم توجه واقعي به اين نكته است كه هر دو نظام آموزشي 
 هستند و لزوم هماهنگي و يكپارچگي كل نظام آموزشي را  ي از ناحيه اين ناهماهنگيدچار مشكالت

  .سازد آشكار مي
  .هاي آموزشي كشورهاي مختلف دنيا اقدام نمايد اين مطالعه قصد دارد به بررسي نظام

  :هاي آموزشي از جهت ها، بررسي وضعيت نظام هدف عمده از مرور اين نظام



  هاساختار آموزشي اين كشور -
 ها بررسي وضعيت مديريت آموزشي حاكم بر آن -

 .بررسي نهاد، سازمان و وزارت خانه متولي آموزش در اين كشورها است -

دونزي انگلـستان،    در اين مطالعه، نظام    هاي آموزشي كشورهاي اتريش، اسپانيا، استراليا، آمريكا، اـن
بستان سعودي، فرانسه، كانادا، مالزي، ايتاليا، برزيل، پاكستان، تركيه، چين، روسيه، ژاپن، سوئيس، عر

  .هند و يونان مورد بررسي قرار گرفته است
  

هـاي   علوم انساني، نظام آموزش و پرورش، نظـام آمـوزش عـالي، وضـعيت نظـام      : واژگان كليدي 
  آموزشي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ي علوم سياسي با تكيه بر اصالح شناسي رشته آسيب
  ها، متون و منابع درسي  سرفصل

  
  محسن خليلي

  يار گروه علوم سياسي دانشگاه فردوسي استاد
  :چكيده 

هاي سياسي ويژگي  هاي ميان پديده هاي گوناگون سياسي و باز فهمي پيوند ي پديده باره پژوهش در
ي علوم سياسي در دانشگاههاي كشور،  امروزه رشته. ي دانشگاهي علوم سياسي است بنيادين رشته

دانشجو و استاد به جز . ي تكرار آن چه كه آموخته و حفظ شده، افتاده استبه داليلي چند، در واد
پردازند و به تدريج شكافي بزرگ ميـان   آوري مي هاي پيشين كمتر به نو  تكرار يك سري آموختني   

هـا و منـابع درسـي     ضرورت بازنگري در سرفـصل . آورند ي نظر پديد مي ي عمل و عرصه    عرصه
آيد زيرا در نزد بسياري از دانشجويان، اميد و  بيش از پيش به چشم ميي علوم سياسي امروزه  رشته

شجويان  . توانايي اشتغال به كار در مادر اجرايي زايل شده است   اعتالي علم سياست و تربيت داـن
آمد با توانايي باالي علمي كه قادر به تجزيه و تحليل دقيق مسايل سياسي و كـسب مناصـب        كار

شناسي علوم سياسي و عنوان يك نظم دانشگاهي  هاي بنيادين آسيب از هدف اجرايي باشند –اداري 
آيي  ها، كار  درس ها، نوسازي ها ، زدايش همپوشاني ها و سرفصل انطباق محتوا با اهداف درس. است

شناسـي را بايـست    ورزانه، داليلي است كـه ايـن آسـيب    هاي كار بخشي به دروس و كسب تجربه  
ه پيـشنهاد   شناس  اين آسيب . سازد  مي اره   ي بر يك كارمنداني استوار است و ـب ي اصـالح   هـايي درـب

  .انجامد آمد نمودن مي سازي و روز آمد ها، دروس و منابع درسي در جهت كار سرفصل
  
  

شناسي علوم  سازي علوم سياسي، آسيب ها، متون درسي، كاربرد علوم سياسي، سرفصل: ها كليد واژه
  سياسي

  
  
  
  
  
  



  » با تحوالت جهاني در چالشآموزش زبان فارسي «
  عضو هيئت علمي پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي محمد دامادي دكتر سيد

  :چكيده 
هـاي   گيري از جنبـه  پذيري و بهره ايران در طي تاريخ طوالني و سرشار از بدايع خود در عين الهام  

 آفرين بوده و به سهم خود ها همواره با خلق آثار بديع، فرهنگ مطلوب ادب و فرهنگ ديگر ملت   
ه رسـالت    در مظاهر فكر و تجليات انديشة ساير كشورها تأثير      گذار و نافذ بوده است و همواره ـب

ها آگاهي داشـته و از شـرق و غـرب جهـان      اش به عنوان مدار و محور چرخش فرهنگ   جغرافيايي
ر تـوانگري و غنـاي    عناصر مفيد فرهنگي و سازگار با پشرفت و ترقي را پذيرفته و از ايـن ر     اه ـب

مدنيت و فرهنگ خود افزوده است چنان كه براي مثال كاغذ را از مخترعان چينـي و اعـداد را از        
يابندگان دانشور هندي گرفته و به مردم مغرب زمين انتقال داده است و از سـويي واسـطة انتقـال         

وده اسـت   و اقوام مسيحي از ) روم(= فرهنگ ميان چين و هند، و يونان و بيزانس    . سوي ديگـر ـب
ه آفـرينش ارزش        هـاي فرهنگـي همچـون     شاعران و نويسندگان و پژوهشگران ايراني نيز نسبت ـب

وع         فلسفه، علوم طبيعي، پزشكي، ادبيات و هنر، تعليم و تربيت و ديگر مظـاهر انديـشه و نبـوغ ـن
  .اند انساني از خود ابتكار و توانايي و هنرمندي نشان داده

ه    فارسي زبانان را بر عهده گرفته، رهسپار ديگر كـشور  ان فارسي به غير كساني كه آموزش زب    هـا ـب
شوند تنها به انجام اين خدمت  منظور آموزش زبان و نشر ادب فارسي و گسترش فرهنگ ايراني مي

يي ووظيفة خطير نبايد قناعت ورزند بلكه به عنوان كارشناسان آگاه بر اهميت وقوف  شايستة حرفه
 و ادبي و فرهنگي ضروري است كه با عالقه و دلبـستگي از راز و رمـز ترقـي و    بر مسايل علمي 

هاي تجربي و اصول و مباني  آورد پيشرفت مردم ديگر كشورها اطالع حاصل كنند و در بازگشت، ره
ان و   هاي مطلوب و راهگشاي فرهنگي خود در اختيـار كـار    آنها و دستاورد حاكم بر زندگي  گرداـن

پردازند، قرار  ها به ادامة انجام اين قبيل وظايف مي تر كساني كه پس از آن  همه مهممندان و از عالقه
گيري زبان و آشنايي با فرهنگ مردم آن كشورها به ترجمة آثار مهم ادبي و  دهند افزون بر آن، با ياد

دازي   هاي گوناگون دانش و هنر و معرفت اهتمام ورزند و به سهم خود چشم  فرهنگي در عرصه   اـن
ط فرهنگـي فـراهم سـازند زيـرا در نتيجـة تـالش             روشن سط و گـسترش رواـب هـا و   تر دز زمينة ـب
ل و         كوشش هاي مستمر و ارزندة دانشوران و فرزانگان هر كشور است كـه سـرانجام تفـاهم متقاـب

آورد و ايـن خـود كـاري     آميز و آميخته به نثار مهر در عالم انساني را پديد مي    همزيستي مسالمت 
  .ؤوليتي ارجمند استبزرگ و مس

 
  علوم انساني، آموزش زبان فارسي، تحوالت جهاني، چالش ها،: واژگان كليدي

  



  ها  آموزشي دوره كارشناسي تاريخ، بايد و نبايد بررسي برنامه
  

  نهان دكتر محمد حسن راز
  عضو هيأت علمي گروه تاريخ دانشگاه تربيت معلم

  : چكيده 
ء برنامه و سرفصل دروس دورة كارشناسي تاريخ مصوب سال رسد بعد از يك دهه اجرا به نظر مي

هر چند اين برنامه در مقايسه با برنامه . توان به بازبيني و بررسي اين برنامه پرداخت   ش مي  1375
پيشين از امتيازات فراواني برخوردار است اما به داليل متعدد بررسي و طرح پيشنهادات جديـد از   

  .نمايد ن ضروري ميكارا اندر سوي مجريان و دست
هاي مختلـف مراكـز پژوهـشي و     گسترة حوزه مورد مطالعه در اين برنامه، عدم پاسخگويي به نياز  

ها و مجالت، ضرورت آشنايي و آمـوزش موضـوعات    آموزشي از قبيل سازمان اسناد، پژوهشكده   
د و ارتبـاط آمـوزش           ميان رشته  تـاريخ در  اي، آشنايي با تاريخ اقـوام و كـشورهاي همجـوار، پيوـن
هـا و عنـاوين    ها و مقاطع آموزش عمومي و سرانجام عدم تحقق تدريس كامـل سرفـصل       دانشگاه

  .توان برشمرد درسي، عواملي هستند كه در جهت تبين اين ضرورت مي
هـاي   اين نوشته بر آن است كه ضمن بحث و بررسي درباره عوامل فوق به ارائه پيشنهادها و بايـد  

ح برخـي از نظريـات در مـورد تركيـب، ميـزان و عنـاوين و همچنـين        آموزشي پرداخته و با طـر   
  .ها سخن گويد ها از نبايد سرفصل

  
  علوم انساني، تاريخ، دوره هاي كارشناسي، سرفصل دروس: واژگان كليدي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  جايگاه نقد ادبي در دانشگاهها
  دكتر غالمرضا رحمدل
  عضو هيأت علمي دانشگاه گيالن

  :چكيده 
كردي بين تفسير متن و نقد و تحليل متن نتيجه گرفته  پس از ذكر تفاوت ماهوي و كارله در اين مقا

كوشد روابط دال و  شده كه تفسير، يا به منزله حركتي نه چندان پويا در درون متن است و مفسر مي
و آيد  هاي درون متن را روشن كند و يا با الگوي از پيش ثابت شده به سراغ متن مي مدلولي گزاره

ه تحليـل اجـزاء مـتن     . آورد همرنگ آن الگو در مي» طوعاً و كوهاً«متن را   اما نقد به جاي تفسير ـب
 اجزاء متن را در ارتباط با مركز يـك مـتن    stracturaslistsگراها  پردازد؛ يا به شيوه ساختار مي

كـرد گرايـان    اركند و يا به شيوه ك هاي محتوايي يا فرماليستي آن را كشف مي تحليل كرده و زمينه  
functionalists    متن را در محور عمودي، بصورت يك اندامواره تلقي كرده و نقش هـر يـك از 

در تحليل متن، . دهد اجزاء متن را به عنوان عضوي از اين اندامواره، مورد ارزيابي و تحليل قررا مي
هـاي   يوه گادامر، افـق دهد، يا به ش يا به شيوه ماخرود يكتاي و هرش، نيت مؤلف را محور قرار مي 

ه تكثـر   ) در زماني و همزماني(تاريخي و فرا تاريخي     متن را، يا به شيوه رواالن بارت، با اعتقاد ـب
ه شـيوه      تحليل متن، ساختار انديشه مخاطب و فرآيند خوانش متن را محور قرار مـي    دهـد و يـا ـب

ه حيـث اســتعاليي   intentionalپديـدار شناسـان، مـتن را در فراينـد انتقــال از حيـث التفـاتي         ـب
transccndental     در روند تعامل Enteraction     ا سـوپژه و در جريـان انديـشه ژه ـب  فاعـل    اـب

ها، در صـورتي كـه منتقـد فهـم      در همه اين شيوه.دهد و قس عليهذا شناخت مورد تحليل قرار مي   
تي در هم نيـاميزد،  ها و ابراز احساسات ژورناليس علمي از نقد داشته باشد و نقد را با عقده گشايي  

تواند به طور منطقي با عناصر خارج از متن پيوند داشته باشد و توسع معنايي بيابد و بجاي  متن مي
آنگاه تقويم درسي . هاي خارج از متن راه پيدا كند انداز  شدگي و گرديدن در خود به چشم    مرداب

ناپذير پيشينيان،  ويم به شيوه انعطافرشته ادبيات را مورد بررسي قرار داديم و بيان كرديم كه اين تق
پيش از آنكه به تحليل متن و تحليل موضوعات درسي نظر داشته باشد، همت خـود را مـصروف      

در تاريخ ادبيات نيز بجاي آنكه وقايع تاريخي و توليدات ادبي عصر . معني و تفسير متن كرده است
 داده و بين وقايع تاريخي و توليدات ادبي را به شيوه منتقدين در زنجيره روابط علي و معلولي قرار

ين تـاريخ و      به ذكر روايات تاريخي مي. رابطه معنادار برقرار كند    پردازد و در نتيجـه گسـستگي ـب
  .گيرد ادبيات هر دوره رنگ پيوستگي بخود نمي

  
  علوم انساني، ادبيات ، نقدادبي، تفسيرمتن، تحليل متن ، تاريخ و ادبيات: كليد واژگان



  هاي غلبه بر آن شناسي علوم انساني و راه آسيب
  

  دكتر جالل رحيميان
  دانشگاه شيراز

  :چكيده 
ارزيابي فراگير علوم انساني از ضرورت بازنگري اساسي و همه جانبه در اين قلمرو از علم حكايت 

 جايگاه فعلي حوزه علوم انساني در ابعاد تحقيقاتي، علمي و كاربردي از مكان شايستة آن. كند  مي
اگون     به نظر مي. تر است  پائين ل گوـن ه دالـئ رسد كه اين حيطة علمي دست كم در دو دهه اخير ـب

آوري را بپيمايد و از ايـن رو مـسئوليت    هاي علمي راه پيشرفت و نو نتوانسته همگام با ديگر رشته  
  .متخصصان حوزه در پاسخگويي به مشكالت موجود در اين قلمرو مضاعف گشته است

ه    اين مقاله اب   تدا در پي بيان علل مواجه شدن علوم انساني با معضالت فوق، و سپس به دنبال اراـئ
توان به  به عنوان بخشي از مهمترين مسائل علوم انساني مي. هاي غلبه بر آن است سياستها و راهكار

سياري از      كيفيت نامطلوب تحقيقات علوم انساني در سطح ملي و بين   المللـي، كـاربردي نبـودن ـب
ه    ات، رشد كمي بي تحقيق رويه دانشجو، اشتغال بيش از حد صاحبنظران علوم انساني به تـدريس ـب

منـد كـردن    هاي پيشنهادي عبارتنـد از نظـام   برخي از سياستها و راهكار. جاي تحقيق اشاره داشت  
تحقيقات، ايجاد هماهنگي ميان مراكز تحقيقاتي و اجرائي به منظـور محقـق سـاختن پژوهـشهاي          

ساني، توسـعه تخصـصي و     رهكاربردي و گ  گشا، استفاده بهينه از توان پژوهش متخصصان علوم اـن
ها كه طي مقاله به طور مبسوط مـورد   عالمانه مراكز پژوهشي و بسياري ديگر از سياستها و راهبرد  

  .بحث قرار خواهند گرفت
  
  

  ها شناسي، كاربردي شدن، سياستها و راهكار علوم انساني، آسيب: واژگان كليدي
  
  
  
  
  
  
  



  انديشي ديني موانع نو
  

  اكبر رشاد االسالم والمسلمين علي حجت
  :چكيده 
هاست به شدت دچار ركود و ركون هستيم و جز تكـرار هـزار    هاي ديني، قرن اي از دانش   در پاره 

با توجه به خطورات امر اجتهاد و ضـرورت  . زند ي ميراث پدران معنويمان هيچ از ما سر نمي     باره
ي برخـوردار      تحول در علوم   دين، بازشناسي و مواجه با عوامل ركود ايـن رشـته از اهميـت فراواـن

ترين تقسيم موانع، تفكيك آن به بروني و دروني، آفاقي وانفـسي اسـت؛ عوامـل      كاربردي. شود  مي
شود و  اي كه معطوف به بيرون وجود محققان و اصحاب علوم دين است، آفاقي ناميده مي دارنده باز

مراد مـا از  .ناميم  به نحو دروني ارباب علم دين را از توليد علمي بازداشته، انفسي ميعواملي را كه 
آوري علمي گشته  گونه عامل سلبي و ايجابي است كه سبب ركود و فتور نو موانع در اين مقاله، هر
  :اما انواع موانع و تعريف هر يك.كنيم نيز مانع اطالق مي» عدم مقتضي«و از باب تسامح، به 

  )شخصيتي(موانع انفسي ) فال
وفهمي و    ) مفسر دين( صفات و خصائل اولي و ثانوي آدمي  :موانع منشي  -1 كـه در قبـال ـن

  .كند دارنده ايفا مي پردازي نقش باز نظريه
و      هايي كه مبـتال   حاالت و احساس :موانع رواني  -2 وفهمي و ـن ه خـود را از ـن پـردازي   يـان ـب

 .دارد بازمي

هاي دروني و بروني از سوي مفسر  ي سرمايه  تدبير غلط درباره عدم تدبير يا:موانع تدبيري -3
لد و مثمـر    مو كه به صورت سلبي يا ايجابي، بر فعاليت) ها ها و استطاعت اتالف استعداد (

اسباب ركود ناشي از : نهد؛ به تعبير ديگر علمي او در دين پژوهي تاثير منفي بر جاي مي   
 .هاي فردي مديريتي بر سرمايه فقد خود

  )معرفتي(موانع انفسي ) ب
شناسـي،   هـاي وجـود   سـاختي ناصـواب در زمينـه    هاي زيـر   باور داشت:موانع بينشي و فلسفي   -4

هاي آدمي از دين تأثير منفي  شناسي و برداشت شناسي كه بر دين شناسي و حيات شناسي، انسان جهان
  .گذارد مي
ه نادرسـت     هـر  :موانع معرفت شـناختي    -5 اره   گوـن ... منطـق و منـابع و   : ي ماهيـت  انديـشي درـب

  .گردد پژوهشي مي انديشي در دين كه سبب شكوفايي و درست  (epistemology)شناسي  معرفت
دين كه بر ) ي و فلسفه(ي خصائص  هاي غلط درباره انگاره  پيش:شناختي  دين–موانع رويكرد   -6

  .افتد فهم آدمي از دين مؤثر مي



 روش يا قواعد نادرست، يـا ناشايـست در فهـم ديـن و      گزينش و كاربست  :موانع روشگاني  -7
  .تحليل معرفت ديني

  )بروني(موانع آفاقي ) ج
آوري ديني  زا، از نو زا يا برون  فقدان فضائل يا وجود رذائلي كه به صورت درون:موانع اخالقي -8

  .كند گيري مي گفت آن جلو يا بسط و باز
به صورت عرف و عادات ملي يا صنفي و به شكل  عوامل سلبي يا ايجايي كه :موانع فرهنگي  -9

طبيعت ثانويِ مزمن در برابر پيدايش، ژرفايش يا گسترش معارف و علوم نو ديني به توسط فرد يا 
  .كند جمع ايجاد مقاومت مي

  . علل تاريخي ركود علمي در علوم و معارف ديني:موانع تاريخي -10
هـاي اجتمـاعي    ز شرايط عـصري و مواضـع گـروه   هاي ناموجه ناشي ا    رفتار :موانع اجتماعي  -11

  .گردد ي دين پژوهي مي هاي جديد در حوزه سياسي كه به نحوي مانع بروز و ابراز يافته
هاي ناشي از عدم تدبير و تدبير غلـط امـور آموزشـي و     ها و ناراستي   كاستي :موانع مديريتي  -12

 كه بر بسط و بالنـدگي مطالعـات   ي دين پژوهشي، از سوي متوليان كشور و شئون مديريتي حوزه 
  .گذارد ديني تأثير منفي مي

  
  

  علوم انساني، نوانديشي ديني، موانع و مشكالت، : واژگان كليدي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  شناسي تحقيقات علوم انساني و اقتصاد آسيب
  

  مهدي زريباف سيد
  مشاور و مدير دفتر مطالعات اقتصاد اسالمي

  :چكيده   
هاي  در مقابل انديشه... هاي اقتصادي به توصيفي، تبييني و  يشهتفكيك يا عدم تفكيك اند      -

شناسـي   شناسي و معرفت از مباحث و موضوعات اساسي در روش... ارزشي، هنجاري و  
  .باشد علم اقتصاد مي

دار بودن موضوعات علـوم   در صورت پذيرش جهت: خلط ميان بينش ديني و ديد علمي    -
ذهن تئوريسن اقتصادي در .  آن نيز مبرهن خواهد بود بودن و ارزشي بودن انساني، هدفمند

ه   و هـر . گري، بازيگري نيز خواهد نمود تحليل مسائل عيني اقتصادي عالوه بر تماشا      گوـن
هاي علمي اقتصادي   خطرناك جزء نگري در تحليل تالش در جهت تفكيك، موجب آسيب

 .گردد مي

ثر از دو عنصر اصلي و تعيين كننده مباحث اقتصادي از قبيل توسعه اقتصادي در نهايت متأ -
هاي  پذيري پديده باشد و به دليل عدم كنترل اختيار فردي و اقتضائات و شرايط محيطي مي

 .گونه روش تجربي در تحليل مسائل اقتصادي مورد ترديد خواهد بود آيي هر اقتصادي كار

در خصوص جاي تأسف است كه ما در عين برخورداري از فرهنگ فلسفي عميق اسالمي  -
علم حصولي و علم حضوري و شناخت اكتشافي حقيقت، خود را و بينش دينـي و ديـد      
علمي ماالمال از معرفت و ارزش و نور را در قالب تنگ تفكر فلسفي مادي قرار داده و از 

 .آن دفاع نماييم

هاي اقتصادي وعدم توجه به ارزشها و  حاكميت تفكرات پوزيتيويستي در مطالعات پديده    -
 .هاي ديني آفت بزرگ تفكرات است رهنجا

ودن يـك تئـوري      پذيري نمي  ابطال: شناسي پوپر اشكال روش  - تواند همواره معيار علمـي ـب
 ...علمي انساني باشد و 

آن هم به روش تجربي علم يكي از اشـتباهات اساسـي در   » به روش علمي  «تعريف علم    -
 .تفكر علمي پوپر است

» آزادي تفكر«ا و تحقيقات علمي، رعايت و حفظ ه اصل شامل و حاكم بر تمامي پژوهش -
ه   انديشه و روش استدالل يك محقق بوده و قاعدتاً نمي  توان شيوة بحث وي را با توجه ـب



بلكـه همـواره قـوت و ضـعف     . ديدگاههاي معرفت شناسانه پوپر و ديگران محدود نمود  
 .پژوهشهاي علمي، اثبات واقعيت و حقيقت و انكار باطل و تخيلي است

از موضـع اسـتقالل فكـري مـستلزم     » تغيير و تصرف در عينيـت «گونه  بديهي است كه هر  -
 .داشتن جهت، هدف، انگيزه و نيز اتخاذ روش مناسب است

هاي ابداعي جهت حل منطقي و پايدار معضالت اجتماعي، نه  آوري و طرح الگو   مسئله نو  -
و واقعي يك پـژوهش  تنها ضرورت قطعي امروز جامعه اسالمي است، بلكه معناي دقيق    

 . است

هاي از پـيش   هاي ديگران و نسخه گيري از الگو بدين ترتيب پژوهشهايي كه صرفاً با تكرار و الهام 
  .توان آنها را جزء مقاالت راهبردي نام نهاد آماده گرديده داراي ارزش علمي نبوده و نمي

  
  

  شه هاي اقتصاديعلوم انساني، آسيب شناسي تحقيقات، اقتصاد، اندي: واژگان كليدي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  بررسي انتقادي سرفصلها و متون درسي تاريخ اجتماعي ايران در دورة معاصر
  

  پور شهرزاد ساسان
لزهراء    )س(دانشجوي دكتري تاريخ ايران اسالمي دانشگاه ا

  و عضو هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي واحد شبستر
  

  :چكيده 
تاريخي اجتماعي ايران در دورة معاصر بصورت انتقادي اختصاص مقالة مورد نظر به بررسي متون 

بدين منظور با استفاده از بررسي متون و تمركز بر كتب تاريخ اجتماعي به خـصوص     . يافته است 
متون تاريخي اجتماعي در ايران به مصاحبة حضوري با برخي از مدرسان تاريخ اجتماعي در ايران 

نظر ذكر اين نكته ضروري است كه تاريخ اجتمـاعي   وضوع مورددربارة اهميت م . شود  پرداخته مي 
ماية كار مورخان و پژوهشگران اجتماعي است  بسيار گسترده و داراي ابعاد گوناگون است و خمير

  .گردد سياسي مردم بررسي مي كه طي آن زندگي غير
د هـاي اجتمـاعي، پيو   تاريخ اجتماعي يك برش طولي به تاريخ اسـت كـه طـي آن سـاختار      هـا و   ـن

نظر به آينده را مورد توجه  هاي مورد گسستهائي كه در آن رخ داده است و نيز امكان انتقال ساختار 
نظـر تـاريخ    ترين محورهاي مورد دهد، همچنين نحوة رشد جوامع و تحوالت آنها از عمده   قرار مي 

ك، توسيديد، بلكه اجتماعي است و از اين جهت است كه نه تنها مورخان يونان باستان مانند پلوتار
علوم . اند به بخشهايي از آن توجه كرده... مورخان مسلمان و ايراني مانند بيهقي، طبري، مسعودي و 

  .اي مستقل ايجاد شد م بصورت رشته / 1950اجتماعي از دهة 
ا گذشـت         دربارة ضرورت موضوع بايستي ذكر كرد كه با توجه به اهميت تاريخ اجتماعي و نيز ـب

... ز اقدامات شوراي انقالب فرهنگي و با توجه به تحقيقات دربارة نظريات، روشها و چندين سال ا
شگاهها          محورهاي علوم اجتماعي بازبيني سرفـصلها و نيـز متـون درسـي تـاريخ اجتمـاعي در داـن

  .رسد ضروري به نظر مي
 اجتماعي بررسي تطبيقي سرفصلهاي دانشگاهي و متون تاريخ: هدف از تهية اين مقاله عبارتست از

ها، انحرافات، و ارائه  با نظريات، روشها و محورهاي تاريخ اجتماعي و نيز يافتن نقاط مثبت، كاستي
  .ها راهكار

  
  متون تاريخ اجتماعي ايران، سرفصل ها ، بررسي انتقاديعلوم انساني، : واژگان كليدي

  



به علوم انساني  عدم گرايش جوانان 
  

   فاطمه سادات نجفي- محدثّه زينالي - فاطمه قاسمي - آزاده سفّار صفت 
  دبيرستان علوم و معارف شهيد مطهري  

   :چكيده
ومي   : بزرگترين متفكران غرب ميگويند "             علوم انساني در هر كشوري زائيده تفكـرات ـب
در واقع علوم انساني آمريكا نمي تواند اروپا را اداره كنـد چـون زائيـده دگرگونيهـاي        ."آنجا است 

ان حقـوقي و        اجتماع سبت برقـرار كنـد كـه زـب ي خودشان است و زماني ميتواند با فرهنگ خود ـن
اجتماعي واحدي در جامعه برقرار كند تا بتواند با تحوالت و باورها و ارزشـهاي اجتمـاعي خـود       
همساز باشد و همچنين علوم انساني و رشته هاي زير مجموعه آن رابطه مستقيمي با روحيـات و       

بنابراين بايد توجه خاصي به .  دارد-كه از پيچيدگيهاي خاصي برخوردار است– بعد روحي انسان  
ه      .اين علوم داشت   مسئوالن آموزشي احساس ميكنند تدريس فيزيك و شـيمي و رياضـي نيـاز ـب

نگرش و روش علمي دارد و مدرسين اين دروس حتماً بايد متخصص باشند، ولي چنين تصوري  
د ندارد و شايد بشود گفت يكي از عوامل بزرگ بيگانگي قـشر  در مورد دروس علوم انساني وجو  

وسيعي از جوانان ما با علوم انساني، آموزش غير مسئوالنه و نادرسـت در كالسـهاي درس اسـت      
  )جايي كه جوانان فرصت تماس علوم انساني مثل ادبيات را دارند ولي گاه بيهوده به هدر مي رود(
 آموز رشته رياضي فيزيك بايد تا اين حد آشنا به مثلثات و جاي بسي سوال است كه آيا يك دانش 

هندسه باشد؟ آيا دانستن بسياري از مسائل روزمره و اجتماعي براي او ضروري تر نيست؟ آيا وقتي 
اكثريت دانش آموزان مدارس قرار نيست وارد دانشگاه شوند مطالب ضروري تري براي ياد گرفتن 

راني كه اكثر آنان ياجات اصلي دانش آموزان اين است كه احتيلي ابراي آنها وجود ندارد؟ سوال اص
علوم انساني در ايران بيشتر از آنچه كه تحليل  ست؟يالت بسنده كنند چين تحصيقرار است به هم

و ريشه يابي مسائل انساني و اجتماعي باشد، علومي حفظي است كه سعي دارد مطالب را به سبك 
حفظي بيان كند، در حالي كه واقعيت علوم انساني چيزي جز همين مكتب خانه هاي قديم قطعي و 
  .تحليل و بررسي و شك نيست

جايگاه پايين رشته هاي علوم انساني و اقتصادي در سيستم فرهنگي ايران است كه كامال             
 يكي فرهنگ خالف آن در كشور هاي پيشرفته دنيا برقرار است و بسياري بر اين عقيده اند كه اين

ه     . از كليدي ترين ريشه هاي عقب ماندگي ايران مي باشد   در كشور هاي صـنعتي عالقـه مـردم ـب
انتخاب رشته هاي بازرگاني، مديريت و اقتصاد كامالً باالتر از رشته هايست كه در ايران به عنوان    

يستم سيستم ارزش گذاري غلط و منجمد در س. ن رشته ها شناخته مي شونديبهترين و با كالس تر



آموزشي ايران منجر به آن شده است كه ارزش رشته نه بر اساس نياز فرد يا اجتماع بلكه بر اساس 
ه ايـن رشـته،     . ارهاي فرهنگي غلط تعيين شود     يمع با توجه به اهميت علوم انساني و نياز كـشور ـب

م گرايش جوانان ما در اين مقاله به علل عد. جوانان ما بيشتر گرايش به ساير علوم غير انساني دارند
  .به علوم انساني را مورد بررسي قرار ميدهيم

  
  علوم انساني ، جوانان ، عدم گرايش ، تفكرات بومي: كليد واژه ها 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  آسيبها و موانع علوم انساني در ايران
  رحيم عيوضي دكتر محمد

  
  :چكيده 

ه     اي از علوم هستند كه علوم انساني به طور كلي شاخه  سان راجـع ـب  شامل مطالعات و تـأمالت اـن
. هاي متنوعي نيز رشد يافته است باشد و در زمينه خودش و محيط زيستش از زواياي گوناگون مي   

هاي رفتاري انسان و سعي براي درك و توضيح آنها همـواره وجـود داشـته،     از آنجا كه توجيه گونه 
شده است و از آنجا كه انسان مخاطب  فته ميشان يا  اطالعات و تحليلهايي در مورد هميشه مجموعه

آيد اما آنچه كه امـروزه   باشد، بنابراين اطالعات و توضيحاتي هم از اين منابع بدست مي   اديان مي 
باشد كه برخاسته از تحول  شناسيم متعلق به دورة جديدي مي مي) علوم اجتماعي( بنام علوم انساني 

بندد  ها رخت بر مي از پديده» معنا«درك جديد به عبارتي در برداشت و . نگرش به عالم و آدم است
هاي چالش برانگيـز علـوم    توان زمينه بدين ترتيب مي. شود و غايتي براي هستي در نظر گرفته نمي 

دار بودن ديـن   انساني در ايران را شناخته، بدين توضيح كه برخورداري از سنتهاي تاريخي و ريشه  
نفسه در بردارندة نوع خاصي از درك براي تحليل مسايل  ايران، فيباوري و عمل به حكام ديني در 

ساني در معنـاي جديـد آن نمـي        ا علـوم اـن . باشـد  انساني گرديده است كه الزاماً منطبق و همسو ـب
خصوصاً كه دين گريزي دوران جديد تأثيرات مشخص و مستقيمي در پردازش مسايل در اين علوم 

عالوه . هاي شديدي را با آنها در ايران اسالمي برانگيخته استداشته است و به همين جهت مخالفت
گران از اين علوم در تسهيل سلطه بر كشور  جويي استعمار بر اين، تجربه تلخ دوران استعمار و بهره

سبب سوءظن نسبت به منبع و موطن اين علوم از يكسو و دارندگان و عالمان آن از سوي ديگـر    
شناسي علوم انساني در ايران نبايد فراموش كنيم كـه محـور اصـلي،     بنابراين در آسيب . شده است 

شود كه مقصود از  بدين ترتيب اين سؤال مطرح مي. تداخل و بلكه تعارض فكري و فرهنگي است
اي چون ايران بطور كلي و ايران انقالبي و نظام جمهوري  علوم انساني و ضرورت آنها براي جامعه

  ؟اسالمي ايران بطور خاص چيست
بعـد از انقـالب اسـالمي    ) علوم اجتماعي(توان گفت نوع نگاه و انتظار از علوم انساني   بنابراين مي 

در مقايسه با جوامـع و حكومتهـايي كـه    . سازد ايران ضرورت جدي اهتمام به آنها را مشخص مي     
مايت نظام تعهد بدان هستند، علوم انساني در ايران مسئوليت معرفي و ح ظاهراً اسالمي اما عمالً بي

همين مسئوليتها هويت خاصي را براي اين . و انقالب را در دو بعد داخلي و خارجي بر عهده دارد
علوم مشخص ساخته و به رشد آن كمك فراوان كرده است در حاليكه در كشورهايي كه خواست  

هاجم فرهنگي استقالل در آنها با جديت دنبال نشده، با باز نمودن درها و با كمترين دل نگراني از ت



شـود و   اند كه از ريشة فرهنگي و ملـي مناسـبي تغذيـه نمـي     اي ساخته غرب صرفاً صورت آراسته   
عالوه بر اين انقـالب  . ها را در محدودة تعريف توسعه پايدار قلمداد نمود توان اين قبيل رشد     نمي

اخلي و خـارجي  هاي د اسالمي زمينه آشنايي مستقيم علوم انساني را با مشكالت و موانع و چالش 
راي قـوام و دوام يـافتن             ساني قـوي ـب فراهم كرده است امروزه با احساس نياز به داشتن علـوم اـن

ه ضـعف          يش از پـيش توجـه ـب راي      استقالل، آزادي و جمهوري اسـالمي، ـب هـاي آنهـا و تـالش ـب
روشن است كه ايجاد تحوالت عميق . ريزي جهت رفع و حل موانع را ضروري ساخته است برنامه

ي       گري مخالفان نمي هنگي و مقابله با سلطه   فر ر بنيـه فنـي كـشور ـب ه    تواند فقط با تكيـه ـب توجـه ـب
  . هاي مربوط به علوم انساني صورت پذيرد حوزه

  
  

  علوم انساني، آسيبها، موانع، انقالب اسالمي، : واژگان كليدي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  هان  آوري و خالقيت در سازما موانع نو
  رشناس دانشگاه علوم پزشكي سمنانكا پروين غفاري

  :چكيده 
ده    موانع معموالً زماني ملموس مي  شوند كه قدرت نيروهاي پيش برنده نسبت به نيروهـاي بازدارـن

توان ريشه موانع را به مورد خاصي منتسب  در مباحث اجتماعي و انساني به ندرت مي. كاهش يابد
كيك آنها مثل علوم طبيعي به راحتي مقـدور  دانست و عمدتاً حاصل علل و اسبابي است كه به تف     

توان مثل موانع هر پديده ديگر اجتماعي در دو بعد كالن و   نيست موانع خالقيت و نوآوري را مي  
  .خرد ديد

در اين مقاله تالش خواهيم كرد موانع نوآوري و خالقيت در سازمانها را مورد تجزيه و تحليل قرار 
  .دهيم

  : خالقيتها در انسان در اين مقاله بررسي مي شود عبارتند ازعمده موانعي كه براي بروز
   ،موانع تاريخي

  ،موانع بيولوژيك 
  ،موانع فيزيولوژيكي

  ،موانع رواني
  
  

  علوم انساني، موانع نوآوري، موانع خالقيت، سازمان ها، :  واژگان كليدي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  جوسازماني ازنظركاركنان دانشگاه علوم پزشكي بررسي
  ت بهداشتي درماني سمنانخدما و

  پروين غفاري 
   كارشناس ارزشيابي آموزش و  مسئول دانش آموختگان

  : چكيده 
اهداف مشخصي در جهت توسعه اجتماعي ، اقتصادي ، فرهنگـي و   هر سازماني داراي رسالت و

 چگونگي عملكرد كارگزاران اين سازمانها ، بويژه دانشگاههاي علوم پزشكي يكي از. سياسي است 
پديده هاي اثر گذار درزندگي و سالمت اقشار مختلف مردم از يك سو و رضايت منـدي آنهـا از    

يكي از معرف هاي مهم براي حركت و پويـائي در يـك   . ارائه خدمات موثر از سوي ديگر است   
ه رده هـاي           سازمان سالم وجود جو سازماني مطلوب و حسن اعتماد واحد هاي پـائين دسـتي ـب

وجود يك جو سازماني مطلوب در سازمان مي تواند به كاركنان كمك نمايد تا تصميم گير است و 
با خالقيت خود در تصميمات سازماني دخالت كنند و فارغ از دستورات و قوانين تكراري و منظم 

هر سازماني مي تواند  جو سازماني خاصي را دارا  باشد كه اگر . به بروز خالقيت ها يشان بپردازند
اف و نقش و انتظارات كاركنان و مخاطبان خود نباشد مي تواند مشكل ساز و باعث همساز با اهد

لذا با توجه به موارد فـوق و اهميـت جـو سـازماني مناسـب در         .عدم بهره و ري  سازماني شود
سازمان و وجود كاركنان خالق در پيشبرد موثر اهداف سازمان در اين پژوهش بر آن شديم تا جو 

موزشي دانشگاه علوم پزشكي سمنان را مورد مطالعه قـرار دهـيم تـا مـديران     سازماني واحدهاي آ 
دانشگاه با شناخت بيشتر از جو سازماني موجود ، تا حد امكان به اصالح جو سازماني و يا تقويت 

جو سازماني (آن بپردازند و با امنيت و پشتيباني و تشويق كاركنان مستعد و خالق محيطي بازو آزاد 
  .ي رشد و  شكوفائي و خالقيت كاركنان فراهم سازندبرا) مناسب 

  
  هدف. نقش.فرايند اجرايي امور.ارتباطات.پاداش.خالقيت .جو سازماني:  كليديواژگان

  
  
  
  
  
  
  



  هاي پژوهشي رشته زبان و ادبيات فارسي مشكالت و اولويت
  

  زاده غالمحسين غالمحسين
  عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت مدرس

  
  :چكيده

هاي پژوهشي اعتماد كرد كه از طريق روشهاي تحقيقي دقيق و  توان به صحت و دقت يافته وقتي مي
هاي ارزشمند بسياري در  ها و كتاب در روزگار ما اگرچه مقاله. اي به دست آمده باشند حساب شده

هاي متعددي به اجرا در  نامه شود و طرحهاي تحقيقي و پايان حوزه زبان و ادبيات فارسي منتشر مي
هاي نو و دقيق و قابل اعتمادي كه در آنها موضوعات مورد بررسي به صـورت دقيـق     آيد، يافته   يم

شود، مقصود ما در اين مقاله آن است كه علل اين مـشكالت را   بررسي شده باشند كمتر ديده مي  
براي اين منظور نخست بايد روشن كنـيم  . هايي را براي آنها ارائه دهيم وجو كنيم و راهكار    جست

تعريف ما از تحقيق چيست، چه انواعي را براي آن در نظر داريم، چه مراحلـي را در يـك تحقيـق      
ها و مشكالتي مواجهيم تا آنگاه بتوانيم براي هر مـشكل   كنيم و در هر مرحله با چه آسيب   طي مي 

  .حلهايي را ارائه و پيشنهاد كنيم اي بينديشيم و براي رفع آن راه حل يا راه چاره
توان گفت مقصود ما در اينجا تحقيق به معني عام آن است و همه انواع آن را اعـم از    مي به اجمال 

اي در نظر گرفته و فرايند كار تحقيقي را در چهار مرحله اصـلي زيـر    بنيادي و كاربردي و توسعه     
  :ايم مورد بررسي قرار داده

كارهاي موازي، مشخص  «توان به ترين مشكالت آن مي  مرحله انتخاب موضوع كه از جمله مهم.1
اشاره كرد؛ و از علـل  » اي توجهي به موضوعات ميان رشته يابي، و بي  نبودن اولويتها، مشكل مسأله   

هـاي   هاي اطالعاتي مناسب، تخـصص  افزار توان از نبود بانكها و نرم پديد آمدن اين مشكل نيز مي     
اطالعـي از نيازهـا    هاي ادبي و بي يهآشنايي با نظر خواهي، نا آموختگان، ساده موازي استادان و دانش 

  .ياد نمود
عدم تناسب طرح با موضوع و هدف، عدم طرح «مرحله طراحي طرح تحقيق كه از مشكالت آن . 2

بينانه مراحل پژوهش است و از  بندي واقع درست سوالها، روشن نبودن مراحل پژوهش، و عدم زمان
سب، مدون نبودن روشهاي تحقيق، نبـودن  عدم آموزش، نداشتن تخصص متنا«توان به   علل آن مي  

  .حق امتياز طراحي، نبود منابع، و عدم جزئي نگري اشاره كرد



نبود يـا عـدم   «منابع و روش مهاجرت وجود دارد كه از علل آن «در مرحله اجرا نيز مشكالت      . 3
حليل، نبود اي، عدم آموزش، نداشتن نظريه، كمبود قدرت ت افزاري و كتابخانه كيفيت منابع كتابي نرم

  .است» انگيزگي و نبود مقررات نظارتي و كنترلي هماهنگ كننده روحيه همكاري جمعي، بي
آخرين مرحله هر تحقيق عرضه و نحوه كنتـرل آن اسـت كـه در هـر دو بخـش يعنـي هـم در          . 4

چگونگي عرضه و هم در روش و كيفيت كنترل، مشكالت جـدي وجـود دارد و از علـل آن هـم       
عه ناقص، مخاطب نشناسي، تدوين نادرست، كنتـرل غيـر مـسئوالنه يـا ناشـيانه و      توان به مطال   مي

  .همچنين نبودن مراكز كنترلي و هماهنگ كننده جامع نام برد
تـوانيم آنهـا را ذيـل شـش      بندي كلي از مشكالت ارائه كنيم، مي در مجموع اگر بخواهيم يك جمع  

تحقيق، كنترل و نظارت، عدم هماهنگي و مشكالت منابع تحقيق، نيروي انساني، روشهاي   «عنوان  
هاي در نظر گرفته شده براي هر   راهكار بندي كنيم و اگر بخواهيم مجموعه دسته» موضوعات تحقيق

ايجـاد  «توان آنها را در ذيل پنج عنـوان   بندي كنيم مي بندي كلي جمع يك از عوامل را در يك دسته 
هاي  نامه ، و تدوين قانون و آيين افزار ق، تهيه نرممراكز اطالع رساني، آموزش، تدوين روشهاي تحقي

  .الزم توضيح دهيم
  
  
  

  علوم انساني، ادبيات فارسي، روش هاي تحقيق، : واژگان كليدي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

در محتواي درسي و كمك ) ص(چگونگي كاربردي نمودن سيره پيامبر اعظم 
  درسي آموزشي و پرورش كشور جمهوري اسالمي ايران

  
   پوراندخت فاضلياندكتر

  گروه تكنولوژي آموزشي
  دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي
  دانشگاه تربيت معلم

  :چكيده 
ه نقـش و     مديريت و سياست فرهنگي نظام آموزش و پرورش را مي   سبت ـب توان در سه نگرش ـن
گرش در اين مقاله پس از معرفي سه ن. جايگاه سيره نبوي در مدارس كشور مورد بررسي قرار داد  

  .گردد مورد نظر، زمينه تعين معيار و الگوي كاربردي شدن اين مهم ارائه مي
بخشي محتواي درسـي در مـدارس كـشور     شيوه تدوين مدل پيشنهادي در راستاي وضعيت اعتبار   

  .هاي فردي، نيز ملحوظ گرديده است است و در آن ويژگي
هـاي   البته نهادينه شدن معيـار . گردد بخشي مدارس نيز بررسي مي در مقاله حاضر موقعيت و اعتبار   

هاي آنان نيز از نظـر دور نخواهـد    ديگر كشورها و روش تطبيق محتواي درسي ارائه شده با معيار   
عالوه بر سه مقياس خواندن و نوشـتن و انجـام   (بويژه اينكه در سطح جهاني مقياس چهارم      . ماند

ازار كـار      مـل زمينـه  يعني تكنولوژي اطالعات را در شـمار عوا   ) چهار عمل اصلي   ه ـب سـاز ورود ـب
ها، خود امكان توليد ادبيات فناوري جديد را  اند در اين است كه فراگيران در ديگر كشور  برشمرده

حال آنكه در نظام آموزش و پرورش كشور ايران، سيره . نداشته و فقط آماده رويارويي با آن است
هاي موارد كاربردي آن را به  تواند زمينه ود ميگردد و او خ براي فراگير دروني مي) ص(پيامبر اعظم 

  .بروز و ظهور برساند
  
  

  علوم انساني، سيره پيامبر، محتواي درسي، آموزش و پرورش، ايران، اعتباربخشي: واژگان كليدي
  



  
  
  
  

ريزي آموزش عالي، چالشها و تنگناها در توليد علم و  بررسي سياستگذاري و برنامه
  پردازي نظريه

  
   ارمكياكبر فرجي

  دانشگاه شهيد بهشتي، گروه آموزش عالي
  :چكيده 

امروزه توليد علم كه خاستگاه آن پژوهش و تحقيق در دانشگاههاست از دو رسالت ديگر آموزش 
عالي خدمات اجتماعي و پژوهش گوي سبقت را ربوده است منافع اقتصادي، سياسـي، اجتمـاعي     

ستر   و مؤسسات آناشي از توليد و فروش علم، بنگاههاي تحقيقاتي  سـازي   موزش عالي را جهت ـب
پردازي، توليد و توزيع علم به تكاپو واداشته است و هر يك از كشورها و دانشگاهها در پي   نظريه

دستيابي به سهم بيشتري از توليد علم به تكاپو واداشته است و هر يك از كشورها و دانشگاهها در 
هاي آنان مرهـون   اين موفقيت و كاميابي. هاني هستندپي دستيابي به سهم بيشتري از توليد علم ج     

 Science)ريزي صحيح و مناسب آنها در راستاي توليد علم و تكنولوژي  سياستگذاري و برنامه

& Technology)اما متأسفانه در ايران كه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي بيشتر در .  است
ه دو كـاركرد ديگـر دا         شگاه يعنـي پـژوهش و خـدمات اجتمـاعي      پي آموزش هستند و كمتر ـب ـن

ماندگي علمي، وابستگي علمي و كوچك بودن سهم كشور در توليد  پردازند كه اين خود به عقب مي
گردد كه اين مسأله و پديدة ناهنجار دالئل و بالطبع نتايج قابل بررسي را  علم در عرصة جهاني مي

هاي اين ناهنجـاري در آمـوزش    ت و تنگنااين مقاله بر آنست كه برخي از چالشها و مشكال   . دارد
  .عالي و پژوهش ايران را بازشكافي و بررسي نمايد

  
  

ريزي، آموزش عالي، پژوهش و تحقيق،  توليد علم و فناوري، سياستگذاري و برنامه: واژگان كليدي
  توسعه علمي و فني

  
  



  
  
  
  

 مهندسي مجدد فرايند دانش آموختگي دانشجويان

  مديريت صنعتي مقطع كارشناسي ارشد 
  

  استاد دانشگاه شيراز دكتر نظام الدين فقيه
  دانشجوي كارشناسي ارشد مديريت صنعتي دانشگاه شيراز فرشته پزشكي نجف آبادي

  : چكيده 
يكي از راهكارهاي ارتقاء كيفيت علمي، آموزشي رشته هاي مديريت در نظـام آمـوزش عـالي       

 از " مهندسي مجدد فرايندها" موجود آنها مي باشد وايران، بازنگري بنيادين  در اصول و رويه هاي
ه     . روش هاي نوين براي تحقق اين منظور به حساب مي آيد   رآن اسـت تـا ـب در اين مقاله سعي ـب

مهندسي مجدد فرايند دانش آموختگي دانشجويان مقطع كارشناسي ارشد مديريت صنعتي يكي از  
ت قراردادن ديدگاه فرايندي مهندسي مجدد،  به دانشگاههاي ايران بپردازيم؛ به نحوي كه با محوري 

  طراحي نو و ريشه اي فرايند مذكور و زيرفرايندهاي آن اقدام نماييم
  

  علوم انساني، مديريت صنعتي، نظام آموزش عالي، مهندسي مجدد فرآيندها،: واژگان كليدي
  كارشناسي ارشد
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  »نظريه و عمل«شناسي علوم انساني در  آسيب
  

  علي فيروزي دكتر محمد
  ريزي شهري يار گروه جغرافيا و برنامه استاد

  دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه شهيد چمران اهواز
  :چكيده 

د، از ويژگـي و ظرافـت خاصـي         علوم انساني با توجه به ماهيت پيچيده و قلمرو وسيعي كه دارـن
وده و داراي     شناسي و استنتا لذا از نظر شناخت، روش     . برخوردارند ج با علـوم محـض متفـاوت ـب

  :ترين آنها عبارتند از باشند كه مهم هايي مي ويژگي
  .خالف علوم محض كه جزيي نگرند نگري علوم انساني بر كلي -1
 علوم انساني) لوژي متد(شناسي  روش -2

 .شود نتايج مطالعات علوم انساني كه دير حاصل مي -3

  :كند كه مهمترين آنها عبارتند از يد ميها و آفاتي علوم انساني را تهد امروزه آسيب
  . مادي به انسان كه موضوع اصلي علوم انساني است نگرش -1
 جزئي نگري و تخصصي شدن به تبعيت از علوم محض -2

 ها به جاي محتوا پرداخت به قالب -3

 ...شناسي علوم محض مانند مدلها  تقليد از متدولوژي يا روش -4

 ها و مراكز علمي در دانشگاهيكسان انگاشتن علوم انساني و علوم محض  -5

 ارزيابي علوم انساني مانند ساير علوم و نگاه سلسله مراتبي به آن -6

در اين مقاله نگارنده در پي آن است كه با تبيين موارد نظري و ذكر شواهد عملي كه حاصل بيش 
د، باشد شناسي علوم انساني بپرداز هاي دانشگاهي بوده به آسيب از بيست سال كار اجرايي در حوزه

  .تر اهل نظر قرار گيرد هاي مفصل تا زمينه بحث
  
  

  علوم انساني، آسيب شناسي، دانشگاه ها،: واژگان كليدي



  
  
  
  

  هاي علوم انساني در كشور با تأكيد  مسائل و مشكالت رشته
  بر رشته علوم سياسي

  
  خسرو قبادي
  پژوهشگر پژوهشگاه علوم انساني

  شگاهي فرهنگ و مطالعات اجتماعي جهاد دان
  : چكيده 

دارد  شايد نياز به توضيح نداشته باشد كه علوم انساني در كشور ما كار  و تحقيقـات  . آيي چنداني ـن
آميز نيست و باز هم شايد نيازمند توضـيح نباشـد كـه موفقيـت، رشـد و       اين رشته چندان موفقيت  

وسعه علوم فني و و رشد و ت. پيشرفت كشور به موفقيت، رشد و پيشرفت علوم انساني بستگي دارد
  .مهندسي و تكنولوژي در گرو رشد علوم انساني است و نه بالعكس

ساني بحـث      علوم انساني در تعريف عام همه رشته    سان و جامعـه اـن هاي علمي كه دربارة رفتار اـن
ه شـامل جامعـه     . كنند را شامل شود    مي شناسـي، علـوم تربيتـي، اقتـصاد،      اما در تعريـف ايـن مقاـل

و فلسفه، ادبيات و الهيات از دايرة تعريف . هاي مختلف است م سياسي با گرايشروانشناسي و علو
نج رشـته اول     به اين دليل كه رشته. ما خارج هستند   ا ـپ هاي اخير از لحاظ روشي قرابت چنداني ـب

به دليل ) علوم سياسي(تاي نخست با رشته اخير  و در ميان پنج رشته اول نيز حساب چهار . ندارند
علوم ) تر( هاي عيني محسوس در روش جداست در واقع علوم سياسي حدفاصل رشته  هاي    تفاوت

علوم سياسي از يكسو به فلسفه و ادبيات شباهت دارد و . هاي ذهني اين علوم است انساني و رشته
. گرايي نزديك سازند اند تا آن را به رفتار سنت گرايي در آن غلبه دارد از سوي ديگر برخي كوشيده

. اله سعي بر آن داريم تا مشكالت علوم انساني را از منظر رشته علوم سياسي بررسي كنيمدر اين مق
رفت  تر و تعيين راههاي برون باشد تا مجموعه علمي، پژوهشي دانشگاهي كشور براي بررسي عميق

  .آن فكري كنند
وزگار ما و تر آن شروع و پرسشهاي فلسفي را از وضع علم در ر هاي عميق شود بحث را از اليه مي

امـا  . تفاوت علم جديد با علم قديم طرح كرد و از تفاوت علم تجربي از ساير علوم سخن گفت   
هاي بنيادين  نظر اند و پاسخ به آن نيز غور فلسفي و تجديد شايد اين پرسشها را ديگران طرح كرده



تن حساسيت به عالوه سخن را از سرسخت آن آغاز كردن شايد چندان براي برانگيخ. را طلب كند
  .مناسب نباشد و كسي فكر نكند كه با مريض رو به موتي روبروست

تر باز  هاي فلسفي اگر بتوان معضالت و مشكالت يك رشته خاص را گشود شايد فضا براي بحث 
ساني      در حلقه رشته– با جايگاه مزبور –لذا بحث از مشكالت علوم سياسي   . شود هـاي علـوم اـن

  .شايد راه به جايي باز كند
  علوم سياسي، علوم انساني، مشكالت و مسايل علوم سياسي: واژگان كليدي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  

  : ايراني علوم انساني–موانع رشد مكتب اسالمي 
  استفناي كاذب

  
  فردين قريشي

  يار دانشگاه تبريز استاد
  :چكيده 

در واقـع  . اسـت علوم انساني محل تجلي نظريـات متعـارض و رويـارويي ديـدگاههاي مختلـف        
ه لحـاظ مبـادي نظـري متفـاوتي كـه در عرصـه            نظريه شري، ـب ش ـب هـاي   پردازان اين حوزه از داـن
ساني، نقطـه     ...  شناختي و  شناختي، انسان   شناختي، معرفت   هستي دارند، در تحليـل موضـوعات اـن

د  نظرات مختلفي را عرضـه مـي        ه اي از متفكـران معاصـر ايـران از جملـ     در ايـن ميـان پـاره   . دارـن
آبادي، محمد حسين نائيني، سيد محمـود طالقـاني، علـي شـريعتي، مرتـضي        الدين اسد   جمال  سيد

مايه يك مكتب فكـري   اند كه با خود خمير اي را طرح كرده هاي ويژه نظريات و ايده... مطهري و   
شناسي و تاريخ  هاي فلسفه، حقوق، سياسي، جامعه عمده در ساخت علوم انساني را بويژه در حوزه

. گيري مواجه نشده است اما اين مكتب در محافل علمي ايران چندان با استقبال چشم. به همراه دارد
به همين اساس سوال اصلي اين مقاله ناظر بر چيستي موانع رشد و گسترش اين مكتب در محافل 

اي كه در برابر ايـن پرسـش    فرضيه. فكري و علمي ايران اهم از مراكز حوزوي و دانشگاهي است 
در محافـل فكـري   » استفناي كاذب«مورد بررسي قرار گرفته است، عبارت از تأكيد بر نقش نوعي    

به نحوي كه عموماً در مراكز حوزوي در عرصه علوم انساني به كفايت اقوام متقـدمين  . ايران است 
 گاه شود و در مراكز دانشگاهي تكيه شود و نياز چنداني به ديدگاههاي جديد احساس نمي  تكيه مي 

ي     نظري عمده، تئوريهاي متفكران دنياي غرب است و توليدات فكري انديشمندن اسالمي و ايراـن
  .گيرد چندان محل اعتنا قرار نمي

اين فرضيه با شواهد تجربه به آزمون نهاده شده و اعتبار آن با روش علمي مورد بررسي قرار گرفته 
الذكر است بر اساس اين يافته،   فوقاست و حاصل كوشش علمي بعمل آمده، افزايش اعتبار فرضيه

پيشنهادات نيز در اين مقاله در جهت خروج از وضعيت نامطلوب موجود ارائه شده اسـت كـه از      
 ايراني علوم انساني در –جمله آنها تاسيس مراكزي براي توسعه، تدوين و ترويج مكتب اسالمي      

  .المللي است سطح ملي و بين
  



شناسـي، علـم، اسـتفناي     پردازي، جامعـه  يدگاه اسالمي ، ايراني، نظريهعلوم انساني، د : ها  كليد واژه 
  كاذب

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  هاي سه مجله دانشكده ادبيات تهران شناسي مقاله آسيب
  فردوسي مشهد و تبريز

  
  نور و عضو گروه پژوهشي ادبيات  يار دانشگاه پيام استاد دكتر مصطفي گرجي

  دانشگاهيپژوهشكده علوم انساني جهاد 
  نور  دانشجوي دكتري دانشگاه پيام گريان فرهاد درود

  :چكيده 
هاي تحقيقات و پژوهش در عصر حاضر همين بس، كه مالك  در اهيمت مقاله از ميان ساير واحد  

سنجش و رونق علم و توسعه علمي هر كشور، توليد مقاله و عرضه آن در مجالت معتبر پژوهشي 
  .تو مجامع علمي قلمداد شده اس
ناپذير است كـه هـر    شناسي خود اين مقاالت نيز ضرورتي اجتناب از اين رو نقد، تحليل و آسيب     

هاي احتمالي كه در  مجله در هر پايان هر دهه فعاليت، يا بازگشت به پيشينه خود، مجله را از آسيب
ليل آفـات  اين امر در رشته زبان و ادبيات فارسي به د. مواردي طبيعي و ناگزير است؛ صيانت كند 

ا    تر به نظر مي طلبد؛ ضروري بالقوه و بالفعل فراوان كه بحث درباره آن مجالي ديگر مي   رسد تـا ـب
 ISIسنجش دقيق مجالت و مقاالت مربوط به آنها، راه را براي ورود به پايگاه اطالعـات علمـي        

ده ادبيات دانشگاه سابقه دانشك بر اين اساس نگارنده به مقايسه سه مجله معتبر و پر   . فراهم گرداند 
راي     تهران، تبريز و مشهد با تأكيد بر يك موضوع خاص از آغاز تا امـروز مـي    پـردازد تـا راه را ـب

نگارنده در اين مختصر ضمن مقايسه كمي و كيفي آنها داليـل  . تر فراهم گرداند هاي جامع   بررسي
دهد و بحث تفصيلي آن را   ميهاي يكي از آنها را با آمار نشان اعتبار علمي و يا نزول كيفيت مقاله

  .دهد به اصل مقاله حواله مي
  
  

  علوم انساني، آسيب شناسي، مجالت، : واژگان كليدي
  
  
  
  
  
  



  هاي ارتقاء آن شناسي در ايران و راه موانع جامعه
  

  زاده دكتر عبدالعلي لهسائي
   دانشگاه شيراز استاد

   :چكيده
در ايران را در سطح بسيار وسيع به پنج دسته شناسي  مقالة حاضر مشكالت و موانع توسعه جامعه     

» زمينه فلسفي و پـارادايمي «نخستين مانع، . تقسيم كرده كه در هر دسته تعدادي مسأله وجود دارد   
شناسي امروزين در  ساز جامعه هاي موجود در تاريخ دانش ايران زمينه است كه در اين رابطه فلسفه  

شناسـي در آن نطفـه    ادايمي بوجود نيامده است كه جامعـه ايران نيست و در همين راستا كامالً پار   
نمايـد از    سياسي اسـت كـه جلـوگيري مـي    –دومين مانع مربوط به خطوط قرمز اجتماعي  . بگيرد

ه زمينـه   –شناسي به عنوان يك علـم بنيـادي    جامعه. شناسي توسعه منطقي جامعه   هـاي    كـاربردي ـب
. نمايي ندارند ها در ايران فرصتي براي خود  آن زمينهاجتماعي الزم براي رشد نياز دارد كه متاسفانه  

هاي سياسي  شناسي معموالً داراي بعد قوي انتقادي است، اصوالً ساختار در همين رابطه چون جامعه
ع   . شناختي ندارند هاي انتقادي جامعه از نوع خاص تمايلي به گسترش تحليل   سومين دسـته از مواـن

كمبود هيات علمي : كالت آموزشي متعددي است كه عبارتند ازشناسي در ايران، مش توسعه جامعه
هاي فضائي و وسايل آموزشي، كيفيت پايين گزينش دانشجويان و كيفيت پايين منابع  كارآمد، كمبود

. شناسي در  ايران مربوط به مسايل پژوهشي اسـت  درسي، چهارمين مانع بر سر راه توسعه جامعه   
ان از يك آشفتگي برخوردار است آن چنان زمينه براي همگان به اصوالً پژوهشهاي اجتماعي در اير

ي   گيـرد و نتيجـه ايـن عمـل      صـالحيت انجـام مـي    غلط باز است كه بيشتر تحقيقات توسط افراد ـب
شناسي در ايران  مشكل پنجم جامعه. تأثيري تحقيقات در زندگي روزانه مردم است نتيجگي و بي بي

المللي  شناسي در سطح بين ت توسعه نظري و سازماني جامعهآن است كه نتوانسته خود را با سرع   
شناسي  المللي وجود دارد به طوري كه جامعه به عبارت ديگر يك فقر ارتباطات بين   . هماهنگ كند 

ه «شناسي مـا   توان ادعا كرد كه جامعه چگونه مي. در ايران يك مجله به زبان انگليسي ندارد    » روز ـب
ع   . د علم اجتماعي در سطح جهاني نداريماست در حالي كه سهمي در تولي  ا مواـن مقاله در رابطه ـب

  :كند هاي عملي زير را پيشنهاد مي راهكار
  شناسي به مفهوم انطباق نظريات موجود با واقعيتهاي اجتماعي ايران؛ بومي كردن جامعه) الف
  برداشتن خطوط قرمز اجتماعي و بويژه سياسي و باز كردن فضاي گفتمان انتقادي؛) ب
هاي علمي جديد در داخـل و خـارج از    رفع مشكالت آموزشي از طريق افزايش تربيت هيات     ) ج

كشور، تخصيص بودجه ويژه براي تجهيز فضاها و وسايل آموزشـي اجتمـاعي، تغييـر اساسـي در      



شناسي و به روز كردن منابع درسي از طريق سرعت بخـشيدن در   گزينش دانشجويان رشته جامعه  
گيري زبان انگليـسي در دروس   روز، تأليف كتب مناسب درسي و بكار ة به چاپ كتب ترجمه شد   

  كارشناسي؛
متخصصان در  كنترل نهادينه و سازماني در مورد پژوهشهاي اجتماعي و جلوگيري از دخالت غير) د

  شناختي؛ انجام تحقيقات جامعه
ين      ارتباط دادن انجمن جامعه   ) ر ا سـازمانهاي ـب شـناختي از طريـق    المللـي جامعـه   شناسي ايـران ـب

ان     اندازي تعدادي مجله جامعه ها و راه هاي مشترك بين ايران و ديگر كشور  سمينار ه زـب شـناختي ـب
  .انگليسي

  
  

ع     موانع جامعه : ها  كليد واژه  ع پژوهـشي، مواـن شناختي، ايران، موانع پارادايمي، موانع آموزشي، مواـن
  سازماني

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  نياز برخي ا و اطالعات مورده بررسي وضعيت توليد داده
  از پژوهشهاي علوم انساني از طريق اينترنت و ارائه طرح پيشنهادي

  
  حميد محسني
  عضو هيئت علمي و مدرس رشته كتابداري و اطالع رساني
  مركز آموزش عالي كشاورزي، سازمان تحقيقات كشاورزي

  :چكيده 
شانگر     هـاي   كميت و كيفيت توليد و دسترسي به اطالعات در حوزه    مختلـف علمـي و اجرايـي ـن

به همين دليل فرآيند . ناپذير در توسعه آن نيز دارد جايگاه آن حوزه در اجتماع است و نقشي انكار   
ريزي رشد و توسـعه علـوم    توليد و مديريت دانش، سازماندهي، پردازش و دسترسي آن در برنامه 

 آموزشي و –ازمانها، نهادهاي علمي هاي خرد و كالن ملي كشورها، شركتها، س مختلف و نيز برنامه
دون در نظـر    گونه برنامه هر. ديگر نهادها و فعاليتها اهميتي اساسي دارد      ريزي و مديريت توسعه ـب

هـاي   با توجه به همـين واقعيـت اسـت كـه جنبـه     . ناپذيري دارد گرفتن اطالعات خسارتهاي جبران 
در . شـود  رزيابي درنظر گرفته مـي مختلف دانش و دسترسي به اطالعات به عنوان شاخصي براي ا     

دهه اخير استفاده از فناوري اطالعات و ارتباطات به خصوص اينترنت توليد و ذخيره و دسترسي      
اي كه تمامي مخاطبان سازمانها و پژوهشگران  به گونه. عمومي به اطالعات را متحول ساخته است 

نياز خود را به سرعت و بدون  ات موردها و اطالع بويژه محققان حوزه علوم انساني بسياري از داده
توانند  يابند و عالوه بر آن خود نيز مي محدوديتهاي زماني و مكاني و حتي گاه رايگان دسترسي مي

  .نتيجه مطالعاتشان را در اختيار ديگران قرار دهند
ا  نياز پژوهشهاي علوم انسا ها و اطالعات مورد در اين مقاله وضعيت توليد و دسترسي به داده  ني ـب

هـاي   ها و اطالعات مرتبط با وظايف آن سازمان از طريق رسانه هاي سازماني و داده   تأكيد بر داده  
سازي توليد و دسترسي به  سپس پيشنهادي براي بهينه. شود الكترونيكي در كشور ايران بررسي مي   

  .شود اطالعات ارائه مي
  
  

  نترنتپژوهش؛ علوم انساني؛ اطالعات؛ داده؛ اي: ها كليد واژه
  
  
  



  در اسالم و ايرانپژوهش شناسي  جايگاه و آسيب
  با تأكيد بر مسائل آموزش و پرورش

  
  حجت اهللا محمدشاهي

ن8كارشناس حقوق و دبير آموزش و پرورش منطقة     تهرا
  : چكيده 

تأملي در مفهـوم پـژوهش و   ) الف: اند بندي گرديده نوشتار حاضر در عناوين چندگانة زير سازمان  
شناسـي پـژوهش در    آسـيب ) روش تحقيق در اسالم؛ د) جايگاه پژوهش در اسالم؛ ج) تحقيق؛ ب 
  . گيري در راستاي وظايف معلمان بندي و نتيجه جمع) ايران؛ هـ

  
  علوم انساني، جايگاه پژوهش، آموزش و پرورش، آسيب شناسي، اسالم و ايران: واژگان كليدي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 TQMاعمال : ي كميتكميت فداي كيفيت يا كيفيت فدا

  در نظام آموزشي عالي كشور
  

  حسين مشرف جوادي محمد
  يار مديريت دانشگاه اصفهان استاد

  :چكيده 
هاي دانشجويان پذيرفته شده در دانشگاهها در قبـل و در ابتـداي    ها و نسبت  در حالي كه شاخص   

تـر   تر و يا متعادل ايش، متوازناي افز ها تا اندازه انقالب بسيار ناچيز بود، اما در سالهاي اخير نسبت  
به زبان ديگر هر چند جمعيت جوان و متقاضي ورود به دانشگاهها نسبت به اوايل انقالب . اند شده

ها تا چندين برابر از  افزايش چشمگيري داشته، تعداد دانشجويان نيز در دانشگاهها و در اكثر رشته   
ه    اما سؤال اين است . اند نظر كمي نيز افزايش يافته  كه آيا افزايش كمي دانشجويان صـرفاً منجـر ـب

شود و يا اينكه بايد توجه به كيفيت مراكـز آمـوزش    رشد و توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور مي  
شگاههاي دولتـي كـشور ماننـد            ر داـن اگون عـالوه ـب شگاههاي گوـن عالي نيز كرد؟ آيا تأسـيس داـن

بدون توجه به كيفيت تدريس و ... مي كاربردي و انتفاعي و اخيراً عل نور، غير دانشگاههاي آزاد، پيام
نياز كشور درمان دردهاي  هاي تحصيلي و مشاغل مورد هاي آموزشي و تناسب بين رشته   مرغوبيت

اال مـي    كشور مي  رد كـه    باشد يا اينكه مشكالت دانشجويان را افزايش وميزان انتظارات آنهـا را ـب ـب
جر به مشكالت اجتماعي، روحي رواني، خود بيگانگي و احتماالً متعاقباً بعضي از اين انتظارات من   

  .خواهد شد... استرس و 
ساني مـاهر در صـنايع،        بنابراين در جهان امروز با توجه به اهميـت روز    افـزون و نقـش نيـروي اـن

آوري و توسعه ملي، بسياري از كشورها را متوجه كيفيت آمـوزش عـالي و راههـاي اصـالح و        فن
وري سيستمهاي آموزشي روشها  ه همين منظور، براي افزايش كيفيت و بهرهب. بهبود آن نموده است

ضباط  تفكيك و تعمير، ترتيب ، تميزي، استاندارد (S 5و متدهاي گوناگوني از جمله       ) سازي و اـن
، KSS) بهبود مستمر كايزن ( ،QCC) كنترل كيفيت فراگير  (TPM) وري فراگير نگهداري بهره ( ،

JIT)   توليد به موقع(  و باالخره TQM) هـاي   و همچنين ايجـاد مؤسـسه  ) مديريت كيفيت فراگير
  .اند بخشي در سطوح محلي، ايالتي يا استاني و فدرال يا ملي كرده اعتبار

 دارد اما در اين مقاله تمركز بر  هرچند كه هر كدام از اين موارد فوق نياز به بحث و بررسي جداگانه
مـديريت كيفيـت     (TQMجه به عناصر و زيـر سيـستمهاي   روي افزايش كيفيت دانشگاهها با تو  

دهـي   ريزي و سازمان توجه به كيفيت آموزشي دانشگاهها نياز به برنامه. پرداخته خواهد شد ) فراگير
هاي ارباب رجوع يعنـي   هاي جامعه، ويژگي بنابراين توجه به نياز. و نظارت و ارزشيابي دقيق دارد     



ب   دانشجويان و جامعه، تغيير و تحوال   ت مستمر و دائمي، تمركز بر روي كيفيـت دروس و مطاـل
هـاي آموزشـي، تجهيـزات و وسـايل، فـضاهاي       درسي در كتب همراه با توجه به محيط و محوطه  

ه خروجـي    ها، آزمايشگا آموزشي، كتاب و كتابخانه ه  (Out puts)« هها و بطور كلي توجه ـب  و ـن
در عين حال در اين مقاله به بررسي . باشد  ميTQM از ويژگيهاي (In puts)» صرفاً به ورودي

  .هاي دانشگاهها از لحاظ جنسيت و عواقب ناشي از آن نيز مورد بررسي قرار خواهد گرفت ورودي
باشد،  ئيكه پيشرفت و توسعه كشور به دست انسانهاي نخبه، زيرك و با تحصيالت عاليه مي از آنجا

كه مسئوليت تعليم و تربيـت و  ) دانشگاههاچه آموزش و پرورش و چه (پس سازمانهاي آموزشي  
هاي تعريـف شـده يعنـي     پرورش نيروي انساني را به عهده دارند، بايستي كه مطابق معيار و ميزان 

ها و ضوابط استاندارد،  توجه به كيفيت دانشگاهها و تدوين معيار. استاندارد و با كيفيت خوب باشند
دين و خود استفاده كنندگان از خدمات آموزشي نه فقط باعث افزايش سطح رضايت جامعه و وال     

 شدن كارهـا و وظـايف اسـاتيد، مدرسـان و      شود بلكه باعث تسهيل و آسان يعني دانشجويان مي  
وري يعني افزايش سود نيز خواهد گرديد كه نهايتاً منجر  مديران و مسؤلين مريوطه و افزايش بهره   

 TQMهـاي   لذا توجه به زير مجموعـه . هد شدبه رشد و توسعه اقتصاد و اجتماعي كشور نيز خوا 
مانند تالش مستمر، پويا و دائمي در بهبود و اصالح و مشاركت و همكاري در نظام آموزشي كشور 

كنندگان و  هاي آن يعني ايجاد تأمين رضايت مصرف و به روز كردن آنها به خاطر ديگر زير مجموعه
ر نيـاز  با عنايت به حفظ برت ) مشتري گرائي (ساليق آنها    هـاي جامعـه    ريت و رقابت و با تمركز ـب

در اين راستا مزاياي حاصله از پياده سازي مديريت كيفيت جامع در . باشد نظر اين مقاله مي     مورد
  .نظام آموزشي كشور نيز توضيح داده خواهد شد

  
  

شجو، اعتبـار    شاخص  ،(TQM)مديريت كيفيت فراگير    : واژگان كليدي  بخـشي،   هاي پذيرش داـن
  اندارداست
  
  
  
  
  
  
  



  نگاهي به نظام آموزش عالي ايران و ديگر كشورهاي جهان
  

  جوادي حسين مشرف دكتر محمد
  يار مديريت دانشگاه اصفهان استاد

هشتي                  افسانه ب
  نفيسه محمدي اصفهاني                                                     

  :چكيده 
هـاي   تحقيقاتي هستند كـه عمـدتاً در مراكـز تحقيقـاتي و مؤسـسه     اكتشافات و اختراعات، حاصل   

ها نقش به سزايي در عصر اطالعات و مديريت دانش  بنابراين دانشگاه. شوند آموزش عالي انجام مي
  .بر عهده دارند

. رود كردي است كه عمدتاً از مؤسسات آموزش عالي، انتظار مي  كار توليد و اشاعه دانش و نقد آن،
هاي مياني قرن گذشته، مسائل و مشكالت آموزش عالي، عمدتاً  اي قبل و خصوصاً در دههه در سال

ي سـازمان    دروني بوده و بر اساس همين بينش، كمتر به چالش  هـا   هايي كه مرتبط با عوامـل بيروـن
فـضاي فيزيكـي،   . شـد  است، پرداخته شده و اغلب در حيطه آموزش عالي به مسائل پرداخته مـي      

  . سازماني هستند عمدتاً مسائلي درون... امكانات رفاهي براي دانشجويان و آزمون ورودي، 
ا    ارتباطات ، دانشگاه–با پيشرفت تكنولوژي خصوصاً تكنولوژي اطالعات     ها در تعامل بيشتري ـب

ه     محيط پيرامون خود قرار گرفته   اند و بر همين اساس ضرورت دارد با رويكردي چـالش محـور ـب
ش .  شودآموزش عالي نگريسته   د تغييـرات جمعيتـي      نحوه و چگونگي اشتغال داـن آموختگـان، روـن

هايي هستند كه نظام  از جمله چالش... هاي سياسي، پديده فرار مغزها و  هاي حكومتي و بينش نظام
  .باشد آموزش عالي در دوران معاصر با آنها در كشاكش مي

  
  

  فرار مغزها، تغييرات جمعيتيعلوم انساني، آموزش عالي، آسيب شناسي، : واژگان كليدي
  
  
  
  
  
  



  مدير دولتي كيست؟ و در كجا تربيت مي شود؟
  

  غالمرضا معمارزاده
  هيات علمي دانشگاه آزاد اسالمي
   واحد علوم وتحقيقات

  : چكيده 
  

در اين مقاله ابتدا مباني علمي و قانوني مديريت به عنوان يك رشته علمي مورد بحث قرار گرفتـه    
ع تاكيد شده است كه تحصيل در رشته مديريت به معناي كسب قابليت اداره است و براين موضو

شده      سازمانها نمي باشد و اصوالً رشته هاي علمي از جمله مديريت براي تربيت مـدير تـدوين ـن
متقابالً جايگاه مدير در سازمان از نظر علم و قانون نيز مورد بررسي قـرار گرفتـه اسـت و         . است

مديران با سر فصلهاي درسـي متفـاوت و مراكـز آمـوزش جـداي از      ضرورت آموزش و پرورش   
در پايان ضرورت تربيت مديران كارآمد با قابليت هاي خـاص بعنـوان   . دانشگاه تاكيد شده است 

  .عامل اصلي توسعه پيشنهاد شده است
  
  

  علوم انساني، مديريت، سرفصلهاي دروس، دانشگاه ها: واژگان كليدي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  هاي مديريت و ارائه جود رشتههاي مو چالش
  اي  مدل آموزش مديريت چند مرحله

  
  دكتر علي مالحسيني
  عضو هيات علمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان

  :چكيده 
آمـوزش  . اي اسـت   چنـد مرحلـه  3ي مثالي عملي از مدل آموزش مـديريت  هدف مقاله حاضر ارائه 
هاي مديريت  ي بسياري از چالش نندهاي، جهاني، و  رفتاري است، جبران ك مديريت كه چند رشته 

  .باشيم ها مواجه مي است، كه ما در جهان كسب و كار و تجارت و سازمانهاي امروز كشور با آن
توانيم مديريت را آموزش دهيم، و اگر  پردازد كه آيا ما مي مقاله حاضر به بحث در اين خصوص مي

همچنين ايـن  . يريت آموزش داده شودهاي مد هاي اصلي بايد در دانشكده چنين است، چه مهارت 
پردازد، و برخي تغييرات الزم  هاي مديريت فعلي مي مقاله به بررسي كمبودهاي برنامه آموزش رشته

مقاله حاضر مرور اجمالي و توصيفي و بررسـي تـاريخي ايـن موضـوعات و      . دهد  را پيشنهاد مي  
  .ها است تكنيك
آموزشي مديريت فعلي   استخراج نمود، اين است كه برنامهتوان از اين مقاله اي كه مي ترين يافته مهم

هاي نظري و مفاهيم استوار  در گروههاي آموزشي در بعضي جهات كافي نيست، و بيشتر بر آموزش
هـاي آمـوزش مـديريت     هاي مديريت الزم است كه به احيـاء برنامـه    از اين جهت دانشكده   . است

شجويان مهـارت  هاي جديد ا پرداخته تا از اين طريق برنامه    هـاي پويـا و    يجاد شود و بتواند به داـن
باور . آمدي براي آينده تربيت نمايند ها بتوانند مديران كار عملي عرضه دارد، كه با كمك اين مهارت

گيـري   اي، كه سمت و سـو  رشته محقق بر اين است كه مقاله حاضر با تلفيق آموزش مديريت چند     
هاي موجود در زمينه مديريت  تواند به طرز مؤثري به چالش ، ميگرايانه است كاربردي داشته و رفتار

  .سازمانهاي كشور بپردازد
  
  

  اي ها، مديريت چند مرحله مديريت ، چالش: واژگان كليدي
  

  جغرافيا اولين دانش بشري و علم رفع نيازهاي انساني
  )تباين جغرافياي اروپايي و قرآني(

                                                 
1. Management 



  
  محمدكاظم مكملي

ياعضو هيات علمي دانشگاه    زنجان گروه جغراف
  

  چكيده
ان    قبل از پرداختن به اهميت علم جغرافيا، كه مي   ان و نوجواـن بايد به طور علمي و منطقي به جواـن

تعليم داده شود، ذكر اين نكته ضروري است كه ايران و ايراني در همين چنـد دهـه اخيـر مطـرح      
سيار  ايرانيان مردمي با فرهنگ ديرپا بوده و قرنها، پيش . اند  نشده  قراوالن دانش و فرهنگ جوامع ـب

اند و ايران از نظر استراتژيكي در موقع جغرافيايي خاصي قرار گرفته كه محل اتـصال      قديمي بوده 
. و محل تالقي راههاي ارتباطي اين سه قاره بوده است) دنياي قديم(سه قاره آسيا، اروپا و آفريقا      

شديدي ما بين جوامع در ساكن بر قديم فراهم اين موقع جغرافيايي باعث شده مبادالت فرهنگي      
گردد و عالوه بر اينكه فرهنگ ايراني ديگر فرهنگها را تحت تاثير قرار داده خـود نيـز از فرهنـگ         

  .ديگر جوامع متأثر شده است
اند، كه  پذيري و بيگانه پرستي كشيده شده متاسفانه در چند قرن اخير، ايرانيان به سوي نوعي سلطه 

ن ويژگي زشت و ناپسند را با تعليم و آگاهي دهي منطقي مخصوصاً با گنجاندن مطالبي جا دارد اي
آميز در كتابهاي درسي به جوانان و نوجوانان بياموزيم كه نه تنها چيزي كمتر از  شايسته، نه تعصب  

به شواهدي تر هستند، به عنوان مثال  تر و با لياقت ها ندارند، بلكه از آنان نيز باهوشتر، قدرتمند غربي
سينا،  مولوي، سعدي، حافظ، فارابي، بيروني ، بوعلي: در تاريخ و تاريخ ادبيات و فرهنگمان از جمله

  .توان اشاره كرد هاي علمي امروزي مي شيخ اشراق، مالصدرا و جوانان شايسته موفق در المپياد
ينكه آن ترجمه چـاپ  كنيم، براي ا گيريم يا ترجمه مي ما امروز هر مطلب علمي را كه از غرب مي 

كنيم كه ركورد هـر   آميز از آن نويسنده ياد مي شده و زودتر به فروش برسد آنچنان با القابي اغراق   
دهيم و با تأسف وقتي از يك ايراني فرهيخته  چه مداهنه و تملق را شكسته و به خود اختصاص مي

سعدي : كنيم يا بدون آن اد ميي) الرحمه عليه(كنيم خيلي، لطف داشته باشيم با يك  مطلبي ذكر مي  
ه  . گويد، يا حافظ چنين گفته و نظر بوعلي سينا اين چنين است   عليه الرحمه مي   اي كاش بتوانيم ـب

  .ها هم ارزش قائل شويم خودي
 ، مؤسسه جغرافياي دانشگاه تهران، از 15/2/76 مورخ 712 – 195 طي نامه شماره 1376در سال   

د كه در سمينار پژوهشها و قابليتهـاي علـم جغرافيـا در عرصـه     جغرافيدانان كشور دعوت كرده بو  
مؤسسه جغرافياي دانشگاه تهران در «سازندگي شركت كنند، در قسمتي از اين دعوت نامه آمده بود 

مدعوين را به ... راستاي وظايف و مسئوليتهاي خطير خود به منظور معرفي بهتر و كاملتر جغرافيا   



در حال حاضر به تعريفي جامع و . فرا خوانده بود تا پس از گذشت قرنهاارائه مقاله در اين زمينه      
  »مانع از جغرافيا دست يابند

اند تعريفي جـامع ايـراد كننـد كـه مـورد قبـول همـة نويـسندگان و          لذا براي جغرافيا هنوز نتوانسته  
ل همه آنها از اند كه نق هاي گوناگوني كرده دانشمندان اين علم قرار گيرد، و در كتب مختلف تعريف

يش از يكـصد         ه مĤخـذ و كتـب مختلـف ـب حوصله اين بحث خارج است، همين قدر با مراجعه ـب
  .اند ام كه تقريباً اكثر آنها به رابطه انسان با محيط توجه كرده تعريف از جغرافيا ياد داشت كرده

يح قرآن جا حال براي رسيدن به تعريفي جامع و مانع و منطقي از اين علم با توجه به نصوص صر
  .دارد با نگاهي ديگر به جغرافيا پرداخت تا به آن تعريف سنجيده برسيم

  
سان، تبعـيض ، تفـاهم،        : هاي كليدي   واژه ي، محـيط ، اـن جغرافيا، جغرافيا اروپايي، جغرافياي قرآـن

  برابري، برادري و بهزيستي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ياي علوم انسان هاي ميان رشته شناسي تطبيقي دوره آسيب
  با تأكيد بر رشتة مطالعات زنان



  
  دكتر ثريا مكنون
  مدير گروه بررسي مسائل زنان
  پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي

  
هاي جديد علوم انساني كه اخيراً در ايران مورد توجه قرار گرفته، كارشناسي ارشد مطالعات  از رشته

ه طـور كلـي    . شود دولتي تدريس مي رزنان است كه با چند گرايش در دانشگاههاي دولتي و غي      ـب
  :توان دو نگرش حاكم بر اين دورة آموزشي در دانشگاهها مشاهده نمود مي
گيرد و شامل دروس نظري از   كه گرايشات حقوقي، فقهي و خانواده را در برمينگر ديدگاه كلي .1

 در ايـن دورة  سـاير موضـوعات مـرتبط   . باشـد  هاي مشابه مـي  ديدگاه اسالم و تطبيق آن در زمينه   
مورد ارزيابي قرار ) به ويژه فمينيسم(آموزشي از همان زاوية حقوقي و با هدف نقد اين موضوعات 

با توجه به اينكه اكثر دانشگاههاي كشور رشته مطالعات زنان را با رويكرد فوق اين ديدگاه . گيرد مي
و جايگـاه  ) دينـي (ن حـوزة نظـر   اند ارتباط منطقي بي نگري كمتر توانسته را پذيرفته و به دليل كلي  

  . كاربردي براي زنان را تبيين نمايند–علمي 
هاي زنان   در دورة دانشگاهي مطالعات زنان كه با تأسي به قوانين و خواستديدگاه نسبي گرا  . 2

نگرد، لكن به دليل پيروي از پيش فرض تجربي  در غرب بنا نهاده شده و كاربردي به منزلت زن مي
  .بيني نمايد  براي موقعيت زنان ايراني و مسلمان جايگاه مناسبي پيش توانستهو حسي آن هم ن

ساني از جملـه       اي تأسـيس رشـته   براي هماهنگي كليه دروس ميان رشـته   . 3 هـاي جديـد علـوم اـن
تبيين ارتباط بين . گردد مطالعات زنان به محور واحد شناخت شناسانه و هستي شناسانه پيشنهاد مي

هاي علمي و هم عرض ديدن آنها از  ن به جاي ارزيابي و مالحظه افقي ربط رشتههاي گوناگو نظريه
به عبارتي نقد نگرش فمينيستي از ديدگاه حوزوي و يـا  . است) مجموعه نگر(اهداف نگرش سوم    

تواند پايه و اساس تأسيس روشي جهت  نقد جايگاه زن در اسالم از پايگاه فمينيستي هيچيك نمي   
  . براي زنان باشد–و كارآمد حتي در سطح داخلي توليد الگوي مناسب 

مقالة حاضر پس از بررسي و نقد دو ديدگاه موجود در جامعه بطور كلي و در رشتة مطالعات زنان 
ان در              راي اجـراي دورة آمـوزش عـالي مطالعـات و تحقيقـات زـن بطور خاص، راه حل سوم را ـب

  .دهد ارائه ميدانشگاهها با محور شناخت شناسانه و كاربردي اسالمي 
  علوم انساني، آسيب شناسي، مطالعات زنان، ميان رشته اي: واژگان كليدي

  
  



  
  

  ساني در توسعة همه جانبة كشورنآسيب شناسي و واكاوي نقش علوم ا
 هيأت دكتر اصغر ميرفردي                                                                                

  گاه ياسوجعلمي دانش
   :چكيده          

به عبارت ديگـر، توسـعه فقـط    ). 1367تودارو، (توسعه پديده اي چند بعدي است  
اقتصادي نيست بلكه متأثر از نظام فرهنگي و بويژه ساخت نگرشـي و ارزشـي يـك       

ه  ). 2000گروندونا، (جامعه و افراد تشكيل دهندة آن مي باشد  نظام فرهنگي جامعه، ـب
اكتسابي، خود پيامد نظام تعليم و تربيت اعم از رسمي و غير رسمي عنوان پديده اي 

در اين ميان نظام تعليم و تربيت رسمي به ويژه در سطوح عالي نقش بارزي . مي باشد
ه عنـوان   . در فراهم سازي زمينه هاي نگرشي و فرهنگي توسعه ايفا مي نمايد    ايران ـب

اين مقاله . ناسب با توسعه مي باشديك كشور در حال توسعه، نيازمند علوم انساني مت
ع         با بهره گيري از داده ها و منابع موجود، درصدد است تا زمينه ها و همچنـين مواـن

ه    . نقش آفريني علوم انساني در توسعة كشور را مورد ارزيابي قـرار دهـد        ا توجـه ـب ـب
 ماهيت موضوع مطالعه، در اين بررسي عمدتاً از روش اسنادي استفاده مي شود و در 

صورت نياز نگرش صاحبنظران و كارشناسان دانشگاهي در اين زمينه مـورد بررسـي    
با توجه به اينكه در زندگي اجتماعي همة ابعاد واجد اهميت مي باشند،  .قرار مي گيرد

توجه به نقش زمينه هاي علمي به ويژه علوم انساني در توسعة جامعه ضـرورت مـي      
م انساني در ايران در دهه هـاي اخيـر از نظـر    اين بررسي نشان مي دهد كه علو  .يابد

با اين وجود، علوم انساني نتوانسته اسـت نقـش و   . كمي رشد فزاينده اي داشته است 
دليل هويـت     . جايگاه واقعي خود را در توسـعة جامعـه ايفـا نمايـد          ساني، ـب علـوم اـن

 مهمترين نقش را در شكل گيري و تحول فرهنگ عمومي جامعهمي توانند موضوعي، 
  . .داشته باشند و به جهت دهي برنامه هاي توسعه ياري رسانند

ساني، عـدم         ه علـوم اـن بنظر مي رسد كه وجود بينش كمي گرايي و بي توجهي ـب
وحدت رويه در اولويت بندي مسائل از منظر علوم انساني، كمبود فرصت هاي شغلي 

ساني در بيـن        ش فرهنگـي  براي دانش آموختگان علوم انساني و مشكل وجهة علوم اـن
ه در   . جامعه از موانع نقش آفريني علوم انساني در توسعة جامعه مي باشـند     ايـن مقاـل

  .پايان پيشنهادهايي را براي بهبود نقش علوم انساني در توسعة جامعه ارائه مي نمايد



  
  توسعه، علوم انساني، ايران، نظام فرهنگي، تعليم و تربيت: واژگان كليدي
سي دوره دكتري رشته برنامه ريزي درسي ايران با دانشگاههاي مطالعه تطبيقي برنامه در

  خارج از كشور
  
  دكتر محمد حسن ميرزامحمدي
  استاديار گروه علوم تربيتي دانشكده علوم انساني دانشگاه شاهد

  :چكيده
  

 سال ٢٠از بدو تأسيس دوره دکتری رشته برنامه ريزی درسی در دانشگاههای ايران حدود 
 دوره تعداد قابل توجهی از دانشجويان در اين رشته فارغ التحصيل شده و می گذرد و در اين

با . اکنون به طور عمده در دانشگاههای کشور به عنوان عضو هيات علمی فعاليت می کنند
توجه به اين مهم،هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی وضعيت موجود برنامه های درسی اين 

برخی دانشگاههای معروف جهان وارائه راهکارهای رشته در مقايسه با اين برنامه ها در 
برای رسيدن به اين هدف، . بهبود برنامه های درسی رشته برنامه درسی در ايران می باشد

. پژوهش حاضر به شيوه تطبيقی و با استفاده از روش معروف جرج اف بردی انجام شده است

 در  ری رشته برنامه های درسیبدين ترتيب ابتدا وضعيت موجود برنامه های درسی دوره دکت
ايران مورد بررسی و تحليل قرار گرفته و آنگاه اين وضعيت با برنامه های درسی اين رشته 
در برخی دانشگاههای معروف جهان در اين رشته يعنی فلوريدا، ميامی، مينه سوتا و تگزاس 

ضعيت برنامه های آنگاه بر اساس اين مقايسه، راهکارهايی برای بهبود و. مقايسه شده است
        .درسی دوره دکتری رشته برنامه ريزی درسی در ايران ارائه شده است

  

 برنامه ريزی درسی، برنامه درسی، دوره دکتری، دانشگاههای :واژه های کليدی

 خارجی،مطالعه تطبيقی

  
  
  
  
  



  
  

  هاي آن در كشور شناسي علوم انساني و رشته آسيب
  

  لو مهدي مير
  فهكارشناس ارشد فلس

  :چكيده 
آنچه . شناسي مطالعات علوم انساني در ايران است محور اصلي مقاله حاضر پژوهش پيرامون آسيب

ساني در     اي را در زمان حاضر فراهم مي كه زمينه طرح چنين مساله  كند، ابهام در رسـالت علـوم اـن
ساني در  مسلماً چنين ابهامي خود معلول فقدان شناخت از جايگاه اصيل علو . مان است   كشور م اـن

ساني    . ساخت انديشه بشري و باالخص جامعه است  يقيناً وضعيت ايستا حاكم در حـوزه علـوم اـن
هاي نوين در  فقدان تئوري پردازان و به تبع آن تئوري. امري است كه بر هيچ كسي پوشيده نيست  

موزشـي  هاي جهان غرب آفتي است كه امروزه سـاختار نظـام آ   جامعه و اكتفا به نقل برخي تئوري  
. دهد بدان دچار شده است و اين امر بيش از همه خود را در حوزة مطالعات علوم انساني نشان مي

ر     حاكم بر فضاي دانشگاه » نقل محوري « نقـد محـوري تنـگ نمـوده و ايـن امـر       «هـا، عرصـه را ـب
ي فرزند ناميمون چنين شرايط. هاي غربي براي ما نداشته است دستاوردي جز مونتاژ كردن انديشه     

در كنـار ايـن   . از خود بيگانگي علوم انساني در كشور است كه به تفصيل بدان خواهيم پرداخـت   «
ركود حاكم بر حوزة مطالعات علوم انساني، اتكاء و فخر برگذشته و دانشمندان اعصار پيشين و به 

  .بيش از آنكه مفيد باشد بسيار تعجب آور است» گذشته پرستي«تعبيري 
 جديد، مساله جديد و  ر سه عنصر پويايي علوم انساني كه عبارتند از دغدغهمتأسفانه در حال حاض

مساله جديد مولود دغدغه جديد است و براي حل مساله . شود رويكرد جديد در كشور ما ديده نمي
  .نياز است هاي پيشين مورد جديد مسلماً شيوه و رويكردي متمايز از شيوه

ادي به مقوالتي همچـون افـزايش كمـي و احـدها و مراكـز      در اين مقاله با رويكردي تحليلي انتق     
هـا، تقويـت    آموزشي بدون توجه به ارتقاي كيفي آنها، عدم توجه به بومي نمودن مباحـث و رشـته    

  .اي، عدم توجه به تخصص گرايي و مواردي از اين قبيل خواهيم پرداخت مطالعات بين رشته
  
  

  بيگانگي علوم انساني، گذشته پرستينقد محوري، نقد محوري از خود : ها كليد واژه
  



  
  

  بيني و رضايت از زندگي در دانشجويان  بد–بيني  خوش
  

  سمانه ناطقيان
  شناي باليني دانشجوي كارشناسي ارشد روان

  دانشگاه شيراز
  

  :چكيده 
 بودن دانشجويان با ميزان رضايت آنها از بين و يا بدبين در اين پژوهش هدف، بررسي رابطه خوش

هستند،  شناسي مثبت نگر هاي روان  و رضايت از زندگي هر دو از مؤلفه–بيني  خوش. ستزندگي ا
روز اخـتالالت    هـا و پيـشگيري   شناسي تمركز بر شناسايي توانمندي كه در اين حوزه از روان    از ـب

همچنين قابل ذكر است كه هر دو متغير مورد مطالعه رابطه مستقيم نيرومندي با سالمت   . باشد  مي
  .داردروان 

 69اعـم از  ( نفـر  128باشند كه بطور تـصادف   جامعه مورد پژوهش دانشجويان دانشگاه شيراز مي   
ر  .  پسر جهت آزمون فرض پژوهش انتخاب شدند  59دختر و    با توجه به تحقيقات قبلي، فرض ـب

بنابراين، پس . ها از رضايت بيشتري در زندگي برخوردار خواهند بود بين اين قرار گرفت كه خوش  
گيري زندگي و پرسشنامه رضـايت از   ها با استفاده از تست بازنگري شده جهت آوري داده ز جمع ا

رابطـه  . هاي آماري، نتايج فرضيه پژوهش را مورد تائيد قرار دادند ها با روش زندگي، و تحليل داده 
اي  حظهتفاوت قابل مال.  بدبيني با رضايت از زندگي قوياً مورد تاكيد قرار گرفت–بيني  بين خوش 

. اما تفاوت اندكي ميان دو جنس در نمرات ديده شـد . بين سن، رشته تحصيلي مشاهده نگرديده     
د    بيني كمتر و متعاقباً رضايت از زندگي پـايين  دخترها نسبت به پسرها خوش  شان دادـن . تـري را ـن

  .باشد هاي پژوهش با مطالعات مشابهي كه در اين زمينه انجام گرفته است، همسو مي يافته
  
  

  نگر شناسي مثبت بيني، رضايت از زندگي، روان بيني، بد خوش: واژگان كليدي
  
  
  



  
  

  مقايسه احساس ذهني بهزيستي بين دانشجويان داراي پدر
  جانباز و بدون پدر جانباز

  
  سمانه ناطقيان
  دانشجوي كارشناسي ارشد رشته روانشناسي باليني دانشگاه شيراز
  دكتر جواد مالزاده

  روانشناسي باليني دانشگاه شيرازاستاديار بخش 
  

  :چكيده 
ا     هدف پژوهش حاضر بررسي ميزان احساس ذهني بهزيستي در فرزندان جانبازان و مقايـسه آن ـب

 نفر از 432بدين منظور، . باشد ، نيستند، مي)جانباز(افرادي است كه داراي پدر آسيب ديده از جنگ 
 نفر نيز فاقد ايـن وضـعيت   252اراي پدر جانباز و  نفر از آنها د180دانشجويان دانشگاه شيراز كه   

گيري احساس ذهني بهزيستي از دو پرسشنامه شادكامي آكسفورد  جهت اندازه. بودند، انتخاب شدند
هـاي آمـار توصـيفي،     هـا از روش  براي تحليل داده. و مقياس رضايت از زندگي ديگر، استفاده شد 

  . ، استفاده گرديدtون ضريب همبستگي، تحليل رگرسيون چندگانه و آزم
بيني كننده ميزان احساس ذهني بهزيستي در نمونه مورد  نتايج نشان داد كه آسيب ديدگي پدر، پيش

ل     . باشد  بررسي مي  دون آن، تفـاوت قاـب به عبارت بهتر، بين دو گروه داراي پدر آسيب ديـده و ـب
 عالوه بر احساس ذهني همچنين. اي در برخورداري از احساس ذهني بهزيستي وجود دارد مالحظه

بهزيستي پايين در دانشجويان داراي پدر آسيب ديده، افراد اين گروه، خود نيز رابطه معكوس قابل 
توجهي را بين ميزان شدت آسيب ديدگي پدر و احساس ذهني بهزيستي در همان سـطوح پـايين    

  .دهند احساس ذهني بهزيستي، نشان مي
هـاي   ها و خـانواده  قات چندي كه اخيراً بر روي سربازان جنگهاي اين پژوهش كامالً با تحقي  يافته

هاي مهم آن احساس ذهني بهزيستي به شمار  شناسي مثبت نگر كه يكي از مؤلفه آنها در حيطه روان
  .باشد رود در كشورهاي مختلف صورت گرفته است، همسو مي مي
  
  

  شناسي مثبت نگر وان ر–) جانباز( سربازان جنگ –احساس ذهني بهزيستي : كليد واژگان



  
  

  گزارشي از يك پژوهش
  هاي آن چالشهاي رشته مشاوره در دانشگاهها و راهكار

  
  استاد دانشگاه تربيت معلم نژاد دكتر شكوه نوابي

  :چكيده 
هاي تربيت مشاوره در ايران حدود سي سال با يك دورة  از تاريخچه راهنمايي و مشاوره و برنامه

ها به تربيت مشاور در سطوح كارشناسي، كارشناسي  اين دوران دانشگاهدر . گذرد فترت ده ساله مي
 90(التحصيالن به ويـژه در مقطـع كارشناسـي     باالترين درصد اين فارغ. اند  ارشد و دكترا پرداخته   

ر اسـاس   1371 – 72اند از آغاز سال تحـصيلي   در مدارس به كار مشاوره گمارده شده     ) درصد  ـب
راي ايـن دوره        انشنامه هدايت تحصيلي د    آئين آموزان نظام جديـد متوسـطه در سراسـر كـشور، ـب
اين . آموز پذيرفته شد و مسئوليت اصلي هدايت تحصيلي آنان به مشاوران واگذار شده است دانش

هاي بدون تربيت مشاور دانشگاهها به ويژه در مقطع كارشناسي از سال  در حالي است كه در برنامه
  تحقيقات گسترده. تعداد واحدها تغيير بنيادي صورت نگرفته است تاكنون جز در جابجايي    1367

هاي تربيـت مـشاور    دهد كه برنامه نشان مي) 1381نژاد   ، نوابي1383 ، بهنيا 1374شريفي (داخلي  
هاي مشاوران به  ها، دانش و مهارتها و فنون الزم و كافي جهت انجام وظايف و مسئوليت    دانشگاه

اي و تخصـصي و   هاي حرفه نقش مشاوره متأثر مهارتها و دانش .دهد  نميويژه در مدارس را ارائه  
ا وظـايف و      آموزيهايي است كه در دوران تحصيلي آموخته است كه مي     كار بايـست در ارتبـاط ـب

هاي واقعي  مسئوليتها و نقش تعيين شده در حرفه او باشد امروز گرايشهاي جدي در ارتباط با نياز 
ا احـساس ضـرورت      .  در مدارس وجود دارد شغلي مشاوران–اي   حرفه ده ـب بر اين اسـاس نگارـن

  .هاي آن، اقدام به انجام آن نمود پژوهش در زمينه چالشهاي رشته مشاوره در دانشگاهها و راهكار
شگاههاي كـشور       دهد كه برنامه هاي اين پژوهش نشان مي    يافته هاي فعلـي تربيـت مـشاور در داـن
ه بيـان   . سازد ان در مدارس متوسطه نظام جديد را برآورده نمياي و شغلي مشاور   هاي حرفه   نياز ـب

ا نيـاز    مي هاي تربيت مشاور آموخته ديگر بين آنچه در دانشگاهها در برنامه      هـا و انتظـارات    شود ـب
هاي تربيت  هاي جهاني برنامه ها با استاندارد و اساساً اين برنامه. آموزش و پرورش فاصله بسيار دارد

  .گاههاي معتبر جهان همخواني زيادي نداردمشاور در دانش
  .هايي جهت مقابله و رفع اين چالشهاست مقاله در نهايت حاوي پيشنهاد و راهكار

  



  اي هاي حرفه ها، دانش رشتة مشاوره، مدارس متوسطه، راهكار: واژگان كليدي
  

  ها ها و راهكار شناسي آموزش حقوق چالش آسيب
  

  دكتر هادي وحيد
  دانشگاه شهيد بهشتي ده حقوقيار دانشك استاد

  :چكيده 
نظـام  (بلكه به عنوان يك پديده اجتمـاعي  ) علم حقوق(اي از معرفت  حقوق نه تنها به عنوان شاخه 

گرايي در كشور  همگام با نو. جايگاه مهمي در فرهنگ و ساختمان زندگي مدني انسان دارد) حقوقي
يك قرن پيش شدت يافت، آموزش حقوق به دنبال تحوالت سياسي و نهضت تدوين قانون كه از  

هاي تربيت كارشناسـان و كـارگزاران نظـام جديـد مـديريت سياسـي        در سطوح عالي از اولويت   
كه بعدها هـسته اصـلي تـشكيل    » مدرسه عالي حقوق«اجتماعي شناخته شد به همين جهت پيشينه  

  .گردد دانشكده حقوق قرار گرفت به قبل از تاسيس دانشگاه تهران باز مي
ود كـه       هدف عمده در برنامه    ريزي آموزشي در رشته حقوق، تربيت كارشناسـاني در ايـن رشـته ـب

اين رويكـرد كـه   .  اندوخته شده كارپرداز دستگاه جديد قضايي اداري كشور باشند بتوانند با دانش 
عمدتاً مبتني بر جنبه عملي و كاربردي حقوق در حد نياز اين مراكز است ناشي از ضرورت تامين 

ريـزي درسـي نيـز از     ها بود و سياست آموزشي و برنامه يروي انساني الزم براي اداره اين دستگاه ن
محصول اين تجربه، تاكيد بيشتر بر نوعي دانش فني در حوزه حقـوق  . كرد همين منطق پيروي مي   

  .است» دانش حقوق«بود تا بر آنچه كه به معناي دقيق كلمه 
شود كه معماري آمـوزش حقـوق    ز اين تجربه، احساس مياينكه پس از گذشت بيش از يك قرن ا   

نظـر، هـم    قلمرو اين تجديـد . نظر احتياج دارد هاي جديد به تجديد متناسب با شرايط فعلي و نياز     
گيرد هم كيفيت و روش آموزشي را اين بازنگري مستلزم  ماهيت و مواد درسي موجود را در برمي 

صي آمـوزش حقـوق در مراحـل كارشناسـي و     طرح و تنظيم جديدي از مقاطع عمـومي و تخصـ     
  .تحصيالت تكميلي نيز خواهد بود

مطالعات «توان آنها را  اي از دروني كه مي در بخش مربوط به مواد درسي، توسعه و تكميل مجموعه
مطالعـات فنـي   «شود كه بتوانند در كنار درسهاي مربوط به حوزه  ناميد پيشنهاد مي » انتقادي حقوق 

اي از معرفت و به عنـوان    بيشتر در شناخت و كاربرد حقوق به عنوان شاخه   موجب تعميق » حقوق
  .دانش فني گردد



ر جنبـه      هـاي ميـان    از نظر روش، همراه كردن آموزش نظري و تلفيق عملي از يك سو و تاكيـد ـب
ا واقعيـت      آموختگان را بطور واقعـي  هايي از حقوق از سوي ديگر، دانش اي در بخش    رشته تـري ـب

  .سازد  ميحقوق آشنا
بيني سال چهارم به عنوان يك دوره تخصصي  تر كردن آموزش در مقطع كارشناسي با پيش تخصصي

شود بتوان دوره آموزش در مقطع كارشناسي  بعد از سه سال آموزش عمومي، موجب مي) 1ماستر (
 حالي كشد به يك سال تقليل داد در كه گاهي عمال به بيش از دو سال طول مي) 2ماستر (ارشد را 

اي  و حرفه)  پژوهشي2ماستر (تواند با داشتن يكي از دو گرايش پژوهشي  اين دوره يك ساله مي   
ا گـرايش       دانش. تر باشد تر و هدفمند  كاربردي) اي   حرفه 2ماستر  ( آموختگـان كارشناسـي ارشـد ـب

التحـصيالن   توانند براي تكميل تحصيالت خـود راهـي مقطـع دكتـري شـوند و فـارغ       پژوهشي مي 
هاي موجود جامعه جذب  تر با نياز توانند زودتر و هماهنگ اي مي شناسي ارشد با گرايش حرفه     كار

  .بازار كار شوند
نظر در ماهيت، شكل، محتوا، منطق و ساختار آمـوزش حقـوق در    عالوه بر تاكيد نسبت به تجديد   

ردن     سطوح عالي دانشگاهي مي   اال ـب فرهنـگ  بايست به دغدغه آموزش عمومي حقوق به منظـور ـب
حقوقي عامه مردم از يك سو و آموزش حقوق در سطوح پيش دانشگاهي از سوي ديگر نيز توجه    

  .داشت
  
  

 – حرفه حقوق – مطالعات انتقادي –اي   مطالعات ميان رشته– آموزش عالي –حقوق : ها كليد واژه
   دكتري– ماستر – ليسانس – منطق حقوق –پژوهش حقوق 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : هفتممحور
  راه كارهاي ارتقاء علوم انساني و رشته هاي آن در كشور

  
  :موضوعات

   ترويج تفكر انتقادي و خالق -
   بازنگري در جايگاه علوم انساني در نظام آموزشي و پژوهشي كشور-
   بازنگري در جايگاه علوم انساني در فرهنگ عمومي-
  هاي عمومي  توجه به علوم انساني در رسانه-
  هاي علوم انساني در دانشگاهها و مراكز پژوهشي سائل و مشكالت رشته تبيين م-
  ريزان  سياستگذاران و برنامه، تبيين اهميت علوم انساني براي عامه-

  
  
  



  
  

  هاي آن در ارتقاء فرهنگي و اجتماعي جامعه نقش علوم انساني و رشته
  

  محمدرضا ارشد
  :چكيده 

ت و برتري را به خا طر عقل و معرفت خود شك انسان اشرف مخلوقات است و اين شراف بي
به دست آورده است به همين منظور بايد براي استفاده صحيح از عقل خود خودش را بهتر 

شناخت عملي انسان يكي از شرايط مهم سعادت فردي و اجتماعي او مي باشد، اين . بشناسد
د نقش علوم انساني در شو باشد در اين مقاله سعي مي شناخت علمي به عهده علوم انساني مي

شود علوم  ارتقاء فرهنگي و اجتماعي جامعه بررسي شود ابتدا، تعريفي از علوم انساني بيان مي
علومي كه به مطالعه اراده و نفسانيات انسان و تأثير . باشد انساني همان شناخت علمي انسان مي

ساني در شناخت غرايض پردازد و در اين مقاله سعي مي شود اهميت علوم ان آن بر رفتار مي
انساني و آموزش نحوة ارضاء و كنترل آنها بيان شود هر چه كه اين غرايض توسط علوم 

ريزي  اجتماعي بهتر شناخته شوند و قوانين اجتماعي مناسب با آنها توسط علوم انساني طرح
 رشد شود زمينه ارتقاء فرهنگي بهتر فراهم مي شود همچنين اهميت علوم انساني در ايجاد و

ارزشهاي عموميت يافته متناسب با روحيه صنعتي جامعه بيان مي شود بطور كلي اهميت علوم 
انساني در فراهم كردن شرايط نظم اجتماعي، تعهد اجتماعي، حس مسئوليت پذيري، داشتن 

ايجاد انسجام و يكپارچگي و ايجاد روحيه نقد و انتقادپذيري  اي ، تعامالت گرم، اخالق حرفه
  .كند  شود كه اين ويژگيها شرايط ارتقاء فرهنگي و اجتماعي جامعه را فراهم ميبيان مي

  
  

علوم انساني، فرهنگ، روابط اجتماعي، نظم اجتماعي، تعهد اجتماعي، ارزشهاي  :ها كليد واژه
  ، غرايض انسانيناي ، انسجام و يكپارچگي، قواني عموميت يافته، تعامالت گرم، اخالق حرفه

  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  »لوم انساني و جايگاه آن در نظام آموزشي ماع«
  )حوزه ادبيات و زبانهاي خارجي(

  دكتر اكبر اصغري تبريزي 
 )واحد خوراسگان(استاد ادبيات فرانسه دانشگاه آزاد اسالمي 

  :چكيده 
اي كه پروردگار عالم اراده فرمود تا از خلوت با عرشيان در آيد و جمال جميلش را  از همان لحظه

، علوم انساني نيز پديدار گشت، چه در همان لحظه مبارك بود كه به تعبير  ان متجلي سازدبر فرشي
علي نبينا و آله (را به اولين مخلوق و اولين رسول خويش حضرت آدم » اسماء«قرآن كريم همه 

و از بين اين ) آيه سي و يكم از سوره بقره (»و علم آدم االسماء كلها«: تعليم داد) عليه السالم
گردد علوم انساني از  كه به ظن يقين كل معارف  اول و آخر جهان هستي را شامل مي» اسماء«

اي برخوردار است، چرا كه علوم مزبور به نام نامي انسان، كه به شهادت همه اديان  جايگاه ويژه
 اين. اي است از جالل و جمال رب، گره خورده و از اين ناحيه شرفي ويژه يافته است الهي جلوه
 عالوه بر مدلول رايج و متعارف آن كه همان نامهاي جالله خداست و در جايي »اسماء«لفظ قرآني 

 از 180 آيه )الخ.... (وهللا االسماء الحسني ( نيز تكرار شده است »اسماء الحسني«ديگر با عبارت 
آن  يا به جمع »كلمه«رسد در مفهومي خاص و رمز آلود با لفظ  ، به نظر مي)سوره االعراف

 مالزمتي نزديك داشته، چه اين لفظ نيز كراراً در كتاب آسماني ما در قالب مضاميني گاه »كلمات«
  . متفاوت وگاه مترادف آمده است

ي مردم  اگر ما هم اكنون در جامعه به طرز غم انگيزي شاهد رويگردان شدن جوانان و حتي قاطبه
 در نظام غلط آموزشي خودمان جستجو كنيم كه ي آنرا بايد همانا از كتاب و كتابخواني هستيم ريشه

از امتحانات متأسفانه غولي براي دانش آموزان و دانشجويان ساخته است، چيزي كه جز تشويش و 
در صورتيكه ما . آورد  رواني براي آنان به ارمغان نمي- اضطراب و انواع بيماريهاي روحي

را با سنجش و ارزشيابي مستمر ) ناتيعني امتحا(ي تشويش و اضطراب  توانستيم اين مايه مي
آموخته هاي دانش آموزان و دانشجويان در سر كالس درس توسط مسئول همان درس بطور 

جايگزين كنيم و با اين كار ضمن روح ) يك جلسه تدريس، يك جلسه كنترل آموخته ها(متناوب 
ا نزد آنان تقويت ي آزاد و تجزيه و تحليل شخصي ر بخشيدن به كالس درس، عشق و ذوق مطالعه



و قوه تمييز و تفكر و تصور را در آنان پرورش دهيم و اين يعني پاسداشت حرمت و كرامت 
  . اي است از روح خدا انسان، انساني كه تصويري است از صورت، يا نفخه

  
  علوم انساني ، نظام آموزشي، كلمه، امتحان، اضطراب و تشويش: كليد واژه ها

  قترويج تفكر انتقادي و خال
  
  پريسا ايران نژاد
   عضو دانشگاه آزاد كرج

  :چكيده 
در جهان پيشرفته و متمدن امروزي همواره سخن از كلماتي به ميان مي آيد كه در نظر اول كامالُ  
موجه ، منطقي و انسان دوستانه مي باشد ،ولي وقتي اين گونه كلمات جامه عمل بر تن مي كنند      

اين گونه تضاد فكـري و  .ادالنه و غير موجه تجلي مي نمايند ،به شكل رفتارهاي تبعيض آميز ،ناع   
عملي از درون افراد در زندگي شخصي و اجتمايي آنان برخاسته و جوامع بشري را در بر مي گيرد 

تفكر نيز از آن جمله .كلماتي چون آزادي ،تساوي حقوق بشر ،عدالت ،درستكاري و تفكر منطقي .
  .اطن مبهم و پيچيده اي دارد كلماتي است كه ظاهر فريبنده و ب

تفكر در واقع تالش سنجيده اي است كه كه در جهت شكل دادن ،بيان و تكوين مداوم جمـالت    
به عبارت ديگر براي رسيدن به يك فهم مشترك و درك مشابه از . نامفهوم ذهني صورت مي گيرد 

ه فهـم   در يك جامعه دموكراسي ا .امور نيازمند سعي و تالش وسيع ذهني هستيم     بتدا افراد بايد ـب
مشتركي در ارتباط با حقوق ،وظايف و تكاليف خود دست يابند كه نيازمند استفاده از آمـوزش و     

  .روشهاي منطقي و معقول مي باشد 
راي       جهاني كه ما در آن زندگي مي كنيم محلي است براي ديدن ،شنيدن و تبادل نظر كـه بايـد ـب

 هايي كه واقعييت ناميـده مـي شـوند ،وارد شـبكه هـاي      سازگار شدن با محيط و همينطور پديده     
بنابر اين الزم است كه واقعيتها شناخته ،فهميده و بعنوان تجربه تفسير گردند .ارتباطي وسيعي شد   

وظيفـه سـنگين برقـراري ارتبـاط      .كيفيت آينده فرد و جامعه كامالً بستگي به نوع تفكر آنهـا دارد   .
  .بر عهده علوم انساني و متخصصان آن رشته مي باشد مناسب و درست بين جوامع انساني 

ه     در نتيجه بر دانشمندان و مربيان علوم انساني است كه به منظورحفظ شئونات انساني و رسيدن ـب
فهم و درك مشترك جهاني به پاخاسته و با نظريات جديد در رشته هاي مختلف علوم انساني راه   

اين امر محقق نخواهد شد مگر در .نساني هموار سازند سعادت و تعالي را براي رسيدن به كمال ا  



سايه بررسي عميق در تفكر نوع بشر و پرداختن به آموزش مهارتهاي تفكر بخصوص تفكر انتقادي 
  .و خالق 

  
  تفكر انتقادي ، تفكر خالق، درك مشترك جهاني مفاهيم، علوم انساني: كليد واژه ها

  
  ترويج تفكر انتقادي و خالق

  براي ارتقاء علوم انساني راهكارهاي 
  آمنه بختياري

  
  :چكيده 

در جهان كنوني متأسفانه متناسب  با  اهميت انديشه و  نقش سرنوشت ساز آن در آينده ،      
به تفكر بها داده نشده است و كماكان مهارت هاي فكري در زمره آموزش و پرورش در نيامده 

 ، تفكر خالق  ،  تفكر انتقادي  و است و در اين راستا ضرورت تدريس درست انديشي
بنيانگذار تفكر  دكتر ادوارد دبونو. مهارت هاي آن در طول دوران  تحصيل كامالً مشهود است  

 تفكر سرچشمه اصلي تمامي نيروهاي انساني است  و هر قدر در آن «: جانبي معتقد است 
ليكن افراد داراي تحصيالت  . »م متبحر شده باشيم باز هم بايد  بخواهيم كه بهتر و بهتر بينديشي

  .عاليه آنقدر سرگرم آموختن تفكرات ديگران هستند كه خود فرصت فكر كردن ندارند
در اين مقاله تالش خواهد شد هدف حاكم بر الگوي  تفكرانتقادي و خالق يعني تربيت دانش 

  . د آموزان متفكر ، معلمان متفكر و مدارس آموزشي تفكرمدارمورد تحليل قرار گير
  

  علوم انساني، ترويج ، تفكر خالق، تفكر انتقادي، ارتقاء ، راهكارها: كليد واژه ها 
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  بازنگري در سر فصل دروس، نياز امروز راهنماي فردا
  دكتر سعيد بزرگ بيگدلي
  استاديار

  : چكيده 
ي موضوع مبين  سابقه. ريزي درسي است ترين مباحث در نظام آموزش عالي برنامه يكي از اساسي

اند كه  ريزان درصدد آن بوده آن است كه در آغاز تكوين آموزش عالي كشور در شكل جديد، برنامه
هاي دانشگاهي بتدريج با گسترش مراكز آموزش  ضمن تهيه و تنظيم سرفصل دروس براي رشته

 براي ي زبان و ادبيات فارسي را بصورت يكسان هاي درسي بويژه رشته هاي رشته عالي سرفصل
ريزي  گيري شوراي عالي برنامه اين رويكرد باعث شكل. همه مراكز آموزش عالي به اجرا درآوردند

در وزارت علوم و آموزش عالي گرديد كه در جاي خود باعث تنظيم امور در اين حوزه و نظارت 
ش هاي كشور گرديد،ليكن اين روش مثل هر رو ه هاي تحصيلي در دانشگا بر برنامه درسي رشته

از جمله . اي نيز داشته است ديگر تمركز گرايانه برغم برخورداري از نكات مثبت نقاط ضعف عمده
هاي تخصصي و در نيتجه عدم مشاركت  توان به محدوديت تعداد اعضاي كميته ها مي اين ضعف

هاي درسي، لحاظ نكردن  ها و مراكز آموزش عالي مجري آن رشته در برنامه ريزي ي دانشگاه همه
ها، محدود كردن متون  ريزي و تنظيم سرفصل تضيات هر دانشگاه و بالطبع گروه مربوط در برنامهمق

و منابع مورد استفاده به برخي آثار خاص، گرايشي نشدن رشته زبان و ادبيات فارسي و به تبع آن 
 و هاي ادبيات و هماهنگ نبودن با نيازهاي جامعه محدود شدن تدريس و تحقيق در بعضي از حوزه

. گرايي گريبانگير اين رشته گرديده است مقتضيات روز در اين رشته اشاره كرد كه در تمركز
سياست وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در سالهاي اخير در واگذاري اختيارات بيشتر به 

ريزي درسي موجب شروع تحوالتي اساسي در رشد  ها و مراكز آموزش عالي بويژه برنامه دانشگاه
ها و  هاي كشور بوده است كه در صورت تداوم اين سياست هاي علمي در دانشگاه اليتكيفي فع

در اين مقاله نگارنده كوشيده . حمايت جدي از آن مي تواند در اين عرصه تاثيري مهم داشته باشد
 دروس در  ريزي درسي بويژه تنظيم و تدوين سرفصل اي كوتاه از برنامه است ضمن بيان پيشينه

ان و ادبيات فارسي در ادامه ضمن تشريح اهميت موضوع راهكارهايي در جهت ي زب رشته



ي زبان و ادبيات فارسي پيشنهاد  ريزي بهتر در اين زمينه با هدف ارتقاي سطح كيفي رشته برنامه
  .دهد

  برنامه ريزي درسي ـ سرفصل دروس ـ آموزش عالي ـ زبان و ادبيات فارسي: واژگان كليدي
  
  

ش اثربخشي يادگيري با كاهش موانع ادراك متقابل از مقاصد بستر سازي افزاي
  هاي درسي، تدريس استاد و يادگيري دانشجويان ريزي محتواي كتاب برنامه

  عضو هيئت علمي دانشگاه تربيت معلم تهران دكتر محمدرضا بهرنگي
  :چكيده 

مقاصد بيان شده اي براي مفهوم  كننده در پيشينة تدريس و يادگيري اصطالحات گوناگون و گيج
و  هاي رفتاري آموزشي و پرورشي هدف) 1998(و پتي ) 1999(به طور مثال، وارينگ . است
) 2000(هدينگتن . برند آمدهاي يادگيري را در معناي مشابه براي مقاصد به كار به كار مي پي

يادگيري آمدهاي  را از پي) خواهد در تدريس خود انجام دهد آنچه كه معلم مي(هاي رفتاري  هدف
هاي مشخص اسمارت را در  پتي عنوان هدف. سازد متمايز مي) آنچه كه شاگرد در واقع ياد گرفته(

برد كه هر حرف آن در انگليسي به ترتيب به معناي مشخص،  معناي مشابه براي ستانده به كار مي
يازهاي براي طراحي پيشرفت شاگرد با ن. قابل سنجش، مقبول، واقعي، محدود به زمان مي باشد

رابرت . برند آمد اسمارت كلمه هدف نشانه شده را در اغلب اوقات به كار مي ويژه در رسيدن به پي
 كه هر حرف نشان دهندة يك اصطالح ABCDگر از چهار حرف الفباي زبان انگليسي يعني  مي

معادل اين چهار حرف در زبان فارسي كلمه . كند براي توصيف هدف رفتاري است استفاده مي
است كه هر حرف آن برگرفته از اول كلمات مخاطب يعني شاگرد، رفتار، شرايط، و درجه » مرشد«

  .مناسب براي يادگيري يك مفهوم درسي است
بندي هدفهاي  طبقه. اند ها سخن گفته بندي هدف  تاكنون نويسندگان بسياري از طبقه1964از سال 

 توسط 1956ي معتبر آمريكا در سال ها مشخص در نتيجة گردهمايي معاونان آموزشي دانشگاه
ها و  ارزش(و عاطفي ) هاي عقلي ها و توانمندي مهارت(بنيامين بلوم در سه حيطه شناختي 

هاي مشخص به رفتارهاي قابل مشاهده و نه  هدف. و روان حركتي تدوين و معرفي شد) ها نگرش
اصطالح هدف در حال حاضر اين مقاله به منظور كاهش اين پيچيدگي . سازد تدريس چند برابر مي

را براي هدف كوتاه مدت رفتاري و هدف فراحال ميان مدت را براي هدف جزيي و هدف فراحال 
بلند مدت را براي منظور انتخاب كرده و از آن در بسترسازي افزايش اثربخشي يادگيري با كاهش 

س استاد و يادگيري هاي درسي، تدري ريزي محتواي كتاب موانع ادراك متقابل از مقاصد برنامه



براساس الگويي معرفي شده مي توان ارتباط بين ادراك استاد از .  كند دانشجويان استفاده مي
محتواي درس، ادراك او از يادگيري در موقع تدريس و ادراك شاگرد از محتوا و روش يادگيري را 

ا و افزايش اثربخشي درك متقابل اين عناصر موجب كاهش ابهامات و نزديكي بين آنه. همساز نمود
  .شود آموزشي مي

ع ادراك، كتابهـاي درسـي،          : واژگان كليدي  ساني، علـوم تربيتـي، افـزايش اثربخـشي، مواـن علوم اـن
  دانشگاهها

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  گيري از  هاي علوم انساني در بهره بررسي شرايط رشته
  رويكرد ياددهي ـ يادگيري خالق

  
  يالسادات حسين دكتر افضل

  عضوت هيئت علمي دانشگاه تهران
  :چكيده 

سازي يا  ها، اهداف، محتوا و امكانات آموزشي نقش مؤثري در فعال دانشگاهها با توجه به نوع برنامه
اي كه فرا روي  با توجه به سرعت توليد علم و آينده ناشناخته. تخريب توانايي خالق افراد دارند

ها و   به صورتي هماهنگ با اين تحوالت به بازنگري در برنامهالزم  است دانشگاه نيز بشر قرار دارد،
مداري را محور  راهبردهاي آموزشي خود پرداخته و راهبردهاي آموزشي خالق و مبتني بر مسئله

راهبردهايي كه ماهيتاً مبتني بر فعاليت و مشاركت يادگيرنده . فعاليت آموزشي خويش قرار دهد
جريان يادگيري نقشي اساسي در پرورش قدرت تفكر و ترويج نمودن دانشجويان در  فعال. است

. توانايي خالق آنها دارد، مشاركت يادگيرنده در جريان يادگيري، شاخص اثر بخشي آموزش است
در كالسي كه يادگيرندگان، فعال باشند، خود به صورت خودجوش به دنبال كشف و حل مسائل 

  .پردازند رفته و به ابداع و نوآوري مي
هاي فني ـ مهندسي، منابع طبيعي  شود كه به مقايسه رشته اين مقاله گزارش پژوهشي ارائه ميدر 

گيري از روشهاي ياددهي ـ يادگيري مبتني بر  علوم انساني در دانشگاه در زمينه ميزان بهره
  .پردازد مداري است، مي مسئله

يري راهبردهاي مختلف هاي مختلف از نظر به كارگ دهد بين دانشكده نتايج پژوهش نشان مي
هاي فني ـ مهندسي، منابع طبيعي، بيشتر از  داري وجود دارد به صورتي كه در دانشكده  معني تفاوت

لذا ضرورت بازنگري و تغيير . شود راهبردهاي آموزشي مبتني بر مسئله مدارانه استفاده مي
جهت توليد دانش كامالً هاي علوم انساني در  ريزي راهبردهاي ياددهي يادگيري در رشته برنامه

  .محسوس است
  
  



  علوم انساني، علوم تربيتي، يادگيري خالق، ياددهي، دانشگاه ها: واژگان كليدي
  
  
  

  شناسي آن سيب راهكارهاي ارتقاي علوم انساني و آ
  دكتر بتول خسروي
  عضوت هيئت علمي دانشگاه آزاد اسالمي ـ واحد پرند

  
  :چكيده 

 برفرهنگ و انديشه يك سرزمين علوم انساني است، كه در طول زمان ترديد از عناصر تأثيرگذار بي
علوم انساني اگرچه از غناي كافي برخوردار بوده . با دگرگون شدن علوم ديگر متحول گرديده است

است ولي در سير تحول فكري جوامع در اين مرز و بوم نتوانسته است جايگاه مناسب خود را 
 هرگونه تغيير و دگرگوني در ساختار علوم تجربي و رياضي برهمه روش است كه. ورد بدست آ

بدنبال خود تغيير قابل توجهي در نگرش به فرهنگ و انديشه جامعه خواهد گذاشت، در حالي كه 
علوم انساني بايد بينش زمينه هر تحولي باشد و اين مهم خود مستلزم حضور علوم انساني همپاي 

له تالش دارد ابتدا با تعريف صحيح علوم انساني به نقش و نگارنده در اين مقا. ديگر علوم است
جايگاه آن در روند رشد و بسط تفكر به طور اعم و گسترش تفكر اسالمي به طور اخص بپردازد 

هاي مختلف به ارائه راههاي مناسب رفع اين  آنگاه باتوجه به عمل ناكارآمدي علوم انساني در حوزه
  :ه اين علل مي توان اشاره نمودبه طور خالصه ب .علل همت گمارد
پردازي قوي و دقيق در راستاي تعريف د رست و گويا از اين علوم و بيان نقش آن  ـ نداشتن نظريه

  در اعتالي جوامع
  رادفرغبتي نيروهاي توانمند به واسطه شفاف نبودن آينده اجتماعي آن ا ـ بي

در نهايت به تن نداشتن توانايي تحليل  بيلي ذهن،ـ روشمند نبودن آموزش در سطوح مختلف كه 
  انجامد صحيح از مطالب و نيز نبود تفكر خالق و نقاد مي

هاي علوم انساني از علوم تجربي و رياضي و مهجوريت علوم انساني بواسطه  ـ فاصله گرفتن رشته
  ... متون و موانع اجتماعي، ساختار

 و تدريس نمودن آن بدون شناخت ـ حضور نداشتن علوم انساني در متن زندگي و به حاشيه رفتن
  انجامد نيازهاي جامعه كه به ناكارآمدي اين علوم در رفع مشكالت جامعه مي



رسد كه با شناخت و توسعه روشهاي آموزش علوم انساني در مقاطع مختلف به تسهيل و  بنظر مي
متون پرداخت  ميقبهبود آنها پرداخت و با بيان منطق مناسب اين علوم و زبان آشنا به فهم دقيق و ع

هاي متعدد در هر رشته كه به تنوع در اين رشته و گرايش  و با تربيت متخصصان به زير شاخه
  .نمايد، همت گماشت بسوي آن كمك مي

  .پردازي، تفكر خالق، مهجوريت، ساختار متون فرض، بسط تفكر، نظريه تحول، پيش: كليد واژه
  هاي سياسي جامعة علم محور بايسته

  
  تياحمد درس

  :چكيده 
.  هر خاكي برويد و در هر شرايطي بر خود ببالد و رشد يابدرعلم و دانش درختي نيست كه ب

ها،  هاي مناسبي نيازمند است و تا زماني كه اين زمينه توسعه و گسترش علم، به بسترها و زمينه
ش و مهد جوامع بشري، بستر پيداي. پذير نخواهد بود مهيا نشود، رشد و گسترش آن نيز امكان

پرورش علم و دانش است اما برخي از جوامع بهتر و بيشتر از بقيه در توسعه آن توفيق پيدا 
اند كه در مقاطعي، از تاريخ خود بازار علم و دانش را رونق  بعضاً نيز جوامعي بوده. اند نموده

  .اند اما بعد از مدتي، ركود و جمود برآنها حاكم شده است بخشيده
ها و شرايط و عوامل بيروني گسترش علم را مورد بررسي قرار  كوشد زمينه مقاله حاضر مي

آورد، جامعه  هاي مساعد گسترش علم را فراهم مي اي را كه زمينه دهد، و در اين راستا، جامعه
 2گيري از  نامد و تالش خواهد شد كه ويژگي هاي عمومي اين جوامع را با بهره علم محور مي

اند بطور موردي بررسي   جوامعي كه در توسعة علم موفق بودهنخست: عامل مشخص نمايد
هاي رايج در  بر بررسي نظريه: هاي اجتماعي آنها استخراج خواهد نمود، دوم نموده و ويژگي

ويژگي هاي خاص علم و دانش علوم انساني را استخراج و شرايط اجتماعي  فلسفة علم،
نجا كه دولت و سياست، از جايگاه بسيار اما از آ .مناسب براي آنها را بيان خواهد كرد

ق ياثرگذاري در طول تاريخ ايران برخوردار بوده است و نقش اساسي در توفيق يا عدم توف
جريانهاي اجتماعي و فرهنگي برعهده داشته است و كماكان اين نقش خود را حفظ نموده و 

و ميزان اثرگذاري آن گري گستردة آن، گوياي اهميت  گسترة نهادي، تنوع كاركردي و تصدي
در فرايندهاي اجتماعي و فرهنگي است، و از سويي نيز ميان دانش و قدرت در همة جوامع 
بشري ارتباط وثيق و تنگاتنگي وجود داشته و دارد و در مورد ايران، بنا به داليل متعدد تاريخي 

 تالش خواهد شد، تر بوده است، لذا در نوشتة حاضر و اجتماعي اين ارتباط گسترده تر و عميق
 عامل ياد 2هاي سياسي مؤثر در توسعة دانش تمركز شود و با توجه  بر شرايط و زمينه



هاي سياسي  ، بايسته)هاي كلي علوم انساني مطالعه موردي جوامع دانش محور و ويژگي(شده
اي است براي دعوت  ناگفته پيداست، كل اين نوشته طرحواره .اي استخراج گردد چنين جامعه

 صاحبنظران و نويسندگان جهت انديشيدن در شرايط اجتماعي و سياسي توسعة علمي و از
اي علمي  باشد، و تدوين نظريه هاي بسيار دقيق در اين خصوص نمي نگارنده مدعي ارائه نظريه

  .از مجال اين نوشته و از حد بضاعت نويسنده خارج است
  رش علم ، بايسته هاي دروني و بيرونيعلوم انساني، بايسته هاي سياسي، گست: واژگان كليدي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

فناوري كامپيوتر و اينترنت در ترويج و تشويق تفكر انتقادي و  مدل مفهومي نقش
  آموزان خالق در دانش

  )اصفهان(عضو هيات علمي گروه علوم تربيتي دانشگاه آزاد خوراسگان  دكتر جهانبخش رحماني
  :چكيده 

م ذهن در تفكر، تحليل، تركيب و ارزيابي فعاالنه و ماهرانه اطالعات گردآوري شده كه فرآيند منظ
اي  تفكر انتقادي شيوه. نامند گردد را تفكر انتقادي مي بعنوان راهنماي عمل و اعتقاد فرد محسوب مي

ه اي است كه در آن فرد كيفيت تفكر خود را به وسيل از تفكر در مورد هر چيز، محتوا يا مسئله
ترويج و تشويق تفكر انتقادي يكي . بخشد تحليل ماهرانه، ارزيابي و بازساي آن، بهبود و ارتقاء مي

آموزان به كمك  از الزامات اساسي و مهم يك جامعه دموكراتيك است تا با استفاده از آن دانش
 جزوات فناوري كامپيوتر و اينترنت به منابع مختلف اطالعاتي دست يافته و عالوه بر كتاب  و

ها و نظرات را مورد  شوند ساير ديدگاه درسي و يا مباحثي كه در كالس از طرف معلم مطرح مي
در اين صورت است كه كتاب درسي . مطالعه، تحليل، تركيب مجدد، ارزيابي و تأمل قرار دهند

 برخالف روشهاي سنتي، يگانه محتواي آموزشي محسوب نگرديده و معلم نيز به جاي انتقال دادن
  .گردد شان ظاهر مي آموزان در نقش يك كمك كننده به آنها در ساختن دانش اطالعات به دانش

اندازهاي  تفكر خالق يا مولد نوعي از تفكر است كه ايجاد بينشهاي جديد، رويكردهاي نو، چشم
در فرآيند خالقيت غلبه با . تازه، راههاي جديد و يكپارچه فهميدن و ادراك را موجب مي شود

. تفكر واگرا ويژگي مهم خالقبت و آفرينندگي است. ر واگرا در مقابل تفكر همگرا استتفك
هاي جديد اطالعاتي و ارتباطي از قبيل كامپيوتر و اينترنت اين امكان را فراهم آورده اند تا  فناوري
آموزان و ساير افراد بتوانند تفكر واگراي خود را بكار گرفته و يا پرورش دهند و  دانش

هاي  به عنوان مثال برنامه هاي مختلف كامپيوتري از قابليت. پذيري آن را افزايش دهند طافانع
هاي  خصوصيات و قابليت. باشند هاي  جديد برخوردار مي بسيار زيادي براي طراحي و ارائه ايده

هاي بسيار زيادي را براي پروش تفكر خالق   فراوان فناوريهاي جديد اطالعاتي و ارتباطي فرصت
  .آموزان در تمام مقاطع سني و تحصيلي فراهم آورده است دانش



افزارهاي گوناگون و ارائه ويرايشهاي پيشرفته و تغيير يافته آنها با امكانات بيشتر  طراحي و توليد نرم
اي  و متفاوت ، حاصل تفكرات خالقي است كه به كمك فناوري كامپيوتر پديد آمده است به گونه

هاي اقتصادي كشوري مانند هندوستان  ها يكي از سودآورترين فعاليت  برنامهكه توليد و ساخت اين
  .شده است

افزارهاي مختلف كامپيوتري كه در آنها امكان تغيير، ويرايش،  توانند با استفادهاز نرم آموزان مي دانش
 تا هاي مربوط به خودشان است، خالقيت خود را پرورش داده و فرصت يابند آفرينش و ارائه ايده

  .تخيالت و تصاوير ذهني خود را بازنمايي كنند
مقاله حاضر به توصيف و تبيين مدل مفهوميِ نقش فناوري كامپيوتر و اينترنت در ترويج و تشويق 

  .آموزان پرداخته است تفكر انتقادي در دانش
  
  

  تفكر انتقادي، تفكر خالق، فناوري، كامپيوتر، اينترنتعلوم انساني،: ها كليد واژه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  ترويج تفكر انتقادي و خالق
  عفت رسولي ثاني آبادي
  كارشناس ارشد روانشناسي

   :چكيده
در جهان كنوني متأسفانه متناسب  با  اهميت انديشه و  نقش سرنوشت ساز آن در آينده ، به      

 نيامده است تفكر بها داده نشده است و كماكان مهارت هاي فكري در زمره آموزش و پرورش در
و در اين راستا ضرورت تدريس درست انديشي ، تفكر خالق  ،  تفكر انتقادي  و مهارت هاي آن 

در ارزشيابي تفكر خالق و انتقادي ، نوع تفكر ،   .استدر طول دوران  تحصيل كامالً مشهود 
ينندگي ، گستره تفكر ، نوآوري تفكر ، تفكر آفرينشي ، مهارت هاي حل مسأله ، تكنيك هاي آفر

مورد ارزيابي و ...  ، پژوهش هاي خالق ، فرآيندهاي شناختي و 54تفكر انتقادي ، درجات بازفكري
سنجش قرار مي گيرد و ديگر روش هاي متداول و سنتي ، آزمون هاي پيشرفت تحصيلي و 

  .سنجش محفوظات و حافظه دانش آموزان جايگاهي نخواهد داشت 
ه هنر و اطالع از اصول آموزش كارآمد نيازمند است ، منبع      تدريس ثمربخش معلمان ما ب

بسياري از اين اصول در روانشناسي تربيتي نهفته است لذا دست اندركاران تعليم و تربيت قادرند از 
آن بهره جسته و معلمان با استفاده از آن مي توانند تجارب يادگيري ثمربخش و موفقيت آميزي را 

بسياري از متخصصان تعليم و تربيت معتقد اند كه وظيفه . راهم سازند براي دانش آموزان خويش ف
اصلي معلمان پرورش فرآيندهاي شناختي دانش آموزان است لذا معلمان كارآمد ، تفكر خالق را 
در دانش آموزان خود پرورش مي دهند و فعاليت هاي يادگيري را به نحوي سازماندهي مي كنند 

آنان از مهارت هاي مختلف . كر انتقادي در دانش آموزان بيانجامد كه به پرورش تفكرخالق و تف
روانشناسي تربيتي براي عرضه آموزش معنادار به خصوص در دروس رشته هاي علوم انساني 
استفاده مي كنند از اين رو كالس را ملزم به انتقاد كردن از مطالب درسي ، ساختن ايده هاي خارج 

  .شته ، قوانين يورش فكري را پياده مي نمايند از ذهن و تركيب ايده ها وادا
  

  علوم انساني ، ارتقاء ، راهكارها، تفكرخالق، تفكر انتقادي: كليد واژه ها 
  



  
  
  
  

  مطالعه زبان دوم و رشد تفكر انتقادي
  

  امير مهدوي زفرقندي
  يار گروه زبان و ادبيات انگليسي  استاد

  دانشكده علوم انساني دانشگاه گيالن
  

  :چكيده 
شان  مقاله حاضر تأثير مطالعه زبان دوم بر رشد تفكر انتقادي دانشجوياني كه رشته تحصيلي

اين مقاله حاصل تحقيقي مقدماتي است كه . زبان دوم است را مورد بررسي قرار مي دهد
. مطالعه زبان دوم را به عنوان مستقل و رشد تفكر انتقادي را به عنوان متغير وابسته مي انگارد

اين داده ها مصاحبه . شود هاي كيفي به دست آمده بررسي مي داده ق تحليل موشكافانه،از طري
هاي درسي، فرآوردهاي دانشجويان در دوره تحصيلي  با دانشجويان و استادان، مشاهده كالس

المللي را شامل  و اهداف سياستگذاري دوره آموزشي زبان دوم برگرفته از منابع ملي و بين
نوشتار، توجه خاصي به تاثير برنامه درسي زبان دوم و رشد تفكر انتقادي شده در اين . شود مي

هاي ساير  ها با يافته بعالوه، نتايج اين تحقيق در زمينه برنامه درسي زبان دوم در دانشگاه. است
هاي مدرن در كشورهاي پيشرفته، مقايسه مي  تحقيقات در خصوص برنامه درسي آموزش زبان

ها، راهكارهاي مناسب براي برون رفت از تنگناهاي موجود  ه برخي از كاستيشود و با اشاره ب
كند كه  هايي را ترسيم مي هاي كيفي، روش اين مقاله براساس مشاهده از داده. گردد ارايه مي

سرانجام، . اي منجر مي شود هاي اجتماعي گسترده دروس زبان دوم مي تواند به رشد قابليت
ها و فرهنگ ها و تأثير آن بر رشد تفكر انتقادي  يز آشنايي با ساير زبانمقاله حاضر به نقش متما

  .دانشجويان زبان دوم مي پردازد
  
  

هاي  هاي كيفي، قابليت تفكر انتقادي، زبان دوم، متغير مستقل، متغير وابسته، داده: واژگان كليدي
  اجتماعي



  
  
  
  

  بررسي زمينه هاي پايدار
  مديريت خالقيت

  
  الله شاكري 

  شناس ارشد علوم سياسيكار
 :چكيده 

  ! بيگانگي با دانش . بيگانگي اي بي بديل با ذهن خود و تراوشات آن . چيزي بيشتراز مسخ است 
 ساختاري قائم به ذات را فراهم آورده و – شايد نه به اغراق –گسترش دانش تا آنجا پيش رفته كه 

ش رانده اسـت و در ايـن ميـان قـواي     انسان را بيش از هميشه به انزواي مصرف انديشه هاي خوي 
خالقه بيشترين آسيب را متحمل شده اند ؛ و چنين است كه جوامع ، پيش از آنكه بر مسير تحرك  
سان پـيش از آنكـه در مـسير            و پيشرفت گام بگذارند ، احاطه دانش بر انسان صورت گرفتـه و اـن

عظيم دانش بشري گرفتار مي آيد شكوفايي و خالقيت ذهني و عملي قرارگيرد ، در چنبره  باروري ،
و چشم به حقايق باز نكرده در هجوم روايت حقيقت قـرار مـي گيـرد و از آنجـا كـه ايـن كـالن             
ساختارها هستند كه ابعاد و جهات را تعيين مي كنند ، مديريت دانش رويكرد مسلط را ازآن خود  

  . آگاهي بشري مي پردازد كرده و هرروز بيش از پيش به ساماندهي وصورتبندي فرايند شناخت و 
 موجودي كه تنها محدود به طبقـه بنـدي اطالعـات    –در اين ميان تنها شيوه بازيابي دوباره انسان   

پويش براي يافتن و آموزش ابداع نمونه هاي خالف مـي  .  پرورش خالقيت هاي اوست   –نباشد  
قيت ضروري مي نمايد ، آنچه كه در ارائه طرحي براي پرورش خال.  تواند از هم اينك آغاز شود  

ويژگي خاصي كه انسان را . مديريت يكي از شاخص ترين ويژگيهاي انساني . مديريت آن است 
شري     در يافتن و تداوم فرايندهاي متفاوت زندگي رهنمون بوده و و نتايج شگفتي را در جوامـع ـب

  . رقم زده است 
  
  

 تعلوم انساني ، مديريت ، پايدار ، خالقي: كليد واژه ها 

  



  
  
  
  

  »هاي علمي بررسي منزلت علمي علوم انساني در ميان ساير رشته«
  
  

  زاده السادات شريف دكتر حكيمه
  )استاديار گروه علوم تربيتي  دانشكده علوم انساني دانشگاه مازندران( 

    : چكيده

هاي مختلف و از جملـه در   اي وابسته به نتايج تحقيقات در رشته پيشرفت علمي هر جامعه 
هاي علمي بسيار وسيعي را دربر  ها، حوزه علوم انساني در ميان ساير رشته   . م انساني است  علو
هاي علمي، اقتصادي، سياسي و فرهنگي در ارتبـاط و   اين بستر عظيم با ديگر شاخه     . گيرد  مي

با اين حال منزلت علمي علوم انساني مورد ترديد و تزلـزل قـرار   . باشد تأثير و تأثر متقابل مي 
پيامد چنين وضعيتي اين است كه در مجامع آموزشـي و دانـشگاهي بـه عنـوان     .  است گرفته
.  شـود  هايي غيرقابل كاربرد و ناتوان در حل مشكالت فـردي و اجتمـاعي معرفـي مـي       رشته

بنابراين موضوع علوم انساني و اهميت و ارزش و ضرورت آن در مجامع علمي بايـد مـورد          
هاي عملي بررسي  هاي علوم انساني در جنبه استفاده  رشتهبحث قرار گرفته، علل ناكامي برخي

  . شود
ت علمـي و قابليـت        با توجه به اهميت موضوع، در اين مقاله جايگاه علوم انساني از نظر منزـل

در اين راستا ابتدا به مسأله توليد علم در . كاربرد و علل تزلزل موقعيت مورد بحث قرار گرفته است
هاي تحقيق آن در مقايسه با علوم تجربي پرداختـه شـده، در    وصاً روشعرصه علوم انساني و خص  

ها و  ريزي انتها پيشنهادهايي در ارتباط با ايجاد نگرش مثبت نسبت به علوم انساني و تغيير در برنامه
  . هاي علمي و آموزشي در اين حوزه ارائه شده است گذاري سياست

  
  

  م، روش تحقيق در علوم انساني علوم انساني، متدلوژي علو:  ها كليد واژه
  
  



  
  
  
  
  
  
  

  نقش ترويج تفكر انتقادي و خالق در تحول و ارتقاء علوم انساني
  دكتر حسن شعباني
  عضو هيات علمي دانشگاه عالمه

  :چكيده 
هاي فكري پديده اي نيست كه در عصر حاضر مورد توجه قرار گرفته  عالقه به توسعه توانايي

اما درجهان امروز به دليل تحول . در تاريخ كهن تعليم و تربيت دارداي ريشه  باشد، چنين عالقه
رويكردهاي جديدي نسبت به معرفت  هاي مختلف ، علم و فناوري، انفجار دانش، و پيدايش نظريه

اكثر انديشمندان تعليم و تربيت بر اين باورند كه . بشري و روشهاي آموزش آن مطرح شده است
  .ه بايد نخستين هدف تعليم و تربيت باشدتربيت انسانهاي صاحب انديش

ه  . تفكر در مفهوم وسيع كلمه به معناي جستجوي شعور و آگاهي است      شعوري كه هم معطوف ـب
از تعامـل  . دستيابي معرفت موجود و ارزشيابي آن است، و هم تاكيد بر توليد معرفت جديـد دارد  

جامعيت، . در ذهن شكل مي گيردعناصر مختلف و تركيب كاركردهاي متفاوت انواع مختلف تفكر 
انديشي، سـعه صـدر،    تعمق، انعطاف پذيري، ترديد منطقي، كنجكاوي شديد، ديده گسترده، ژرف     

  )1382شعباني، (اصالت و آزادي از ويژگيهاي اساسي يك تفكر منطقي و معتبر است 
ه تفكـر   اكثـر متخصـصان   . تفكر انتقادي و تفكر خالق از كاركردهاي سطوح باالي تفكر هستند  ـب

ه تفكـر خـالق از منظـر توليـد بكـر و جديـد           انتقادي از منظر  سنجش، ارزشيابي و قضاوت و ـب
ا هـم    اين دو نوع تفكر نه تنها در مقابل هم قرار ندارند، بلكه در بسياري از ويژگي   . نگرند  مي ها ـب

 تفكـر  يكي از بارزترين رويكردهاي تربيتي قرن حاضر توجه به. مشترك و مكمل يكديگر هستند  
انتقادي و خالق در فرآيند ياددهي ـ يادگيري است، و معتقدند كه تربيت انسانهاي صاحب انديشه 

فقر تفكر در جهان امروز را معلول حاكميت ) 1983 (4گولد.بايد نخستين هدف تعليم و تربيت باشد
ر اسـت كـه   بر اين باو) 1996 (5برونر. داند منابع انحصاري و روشهاي سنتي در نظام آموزشي مي 

تري مشخص شده باشد كـه   نظام هاي آموزشي به جنبشي  نياز دارند كه در آن دقيقاً با الزام عميق  
  )18ص .(اي نيازمندند به كجا مي روند و به چه نوع انسانهاي تربيت شده

                                                 
4 .  Goodlad 

5 . Bruner 



ه ويـژه تفكـر انتقـادي و خـالق         متاسفانه به رغم ارائه نظريه    هاي مختلف درباره پـرورش تفكـر ـب
نظام هاي آموزشي رويكردهـاي  . ن نظريه و عمل در اين زمينه فاصله بسيار وجود داردهمچنان بي 

خويش را بيشتر به انتقال اطالعات و تكرار آنها معطوف كرده و از تربيت انسانهاي نقاد و خـالق     
سانهاي متفكـر همـواره درصـد تجهيـز           . اند فاصله گرفته  ه جـاي تربيـت اـن اكثر مراكـز آموزشـي ـب

اي جز ذخيره سازي و بازيافت اطالعـات گذشـته    ي كوچك و سياري هستند كه وظيفه  ها  كتابخانه
كـارگزاران  . ندارند، در حاليكه ارزش يك نظام آموزشي در تربيت انسانهاي فرهيختـه نهفتـه اسـت    

نظام هاي آموزشي بايد باور كنند كه در جهان امروز نيازمند تربيت انسانهايي هـستيم كـه بتواننـد      
 حقايق، سفسطه را از استداللهاي منطقي و شايستگي را از عـدم شايـستگي تـشخيص     عقايد را از  

  .هايي كه از هر سو تحت فشار اطالعات مختلف قرار دارند دهند به ويژه در فرهنگ
ستر و موقعيـت مناسـب نيـاز دارد        صورت نمي تفكر خالق و انتقادي در خالء   ه ـب . گيـرد، تفكـر ـب

اوي، حسن اعتماد و احساس امنيت از عواملي هستند كه در ايجاد انگيزه كنجك موقعيت عدم تعادل،
يكي از عوامل مهم در بسترسازي انديشه بكر و . شرايط تفكر انتقادي و خالق نقش اساسي دارند     

اي فرهنـگ سـلطه    اگر فرهنـگ جامعـه  . اقتدار ريشه در فرهنگ هر جامعه دارد. جديد، اقتدار است  
  .انديشيدن به طور انتقادي در آن جايي نخواهد داشتباشد، طبيعي است كه فكر نو، و 

هاي درسي ويژه  مثالً برنامه. كند هاي آموزشي را تعيين مي فرهنگ جامعه خط مشي و سوگيري نظام
و از پيش طراحي شده، محتواي تحميلي با چهار چوبهاي مشخص تدريس مانع رشد تفكر انتقادي 

  .وخالق خواهد شد
يكي از روشهاي . هاي مناسب شناخته شود ماهيت تفكر موقعيت و فرصتبراي پرورش تفكر، بايد 

هـاي   ها در فرآيند چـالش  درك و فهم تفكر و ماهيت آن درگير شدن، انديشيدن و آزمودن انديشه     
هرگز با تحميل انديشه، و تاكيد براين كه فكـر  . هاي مطلوب است فكري براي دستيابي جايگزين   
. طلبد  تفكر انتقادي و خالق دانش، روش و منش مناسب خود را مي.كنيد متفكر تربيت نخواهد شد

  .اي هرگز تحولي صورت نخواهد گرفت بدون شناخت و باور به چنين مساله
  
  

  تفكر انتقادي، تفكر خالق، علم و فناوري، تحول علوم انساني، : واژگان كليدي
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

) اي ان رشته اي و چند رشتهاي، مي درون رشته(ضرورت طراحي براساس رويكرد 
  در حوزه علوم انساني

  
  زهرا شعباني
  دانشجوي دوره دكتري

   :چكيده
 اند كه  اي تدوين شده هاي دانشگاهي براساس رويكرد درون رشته در نظام آموزشي ايران رشته

قطعه شدن دانش و برخاسته از فلسفه پوزيتيويسم  احتماالً اين رويكرد نشأت گرفته از قطعه
ضمن شناسايي آسيب هاي وضع موجود، نسبت به ضرورت و اهميت . باشد، ضروري است مي

اي پرداخت تا از  اي و چند رشته اي، ميان رشته رشته طراحي رشته دانشگاهي براساس رويكرد درون
آفريني بيشتر در اين خصوص  هاي الزم يادگيرندگان را به تعمق و دانش  اين طريق با ارائه توصيه

  .نيدياري رسا
اي ـ مبتني بر  اي، ميان رشته رشته شود با تحليل و تبيين رويكردهاي درون در اين مقاله تالش مي

به  اي با نگاه تلفيقي و ضرورتهاي تربيتي پيرامون حوزه علوم انساني، بينش سيستمي و چند رشته
  .كارهاي ويژه پرداخت ارائه راه

  
  

اي، رويكرد چند  اي ، رويكرد ميان رشته د درون رشتهرويكر هاي علوم انساني، رشته: واژگان كليدي
  اي رشته

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  

  بررسي روشهاي ترويج فرهنگ تفكر انتقادي و خالق
  

شهيدي   مرتضي 
   كارشناس ارشد آموزش و ترويج

  
  :چكيده 

نيل به . شود دستيابي به تعالي و توسعه هدف عمده كشورهاي در حال توسعه محسوب مي
انساني و پايدار مستلزم استفاده بهينه از كليه منابع در دسترس است  جانبه، متوازن ،توسعه همه 

و اين بيانگر انتقال از روشهاي غير علمي به روشهاي جديد و بر مبناي علمي است كه 
براي اينكه . دربرگيرنده عناصر و اجزاي تكنولوژي جديد و حتي نظامهاي نوين فعاليت است

موفق روشهاي جديد و مفيد را به كار گيرند، ابتدا بايستي اصول آن را  هافراد جامعه به گون اي 
. فرا گيرند و سپس يادگيري به نحوه استفاده صحيح از آن در نظام فعاليت خود اقدام كنند

زماني كه انتقال به تكنولوژي جديد بر مبناي علمي آغاز شود انتظار آنست كه اين نخستين گام 
هاي توسعه را تشكيل  ازده باشد و اين فرآيند اساس و ماهيت برنامهبه طرف نظامهاي پرب

اي آموزشي و يا ارتباطي است و نقش اين نهاد را در   نهادهتلزماي از آن مس دهد و هر مرحله مي
گيرد و لذا در زمينه ترويج فرهنگ تفكر  عرصه آموزشهاي غير رسمي ترويج به عهده مي

ليتهاي ترويجي آن را بهينه سازي كند، بايستي مورد حمايت، انتقادي هر روشي كه بتواند فعا
لذا نيروي انساني ماهر، آماده به كار و كارآمد همواره به . هدايت، تقويت و توجه قرار گيرد

بايستي هر روشي كه گردد،  هاي توسعه ايران مطرح مي عنوان يك عامل محدود كننده در برنامه
تفكر انتقادي باال بردن . جر شود در اولويت توجه قرار گيردبتوان به استفاده بهينه از آن من

داند و ترويج فرهنگ تفكر انتقادي فرآيندي  قدرت تحليل و ارزشيابي مسايل را هدف خود مي
مستمر در جهت عرضه اطالعات ثمربخش به مردم و سپس كمك به آنان در جهت كسب 

فاده مؤثر از اين اطالعات يا تكنولوژي اي الزم به منظور است ، مهارتها و طرز تلقيمعلومات
 . و اطالعات كيفيت زندگي خود را بهبود بخشنداست تا با استفاده از آن مهارتها و معلومات

آموزشهاي رسمي به صورت . آيد و روش رسمي و غير رسمي به اجرا درميدآموزش به 



 آموزشهاي غير رسمي به پيش دانشگاهي و دانشگاهي و راهنمايي، دبيرستان، هاي ابتدايي، دوره
ترويج براي رسيدن به اين اهداف فعاليتهاي . گردد صورت انفرادي، گروهي و انبوهي ارائه مي

هدف ترويج فرهنگ تفكر انتقادي تغيير در ديدگاه . گيرند متعددي را در سطح جامعه به كار مي
آموزشگران با  ن مردم نسبت به مشكالتشان در زمينه حل مسايل به صورت پويا است بنابراي

كنند تا آنها درك روشني از مشكالتشان به دست آورده  مردم مسائل را مطرح كرده و كمك مي
در فعاليتهاي ترويجي فرهنگ . گيرند كه چگونه بر مشكالتشان فائق آيند و همچنين تصميم مي
مخاطبين عنصر اصلي ارائه دانش، مهارت، توصيه اطالعات، سازماندهي تفكر انتقادي از چهار 

از فنون و روشهاي تاييد شده وجود تعداد قابل توجهي . ، ايجاد انگيزه قابل تشخيص است
و مهارتهاي توانند با انتخاب و استفاده از آنها ميزان انتقال اطالعات  دارند كه آموزشگران مي

 گرفته هاي مختلفي به كار در ترويج تكنيك. نظر به فراگيران را به حداكثر افزايش دهند مورد
وقتي آموزشها بر . شوند روشهاي انفرادي، گروهي و انبوهي تقسيم ميشوند كه به صورت  مي

افراد استوار است از روشهاي انفرادي و هنگامي كه به طور همزمان با با به تك  پايه تماس تك
ع كنيم و براي اطال رو هستيم از روشهاي گروهي استفاده مي تعداد بيشتري از فراگيران روبه

اين مقاله . شوند هاي انبوهي به كار گرفته مي رساني و آموزش تعداد بسيار زيادي از مردم رسانه
توان  با نگرشي ترويجي، از روشهايي كه از آنها در ترويج فرهنگ تفكر انتقادي در كشور مي

 اند و همچنين پيشنهاداتي براي استفاده از سود جست، معرفي شده و مورد تحليل قرار گرفته
  .آنها در شرايط كشورمان ارائه شده است

  
  

  تفكر انتقادي، فرهنگ ترويج ،علوم انساني، : ها كليد واژه
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  

  تفكر انتقادي
  

  عباس صادقي 
  صدور انواري
  عضو هيئت علمي دانشگاه گيالن

  :چكيده 
تواند نتايج  ه نظر آنها ميتفكر انتقادي ، از مباحثي است كه فالسفه معاصر پيگير آن هستند و ب«

به نظر اين فالسفه دنياي مدرن نياز به تفكر . مختلفي از جمله نتيجه فرهنگي فلسفي داشته باشد
انتقادي دارد، چون براي افرادي كه در جامعه مدرن زندگي مي كنند آرا و نظرات و مدهاي مختلفي 

اب كرده و مورد نقد و بررسي قرار دهيم و شود و اين فرد بايد از ميان آنها يكي را انتخ پيشنهاد مي
بعضي را كنار بگذارد و آنچه بهترين است را انتخاب كند، اين نوع تفكر در سنت اسالمي جايگاه 

در اين مقاله ابتدا به بحث و بررسي تفكر انتقادي پرداخته و سپس جايگاه آن در . اي دارد ويژه
اهكارهايي براي ايجاد يك كالس درس انتقادي و مكتب اسالم مورد بحث قرار گرفته و در خاتم ر

  ».ويژگيهاي تكاليف انتقادي اشاره شده است
تفكر .  اسگرايي را در مقابل قياس ارسطويي مطرح كرد در قرن نوزدهم جان استورات  ميل منطق

كند مفاهيم ساده را در برخورد انتقادي با  انتقادي صورت جديدي از منطق است كه اوالً سعي مي
ثانياً از دستاوردهاي بخشهاي ديگر فلسفه مثل فلسفه زبان، . فراد و ارزيابي افكار به كار گيردا

گيرد تا بسادگي بتواند افكار مختلف را ارزيابي  معناشناسي، و معرفت شناسي و امثال آن كمك مي
  .كنم

معه بياورند ايده اصلي اين تفكر اين بود كه روشهاي فلسفي و روشهاي فكر كردن را به درون جا
براي اين كه اين كار انجام شود . كه تنها راه آن از طريق آموزش و پرورش و نهادينه كردن آن است

اند موضوعات فكري مناسب و مورد نياز كودكان  متون فلسفي محض را كنار گذاشته و سعي كرده
  .ها بكنند و از اين طريق آن را به آموزش و پرورش تزريق كنند را وارد داستان

  
  

  علوم انساني، تفكر انتقادي، روش هاي فلسفي: واژگان كليدي



  
  
  
  

  هاي ادبي در ايران موانع پيشرفت پژوهش
  

  دكتر مريم صادقي
  استاديار دانشگاه آزاد اسالمي ـ واحد تهران مركز

  
  :چكيده 

ي زبان و ادب فارسي و موضوعات گوناگون آن مانعي بزرگ در راه ارتقاء  گستردگي رشته
بدين معني كه در غالب آثار منظوم و منثور ادب فارسي در گذشته از . هاي ادبي است پژوهش

هاي روز نظير فسلفه و نجوم و پزشكي و علم سياست و  تمامي موضوعات علوم و دانش
ي ايراني در طول قرون متمادي و مستمر بوده  عرفان و نظاير آن سخن رفته و تنها بستر انديشه

تر شده  ي خود وسيع ضوعات در عين آنكه توانايي ادبيات از حد بايستهاين گستردگي مو. است
در نتيجه محققان وقتي به پژوهش . هايي مواجه كند گران اين عرصه را با دشواري و پژوهش

ي تخصصي  پردازند ناگزيرند موضوعاتي را بررسي كنند كه در حوزه ي متون ادبي مي درباره
ي خاص ادبيات در طول سالهاي  ثاري است كه در حوزه ي ديگر كثرت آ نكته. آنها نيست

ي تحرير درآمده  متوالي پس از ورود دين اسالم در ايران، بدست خالق اديبان ايراني به رشته
توان نتيجه گرفت كه سه عامل گستردگي حوزه زماني  با توجه به نكاتي كه  ذكر شد مي. است

اند كه  ادبي مهمترين موانعي هستند كه باعث شدهو تعدد آثار نظم و نثر و تنوع موضوعات آثار 
كه (نظران اين عرصه  هاي گسترده محققان و صاحب هاي ادبي در ايران به رغم كوشش پژوهش

ي آن است در جهان پرشتاب  آنگونه كه شايسته) نظير است ها در حد خود بي در برخي زمينه
بنابراين الزم . ي و پيشرو داشته باشدهاي ابتكار علم و دانش نتواند سرعت الزم را در پژوهش

ي مناسب براي خلق  ريزي الزم در رفع آنها زمينه تر اين موانع و برنامه است با شناخت عميق
  .هاي ادبي فراهم كرد پژوهش

  
  

  هاي ادبي ـ ادب فارسي ـ متون نظم ـ متون نثر پژوهشعلوم انساني، : كليد واژه



  
  
  
  

  ترويج تفكر خالق
  دممعصومه صمدي مق

  
  چكيده

. هاي تفكر انتقادي در مجامع آموزش و پرورش موضوع جديدي نيست توجه به گسترش توانايي
اگرچه هدفهاي نظامهاي آموزشي و ادعاهاي مسئوالن، متصديان و مجريان آموزشي مي توان توجه 

 به آموزان  جهاني براي تشويق دانشت رغبلي تفكر را به وضوح مشاهده كرد اما در عم به مساله
  .تفكرانتقادي و منطقي وجود ندارد

معلمان با وجود اظهاراتي كه حاكي از پذيرفتن اين فرض است كه تفكر راه را براي آموزش بيشتر 
ي حفظ  هاي قالبي و حذف حقايق و ايجاد محيط خشك انضباطي زمينه باز مي كند همواره با شيوه

هاي آموزشي سالم مغايرت  ا هدفهاي محيطكه اين امر ب. كنند كردن اطالعات درسي را فراهم مي
اين نكته فراموش شده است كه حفظ كردن سواالت و انباشتن ذهن از اطالعات مرتبط و . دارد

براي آنكه . شود ها امكانات و قابليتهاي افراد مي نامرتبط با زندگي واقعي باعث هدر رفتن هزينه
هاي  آموزان شيوه تربيت شود بايد به دانشم جامعه انسل پويا و تالشگري در پيشبرد ثبات و دو

ي جامعه و تفكر در مورد زندگي خويش را آموزش داد و بهتر است كه در مورد  قضاوت درباره
پرورش مهارتهاي تفكر انتقادي آموزش و پرورش و افراد مرتبط با آن از حرف و نظر گذر كنند و 

توجه به ضرورت و اهميت اين موضوع ها وارد وادي عمل شوند تا با  براي پرورش اين مهارت
براي عصر حاضر دانش آموزاني متفكر، منتقد و داراي تفكر منطقي و متناسب با شرايط اين دوره 

  .تربيت شوند
  
  

  هاي آموزشي آموزش و پرورش، نظام تفكر خالق،علوم انساني، : واژگان كليدي
  
  
  



  
  
  
  

  تفكر انتقادي وخالق
  )مصدق(سعيد عبادزاده 

  : چكيده
آن چيزي هستيم كه مي انديشيم هستي ما با افكارمان بلندي مي گيرد ودنيامان را با انديـشه       «

  بودا )                                                      1(».هايمان مي سازيم
ه اوج هـا     » انديشه ورزي«تامل در عبارات مذكور نمايانگر اين است كه   سكوي پرتـاب  آدمـي ـب

به راستي چرا مي انديشيم؟ آيا انديشيدن يك نياز است يا انگيـزه يـا   . افتخارات مي شودفرازها و  
ه تفكـر نيازمنـديم تـا رشـد يـابيم و از سـوي ديگـر            آميزهاي ازهر  دو؟ در حقيقت از يك سو ـب
كنجكاوي به تفكر نيازمنديم تا رشد يابيم و از سوي ديگركنجكاوي و جستجوي دانايي ازدرون ما 

و با وصول به سرچشمه آگاهي . انگيزد تا از داالنهاي تاريك و بي انتهاي آگاهي  برسانيمرا بر مي 
ر مـي          و خودآگاهي،  رضايت خاطر يابيم و اين امر به نوبه ي خود، ما را براي تفكرات بعـدي ـب

زندگي به راستي انديشيدن زيباترين و با معنا ترين پديده ي . انگيزيم تا باز بيشتر و  بيشتر بينديشيم
  .آدمي است به همان  اندازه كه مي انديشيم زيبا و بامعنا جلوه مي كنيم

آرمان ديگري كه ما را به جستجوي در معناي تفكر در علوم انساني وا مـي دارد آگـاهي از نقـش       
سبت ميـان       تفكر در روند زندگي است همه ما عالقه منديم از اين نقش به خوبي آگاه شويم  و ـن

نوجوانان و جوانان در اين ميانه جايگاه ويزه اي دارند آنان همچون ساير .  بيابيمتفكر و زندگي را  
مسايل در اين زمينه نيز شور و عالقه زايدالوصفي از خود نشان مي دهند آنان مايلند از تاثير فكـر   
در حل مشكالت و مسايل پيچيده اي كه در برابرشان است مطلع شوند برابرشان است مطلع شوند 

عبارت ديگر از كارآيي نيروي تفكر نه تنها در درازمدت بلكه در كوتاه مدت نيز اطالع دقيقي و به 
همه اينها برپايـه  .داشته باشند و عالوه بر آن از اين نيرو در تعيين مسير وراه زندگيشان مدد گيرند  

ــه                       ــناخت ماهيـــــت تفكرورابطـــ ــتوار اســـــت شـــ ــر اســـ ــحيح از تفكـــ معرفـــــت صـــ
لذا در اولين گام بايد  نحـوه تلقّـي   .ي آن با ساير مقوله هاييكه از قبيل احساس و ادراك مي باشد  

  .صحيح ازاين مفاهيم حاصل شود
دي صحيح است، كـه مـا از    هدف اصلي مقاله حاضرايجاد زمينه براي درست انديشي و تفكرانتقا  

  .ياد مي كنيم» ارتقا تفكر انتقادي و خالق« ازآن به عنوان



  
  علوم انساني، تفكر انتقادي، تفكر خالق،درست انديشي: واژگان كليدي

  
  

  
   ، و نقش آن در گسترش علوم انسانيدر وزارت آموزش و پرورش

 
  مهدي عصاره 

  كارشناس تكنولوژي آموزشي
  وآبادي محمدرضا  عليپور خسر 

  مركز تربيت معلم شيخ مرتضي انصاري دزفول مدرس و مشاور
  :چكيده 

 براي رسيدن به توسعه ي همه جانبه و حل مشكالت جامعـه ي آموزشـي ـ پژوهـشي كـشور در      
به عبارت ديگر ، .  ساله ناگزير از پيوند زدن پژوهش با فعاليت هاي اجرايي هستيم 20چشم انداز 

گيري هاي كالن و اساسي ، پشتوانه ي علمي و پژوهشي فراهم كنيم تا بايد براي تمامي تصميم      
ه     . بتوانيم با اطمينان به جلو گام بر داريم    ه كمـك پـژوهش ـب براي تحقق  اين خواسته بايد ابتدا ـب

ساني و رشـته هـاي آن         تبيين واقعيت هاي موجود و راهكارهايي براي ارتقاء و گسترش علـوم اـن
 ها براي ارتقاء   اين علوم و رشته هاي مرتبط با آن از جمله ويرايش ـ  دست يافته ؛ بر اساس آن

در مفهوم كلي آن ـ برنامه ريزي كرد تا بتوان جامعه ي آموزشي ايران عزيز را به سوي زندگي بهتر 
  .و با عزت سوق داد 

» آموزشـي  شيوه نامه ي ويـرايش مـواد   «             در اين مقاله قصد داريم با ارائه ي نقدي بر      
سازمان پژوهش و برنامه آموزشي وزارت آموزش و پرورش ؛ و نيز مروري بر مباني نظري و عملي 
ويرايش فني ؛ عالوه بر پيشنهاد راهكارهاي مناسب براي ارتقاء اين بخش از علوم انساني؛ به خلق 

ري همچون دكتر آثاري دلپذير ، شيرين و استوار به زبان فارسي كمك كرده ؛    با ديدن چنين آثا 
« : حداد عادل و ديگر بزرگان امروز ، شادمان شويم و به تحسين زبان شيرين فارسي بپردازيم كه 

  )2) . (حافظ( » كي ترك آبخورد كند طبعِ خوگرم /   من جرعه نوشِ بزمِ تو بودم هزار سال 
  
  

  انسانيآموزش و پرورش، مواد آموزشي، ارتقاء علوم علوم انساني، : واژگان كليدي



  
  
  
  

  تفكر فلسفي و ارتباطش با تفكر خالق و انتقادي
 
  الهام فخرايي 
   كارشناسي ارشد فلسفه اسالمي 

  :جكيده 
غالبا هدفي را دنبال مي كنيم ؛ مي خواهيم به پاسخ سوالي  ، وقتي شروع به فكر كردن مي كنيم

شكلي را پيدا كنيم يا روشي برسيم ، علت چيزي را بدانيم يا براي چيزي دليل بياوريم ، راه حل م
اما براي انجام آن ما  .  به اين ترتيب فرايند تفكر آغاز مي شود ؛براي انجام كار مورد نظرمان بيابيم

براي اينكه در نهايت بتوانيم با ، مهارت هايي  غالبا نياز به معلوماتي داريم و در مرحله بعدي
. و مطمئن باشيم كه مسير درستي را طي كرده ايماطمينان از فرآورده هاي فكري مان استفاده كنيم 

اهميت اين مطلب زماني روشن مي شود كه دريابيم تفكر اگرچه نيازمند معلومات است ، اما تنها با 
گيري مهارت هاي بلكه ياد. حفظ كردن و به خاطر سپردن معلومات نمي توان انسان متفكري شد

مي توانيم بين معلومات خود رابطه  اين مهارت ها ضرورت دارد ؛ زيرا به كمك  نيزآنها كاربرد
طبقه بندي كنيم و براي  آنها را ارزيابي كنيم ، برقرار كنيم ، نقاط تشابه و تفاوت آنها را بدانيم ،

 به نظر مي رسد چنين مقصودي تنها با تفكر فلسفي تحقق مي .يافتن راه حل هاي تازه بكار بگيريم
  . دي و خالق استيابد كه تلفيقي از تفكر انتقا

از همين رو با نظر به اهميت تفكر فلسفي و نقش مهارت هاي تفكر اعم از انتقادي و خالق در 
بهبود فضاي فكري جامعه و نيز فقدان جدي چنين تفكري در جامعه فعلي چه در بعد دانشگاهي و 

انتقادي و خالق تفكر  چه غير آن ، نگارنده برآن است تا در اين مقاله به چيستي تفكر فلسفي ،
   .بپردازد و برخي راهكارها و كاركرد آن را در زندگي روز مرّه مورد بررسي قرار دهد

  
  :كليد واژه 

  . ...تفكر ، تفكر فلسفي ، مهارت هاي تفكر ، تفكر انتقادي ، تفكر خالق 
  
  



  
  
  
  

  آن دربرخي رشته هاي و هنرپسااستعمار و لزوم گنجاندن ادبيات 
  علوم انساني و هنر

  قاسم نيكخو
  هيأت علمي دانشگاه آزاد واحد كرج

  
د يـا در      . دنياي مدرن بس غريب و ناآشناست  ه كـرده اـن سه چهارم مردم جهان اسـتعمار را تجرـب

اروپاي مدرن بر پايه رنسانس شكل گرفتـه  . شرايط و كشورهاي پس از استعمار زندگي مي كنند   
ه  .ده داري يا همان استعمار است رنسانس نيز نتيجه پول و نيروي كار مجاني بر  . است از دوران ـب

سامان        اصطالح رنسانس اروپايي ها تا به حال ميليونها نفر استعمار و عواقب آن يعني اجتمـاع ناـب
را در سرزمين خود يا در سرزمينهايي كه خواسته يـا ناخواسـته   ......  بحران هويت ، حقارت  ,فقر, 

اين واقعيت تلخ شرم آور  ودرد . د را تجربه كرده  و مي كنند ولي نهايتاً باالجبار بدان كوچ كرده ان
ام ادبيـات اسـتعمار و پـسا اسـتعمار              ه ـن ي ـب آور جهان حاضر در شاخه اي از ادبيـات و نقـد ادـب

postcolonial  ا    .  مطالعه مي شود ر مـستعمرات ـب استعمار يعني سياست اعمال و تداوم كنترل ـب
در . ر يا پسا استعمار يعني تداوم تاثير استعمار بعد از پايان آن هدف سو استفاده از آنان و نو استعما

ادبيات پسا . حال حاضر ادبيات استعماري را نيز تحت لواي پسا استعمار مطالعه و بررسي مي كنند 
هـدف ان مطالعـه   . استعمار نشان مي دهد چگونه استعمار بر ملل مـستعمره تـاثير گذاشـته اسـت       

عني غرب چگونه به اين ملتها مي نگرد و چگونه اين نگرش را تداوم ي. ديدگاههاي غربي  است    
در به اصطالح نظم نوين جهـاني  . مي بخشد و جهانشمول  مي كند  تا به استعمار خود ادامه دهد 

ملل رها از استعمار هنوز به نوعي مستعمره هستند چون هويتشان ، حقشان ، ثروتشان مورد آمـاج   
  .  محور غالب است -غربهنوز كالم و ذهنيت . است 

 ادبيات پسا استعمار شاخه اي از ادبيات پسا مدرن و نقد آن نيز شاخه اي از نقد پسا مدرن است   
در تعريفي ديگر پسا استعمار يعني تمام فرهنگهاي متاثر از جريان امپرياليسم از لحظه استعمار تا  .

.  پرتغال و هلند اطـالق مـي شـود    ,نيااستعمار به كشورهاي انگلستان ، فرانسه ، اسپا . زمان حال   
مستعمرات نيز به كشورهاي . آمريكا هر چند زماني مستعمره بود در حال حاضر استعمارگر است  

هند ( كشورهاي كاريب , كشورهاي آمريكاي جنوبي ، استراليا ، نيوزلند ، بنگالدش ، كانادا,آفريقايي



 ، فيليپين ، جزاير اقيانوس آرام جنـوبي ، سـري   ، هند ، مالزي ، مالت ، پاكستان ، سنگاپور  ) غربي
آمريكا از انقالب و استقالل . اطالق مي شود .....  هنگ كنگ ,  1776النكا ، آمريكاي ماقبل انقالب

ابتدا در قاره خود و سپس در ديگر قاره ها به .  به بعد خود كم كم استعمارگر شد   1776خود در   
ان  .  آمريكايي نيز نتيجه همين ديدگاه استعماري است نظم نوين جهاني .استعمارگري پرداخت    آـن

البته سقوط كمونيسم و فروپاشي ديوار برلين ! معتقدند مردم جهان به قيمي به نام آمريكا نياز دارند 
  .به عبارت ديگر مرگ جهان دو قطبي نيز بي تاثير نبوده است . نيز به اين يكه تازي كمك كرد 

ني ادبيات اين كشورها از زمان استعمار يا حتي قبل از استعمار تا حال و پس ادبيات پسا استعمار يع
وعي تحـت اسـتعمار هـستند مـثالً        ) مخصوصاً رنگـين پوسـتها   (همچنين ادبيات اقليتها     ه ـن كـه ـب

سه    ,)چيكانوها(آمريكاييها  -مكزيكي  , بومي هاي استرا ليا ، سياهان آمريكـا ، الجزايـري هـاي فراـن
  .جزوپسا استعمار هستند .... هاي انگلستان و پاكستانيها  و هندي 

  
  

  علوم انساني، ادبيات، ادبيات پسا استعمار، رشته هاي دانشگاهي: واژگان كليدي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  

  فرآيند جامعه پذيري سياسي سال سوم دبيرستان بعد از پيروزي انقالب اسالمي
  كارشناس ارشد جامعه شناسي رضوان مهرابي

  : چكيده 
كند و نقش اساسي در  پذيري روندي است كه فرد را براي زندگي گروهي آماده مي معهجا

پذيري سياسي فرآيند مستمر يادگيري است كه به موجب آن  جامعه.  داردد فريگيري رفتارها شكل
افراد ضمن آشنا شدن با نظام سياسي از طريق كسب اطالعات و تجربيات به وظايف حقوق و 

در اين فرايند ارزشها، ايستادها، .برد اً وظايف سياسي در جامعه پي ميهاي خويش خصوص نقش
يابد و  نهادها، اعتقادات و آداب و رسوم از جمله مسايل سياسي از نسل به نسل ديگر انتقال مي

  .امكان دارد در جريان اين انتقال تغييرات و يا نيز صورت تعديلهايي نيز صورت پذيرد
بندي   عامل دانست و در يك تقسيم15توان حدود  پذيري سياسي را ميعوامل و كارگزاران جامعه 

  :توان آنها را به عوامل اوليه و ثانويه تقسيم كرد بطور كلي مي
  )همسن(نهاد خانواده  گروه همساالن : عوامل و كارگزاران اوليه
  ...مدرسه و نهادها آموزشي وسايل ارتباط جمعي و: عوامل و كارگزاران ثانويه

پذيري سياسي  ن مقاله عامل مدرسه ونهادهاي آموزشي كه مهمترين عامل ثانويه در جامعهدر اي
اي به تبيين  باشد مورد كندوكاو قرار گرفته شده است و با روش تحقيق كتابخانه آموزان مي دانش

مفاهيم نظري و از روشهاي پيمايش و طرح پرسشنامه و مصاحبه به بررسي فرآيند جامعه پذيري 
سال سوم دبيرستان بعد از پيروزي انقالب اسالمي در استان لرستان پرداخته شده همچنين سياسي 

مورد  = ) 005/0 (99/ 995 و درصد اطمينان )درك رابطه بين متغيرها مورد نظر با احتساب درجه 
در اين مقاله طي جمع بندي مقايسهاي بيان شده كه كتب درسي بيشترين  .مدافه قرار گرفته است

پذيري سياسي را  را در آگاهي سياسي و لزوم پرداختن به مشاركت سياسي و در واقع جامعهنقش 
آموزان سال سوم دبيرستان در استان لرستان داشته و سپس به ترتيب عوامل ديگر يعني  به دانش

  .امور تربيتي، انجمن اسالمي، مديران و دبيران براين مهم اثرگذار مي باشند
  
  



پذيري سياسي، كتب درسي ، امور تربيتي، انجمن اسالمي، مديران و  جامعهساني، علوم ان: كليد واژه
  .دبيران

  
  
  

  هاي آن در ارتقا فرهنگي و ا جتماعي جامعه نقش علوم انساني و رشته
  

  عباس مهرابي 
  عشرت مهرابي

  :چكيده 
 انرژي سازي مصرف اين نوشته و تحقيق در ابتدا تكنيك علوم رفتاري و اجتماعي را در منطقي

معرفي نمايد در همين خصوص چهار رويكرد كلي مطرح است رويكرد فني و تكنولوژيك، 
هاي آگاه سازي و  رويكرد اقتصادي در نهايت بحثي پيرامون ارزيابي و سنجش اثربخشي برنامه

هدف از اين تحقيق براين فرض . آموزش در خصوص بهينه سازي مصرف انرژي عنوان خواهد شد
سازي انجام شده در مدارس استان لرستان  ه آيا آموزشهاي عمومي و فعاليتهاي آگاهبنا شده است ك

آموزان گرديده است به همين منظور در  منجر به افزايش دانش و نگرش و نهايتاً تغيير رفتار دانش
طي يك تحقيق آزمايشي و با اجراي پس آزمون با گروه كنترل ابتدا دانش و اطالعات الزم به 

ان مقطع راهنمايي و دبيرستان دخترانه و پسرانه و بعضي از مدارس استان لرستان داده آموز دانش
 نفر از دانش آموزان مدارس 900نمونه مورد مطالعه . شده مورد ارزشيابي و تحليل قرار گرفت

نتايج با روشهاي آمار استنباطي ، آزمون تحليل و اريانس، مجذور خي و . استان لرستان بودند
نتايج به دست آمده اين فرض روانشناسي اجتماعي را .  مورد تحليل قرار گرفتSPSSزار اف يانرم

  .كه آموزشهاي فوق برنامه در تغيير رفتار د انش آموزان مؤثر است را تأييد كرد
  

هاي آگاه  شناسي اجتماعي، تكنيكهاي رفتاري، ارزيابي اثربخشي فعاليت روان :هاي كليدي واژه
  نگرش  عاطفي، رفتاري، تغيير رفتار ،سازي، حيطه شناختي،

  
  
  
  



  
  
  
  
  

  راهبر اصلي در علوم انساني تفكر انتقادي،
  

  يوسف نوظهور
  عضو هيأت علمي دانشگاه تبريز

  :چكيده 
هاي علمي، اعم از طبيعيـ   تفكر انتقادي به مثابه روش ارزيابي و داوري، وجه مشترك اغلب روش

تر به  ر اين ميان، نسبت تفكر انتقادي با علوم انساني، وثيقاما د. شود تجربي يا انساني، محسوب مي
ي علوم  ي انديشه ورزي در حوزه را نيروي محركه» نقادي«كه مي توان  رسد، به طوري نظر مي

اصوالً تفكر انتقادي چيست و جزاء مقوم آن كدام : حال، مسئله اين است. انساني بشمار آورد
ي انتقادي وجود دارد؟ الزامات تفكر انتقادي چيست و  انديشهاست؟ چه نسبتي ميان تفكر منطقي و 

  ي انتقادي را تعميم داد و رواج بخشيد؟  توان انديشه چگونه مي
  :ي اصلي دانسته شده است در اين مقاله، تفكر انتقادي متشكل از دو پيكره

  بخش شناختي) الف
  بخش شخصيتي) ب

ده سعي كرده است كاركرد ويژه هريك را معين ، نگارن هاي فوق آنگاه ضمن تشريح هريك از بخش
ي انتقادي، اكتسابي بوده و لذا قابليت انتقال از   دهد كه بسياري از اجزاء مقوم انديشه ساخته و نشان

هاي آموزشي كارآمد، تفكر انتقادي  توان با اتخاذ روش در نتيجه، مي. راه تعليم و تربيت را واجداند
تنها در .  و به تبع آن در عرف و فرهنگ اجتماعي ، نهادينه ساخترا در ذهن و ضمير آحاد مردم

اين صورت است كه بستر مناسبي براي رشد و ترقي نهال علوم انساني در ميهن عزيزمان، فراهم 
  .ي پربار آن اميدوار بود توان به آينده خواهد شد و مي

  
  

  روش هاي علمي منطقي، تفكرانتقادي، روش علوم انساني، تفكر علوم انساني، :كليد واژه
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :محور هشتم 
  نقش نهادهاي كشور در ارتقاء علوم انساني

  
  

  :موضوعات
   نقش نهادهاي قانونگذاري-
  هاي علميه، و مؤسسات آموزشي و پژوهشي  نقش دانشگاهها، حوزه-
  هاي فرهنگي  نقش وزراتخانه-
  ي عموميها رساني، و رسانه  ها، مراكز اطالع  نقش كتابخانه-
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  » غلط اماليي«و » امالي غلط«ي  توجه به اثرات منفي دو مقوله
  هاي عمومي در رسانه

  
  حسين داوودي

  
  :چكيده 

هاي نه چندان مطلوبي مواجه هستيم كه اگر به درستي  تفهيم نشوند و  در خط فارسي با واقعيت
  :سازي نكنيم براي كاربرد صحيح انها فرهنگ

امالي «...ها و و گو و مصاحبه ، گفت اخبار، مجريان برنامه لمان، سخنرانان، گويندگاناوالً در بين مع
هاي كوتاه حرف مستقل  دانيم براي مصوت از جمله مي. كند افزون رواج پيدا مي به طور روز» غلط
استفاده از . هاست ي خود فاقد حروفي براي اين مصوت بيني نشده والفباي فارسي در زنجيره پيش
آغازي با  حرف(نامه شنويم مفاد بخش بنابراين اگر مي. الزامي ندارد ي هاي مكتوب نيز جنبه نهنشا

و كسي هم مدعي و مخالف ) حرف آغازي با مصوت كوتاه(و خلط مبحث )مصوت كوتاه
  .هاست »امالي غلط«ها نيست، اثر منفي و ناخوشايند گويندگان آن

نيز » غلط اماليي«...ارباب مطبوعات، خويش نويسان وثانياً در بين نويسندگان، گزارش نويسان، 
ذ، ز، :نظير(هايي  حرف دانيم در الفباي فارسي مجموعه از جمله مي. كند بيش از پيش رواج پيدا مي

افتد كه  در نتيجه زياد اتفاق مي. اند » يك واجي«وجود دارند كه يك صدايي و به اصطالح ) ض،ظ
سرپل «بنويسند » زهاب سرپل«و به جاي » مذبور«بنويسند » مزبور«ها به جاي  كرده حتي تحصيل

به طوري كه . اثرات منفي متقابل نيز دارند»  اماليي غلط«و » امالي غلط«در عين حال . » ذهاب
ها و مطبوعات از سوي ديگر  ها از يك سو و در نوشته ها و گويندگي باره در اغلب سخنراني يك
  !»يسري«خوانيم  و مي» رييس«شنويم  مي

نهادي براي اصالح و تجديد  هاي پيش حل تفصيل اين دو پديده منفي در خط و زبان فارسي و راه
  .ها را در اصل مقاله مالحظه خواهيد كرد نظر در آن

  



  ها عربي، واج هاي خطي، حروف  نشانه علوم انساني، زبان فارسي، :ها كليد واژه
  
  
  
  

  هاي علوم انساني شتهمشاركت زنان در تحوالت بنيادي و كاربردي ر
  

  زاده مسعود عباس
  مليحه منصوريان
  عليرضا صفا

  
  :چكيده 

هاي  دست مايه تحقيق و نگارش كتاب مفهوم مشاركت و نقش سياسي زنان در جوامع مختلف ،
ترين كتاب هاي انتشار يافته در اين  در اين مقاله سعي شده است برخي از مهم. بسياري شده است

  .ضوعي به اختصار معرفي شودچارچوب مفهومي و مو
  
  
  

  علوم انساني، مشاركت زنان، كتابهاي منتشر شده، تحوالت بنيادي: واژگان كليدي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  

  سازي براي ارتقاي علمي كشور هاي علميه در زمينه نقش حوزه
  مجيد كافي

دانشگاه     عضو هيأت علمي پژوهشگاه حوزه و 
  :چكيده 

گمان يكي از  بي. اي برعوامل چندي مبتني است  فرهنگ و جامعهتوليد علم و ارتقاء آن در هر
. مهمترين و مؤثرترين عوامل آن دين، نهادهاي ديني از جمله حوزه ها و حامالن معرفت ديني است

در عين حال . تواند توليد و توسعه يابد و هم در جوامع غيرديني علم هم در جوامع ديني مي
توانند به روند علمي جامعه كمك  و حامالن معرفت ديني نيز ميهاي ديني، نهادهاي ديني  آموزه

حامالن و نهادهاي يك دين نيز بر ) آيات و روايات(هاي دينيِ  كنند؛ يعني افزون بر تأثيرگزاره
  .ارتقاء علمي يا انحطاط علمي يك جامعه بسيار مؤثر است

هاي كالمي جبرگر، اختيار ستيز  يشنمونه اين مسأله در تاريخ اسالم وجود دارد در تاريخ اسالم گرا
كه با تحقير غير عقالني امور دين جهاني، : و عقل گريز، مبلغ تفسير ضد علم دنيايي بودن دين بود

ها و  اين گونه انديشهاند  يت و ارتقاء فكري و علمي دست زدهدر واقع به از بين بردن انگيزه خالق
صوفيان به لحاظ محبوبيت و . اس بيشتري دارد صوفيان انعكآثارهاي ضد علم دنيايي در  آموزه

ترين چهره تبليغ و  در طول تاريخ اسالم موفق. اند مشروعيت بااليي كه در ميان مردم داشته شده
هاي  وجه منكر جنبه توان به هيچ اگرچه نمي. آند هاي ضد علم دنيايي بوده ها و انديشه ترويج آموزه

و گسترش  ) knowledge(صوفيه در قلمرو معرفت ر آثامثبت و دقايق درخشان تعاليم و در 
توان نقش منفي تعاليم آنان و  شد، اما در عين حال نمي...) تفسير و ادبيات، كالم، فلسفه،(وم ديني لع

  .پيامدهاي ناگوار آن را در مورد علوم جهاني ناديده گرفت
 توسعه و آباداني اين ها و روحانيت شيعه در سده هاي گذشته در قبال ما واكنش و نگرش حوزه

. جهاني، به ويژه توسعه وارتقاء علوم غير ديني، به لحاظ نظري و عملي، چندگانه بوده است
تعدادي در نظر و عمل به نفي كلي توسعه اين جهاني و گسترش علوم غيرديني و مظاهر جديد 

اند، اما در  شكال كردهتعدادي نيز به لحاظ نظري در مبادي معرفتي آن ا. اند دي فتوا دادهاتمدن م
خاطر نشان كنم بايد . اند  روند توسعه مادي جامعه را، افزون بر توسعة معنوي آن، پذيرفتهلمقام عم



كه از ميان حوزويان تعداد كساني كه به لحاظ نظري و عملي موضوع توسعه و فراگيري علوم 
  .اند، در اقليت قرار دارند غيرديني را پذيرفته

الاقل از سه منظر قابل طرح و » سازي براي ارتقاء علمي كشور علميه در زمينههاي  نقش حوزه«
  .بررسي است

توان با رويكرد علمي به مطالعة نقش حوزه به  نگرش تاريخي، بر مبناي اين نگرش ، مي )1
عنوان متغير مستقل در ارتقاء علمي كشور به عنوان متغير وابسته، در طول تاريخ پرداخت 

هاي علميه در ارتقاء   نگرش تاريخي، تالشي است براي فهم نقش حوزهبه عبارت رساتر
  .علمي كشور در آئينة زمان

شناسي  توان با رويكرد جامعه از اين ديدگاه مي) جامعه شناسي معرفت(نگرش جامعه شناختي 
ها به عنوان يك نهاد و امر اجتماعي در گزينش ، گسترش و  معرفت به مطالعة تأثير و نفوذ حوزه

ها و علوم،  شود كه ارتباط بين حوزه محتواي علوم پرداخت، در اين مطالعه نيز به اين نكته اشاره مي
  منحصر به علوم انساني، به ويژه علوم فرهنگي است 

هاي  در نگرش فلسفة علم بيشتر بر مطالعة تأثير و نفوذ حوزه) فلسفه علم(نگرش فلسفي  )2
در اين جستار مجالي خواهيم داشت .  توجه شودعلم علميه در مسائل متافيزيكي يا نظريِ

سازي ارتقاء علمي كشور توجه بيشتري  هاي علميه در زمينه تا با اين نگرش به نقش حوزه
 .داشته باشم

  
  علوم انساني، حوزه هاي علميه،ايران، ارتقاء علمي، :  واژگان كليدي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  

ايند سياست تحليل جامعه شناختي نقش انجمن هاي علمي در فر
  گذاري آموزشي و پژوهشي كشور

  حسن ملك
  دكتر باقر ساروخاني

  چكيده
ر سياسـت    . سياست علمي از سه جنبه سياسي ، علمي و اجتماعي برخوردار است     نگاه حـاكم ـب

ر اسـاس         گذاري هاي علمي در قبل و بعد از انقالب نگاهي سياسي ، تماميت خواه و سيستمي ـب
آموزشـي و  ( تحوالت جامعه ايراني و نيازهاي علمي . بوده است نقش حداكثري نهادهاي قدرت   

. و نيز تحوالت جهاني  كارايي مدل هاي سنتي سياست گذاري را كم اثر كرده است   ) پژوهشي  
آنچه اكنون نياز است مشاركت نهادهاي مدني به ويژه انجمن هاي علمـي در بررسـي ، تعيـين و       

نتيجه و ثمره بحث ها و تحليل . است ) وهشي،فناوريآموزشي ، پژ(ارزيابي سياست هاي علمي    
هاي درون انجمني مي تواند در سطح جامعه و در شكل دادن به بحث هاي حرفـه اي مـستقل از        
ديدگاه هاي رسمي و شكل دادن به حوزه عمومي در عرصه سياست هاي علمي نقش تعيين كننده 

 شناختي  نقش و تاثير انجمن هاي علمي در در اين طرح تحقيقاتي ، تحليل جامعه. اي داشته باشد 
سياست هاي آموزشي و پژوهشي  در حوزه علوم انساني مورد توجه قرار گرفته اسـت وكوشـش      
شده پرسش ها و مفاهيم مورد نظر از طريق گفتگو با مسئوالن و فعاالن انجمن هـا ،   گـردآوري    

  . مورد بررسي قرار گيرد داده هاي استنادي و ميداني و با تاكيد بر روش هاي كيفي  
نتايج تحقيق حاكي از آن است انجمن هاي علمي در حوزه علوم انساني در ايران در زمينـه هـاي        
ا             د  و تعامـل آنهـا ـب عمده سياست گذاري آموزشي و پژوهشي  نقش در خـور اشـاره اي  ندارـن

ملي مانند ضعف بر اساس داده هاي اين تحقيق ، عوا. نهادهاي رسمي شفاف و تعريف شده نيست 
فرهنگ مدني ، شكل نگرفتن اجتماع علمي ، بومي نشدن علوم انساني ، ناتواني در جلب مشاركت 
فعال نخبگان ، ضعف حوزه عمومي در كم رنگ بودن نقش انجمن هاي علمي در سياست گذاري 

  .  هاي آموزشي و پژوهشي موثر بوده است 
  

  كليد واژه ها 



 پژوهشي ،انجمن علمي ، اجتماع علمي ،جامعه شناسي سياست فرايند سياست گذاري آموزشي و 
  .گذاري علمي ، كنش ارتباطي ، سيستم و زيست جهان علمي ، حوزه عمومي 

با تاكيد بر ترويج تفكر انتقادي توجه به علوم انساني در رسانه     هاي عمومي 
  

  پناه دكتر ليال يزدان
  عضو هيئت علمي دانشگاه شهيد باهنر كرمان 

  كده ادبيات و علوم انساني بخش علوم اجتماعيدانش
  

  :چكيده 

هاي   جهاني شدن در عصر حاضر، به ويژه در عرصه هاي فراوان و شتابان ناشي از پديده دگرگوني
علوم و فناوري از يك سو و تكيه بنيادين برتوسعة دانش محور، فرهنگ و صنايع فرهنگي و رواج 

هاي عمومي  ژه به علوم انساني و از طرف ديگر رسانهتفكر انتقادي از ديگر سو جايگاهي وي
بخشيده و كشورها را بر آن داشته است تا به تعريف  و تعيين راهبردها و سياستهاي نوين در اين 

  .زمينه بپردازند
هدايتگر بودن،  آينه بودن،(دهيم  ها را مدنظر قرار اگر تئوري هاي مختلف درباب كاركرد رسانه

و در مقابل، گرايشهاي گوناگون در نقد و انتقاد و زمينه رواج ...) دانشگاه بودن و  ،برانگيزاننده بودن
ها در هر صورت مي توانند يك چارچوب ويژه داشته  خواهيم ديد كه رسانه. تفكر را مالحظه كنيم

نامه يا قانون قابل تبديل باشند  اين اصول ممكن است به آئين. باشند و اصول خاص را رعايت كنند
  . به رعايت آنها نيستمالتزا مه يا قاعده، نافيان  تبديل به شيوه ا نباشند، ولي عدم قابليتي

اي كه  در جامعه. نكتة ديگر اينكه رسانه برآيندي از نيروهاي دروني و شرايط بيروني آن است
اصوالً ارزشي براي رعايت اصول و تفكر انتقادي و نقد قائل نيست و از علوم مختلف مخصوصاً 

ها  توان از رسانه نمي. كند علوم انساني در جهت تقويت اينگونه تفكر به نحو احسن استفاده نمي
ها نسبت به ديگر  البته قابل ذكر است توجه به رواج اين گرايش در رسانه. چنين انتظاري داشت

ل آنها هاي ديگر برد محدودي دارند و اعما  حرفههچرا ك. نهادها و سازمانها، اهميت بيشتري دارد
ها واسطه ميان مردم هستند و  كند، ولي رسانه حتي سرايت پيدا نميبه رابه افراد وصنوف ديگر و 

ها عامل پيوستگي افراد در يك  رسانه. بخش زيادي از وقت آنها را به خود اختصاص مي دهند
. گذارد أثير مير روابط ميان آنها نيز تببلكه   تك افراد، جامعه هستند و عملكرد آنها نه فقط بر تك

هاي تلويزيوني، مواد تبليغاتي و فعاليتهاي ديگر  فيلمها، برنامه هاي خبري، كتب نشر يافته، رسانه
  . ابعاد زندگي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي افراد تأثير مي گذارند ارتباطي، برهمة



هاي  جاد و خلق برنامهها با اي ها اين است كه رسانه ضرورت توجه به مسئله ياد شده در رسانه
مختلف و شرايط مساعد جهت ترويج انتقادي و نيز تأكيد بر ويژگيها و تبعات آنها و ارائه الگوها با 

  .توانند به گسترش اين نوع تفكر ياري رسانند كمك دانشمندان علوم انساني مي
بيشترين اهميت » نقد«ها و باال بردن آگاهي اجتماعي توسط آنها  در چارچوب نقش تعهدآميز رسانه

  .كند، روحية نقد و تفكر انتقادي مي تواند وسيله رشد و شكوفايي افراد و جامعه شود را پيدا مي
حه و در راستاي پاسخ به چگونگي رسيدن به ارائه راهكار جهت ترويج طروبا توجه به موضوع م

 جمعي، در مقاله حاضر هاي  امكانات رسانه-2 علوم انساني   دانش-1تفكر انتقادي با كمك دو بال 
  :اقدامات به شرح زير صورت مي گيرد

ـ بررسي تئوريهاي مختلف و انتخاب صاحب نظران مناسب در رابطه با نقش و جايگاه علوم 
  .انساني و وسايل ارتباط جمعي به عنوان پشتوانة نظري

رح مسأله و تبيين هاي مطروحه و استخراج مناسب و استفادة بهينه از آنها براي ط ـ ارزيابي نظريه
  چگونگي موضوع

  ـ جمع بندي و ارائه راهكارهاي علمي و عملي
  
  

انساني،  علوم ها، نقش هاي جمعي، كاركرد رسانه تفكرانتقادي ـ تعريف، انواع رسانه: واژگان كليدي
  راهكارهاي عملي ترويج تفكرانتقادي


