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  مقدمه

  طرح مسئله و تعریف اهداف موضوع

ورد توجـه دانـشگاهیان واقـع شـده و هـدف آن سـاماندهی بـه        تهیه نقشه جامع علمی کشور در اقدامی فراگیر مـ  

مطالعات اخیـر حـاکی از آن اسـت کـه         . باشد  انداز بلندمدت توسعه کشور می      هاي علمی و دانشگاهی در مسیر چشم        برنامه

هاي طبیعی و تدریجی انـسان در مـسیر تـراکم     دیدگاه سنتی حاکم در جهان غرب که توسعه و پیشرفت را دستاورد کنش    

هاي تولیدي در مسیر زمان تعریف کرده و نقش اراده انسانی و نهادهاي              رمایه و تبدیل منابع و نیروي انسانی به ظرفیت        س

  .گیرد، ارزش کاربردي چندانی ندارد فکري و فرهنگی اقوام مختلف را نادیده می

 آسـیاي جنـوب شـرقی،       هاي بارزي از پیشرفت و تحول در کشورهاي مهم مثل آلمان، ژاپن، شوروي سابق،               نمونه

اند که لزوماً با رشد و توسعه اقتـصادي کالسـیک در      چین و هندوستان الگوهاي متفاوتی از توسعه و تحول را تجربه کرده           

شود در این موارد اراده انسانی و عملکرد نهادهاي فکري و فرهنگی در یـک   گفته می. مفهوم غربی آن قابل توجیه نیست   

اي از صـنایع پیـشرو،     تالشی به وجود آورده و نظامی طراحی کرده است کـه بـا ایجـاد شـبکه    تصمیم آگاهانه و اندیشیده   

در حالی که در الگـوي غربـی        . تعریف و تدوین ارتباطات میان این صنایع عامل درونی جهش و تحول فناوري شده است              

در تحلیل علمـی فراینـد توسـعه    شد و جایگاهی   زا تلقی می     همیشه به عنوان یک عامل تصادفی و برون        تکنولوژيتحول  

زا در داخل سیستم اقتصادي ـ اجتماعی مستلزم اندیشه و طراحی   بررسی تحول فناوري به عنوان یک متغیر درون. نداشت

هاي مختلف دانش بشري است که امکان تحقق این جهش فنی در صنعت و تولیـد را   نقشه جامع و فراگیر علمی در رشته 

  .هاي بلندمدت توسعه و پیشرفت بیانجامد دففراهم آورده و به حصول ه
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  مبانی نظري موضوع. 1

  جایگاه رشته اقتصاد در سازماندهی زندگی اجتماعی. 1ـ1

کارگیري علوم و فنون  ساز به شود که زمینه افزاري علوم شناخته می   علوم اجتماعی به طور کلی به عنوان بخش نرم        

  .در راستاي تحقق اهداف توسعه کشور است

هـا در فراینـد    تـرین بخـش   افزاري علوم از حساس هاي نرم اغلب کشورهاي در حال توسعه از جمله ایران بخشدر  

توانـد در مـسیر توسـعه     ترین موانع و بیشترین تنگناها را مـی  ها معموالً بزرگ  توسعه بوده و ناکارآمدي و ضعف این بخش       

هاي فنـی از طریـق        ا به صورت وسایل و تجهیزات و سرمایه       افزاره  بلندمدت کشور داشته باشد، زیرا معموالً تدارك سخت       

  .واردات این مواد و محصوالت از بازارهاي خارجی امکانپذیر است

افزاري به صورت مهمان یا مهاجر از خارج ممکـن            کارگیري مهندسان و متخصصان علوم سخت       و در عین حال به    

 از مجاري رسمی معموالً قابل حصول است و تنگناهاي دائمـی بـه   تکنولوژيبوده و تقلید از دانش فنی بیگانه و یا انتقال          

تـوان از خـارج سـفارش داد زیـرا      اما در این زمینه باید توجه داشت که متخصصان علوم اجتماعی را نمـی             . آورد  وجود نمی 

لـوم  دانش مربوط به این رشته با فکر و فرهنگ و نهادهاي اجتماعی هر قوم و ملتی عجـین اسـت و هنـوز متخـصص ع             

اجتماعی استانداردي که فاقد ابعاد فرهنگی و اجتماعی بوده و در عرصه جهانی به طور یکسان قابـل اتکـا و مفیـد باشـد                         

توان انتظار داشت کـه متخصـصان علـوم         تولید و تربیت نشده است و با توجه به ماهیت دانش اجتماعی به طور کلی نمی               

 خاصی باشند قابل عرضه باشند لذا تربیت کارشناسـان و دانـشمندان             هاي بومی   اجتماعی جهانی که فاقد فرهنگ و ارزش      

ناپذیر براي حفظ و تقویت فرهنگ آن ملـت و در عـین حـال                 هاي اجتناب   علوم اجتماعی براي هر قوم و ملتی از ضرورت        

  .ترین راه براي جوابگویی به مسائل فرهنگی و اجتماعی آن ملت است ترین و معقول عملی

هاي علوم اجتماعی از آن جهت قابل تأکید است کـه ایـن رشـته بـه عنـوان دانـشی         میان رشته اهمیت اقتصاد در  

  .هاي زندگی اجتماعی است مستقل با تعریف و هویت علمی خاص خود ناظر بر یکی از مهمترین جنبه

هاي کـالن     ها و سیاست    جایگاه رشته اقتصاد در نقشه جامع علمی و برنامه        . 2-1

  کشور

خواهیم بدانیم کدام  صاد در نقشه جامع علمی کشور آنجاست که وقتی در تنظیم این نقشه جامع می          جایگاه علم اقت  



  سند نقشه جامع علمی کشور در حوزه اقتصاد
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علم، به چه اندازه در کجاي این نقشه باید جا داشته باشد، ضرورت دارد کـه بـدانیم چگونـه و بـا چـه اصـول و تـدابیري          

توانـد مـا را بـه قـدرت اقتـصادي       لد ثروت باشد میزیرا فقط علمی که مو. مان را به ثروت ملی تبدیل کنیم توانیم علم   می

وگرنـه علـم   .  راهمان در مسیر پیشرفت و تحول علمی ادامه دهیم      برساند و قادر سازد که همچنان رشد کنیم و بتوانیم به          

ـ  . براي علم اگرچه خوب است اما به خودي خود امکانپذیر نیست    د یعنی تأمین منابع الزم براي پیشرفت علم مـستلزم تولی

ریزي اقتـصادي الزم   به ویژه برنامه. ریزي الزم دارد   یعنی برنامه . ثروت است و مستلزم تخصیص بهینه منابع کمیاب است        

  .دارد

توانـد نقـشه راه را       اي است که می     ریزي مهمترین وسیله    گیري از آن در سیاستگذاري و برنامه        دانش اقتصاد و بهره   

هـا را     توانیم مسیر رشـد تکـاملی صـنایع و فعالیـت             از این طریق است که می      براي رشد و توسعه ملی ترسیم کند و صرفاً        

انـداز توسـعه کـشور      تعیین کرده و با توجه به مقتضیات آن زنجیره علم و فناوري را تکمیل کنیم که تحقق اهداف چـشم                   

انجامد در نقشه  ادي میآموزش و پژوهش در اقتصاد از آنجا که به تربیت کارشناسان اقتص     . فقط از این طریق ممکن است     

  .جامع علمی داراي اهمیت است

زیـرا  . اي برعهـده دارنـد      کننـده   کارشناسان و متخصصین اقتصاد در فرایند توسعه و شکوفایی کشور نقـش تعیـین             

و در رشـد و  ) اعـم از کـشاورزي، صـنعتی و بازرگـانی    (هـاي اقتـصادي    خدمات تخصصی آنان در چگونگی فعالیت بنگـاه      

هاي نظارتی و سیاسـتگذاري       همچنین این کارشناسان در سازمان    . ها و سرنوشت آنها تأثیر حیاتی دارد        نگاهشکوفایی این ب  

  .دولتی نیز داراي اهمیت است

در نتیجه بخش دانشگاهی به منظور تربیت این کارشناسان باید داراي امکانـات آموزشـی و پژوهـشی مناسـب در                 

شوند، بتوانند    گاهی از نقش خدمات اقتصادي به تحصیل در این رشته جلب می           تا دانشجویانی که با آ    . سرتاسر کشور باشد  

بر فراگیري اصول پیشرفته علمی در این رشته با مسائل بومی اقتـصادي و اجتمـاعی در محـیط زنـدگی و شـهر و                           عالوه

هـاي اقتـصادي    اره بنگـاه آبادانی مشارکت مؤثر داشته باشند و در اد      هاي توسعه و      منطقه خود آشنا شوند و در اجراي طرح       

هاي امنا و شوراهاي مدیریت     بدیهی است که جلب همکاري صاحبان صنایع و بازرگانان محل در هیأت           . آفرینی کنند   نقش

تواند در کیفیت تحصیل و اشتغال دانـشجویان ایـن رشـته و مـشارکت آنـان در                    آموزشی می   ها و مؤسسات عالی       دانشگاه

  .د و مؤثر باشدهاي اقتصادي منطقه مفی فعالیت
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  شناسی تدوین نقشه جامع در رشته اقتصاد روش. 2

از آنجایی که فکر تحول و تغییر بنیادي در مسیر توسـعه و طراحـی نظـام ملـی نـوآوري در واقـع نـوعی نگـرش                   

 طراحی تردید این رشته نیز باید نقشی تأثیرگذار در بی. اقتصادي دقیق ولی متحول و جدید به پدیده توسعه اقتصادي است       

  .و ترسیم نقشه جامع علمی داشته باشد

هاي مختلف علم و فناوري را در توسعه کشور مـشخص کـرده و                در واقع نقشه جامع علمی اهمیت و جایگاه رشته        

هـاي   افزاري یک نقـش ارتبـاطی میـان رشـته     گونه نرم کند و رشته اقتصاد به    سیر زمانی و مکانی این تحول را ترسیم می        

افزاري مثل مهندسی و علـوم   هاي علمی سخت ته و به ویژه اتصال عوامل اجتماعی و انسانی را با رشته      مختلف علمی داش  

شناسی تحلیلی و سنجیدنی است و با معیارهاي منطق ریاضی چگونگی تحوالت بنیادي در     این روش . تجربی برعهده دارد  

هاي  ر صنعتی را تعریف کرده و امکان تبدیل فعالیت    زنجیره صنایع پیشرفته و تبدیل شدن آنها به شبکه درهم تنیده ساختا           

  .کند علمی و صنعتی را به تولید و ثروت ملی بررسی می

  روش و تکنیک گردآوري اطالعات. 1-2

نظران  ها و مذاکره و مصاحبه با محققان و صاحب در این زمینه روش مراجعه به اسناد و آمار منتشر شده و کتابخانه     

هـاي    در مواردي که منابع آماري و اطالعاتی منتشره رسـمی وجـود نداشـته بـا اسـتفاده از روش                   مورد توجه بوده است و      

هاي مشهود و معقول محاسبه گردیده و برآورد شده است و در هر صورت                تحلیلی منطقی اطالعات الزم به صورت نسبت      

ج تطبیـق و مقایـسه در تعـدیل برآوردهـا     نتایج حاصله با قراین آشکار و بدیهی مباحث مورد مطالعه مقایسه گردیده و نتای    

  .مورد استفاده قرار گرفته است

   و اطالعاتها تحلیل داده روش .2-2

نظر در ایـن زمینـه        اي که توسط محققان و تحلیلگران صاحب        در این زمینه اطالعات فرآوري شده و پردازش شده        

ن و  ا قرار گرفتـه و نتـایج حاصـل از آن بـا اسـتاد              هاي استدالل منطقی مورد توجه      مورد استفاده بوده است، در قالب مدل      

اندیشی گذاشته شده و آنچه به عنوان نتایج تحقیق مورد استفاده قرار گرفته حاصـل فکـر تحلیلـی و                      نظران به هم    صاحب

  .هاي مختلف علم اقتصاد است استدالل تخصصی متخصصان و استادان فن در زمینه
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  انداز رشته اقتصاد محورهاي مهم چشم. 3

انداز بلندمدت کشور با توجه بـه اهمیـت رشـته اقتـصاد و جایگـاه خـاص آن در تحقـق اهـداف          در چارچوب چشم 

 اجتماعی و فرهنگی کشور شایان توجه است که نقش این رشـته علمـی را در فراینـد توسـعه                      انداز توسعه اقتصادي،    چشم

هـاي توسـعه       ناگفتـه پیداسـت کـه اکثـر شـاخص          .انداز بلندمدت مورد بررسی قرار دهیم       علمی کشور براساس سند چشم    

ساله مورد توجه قرار گرفته داراي ماهیت اقتصادي هستند و تحقـق هـر             انداز بیست   بلندمدت کشور که در قالب سند چشم      

کارگیري صحیح دانش اقتصاد و فراهم آوردن زمینه کاربرد این دانـش در فراینـد سیاسـتگذاري و                    کدام از آنها مستلزم به    

اهداف توسعه علمی کشور نیز که در قالب تأکید بر بیشترین سطح توسعه علمی کشور نیز که در                  . ریزي کشور است    برنامه

قالب تأکید بر بیشترین سطح توسعه علمی در منطقه تعریف شده و دربرگیرنده اهداف مربـوط بـه رشـد و خوداتکـایی در                

یشرفت و توسعه اقتصادي بوده و مستلزم فراهم شدن امکانات باشد در درجه اول موکول به پ علوم پیشرفته و راهبردي می

انداز این رشته ابتدا   مادي الزم از طریق عملکرد موفق یک سیستم اقتصادي پیشرفته و سالم است به منظور بررسی چشم                

  .کنیم هاي مهم آن را در توسعه علمی کشور بررسی می دامنه عملکرد این رشته و جنبه

  شته اقتصاددامنه عملکرد ر. 1-3

ریزي بلندمدت براي توسعه کشور به طور عام و توسـعه علمـی          گونه که اشاره شد در برنامه       کاربرد این رشته همان   

  .نظر قابل تأکید است این نقش از دو نقطه. به طور خاص نقش ویژه دارد

  بینی و کنترل مسیر توسعه بلندمدت پیش) الف

  عه بلندمدتتدارك امکانات و منابع الزم براي توس) ب

اقتـصاددانان بـا    . هاي علمی متداول در مطالعات اقتصادي است        نگري یکی از فنون و روش       بینی و آینده    پیش) الف

کنند دنیاي پیچیده واقعی را که نتیجه عملکرد متغیرهاي بسیار متعـدد اسـت در        سعی می  1کارگیري روش تجرید علمی     به

 و قابل کنترل بیان کنند تـا بتواننـد چگـونگی عملکـرد ایـن متغیرهـا را        هاي قابل سنجش با متغیرهاي معدود       قالب مدل 

توضیح دهند و از تعامل آنها با یکدیگر روابط علت و معلولی اساسی را که تعیـین کننـده رفتارهـاي دنیـاي واقعـی اسـت        

دهد که به کمک      ت می دس  هاي پویایی به    کاربرد این روش براي طراحی مسیر زمانی حرکت متغیرها، مدل         . استنتاج نمایند 

  .بینی کرد توان با دقت نسبی قابل قبولی توسعه و تحول آتی امور در دنیاي مادي را پیش آنها می

                                                          
١. Abstraction



  سند نقشه جامع علمی کشور در حوزه اقتصاد

 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

8

رود و ایـن      شـمار مـی     هاي توسـعه بـه      تدارك امکانات و منابع الزم براي توسعه، وسیله اصلی در تحقق برنامه           ) ب

نان در این مبحث چگونگی تخصیص منـابع بـه طـرز بهینـه را     اقتصاددا. موضوع یکی از مباحث اصلی رشته اقتصاد است     

دهند که به چه نحوي با استفاده از امکانات محدود و معین بهتـرین نتـایج را از                    بررسی کرده و مسئولین امور را یاري می       

  .دست آورند نظر دسترسی به اهداف مورد نظر به

ر منابع انسانی و فیزیکی است و در عین حـال منـابع             گذاري سنگینی د    از آنجایی که توسعه علمی مستلزم سرمایه      

هاي اقتصادي دقیق و کامل       گیري از بررسی    اقتصادي کشور با توجه به کثرت کاربردها محدود و کمیاب است، بدون بهره            

لذا آموزش صحیح دانـش اقتـصاد و انجـام تحقیقـات کـاربردي در               . هاي توسعه اطمینان داشت     توان از توفیق برنامه     نمی

هاي مورد لزوم، براي توسعه اقتصادي کشور به طور عام و تجهیز و تخصیص منابع کافی در جهت توسعه علمی بـه     مینهز

طور خاص ضرورت و اهمیت داشته و دامنه کار براي این رشته را به ویژه در مقوله اقتصاد آموزش و پژوهش مورد تأکیـد          

  .دهد قرار می

ـ         زمینه. 3ـ2 راي توسـعه علـم و فنـاوري و نـوآوري           هایی از علم اقتصاد کـه ب

  اهمیت بیشتري دارند

تواند باشـد     دهد که اغلب این اهداف وقتی قابل حصول می          انداز بلندمدت کشور نشان می      مرور مجدد اهداف چشم   

  :شود براي مثال موارد زیر ذکر می. که بیش از همه اسباب اقتصادي آن فراهم شود

هـا و   ریزي شده و مدبرانه جمعـی در مـسیر تحقـق آرمـان             ارت کوشش برنامه  انداز به عب    در مقدمه سند چشم   ) الف

اصول قانون اساسی به خودي خود اصـطالحی داراي ابعـاد و جوانـب اقتـصادي اسـت و تحقـق آن مـستلزم توفیـق در                           

  .ساماندهی یک اقتصاد عادالنه و پویا است

آن   که براي تحقق    . دف کامالً اقتصادي است   انداز، هدف جایگاه اول اقتصادي یک ه        در کادر اصلی سند چشم    ) ب

مـدت و رشـد اقتـصادي هماهنـگ و            ریزي و سیاستگذاري کالن اقتصادي و دستیابی به تعادل اقتصادي در کوتـاه              برنامه

  :بنابراین. متعادل در بلندمدت یک ضرورت غیرقابل جایگزینی است

  ،هاي واقعی و پولی اقتصاد ـ مبحث تعادل اقتصادي کالن در بخش

  هاي اقتصاد، ـ مبحث رشد اقتصادي مداوم و پایدار در تمام بخش

  ،)جانبه تحول و پیشرفت در ساختار اقتصاد به طور همه(ـ مبحث توسعه اقتصادي 

به نحوي که ظرفیت خـالی و یـا   ) بازار کاال، بازار کار و نیروي انسانی و بازار سرمایه(ـ مبحث تعادل همزمان بازار   

  ز بازارها به وجود نیاید،کمبود در هیچ یک ا

  ،...)اقتصاد آموزش و تحقیقات، اقتصاد بهداشت و سالمت رفاه و تأمین اجتماعی و(ـ مبحث اقتصاد اجتماعی 

  .در مورد این هدف داراي اهمیت هستند) الملل بین و مالیه الملل بینتجارت  (الملل بینـ مبحث اقتصاد 

هاي جامعه ایرانی، عبارات و اصطالحات سند ناظر بر تولید ملی، سهم              انداز در مورد ویژگی     در اهداف سند چشم   ) ج

، ضرورت و اهمیت مباحثی از رشته اقتصاد     ...برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی رفاه، توزیع مناسب در آمد به دور از فقر              

  :دهد هاي زیر مورد تأکید قرار می را در زمینه
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  تولید ملی و حفظ آن،ـ مبحث رشد اقتصادي کالن براي تحقق 

  .ـ مبحث اقتصاد اجتماعی و توزیع ثروت

شامل رشـد پرشـتاب و مـستمر،    (انداز در مورد رسیدن به جایگاه اول اقتصادي      در توضیح کادر اصلی سند چشم     ) د

  :مباحث علمی زیر در چارچوب رشته اقتصاد مورد تأکید است) ارتقاي نسبی سطح درآمد و اشتغال کامل

  د کالن و نظریات رشد متعادل و پایدار،ـ مبحث اقتصا

  ـ مبحث اقتصاد سیاسی توزیع درآمد و ثروت،

  .ـ مبحث اقتصاد کالن متعادل در اشتغال کامل

گذاري، نرخ اشتغال، نرخ تورم و کاهش  هاي سالیانه، نرخ سرمایه در مالحظات سند نیز مباحث مربوط به بودجه) هـ

امعه، همه از مباحث اصلی رشته اقتصاد در بحث تولید، رشد اقتـصادي، اشـتغال و   هاي پایین و باالي ج فاصله میان دهک  

  .دهد و تأکید سند بر این اصطالحات ضرورت و اولویت این مباحث را مورد تأکید قرار می. توزیع درآمد هستند

گیري کـار   بـه لزم   اهداف اقتصادي متعددي که مستقیماً مست      بر  عالوهانداز،     در مجموع اهداف ترسیمی سند چشم      )و

هاي مهمی از فصول مورد بحث در رشته اقتصاد است، اهـداف خاصـی نیـز مـستقیماً نـاظر بـر توسـعه و                           تمام یا قسمت  

  :توان به موارد زیر اشاره کرد پیشرفت علمی است که در این زمینه می

» ...افـزاري، تولیـد علـم و    ، با تأکید بر جنبش نرم  ...دست یافتن به جایگاه اول اقتصادي، علمی و فناوري        «ـ هدف   

و لـذا  (ساله کشور اسـت نقـش برخـورداري از منـابع و امکانـات اقتـصادي             انداز بیست   که از اهداف اصلی متن سند چشم      

را در برخورداري از دانش پیشرفته و دستیابی به توانایی در تولید علـم و فنـاوري                 ) کارگیري هوشمندانه دانش اقتصادي     به

و به خودي خـود نـاظر بـر ایـن حقیقـت اسـت کـه بـا                   . دهد  مورد تأکید قرار می   ) سیار پرهزینه است  هاي ب   که از فعالیت  (

توان از محل درآمدهاي منابع طبیعـی   ریزي اقتصادي بلندمدت می کارگیري فنون برنامه  مندي از دانش اقتصادي و به       بهره

ین کرد تا در زمـان طـوالنی بـه پیـدایش صـنایع              اي در زمینه پیشرفت دانش و فناوري را تأم          هاي کالن و پردامنه     هزینه

  .پیشرفته و محصوالت با دانش فنی باال منجر شود و درآمدهاي کالنی ایجاد کند

انـداز بلندمـدت مـورد     طوري که مشهود است، اغلب مباحث علمی رشته اقتصاد در تحقق اهداف اقتصادي چشم          به

گاه   د مستلزم رشد و توسعه اقتصادي و در عین حال مقوم و تکیه            تأکید بوده و حصول پیشرفت علمی و فناوري نیز که خو          

مدت و رشـد مـستمر در بلندمـدت را اقتـضا             توسعه در زمان طوالنی است، برخورداري از ثبات و تعادل اقتصادي در کوتاه            

  .دارد

براي توسـعه  هاي آموزشی و خواه پژوهشی آن داراي اهمیت محوري  بنابراین توسعه دانش اقتصادي خواه در جنبه     

  .هاي متعددي از این رشته باید در فرایند طراحی نقشه جامع مورد تأکید قرار گیرد اقتصادي و علمی کشور است و حیطه

  در رشته اقتصاد) کاربردي(آور  هاي علم و فن  اولویت.3ـ3

 هماننـد فیزیـک،   باشد که ظاهراً هاي دانش نظري معاصر می اگرچه رشته اقتصاد به طور کلی یکی از معدود زمینه        

شود و قضایاي علمی مورد بحث در ایـن رشـته در ظـاهر فقـط بـه       شناسی در قالب نظریات کلی بیان می شیمی و زیست  

شود، ولی این مباحث کلی وقتی با واقعیات جوامع  طراحی و تحلیل الگوهاي رفتار منطقی بشر در زمینه مادیات مربوط می     
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هـاي   ، در ایـن صـورت مـدل   )سازي کاربردي یا عملیاتی، اعم از مکانی و یا زمانی           یبوم(گیرد    مختلف مورد توجه قرار می    

منـدي از     تواند در جهـت بهـره       آید که براي تجزیه و تحلیل فردي، گروهی و یا اجتماعی می             دست می   منطقی کاربردي به  

هاي کاربردي برمبناي  احی مدلمعموالً طر. منابع مادي و اعتالي سطح رفاهیت مادي و اقتصادي مورد استفاده واقع شود           

هـاي   ساز رشد و نـوآوري در بـسیاري زمینـه       کنند که به نوبه خود زمینه       افزاري تعریف می    دانش اقتصاد را نوع فناوري نرم     

کـارگیري علـم اقتـصاد بـراي حـصول       شود در این معنی به دیگر اعم از علوم و مهندسی و یا علوم انسانی و اجتماعی می  

نی در ابعاد مختلف حیات انسانی داراي اهمیت اساسی بوده و در موارد مختلف قابـل ارائـه اسـت، کـه          پیشرفت علمی و ف   

انداز  هاي مختلف علم اقتصاد را بیان کرده و سپس با توجه به اهداف چشم    هاي این فناوري کاربردي در زمینه       ابتدا اولویت 

  .پردازیم بلندمدت به توجیه و مستندسازي آن می

  هاي علم و فناوري کاربردي در اقتصاد ن اولویتتعیی. 3ـ3ـ1

انـداز بلندمـدت را بـا      هاي علم و فناوري کاربردي در اقتصاد باید زنجیره ارتباطی اهداف چـشم              براي تعیین اولویت  

هـاي   مباحث علمی و پژوهش کاربردي این رشته مشخص کنیم تا بتوانیم با توجـه بـه اهمیـت و ضـرورت آنهـا اولویـت           

  .هاي علمی در این رشته مورد تأکید قرار دهیم اربردي را به عنوان اولویتهاي ک پژوهش

انداز عمدتاً اهداف اقتصادي بوده و تحقق آنها مـستلزم توجـه خـاص بـه                  طور که بیان شد اهداف سند چشم        همان

  :هاي اقتصادي کاربردي است هاي پژوهش هاي زیر از مجموعه تحقیقات کاربردي در زمینه

کنندگان و ساختار بازارها در چارچوب نهادهاي فرهنگی         براي شناسایی رفتار تولیدکنندگان و مصرف       اقتصاد خرد  -

  .و اجتماعی بومی کشور

 و بخش   المللی  بینگذاري، مبادالت      اقتصاد کالن براي شناسایی رفتار اقتصادي کالن در بخش مصرف، سرمایه           -

  .عمومی اقتصاد ایران

نگـري در   بینی و آینـده     هاي منطقی قابل محاسبه براي پیش        به منظور طراحی مدل    ریزي و سیاستگذاري،     برنامه -

ها و در نهایت      هاي برنامه   حرکات متغیرهاي اقتصاد کالن و کنترل عملکرد سیستم اقتصادي جهت نزدیک شدن به هدف             

  .انداز بلندمدت وصول به اهداف چشم

هـاي جـامع بـراي        ر تعامل با اقتـصاد و طراحـی برنامـه          اقتصاد بخش عمومی، به منظور شناسایی رفتار دولت د         -

هاي انتقالی و حمایت در فرایند توسعه و تحول اقتصاد کشور در جهـت نیـل بـه خوداتکـایی دولـت و         ها و پرداخت    مالیات

  .هاي ملی کاهش وابستگی به درآمدهاي حاصل از فروش منابع طبیعی و ثروت

ریـزي پویـا جهـت تعامـل مفیـد و مطلـوب در                ت این ذخایر و برنامه     اقتصاد نفت و گاز به منظور شناخت وضعی        -

برداري از ذخایر محدود کشور در مقابل حداقل میزان برداشـت از   بازارهاي جهانی انرژي با هدف حداکثرسازي ارزش بهره   

ی بـراي  دسـت  هاي بخش نفت و گاز به سوي صیانت از منـابع طبیعـی و توسـعه صـنایع پـایین      دهی فعالیت  ذخایر و جهت  

  .افزایش سهم ارزش افزوده کار و سرمایه در صادرات محصوالت نفتی

 اقتصاد کشاورزي و منابع آب و خـاك، بـه منظـور شـناخت امکانـات و اسـتعدادهاي طبیعـی در ایـن بخـش و                    -

ب و جـویی در منـابع آ       دهی از واحد سـطح و صـرفه         ها در جهت کشاورزي پیشرفته با حداکثر محصول         ریزي فعالیت   برنامه

هـاي    خاك با هدف تأمین امنیت غذایی کشور و در عین حال تشویق صادرات کشاورزي از طریق معرفی و اجراي پـروژه                    
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بـدون مـداخالت    (تولید و فرآوري محصوالت مورد نیاز و استقبال بازار جهانی مانند محصوالت غذایی طبیعـی ارگانیـک                  

   ایرانبراساس دانش و تجربه کشاورزي سنتی) ژنتیک و شیمیایی

 اقتصاد پول و بانکداري، به منظور شناخت راهکارهاي مؤثر جهـت تلفیـق اهـداف توسـعه اقتـصادي و عـدالت                       -

گذاران و تشویق مشارکت مؤسسات بـانکی و مجریـان و         پذیري در سرمایه    تکوینی از طریق اشاعه و ترویج روحیه ریسک       

گذاري در قالب قراردادهاي تعریف شده        هاي سرمایه    پروژه داران مؤسسات تولیدي و تجارتی در ریسک        کارآفرینان و سهام  

  .و ابداعی کارآمد در نظام بانکی کشور

هـاي گـسترش فعالیـت آمـوزش علمـی و پژوهـشی و                 اقتصاد اجتماعی به منظور شناخت امکانات و محدودیت        -

هـاي   مـاعی در جریـان برنامـه   هاي جامع براي تأمین رفـاه اجت      خدمات بهداشتی و رفاهی در تمام سطوح و طراحی برنامه         

  توسعه

هـاي جـدي در جهـت       محیطـی کـشور و طراحـی برنامـه           اقتصاد محیط زیست به منظور شناخت شرایط زیست        -

  .محیطی در فرایند توسعه اقتصادي و صنعتی ها و مخاطرات زیست پیشگیري و کاهش آسیب

 اقتـصادي و تجـاري بـا جهـان در قالـب              به منظور شـناخت امکانـات و شـرایط تعامـل           المللی  بیناقتصاد و مالیه    

 مذاکراتی در الحاق به سازمان جهانی تجـارت بـا هـدف فـراهم               استراتژيهاي تجارت مستقل و در نهایت طراحی          پیمان

هـاي تولیـدي      سـازي فعالیـت     آوردن زمینه و بستر مناسب جهت تأمین بازارهاي صادراتی براي محصوالت ملی و متنـوع              

 المللـی  بینبرداري از امکانات بازار سرمایه  فزوده اشتغال مفید در صنایع صادراتی و همچنین بهرهصادراتی و تأمین ارزش ا  

  .هاي بزرگ اقتصادي و تعامل مؤثر با اقتصاد جهانی در جهت رونق و شکوفایی اقتصاد ملی براي تأمین پروژه

ها و مؤسـسات   ها در دانشگاه  ین زمینه وبیش مطالعاتی با عناوین مشابه در ا        بدیهی است که در شرایط فعلی نیز کم       

هـا محـدود و       هاي تعریف شده امکانـات پژوهـشی در ایـن زمینـه             شود ولی با توجه به شاخص       تحقیقاتی دولتی انجام می   

ها در بعضی موارد جـاي تأمـل اسـت و در خیلـی                غیرکافی بوده و در نتیجه تحقق کیفیت کاربردي بودن در این پژوهش           

بندي و بازنویسی مطالعاتی کلی پیشین است که اغلب جنبه نظري داشته و بـه عنـوان محـصوالت     موارد حاصل کار جمع  

هاي کاربردي در اقتصاد مستلزم تخصیص امکانات وسـیع بـراي       ساماندهی پژوهش . پژوهش کاربردي قابل عرضه نیست    

حدودي است که استادان    گیري از ساعات م     هاي اطالعاتی تخصصی و بهره      تربیت پژوهشگران متخصص و طراحی بانک     

  .توانند در کار پژوهش مصروف کنند هاي آموزشی دانشگاهی می نظران این رشته در کنار فعالیت و صاحب

هاي کاربردي در اقتصاد صنعتی و نوآوري فنی، به منظور شناخت فرایند ابداع و نوآوري و شبکه ارتباطی     ـ پژوهش 

رآفرینان براي تولید دانش و کاربردي کردن دانش تولید شده در چرخـه تولیـد   هاي اقتصادي و کا  ها، بنگاه   صنایع، دانشگاه 

  .ثروت و تسریع و تسهیل فرایند توسعه اقتصادي کشور

 عدالت اقتصادي و اجتماعی، به منظور شناخت ساختار توزیـع ثـروت و درآمـد و                  زمینه هاي کاربردي در    ـ پژوهش 

ولید و طراحـی شـبکه فراگیـر تـأمین اجتمـاعی جهـت ایجـاد انگیـزه در         هاي مشارکت عمومی در فرایند ت       طراحی برنامه 

هـاي بـزرگ      هاي فراگیر مردمی در بنگـاه       گذاري  قشرهاي مختلف مردم براي مشارکت در فرایند توسعه و تسهیل سرمایه          

هبـردي بـه    هـاي را    ایجاد انسجام و همبستگی اقتصادي و سازگاري اجتماعی در بین اقشار مختلف جامعه و تنظیم برنامه               

  .منظور اشاعه رفاهیت و برخورداري عمومی از ثمرات توسعه و پیشرفت کشور
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  کاربردي -هاي اقتصادي   توجیه اولویت پژوهش.3ـ3ـ2

اي و استادان رشته اقتصاد به تعداد کـافی وجـود نـدارد، انجـام      با توجه به اینکه در شرایط فعلی پژوهشگران حرفه   

هـاي انجـام شـده فعلـی یـا در مؤسـسات        هاي مورد نظر مقدور نیست و پـژوهش  ولویتهاي کاربردي در زمینه ا     پژوهش

شود و تعداد بـسیار   هاي پژوهشی دانشگاهی و یا در قالب رساالت دانشجویان دکتري انجام می دانشگاهی و در قالب طرح   

راه داشته و راهکارهاي معینـی      اي سیاستی هم    تواند توصیه   اندکی ناظر به مسائل کاربردي در معنی دقیق کلمه بوده و می           

را براي دولت یا مسئوالن و کارآفرینان عرضه کند از این لحـاظ اولویـت اول تربیـت و تجهیـز کـادر تحقیقـاتی در ایـن                  

  .هاي کاربردي در این رشته مورد توجه قرار گیرد هاست که باید به عنوان فاز اول برنامه توسعه فناوري و پژوهش زمینه

هـاي تحقیقـاتی کـاربردي را بـه طـور          هاي آتی پروژه    توان طی سال    ایش پژوهشگران ذیصالح می   به تدریج با افز   

  .هاي زیر انجام داده و نتایج آن را به مدیران و مسئولین اجرایی کشور عرضه کرد جدي در زمینه

  توجیه تحقیقات کاربردي در زمینه اقتصاد خرد) الف

هـاي اقتـصادي در     کننده و ساختار بازار و نقـش بنگـاه          ننده و تولید  ک  به طور کلی موضوع اقتصاد خرد رفتار مصرف       

  .هاي عرضه و تقاضا و توابع درآمد و هزینه مورد بحث قرار گیرد بازارهایی در شرایط مختلف است که در قالب منحنی

هـاي تولیـدي      کنندگان در بازار در طراحی برنامه       از آنجایی که شناخت بازارهاي اقتصادي و رفتار عاملین و شرکت          

هاي کاربردي  انجام پژوهش. ها و ساختار قیمت کاالهاي مختلف در اقتصاد و شرایط تعادلی بازار اهمیت اساسی دارد         بنگاه

ساز تصمیمات اقتصادي صحیح براي کارآفرینـان و مـدیران بخـش خـصوصی بـوده، مـسیر                    تواند زمینه   در این زمینه می   

لذا داراي اولویت بوده و تهیه متون       . رونق داده و در شکوفایی اقتصادي روشن کند       هاي تولیدي و تجاري را        موفقیت بنگاه 

درسی دانشگاهی بومی با توجه به رفتار غالب عاملین اقتصادي در شـرایط فرهنـگ داخلـی و سـاختار بازارهـاي داخلـی                        

 در بازارهاي مختلف باشد در کننده شرایط تولید و تقاضا هاي کاربردي که مشخص     طور انجام پژوهش    اولویت دارد و همین   

کنندگان و نظارت و سیاستگذاري عمومی در تعادل بازارهـا داراي اولویـت    هاي تولیدکنندگان و مصرف     ریزي فعالیت   برنامه

  .است

   توجیه تحقیقات کاربردي در زمینه اقتصاد کالن)ب

 و بـه    المللـی   بـین ها و مبادالت      یاتگذاري ملی، دولت و مال      با توجه به اینکه شناسایی ساختار مصرف ملی، سرمایه        

ریزي کالن در جهت نیـل بـه اهـداف توسـعه کـشور ضـرورت دارد، انجـام ایـن                       طور کلی اجزاي تولید ملی براي برنامه      

ها داراي اولویت است و در عین حال تدوین متون درسی دانشگاهی با توجه به شرایط فرهنگ بـومی و در قالـب                  پژوهش

  .اراي اهمیت و اولویت استنهادهاي اجتماعی کشور د

   اقتصاديسیاستگذاريریزي و   توجیه تحقیقات در برنامه)ج

ریزي منطقی که معموالً به       هاي برنامه   گیري و سیاستگذاري اقتصاد بدون تحقیقات و بدون استفاده از مدل            تصمیم

الً در جهـت حداکثرسـازي      هـا معمـو     تهیه و طراحـی ایـن قبیـل مـدل         . شوند امري غیرمعقول است     زبان ریاضی بیان می   



انداز رشته اقتصاد محورهاي مهم چشم

 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

13

گیرد که انجام این مهم خود مستلزم انجـام مطالعـات    هاي نهادي مشخص صورت می     هاي خاصی با قید محدودیت      هدف

  .ریزي و سیاستگذاري اقتصادي است مستمر در زمینه برنامه

  توجیه تحقیقات کاربردي در اقتصاد بخش عمومی)د

پردازد و تأمین کاالهـاي عمـومی         مومی و درآمدهاي عمومی می    اقتصاد بخش عمومی به بحث پیرامون مخارج ع       

مثل امنیت، قضا، آموزش، بهداشت، رفاه اجتماعی و محیط زیست که به خودي خود در فرایند بازار قابل تولیـد و عرضـه                       

مطالعـات  هاسـت، انجـام    از آنجایی که تأمین این کاالها و خدمات از وظایف اصلی دولـت . دهد  نیست مورد توجه قرار می    

هـاي تحقیقـات کـاربردي     هاي اجرایی ضرورت داشته و در زمره اولویـت         کاربردي به منظور تهیه قوانین و تنظیم سیاست       

  .اقتصادي است

   توجیه تحقیقات کاربردي در زمینه اقتصاد نفت و گاز)هـ

هـاي ملـی را       از ثـروت  اي    نفت و گاز به عنوان مهمترین ذخایر قابل فروش در بازار جهانی، قسمت مهم و ارزنـده                

آن ضرورت داشته و در عـین   برداري از  از آنجایی که شناسایی محل این ذخایر و حجم آن و شرایط بهره    . دهد  تشکیل می 

حال شناخت بازارهاي جهانی به منظور استخراج و صدور این منابع در شرایط مـساعد و بـا رعایـت منـافع ملـی اولویـت                    

تواند راهگشاي فعاالن اقتصادي و مـسئولین امـور در ایـن     بردي داراي اولویت بوده و می     اساسی دارد، انجام تحقیقات کار    

  .بخش از اقتصاد باشد

   توجیه تحقیقات کاربردي در زمینه اقتصاد کشاورزي)و

استفاده بهینه از منابع آب و خاك و . تأمین امنیت غذایی براي جمعیت فزاینده کشور داراي اهمیت درجه اول است          

کند که بـا انجـام تحقیقـات کـاربردي در ایـن          شرایط بازارهاي داخلی و خارجی محصوالت کشاورزي ایجاب می        شناخت  

بنابراین انجام چنین تحقیقاتی در زمینه اقتـصاد کـشاورزي حـائز اهمیـت و               . زمینه تصمیمات صحیح و معقول اتخاذ شود      

  .اولویت است

  ي توجیه تحقیقات کاربردي در زمینه پول و بانکدار)ز

افزایش ثروت ملی از طریق تولید و تجارت        . بخش پولی اقتصاد همزمان با بخش واقعی اهمیت اساسی دارد           تعادل  

انـدوزي از   بـازي و تـالش در جهـت مـال     هاي سـفته  مسیر صحیح رفاهیت اقتصادي است در حالی که مبادرت به فعالیت       

  .دکشان آشفتگی می طریق معامالت غیرمولد اقتصاد را به رکود و 

تواننـد نقـش حیـاتی در رونـق و      ها و مؤسسات اعتباري با عرضه تسهیالت به بخـش تولیـدي اقتـصاد مـی            بانک

بـازي و   هاي غیرواقعی و مبـادرت بـه سـفته      در حالی که تزریق پول و اعتبار در بخش        . شکوفایی اقتصاد ملی داشته باشند    

اتخاذ سیاست پولی مناسب با کنترل حجم نقـدینگی  . ق دهدتواند منجر به تورم توأم با رکود سو        مبادالت پولی صرف، می   

در سطح بهینه و تنظیم خدمات اعتباري و بانکی در جهت تسهیل معـامالت مولـد و ضـروري مـستلزم انجـام تحقیقـات          
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د  اساسی در جهت توسعه و شکوفایی اقتصا بنابراین این قبیل تحقیقات داراي اولویت. هاست مستمر کاربردي در این زمینه    

  .رود شمار می ملی به

   توجیه تحقیقات کاربردي در زمینه اقتصاد اجتماعی)ح

. هاي آموزش، بهداشت و تـأمین اجتمـاعی اسـت           با توجه به اینکه رفاهیت اقتصادي عمومی مستلزم توسعه بخش         

نظـور اتخـاذ   هـا بـه م    هاي مربوط به این بخش      ها و اطالع از امکانات و محدودیت        شناسایی وضعیت توسعه در این بخش     

هاي اقتصادي در امور اجتماعی ضرورت اساسی دارد، لذا اولویت انجام تحقیقات کـاربردي در ایـن زمینـه کـامالً                       سیاست

  .مشهود است

   توجیه تحقیقات کاربردي در اقتصاد محیط زیست)ط

 تـأمین محـیط     محیطی اقتصاد نه تنها براي سالمت و کارایی شهروندان ضرورت دارد، بلکـه              امروزه شرایط زیست  

آب و خاك و مواد اولیه مـورد نیـاز کـشاورزي و صـنایع تبـدیلی داراي              زیست سالم از نظر تهیه عوامل تولید مهمی مثل          

لـذا  . اهمیت بسیار بوده و در کیفیت محصوالت این صنایع در بازارهاي داخلی و خارجی به طور مستقیم تأثیرگـذار اسـت                    

هـاي     بـه منظـور حفـظ محـیط زیـست و مقابلـه مـؤثر بـا مخـاطرات و آلـودگی               انجام تحقیقات کاربردي در این زمینـه      

  .محیطی از موارد مهم و داراي اولویت اساسی در فناوري اقتصادي است زیست

  توجیه تحقیقات کاربردي در زمینه اقتصاد صنعتی) ي

ه بـه فراینـد توسـعه    ترین عامل از نظر کشوري که بخواهد توسعه صـنعتی را دنبـال کنـد توجـ              باالخره شاید مهم  

  .اقتصادي از طریق نوآوري و ابداعات صنعتی است که در تهیه نقشه جامع علمی کشور نیز اولویت محتوایی دارد

یک فراینـد طبیعـی اسـت کـه در     ) کالسیک و نئوکالسیک(توسعه اقتصادي در چارچوب نظریات اقتصادي سنتی    

شود و در این پدیده پیشرفت فنی به عنـوان            قتصادي حاصل می  زمان طوالنی و در اثر عملکرد خودي به خودي سیستم ا          

اي از صـنایع،      شـبکه » سیستم ابـداعات ملـی    «شود و در حالی که براساس نظریات موسوم به            زا تلقی می    یک متغیر برون  

ري عامـل   آورند که با معرفی و تقویـت فراینـد ابـداع و نـوآو               ها و مؤسسات تحقیقات ملی، ارتباطاتی به وجود می          دانشگاه

زا در داخل سیستم اقتصادي تحت تأثیر قـرار         شکوفایی صنعت و اقتصاد شده و پیشرفت فنی را به عنوان یک متغیر درون             

کارگیري آن در چرخه اقتـصادي عامـل    دهد و از طریق ارتقاي دانش و تولید دانش و یا بومی کردن دانش موجود و به  می

بنـابراین مطالعـات در سـاختار صـنایع و شـبکه ارتبـاطی کارآفرینـان و          . دشون  توسعه و پیشرفت اقتصاد ملی محسوب می      

مؤسسات تحقیقاتی و شناسایی فرایند ابداع و نوآوري در صنایع پیشرو و داراي اولویت قطعی در کاربردي کردن فناوري و                 

  .تحقیقات اقتصادي است
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  هاي علم و فناوري در رشته اقتصاد اهداف و شاخص. 4

رشته اقتصاد که بتواند سبب تولید دانـش بـومی   ) تحقیقات کاربردي(هاي مؤثر در زمینه فناوري     لویتبا توجه به او   

هـاي مختلـف      کاربردي در این رشته گردیده و یا ابداعاتی جهت تکمیل زنجیره ابداعات علمی و فناوري در میـان رشـته                   

ها را به طور خالصـه         اهم این اهداف و شاخص     .هایی را براي این رشته طراحی کرد        توان اهداف و شاخص     علوم شود، می  

  .کنیم به صورت زیر بیان می

  هاي کمی ناظر بر تعداد استادان و پژوهشگران متخصص، ـ اهداف و شاخص

  هاي کمی ناظر بر تعداد پژوهشگران جوان و کارشناسان مبتدي، ـ اهداف و شاخص

   مؤثر در سطح ملی، تحقیقاتی کاربردي  هاي کمی مربوط به طرح ـ اهداف و شاخص

  اي، هاي تحقیقاتی کاربردي مؤثر در سطح منطقه  هاي کمی مربوط به طرح ـ اهداف و شاخص

  هاي اقتصاد، هاي تحقیقاتی کاربردي در سطح بخش  هاي کمی مربوط به طرح ـ اهداف و شاخص

  هاي آموزشی دانشگاه در سطوح مختلف، هاي کیفی مربوط به برنامه ـ اهداف و شاخص

  .هاي پژوهشی بنیادي دانشگاه هاي کیفی مربوط به فعالیت هداف و شاخصـ ا

هـاي   هـا و دسـتگاه   ذیالً به طور اختصار وضعیت هر یک از این اهداف را با توجه به اطالعات مرتبط بـه دانـشگاه             

  .دهیم اجرایی مورد توجه قرار می

  اي علم و فناوري در اقتصاد اهداف نهایی و مرحله. 4ـ1

   ناظر به تحقیقات کاربردي استادان و پژوهشگرانهدف. 1-1-4

دار انجـام امـور          رشته اقتصاد کارشناسانی هستند که در سـطوح مختلـف علمـی و تجربـی عهـده                 آموختگان  دانش

کارشناسی تخصصی و در باالترین رده آن پژوهشگران متخصص و استادان مسئول تحقیقات کاربردي و ابداع و نـوآوري                 

 سـال   50 این رشته با اینکه از تأسیس اولین بخش علمی اقتصاد در دانشگاه تهران حدود                آموختگان  انشدتعداد  . شوند  می

هاي اقتصاد محدود و منحصر به چند دانشگاه بزرگ کـشور بـوده اسـت،     هاي گذشته تعداد دانشکده گذرد، ولی در دهه   می

مراکـز آموزشـی غیردولتـی و غیرحـضوري         هرچنـد در ده سـال گذشـته بـا توسـعه             . هنوز به تعـداد کـافی نبـوده اسـت         

هاي علوم انسانی و اجتماعی افزایش داشته است، ولی با در نظر گرفتن       شدگان در این رشته نیز همانند سایر رشته         پذیرفته

 این رشـته در سـطوح دکتـري و          آموختگان  دانشنیازهاي تخصصی و تحقیقاتی در سطوح باالتر هنوز زمینه فعالیت براي            
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بنابر آمارهاي موجود تعـداد دانـشجویان ایـن رشـته در سـطوح مختلـف کارشناسـی،         . رشد امیدوارکننده است  کارشناسی ا 

  . بوده است1385وپنج هزار نفر در سال  کارشناسی ارشد و دکتري جمعاً بالغ بر چهل

ن و پژوهشگران   مثابه دستیاران تحقیقاتی و پژوهشی براي استادا        که تعداد دانشجویان دوره دکتري را به        در صورتی 

التحصیل شوند،    پنجم آنان فارغ    چهارم تا یک    شود که اگر هر سال یک        نفر محدود می   258کارآزموده فرض کنیم این عده      

در واقع عرضه کارشناسان طراز اول در سطح دکتري که صالحیت انجام تحقیقات مستقل را داشته باشند، در حدود پنجاه                

نفر در سـال  ) 50ـ40(نابراین عرضه سالیانه داخلی کارشناس متخصص در این رشته به    ب. شود  نفر یا کمتر تخمین زده می     

التحصیل شده و مراجعه کننـد،       هاي خارج فارغ    اگر فرض شود که در حدود نصف این تعداد نیز از دانشگاه           . شود  محدود می 

شوند کمتـر از صـد         آموزشی می  مجموع کل کارشناسان متخصص اقتصادي که هر سال وارد بازار کارهاي تحقیقاتی و یا             

  .نفر در سال خواهد بود

هاي مختلف اقتـصاد در مجمـوع حـدود           هاي دولتی در رشته     از طرف دیگر تعداد کل اعضاي هیأت علمی دانشگاه        

ها و مؤسـسات غیردولتـی، مجمـوع اعـضاي           وقت دانشگاه   شود که با افزودن رقم تقریبی اعضاي تمام          نفر برآورد می   570

رسد، که در مقایسه با تعداد کل دانشجویان شاغل به تحـصیل در ایـن رشـته کـافی            به کمتر از هزار نفر می     هیأت علمی   

  .سازد هاي دکتري آماده می  دورهآموختگان دانشنبوده و کمبود محسوسی وجود دارد، که زمینه را براي جذب 

 اصالح شود استادان شاغل به تدریس       با توجه به آنچه گذشت در صورتی که نسبت استاد به دانشجو در این رشته              

هاي دکتري تا حداقل ده سال آینده نیز براي تأمین استادان و اعضاي هیأت علمی آموزشی    التحصیالن دوره   کنونی و فارغ  

بنابراین کمبود استادان پژوهشی و کارشناسان متخصص در سطح دکتري بـراي انجـام کارهـاي پژوهـشی            . کافی نیستند 

هـاي دکتـري در       لـذا توسـعه برنامـه     . فناوري و ابداع علمی در این رشته باشند کامالً مشهود اسـت           کاربردي که شاخص    

  .هایی که داراي هیأت علمی متخصص باشند براي رفع این کمبود قابل توجیه خواهد بود دانشگاه

  هدف تعلیم پژوهشگران و کارشناسان مبتدي در رشته اقتصاد. 2-1-4

اي در کارهـاي      هاي کارشناسـی ارشـد بـا تجربـه نـسبی حرفـه               دوره آموختگان  نشدااین گروه از متخصصین که      

ها   تحقیقاتی و یا کارشناسان جوان و کامالً مبتدي هستند، در صورتی که در کارهاي اداري و اجرایی در دولت و یا شرکت                     

ژوهشی به همراه اسـتادان  توانند به عنوان همکاران تحقیقاتی و دستیاران علمی و پ    و مؤسسات خصوصی جذب نشوند می     

هاي کاربردي اقتصادي فعالیت کرده و به تدریج کمبود پژوهشگران متخصص را جبران               و پژوهشگران متخصص در طرح    

هـاي تحقیقـاتی جـدي در         کنند، ولی واقعیت امور حاکی از این است که دانشگاه بودجه پژوهشی کافی براي انجام طـرح                

یابد و با توجه      ها و مؤسسات تحقیقاتی در سطح مؤثري تحقق نمی          هشگران در دانشگاه  اختیار ندارند و جذب این قبیل پژو      

هاي اقتصادي و صنعتی اغلـب آنـان بـا شـرایط              التحصیالن این رشته به ساختار بازار و فعالیت         به تخصص و آشنایی فارغ    

ها اشـتغال پیـدا    ی و یا بانکشوند و آن گروهی که در ادارات دولت        تري در مؤسسات خصوصی جذب می       استخدامی مناسب 

مانند و به تدریج کیفیت علمـی   شوند و از کارهاي پژوهشی اقتصادي دور می کارهاي اجرایی گمارده می کنند معموالً به   می

 نفـر   2500در نتیجه با اینکه آمارها حاکی از وجـود تعـداد            . دهند  الزم براي مشارکت در کارهاي تحقیقاتی را از دست می         

التحـصیل     نفـر فـارغ    400دهنـده تعـدادي در حـدود          باشد که نـشان      می 1385شناسی ارشد اقتصاد در سال      دانشجوي کار 

از ایـن تعـداد موفـق بـه ادامـه      )  درصـد 20کمتـر از  (هاي کارشناسی ارشد در سال است، ولی فقط درصد محدودي             دوره
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. شـوند    یا امور بازرگانی و صنعتی جذب مـی        و بقیه در کارهاي اداري و اجرایی و       ) دکتري(هاي تحقیقاتی     تحصیل در دوره  

لذا کادر کارشناسی تحقیقاتی الزم که بتواند کارشناسان متخـصص در سـطح دکتـري و اسـتادان و مـسئوالن تحقیقـات                

شود و از ایـن لحـاظ نیـز انجـام تحقیقـات کـاربردي جـدي کـه بـه عنـوان            کاربردي را همراهی کند معموالً تأمین نمی      

  .در رشته اقتصاد ذکر شد عمالً با کمبود کادر متخصص مواجه استهاي فناوري  اولویت

التحصیالن این رشته نیز در حدي نیـست       البته ناگفته پیداست که لزوماً کیفیت علمی و توانایی پژوهشی همه فارغ           

یعنـی  . تدر واقع گویی نوعی تعادل میان عرضه و تقاضا برقرار شده اسـ . که در کارهاي پژوهشی جدي قابل جذب باشند      

تواند به عنوان پژوهشگران جوان اشتغال یابند،         هاي کارشناسی ارشد که می      التحصیالن دوره   از فارغ )  درصد 20ـ10(حدود  

طوري که  پردازند که همان ها به ادامه تحصیل می      هاي دکتري پذیرفته شده و در این دوره         عمالً در امتحانات ورودي دوره    

ها جذب عضویت  در تکمیل تحصیالت خود باید براي جبران کمبود کادر آموزشی دانشگاهذکر شد نهایتاً در صورت توفیق  

  .هیأت علمی شوند

شود که تربیت کادر پژوهشی جوان در حد کارشناسی ارشد به عنـوان یکـی از اهـداف                    به این ترتیب مشخص می    

  .رشته اقتصاد مورد توجه قرار گیردهاي دانشگاهی   ساله آینده در اولویت برنامه10 تا 5اي طی دو برنامه  مرحله

  هاي تحقیقاتی کاربردي مؤثر در سطح ملی اهداف ناظر بر طرح. 3-1-4

افزاري   بر تحقیقات مربوط به فناوري سخت       چنان که گفته شد تکمیل زنجیره شبکه ملی نوآوري و ابداع، عالوه             هم

هاي اقتصادي و صنعتی است به نحوي کـه      در رشته هاي علوم و مهندسی مستلزم انجام تحقیقات کاربردي مؤثر            در رشته 

برداري در چرخه تولید و تجارت شده و در افزایش ثروت و سرمایه ملی مفید و                  هاي دانش و فناوري جدید قابل بهره        یافته

هاي کلیدي صنعت در سطح کـشور بایـد           هاي بزرگ ملی در رشته      براي این منظور طراحی و اجراي طرح      . مؤثر واقع شود  

هاي تحقیقاتی دانشگاهی مرکب از اسـتادان و پژوهـشگران متخـصص            د توجه بوده و مطالعات اقتصادي آنها به گروه        مور

هاي مهم کشور در یک طرح ملی ابـداع و   هاي اقتصاد دانشگاه رسد در صورتی که هر یک از بخش  نظر می   به. واگذار شود 

 طـرح ملـی را از نظـر    15 الـی  10سـاله    ک برنامـه پـنج    توان طی ی    نوآوري اقتصادي و صنعتی مسئول و موظف شود می        

هاي آنها به عنوان پشتوانه علمی براي سند سیاستگذاري  اقتصادي مورد بررسی کامل قرار داده به طوري که نتایج و یافته  

و تکمیـل  برنامه ملـی نـوآوري تقویـت    ) اقتصادي(افزاري  در طرح مربوطه مورد استفاده قرار گیرد و در نتیجه زنجیره نرم           

  .شود

تواند در مراحل توسعه اقتصادي بلندمـدت در چـارچوب سـند     اي می هاي مرحله ها به عنوان اولویت انجام این طرح  

  .انداز زمانبندي گردد چشم

  اي  اهداف ناظر بر تحقیقات کاربرد منطقه. 4-1-4

 توسـعه و بازسـازي منـاطق        هاي آمایش سرزمین و     دانیم توسعه اقتصادي مستلزم اجراي طرح        که می   طوري  همان

هاي عمرانـی     در راستاي توانمندسازي طرح   . هاي طبیعی و انسانی هر منطقه است        مختلف کشور براساس نیازها و ظرفیت     

سنجی آنها به ویـژه از نظـر اقتـصادي     هاي عمرانی مختلفی طراحی کرد که انجام مطالعات امکان توان طرح اي می   منطقه
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  . متخصص استمستلزم مشارکت اقتصاددانان

هـا بـا همکـاري     هاي متعدد اقتصادي و صـنعتی و عمرانـی در سـطح منـاطق و اسـتان              در این زمینه تعریف طرح    

هاي علمی جدید و یا دانش بومی شده و مناسب هر محیط معین  تواند یافته ها و مؤسسات تحقیقاتی هر استان می      دانشگاه

هاي توسعه ملـی را       ها، برنامه   هاي استانی ابداع و فناوري از طریق دانشگاه         برداري قرار داده و با اتصال شبکه        را مورد بهره  

ساله توسعه اقتصادي براي هر  هاي پنج اي در طول برنامه رسد که با تعریف اهداف مرحله       نظر می   به  . تسریع و تسهیل کند   

هاي تحصیالت تکمیلـی       حال برنامه  برداري علمی نمود و در عین       استان و منطقه براي انجام این تحقیقات کاربردي بهره        

. هاي تحقیقاتی تقویت کرده و به ترتیب کادر پژوهشی متخصص کمک کرد             گونه طرح   ها را از محل اعتبارات این       دانشگاه

در طـول هـر برنامـه    . طرح استانی مورد مطالعه واقع شود ) 20ـ15(رسد در این زمینه اگر براي هر استان مثالً            به نظر می  

  .هاي تخصصی دانشگاهی عرضه خواهد شد طرح تحقیقاتی قابل اجرا از طریق مشارکت جدي بخش 500بیش از 

  هاي اقتصادي هاي تحقیقاتی در سطح بخش اهداف ناظر بر طرح. 5-1-4

آنچه بدیهی است اینکه اگرچه طراحی برنامه جامع علمی و تشویق توسعه از طریق شـبکه ملـی ابـداع و نـوآوري          

هاي تولیدي و صنعتی وقتی مقـرون         شود، اما اجراي طرح      و توسط نهادهاي دولتی پشتیبانی می      یک فعالیت عمومی است   

به صرفه و صالح اقتصادي بوده و در جهت رشد پایدار خواهد بود که مجریـان آن کارآفرینـان و مـسئوالن مؤسـسات و                         

تر در کنار  دولت قرار گرفته قدم جديسازي که مورد توجه      هاي انتفاعی خصوصی باشند و در اجراي برنامه خصوصی          بنگاه

بـرداري از   تأسیس است که با بهـره  هاي تازه  هاي دولتی، تشویق به ایجاد واحدهاي جدید و شرکت     واگذاري سهام شرکت  

اي از صنایع بومی پیشرفته را به وجود آورده و ساختار صنعتی کشور را به صورتی مستقل از حمایت مالی  دانش ملی شبکه 

  .ي دولتی فعال سازندو اقتصاد

سـنجی و بـازار کـاري در      انجام این مهم در درجه اول استفاده از متخصصان اقتصادي براي انجام مطالعات امکان             

هاي  اي است که با سودآوري کافی به جذب سرمایه  سطح جهانی و طراحی ساختار تولیدي و صنعتی در مقیاس و در حوزه            

  .برداري قرار دهد اد نیروي انسانی عرضه شده در سطح ملی را مورد بهرهمردمی پرداخته و با ایجاد اشتغال مو

هـاي   هاي اجرایی و بنگاه ها و مؤسسات تحقیقات اقتصادي با دستگاه در این زمینه ارتباط پیوسته و مستمر دانشگاه 

ـ             د تجـارت برقـرار   مستقل و کارآفرینان خصوصی نقش مهمی داشته و حلقه ارتباطی مؤثري میان دانش و فنـاوري و تولی

لذا طراحی هزاران طرح اقتصادي و صـنعتی در         . کند که مسیر اصلی توسعه و پیشرفت اقتصادي و صنعتی کشور است             می

اي در فرایند اجراي برنامه بلندمدت توسعه         هاي کشور در این مورد از اهداف مشخص مرحله          هاي اقتصادي دانشگاه    بخش

  .رود شمار می کشور به

  هاي آموزشی دانشگاهی یفی مربوط به برنامهاهداف ک. 6-1-4

هاي آموزشی دانشگاه و ارتقاي مستمر آنها در طول زمان به نحـوي کـه همـواره تـا حـد       حفظ سطح علمی برنامه  

بدیهی است که هر بخش از . ممکن به مرزهاي دانش بشري در رشته مربوطه رسیده باشد، از اهداف اصیل دانشگاه است             

در رشـته اقتـصاد ایـن امـر مـستلزم رقابـت علمـی بـا         . کنـد  ه دانش تخصصی خود را پیگیـري مـی   دانشگاه در این زمین   
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اول از نظر دانش نظري و ابزاري ضرورت تعامل و همکاري مؤثر با            . هاي داخل و خارج در دو زمینه مختلف است          دانشگاه

حـاظ محتـواي تخصـصی در سـطح     هـاي آموزشـی از ل     به نحوي که برنامـه    . دانشگاهیان در تمام سطوح مورد نظر است      

اعـم از محـیط   (سازي مفاهیم و نظریات به نحوي که با شرایط محیطی             دوم از نظر بومی   . پیشرفته مراکز علمی دنیا باشد    

بـرداري بـوده و در       پردازش گردد، به نحوي که در تحلیل مسائل اقتصادي بومی قابل بهره           ) فیزیکی، فرهنگی و اجتماعی   

  . مفید واقع شودانجام تحقیقات کاربردي

انجام این مهم مستلزم حمایت علمی از تحقیقات نظري دانشگاهی در زمینه تهیه متون درسـی و منـابع آموزشـی       

به طوري که منابع و متون درسی دانشگاهی در سطحی متناسب با اقتضائات علمی بومی عرضه شـود و تحقیقـات                   . است

  .نظري دانشگاهی به ترجمه متون خارجی محدود نشود

  هاي پژوهشی دانشگاهی اهداف کیفی مربوط به فعالیت. 7-1-4

تري نیـز بـر دوش دارنـد، کـه            بر عرضه خدمات کاربردي به جامعه و صنعت رسالت علمی بزرگ            ها عالوه   دانشگاه

  .همان توسعه مرزهاي دانش و پیشبرد علم در معنی خالص آن است

هاي بنیـادي و   ي در تحقیقات کاربردي محدود نشده و یافته   معموالً پیشرفت کشورها در طول زمان صرفاً به نوآور        

تعریـف  . شـود  ساز تعالی فکر و اندیشه و راهگشاي مسیرهاي جدید براي زندگی بـشر مـی          تحوالت در مبانی نظري زمینه    

ی را هاي ایران تواند سهم دانشگاه هاي مختلف دانشگاهی از جمله بخش اقتصاد می   هاي تحقیقاتی بنیادي براي بخش      طرح

هاي مؤثري در توسعه و پیشرفت  بر کسب شهرت و اعتبار ملی به سهم خود قدم  عالوه در تولید دانش نظري تقویت کرده،

  .کشور باشد

  معیارهاي سنجش وضع موجود و مطلوب. 4ـ2

ها در این مبحث به منظور، بررسی امکان تحقق اهداف علمی و شناخت مـشکالت و               براي تحقق اهداف و اولویت    

گناهاي توسعه علم و فناوري در این رشته، معیارهایی را در حد امکانات و اطالعات آماري در نظر گرفته و وضع موجود                      تن

  :معیارهاي برگزیده، شامل موارد زیر است: دهیم و مطلوب رشته اقتصاد را بر آن اساس مورد توجه قرار می

  ،یت هالل احمرجمعدر کل ) درجه دکتري(ـ تعداد استادان و محققان متخصص 

  عیت،جمالتحصیالن سالیانه تحصیالت تکمیلی در کل  ـ تعداد دانشجویان و فارغ

  در کل دانشجویان،)  رشته اقتصادآموختگان دانش(ـ تعداد متخصصین 

  هاي کارشناسی، مندي دانشجویان دوره ـ کیفیت علمی و عالقه

  .ـ تعداد کتب درسی و مقاالت علمی چاپ شده

  و محققان متخصص در کل جمعیت کشوراستادان . 1-2-4

هـا و مؤسـسات آمـوزش عـالی در سـال       دست آمده از وزارت علوم، اعضاي هیأت علمی دانشگاه        بنابر اطالعات به  

اند کـه   وقت بوده  نفر آنان اعضاي هیأت علمی تمام560 نفر بوده است که     574هاي اقتصادي بالغ بر        در تمام رشته   1385
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  :ه علمی به شرح ذیل استتوزیع آنان برحسب مرتب

  1385هاي کشور در سال  دانشگاه) اعضاي هیأت علمی(استادان اقتصاد . 1جدول 

  )نفر(وقت  نیمه  )نفر(وقت  تمام  )نفر(تعداد کل   مرتبه علمی

  1  25  26  استاد

  ـ  67  67  دانشیار

  9  268  277  استادیار

  4  200  204  مربی

  14  560  574  جمع

  

  :چنین بوده است) سکونت(ها برحسب محل خدمت  دانشگاه) اعضاي هیأت علمی(توزیع استادان اقتصاد 

  

  )نفر(ساکن شهرستان   )نفر(ساکن تهران   مرتبه علمی

  10  16  استاد

  30  37  دانشیار

  164  113  استادیار

  146  58  مربی

  350  224  جمع

  

ها کمتر    ضو هیأت علمی دانشگاه   شود تعداد کل تعداد کل استادان و محققان متخصص ع           که مشاهده می    به طوري 

 نفر است، اگرچه از تعداد این قبیل متخصصان در کارهاي غیردانشگاهی آمار دقیقی نداریم وي با توجه بـه اینکـه     600از  

ها ارتباط داشته و در کارهاي تدریس یا تحقیق بـه صـورت    اغلب متخصصان علمی در این مرتبه از تحصیالت با دانشگاه        

تـوان تخمـین زد کـه کـل           وقت دانـشگاهی مـی      کنند بنابر اطالعات حاصل از تعداد مدرسین نیمه          می وقت مشارکت   نیمه

هـاي   تخمـین .  نفـر نیـست  1000در کشور بـیش از  ) دکتري(محققان متخصص در رشته اقتصاد در رده عالی کارشناسی          

  .کند هاي دکتري نیز این رقم را تأیید می التحصیالن دوره حاصل از تعداد فارغ

شود که براي هر یک میلیون        ال اگر این رقم را که یک تخمین کامالً خوشبینانه است مفروض بدانیم معلوم می              ح

تـر و باتجربـه    که پژوهشگران جوان در صورتی.  نفر محقق درجه یک اقتصادي وجود دارد15نفر از جمعیت کشور کمتر از   

شـود    هاي کارشناسی ارشد را نیز در نظر بگیریم، معلـوم مـی             ره دو آموختگان  دانشکمتر را نیز مورد توجه قرار دهیم یعنی         
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انـد، در صـورتی کـه     التحـصیل شـده    نفـر در ایـن سـطح فـارغ    2500در حدود ) 1385ـ1376( سال گذشته یعنی 10طی  

صاد  نفر کارشناس ارشد اقتـ 4000شود در حد باالي رقم  هاي قبل را نیز بر آن اضافه کنیم معلوم می          التحصیالن دهه   فارغ

در خدمت اقتصاد کشور در حال فعالیت هستند به این ترتیب وقتی کل کارشناسان اعم از دکتري و کارشناسی ارشد را بـه   

 نفـر   70عنوان محققان متخصص فرض کنیم نسبت این متخصصان به جمعیت کل کشور قدري اصالح شده و به حدود                   

تـر در رشـته       شت که تعداد دارندگان مـدارك لیـسانس و پـایین          باید توجه دا  . گردد  در هر یک میلیون نفر جمعیت بالغ می       

آنجایی که سطح دانش این گروه در حدي نیست کـه مـستقالً قـادر بـه انجـام کـار                     اقتصاد به مراتب بیشتر است ولی از        

ـ   تحقیقی کاربردي باشند آنان را در حد کمک کارشناس و یا کارشناسان پشتیبانی تحقیقات اقتصادي محسوب می                 د و  دارن

  .شود شاخص تعداد کارشناسان اقتصادي به جمعیت کماکان ناچیز است به این ترتیب معلوم می

  التحصیالن تحصیالت تکمیلی تعداد دانشجویان و فارغ. 2-2-4

این معیار که عمالً در بند فوق مورد بررسی قرار گرفت ولی توضیحاً باید اضافه کرد که با توجه به شناخت جامعـه            

هاي تحصیالت تکمیلی اقتصاد افزایش یافته و هـر سـاله تعـدادي از           ن رشته تعداد داوطلبان تحصیل در دوره      از اهمیت ای  

در . شـود   هاي علوم و مهندسی نیز براي ادامه تحصیل در سطح کارشناسی ارشد وارد این رشته مـی                   رشته آموختگان  دانش

هاي کارشناسـی ارشـد       شده تعداد دانشجویان دوره   که آمار رسمی آن منتشر      ) 1386ـ1385(آخرین سال تحصیلی گذشته     

 نفـر در    2800 نفـر بـوده اسـت بنـابراین جمعـاً حـدود              258 نفر و تعداد دانشجویان دکتري اقتـصاد         2539اقتصاد بالغ بر    

این نسبت در مقایسه با کل جمعیت شاغل به تحصیل در . هاي تحصیالت تکمیلی این رشته در حال تحصیل هستند        دوره

 درصـد را تـشکیل   11 نفـر بـوده اسـت نـسبتی در حـد      25820 تحصیالت تکمیلی علوم اجتماعی که در حدود         هاي  دوره

  .رود شمار می هاي علوم اجتماعی رقم نسبی پایینی به دهد که در مقایسه با سایر رشته می

  تعداد محققان کارشناسان اقتصادي در نیروي کار. 3-2-4

هاي مختلف عمـومی اسـت و از آنجـایی کـه      کل شاغلین کشور در بخشاین نسبت مستلزم در نظر گرفتن تعداد        

در صورتی که بنابر محاسـبات پیـشین     . باشد   این رشته در بخش دولتی فعال هستند، قابل توجه می          آموختگان  دانشاغلب  

 نفـر  5000د را در حـدو ) دارندگان مدارج دکتري و کارشناسی ارشـد (تعداد این قبیل محققان و کارشناسان زبده اقتصادي         

هـاي    هـا و سـایر ارگـان        ها و شـهرداري     هاي دولتی، بانک    ها، شرکت   فرض کنیم، به فرض اینکه تعداد کارکنان وزارتخانه       

شد که نسبت متخصصان اقتصادي حدود یک نفر براي  عمومی و مختلط را حداکثر پنج میلیون نفر فرض کنیم، معلوم می      

هی است که این رقم ناچیزي است و در صـورتی کـه ادارات، مؤسـسات و            هر هزار نفر شاغل در بخش عمومی است، بدی        

هاي بزرگ در صدد انجام تحقیقات اقتصادي و یا حداقل کسب مـشورت ضـمنی از کارشناسـان خبـره اقتـصادي                        شرکت

ص باشند، این کارشناسان به تعداد کافی در دسترس نیستند و لذا کیفیت تصمیمات این مؤسسات از لحاظ اقتصادي مشخ                  

هاي دولتی که تعداد آنها بالغ بر دو هزار و پانصد شـرکت فعـال تولیـدي و تخصـصی      جالب توجه است که شرکت    . نیست

را بـه خـدمت بگیرنـد نـصف بدنـه           ) لیـسانس   دکتر یـا فـوق    (اگر هر کدام حداقل یک کارشناس خبره اقتصادي         . شود  می

 اقتصاددان دیگر خواهـد داشـت       2500خصوصی فقط   هاي دولتی و      شود و بقیه بخش     کارشناس اقتصادي کشور جذب می    
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  .یابد که این تعداد کافی نبوده و براي رسیدن به سطح مطلوب تربیت کارشناسان بیشتر ضرورت می

  درصد دانشجویان رشته اقتصاد در کل دانشجویان. 4-2-4

 برآورد شده اسـت معلـوم    نفر45000با توجه به آمار کل دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته اقتصاد که بالغ بر               

دهـد    هاي کشور را تشکیل مـی       اي از جمعیت دانشجویی دانشگاه      شود تعداد این دانشجویان درصد نسبتاً قابل مالحظه         می

  .هاي اخیر است که این حاکی از توجه دانشجویان به این رشته در سال

ر کمیـت دانـشجویان اقتـصاد در حـد     شاید این نسبت از نظر تعداد دانشجویان به حد مطلوب نزدیک شده و از نظ           

تـوان در     ولی اگر شاخص براي سنجش کیفیت معلومات و تخصص این دانـشجویان در نظـر بگیـریم مـی                  . کافی هستند 

شـدگان در     رسد یک شاخص نسبی در این مورد نـسبت پذیرفتـه            چگونگی آموزش تخصصی آنان قضاوت کرد به نظر می        

هـاي تکمیلـی بـستگی داشـته و           د که این شاخص به ظرفیت پـذیرش در دوره         هر چن . هاي تحصیالت تکمیلی باشد     دوره

هاي تحصیالت تکمیلی از نظر سـؤاالت امتحـان ورودي           ولی از آنجایی که امتحانات ورودي دوره      . شاخص مطلقی نیست  

کـه   وريبـه طـ  . توان آن را شاخص کیفی نسبتاً قابـل قبـولی تلقـی کـرد              شود، می   هاي اقتصاد هدایت می     توسط دانشکده 

  .هاي کارشناسی است  دورهآموختگان دانشها کمتر از ده درصد  شدگان در این دوره شود، پذیرفته مشاهده می

  اي کارشناسی  مندي دانشجویان دوره کیفیت و میزان عالقه. 5-2-4

ـ          هاي دانشگاهی در دانشگاه     رغم اهمیت رشته اقتصاد در میان رشته        علی ت عـدم   هاي بزرگ دنیا، متأسـفانه بـه عل

آموزان دوره دبیرستان با محتواي علمی این رشته و ناآشنایی عمومی جامعه با نحوه تحصیل در ایـن رشـته                    آشنایی دانش   

هاي کارشناسی این رشته را به عنوان انتخاب برتر تعیین نکـرده در          شدگان در امتحان ورودي دوره      در اغلب موارد پذیرفته   

دفی و یا به دالیل غیرعلمی مثل اقدامی براي تعویـق انـداختن اعـزام بـه خـدمت          خیلی موارد به عنوان یک انتخاب تصا      

مندي اکثـر     شوند و به همین لحاظ معموالً میزان عالقه         نشینی در این رشته پذیرفته می       وظیفه، یا رهایی از بیکاري و خانه      

میلی صرفاً براي قبـولی در امتحـان بـه       هاي اول تحصیل در این رشته بسیار پایین است و با اکراه و بی               داوطلبان در سال  

 درصد دانـشجویان ورودي در ایـن رشـته بـه     20 یا 10فقط عده معدودي شاید     . پردازند  مطالعه کتب یا جزوات درسی می     

مندي نـسبی بیـشتري    هر چند طی دوره تحصیل عالقه     . شوند  مند بوده و به فراگیري دروس مشغول می         طور جدي عالقه  

هـاي   تـوان گفـت کـه معیـار کیفیـت یـادگیري در دوره           شود ولی روي همه رفتـه مـی         یز حاصل می  در بقیه دانشجویان ن   

شـاید عـدم اطـالع داوطلبـان از         . بخش نیست و با حد مطلـوب فاصـله زیـاد دارد             کارشناسی در این رشته چندان رضایت     

اگیـري دروس جـدي و نـسبتاً        محتواي علمی دروس در این رشته و یا ناکافی بودن، توان و ظرفیت تحـصیلی آنهـا از فر                  

پنجم   چهارم یا یک     این رشته در سطح کارشناسی فقط یک       آموختگان  دانششود که از میان       سنگین رشته اقتصاد سبب می    

  .هاي کارشناسی ارشد در رشته اقتصاد باشند مندي کافی به فکر ادامه تحصیل در دوره آنان با عالقه

تواند تا حدي راهگـشا بـوده و       ي راهنمایی داوطلبان ورود به دانشگاه می      در این زمینه تدارك امکانات مقدماتی برا      

تواند در اصالح این معیار      اي و اجتماعی کارهاي اقتصادي می       هاي حرفه   در عین حال معرفی این رشته و شناساینده ارزش        

  .در جهت وضعیت مطلوب مفید باشد
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  اقتصادتعداد کتب درسی و مقاالت علمی چاپ شده در رشته . 6-2-4

. هاي علمی در آن رشته است میزان انتشارات در هر رشته معموالً یکی از معیارهاي ارزیابی تحقق اهداف و اولویت        

هـاي   از آنجایی که رشته اقتصاد در شکل مدرن آن به عنوان یک رشته علمی وارداتی از غرب معرفی شده، اغلـب کتـاب           

هـاي مـشابه      ت و یا تألیفاتی که در واقع برداشت از عناوین و سرفصل           درسی یا مستقیماً ترجمه از متون درسی خارجی اس        

  .یابد در کتب دانشگاهی خارج است، انتشار می

با وجود تعداد عناوین کتب درسی چاپ شده در این رشته نسبتاً محدود بـوده و جـز بعـضی دروس اساسـی مثـل                          

هاي درسی بـه    و اقتصادسنجی که تعداد نسبتاً کافی کتاب       الملل  بیناقتصاد خرد و اقتصاد کالن یا اقتصاد توسعه و اقتصاد           

کتـاب درسـی   صورت ترجمه یا تألیف منتشر شده، در سایر عناوین درسی تعداد انتشارات کامالً محدود بـوده و یـا اصـالً                   

  .خاصی منتشر نشده است

ا توجـه بـه شـرایط    هاي درسی ب    سازي مفاهیم و مباحث کتاب      بدیهی است که وضعیت مطلوب در این زمینه بومی        

هاي مربوط به زندگی  اقتصادي و اجتماعی کشور بوده و حداقل کاربردي کردن نظریات مطروحه در قالب مصادیق و مثال     

هـاي    توانـد از برنامـه      هاي تحقیقاتی دانشگاهی جدي در این زمینه می         اقتصادي ایران کامالً ضرورت دارد و اجراي برنامه       

  .توسعه علمی در این رشته باشد

بخش نبوده و با وضـع مطلـوب فاصـله      وضعیت مقاالت علمی چاپ شده در مجالت دانشگاهی نیز چندان رضایت          

مند اخیراً  ها همت و تالش استادان عالقه  تعداد مجالت علمی موجود در این زمینه محدود بوده و پس از سال            . زیادي دارد 

شده است به این ترتیب اگر به طور متوسط هـر مجلـه علمـی               تا حدي افزایش یافته و شاید بالغ بر تعداد انگشتان دست            

 مقاله منتشر کند تعداد مقاالت چاپ شده در مجالت علمی اقتصادي در            8ـ7چهار بار در سال انتشار یافته و در هر شماره           

شـود بخـوبی     ها مقایسه می    مقاله خواهد بود که وقتی با تعداد اعضاي هیأت علمی دانشگاه          ) 400ـ300(کشور جمعاً حدود    

دهد که به طور متوسط براي هر یک از اقتصاددانان دانشگاهی فقط یک مقاله یا کمتـر در طـول سـال انتـشار                          نشان می 

  .یابد می

هـاي   از نظر کیفیت نیز به نظر بسیاري از منتقدین و استادان باتجربه، تعداد قابل توجهی از این مقاالت صرفاً مدل       

هـا،   که فقط با افزودن آمار و اعداد مرتبط با اقتصاد ایران آزمون شده و روایی این تئـوري برگرفته از انتشارات غربی است     

هـاي محـیط اجتمـاعی و فرهنگـی      هـا و تفـاوت   هاي تحصیلی با مختصري توجه به مغایرت  نامه  در قالب رساالت و پایان    

شد، بسیار معدود و محدود است و البته باید       معموالً انتشاراتی که نتیجه کارهاي تحقیقاتی کاربردي با       . آزمون گردیده است  

وقت استادان به ساعات زیاد تدریس و امور آموزشی و اجرایی به عنوان یکی از موانـع عمـده                توجه داشت که اشتغال تمام    

  .رود شمار می تحقیقات دانشگاهی بوده و از عوامل مؤثر در عدم دسترسی به این معیار مهم در زمینه کارهاي پژوهشی به
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  تحلیل نگاشت نهادي و دانشی وضع مطلوب در رشته اقتصاد. 5

در این بخش به منظور نشان دادن وضع موجود و مطلوب و مقایسه آنها براي امکان ارائـه راهبردهـا، راهکارهـا و       

هاي اصالحی، ابتدا وضع نهادها و تشکیالت دانشگاهی و شـرایط سـازمانی مربـوط بـه رشـته اقتـصاد و سـپس                          سیاست

باید توجه داشت کـه     . دهیم  رشی از وضعیت این رشته از دانش در جامعه علمی کشور را به اختصار مورد توجه قرار می                 گزا

هاي علمـی در ایـن رشـته نقـش بـسیار مهمـی در                 شناخت این نهادها و حوزه عمل و تأثیرگذاري آنها بر افکار و اندیشه            

  .نظام نوآوري ملی خواهد داشتطراحی و سازوکاري بومی براي توسعه دانش و فناوري و 

  تحلیل نگاشت نهادي رشته اقتصاد. 5ـ1

همچنـان  . نخست جا دارد اقتصاد را به طور کلی بازشناسی کنیم و نهادهاي تأثیرگذار بر این دانش را تحلیل کنیم                  

چراي زندگی عقالنـی  چون و  افزار بی  ها مدعی ابداع و تدوین این دانش در قرون اخیر هستند و آن را نرم                که گفتیم غربی  

  .دانند بشر در همه ادوار و ازمنه می

رود، در واقـع دانـشی        شـمار مـی     هاي علمی در دنیاي معاصر به       اقتصاد که امروزه به عنوان یکی از مهمترین رشته        

از آنجایی که توجه به معیشت و رفاه مادي در ذات و فطرت آدمـی نهفتـه اسـت، توجـه بـه       . است که قدمتی دیرینه دارد    

اقتصاد یعنی شناخت قواعد حاکم بر تدبیر معـاش فـرد و جامعـه و تـدوین اصـول عقلـی اداره خزانـه و مالیـه کـشور در                            

هـاي بـزرگ بـر محـور دانـش اقتـصاد و        در طول تاریخ همواره امپراتوري . هاي باستانی اهمیت اساسی داشته است       تمدن

ها انجامیده  ها و امپراتوري هاي اقتصادي به افول تمدن د و ناکامیان کاربرد آن در اداره امور کشور سامان یافته و رشد کرده  

و دانش اقتـصادي در تحـصیل قـدرت و    . هاست ها و دولت    کننده سرنوشت ملت    هم امروز نیز قدرت اقتصادي تعیین     . است

پـاي غربـی    اگرچه تدوین علم اقتصاد معاصر را بـه دوره شـکوفایی انقـالب صـنعتی در ارو                . حفظ آن اهمیت اساسی دارد    

گیري مطالعات و تحقیقـات علمـی          در بریتانیا را مبدأ شکل     1776در  » ثروت ملل «منسوب دانسته و به ویژه انتشار کتاب        

دانند، ولی نبایـد فرامـوش کـرد کـه خمیرمایـه ایـن رشـته از دانـش بـشري همانـا عقالنیـت و                     معاصر در این رشته می    

در اروپـاي غربـی، ایـن راه و         ) رنـسانس (تی و پیش از دوره نوزایی علوم        گرایی است که بسیار پیش از انقالب صنع         تجربه

روش علمی تفکر و تحقیق در واقع در شرق مدیترانه و به ویژه در تمدن ایرانی شکل گرفته و بـه عینیـت درآمـده بـوده                           

  .است

آن را  » سمیتآدام ا «به هر صورت این دانش همان اقتصاد غربی است که ابتدا همان کشیش معروف اسکاتلندي                

و آنچه گفت اینکه اگر آدمی به فضایل اخالق و تقوي آراسته باشـد و عـدالت و    . در میان معنویت و اخالق جست و یافت       
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جا آورده و اگر چنین انسانی را آزاد بگذارند همان کند که خیر جامعه در آن است و از ایـن                   انصاف پیشه کند شرط عقل به     

  .شخصی او نیز حاصل آیدخیراندیشی اجتماعی، خیر و نفع 

یک قرن یا کمتر و بیشتر از این رساله اولیه اسمیت نگذشته بود که ریاضیدانان و مهندسـان و فیزیکـدانان بـسیار              

اخالق و معنویت، قانون . آمدند و رفتند و اقتصاد خواندند و اقتصاد نوشتند و نهادهاي حاکم بر این علم همان است که بود     

  .روي و فرهنگ  عدالت و میانهو حکومت، عقل و حکمت،

  نقش نهاد علمی در دانش اقتصاد. 1-1-5

شود که در نهاد مدرن دانش و سنجش که دانشگاه نام  دانش اقتصاد معاصر در سرزمین ما دانش غربی شناخته می     

ـ               . دارد آمده است   ی خـود کـار   دانشگاه خود نهادي غربی است که هنوز بومی نشده و لذا هنوز به خوبی نهاد اصـیل و غرب

اي در دانـشکده   کند دانش اقتصاد نیز در این نهاد در شکل غربی خود ابتدا توسط فرانسه رفتگـان بـه صـورت رشـته          نمی

همانند دانشگاه پاریس که هنوز هم دانشکده حقوق و علـوم اقتـصادي               حقوق و علوم سیاسی و اقتصادي دانشگاه تهران،         

ی خود به صورت بخشی مستقل و آنگاه در یک شکل بینـابینی آمریکـایی ـ    سپس در سیاق آمریکای. شد دارد، تدریس می

اي مثل علوم سیاسی، یا علـوم   هاي همسایه  انگلیسی به صورت دانشکده اقتصاد در آمد و امروزه نیز گاهی به همراه رشته             

آن را به صورت رشته نسبتاً      هاي گذشته     استقبال عمومی از این رشته در دهه      . شود  اداري و یا مدیریت و نظیر آن ارائه می        

هاي سیاسـی     بر داخل محیط دانشگاه در جامعه نیز جایگاهی دارد و با نهاد دولت و بازار و تشکل                  مهمی درآورده که عالوه   

  .شود و اقتصادي رسمی و غیررسمی مرتبط می

هـاي تجـار و    مـن در شکل غربی این رشته معموالً در ارتباط با نهادهاي حکومتی و یا اقتصادي رسـمی مثـل انج           

البتـه بایـد    . شـوند   دهد و اقتصاددانان دانشگاه منشأ درآمدهاي کالن به دانشکده و دانشگاه می             بازرگانان خدماتی ارائه می   

هاي تخصصی نقش مهمی در ایجاد ارتباط میان دانشگاه و جامعه  التحصیالن و یا انجمن     هاي فارغ   توجه داشت که انجمن   

. هاي علمی در خیلی موارد سبب اتـصال دانـشگاه بـه واحـدهاي صـنفی و اقتـصادي شـده                    امهبر تقویت برن    داشته، عالوه 

سـازد بـا اطـالع از         ها مؤثر واقع شود و در عین حال دانشگاهیان را قادر می             بر کسب شهرت و معروفیت به دانشگاه        عالوه

  .ه عمل نمایندهاي درسی آگاهان التحصیالن رشته در اصالح و تجدید محتواي برنامه وضعیت فارغ

اي در زمینه رشته اقتصاد در ایـران فعالیـت داشـته و بـا             هاي حرفه   التحصیالن و یا انجمن     هاي فارغ   هرچند انجمن 

کنند ولی این ارتباطات هنوز وضـع خیلـی        هاي ماهیانه و نظایر آن ارتباط علمی خود را با دانشگاه حفظ می              ارائه سخنرانی 

  .ی بیشتري استمطلوبی نداشته و مستلزم سامانده

  نقش نهاد حکومت و قانون در دانش اقتصاد. 2-1-5

گذاران نگران اجرا شدن یا نشدن قوانین هستند و حکومت میل دارد قوانینی به اجـرا گـذارد کـه بـا                        معموالً قانون 

اگر دولتمـردان   . کندگذاري ایفا     تواند در قانون    این نقش را دانش اقتصاد می     . کمترین هزینه مالی و اجتماعی به اجرا درآید       

هاي نظري معیشتی و رفتار عقالیی انسان که موضوع  نویسان در تهیه مقررات و قوانین با عملکرد اقتصاد و انگیزه و قانون

  .شود موفقیت قوانین در عمل تضمین می. علم اقتصاد است آشنا شوند و آن را محلوظ دارند
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هاي مورد نظـر   ئال  نویسان معموالً به بیان ایده ف است و قانونارتباط این نهادها در کشورهاي در حال توسعه ضعی      

گونه قوانین شـانس اجرایـی شـدن زیـادي ندارنـد و               اما در عمل این   . پردازند  حکومت در قالب الفاظ و واژگان حقوقی می       

ما نیز از ایـن نقیـصه بـه    کشور . بیند  شوند و از میان عملکرد طبیعی اقتصاد بسیار صدمه می           کنند یا لغو می     مرتباً تغییر می  

گذاري تقویت کـرد تـا    سهم خود آسیب زیاد دیده و در وضع مطلوب باید جایگاه دانش اقتصاد را در نهاد حکومت و قانون                

  .اگر عقلی در اندیشه اقتصادي هست در مواضع رسمی حکومت نهادینه شود و ثمرات آن در فرایند توسعه کارساز باشد

سازي براي ثبات و قوام  مداري نهاد حکومت عامل اصلی در زمینه   پیشرفت در قانون   از سوي دیگر بدیهی است که     

  .و شکوفایی اقتصاد است

  نقش نهاد و حکمت در اقتصاد. 3-1-5

در طول قرن گذشته میالدي اروپاییان و آمریکاییان هویتی نسبتاً علمی به دانش اقتصاد دادند به نحوي که اصول           

ر یک ساختار عقلی و با روش اثباتی مدون گردید و به شکلی سلسله مراتبـی اکـسیومالیک   محوري و قضایاي اصلی آن د  

  .شد و در عین حال مبانی ارزشی و آرمانی آن بنابر نهادهاي بومی هر سرزمین تعریف خود را یافت

فراوانـی منـابع   هاي اجتماعی و مشارکتی بیشتر در این علم نهادینه شد و در آمریکا با                 به نحوي که در اروپا ارزش     

  .پذیري صنعتی الگوي کار قرار گرفت هاي ثروتمند و مقتدر، ابتکارات خصوصی و رقابت طبیعی و دولت

سازي شده و هویت خاص خود را  هاي مختلف بومی هاي دستوري و آرمانی این علم در فرهنگ    از این لحاظ بخش   

  .یافته است

جریان است و در بسیاري موارد الگوي مشخص و معینی پیدا  در کشورهاي در حال توسعه این فرایند همچنان در         

اي است که این علم را نه در شکل اروپـایی و نـه در شـکل              ژاپن از جمله کشورهاي صنعتی شده و پیشرفته       . نکرده است 

ي هـا   آرمـان  آمیختـه و    آمریکایی آن بلکه با حفظ تمامیت اثباتی آن به عنوان یک علم کامل با فرهنـگ ژاپنـی خـود در                    

  .آن پیوند زده است فرهنگی خود را در 

این ارتباط نهادي میان عقل و حکمت بومی ایرانی که در فرهنگ اصیل، ریشه دارد هنوز به خوبی با مبانی علمی                     

مندي از اصول جهانی      براي بهره (سازي دانش اقتصاد خواه در شکل کاربردي آن           این دانش پیشرفته سازگار نشده و بومی      

مندي از قواعـد عقلـی    ها با بهره  و خواه در شکل ارزشی آن براي تدوین اهداف و آرمان          ) قالب فرهنگ ملی  عقل سلیم در    

  .اقتصاد هنوز به جایی نرسیده و تالش و اهتمام اقتصاددانان ایرانی و حمایت نهادها را اقتضا دارد

  نقش نهاد فرهنگ در اقتصاد. 4-1-5

اي رفتارهـا و   دي در عملکرد اقتصاد داشته و هماننـد قـوانین نانوشـته           رسوم و عادات و آداب قومی نقش بسیار زیا        

رسد تضعیف فرهنگ سنتی در اثر تقلید ناشیانه  نظر می به. دهند ها را تحت تأثیر قرار می    هاي اقتصادي افراد و بنگاه      فعالیت

 دنیاي صنعتی از عوامـل      اي کوچک در مقابل هجوم کاالهاي مصرفی        از ظواهر زندگی غربی و خودباختگی فرهنگی ملت       

در حـالی کـه   . شـود  تضعیف هویت اقتصادي آنها و حذف شدن یا ادغام آنها در مجموعه شبکه جهانی اقتصاد غـرب مـی            

هاي  گیري از پیشرفت تواند ضمن بهره   هاي بزرگ و با فرهنگ با تدبیر و دوراندیشی و تقویت نهادهاي بومی خود می                ملت
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هاي فرهنگی خود را حفظ کرده و آن را اهرمی براي پیشرفت و جهش در مسیر توسـعه   فنی و علمی دنیاي صنعتی ارزش    

ریـزي    آنچه در عصر جهانی شدن و گسترش ارتباطات فرهنگـی اهمیـت دارد آمـادگی اندیـشمندانه و برنامـه                   . قرار دهند 

دن ملـی در مقابـل      هاي مثبت فرهنگـی و آداب و رسـوم و تمـ             آگاهانه براي ترویج فرهنگ بومی و مطرح ساختن ارزش        

فرهنگ بیگانه و در عین حال تعامل دادوستد اقتصادي هوشمندانه در جهت تکامل شبکه فناوري و پیشرفت علم است به                

تواننـد در ایـن       رسد که اقتصاد ما در این زمینه هنوز با مسیر مطلوب فاصله زیادي دارد و نهادهاي دانشگاهی می                   نظر می 

  . راهگشایی کنندهاي نو زمینه با ارائه اندیشه

  نقش اخالق و معنویت در اقتصاد. 5-1-5

جهت نیست که اقتصاد مدرن غربی در بخش الهیات و فلسفه اخالقی دانشگاه متولد شد، نهاد اقتصاد با حقوق،                     بی

حـالی  در . قانون و حکومت ارتباط بسیار دارد، اما این ارتباط نوعی ارتباط میان نهادهاي رسمی و ساختار قـراردادي اسـت      

در حالی که ارتباط اقتصاد بـا اخـالق و معنویـت    . که ارتباط اقتصاد با اخالق و معنویت یک ارتباط فطري و تکوینی است            

گویی به طور طبیعی این چنین نظم داده شده است کـه معرفـت و آگـاهی آدمـی بـه               . یک ارتباط فطري و تکوینی است     

. تـر باشـد   تـر و جـامع   هر قدر فضایل اخالقی قـوي . یح راهنمایی کند حقانیت قادر متعادل او را در جهت رفتار دنیوي صح         

  .کند قوانین و مقررات کمتري براي کنترل و هدایت رفتارهاي اقتصادي ضرورت پیدا می

هـاي مـادي جدیـد و     شـمارد و از خلـق ارزش   انسان عارف و معتقد به خودي خود حقوق دیگـران را محتـرم مـی            

شـود کـه بخواهـد در معـامالت و        مند می   کارگیري دانش و فن بسیار بیشتر از آن بهره           به گیري از نیروهاي طبیعی و      بهره

شـود و رفاهیـت و    بنابراین طمع آدمـی و خودخـواهی او کنتـرل مـی          . دادوستد با دیگران نسبت به حقوق آنان طمع ورزد        

هاي مادي جدید است پدیـد        رزشهاي اقتصادي جدید در تولید و خلق ا         فراوانی واقعی که نتیجه جستجو و کشف موقعیت       

  .گشاید که در معنی الهی کلمه تفسیر اقتصاد همین است روي می آید و این خود راه را براي عدالت و میانه می

  نگاشت دانشی اقتصاد. 5ـ2

   دانش نوع.5ـ2ـ1

ع آن انسان   در حالی که همانند علوم اجتماعی و انسانی دیگر موضو         . دانش اقتصاد از ویژگی خاصی برخوردار است      

کاود   جانبه و تفصیلی می     و رفتار فردي و اجتماعی انسان در رابطه با طبیعت و با جوامع انسانی است و در این بررسی همه                   

بـه نحـوي کـه بـا مداقـه در      . ولی روش مطالعه در این علم بسیار مشابه علوم طبیعی و تجربی دقیـق و تفکیکـی اسـت            

 بسازد که به کمک ابزارهـاي       1هاي ذهنی تجریدي    کند مدل   اي اجتماعی سعی می   ه  ها و مشاهدات وسیع از پدیده       برداشت

مرسوم سنجش در ریاضیات و فیزیک رفتارهاي دائمی و جهان را کشف کند و آنها را در یـک سـاختار مـنظم از سلـسله                          

سته منطقـی شـکل   هم پیو بنابراین مجموعه نظریات اقتصادي در یک ساختار به. بندي کند  طبقه2مراتب قضایاي محوري  

                                                          
١. Abstract Models
٢. Axiomatic
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  .دهد گیرد که همانند فیزیک و هندسه با طرح مفروضات مشخص، نتایج معین و قابل اثبات به دست می می

تر از مسائل مکانیک کالسیک و مهندسـی را بـه             این روش تحلیل علمی که در بعضی موارد مسائل بسیار پیچیده          

دهد که جامعـه علمـی جهـانی آن را بـه             این علم می  کند، هویتی خاص به       هاي پیشرفته ریاضی پردازش می      کمک روش 

  .داند  می1عنوان یک علم اجتماعی، در عین حال کمی علم کامل

در فراسوي این قبیل تعصبات باید قبول کرد که اقتـصاد بـاالخره یـک علـم اجتمـاعی اسـت و ارتباطـات بـسیار             

تر آن مـدیریت    حقوق دارد و البته همسایه کاربرديشناسی، علوم سیاسی و ساختاري با علوم اجتماعی دیگر به ویژه جامعه 

هـاي اقتـصادي در محـک آزمـون قـرار             هـا و سـازمان      هاي اقتصادي را در صحنه زندگی به ویژه در بنگاه           است که یافته  

  .دهد می

باشد هر چه ) طور ذاتی یا اکتسابی به(شناسی دارد، رفتار آدمی   مبانی نظري اقتصاد بیش از هر علمی ریشه در روان         

ها یا الاقل     اقتصاد در واقع آن قسمت از صفات شخصیت آدمی را که میان همه انسان             . شناسان است   موضوع مطالعه روان  

هـاي معینـی بـه وجـود          هاي معمولی به طور مشترك ظهور داشته و در زمینه مسائل مادي و معیشتی انگیـزه                 اکثر انسان 

کوشد تا واقعیات دنیـاي پیچیـده بیرونـی را در یـک       ذهنی تجریدي میهاي کند و با طراحی مدل      بندي می   آورد، طبقه   می

بینی وقایع  کارگیري نظریات اقتصادي در پیش ویژگی خاص اقتصاد قابلیت به . شکل ساده قابل آزمون و سنجش ارائه کند       

 مـادي را در     که در بسیاري مواقع حداقل جهت حرکت متغیرهاي عمده زنـدگی          . آینده در چارچوب الگوهاي تحلیلی است     

االمکان سیر امـور را در جهـت          کند تا حتی    این ویژگی به دولتمردان و کارآفرینان یاري می       . کند  بینی می   حد مطلوبی پیش  

  .مطلوب خود کنترل کرده و تصمیمات اجتماعی مناسبی در جهت اهداف معین اتخاذ نمایند

  )دانشوران اقتصادي(حامالن دانش . 5ـ2ـ2

ن اقتصادي را با معلمان، محققان و دانشجویان این رشته تعریف کنیم، وضعیت هر کـدام از              در صورتی که دانشورا   

  .باشد ها در شرایط فعلی و طراحی کلیاتی از وضع مطلوب آنان مورد نظر می این گروه

  محصلین اقتصاد) الف

 صنعتی این علـم  در اغلب کشورهاي جهان اقتصاد یک رشته دانشگاهی است، هرچند که در بسیاري از کشورهاي  

هاي متوسط با این رشته نامگـذاري   در ایران نیز در بعضی موارد یکی از رشته. دهند را در سطوح دبیرستان نیز آموزش می      

  .شده و مرتبط بوده است

تواند آنها را در      اي از معارف اجتماعی براي جوانان مفید بوده و می           هرچند که تدریس اصول اقتصاد به عنوان رشته       

حتـی بعـضی معتقدنـد    . اي از آن شایسته است که به دانـشگاه موکـول شـود    زندگی یاري نماید، ولی تدریس حرفه   مسیر  

فراگیري اقتصاد مستلزم اطالع کافی از امور معیشتی زندگی بوده و در مورد بزرگساالنی که تجربه زندگی و کار و فعالیت                     

هاي علوم اجتماعی تحـصیل کـرده و دانـش عمـومی      کی از رشتهدر اجتماع داشته باشند و یا حداقل کارشناسانی که در ی   

شود که مطالعات جدي اقتـصاد نـه در دوره لیـسانس بلکـه در                 بنابراین فرض می  . تر است   مناسبی از جامعه دارند، مناسب    

                                                          
١. Dismal Science
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ه این الگـو کـه در آمریکـاي شـمالی بیـشتر رواج دارد اصـالً تحـصیالت دور                  . شود  هاي تحصیالت تکمیلی آغاز می      دوره

کند که به آنان آمادگی اشـتغال       گیرد و آن را نوعی مشغولیت اجتماعی براي جوانان فرض می            لیسانس را خیلی جدي نمی    

  .دهد اي می در مشاغل غیرحرفه

هـاي   التحصیالن دوره شود و فارغ   در حالی که در انگلستان از همان ابتدا تحصیالت دانشگاه خیلی جدي گرفته می             

آورند و تحصیالت تکمیلـی بیـشتر بـراي           دست می    رشته خود کامالً ورزیده شده و دانش کافی به         چهارساله دانشگاهی در  

هـاي    تـرین رشـته     در این نوع سیستم دانشگاهی اقتـصاد یکـی از جـدي           . مطالعات تخصصی و یا تحقیقات معطوف است      

  .شود  می(.B.S)دانشگاهی تعریف شده و در بسیاري موارد منتهی به درجه لیسانس علوم 

 قـرار دارد و     (Arts)هـاي علـوم انـسانی         در دانشکده ) لیسانس(در حالی که در سیستم آمریکایی دوره کارشناسی         

کنند و البته همـراه واحـدهاي اقتـصاد تعـداد زیـادي دروس علـوم انـسانی و                      دریافت می  (.B.A)التحصیالن درجه     فارغ

  .شوند گیرند و به هیچ وجه متخصص نمی اجتماعی یاد می

 آمریکاي شمالی جدي است و براي ورود به رشته اقتصاد معموالً    هاي تحصیالت تکمیلی در     تحصیالت در دوره  اما  

هـاي   داشتن واحدهاي کافی از رشته اقتصاد با نمرات خوب، به همراه نمره ریاضی و هوشی باال ضـرورت دارد و دانـشگاه      

خواهند و گـاهی نمونـه کارهـاي نوشـته و تحقیقـی        می(GRE)خوب معموالً امتحانات ورودي تحصیالت تکمیلی مثل  

طبعـاً  . منـدي و آمـادگی علمـی داوطلـب ضـرورت دارد             داوطلبان و یا انجام مصاحبه حضوري بـراي اطمینـان از عالقـه            

دسـت آوردن     آمریکا مستلزم توانایی انجـام کارهـاي تحقیقـی و بـه             هاي دکتري هم در اروپا و هم در           تحصیالت در دوره  

هـاي آسـیایی مثـل     اخیراً بعضی از دانشگاه . ژاپن نیز در این زمینه سختگیر است      . ع در روس این رشته است     معلومات جام 

هـاي علمـی در رشـته اقتـصاد موفـق بـوده و        هایی در سنگاپور، هندوستان، چین و مـالزي نیـز در ادامـه برنامـه      دانشگاه

  .اند دانشجویان خیلی موفقی تربیت کرده

اکثریت استادان و خیلی از دانـشجویان       . دانشجو در دوره کارشناسی اصالً مناسب نیست       وضعیت پذیرش    متأسفانه

در شرایط فعلی دانشجویان اقتـصاد در       . هاي بهتري براي انتخاب دانشجو باید در پیش گرفته شود           بر این باورند که روش    

هاي تجربی  ها از رشته  و در سایر رشته  هاي رشته ریاضی    ها مثل اقتصاد نظري و اقتصاد صنعتی از میان دیپلم           بعضی رشته 

معموالً رشته اقتصاد به علت ناآشنایی داوطلبان به عنوان انتخاب خیلی پـایین مـورد نظـر                 . شوند  و انسانی نیز پذیرفته می    

  یاشدگان اغلب عالقه کافی به یادگیري این رشته ندارند و موقعی که با دروس جدي و سخت اقتصاد لذا پذیرفته . آنهاست  

شوند و در سطوح پیشرفته نیز از یادگیري خـوب دروس   شوند، دلسرد می دروس مقدماتی آن در آمار و ریاضیات مواجه می    

پردازند که در این رشته اصالً روش خـوبی بـراي             مانند و صرفاً به حفظ کردن جزوات امتحانی می          تئوري اقتصادي باز می   

  .یادگیري نیست

ها گزینه تحصیلی در یک امتحان سرتاسري که چنـد صـد هـزار نفـر                   از میان ده    گزینه 100 یا   50اصوالً انتخاب   

شـود و   مندي داوطلب و تعیین رشته تحصیلی وي محـسوب نمـی   شرکت دارند روش علمی مناسبی براي تشخیص عالقه 

ین رشـته تـا   معموالً دانشجویان اقتصاد پس از یکی دو سال تحصیل در ا. هاي بهتري در پیش گرفت     توان روش   قطعاً می 

 درصـد آنـان بـه عنـوان     20 الـی  10ولـی بـاالخره   . شوند مند می  حدي به موضوعات مطروحه در دروس اقتصادي عالقه       

  .هاي تحصیالت تکمیلی قابل ارزیابی هستند داوطلبان جدي براي تحصیل در دوره
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  معلمان و محققان اقتصاد) ب

منـد بـوده و       طور خاص به این رشـته عالقـه         تند که به  نی هس آموختگا  دانشاعضاي هیأت علمی این رشته معموالً       

 درصـد  40شود در حدود  هرچند که با توجه به آمار وزارت علوم معلوم می. اند تحصیالت خود را تا سطح دکتري ادامه داده    

ـ     اعضاي هیأت علمی هنوز در مرتبه مربی هستند، یعنی یا درجه کارشناسی ارشد داشته و یا دانشجوي دوره                  ري هـاي دکت

هاي داخل کـشور هـستند     دانشگاهآموختگان دانشتوان گفت که در شرایط فعلی اکثریت اعضاي هیأت علمی            می. هستند

  .اند که در بعضی مواقع توسط استادان تحصیل کرده در خارج آموزش دیده

یـا آمریکـاي    هاي خارج به ویژه اروپا        دیدگاه غالب در میان اعضاي هیأت علمی این است که تحصیل در دانشگاه            

دهد و لذا سفرهاي مطالعاتی ولو به مدت چند ماه یا یک سـال را   شمالی درك بهتري از مفاهیم مطروحه در این رشته می        

هاي درسـی   دانند، با توجه به اینکه معموالً برنامه        براي آشنایی با نهادهاي اقتصادي و محیط دانشگاهی غربی مطلوب می          

ها یا به زبان اصلی و یا به صورت ترجمـه          ي غربی بوده و اغلب متون رایج در آن دانشگاه         ها  این رشته برگرفته از دانشگاه    

هاي مطالعاتی هـر      رسد اعزام استادان به فرصت      شود، به نظر می     در قالب متون درسی به دانشجویان ایرانی تعلیم داده می         

ینکه دوره سفر این استادان به مشاهده و گردش         ا. تواند در تجدید معلومات نظري آنان مؤثر واقع شود          چند سال یکبار می   

هاي دروس مختلف حاضر شوند و یادداشت بردارند و حتی            بلکه طبق ضوابط جدي موظف باشند در کالس       . خالصه نشود 

اند به دانـشگاه خـود ارائـه نماینـد و      هاي خود و آنچه یاد گرفته     امتحان بدهند و در بازگشت نیز گزارش مشروحی از یافته         

 شوند طی مدتی پس از بازگشت خود کتاب یا متن درسی خاصی را در زمینه تخصصی خود با استفاده از تجربیـات   موظف

تواند در مقابل این تجدید معلومات  البته دانشگاه می. خود و با در نظر گرفتن نیازهاي بومی کشور در آن رشته تدوین کنند

  .مند اعطا نماید عالقههاي تشویقی و ترفیعات مناسبی براي استادان  پایه

هـاي درسـی      رسد در این صورت فاصله علمی دانشگاه با مؤسسات علمـی خـارج کمتـر شـده و برنامـه                     نظر می   به

هـایی    ضرورت این امر در رشته اقتصاد به خوبی محسوس اسـت و انجـام چنـین برنامـه                 . تر و جدیدتر خواهد بود      پیشرفته

  .نی این رشته را به نحو محسوس بهبود بخشدتواند سطح دانش استادان و محققان ایرا می

  هاي دانش در رشته اقتصاد  مکان.5ـ2ـ3

هاي اقتصاد و در بعضی مـوارد بخـش اقتـصاد در درون     محل و مکان ارائه دانش در رشته اقتصاد معموالً دانشکده       

  .دانشکده مرتبط است

بـه  . ین رشته در ایران نسبتاً متداول استهاي آموزشی در ا اي به صورت بخش یا گروه بندي درون دانشکده   تقسیم

هاي مختلف مثل اقتصاد نظري، اقتصاد صنعتی، اقتصاد بازرگانی،           هاي درسی دوره کارشناسی در گرایش       ویژه اینکه برنامه  

. هاي عمده دنیاسـت  این ساختار یک روش غیرمتعارف در مقایسه با دانشگاه. شود  اقتصاد کشاورزي و یا نظایر آن ارائه می       

شود و برنامه درسی آن نیز تقریباً     زیرا معموالً رشته اقتصاد در دوره کارشناسی به عنوان یک رشته متحدالشکل عرضه می             

بندي ایـن رشـته بـه     هر نوع تقسیم. مشخص و ثابت است و تغییرات آن از دانشگاهی به دانشگاه دیگر تقریباً جزئی است    

 تحصیالت تکمیلی است که با انتخاب دروس تخصصی معین و یا انجـام  هاي هاي مختلف معموالً موکول به دوره     گرایش

رسـد در وضـع مطلـوب     به نظـر مـی  . یابد نامه تحصیلی در موضوع مورد عالقه خاص تحقق می         تحقیقات مربوط به پایان   
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هـاي    شاخهتر از تقسیم آن به        هاي کارشناسی اقتصاد در یک شکل واحد و تقویت علمی این برنامه ضروري              تجمیع برنامه 

  .کند متعدد است که در عمل تفاوت چندانی با هم نداشته و صرفاً اسم خاصی را در مدرك کارشناسی دانشجویان درج می

   منابع دانش در رشته اقتصاد.5ـ2ـ4

در . در شرایط فعلی منابع دانش در این رشته کتب و جزوات تألیفی یا ترجمه شده توسط اعضاي هیأت علمی است       

اخیراً . گیرد  تر به همان زبان اصلی مورد رجوع قرار می          هاي تحصیالت تکمیلی کتب پیشرفته      به ویژه در دوره   بعضی موارد   

رواج داشته و به ویژه در تحصیالت تکمیلـی اسـتادان و دانـشجویان از منـابع                 ) اینترنت(اي    استفاده از شبکه جهانی رایانه    

بـرداري از منـابع در خیلـی          از مشکالت این نوع بهره    . نمایند  اده می ها و مجالت علمی خارجی به این وسیله استف          دانشگاه

آنها مـستلزم   موارد عدم دسترسی به مجالت علمی معتبر در رشته اقتصاد است که معموالً استفاده از مقاالت درج شده در   

هاي گذشـته   تی شمارهها این قبیل مجالت، ح رسد در وضعیت مطلوب اگر کتابخانه به نظر می. پرداخت حق آبونمان است   

تر از صرف وقت براي جستجو در اینترنت یا چاپ آن             آنها را خریداري کرده و در اختیار دانشجویان قرار دهند، بسیار ارزان           

  .خواهد بود

در طول برنامه بلندمدت البته تهیه متون معتبر با حفظ اصالت علمی ولی کاربردي کردن منابع درسی با مصادیق و 

تجربه هندوستان، مالزي و ژاپن در این زمینه قابـل اسـتفاده   . ز اقدامات حرکت در جهت مطلوب خواهد بود       شرایط بومی ا  

  .است

   ساختار دانش اقتصاد.5ـ2ـ5

مندي از استعداد و هوش تفکیکـی و     دانش اقتصاد در حالی که یک دانش نظري است و فراگیري آن مستلزم بهره             

هاي زنده علوم اجتماعی است که  تجریدي است، ولی در عین حال یکی از رشته   قدرت استدالل منطقی در قالب الگوهاي       

جانبه در    با مسائل ملموس زندگی اجتماعی در ارتباط مداوم است و محقق اقتصادي باید قادر باشد با مطالعه تفصیلی همه                  

حل منطقی و قابل اجرایی  راههاي تحلیلی مناسبی براي درك عینی و صحیح از مسائل پیدا کرده و  مسائل اقتصادي، مدل  

کنند  معموالً آن دسته از اقتصاددانانی که در طیف ابزارسازي ریاضی افراط می  به لحاظ این ویژگی علم اقتصاد       . ارائه نماید 

هـاي خـشک ریاضـی اکتفـا          دانان به ارائه مـدل      مانند و همانند مهندسان و فیزیک       از درك مسائل واقعی اجتماعی باز می      

هایی اقتصادي با جزئیات اجتماعی مسئله بـیش از حـد مـشغول               ر مقابل گروهی که در مطالعه تفصیلی پدیده       کنند و د    می

نگـري از ارائـه    جانبـه  پردازند که در عـین وسـعت دیـد و همـه     شناسان می شوند اغلب به تهیه گزارشاتی همانند جامعه      می

اي از ایـن دو روش مـسیر مناسـبی بـراي      ترکیـب بهینـه  در عمـل    . انـد   گیري غافل مانده    هاي خاص و قابل اندازه      حل  راه

  .رود شمار می بین به اقتصاددانان واقع

   دانش کاربران .5ـ2ـ6

هاي اقتصادي است دولـت نیـز بـراي اداره امـور کـشور                کاربرد عملی دانش اقتصاد در تدبیر معیشت افراد و بنگاه         

اما . قتصاددانان معموالً به خودي خود ضمانت اجرایی رسمی ندارد هاي ا   آرا و اندیشه  . کارگیري این دانش است     ناگزیر از به  
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هاي بـزرگ   ها و بنگاه در صورتی که به روشنی بیان شود، تأثیر شگرف و انکارناپذیري در افکار عمومی و تصمیمات دولت        

تمنـد و  در اغلـب کـشورهاي ثرو  . دانـد  طوري که در بلندمـدت مـسیر حرکـت زنـدگی اقتـصادي را تـضمین مـی             به. دارد

هـا    معاونان هیأت دولت و در بعضی موارد رؤساي دولت        . ها دارند   یافته، اقتصاددانان نقش اساسی در سرنوشت دولت        توسعه

هـاي قـوي    رونـد و دولـت   شمار مـی  وزراي اقتصاد و دارایی معموالً مهمترین عضو هیأت دولت به    . خود اقتصاددان هستند  

در . هـاي دولـت مـورد مـشورت دائمـی هـستند             ي دارند که در طراحـی برنامـه       عموماً هیأتی از مشاوران برجسته اقتصاد     

هاي احزاب و نمایندگان در مسائل اقتصادي مهمتـرین موضـوع    هاي انتخاباتی براي مجلس و دولت معموالً دیدگاه        رقابت

انجامـد   انتخابات میها و تجدید  منازعه و رقابت است و شکست در تصمیمات اقتصادي اغلب به استعفا و کنار رفتن دولت           

شـوند ولـی      اگرچه اقتصاددانان نیز مورد مشورت واقع مـی       . یافته وضع به این منوال نیست       ولی در کشورهاي کمتر توسعه    

هاي سیاسی و قومی در این کشورها معموالً بیـشترین      اولویت. تصمیمات مهم دولت لزوماً با بینش اقتصادي همراه نیست        

به همین لحاظ تحول و تغییر در اوضـاع حکومـت در کـشورهاي در     . ها دارد    و سرنوشت ملت   ها  تأثیر را در تحوالت دولت    

  .حال توسعه لزوماً در جهت پیشرفت و آبادانی نیست

انـد نقـش    هاي محسوسی داشـته  کاروان پیشرفت و توسعه پیوسته و موفقیت هاي اخیر به  در کشورهایی که در دهه    

انداز امیـدبخش بـسیار    ها در تخصیص بهینه و عقالیی منابع در جهت یک چشم         ولتهاي اقتصادي د    اقتصاددانان و برنامه  

هـاي   برنامـه . کننده بوده است، کشورهاي آسیاي شرقی، هندوستان و چین در این زمینه قابـل ذکـر هـستند        مؤثر و تعیین  

صادي و صنعتی بـوده و ایـن دو   هاي عمران و توسعه اقت     بازسازي آلمان و ژاپن پس از جنگ جهانی دوم نیز عموماً برنامه           

هاي درجه اول اقتصاد و  هاي اقتصادي به قدرت   کشور ویران شده جنگ در سایه مداومت در تفکر عقالیی و اجراي برنامه            

هاي   ها و فعالیت    اي از روابط ساختاري میان طرح       تحول و نوآوري اقتصادي و طراحی شبکه      . اند  سیاست جهانی تبدیل شده   

ده شـ شود، معموالً به عنوان یک جهش در مسیر توسعه اقتصادي تلقی              وري ملی اطالق می   ه نظام نوآ  پیشرو صنعتی که ب   

  .انداز معین منتهی شود شود تا به تحقق اهداف یک چشم و عموماً توسط اقتصاددانان طراحی و هدایت می

وع و مـشورت بـوده و در        در ایران نیز اقتصاددانان دانشگاهی و متخصصان درجه اول اقتصادي معموالً مـورد رجـ              

هـاي    شـود کـه برنامـه       ولی گاهی چنین استنباط می    . هاي اقتصادي به سهم خود تأثیرگذار هستند        طراحی و اجراي برنامه   

و مـثالً بـا مختـصري      . اقتصادي مسیر ثابت و معینی دارند و نیازي به مطالعه دقیق و تصمیمات مدون اقتـصادي نیـست                 

توان تصمیمات اقتصادي درستی گرفـت و تفـاوت زیـادي در وضـعیت دولـت و کـشور                     اطالع از مقدمات علم اقتصاد می     

منـدي نـسبی کمتـر در میـان           شود که به علت ناآشنایی عمومی به این رشـته و یـا عالقـه                حتی دیده می  . نخواهد داشت 

تـوان از     مـی شود کـه رشـته اهمیـت علمـی چنـدانی نـدارد و                 هاي کارشناسی اقتصاد چنین برداشت می       دانشجویان دوره 

هـا و   هاي پرطرفدار دانشگاهی در انجام تحقیقات اقتصادي نیز بهره جست و سـازمان   رشتهآموختگان دانشمهندسان و یا    

هـا و   هاي فنی و مهندسی اداره کرد حتی دیده شده کـه گـاهی بانـک                رشته آموختگان  دانشهاي اقتصادي را توسط       بنگاه

شـود   شود و تفاوت عملکردها در ظاهر درك نمـی          یت غیراقتصاددانان اداره می   هاي تخصصی اقتصادي نیز با مدیر       سازمان

  .کند ولی عواقب چنین اشتباهاتی معموالً در طول زمان بروز می

هاي فنی با یادگرفتن نحوه کـار          رشته آموختگان  دانشبدون تردید این خطایی بزرگ است اگر تصور شود که مثالً            

  !هاي تجزیه و تحلیل اقتصادي شوند و موفق باشند توانند وارد زمینه ؟ می!شته اقتصادبا یک برنامه کامپیوتري مناسب ر

هاي دانشگاهی تا حدودي مـشابهت شـکلی دارنـد     هاي تجزیه و تحلیل در اغلب رشته     اگرچه اصول و مبانی روش    
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هـاي   ند زمان و طی دوره مطالعاتی خاص خود را دارد که فقط با کار فکري در فرای ولی هر علم محتوي تخصصی و زمینه    

اي مشخصی وجود ندارد که غیر اهـل   دانشگاهی در آن رشته قابل حصول است و اصوالً در هیچ رشته علمی برنامه رایانه       

هاي کـامپیوتري هرگـز    همچنان که صرفاً به اتکاي برنامه   . فن به اتکاي آن بتوانند تجزیه و تحلیل علمی تخصصی کنند          

اي بـسیار حـساس و پیچیـده        به ویژه رشته اقتصاد که رشته     . اختمان بنا کرد و یا طبابت نمود      توان خودرو ساخت یا س      نمی

 آموختگـان   دانـش است واگذار کردن مسائل تخصصی در تصمیمات اقتصادي یک کشور به مهندسان و طبیبـان و سـایر                   

و پزشـکان و مـداواي بیمـاران را بـه     ها را مـثالً بـه داروسـازان     تر از آن خواهد بود که بنا کردن ساختمان    بسیار خطرناك 

دهـد کـه تـأمین تعـادل و ثبـات       تجربه عینی در کشورهاي مختلف به وضوح نـشان مـی       . ها واگذاریم   ها و خیاط    مکانیک

گیـري جـدي از        امکانات، مستلزم بهره   بر  عالوه،  مدت و دستیابی به رشد و توسعه اقتصادي در بلندمدت           اقتصادي در کوتاه  

رو اسـت کـه     و از ایـن زینی نیـست دانان مطلع و ذیصالح است و این خدمات تخصصی قابل جـایگ        کار تخصصی اقتصاد  

  .آموزش و پژوهش در اقتصاد اهمیتی بنیادین دارد

  

  



 اسالمی و هنر انی، معارفکمیته علوم انس/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

  هاي الزم در رشته اقتصاد راهبردها و سیاست. 6

  راهبردهاي عمومی و اساسی. 1-6

معه و جایگاه خاص آن در تبیین و توضیح و طراحـی  با توجه به اهمیت بنیادین دانش اقتصاد در توسعه و تحول جا 

  :شود نظام ملی نوآوري و نقشه جامع توسعه علمی کشور راهبردهاي اصلی در این زمینه به شرح زیر خالصه می

هاي دانشگاهی و تأمین امکانـات مـادي و    ـ معرفی رشته اقتصاد به عنوان یک رشته علمی شاخص در میان رشته   

  پیشرفت و تحول این رشته تا رسیدن به مرزهاي این دانش در سطح جهانی،سازمانی الزم براي 

طـرف علمـی و ارجـاع     گذاري بـه عنـوان مـشاوران بـی        سازي و قانون    کارگیري اقتصاددانان در مراجع تصمیم      ـ به 

  هاي توسعه، هاي تحقیقاتی به آنان در فرایند پیشرفت و بازنگري برنامه مسئولیت

اندیشی عالمانه در مـسائل مـادي و معیـشتی در افکـار              جهت تفکر عقالیی و مصلحت     سازي عمومی در    ـ فرهنگ 

  .هاي اقتصادي دولت جهت تأمین پشتیبانی و مشارکت عمومی ها و برنامه سازي فعالیت عمومی و شفاف

  )پژوهش کاربردي در اقتصاد(سیاست اجرایی فناوري . 2-6

ها بایـد در سـه سـطح          رسد که اولویت    رشته اقتصاد، به نظر می    هاي علمی و تحقیقاتی در        به منظور تعیین سیاست   

  تعیین شوند؛

  ـ اهداف ملی،

  هاي محول شده، هاي کشوري براي تحقق مأموریت ـ سازمان

  .ـ تخصیص منابع در مجلس شوراي اسالمی

. اسـتخراج شـود   سـاله     انداز بیست   از این رو در گام نخست باید اهداف ملی کشور در قلمرو اقتصاد بنا بر سند چشم                

ها و نهاده کشور در ارتباط با اهداف استخراج شده به منظور تحقـق آنهـا                هاي هر یک از سازمان      آنگاه وظایف و مأموریت   

هـا و نهادهـا ذیـربط         هاي محوله بـه سـازمان       تعریف شود و در گام سوم، منابع کافی به منظور اجراي وظایف و مأموریت             

  .تخصیص یابد
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  ساله انداز بیست ادي در سند چشماهداف اقتص. 1-2-6

  مند از امنیت اجتماعی، و بهره... با تأکید بر عدالت اجتماعی،... ـ جامعه ایرانی توسعه یافته،

  ـ توانا در تولید علم و فناوري، متکی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمایه اجتماعی در تولید ملی،

منـد از   هاي برابر، به دور از فقر، فساد، تبعیض و بهـره  اجتماعی، فرصترفاه و امنیت غذایی، تأمین    ... ـ برخوردار از  

  محیط زیست مطلوب،

 آسیاي جنوب غربی، رشد پرشتاب و مـستمر          ـ دست یافته به جایگاه اول اقتصاد، علمی و فناوري در سطح منطقه            

  اقتصاد، ارتقاي نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل،

  و مؤثر با جهان براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت،ـ تعامل سازنده 

  یافتگی، ـ توسعه

  ـ جایگاه اول اقتصادي در منطقه،

  ـ رشد اقتصادي پرشتاب و مستمر،

  ـ ارتقاي سطح درآمد سرانه،

  ـ رفاه، تأمین اجتماعی و عدالت اجتماعی،

  ـ اشتغال کامل،

   ملی،هاي اجتماعی در تولید ـ سهم برتر منابع انسانی و سرمایه

  ـ محیط زیست مطلوب،

  ـ امنیت غذایی،

  .ـ تعامل سازنده با جهان

هاي فوق بر دو نکته تأکید دارند، نخست اینکه رشد و توسعه اقتصادي از اهداف جامعـه ایرانـی                     بعضی از سرفصل  

  .را کسب کنداست و دوم اینکه اندازه این رشد و توسعه باید در حدي باشد که ایران جایگاه اول اقتصادي در منطقه 

تـأمین  . هاي بعدي بر فراهم کردن تأمین اجتماعی و رفـاه عمـومی بـراي همـه افـراد جـامع اشـاره دارد              سرفصل

در قانون اساسی نیز    . اجتماعی در قانون اساسی غالب کشورها به عنوان یک حق شهروندي به رسمیت شناخته شده است               

 شامل مسکن، خـوراك، پوشـاك، بهداشـت، درمـان، آمـوزش و      به این نکته تصریح شده است که تأمین نیازهاي اساسی     

کن کردن فقر و محرومیـت و         پرورش و امکانات الزم براي تشکیل خانواده جهت تأمین استقالل اقتصادي جامعه و ریشه             

چنانچه با اجـرا و تحقـق سیاسـت اشـتغال کامـل، نیازهـاي               . برآوردن نیازهاي انسان، از جمله ضوابط اقتصاد ایران است        

امـا چنانچـه   . الذکر براي همه آحاد جامعه تأمین گردد، وظیفه چندانی در این ارتباط متوجه دولت نخواهد بـود      اساسی فوق 

سیاست اشتغال کامل به هر دلیلی قابل تحقق نباشد و یا اینکه در حال تحقق، درآمد عوامل تولید بـراي تـأمین نیازهـاي          

  .هاي مناسب، این حق اساسی شهروندي را تأمین نمایند ارد با اتخاذ سیاستالذکر کفایت نکند، دولت وظیفه د اساسی فوق

بري منابع انسانی     ، افزایش سهم    هاي مناسب   همچنان که در سرفصل بعدي تصریح شده است یکی از این سیاست           

هـاي     سـرمایه  هاي ناظر به تحقق سهم برتـر منـابع انـسانی و             سیاستگذاري. هاي اجتماعی در فرایند تولید است       و سرمایه 

  .هاي بازتوزیعی ثروت متعارف در اقتصاد تکمیل شود تواند با سیاست اجتماعی در تولید ملی، در صورت نیاز می
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همین سرفصل بر ایـن نکتـه   . هاي بعد از آن به نوعی به شروط مختلف تحقق اهداف یاد شده اشاره دارد               سرفصل

اي به محیط زیست وارد سـازد و محـیط زیـست بایـد بـه نحـو        طمهتأکید دارد که رشد و توسعه اقتصادي نباید آسیب و ل 

سرفصل بعدي تصریح دارد که در مسیر رشد و توسعه اقتـصادي، امنیـت غـذایی بایـد از طریـق                     . مطلوبی محافظت شود  

کنـد کـه تحقـق اهـداف          ک نظیر گندم تحقق یابد و سرفصل بعدي تصریح مـی          استراتژیخوداتکایی در تولید مواد غذایی      

انداز در پشت مرزهاي بسته و بدون تعامل با جهان خـارج میـسر نیـست، و از ایـن رو بـر       ادي یاد شده در سند چشم    اقتص

  .ورزد تعامل سازنده با دیگر کشورها تأکید می

تـوان در دو موضـوع دسـتیابی بـه توسـعه اقتـصادي و             ساله را مـی     انداز بیست   بنابراین اهداف اقتصادي سند چشم    

گانه حفظ محیط زیست، تـأمین امنیـت غـذایی و تعامـل سـازنده بـا جهـان         تماعی با رعایت شروط سه برقراري تأمین اج  

اي  کند که به منظور تحقق اهداف اقتصادي دوگانـه، الگوهـاي رشـد و توسـعه     انداز تأکید می    البته سند چشم  . خالصه کرد 

  .انتخاب شوند که اشتغال کامل و سهم برتر منابع انسانی را مدنظر دارند

ها و نهادهاي پژوهـشی و تحقیقـاتی کـشور بایـد              انداز، سازمان   ـ حال به منظور تحقق اهداف اقتصادي سند چشم        

  .دار شوند هاي زیر را عهده وظایف و مأموریت

  توسعه اقتصادي. 2-2-6

  ـ بررسی الگوهاي رشد و توسعه اقتصادي و انتخاب سازگارترین آنها با شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور،

  هاي اجتماعی در فرایند تولید، تحقیق درباره چگونگی امکان ارتقاي سهم منابع و عوامل انسانی و سرمایهـ 

  گري و تأکید بر سیاستگذاري، ـ بازاندیشی در تعریف دولت و نقش آن در مدیریت اقتصادي با پرهیز از تصدي

صاف، کارایی درآمـد مالیـاتی، و کـارایی در      هاي مالیاتی با عنایت به موضوعات ان        ـ بازبینی سیستم مالی و سیاست     

  تخصیص مالیات،

  سازي دولت، ها با توجه به وظایف دولت در ارتباط با تأمین اجتماعی و سیاست کوچک ـ مدیریت تراز پرداخت

 و تعامـل  هاي تجاري و استراتژي صنعتی با رعایت شروط اشتغال کامـل، حفـظ محـیط زیـست         ـ طراحی سیاست  

  ،سازنده با جهان

  ـ توسعه کشاورزي و مناطق روستایی با رعایت شروط حفظ محیط زیست و تعامل سازنده با جهان،

هاي درآمدي با عنایت بـه موضـوعات اشـتغال کامـل و               ـ بازبینی در قوانین و مقررات بازار کار، اشتغال و سیاست          

  سهم برتر منابع انسانی در تولید ملی،

  .اي و تخصصی هاي حرفه هاي جامعه مدنی و انجمنـ سیستم نظارتی کارآمد با مشارکت نهاد

  تأمین اجتماعی. 3-2-6

یا / ها و مواهب مادي مندي از ثروت  ـ تعریف عدالت اجتماعی، عدالت توزیعی با تأکید بر برابري در درآمدها و بهره             

  هاي مساوي براي افراد جامعه، مثابه حق دسترسی برابر و برقراري فرصت عدالت به

  یا بیمه اجتماعی،/ تأمین اجتماعیـ تعریف حق 
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یـا تـأمین رفـاه    / یا تأمین خدمات اساسی براي افراد فقیر جامعه/ هاي برابر ـ تعریف هدف تأمین اجتماعی، فرصت  

یـا جبـران نقـایص و    / هـا  یـا همـاهنگی بیـشتر افـراد جامعـه در برخـورداري از ثـروت       / شخصی و عمومی براي همگان    

یا مصون کردن افراد جامعه در برابر مخاطرات ناشی از عوامل طبیعـی             /  همبستگی اجتماعی  یا حفظ / هاي بازار   ناکارآمدي

  و غیرطبیعی

  ـ تعریف وظایف دولت در ارتباط با حق تأمین اجتماعی،

آزمـون    بـر     یا مبتنـی  / ـ تعریف دامنه شمول تأمین اجتماعی، جامع و فراگیر و بدون هرگونه وارسی و آزمون افراد                 

  ا مشروط به مشارکت افراد در تأمین مالی از طریق پرداخت حق بیمه،ی/ وسع افراد

  ـ تعریف حداقل مزایا و مستمري براي تأمین نیازهاي اساسی،

  ـ تعریف حداقل مشارکت افراد در تأمین نیازهاي اساسی از طریق پرداخت حق بیمه،

  .الذکر ـ طراحی سیستم کارآمد تأمین اجتماعی براساس تعاریف فوق

  محیط زیست. 4-2-6

  هاي تولید کاالها و خدمات، محیطی براي بنگاه ـ وضع مقررات و استانداردهاي زیست

  محیطی براي محصوالت صنعتی، کشاورزي و خدماتی، ـ تعیین استانداردهاي زیست

  محیطی، ـ ارزیابی نتایج و پیامدهاي اقتصادي و اجتماعی وضع مقررات زیست

  صادي و اجتماعی بیوتکنولوژي و کشاورزي ژنتیک،ـ ارزیابی نتایج و پیامدهاي اقت

  .ـ حفظ تنوع زیستی کشور

  امنیت غذایی. 5-2-6

  ک،استراتژیـ بررسی عرضه و تقاضاي جهانی براي مواد غذایی 

  .ـ توسعه و کاربرد علوم و فنون براي خودکفایی و پیشبرد امنیت غذایی کشور

  تعامل با جهان.6-2-6

  رهاي همسایه و منطقه آسیاي جنوب غربی،ـ شناخت وضعیت اقتصادي کشو

  در آن،) نظیر سازمان تجارت جهانی(المللی  ـ شناخت اقتصاد جهانی و نقش نهادهاي بین

  ـ تشخیص ظرفیت و جایگاه اقتصاد کشور د اقتصاد جهانی،

  هاي تعامل اقتصادي سازنده با اقتصاد جهانی،  و سیاستاستراتژيـ تعریف 

بر این، مجلس از جایگاه       عالوه. یقات اقتصادي منوط به تخصیص منابع مالی کافی است        هاي تحق   ـ اجراي اولویت  

  هاي تحقیقاتی باید به امور زیر اهتمام ورزد، بنابراین، درخصوص اولویت. تقنینی و نظارتی نیز برخوردار است

  ت کشور،ـ آگاهی بخشی درباره ضرورت و اهمیت اجراي مطالعات و تحقیقات اولویتمند براي سرنوش

  ـ تخصیص منابع اقتصادي بسنده براساس نظر کارشناسی و برآورد دقیق،
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  هاي تخصصی و با عنایت به دو نکته، ـ نظارت و ارزیابی نتایج تحقیقات توسط کمیته

  ـ ارزیابی نتایج تحقیقاتی بر پایه اهداف ملی و موضوعات تعریف شده،

  .گوي هزینه ـ فایدههاي تحقیقاتی براساس ال گذاري ـ ارزیابی سرمایه

هاي تحقیقاتی در رشته اقتصاد، به طور فـشرده بـه دو موضـوع نظـام پژوهـشی مطلـوب و                       پس از تعریف اولویت   

  .شود وضعیت پژوهشی موجود اشاره می

  نظام پژوهشی مطلوب. 7-2-6

 متناسـب و  ترین ویژگـی نظـام پژوهـشی        کننده  دهد که تعیین    سیر طرح مباحث در این نوشتار به روشنی نشان می         

هاي دولتی،    درخور نقشه جامع علمی کشور در حوزه علوم اجتماعی، برقراري ارتباط و پیوند میان نخبگان کشور در بخش                 

تواند از تخصص و دانش بخـش   تا زمانی که میان نخبگان این پیوند و آشتی برقرار نشود، هیچ یک نمی        . دانشگاهی است 

هـاي   ثبـاتی و بحـران در عرصـه    اکندگی میان نخبگان، خود را بـه صـورت بـی     مند شود و این گسیختگی و پر        دیگر بهره 

  .توان چنین برشمرد هاي نظام پژوهشی مطلوب را می بنابراین، ویژگی. سازد فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي نمایان می

  انشگاهی،ها و نهادهاي دولتی اعم از اجرایی و تقنینی با نهادهاي پژوهشی و تحقیقاتی د ـ همکاري سازمان

بري عوامل تولیـد، تعریـف    هاي توسعه، سهم هاي بررسی تئوري  ـ همکاري نهادهاي تحقیقاتی با یکدیگر در زمینه       

  دولت، تعریف حقوق اجتماعی شهروندان،

  :شناسی و فرهنگ، در موضوعات اي در زمینه اقتصاد، حقوق، جامعه رشته ـ پیشبرد تحقیقات میان

   اقتصادي سازگار با شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور، ها و الگوهاي توسعه ـ تئوري

  هاي اجتماعی در فرایند تولید، ـ سهم برتر منابع و عوامل انسانی و سرمایه

  ـ حقوق اجتماعی شهروندان و تأمین اجتماعی،

  .ـ تعریف عدالت اجتماعی براساس شرایط فرهنگی

  اصالح وضع پژوهش. 8-2-6

هـاي   هـا و ناکارآمـدي   وهشی متناسب با نقشه جامع علمی کشور ارائه شد، کاستیبا توجه به تعریفی که از نظام پژ     

  :توان چنین خالصه کرد وضع موجود پژوهش را می

  سو و نهادهاي تحقیقاتی از سوي دیگر، هاي اجرایی و تقنینی از یک ـ رفع گسستگی میان سازمان

  ـ اقدامات اصالحی براي همکاري میان نهادهاي تحقیقاتی،

  اي در نهادهاي تحقیقاتی دانشگاه، رشته جویی فقدان تحقیقات میان هـ چار

  اي، رشته هاي میان ـ جبران کمبود نیروهاي تحقیقاتی تربیت شده براي اجراي پژوهش

  هاي تحقیقاتی به ویژه در زمینه علوم انسانی، ـ تخصیص منابع مالی کافی براي اجراي طرح

  هاي تحقیقاتی به سطح بسیار پایین درآمد، ان براي اجراي طرحانگیزگی پژوهشگر جویی براي بی ـ چاره

  .ـ ایجاد امکاناتی براي منابع علمی به اندازه کافی



  سند نقشه جامع علمی کشور در حوزه اقتصاد

 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

40

   دانش اقتصادييالزامات الزم جهت ساماندهی و ارتقا. 3-6

هاي اجرایی زیـر در       به منظور تحقق اهداف توسعه اقتصادي و مشارکت فعال و مؤثر کارشناسان اقتصادي سیاست             

  :رسد آموزشی قابل توجه به نظر می زمینه علمی و 

هاي دانشگاهی در رشته اقتصاد و معرفی دروس جدید و کاربردي بـا توجـه                 ـ تسهیل و تشویق بازنگري در برنامه      

  .هاي پیشرفته جهان به برنامه دانشگاه

هـاي   ون درسـی و کتـاب  سازي کاربردي و عملیاتی نظریات اقتصادي و تهیه و تدوین مت          ـ تسهیل و تشویق بومی    

مرجع به زبان فارسی در سازگاري با نهادهاي فکري و فرهنگی جامعه ایرانی و نگرش شـناخت و حـل مـسائل معیـشتی              

  .جامعه

ها و مؤسـسات تحقیقـاتی بـراي تحلیـل و بررسـی پیوسـته        ـ تشویق و سازماندهی تحقیقات کاربردي در دانشگاه       

  .هاي دولتی هاي اقتصادي دستگاه ها و فعالیت برنامه

ها و نهادهاي اجتماعی و اقتصادي جهت نهادینه کردن تفکـر اقتـصادي در          ـ تشویق و گسترش ارتباطات دانشگاه     

  .هاي آموزشی و تحقیقات دانشگاهی هاي اقتصادي و در عین حال مشارکت این نهادها در تأمین هزینه ها و بنگاه سازمان

  تحصیل و تحقیق در این رشته به ویژه در تحصیالت تکمیلیـ تشویق و ترغیب دانشجویان با استمداد به 

ـ تشویق تحقیقات دانشگاهی در رشته اقتصاد و تعریف وظـایف پژوهـشی اسـتادان در کنـار وظـایف آموزشـی و                       

  اجرایی آنان

  هاي جاري ـ اقدامات عملی براي رشته اقتصاد در برنامه4ـ6

مندي داوطلبان و مقید ساختن آنهـا بـه ورود            کید بر عالقه  ـ اصالح روال گزینش دانشجو در سطح کارشناسی و تأ         

  .هاي تحصیلی  اقتصاد به شرط تعیین انتخاب اول یا دوم این رشته در گزینه در رشته

منـد و تـشویق آنـان بـه ادامـه             هاي تحصیلی براي دانشجویان مستعد و عالقـه         ـ برقراري بورسیه و کمک هزینه     

  . منظور تأمین کادر هیأت علمی در آیندهتحصیل در سطوح تحصیالت تکمیلی به

ـ اعطاي اعتبارات به استادان مجـرب و برتـر جهـت گـزینش و تربیـت داوطلبـان عـضویت در هیـأت علمـی و                            

  .هاي آموزشی و پژوهشی دانشگاهی آموزي عملی به آنان در فعالیت تجربه

  1385هاي اقتصادي در سال  دانشجویان شاغل به تحصیل در رشته. 2جدول 

  دکتري  نوان رشتهع
کارشناسی 

  ارشد
  جمع  کاردانی  کارشناسی

  72      8  64  اقتصاد

  54      54    اقتصاد انرژي و بازاریابی

  1        1  اقتصاد ریاضی

  384  384        وري اقتصاد کار و بهره
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  دکتري  نوان رشتهع
کارشناسی 

  ارشد
  جمع  کاردانی  کارشناسی

  31      31    اقتصاد مالی

  59      59    اقتصاد محیط زیست

  16      16    اقتصاد تجارت الکترونیک

  87      87    اقتصاد انرژي

هاي  ریزي سیستم برنامه

  اقتصادي
  150      150  

  383      383    ریزي اقتصادي توسعه و برنامه

  90      90    حقوق اقتصادي

  3020    1617  1284  119  علوم اقتصادي

  16639    16601  38    علوم اقتصادي ـ اقتصاد بازرگانی

  7        7  علوم اقتصادي ـ اقتصاد اسالمی

پول و علوم اقتصادي ـ اقتصاد 

  بانکداري
    508    508  

  3313    3313      علوم اقتصادي ـ اقتصاد صنعتی

علوم اقتصادي ـ اقتصاد 

  کشاورزي
19  59  1730    1808  

  17974    17973  1    علوم اقتصادي ـ اقتصاد نظري

علوم اقتصادي ـ اقتصاد 

  ریزي برنامه
48  83      131  

علوم اقتصادي ـ اقتصاد 

  ونقل حمل
    5    5  

  196      196    معارف اسالمیاقتصاد و 

            

  44928  384  41747  2539  258  جمع دانشجویان دوره

            

  12620  44  11524  983  69  1386ـ1385ورودي 

   آمار وزارت علوم تحقیقات و فناوري:مأخذ
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  1384ـ1383 تا 1377ـ1376هاي  هاي اقتصادي سال  تحصیالت تکمیلی در رشتهآموختگان دانش. 3جدول 

  /حصیلیسال ت
1377/

1376  

1378/

1377  

1379/

1378  

1380/

1379  

1381/

1380  

1382/

1381  

1383/

1382  

1384/

1383  

                  عنوان رشته

ــصادي و   ــار اقتـ آمـ

  اجتماعی
  6  1  18  21  25  26  34  

          8  34  23  16  اقتصاد

  8  2  2            اقتصاد بهداشت

            3      اقتصاد دفاع

ــرژي و   ــصاد انـ اقتـ

  بازاریابی
7  8  8  10  7  8  14  14  

الملـل و     اقتصاد بـین  

  توسعه
2  14              

  14                اقتصاد مالی

ــه ــزي  برنامـــ ریـــ

هـــــاي  سیـــــستم

  اقتصادي

          15  8  9  

        8  11  11  38  65  جغرافیاي اقتصادي

شناســــی  زمــــین

  اقتصادي
1        6  9  14  18  

  71  55  60  72  53  34  5  47  علوم اقتصادي

  14  16  16            اقتصاد بازرگانی

            12      صاد صنعتیاقت

            44  14  19  اقتصاد کشاورزي

  38  18  17  10  23  1  18  4  اقتصاد نظري

ــعه و  ــصاد توسـ اقتـ

  ریزي برنامه
18  19  27  28  30  40  32  61  

ــارف  ــصاد و معـ اقتـ

  اسالمی
5  10  8  21  5  19  6  7  

ـاي    مهندسی سیستم  ه

  اقتصادي
12  43  53  48  41  45  76  127  

   همان:مأخذ
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  دانش اقتصاد در ایران. 1

هاي مهمـی دارد کـه خـود در طـول تـاریخ بنـا                 نیان با دانش اقتصادي، قدمتی دیرین و همپاي تمدن        آشنایی ایرا 

افزاري را در عرصه تدبیر منزل و سیاست مدن، ساري و جـاري در تمـدن شـکوفاي اسـالمی            اوج این ثروت نرم   . اند  نهاده

. ی توسط اندیشمندان متولیان آن زمان است   توان جست، که گویاي مدیریتی کارآمد و قوي از مناسبات اقتصادي و مال              می

افـزاري و     به منظـور درك قـدرت نـرم       ! سینا را نیز به ارائه نظریات علمی اقتصادي واداشته بود           این پویایی حتی امثال ابن    

افزاري اقتصادي حاکم در تمدن اسالمی کافی است به این نکته توجه کنیم که چگونه بوده که در این تمدن، برات               سخت

این نبوده مگر بستر امن . گرفته است شده و وسیله پرداختی دستمزد کارگر ماوراءالنهرینی قرار می         تانبول در مرو نقد می    اس

اي که در نبود ابزارهاي ارتباطاتی سریع امروزي، چنین تعامل و ترابطـی را بـین بازارهـاي                و باثبات، و نظام مالی پیشرفته     

بالشک در پس پرده نظامـات و نهادهـاي اجتمـاعی پیـشرفته تمـدن               . ك دیده بود  مالی مناطق مختلف و دور از هم تدار       

افزاري موجود در آن زمان، اندیشمندانی بزرگ به ویژه در حوزه علـوم انـسانی ـ     اسالمی و نهضت تولید علم و جنبش نرم

  .شود اجتماعی و اقتصادي نهفته بوده که میراث منقطع دانشگاهیان امروز محسوب می

به نحوي که   . هاي علمی، بود     قرین تخریب و فرسایش و رکود اندیشمندان اجتماعی و سرمایه          اسالمیدن  افول تم 

لـذا امـروزه چنـدان نـشانی از آن نهـضت      . رخوتی عظیم و مملو از مصایب را براي جهان اسالم و ملت ایران در برداشت            

  .جا نمانده است افزاري به افزاري و سخت عظیم نرم

هاي غیربومی غربی، دانش مدرنیستی اقتصاد نیز در شـکل آن زمـانی     طه و همراه با سیل اندیشه     زمان با مشرو    هم

فردي به نام ریچارد کتابی از سیسموندي را ترجمـه کـرد کـه آن کتـاب بـه               . هاي فکري کشور عرضه شد      خود به عرصه  

طبع رساند و جمـالزاده کتـاب         بهبوگوارد را   » علم ثروت ملل  «محمدعلی فروغی ترجمه کتاب     . شهرت یافت » ریشارخان«

گیري دانشگاه تهران و مؤسسه       با شکل . جاي نهاد   را که دربردارنده جزئیات اقتصادي ایران بود، از خود به         » گنج شایگان «

آموختگـان از فرنـگ       کم گروهی از دانـش      کم. تحقیقات اقتصادي آن دانشگاه، کتب متعدد دیگري نیز ترجمه و تألیف شد           

هاي فرانسوي و انگلیسی تربیت یافته بودند، جامعه اقتصاددانان ایرانی را تشکیل دادند و ایـن   اً در دانشگاهبرگشته که اکثر  

مقارن بود با انشعاب و استقالل دانشکده اقتصاد از دانشکده حقوق و علوم سیاسی، و مدرسه علـوم بازرگـانی از تکنیکـوم              

شناختی علوم انسانی فرانسوي و یا عالیق شخصی اساتید،        ه روش ، بعدها این ترکیب علمی که به جهت صبغ        )تکنیک  پلی(

قرابتی مقبول با بستر تاریخی و اجتماعی ایرانی داشت، با رویکردهاي آمریکایی درآمیخت و حتی در دهه شصت و بعـد از   

  .شناسی پژوهش و محتواي آموزشی نئوکالسیک شد انقالب در روش

شناسی مزبور ناظر بـر جریـان و          آسیب. شویم  هاي اقتصاد پرداخته و متذکر می       شکدهشناسی وضع موجود در دان      ذیالً به آسیب  

  .ها و زحمات برخی اساتید مؤمن و دردمند نیازهاي مردم نیست هاي گذشته بوده و قدرنشناس تالش برآیند حاصله در دهه
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  تحلیل مسائل درونزاي مربوط به نهادها و نخبگان اقتصاد. 1ـ1

هاي اخیر به ویژه بعـد از انقـالب را    هاي اقتصادي در دهه حاکم بر نهادهاي علمی و دانشکده    افزاري    مشکالت نرم 

  . کردخالصهتوان در موارد ذیل  می

ناپذیر بین اقتصاد و سایر علوم انسانی، که با تبعیت از جریان پوزیتویسیتی حـاکم             جدایی و رسم مرزهاي تخطی    . 1

   اواسط قرن بیستم در اقتصاد،بر قرن نوزده میالدي و جریان ابزارگراي

  .اي و تلفیقی و اهمیت و ضرورت آن براي حل مسائل کشور، کم توجه بود رشته نسبت به مطالعات میان

هاي سایر علوم انسانی و غیرانسانی پرداخته و صرفاً خود را به تشدید تأکید مفـرط بـه                    ها و پتانسیل    به نفی قابلیت  

  .نندک رابطه اقتصاد با ریاضی محدود می

هاي اقتصاد موجب شده تا علیرغم پتانسیل بـاالي           انحصار ایدئولوژي نئوکالسیک در فضاي آکادمیک دانشکده      . 2

  هاي نئوکالسیک در حل مشکل، ها و رهیافت نظریه

هاي   گیري از تجربه    هاي اقتصادي کم اطالع مانده و از بهره         دانشجویان و اساتید از طیف گسترده مکاتب و اندیشه        

  .هاي علمی و سیاستگذاري متنوع متناسب با مسائل باز مانند  تحلیلی و روشهاي چارچوببشري، 

  .براي طرح مباحث جدید و نقد محدود شودفضا 

  .هاي اقتصاد حاکم شود هاي دانشکده در تمامی ارکان و ساختار و برنامه» کنه و وجه«مغالطه 

هـاي پژوهـشی مغـایر، اقتـضائات و           هـا و پرسـش      ها، و نفی روش     هاي پژوهشی، مسائل و صورت مسئله       در روش 

  .هاي بومی کمتر مورد توجه باشد مسئله

  .العمل و پاسخ مناسب نشان داده نشود نسبت به مسائل و مشکالت بیرونی عکس

  .شناسی خاص تجربی هاي ریاضی و تکنیکی و نوعی روش فرمالیسم، تأکید افراطی بر روش

  .از دست داده و با تاریخ وقایع و عقاید اقتصادي کشور بیگانه شوندتوان تحلیل مسائل بومی ایران را . 3

انقطاع نسلی ـ فکري در مراکز آکادمیک اقتصادي در ایران اتفاق افتد .  

را از پیشینه آموزشی و علمی اقتصاد در کشور خود و مسائل و مصائب آن بیگانه ساخت نسل جوان .  

 اقتصاد ایرانی به یکباره به کنار نهاد و در بوته فراموشی و عدم اسـتفاده    هاي فکري      علمی و انباشته   هاي  سرمایه

  .دانشجویان حاضر قرار داد

هـاي اکثـر اعـضاي هیـأت      شیوه آموزش، طراحی آموزشی، برنامه درسی، مدیریت علمی ـ آموزشـی و ویژگـی   . 4

ي آموزشی تناسب کمی بـا واقعیـات موجـود          ها  برنامه. پردازي و ملزومات سیاستگذاري است       از الزامات نظریه    علمی، فارغ 

لـذا  . انـد   جزء جـزء و فاقـد انـسجام و سـازگاري درونـی      در ساختار خود،.  و واقعیاتی که باید ساخته شوند، دارد      امروزایران  

. محصول برآمده از چنین فضاي نه به معناي واقعی علمـی اسـت و نـه بـراي دردهـاي اقتـصاد ایـران مفیـد و سـودمند                    

روش . گیرد که خود چگونه بیاموزد و رشد علمی خود را بعد از کالس و درس متوقـف نکنـد                    ه اقتصاد یاد نمی   آموخت  دانش

و در سطوح دانش حداکثر تا مرز اطـالع         . هاي تفکر خالق، تفکر نقاد و حل مسئله است          فارغ از مهارت  . داند  اندیشدن نمی 

  1.نهند میرود و گام در تجزیه و ترکیب و قضاوت ن و محفوظات پیش می

                                                          

.بندي بلوم در باب یادگیري و یاددهی رك به طبقه. 1
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  .تابد  مباحثه و منازعات فکري را برنمیجلساتهاي نقد و نظر و  کرسی. 5

  .تکنسین اقتصادي تربیت کند و نه اندیشمند، متفکر، سیاستگذار و مدیر. 6

موضوعات اقتصادي و تخصیص بهینه منابع را بدون عنایت به زنجیره تاریخی و جغرافیایی و بستر نهادي امور                  . 7

برخالف دانش اصیل اقتصادي کـه بـا اقتـصاد سیاسـی آغـاز شـد و              . یکردي غیر اجتماعی و غیر تاریخی دارد      رو. بیند  می

در حالی که موضوعات اقتصادي نوعاً سیاسـی،        . دید  مسائل اقتصادي را در بستر تاریخی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی می          

 شناخت آن عوامل و نهادها در بستر تاریخی، شرط الزم .اند اند که در بستر تاریخی خاصی تعیین یافته   اجتماعی و فرهنگی  

  .براي استفاده مطلوب از نظریات اقتصادي است

شناسـد و از آن در     اقتصاد در هضم و جذب و به خدمت گرفتن سایر علـوم انـسانی را نمـی                 علمپتانسیل باالي   . 8

از آنجـا کـه از علـوم انـسانی اسـت، ذاتـاً       متوجه نیـست کـه اقتـصاد      . بهره است   تقویت و تولید دانش اقتصادي بومی بی      

  .اي است چندرشته

  تحلیل مسائل برونزاي مربوط به نهادهاي علمی و نخبگان اقتصاد. 1ـ2

تـوان مـورد توجـه قـرار داد کـه در ضـعف                اي از عوامل بیرونی را نیـز مـی          شناسی درونی، مجموعه    فارغ از آسیب  

جاي مانده از قبـل از   این عوامل که اغلب ریشه در معضالت به. اند  بوده اقتصاد مؤثرپژوهشیافزاري نهادهاي علمی ـ   نرم

  :اند از انقالب داشته و یا ناشی از مسائل عارضه بر نظام بوده اند، عبارت

  ها به مراکز آموزش عالی تبدیل شدن دانشگاه. 1

و اندیشمندي که تمام سـاعات      اند اساتید پژوهشگر      هاي اقتصاد، قلیل    به دالیل مختلف و در شرایط فعلی دانشکده       

لذا رابطه استاد و دانشجو به کالس و جزوه درسی محدود       . خود را در دانشکده گذرانده و مصروف پژوهش و دانشجو کنند          

هـاي نیمـه      طبیعی است که در این شرایط، ناظر انتقال وظایف و خصایص اصیل دانشگاهی به مراکز و حلقـه                 . شده است 

ایـن جریـان در     . ، دفتر مجالت مهم، مراکز پژوهشی و یکسري نهادهاي غیردولتی باشیم          رسمی و غیررسمی روشنفکري   

الزم اسـت اوالً در بـاب سـاختار، سـازمان و مـدیریت             . هر صورت براي کشور و نظام تبعات خوبی را دربرنخواهد داشـت           

هاي تفکر تقویت  اي علمی و کانونهاي اقتصاد اقدام عاجل به عمل آید، و ثانیاً نهاده         علمی، آموزشی و پژوهشی دانشکده    

  .و گسترش یابند

  مشکل آمار، مشاهده، شواهد عینی و اطالعات. 2

هـا و مراکـز    هاي اقتصاد در طول سالیان گذشته همیشه به دالیل ساختاري از آمـار و اطالعـات دسـتگاه                 دانشکده

هاي اجرایی به دلیل ترس از نقد کارشناسانه        بخش اعظم اقتصاد، دولتی است و دستگاه      . اند  اجرایی به دور نگاه داشته شده     

 و از دست دادن جایگاه اجرایی خود، اساتید و دانشجویان مقاطع تکمیلی را از اطالعات و آمـار بـه دور               دانشگاهیانتوسط  

اشـتن  دانـشجویان کارشناسـی ارشـد و دکتـرا نیـز از د     ! کنند نگاه داشته و حتی در برخی موارد آمار مورد نیاز را تولید نمی    

هـاي   هـا و ناکـامی   مهـري  چـرا کـه مـاجراي بـی    . اي از اقتـصاد ایـران شـود گریزاننـد          هایی که درگیـر مـسئله       نامه  پایان

مـدیران، رانـت اطالعـاتی خـود را بـراي خـود نگـاه        . اند آموختگان دیگر را در دستیابی به آمارهاي اقتصادي شنیده      دانش

  .داروي بعد از مرگ سهراب است رسد که نوش دانشگاهی میدارند و تنها زمانی این اطالعات به جامعه  می
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گویی مرکز آمار ایران، سازمان مدیریت، وزارت اقتـصاد         . غیر از این، تعداد مراکز آمارسازي هم حکایتی دیگر است         

  !بینند که خود تصویرساز عرصه اقتصادي باشند و بانک مرکزي هر یک صالح را در این می

  قوه مقننه و مجریه مقبولیت در عدممشکل . 3

گیري کشور از بدنه  دولت در عمل به بدنه آکادمیک اقتصادي اعتماد ندارد و نهادها و مراکز سیاستگذاري و تصمیم     

بدیهی است در عمل و به ویـژه آنجـا کـه مـسائل حـاد شـده و یـا از        .  کارشناسی محروم است   هاي  بحثسازي و     تصمیم

شماري از اقتصاددانان را از بدنه آکادمیک جـدا    فلذا عده انگشت  ! شکفد  اددان می شود، نیاز به اقتص     دسترس فهم او دور می    

اقتصاددانانی که به یکبـاره از عرصـه   . اند وسیله از پتانسیل تخصصی موجود استفاده الزم را برده   کرده و به زعم خود بدین     

تماعی از جمله اقتصاد، خارج از این بدنه، غافل از اینکه محقق و اندیشمند علوم اج. شوند نظري به عرصه عملی پرتاب می 

هـاي   هاي پیشنهادي وي در محـک و کـوره بحـث           خشکد، محقق اقتصادي و سیاست      بمانند گل جدا شده از بوستان، می      

هـاي اتخـاذ شـده     واال سیاست. گردد هاي نقد و نظر است که پخته شده و صیقلی می           کارشناسی در مراکز علمی و کرسی     

خورند؟ افرادي که هم نظریه  اي بسته و به دور از اطالع کارشناسان و بدنه آکادمیک کجا محک می       تک نفرها، پشت دره   

پردازند، هم سیاستگذار و هم مجري، و بدتر از همه، ارزیاب و تحلیلگر نتایج اقـدامات خـود نیـز هـستند و چـه آمارهـا و                      

هاي گزافـی را بـر    و پوشاندن شکست آن، چه هزینه     کنند و براي حفظ تئوري خود         اي که ارائه نمی     هاي خودساخته   تحلیل

این افراد کنده شده از دانشگاه، این بار خود از دانشگاه و دانـشگاهی هراسـانند و ورود و آگـاهی                     . کنند  جامعه تحمیل نمی  

 نـاب را  هاي اقتصادي ها سال انباشت و کنش تجربه تاریخی بشري موجود در اندیشه بدین ترتیب ده. تابند ایشان را برنمی 

هـاي   وضع به همین منوال است کـه بعـد از اعـالم سیاسـت       . کنند  کنار گذاشته و بر تجربه فردي چند ساله خود اکتفا می          

انـد و     اقتصادي از سوي مراکز مجریه و مقننه، دانشگاهیان اقتصادي مدتی هاج و واج، گیج چرایی و چگونگی تـصمیمات                  

هاي کالنی هستند که کارشناسان بریده از بدنه علمی و مطالعه و تفکر، بر           ینهگر هز   مدتی دیگر به همراه آحاد مردم نظاره      

  .اي متوجه خود آنها شود آنکه کوچکترین هزینه بی. کنند گرده نظام و مردم تحمیل می

جاي اینکه کاالیی ضروري برآمده از نیازهاي واقعی کشور باشد، به کاالیی لوکس مبدل شـده کـه تـابع             اقتصاد به 

  .مدار قرار گرفته است  و سیاستدانشگاهیگروهی سالیق 

تواننـد   اند، نمـی  الزم به دقت است که اقتصاددانانی که سالیانی دراز به دور از مسائل عینی و آمار واقعی قرار داشته         

. ودگذاري الزم براي همراهی بدنه آکادمیک با دولت انجـام شـ      باید سرمایه   می. یک شبه نیازهاي موجود را پاسخگو شوند      

  .هاي کالن، از تبعات اقدام دیرهنگام است گریزي از این مسئله نیست اما فرصت سوزي و هزینه

  مشکل اصالت و هویت علمی. 4

انـد، تمـرین    چرا که مسئله نداشته. جناح فکري ندارند. هاي اقتصاد پیرو مکتب اقتصادي مشخصی نیستند      دانشکده

صـرفاً مـدرس نظریـات    . اند، فلذا واجد هویت علمی نیـستند        ک تجربه نخورده  اند، به مح    اند، نقد نشده    سیاستگذاري نکرده 

کنند و گاه از  گاه کینزي به مسئله نگاه می. اي از همه نظریات را دربردارند  اند و به همین علت در مقام نظر نیز ملقمه           بوده

نظام آموزشی هم جزئـی از      . ه تقصیر قصور در کار اعضاي هیأت علمی است ولی ن        ! منظر پولیون و گاه از منظر نئوکینزي      

درآمدهاي نفتی ارتباط . دانشگاه ما مشکالتی شبیه صنعت ما دارد. سیستم اجتماعی است و رشد آن منوط به رشد سایرین    

  .اش را بهم ریخته است نظام آموزشی با درآمد و هزینه

  مشکل رانت در فضاي علمی. 5
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هـاي   ز سوي مدیران میانی، در دیگر سـو، برخـی اسـاتید دانـشکده    الذکر ا  در واکنش به رانت طلبی اطالعاتی فوق      

کننـده و نظریـات    به گفته خودشان، در ابزارهاي تکنیکی و ریاضی مبهـوت . اقتصاد نیز در پی ایجاد رانت براي خود شدند      

نـه نفـی و   لـذا بـه هزی    ! انتزاعی نئوکالسیکی غور کردند که از ورود سایرین به حـوزه اسـتحفاظی آنهـا جلـوگیري کننـد                  

طلبیـد و نـه    مطالعاتی که نه آمار مـی  . اعتنایی به مسائل درونی کشور، با مسائل انتزاعی آن سوي مرزها مشغول شدند              بی

کننـد، نقـد    در بین خود نیز به شدت مراعات شغل را می! مد جهانی نیز بود! انگیخت زده را برمی  حساسیت مدیران سیاست  

هاي اقتصاد کشور را به فضایی  این همه جو دانشکده. پندارند راي جایگاه شغلی می  ایده را مساوي نقد شخص و تهدیدي ب       

  !کار و ایستا مبدل ساخته است مرده، محافظه

  اعتمادي مشکل سرخوردگی و بی. 6

هاي اقتصاد این گزاره  نتیجه تلخ همه این جریانات این شده که در ضمیر عالمان و دانشگاهیان دلسوز در دانشکده             

. بدنه سیاستگذاري و مدیریت در ایران هیچگاه به عالمان حقیقی اقتصاد نیـاز نداشـته و نـدارد                 « شکل بگیرد که     نامیمون

سـازي و سیاسـتگذاري، آگاهانـه و ناآگاهانـه بـه کنـار        هاي اقتصادي در تـصمیم  ها و روشمندي    اهمیت و ضرورت اندیشه   

  .»شوند گذاشته می

  مدیریت علمی در وزارت علوم. 7

انسانی کارآمد و ارج نهادن به کارآفرینـان         ینه منابع جهت تولید علم مطلوب، مدیریت انباشت سرمایه          تخصیص به 

هـاي   فلذا الاقل در باب دانشکده    . دانند  دانش، در وزارت علوم در سالیان گذشته مفقود بوده است، اقتصاد تولید علم را نمی              

. خشی این نهادها در راستاي نیازهاي کـشور انجـام نـشده اسـت    اقتصاد، هیچگاه مدیریتی از سوي وزارت علوم براي اثرب   

حوزه اقتصاد از فقدان مراکز آکادمیک مستقل، برجسته و مقبـول جهـت ارائـه معیارهـا و     . طلبد  تأمل و بازنگري جدي می    

ـ   و آنچـه بـدین اسـم دیـده مـی     . بـرد  هاي تفکر به شدت رنج مـی  ها و کانون ها، آکادمی داوري مانند انجمن  ارغ از شـود ف

  .باشند هاي الزم می ویژگی

دهـد و لـذا    عالقه را به عرصه علوم انسانی و اجتماعی سوق می           هاي بی   از سوي دیگر نظام آموزشی کشور ورودي      

مشکل سربازي و اجبار آن در پذیرش هر رشته ولو بـدون   . هاي مهلک به نظام و کشور وارد خواهد شد          در بلندمدت ضربه  

  1.الشعاع قرار داده است بع انسانی کشور را تحتعالقه، تخصیص بهینه منا

هاي آکادمیک مـستقل مبنـادار و صـاحب هویـت             افزاري در دانش و تفکر اقتصادي و داشتن حوزه          نیل به نهضت نرم   . 8

و با مـصلحت اندیـشی و نتیجـه مـسلکی     . فکري، نیازمند حفظ مبانی فکري و داوري و اصولگرایی متفکران و اندیشمندان است       

تـوان مباحـث و منازعـات         کاربست که نمی    باید دانست و به   . شود سازگار نیست    ها القاء و اجبار می      ز مراکز سیاسی به دانشگاه    که ا 

هاي اقتصادي کشور را بدون طرح در مراکز علمی، به میز مصلحت و حل و فـصل کدخدامنـشانه منتهـی      فکري ناظر بر سیاست   

ز سوي مراکز و نهادهـاي مختلـف، تقاضـا بـراي متخـصص عمیـق، متجـزي، نقـاد و         الذکر، ا  از سوي دیگر به دالیل فوق     . کرد

داشـته، صـرفاً بـه توجیـه امـور          » تخصص عمومی «تابند که     طلبند و برمی    بلکه کارشناسانی را می   . موشکاف و جراح وجود ندارد    

نگونـه اسـت کـه مهندسـان و حتـی           ای. نباشـد ) آمیز  همزیستی مسالمت (پرداخته و در پی نقد و جراحی و برهم زدن نظم موجود             

  .گیرند افرادي از عوام، در جایگاه اقتصاددانان و سیاستگذاران کالن جامعه قرار می

                                                          

. سالگی واگذاشته شود25 الی 18سربازي از یک سال بعد از تحصیل، به دوره زمانی کافی است بازه زمانی اجباري ورود به . 1
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سـنجی متقاضـی و       به دالیل مختلف، تقاضاي تکنسین و مهندس اقتصاد با کارهاي صـرفاً فرمـولی و اقتـصاد                . 9

متأسفانه هویت علم و عالم اقتـصادي در کـشور مـا      . وندر   سر می   مشوق دارد و اندیشمندان اقتصادي در پی مهري تام به         

  .کند  بر گرده مردم به شکل مشکالت اقتصادي سنگینی میتخریبهاي این  تخریب شده و هزینه

  وضعیت دانش اقتصاد در حال حاضر دنیا. 2

اي خـاص از      دانش اقتصاد در حال حاضر به اعتقاد و نظر اکثر صاحبنظران و اقتصادشناسان حتی غربی در مرحلـه                 

برد برخی از این مرحله به نقطه عطف و گذار از دوران جوانی و نپختگی به دوران بلوغ و کمال نـام                        حیات خود به سر می    

آنچه در دیدگاه این دو گروه مشترك است این است . کنند برند و برخی دیگر از آن به دوران بحران علم اقتصاد یاد می می

هاي معرفتی و ایدئولوژیک خـود        گیري در خصوص چارچوب     ها و تصمیم     در حال بازنگري   که دانش و ایدئولوژي اقتصادي    

کند چه این تغییر ایـدئولوژیک را تغییـر           حال فرقی نمی  . براي قرن آتی و ارتقاي کارایی خود در تبیین و حل مسائل است            

هـاي ضـدمدرن و    نند خیلـی از گـروه  ناشی از جهانی شدن و عصر انفورماتیک و اقتضائات دنیاي مجازي بدانیم و چه هما   

هـا و     لذاسـت کـه گـروه     . شناختی مدرنیسم باشیم    هاي فلسفی و معرفت     پست مدرن معتقد به بازنگري یا فروپاشی در پایه        

بـري بیـشتر در    مکاتب متعدد و مختلفی در پی تولید علم و ایدئولوژي جدید بوده و به نوعی در پی این هستند که با سهم        

غیر از خود اقتصاددانان اردوگاه ارتـدوکس یـا   . تري را در علم اقتصاد قرن بیست و یکم بازي کنند  اساسیاین زمینه نقش    

کننده علمی، سعی در حفظ و تقویت و البته تصحیح بناي موجـود را دارنـد، هـستند                 نئوکالسیسم، که با تولید انبوه و خیره      

هتـرودوکس  (م کلـی جریانـات دگرانـدیش و متنـافر     هاي دیگـري کـه در پـی انـداختن طرحـی نـو بـوده و بـا نـا                   گروه

(Heterodox  شـود کـه اوالً بـه         جریانات و مکاتب متنافر، به جریانات آکادمیک و علمی اطـالق مـی            . شوند   شناخته می

گرایانـه   جریان کلی علم و نظام معرفتی حاکم که نئوکالسیک نام دارد منتقد هستند و آن را چندان که باید انسانی و واقع                    

انـدازي   هاي جایگزین و متفاوت هستند و لذا با تولید فراوان مقاله و کتـاب، و راه  حل دانند، و در ثانی، در صدد ارائه راه    مین

انـد   ها عبارت برخی از این گروه. باشند آوردن جایگاه علمی براي خود می ها و نهادهاي علمی، در پی به دست          انواع انجمن 

  :از
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  مکتب اتریش. 11

  هاي جدید مکاتب نئومارکسی، نئوسوسیالیستی و چپ. 12

  مکاتب تاریخی. 13

  ...هاي متنافر مانند اقتصاد جورجین، اقتصاد فوبین و  برخی خرده مکتب. 14

مغالطات را عریان و اذهـان  نشینند و اشتباهات و  هاي علمی، چه آنجا که در جایگاه نقد می          همه و همه این تالش    

 از مـشکالت   کنند، و چه آنجا که در پی برپایی نظام معرفتی جدید و فـارغ  غرض را تشنه و آماده پاسخ می   اندیشمندان بی 

افزاري و تولید دانش بومی در حوزه اقتصاد، فرصت یـادگیري و تمـرین و    معرفتی و انسانی فعلی هستند، براي نهضت نرم     

هاي جدید و مرزهاي نو بـه ذهـن اندیـشمندان ایرانـی               از این ادبیات باید یاد گرفت که چرا این عرصه         . حل است   ارائه راه 

شدند، حال از سوي خـود آنهـا نقـد        ها از سوي ما نقد نشد و حتی قابل نقد شمرده نمی             نرسید؟ و چگونه نظریاتی که سال     

هـا نتوانـستیم ایـن نکـات را      ده و چرا ما در این سـال موارد موضوع نقد چگونه توسط اندیشمندان غربی تغییر ش        ! شود  می

شناسی یک نظام معرفتی چیست؟ شاید فرصتی ارزشمند باشد بـراي اهـل فکـر     دریابیم؟ و به طور کلی شیوه نقد و آسیب        

فی و پردازي در دانش اقتـصاد کـا   هاي سال ما به این نکات توجه نداشتیم و یا اگر داشتیم آنها را براي نظریه          که چرا سال  

دانستیم؟ چگونه است که ما قادر به تلفیق عناصر معرفتی و تولید نظریه نیـستیم؟ نـوع سـؤاالت و اشـکاالت                        مقبول نمی 

هایی که ایران     مطرح شده و مطالبات علمی مکاتب متنافر، به جهت تشابه و تناسب موجود در موضوعات و صورت مسئله                 

بر شرایط و اقتـضائات   هایی را از جنس تالش عقالنی بومی ایرانی مبتنی خاسالمی امروز را نیز درگیر خود کرده است، پاس  

لذاست کـه برخـی از تولیـدات    . طلبد هاي اسالمی، می نهادي و سیاسی ـ اجتماعی و تاریخی ایران و مطالبات و نیازمندي 

هـاي در حـال        پویـایی  شکی نیست که آشنایی با تحـوالت و       . ها به مباحث خودي شباهت و تناسب بسیار دارند          این گروه 

جریان در دانش اقتصاد، کمک بزرگی در راه تعالی و شکوفایی دانش اقتصادي بومی به جهت شناخت مسائل و مشکالت                    

  .اقتصاد ایران و سیاستگذاري براي تغییر و نیل به نقاط مطلوب، دربرخواهد داشت

د و تأکید بر قرابت آنها با ما و قابلیـت اسـتفاده از      در حوزه اقتصا  ) متنافر(به منظور آشنایی با نوع نگاه دگراندیشانه        

  .شود آنها، برخی از رئوس مورد اشاره خود ایشان به اجمال فهرست می

توان دریافت کرد اینکه رویکرد غالب در علـم مدرنیـستی اقتـصاد               آنچه به طور خالصه از جریانات منتقد فوق می        

  1 :حداقل داراي مشکالت ذیل است

علم اقتصاد کارکرد صرفاً ایدئولوژیک یافته و روز به روز از یک علم و دانش کاشـف حقیقـت و             : م مسئله رئالیس  ■

اي است که به نـوعی در وادي ایدئالیـسم گـام              گونه  شناختی این علم به     شناختی و هستی    مبادي معرفت . شود  واقع دور می  

شناختی بـه دور نگـه    هاي فلسفی و روش ا از مداقهنهاده و از رئالیسم دور شده است این در حالی است که این علم خود ر           

  :دارد که دو جمله طنز مشهور در باب اقتصاددانان، گویاي این مطلب است می

  !شناسی نکنید ما اقتصاددان هستیم لطفاً بحثی از روش

                                                          

هـاي کـانزاس و     از سـوي اسـاتید و پژوهـشگران دانـشگاه    2001 و 2000هاي  اي که در سال اغلب موارد فوق در دو بیانیه و نامه سرگشاده   . 1

 اسـتاد مـشهور از سرتاسـر دنیـا از جملـه آمارتیـا سـن و        750نون بـیش از  هاي اقتصاد سراسر دنیا منتشر شد و تاک کمبریج خطاب به دانشکده   

.اند گالبرایت، آنها را امضا کرده
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   1 !ما اقتصاددان هستیم لطفاً بحثی از واقعیت نکنید

هویت، غیر واقعی، بریده،       مدرنیستی اقتصاد اسالمی انتزاعی، بی     انسان مورد بحث در علم    :  مسئله تعریف انسان   ■

هاي اجتماعی و فرهنگی و انسانی است که بالضروره فرد در رفتارهاي فـردي                هاي اجتماعی و فاقد نقش      به دور از واقعیت   

  .دهد یا بستر خانواده و اجتماع از خود نشان می

اقتـصادي ماننـد هـر پدیـده اجتمـاعی لزومـاً در بـستري از                هـاي     فعالیـت :  مسئله هویت در رفتارهاي انـسانی      ■

لذا هویـت رفتارهـاي اقتـصادي       . گیرد  هاي ارزشی اخالقی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی و نهادهاي آنها شکل می             سیستم

  .گیرند انسان محصول تعامل این بسترهاست که در علم مدرنیستی اقتصاد مورد توجه الزم قرار نمی

لـذا نقـش زمـان و       . االمر واقع در اقتصاد پویا و دینامیک است نه ایستا و استاتیک             قعیت و نفس  وا:  مسئله زمان  ■

  .هاي اقتصادي باید پررنگتر شود  در تئوري(time & space)مکان 

دانش مدرنیستی بر پایه جدایی ارزش از واقعیت و تمایز مرسوم اثباتی ـ هنجاري نهـاده   : شناختی  مسئله معرفت■

هـاي    هاي مختلف پژوهـشگران در مبـانی و پـشت پـرده اغلـب تئـوري                 ین در حالی است که در عمل ارزش       ا. شده است 

  .باید مدعاهاي علمی را با دقت بیشتري مورد مطالعه و مداقه قرار داد لذا می. اقتصادي قابل پیگیري و مشاهده است

هاي مشاهده شـده      د برپایه تجربه و واقعیت    ها و مدعاهاي علم اقتصاد را بیشتر و بیشتر بای           نظریه:  مسئله تجربه  ■

  .هاي ناقص، بالیی براي انسانها شده است تعمیم استقراء. و بر آن اساس مورد ارزیابی مکرر قرار داد. بنا نهاد

هاي پژوهشی مضیق صرفاً کمی و پوزیتیویـستی مبتنـی      دانش مدرنیستی اقتصاد بر روش    : شناختی   مسئله روش  ■

بـوده  ) اصالت قالب و شکل و تـضعیف محتـوا        (هاي مدلسازي و اقتصادسنجی خود اسیر فرمالیسم         است و عمدتاً در روش    

هـاي   هایی چون روش ها و ارزیابی آنها و روش آوري داده  هاي تحقیق جدید در جمع      گیري از روش    الزم است با بهره   . است

  . گشوده شودهاي اقتصادي هاي جدید در فهم پدیده کیفی، روش تحلیل گفتمان، و غیره افق

رشته اقتصاد از سایر علوم اجتماعی ـ انسانی دوري گزیده و کمترین تعامل  : اي  رشته  مسئله فقدان توجهات بین■

هـا و واقعیـات اقتـصادي، چنـد بعـدي و       این در حالی است که پدیده. برد ها می هاي علمی سایر حوزه    و استفاده را از یافته    

وجه انتزاعی و مـستقل   تی، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی در بستر تاریخی بوده و به هیچ شناخ  ترکیبی از عوامل مختلف روان    

  .اي همت گماشت رشته هاي میان باید به طراحی آموزش لذا می. ها و ابعاد مختلف انسانی نیستند از واقعیت

ه به تـرابط و تعامـل   دانشجویان اقتصاد عمدتاً در فضایی فارغ از بحث و انتقاد علمی، بدون توج :  مسئله آموزش  ■

گیـري نظریـات،    دانش اقتصادي با سایر علوم، به دور از مراجعات الزم بـه تجربـه و کـاربرد، و چگـونگی و بـستر شـکل        

و یا سایر مکاتب چندان که  ها و موارد کاربرد آنها،  لذا از نقاط قوت و ضعف این تئوري. گیرند هاي انتزاعی را فرا می  تئوري

  .شوند هاي نو و مورد نیاز جهت پژوهش ارجاع داده نمی  و به حوزهشوند باید مطلع نمی

اي خـوب و   الذکر که اغلب ترجمه عین عبارات ایشان اسـت، خمیرمایـه          فرمایید موارد فوق    طور که اذعان می     همان

علمـی  افزاري در عرصه آکادمیک و تولیـد          متناسب با سنت فکري و علمی داخلی، براي ورود رسمی به جرگه نهضت نرم             

توان ادعا کرد که اطالع از جریانات فوق شـرط الزم جنـبش    به جرأت می. تواند باشد بومی و متناسب با شرایط داخلی می     

                                                          

  .است Tony Lawson اثر آقاي Reality & Economics  این عبارت، جمله آغازین کتاب.1
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  1 .باشد افزاري و تولید علم در زمینه اقتصاد ایرانی ـ اسالمی نیز می نرم

اي مـسئوالن، پژوهـشگران و   اي بود از وضعیت تولید علم در دانش اقتصاد که اطالع از مشروح آن بـر         این چکیده 

ریزي  هاي سیاستی این مطالب براي جامعه اقتصاددانان جهت برنامه      داللت. دانشجویان بسیار ضروري و مایه پویایی است      

  :تواند باشد به شرح ذیل می

 ز روز شدن در ادبیات منتقد، تحلیل آن و کشف نقاط مشترك و قابل استفاده، تقسیم و تنظیم اولیه جهت آغـا                 به

متأسفانه اکثر مکاتب مزبور، در ادبیات ایرانی رایج از دانـش اقتـصادي بـه          . مشارکت در جنبش تولید علم در حوزه اقتصاد       

  اند، نحو مؤثر معرفی نشده

 پردازي، هاي تولید و نظریه گیري گشودن راه انسانی را در این راستا با جهت  بسیج امکانات و سرمایه  

     هـاي علمـی منتقـد و شـرکت فعـال و مـؤثر در سـمینارهاي مهـم                     ها و گـروه     جمن عضویت فعال در تمامی ان

  .هاي علمی و ارتباطاتی آنها المللی، ارتباط با اعضاي تأثیرگذار این مراکز، استفاده از شبکه بین

  افزاري در حوزه اقتصاد ساختار معرفتی نهضت نرم. 3

ضت و جنبـشی بـه وسـعت نیازهـا و مـشکالت دارد کـه          هیچ مجامله و تردید جامعه ایران اسالمی نیازمند نهـ           بی

ساله و در اسرع وقـت مقـدمات    انداز بیست باید در راستاي چشم می. مستقیم یا غیرمستقیم ریشه در مسائل اقتصادي دارند      

 بندي معرفتی ذیل الزم براي نیل به مرزهاي دانش و شناسایی مشکالت ساختاري و دردهاي کهنه اقتصاد ایران، به طبقه        

 آوازه وي و میراث گرانقـدر        در غیر این صورت جایگاه ایرانی در قرن بیست و یک، چندان که باید شایسته نام               . فراهم آید 

  .اسالمی و شیعی وي، نخواهد بود

افزاري از سوي بشر همیشه در پی تالش و کنجکاوي براي شـناخت واقعیـت و همچنـین                    تولید علم و جنبش نرم    

شـناخت و حـل مـشکالت       . ر یا خلق واقعیت جدید و حل مشکالت بشري محقق شـده اسـت             تالش در جهت ایجاد تغیی    

هـاي   اقتصادي ایران و ورود در عرصه سیاستگذاري و تدبیر امور اقتصادي از سوي اقتصاددانان نیز نیازمند توجه به حـوزه                   

 بود و جز این، هدف تولید علـم   ها خواهد   ذیل و نیل به مرزهاي دانش و شناسایی و پاسخ به سؤاالت بومی در این عرصه               

  .در اقتصاد براي ایرانیان ممکن نخواهد بود

  :اند از هاي معرفتی که با مسائل و معضالت اقتصادي ایران تناسب بیشتري دارند عبارت برخی از حوزه

اقتصادهاي مضاف   

oاقتصاد منابع تجدیدپذیر  

oاقتصاد منابع تجدیدناپذیر  

oاقتصاد آموزش و تعلیم و تربیت  

oاقتصاد بهداشت و سالمت  

                                                          

هاي تئوریک و اسالمیزه کردن که جز  ضعف در پایهها،  الزم به ذکر است اقتصاد اسالمی تاکنون به دالیلی، از جمله ضعف در ترجمان داشته. 1

لعابی بر ادبیات ارتدوکس حاکم نیست و محافل آکادمیک با علم به این مسئله، تولید انجام شده را در زمره ادبیات نو و مرزهاي دانش احتساب      

  .شود کنند، در زمره مکاتب منتقد دنیا شمرده نمی نمی
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oاقتصاد تولید علم  

oاقتصاد دین و نهادهاي دینی  

oاقتصاد اطالعات  

oاقتصاد حمل و نقل  

oاقتصاد مسکن و زمین  

oاقتصاد کشاورزي  

oاقتصاد توسعه  

oاقتصاد تکنولوژي  

oاقتصاد تعاون و نیکوکاري  

oاقتصاد خدمات  

oاقتصاد صنعت  

اقتصادهاي موصوف   

oاقتصاد شهري و روستایی  

o سیاسیاقتصاد  

o اسالمی(اقتصاد دینی(  

oاي ـ جهانی اقتصاد منطقه  

oاقتصاد کاربردي  

oاقتصاد اجتماعی  

oسازي یا جهانی شدن اقتصاد جهانی  

اقتصادهاي صفت  

oشناسی اقتصادي جامعه  

oشناسی اقتصادي مردم  

oفلسفه اقتصادي  

oشناسی اقتصادي روان  

oشناسی اقتصادي انسان  

oرفتارشناسی اقتصادي  

oحقوق اقتصادي  

o هاي اقتصادي ایران وقایع و اندیشهتاریخ  

oهاي اقتصادي جهان تاریخ وقایع و اندیشه  

oریزي اقتصادي برنامه  

oنهادشناسی اقتصادي  

oمدیریت اقتصادي  
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اقتصادهاي معطوف   

oاقتصاد و حقوق  

oاقتصاد و فلسفه  

oاقتصاد، فلسفه و علوم سیاسی  

oاقتصاد و پزشکی  

oاقتصاد و مهندسی  

oاقتصاد و انرژي  

oشناسی و جغرافیا تلفیق سه رشته اقتصاد، جامعه (آمایش سرزمین(  

هـاي فـوق      هاي انسانی در هـر یـک از حـوزه           هاي پژوهشی و تربیت و حمایت از سرمایه         ما نیازمند تشکیل هسته   

  .حل براي آنها، طلیعه تولید علم بومی را رقم بزنند هستیم تا با در نظر گرفتن مسائل بومی و ارائه راه

توانـد بـه یکـی از     ها و مقاطع تکمیلـی مـی    هاي درسی این عناوین در مقام طراحی دوره         برنامهالزم به ذکر است،     

  .اي مذکور در بند پنجم این مجموعه طراحی شود رشته هاي تلفیقی و بین قالب

  آموزش اقتصاد. 4

» آمـوزش اقتـصاد  «با دو قرن سابقه بحث بین اندیشمندان اقتصادي، امروزه قریب پانزده سال است که به طـور رسـمی               

 اقتصاد قرار گرفته و حجم معتنابهی از ادبیـات و مباحـث علمـی و تخصـصی و مجـالت و                       هاي علمی دانش    خود در زمره شاخه   

هاي معتبر دنیا جایگاه بـسزایی   هاي تخصصی و مراکز تحقیقاتی ویژه و ادبیات علمی تولید شده در این زمینه در دانشکده                 سازمان

اي از آموزش که موجبـات خالقیـت    ه است، به نحوي که حفظ و ارتقا کیفیت آموزشی و دستیابی به گونه     را به خود اختصاص داد    

به ویژه اینکـه آمـوزش اقتـصاد    . باشد کارگیري این ادبیات می و تولید علم را در دانشجویان ما برآورده سازد، منوط به آشنایی و به        

هاي نظري و سیاستگذاري کشور را تأمین کند، نیازمنـد مهندسـی    و نیازمنديبه نحوي که منجر به تولید علم اقتصاد بومی باشد          

هاي آموزشی قبلـی      توان متون و شیوه     لذا نمی . طلبد  هاي اقتصاد دنیا را می      اي است که تأمل و تفطن در پت صحنه دانشکده           ویژه

  .ایم ـ عیناً مورد استفاده قرار داد را آنگونه ـ که در گذشته عمل کرده

در . برنـد  هاي اقتصاد ایرانی در این خصوص از فقر علمی شدیدي رنج مـی  ه یادآوري و بازگویی نیست که دانشکده      الزم ب 

هـاي مزبـور، امـروزه     ها هرچند تجارب و زحمات فردي برخی اساتید بزرگ در کار بوده، اما علیرغم زحمات و مجاهـدت      این سال 

اتی هستیم که به اذعان اکثر پیشکسوتان امر، آن را به ادبیاتی تقلیـدي نـه   اي از آموزش این دانش رکین و مهم و حی     شاهد شیوه 

ـارا در مـدیریت و سیاسـتگذاري       چندان متناسب با مقتضیات ـ واقعیات و ضروریات جامعه، غیر مفید در زندگی شخصی و غیـر ک

هـاي    لید علم و با توجـه بـه ویژگـی         سازي و تو    اما از این پس و به خصوص به اقتضاء اهداف مربوط به بومی            . مبدل ساخته است  

  .باید به جد مورد مطالعه و بازبینی قرار داد ارزشی و اجتماعی کشور، مسئله آموزش اقتصاد را می

آموختگان و دانشجویان خـود بـه         هاي اقتصاد در ایران با برنامه درسی خود، این قابلیت را در برخی دانش               دانشکده

طور کـه در سـه سـمینار     ضمن اینکه همان. اي درسی اقتصاد، نقاد و خالق نشان دهنده وجود نیاورده که نسبت به برنامه  

هاي   هاي تهران و عالمه طباطبایی ثابت شد، ضعف شدیدي در خصوص برنامه             آموزش و پژوهش علم اقتصاد در دانشگاه      
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حیح از مـسئله آمـوزش   لذا تبیین رویکردي مطلـوب و صـ  . هاي یاددهی و یادگیري علم اقتصاد حاکم است   درسی و شیوه  

اي نـاب و بکـر در زمینـه     هاي درسی، حـوزه  هاي اقتصاد و گنجاندن محتواي بومی و ارزشی در برنامه          اقتصاد در دانشکده  

  .باشد هاي کشور می شود که مسئولیت آن در هر صورت برعهده دانشگاه افزاري اقتصادي محسوب می جنبش نرم

گیري نـاظر بـر پـرورش     با جهت (Economic Education)» اقتصادآموزش «لذا الزم است جریانی با عنوان 

پردازي، آشنا بـا مـسائل اقتـصادي ایـران،          افراد آشنا با مباحث بومی در حوزه علوم انسانی، خالق و مولد در عرصه نظریه              

ـ                  فعال در زمینه کاربرد سیاستی نظریه      التحـصیالن    ارغها و مطلع از مرزهاي واقعی و مفید دانش اقتصاد، مطـرح شـده و ف

  .کار گرفته شوند نخبه در این امر مهم به

  هاي درسی برنامه. 5

هـاي اقتـصاد، عناصـر مهـم دانـش مرسـوم را در خـود گنجانـده اسـت و                       هرچند برنامه درسـی فعلـی دانـشکده       

بـومی  اما بـراي تحقـق اهـداف و نیازهـاي           . هاي اقتصاد در ادامه تحصیل مشکل خاصی ندارند         آموختگان دانشکده   دانش

  :ها را در ابعاد ذیل مورد بازنگري و یا تقویت قرار داد کشور، باید برنامه درسی دانشکده

هاي آموزشی تلفیقی در ساختار کلی برنامه یا دروس؛ هاي طراحی شناسی  اعمال روش  

سازي براي خالقیت و تولید علم، ضعف برنامه موجود از عناصر مربوطه؛  فقدان زمینه  

به مبادي و مبانی فلسفی و مابعدالطبیعی علم اقتصاد و تعامل و ترابط آن با سایر علوم اجتماعی؛ فقدان عنایت   

     هاي اقتصادي و تطور      آموز تاریخ وقایع و عقاید اقتصادي، تحلیل سیر تحول اندیشه            فقدان عنایت به نقش درس

  ریزي آینده؛ آنها در بستر تاریخ و استخراج درس و الگو براي برنامه

فقدان توجه نظري و کاربردي الزم به معارف اسالمی و دروس عمومی متناسب و الزم براي دانش اقتصادي؛   

             هاي بومی آن در برنامه درسی و تـک            فقدان توجه نظري و کاربردي الزم به اقتصاد ایران و اقتضائات و ویژگی

  تک دروس؛

 و رویکردهاي انتقادي در برنامه درسی؛) هترودوکس( فقدان توجه نظري و کاربردي الزم به اقتصادهاي متنافر  

  گذاري واحد و مشخص در مجموعه کلی برنامه، زنجیره محتوایی و تعدد اهداف برنامـه و محتـواي     فقدان هدف

  ؛!ارائه شده به دانشجو، حسب تعدد عالئق افراد

هاي متناسب با اهداف؛  فقدان درسنامه  

  هـاي   هـا و آمـوزش   هاي کارگاهی، مباحثـه، نقـد و نظـر، کـالس     ان فعالیتشناختی و فقد  توجه صرف به اهداف

  هاي فوق برنامه و میدانی جهت تحقق اهداف گرایشی و مهارتی؛ تکمیلی و برنامه

                   اي   آموختگـان، تغییـرات برنامـه        فقدان ارزیابی محتـواي آموزشـی بـا توجـه بـا بازخوردهـاي برآمـده از دانـش

  هاي جامعه؛ نیازمنديهاي معتبر و همسو و  دانشگاه

  هـاي   هـاي درسـی و شـیوه     فقدان ارزشیابی از شیوه آموزش و یاددهی و یادگیري و اعمال بازخورد آن در برنامه

  تدریس؛

هاي کمک آموزشی؛  فقدان توجه در باب تأمین ابزارها و فرصت  
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هاي آموزشی؛ وشوري، کارایی و اثربخشی برنامه و محتواي آموزشی و ر  فقدان توجه در باب بهره  

بینانه در خصوص توان و استعداد دانشجویان؛ ریزي واقع  فقدان انعطاف و برنامه  

گیري؛  فقدان توجه به ساحت عمل و کاربردي کردن علوم در فضاي کارشناسی و مدیریتی ـ تصمیم  

    لـوم انـسانی دانـشجویان      هایی کـه از دیگـر ع        ها و آموزه    هاي نظام اقتصادي با سایر نظام        فقدان توجه به رابطه

  .بهره ببرند اقتصاد باید

که علیـرغم ذهنیـات    ) هاي تخصیصی   تلفیق معارف اسالمی و رشته    (السالم    برنامه درسی دانشگاه امام صادق علیه     

برنامه درسی  «اطالع، در بین دانشگاهیان و متفکران امروز غرب جایگاهی ویژه دارد که با عنوان                 برخی از دانشگاهیان بی   

هـاي درسـی     نظر حقیر تداوم و تکامل آن از طریق طراحی و اجـراي برنامـه          به. شود  از آن یاد می   » اي موازي   ن رشته درو

  :هاي تلفیقی زیر است تلفیقی بین سایر علوم اجتماعی یا معارف اسالمی با دانش اقتصاد، در قالب

  اي، رشته  میان○

  اي،   چندرشته○

  اي متقاطع،  چندرشته○

   متکثر،اي  چندرشته○

  ).شود که به سه صورت افقی، قائم و مورب مطرح می(اي   فرارشته○

اي مدون جهت برآوردن این نیاز و توانمند ساختن اعضاي هیأت علمی خـالق   ها برنامه  الزم است آموزش دانشگاه   

گان و دانـشجویان  آموخت هستند اعضاي هیأت علمی و دانش    . هاي این چنینی داشته باشد      در حوزه طراحی و اجراي برنامه     

متأسفانه این افراد که به طور متوسط از هر یکصد نفر، دو یا سـه نفـر                 . مند و توانا در این امورند       مقاطع تکمیلی که عالقه   

هـاي تخصـصی خـود در     بر پیشرفت در حوزه تخصصی رشته تحصیلی خود، توان مهندسی معرفتی رشـته     هستند و عالوه  

گـذاري الزم در ایـن    ر طول سالیان گذشته از سوي برخی مسئوالن، قدر ندیده و سرمایهراستاي نیازهاي کشور را دارند، د  

  .ها هم نشده است خصوص از سوي دانشگاه

  چرایی رویکرد تلفیق. 6

تـوان در مـوارد ذیـل     اي را مـی   هـاي غیررشـته     عوامل و بستر مؤثر در ظهور رویکردهاي تلفیقی و عنایت به نظام           

  :خالصه کرد

تـوان    ها و ابعادي که می      ها، روش   هاي آن، طبیعت و ابعاد مختلف آن، تعدد و تکثر رهیافت             پیچیدگی انسان و ) الف

هاي فیزیکی یا انسانی مورد توجه قرار داد و از سوي دیگر، الزمه منطقی رشـد و پیـشرفت در      آنها را در بررسی از واقعیت     

مرزبنـدي  ) دیـسیپلین (یافتـه     شود که دانش سازمان     میعلوم که به انقسام موضوعی و روشی در علوم منجر شده، موجب             

فلـذا  . اي گویـا و شناسـانده از آن باشـند    شده یا علوم متعارف نتوانند به خوبی بـر واقعیـت، منطبـق شـده و الگـو و آینـه        

اي هـ  زننـد تـا یافتـه    ها و معارف بشري دسـت مـی   ریزان و طراحان آموزشی با تفطن بر این موضوع به تلفیق رشته     برنامه

هـاي   جدیدي را در عرصه علم و فناوري کسب کرده باشند و به یکسري مـسائل جدیـد، مـستحدثه و چنـدوجهی، پاسـخ          

  .درخور یابند
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هـاي علمـی و نهادهـاي         رشد بیش از حد و روزافزون مرزها در علوم موجبات تبعـاتی شـده کـه نیـاز محـیط                   ) ب

  :اند از این تبعات عبارت. ده استاي را توجیه و تثبیت کر هاي غیررشته آکادمیک به برنامه

   که به تبع تخصصی شدن در عرصه علوم پیدا شده است؛1ـ دگماتیزم و فانتسیزم

  نگري ناشی از تقطیع علم؛ نگري و یکسویه نگري، غیرواقع ـ جزئی

ـ                         ـ حاکمیت روش   ی ها و مبادي انتزاعی و تجریدي فارغ یا حتی مغایر با واقعیـت بـه ویـژه ناشـی از تحویـل گرای

   موجود در پوزیتیویزم؛2مفرط

ها و فقدان هرگونه تعامل و تأثیر         ها نسبت به سایر رشته      فایدگی هر یک از رشته      اطالعی و بی    ـ حاکمیت نوعی بی   

  ها؛ رشته و تأثر مثبت میان

انـه و  گرای ـ عدم اطالع و استفاده از مواهب مربوط به جامعیت و سازگاري درونی علم و نادیده انگاشتن دیدگاه کل        

  مسئله وحدت ذاتی علوم؛

  ـ ضرورت افزایش کارآمدي علوم و دستیابی به اهداف چند وجهی و متکثر؛

  .هاي مختلف ها و نظام ـ عدم وجود شرایط انتقال علوم فراگرفته شده به موقعیت

ـ . نیاز بشریت امروز به تولید علم مطلوب و عاري از مصائب و مشکالت جریانات دگم مدرنیته             ) ج ات موجـود  جریان

توان در سه دسته جریانات مسیحی، جریانات پست مدرن و جریانـات اسـالمی کـه در پـی تعریـف و       در این عرصه را می 

  .تبیین علوم اسالمی نوین هستند، خالصه کرد

بنـدي عملـی بـراي دانـش و           ها در واقع و ابتـدا نـوعی طبقـه           هاي محتوایی رشته    دریافت این حقیقت که نظام    ) د

رفته و الزاماً به معناي مبنایی بـراي سـازماندهی آموزشـی     قیقی ـ پژوهشی وابسته به آن رشته به شمار می موضوعات تح

  .تواند مفید و ضروري واقع شد نمی

هـایی را بـراي       در مجموع رویکردهاي تلفیقی در پی این هستند که با ارائه سازماندهی خاصی از آموزش، فرصـت                

ها و موضوعات متنوع در قلمروهاي متعدد آشنا شوند و این البته به معناي  ، مبادي، روشفراگیران فراهم سازند تا با اصول 

یافتـه از حقیقـت از        اي به علت برخورداري از آگاهی سـازمان         رویکرد رشته . اي نیست   هاي رشته   نفی محاسن و فواید نظام    

یف شده، اثر اطمینان بخشی بر یادگیرنـده  طریق مفاهیم و الگوهاي مربوط و رشد تدریجی و انباشتی منطبق بر مسیر تعر        

خـود تـوالی زنجیـره        کند که خودبه    اي، یادگیرنده و یاد دهنده را مستقیماً با ساختاري منطقی مواجه می             رویکرد رشته . دارد

مفاهیم، پیش نیازهاي موضوعی و روشی خاص را رعایت کرده و از طریق مفاهیم و الگوها، ساختارهاي حقیقت را آشـکار    

در واقـع سـاختار     . کند و این خود امتیازي قابل توجه است که نباید در رویکردهاي تلفیقی رقیب مورد غفلت واقع شود                   می

لـذا  . هاي به دست آمـده بـراي یادگیرنـده اسـت            بلکه بحث در شیوه استفاده از آن و مهارت        . فایده نیست   منطقی علم بی  

زمـان بایـد      و متغیري هستند که در یک برنامه درسی خـوب هـم           د» ها  سازماندهی مهارت «و  » ساختار منطقی یک علم   «

  .ریز واقع شود اي از آنها مورد استفاده برنامه مورد عنایت باشند و ترکیب بهینه

» اي  رشـته   میـان «الزم به ذکر است در ادبیات نوپاي برنامه درسی تلفیقی که در ایران وجود دارد، عمدتاً اصطالح                  

رود کـه چنـدان مقـرون بـه دقـت و صـحت نیـست و رویکـرد                     کار مـی    اي و تلفیقی به     شتهمعادل همه رویکردهاي غیرر   

                                                          
١. Fanaticism
٢. Reductionism
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  .باشد نویسی تلفیقی می اي تنها یکی از حاالت متصور براي برنامه رشته میان

  هاي آموزشی درسنامه. 7

سـت و  هاي علمـی و دقیـق ا   هاي اقتصاد در گرو برخورداري از درسنامه     هاي دانشکده   حیات علمی و تحقق رسالت    

ریزي و سازماندهی محتواي آموزشی به نحـوي خـاص و متناسـب بـا                 ریزي آموزشی، نیازمند برنامه     این رویکرد در برنامه   

هـا و متـون       در ایـن راسـتا نقـش درسـنامه        . کننده اهداف مربوطه است     ریزي درسی و تأمین     رویکرد تخصصی علم برنامه   

هاي این چنینی کـه الزم اسـت واجـد            در اسرع وقت به تهیه درسنامه     یابد    آموزشی از اهمیت بسزایی برخوردار است و می       

  .راهبردها ذیل باشند، همت گماشت

  .ریزي محتوایی مدنظر باشد هاي برنامه تحقق اهداف طراحی شده به نحو مستقیم و غیرمستقیم و با تکنیک* 

  .شود راحی میبر اهداف ط دقت شود که درسنامه مزبور براي دانشجوي رشته اقتصاد و مبتنی* 

هـاي آموزشـی و پژوهـشی       الزم است ضمن توجه به محتواي آموزشی و حتی پیش از آن دانـشجو بـا مهـارت                 * 

  ، از طریق )تقدم دادن تور ماهیگیري بر اعطاي خود ماهی(مربوطه آشنا شود 

  ها و ابزارهاي آموزشی و کمک آموزشی که موجب فعالیت خارج از کالس شده؛  استفاده از قالب○

   ایجاد سؤال و درگیري ذهنی کند؛○

  محور کند؛  درس را پژوهش○

   خود درسنامه در حین درس و پس از فراغت از تحصیل نقش راهنماي پژوهشی دانشجو را ایفا کند؛○

   قابلیت اجراي کارگاهی مطالب، به ویژه در فرایند استنباطی را داشته باشد؛○

  ا داشته باشد؛هاي نوین آموزشی ر  امکان استفاده از روش○

ارائه نقشه  (االمکان در بستر تکوینی تاریخی خود طراحی شوند           و حتی » از کل به جز   « مطالب آموزشی با روش      ○

  ؛)هوایی و زمانی از مطلب

  . توجه به موضوعات و مسائل روز، رفع شبهات و ادبیات مرسوم اقتصادي مبذول شود○

  .شناسدایجاد امکان براي دانشجو تا فضاي واقعی را ب* 

خودبسندگی درسنامه، به نوعی که مطالبی که در زنجیره محتوایی دانشجو وجود ندارند در قالب پاورقی توضیح                 * 

  .و ارجاع مؤثر داده شوند

  .هاي مطلق و نسبی آنها ها، رویکردها، مزیت عنایت به آشنایی دانشجو با متون مرجع و ویژگی* 

  تولید علمی در اقتصاد اسالمی. 8

هـاي ذیـل بـه تولیـد      باید در حـوزه   به مطالب فوق، در راستاي تحقق اهداف در زمینه اقتصاد اسالمی، می        با توجه 

  :ساز و شرط الزم بروز ادبیات تأسیسی است بدیهی است برخی از این ادبیات استطالعی بوده و زمینه. ادبیات پرداخت

  نقد مبانی و مبادي مابعدالطبیعی دانش مدرن اقتصاد؛* 

  شناختی و کالمی دانش موجود اقتصادي؛  شرح ادبیات موجود در باب مبادي فلسفی، معرفتبسط و* 



  کشور در حوزه اقتصادنامه تحقیق و تدوین نقشه جامع علمی  سند شیوه

 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ شور اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی ک

66

  توجه جدي به فقه به عنوان محمل معرفتی علوم انسانی اسالمی؛* 

  ها؛  و نقدهاي وارده بر دانش مدرن اقتصاد در تمامی زمینه(Heterodox)بسط و شرح ادبیات متنافر * 

  تصاد اسالمی غیرایرانی؛بسط، شرح و نقد ادبیات اق* 

  ؛)به لحاظ موضوع، مسئله، کاربرد و روش(نقد ادبیات اقتصاد اسالمی ایرانی که فعالً مطرح است * 

  .توجه به گستره واقعی و کامل اقتصاد اسالمی* 

  :با انجام شش مرحله فوق

هـاي کـشور      را در دانـشکده   ـ اوالً، در تعاریف و رویکردهاي موجود در اقتصاد اسالمی که موجبات رکود و رخوت                

  .شود فراهم آورده است بازنگري می

  .شود ـ ثانیاً، بستر ذهنی و علمی مناسب جهت تولید ادبیات اصیل فراهم می

ـ ثالثاً، با توجه به نقش رکین و جامع دانش اقتصادي و ترابط و تعامل گسترده آن با سایر علوم اجتمـاعی، الگـوي      

  . آید  انسانی به دست مناسبی نیز در باب تعریف علوم

بخـشی از ایـن تولیـد نـاگزیر صـبغه           . رسـد   اما بعد از حصول مقدمات فوق نوبت به تولید تأسیسی و امضایی مـی             

العمل شیعی از مسائل و تولیدات علمی     در واقع تبیین و ارائه نظر و ابراز عکس        . الذکر را به خود خواهد گرفت       مقدمات فوق 

  :اما چند حوزه اصلی در امر تولید ادبیات نباید از ذهن به دور ماند. شود ی محسوب میگذشته و رقبا، خود تولید علم

  ـ ادبیات نظري و کاربردي با رویکرد سیاستگذاري و تدبیر حکومت؛

سازي معارف اقتصادي و تحقق و تجلی آنها در رفتارهـاي فـردي و جمعـی بـه                    هاي فرهنگ   ـ ادبیات علمی شیوه   

   اسالمی؛عنوان بخش مغفول اقتصاد

سازي به عنوان اصالح فرایند به منظور دسـتیابی بـه جنـبش               هاي آموزش اقتصاد و بومی      ـ ادبیات علمی در شیوه    

  .افزاري مطلوب نرم

  مهندسی فرهنگی در اقتصاد با تأکید بر ابعاد ملی. 9

تـصادي حـاکم بـر      تحوالت سریع شئون اجتماعی و اقتصادي دنیاي امروز و اقتضائات و الزامات تکنولوژیـک و اق               

هاي آموزشی و فرهنگی را مضاعف ساخته و مالحظـات خاصـی را در بـاب نهادهـا،      زندگی بشر امروزي، مسئولیت برنامه   

به طـوري کـه نهادهـاي آموزشـی و فرهنگـی کـشورهاي       . هاي تعلیم و تربیت مطرح کرده است ها و روش محتوا، برنامه 

هـاي آمـوزش      به برنامـه  ... نند خواندن، نوشتن، ریاضیات، ادبیات، تاریخ و        هاي اولیه و ضروري ما      پیشرفته در کنار مهارت   

دار یـاددهی عناصـر    هایی که عهده سازي اقتصادي در مقاطع سنی مختلف، به عنوان بخش اصلی برنامه       اقتصاد و فرهنگ  

و تعـامالت اجتمـاعی   معرفتی، گرایشی و مهارتی ناظر بر تدبیر زندگی و تحقق رفتارهاي مطلوب در عرصه زندگی فردي                

  .کنند اي را مبذول می هستند، توجه خاص و ویژه

در حوزه اقتصادي، کـه از  » شناختی، گرایش و رفتاري  تحقق اهداف «در دنیا، مهندسی فرهنگی و یا به بیان علمی          

ـ          نام برده می  » تعلم و تربیت اقتصادي   «آن به طور عام به عنوان        ه لحـاظ حجـم     شود، حوزه بسیار شناخته شده و فربهی ب

المللـی، بـا حجـم     هزاران مرکز آموزشی و صدها انجمن و مرکـز ملـی و بـین        . گردد  ادبیات و تجارت حاصله محسوب می     
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المللی، با حجم ادبیاتی قریب بـه         ادبیاتی قریب به صدها کتاب و هزاران مرکز آموزشی و صدها انجمن و مرکز ملی و بین                

پـذیر را چـه بـه عنـوان           اً در این زمینه فعالیت کرده و صدها میلیون فرهنگ         صدها کتاب و هزاران مقاله در سال، تخصص       

هاي جمعی از مقاطع کودکستان تا دبیرستان و بـاالتر تحـت پوشـش                آموز در مدرسه و چه در قالب مخاطبان رسانه          دانش

یکا بالغ بر دویست و پنجاه     تنها در آمر  . دهند  سازي قرار می    مستقیم و غیرمستقیم تعلیم و تربیت و به عبارت دیگر فرهنگ          

انـد و مجـالت تخصـصی در ایـن زمینـه       مرکز غیرانتفاعی آموزشی و فرهنگی در زمینه تعلیم و تربیت اقتصادي مـشغول         

  1 .کنند منتشر می

رغـم   علـی . برانگیـز اسـت   اي عجیـب و سـؤال    گونه  اما در داخل کشور ما در تمامی سالیان گذشته و حال، وضع به            

ها صفحه محتواي آموزشی و حتی هـزاران صـفحه           ها میلیون کالس درس، میلیون      ر و علیرغم وجود ده    الذک  جریانات فوق 

اند، هنوز  سازي اقتصادي و هزاران برنامه صوتی ـ تصویري در دنیا که به آموزش اقتصاد مشغول هاي فرهنگ بررسی شیوه

هـا و     کتابخانـه . داننـد   ته دانشگاهی اقتصاد، مـی    در کشور ما کم نیستند کسانی که آموزش اقتصاد را صرفاً منحصر در رش             

سـازي اقتـصادي از فقـر پژوهـشی و            مراکز علمی کشور، در زمینه مباحث تخصصی مربوط به اصـول و قواعـد فرهنـگ               

به همین نسبت، تصور رایج از تعلیم و تربیت اقتصادي، تصوري بدوي، غلط و عاري از مالحظات و     . برند  مطالعاتی رنج می  

سـازي و مـدیریت رفتـار اقتـصادي شـهروندان اسـت،         خاص مورد نظر از ادبیات اقتصادي که همانا فرهنـگ      کارکردهاي

هاي اقتصاد، در ابعاد گرایشی و        التحصیالن رشته   توان ادعا و مشاهده کرد که در کشور ما حتی فارغ            به جرأت می  . باشد  می

هـاي نظـري و    و در بهترین حالت تنها به انبانی از تئوريمهارتی ـ رفتاري مورد نظر از آموزش اقتصاد دچار مشکل بوده  

  .شوند انتزاعی مبدل می

خواست و عنایت مـسئوالن  . رفت از این وضعیت در کشور موجود است هاي خوبی جهت برون خوشبختانه، پتانسیل 

  . و شرط الزم تحقق این مهم است ترین سرمایه ارشد کشور مهم

  سازي در اقتصاد هنگتاریخچه تعلیم و تربیت و فر. 1ـ9

ها و ادیان بشري و       ها و تمامی تمدن     ها، ایدئولوژي   فرهنگ. تعلیم و تربیت اقتصادي از دیرباز مورد توجه بوده است         

هاي مختلف اخالقی، فلسفی، عرفانی و فقهی ـ حقوقی و علمی،   الهی به انحاء مختلف، تلویحاً و تصریحاً و در قالب آموزه

در تـاریخ  . انـد    به پیروان و وابستگان خود آموزش داده و رفتارهاي اقتصادي آنها را مدیریت کـرده               تعالیم اقتصادي خود را   

هـایی جهـت      هاي اصیل فرانسوي و انگلیسی براي فرزندان خردسال خـود دایـه             پس از رنسانس معروف است که خانواده      

هـاي خـود چنـین      در نامه ) قرن هیجده (ردو  یکی از معاصرین اقتصاددان معروف ریکا     . کردند  تربیت اقتصادي استخدام می   

کند که افراد متشخص پیش از آنکه پرستاري براي فرزندان خـود اسـتخدام کننـد از آنـان در مـورد اینکـه آیـا                       اظهار می 

تـألیف  » وگو دربـاره دانـش اقتـصاد        گفت«هایی چون     کتاب. پرسیدند  توانند علم اقتصاد را به کودکان تدریس کنند می          می

 جلد و مشتمل بـر سـی داسـتان تـألیف دوشـیزه مـارتینو در              9در  » تصاویر دانش اقتصاد  « و   1816ت در سال    خانم مارس 

سازي اقتصادي در متن جامعه اروپاي آن روز  هایی هستند که از یک جریان عمیق فرهنگ  نمونه1834 ـ  1832هاي  سال

                                                          

  . اشاره کردJournal of Economic Education توان به مجله تخصصی انجمن اقتصاددانان آمریکا  به عنوان مثال می.1
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  1 .کنند حکایت می

اقتصاد سیاسی را در برنامه مطالعـات       » ویلیام و ماري  «لج   رئیس کا  2در اواخر قرن هیجدهم اسقف جیمز مدیسون      

شـاید بـدین   . را به عنوان متن درسی مورد استفاده قـرار داد » ثروت ملل«اجتماعی کالج خودش وارد کرده و کتاب شهیر      

ـ                        وان طریق اسقف مدیسون را بتوان اولین مدرس و طراح برنامه آموزشی اقتصادي نام برد که دانـش اقتـصادي را بـه عن

  3 .عنصري مهم و بنیادین در طراحی محتواي تعلیم و تربیت عمومی معرفی کرد

 بـه عنـوان اولـین نهـاد رسـمی کـه       (AEA) میالدي انجمن اقتـصاد آمریکـا     1885یک قرن بعد یعنی در سال       

بت بـه  دادند، آموزش و تربیت اذهان عمومی نـس    مؤسسان کشیش آن به تعلیم و تربیت اقتصادي عالقه خاصی نشان می           

  .ادبیات و سؤاالت مبتال به اقتصادي را یکی از وظایف اصلی خود عنوان کرد

ـته تحریـر درآورد کـه         » جایگاه آموزشی اقتصاد سیاسی   « سیمون پاتن، ریاست آتی انجمن، مقاله        1890در سال    را به رش

 این مقاله حتی امـروزه پـس از گذشـت    .شود ساز در تاریخ الگوهاي آموزشی اقتصاد محسوب می        به نوبه خود اثري مؤثر و جریان      

ـتدالل مـی     . سالیان متمادي حاوي نکات آموزنده و بدیع بوده و ارزش خواندن دارد        کنـد کـه    پاتن در این مقاله بـر ایـن نکتـه اس

  4.باید جایگزین نقش دروس ریاضیات و فیزیک در تربیت توانایی و تفکر نقاد و استداللی گردد آموزش اقتصاد می

 کینز اقتصاددان معروف، اقتصاد را نه به عنوان یک دکترین، بلکه روشی براي زنـدگی، ابـزاري بـراي                    جان مینارد 

کند که واجدان خود را براي دستیابی به نتـایج و تـصمیمات               ذهن و تکنیکی براي تفکر و چارچوبی براي رفتار معرفی می          

اي از مفـاهیم انتزاعـی        اقتصادي تنها در مجموعه   در واقع از نظر وي و برخالف تصور عامه، دانش           . کند  صحیح کمک می  

اي براي تفکر عقالیی و چارچوبی براي رفتارهـاي انـسانی در دنیـایی از                 بلکه یک منطق عملی و شیوه     . شود  خالصه نمی 

هاي مهـم آن در   امروزه کارکردهاي مورد انتظار از تعلیم و تربیت اقتصادي و قابلیت      . هاي گوناگون است    تحوالت و ارزش  

هـا و رویکردهـاي حاصـله از     بر موضوعات و ابعاد صرفاً اقتصادي زندگی بشر، در روش  هاي زندگی را عالوه     تحقق مهارت 

  :شود دانند که در چهار مهارت و قابلیت مهم زیر فهرست می این دانش می

 مهارت تفکر عمل نقاد (Critical Thinking & Action)  

 مهارت حل مسئله (Problem Solving)  

گیري   مهارت تصمیم(Dicision Making)  

 مهارت تفکر و استدالل تحلیلی (Analytical Thinking)  

سازي به نـوعی تعریـف        هاي عمومی و فرهنگ     بدیل دانش اقتصاد در مجموعه آموزش       در این چارچوب جایگاه بی    

ایـن شـمولیت از   . فوق با آن رقابت کنندهاي چهارگانه  توانند در تحقق مهارت شود که طبق گفته پاتن سایر علوم نمی       می

اي فرازمـان   ها از منابع موجود، که معموالً کمیاب نیز هستند، مسئله   شود که مسئله انتخاب و تأمین خواسته        آنجا ناشی می  

کند که اگر چـه نـه در       هایی می   گیري  انسان از سنین خردسالی شروع به تصمیم      . شود  و فرامکان براي انسان محسوب می     

                                                          

  .187، ص 1370 رك به تاریخ عقاید اقتصادي شارل ژید و شارل ژیست، ترجمه مرحوم سنجابی انتشارات دانشگاه تهران، .1
٢. James Madison
٣. Leamer, L. E. ١٩٥٠. A brief history of economics in general education. In The teaching of 
undergraduate economics, ed. H. Taylor supplement to the American Economic Review ٤٠ (December): 
١٨٣٣.
٤. Patten, S. ١٨٩١. The educational value of political economy. Publications of the American Economic 
Association, ٥٠٢-٤٦٥ :٦.
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هاسـت و تفکـر       گیـري   قدرت تفکر و استدالل اقتصادي چارچوبی براي این تـصمیم         . ، ولی در اصل اقتصادي هستند     ظاهر

گیري غیر از توجه به اثرات کوتاه مدت تـصمیم            کند که در فرایند تصمیم      انتقادي حاصل از آن فرد را به نحوي تربیت می         

در صـفحه اول یکـی از       .  و ناخواسـته را نیـز در نظـر بگیـرد           بینـی   خود، اثرات بلندمدت و نتایج احتمالی غیر قابـل پـیش          

تواند فرد را متحول  اي از اقتصاد می تنها دو آموزه مهم و پایه    «: هاي مربوط به آموزش اقتصاد در مدارس آمده است          سایت

و فکـر انـسان     هزینه نیست؛ و دوم اینکه مهمتـرین منبـع ثـروت ذهـن                کند، اول اینکه، هیچ چیز در این دنیا ارزان و بی          

  ».است

  وضعیت موجود در دنیا در باب تعلیم و تربیت اقتصادي. 2ـ9

گیـري و تحلیـل       هـاي مربـوط بـه تـصمیم         کشورهاي پیشرفته نسبت به هرگونه ضعف در فهم مفاهیم و مهـارت           

ورهاي مختلف، البته منظور از ضعف در بین کش. کنند هایی را جهت مقابله با آن تدارك می       اقتصادي حساس بوده و برنامه    

آموزان دبیرستانی، سـی و نـه    در کشوري مثل آمریکا پاسخ صحیح از سوي سی و پنج درصد دانش. نسبی و متفاوت است 

درصد مردم عامه و پنجاه و یک درصد دانشجویان، به یکسري از سؤاالت در باب موضـوعات جـاري اقتـصادي و مالیـه                        

 و فقدان همراهی و همگامی عامه مردم در درك مشترك از مـسائل   شخصی، به ضعف گسترده در مفاهیم اولیه اقتصادي       

اي را  هاي جامع و گـسترده   لذا برنامه1.شود تعبیر می... مهم اقتصادي مثل اصالحات اجتماعی ـ رفاهی، کسري بودجه و  

ستان تـا   سازي در این زمینه از سـطح کودکـ          جهت آموزش مفاهیم و اصول اساسی مربوط به زندگی اقتصادي، و فرهنگ           

  .بینند هاي رسمی و غیررسمی تدارك می دانشگاه از طریق برنامه

آید، هدف از ایـن   ها و اهداف و محتواي آنها به دست می آنگونه که در بررسی اجمالی از مستندات این قبیل برنامه 

سائل اقتـصادي  شود؛ بـه نحـوي کـه در عرصـه مـ        ها، فهم خوب و کافی از دانش اقتصاد براي جوانان عنوان می             آموزش

هاي اقتصادي کشور، بتوانند ادراك، قضاوت و رفتارهاي مستدل و عقالیـی را   تر از قبیل سیاست   شخصی و مسائل پیچیده   

هاي تعلیم و تربیت اقتـصادي   توان رسالت برنامه در یک نگاه گذرا می. در یک دنیاي پیچیده و متحول از خود نشان دهند         

  باید به  ه میرا در تربیت افرادي خالصه کرد ک

  گیرانی شایسته و عاقل در زندگی فردي و جمعی خود ـ تصمیم

  پذیر ـ شهروندانی مسئولیت

  ور به عنوان نیروي کار ـ افرادي مولد و بهره

  المللی  کنندگانی مؤثر در اقتصاد داخلی و بین ـ مشارکت

  و حسابگرنگر  گذارانی آینده اندازکنندگان و سرمایه کنندگانی مطلع، و پس ـ مصرف

  ـ و مشوقان و حامیانی براي ایدئولوژي و فرهنگ اقتصادي حاکم و مطلوب جامعه

  .تبدیل شوند

به طور مثـال در     . شوند  دار تحقق این اهداف می      در این راستا نهادهاي مدیریت کالن فرهنگی به طور جدي عهده          

سـازي   اسـتگذاري کـالن آموزشـی و فرهنـگ       دار سی   عهـده » شوراي ملی تعلیم و تربیت اقتصادي     «ایاالت متحده آمریکا    

                                                          

.1992تحقیق ملی از دانش اقتصادي آمریکاییان، مؤسسه گالوپ، . 1
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تحقیقات، تصمیمات و تولیدات این شورا مورد استفاده تمامی مراکز آموزشی و فرهنگـی              . هاست  اقتصادي در تمامی ایالت   

اي فراگیر از طریق چهل و هـشت شـوراي            این شوراي ملی در طول بیش از نیم قرن فعالیت، با ایجاد شبکه            . کشور است 

تولید . پردازد هاي مزبور می ه بیش از صدها مرکز آموزشی ـ فرهنگی غیرانتفاعی به مدیریت اهداف و برنامه ایالتی به همرا

هـا و مـسائل       هاي آموزشی مربوطه کتب و مجالت حاوي فعالیت         کتب و منابع آموزشی، کمک آموزشی و انواع تکنولوژي        

هـاي مختلـف      ، بـازي  Web-site جمعـی، طراحـی      هـاي   ها و بـازي     هاي آموزشی، فعالیت    CDآموز براي مدارس،      دانش

، و ...هـاي صـوتی ـ تـصویري و      هاي کودکستانی، تولید برنامه کامپیوتري، سري نوارهاي ویدئویی آموزشی، اشعار و بازي

  .هاي این شوراهاست هاي مختلف آموزشی از دیگر فعالیت ها و کارگاه تربیت و آموزش معلمان از طریق برگزاري دوره

گـروه ملـی ضـربت در تعلـیم و تربیـت      «اي با نـام      کمیته 1960 نیز در سال     (AEA)قتصاددانان آمریکا   انجمن ا 

اندازي کرد که هدف خود را ـ تعریف و تبیین سـطح اقـل دانـش و فرهنـگ اقتـصادي الزم بـراي یـک           راه1»اقتصادي

اي   به زنجیـره 2» اقتصادي در مدارستعلیم و تربیت«گزارش این گروه ضربت، با عنوان . کرد شهروند خوب ـ معرفی می 

ایـن زنجیـره محتـوایی در سـال     . از محتواي اقتصادي، که باید به جوانان مقطع دبیرستانی آموزش داده شود پرداخته بود             

هاي تلویزیونی آموزشی      در تولید مجموعه   1961ـ63هاي    همچنین این گروه در سال    .  نیز مورد بازنگري قرار گرفت     1986

که در تمامی ایاالت متحده و از طریق دویست و چهل و یک ایستگاه تلویزیونی پخش شد، دخیل » اد آمریکا اقتص«با نام   

یافته بود مخاطبانی میلیونی را بـه   ساعته تشکیل گفتنی است این مجموعه تلویزیونی که از یکصد و شصت برنامه نیم      . بود

  .خود جلب کرد

مجلـه  . هاي تخصصی رشته اقتصاد مبدل شده اسـت  ي به یکی از حوزهدر واقع امروزه حوزه تعلیم و تربیت اقتصاد  

 تعلـیم و  (The American Journal of Economic Literature)معتبـر و علمـی انجمـن اقتـصاددانان آمریکـا      

 معتبر شناخته و در هـر شـماره بـه           (JEL)اي خود از ادبیات دانش اقتصادي         تربیت اقتصادي را در گستره هشتصد شاخه      

  .پردازند فی ادبیات تولید شده در این زمینه میمعر

  سازي اقتصاد در جامعه ما ضرورت تعلیم و تربیت و فرهنگ. 3ـ9

دار  التحصیالن نظام آموزش و پرورش کشور که وارد زندگی خانوادگی ـ اجتمـاعی شـده و عهـده     در جامعه ما فارغ

به . ت مورد نیاز از مفاهیم و اصول اولیه اقتصادي نیستندشوند، به نحو سیستماتیک واجد اطالعا  هاي مختلف می    مسئولیت

ها و شرایطی که صبغه اقتصادي دارند، آنگونه که باید و شـاید        طوري که نه در زندگی فردي خود و در مواجهه با موقعیت           

هـاي   آموخته. بینند حضور دارند و نه در تفسیر و تعبیر جریانات و تحوالت و وقایع اقتصادي کشور، خود را واجد توانایی می  

هاي پنهـان خـانواده،    هاي آشکار آموزش و پرورش و چه غیررسمی از طریق برنامه            قبلی آنها چه رسمی و از طریق برنامه       

هاي مختلف، به طور معمول فارغ از عرصه امور اجتماعی و تـدبیر زنـدگی براسـاس     نهادهاي فرهنگی ـ آموزشی و رسانه 

هـاي    ارتباطی به مسائل و مفـاهیم اقتـصادي و چهـار مهـارت و قـابلیتی کـه از برنامـه       عقالنیت اسالمی ـ بومی بوده و 

  .رود، ندارد اقتصادي انتظار می

                                                          
١. National Task Force on Economic Education
٢. Bach, G.L., et. al. National Task Force on Economic Education. ١٩٦١. Economic education in the 
schools. New York: Committee for Economic Development.



  دانش اقتصاد در ایران

 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

71

کنـد کـه فـرد الجـرم در زنـدگی       فقدان درك صحیح و جامع از مفاهیم و رویکردهاي اقتصادي آنجایی جلوه مـی         

بر   یاز به بروز رفتاري عقالیی و تصمیمی عقالیی مبتنی        گیرد و ن    هاي اقتصادي قرار می     اجتماعی در یک موقعیت با ویژگی     

یافتـه و نهادینـه شـده از     هاي بومی و مقتضیات ملی خویش دارد و در این مقام نه یـک دانـش سـازمان           فرهنگ و ارزش  

هـاي جامعـه و    بر ارزش  مفاهیم، نه یک چارچوبی براي تحلیل اوضاع اطراف خود و نه یک فرهنگ حاکم اقتصادي مبتنی               

کنند، نتیجه چنین ضعف و فقـدانی بـر رشـد اقتـصادي و توسـعه       الح فردي ـ اجتماعی، هیچکدام وي را همراهی نمی مص

چرا که فرد الجرم در مقام یک عضو خانواده، نیـروي کـار، شـهروند، مـسئول در                  . جانبه کشور پیشاپیش معلوم است      همه

هـاي    گذار و در بستري از انـواع شـاکله          کننده و سرمایه    انداز کننده کاال و خدمات، پس      کننده، تولید   عرصه اجتماعی، مصرف  

هاي بهینـه، فرهنـگ هزینـه ـ فایـده، فرهنـگ        جمعی و فردي مانند فرهنگ کار، فرهنگ مصرف، فرهنگ اتخاذ تصمیم

یست و وري، فرهنگ تعامل با محیط انسانی و فیزیکی اطراف از جمله محیط ز          استفاده بهینه و کارا از منابع، فرهنگ بهره       

گیرد و برآیند رفتارهاي جمعی در چنین فضایی است که موجبات رشد یا انحطاط ملتـی                  ها بستر فرهنگی دیگر قرار می       ده

  .آورد را فراهم می

هاي جدیـد علمـی کـه بـه اهمیـت نقـش               از نگاهی دیگر و از نظرگاه مدیریت کالن اقتصادي، و براساس تئوري           

پردازند، تنها  هاي دولت می و اقتصادي و تأثیر آن در موفقیت یا عدم موفقیت سیاست          انتظارات در بروز رفتارهاي اجتماعی      

هـاي   در غیـر ایـن صـورت سیاسـت     . هاي اقتصادي مؤثر و کارا هستند که بتوانند انتظارات مردم را مدیریت کنند              سیاست

العمـل عقالنـی در برابـر     عکـس گیـري انتظـارات و       شـکل ! شـوند   مقابله با تورم یا بیکاري به نتایج عکس خود منجر می          

 خود مستلزم برخورداري ذهن جمعی عامه از چارچوبی واحد و عقالیی است که ایـن   هاي اقتصادي از سوي مردم،   سیاست

 و  (chaotic)بـدیهی اسـت در بـستري آشـوبناك          . مهم جز از طریق یک تعلیم و تربیت جامع و فراگیر ممکـن نیـست              

ظم منطقی و معناداري عقالیـی هـستند، مـدیریت کـالن اقتـصادي بـه اصـطالح از              هایی که فاقد هرگونه ن      العمل  عکس

  .هرگونه سیگنالینگ سیاسی عاجز و درمانده است

هاي اسالمی و در پی کسب توفیق و خوبیها در هر             و باالخره در کنار جمیع موارد فوق، براي ما که براساس ارزش           

از . کند  شوند، مسئله ابعاد دیگري نیز پیدا می        و حسن و قبح تقسیم می     حد نفسه به درست و نادرست         دو جهانیم و امور فی    

سویی این دنیا بستري براي کسب مقامات عالی در دنیاي دیگر است، فلذا این دنیا به عنوان یک معبر و وسیله و به تعبیر          

هـاي کـارایی و بهینگـی در        یابد و از سویی دیگر معیار       حوزوي از باب طریقت و نه از باب موضوعیت، اهمیت بسزایی می           

هـاي   رفتارها با معیارهایی دیگر از جمله مطابقت با نظام تشریع الهی همگام شـده و عقالنیتـی بـومی متناسـب بـا ارزش      

  .طلبد اسالمی جامعه را می

  حاصل سخن

هـاي علمـی و مـدیریت و         افزاري و تولید علم مـورد نظـر مقـام معظـم رهبـري و مـورد نیـاز عرصـه                      نهضت نرم 

بـر    هاي معرفتی مؤثر، کارا، شناسا، منسجمی اسـت کـه اوالً مبتنـی              ها و نظام    تگذاري کشور منوط به داشتن سیستم     سیاس

حـل بـه      هاي موجود حال حاضر کـشور و ارائـه راه           هاي اصیل اسالمی باشند و ثانیاً توان شناسایی واقعیت          معارف و ارزش  

موختگان مؤثر و کارآمد که خود منوط اسـت بـه مهندسـی مجـدد           آ  این مهم جز با تربیت دانش     . مشکالت را داشته باشند   
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  .ها به ویژه در عرصه علوم انسانی، ممکن نیست هاي درسی موجود در دانشگاه برنامه

تحقق موارد فوق و دستیابی به وضع مطلوب نیازمند داشتن سـتاد و صـف هماهنـگ و کارآمـد در امـر مـدیریت                         

ها کـه براسـاس مطالعـات و      انسانی دانشکده  همچنین طراحی مدیریت سرمایه   .آموزشی و پژوهشی در حوزه اقتصاد است      

. ساالري باشـد، در ایـن زمینـه الزامـی اسـت        هاي موفق دنیا و نیازها و مقتضیات خود و برمبناي شایسته            تجارب دانشکده 

اي رفـع نیازهـا و حـل    انسانی مطلوب عرصه علوم اجتماعی ـ انـسانی در راسـت    فهرستی از نیازهاي معرفتی یک سرمایه 

  :اند از معضالت کشور عبارت

شناخت دقیق و مؤثر از مرزهاي دانش و ادبیات و مکاتب روز آن حوزه علمی، به ویژه مکاتب منتقد و جریانـات      . 1

  علمی قریب یا همسو با نیازها و مقتضیات کشور،

   آنها حسب نیازهاي معرفتی کشور،شناخت دقیق و مؤثر از بسترهاي تاریخی و جریانات تاریخی و نقاط عطف. 2

  نگري دقیق و مؤثر در حوزه مربوطه، شناسی و آینده آینده. 3

  شناخت دقیق و مؤثر جریانات دینی در حوزه مربوطه،. 4

و ) هاي اقتصاد و مـدیریت      به عالوه فلسفه علوم تجربی براي رشته      (آشنایی مؤثر با تاریخ و فلسفه علوم انسانی         . 5

  هاي آنها، و ویژگی) نظري و عملی(هاي معرفتی  به طور کلی نظام

هاي مضاف و موصـوف آن     فلسفه(شناخت دقیق و مؤثر از مبادي و مبانی فلسفی و مابعدالطبیعی رشته مربوطه              . 6

  ،)رشته

ها و محتواي آموزشی در حـوزه مربوطـه،    ریزي درسی و آموزشی و مهندسی برنامه   آشنایی مؤثر با ادبیات برنامه    . 7
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  تصاد نظريآموزش و تحقیقات در اق

  اقتصاد خرد. 1

  مقدمه و ادبیات. 1-1

هاي اقتصادي پس از جنگ دوم جهانی دارد، و این نه بـه علـت               امروز اقتصادي ریشه در تحوالت در نظریه        دانش

 ساله بـه وجـود آورد، بلکـه سـرآغاز اصـلی تحـوالت               40هاي کالن متر حداقل براي یک دوره          تحوالتی است که نظریه   

  . بوده است1شناسی مثبته اقتصادي م قرن بیستم به علت شناخت و پذیرش روشاقتصادي نیمه دو

شناسان و دیگر علماي علـوم انـسانی         دار ولی تخفیف یافته و تقریباً محدود شده جامعه          با وجود جدول اولیه و ادامه     

، پیـشگویی اقتـصادي، و   هـاي اقتـصادي   هاي مثبته اقتصاد راه خود را در جهت طراحی نظام           در پذیرش این مقوله، نظریه    

. هاي متوالی، ادامه داده است      ارائه راهکارهاي مناسب در مسیر حرکت اقتصاد در طی قرون ادوار تجاري و مقابله با شوك               

اعطاي پیش از نیم قرن جایزه علمی نوبل به دانـشمندان رشـته اقتـصاد، حـضور جـدي متخصـصان اسـاتید اقتـصاد در                          

، و موقعیت چشمگیر اقتصاددانان در کنترل و هـدایت  )یافته  خصوص توسعه   به(اي جهان   هاي اقتصادي کشوره    ریزي  برنامه

  .اقتصاد جهانی جاي شک و تردیدي در کارایی و اهمیت بسیار باالي این شاخه از علوم باقی نگذاشته است

شناسی    روش توجه و دقت در چارچوب علمی دانش اقتصاد نیز بدون تردید مبانی اقتصاد خود را سرچشمه علمی و                 

هاي اقتصاد خرد در طی بیش از نیم قرن گذشته توانـسته اسـت هرچـه                 نظریه. کند  هاي این علم شناسایی می      دیگر رشته 

هـاي    خـصوص اسـتفاده از روش       بـه . هاي اقتصادي، و رفتار اقتصادي عامالن اقتصاد تطبیق دهـد           بیشتر خود را با واقعیت    

انـد نقـش اصـلی اقتـصاددانان را کـه       رآمدتر در زمینه خرد اقتـصاد، توانـسته  هاي اقتصادسنجی کا تر و مدل   آماري مناسب 

  .پیشگویی اقتصادي است را بیشتر شفاف و مؤثر نمایند

  »اقتصاد خرد و نیازهاي اقتصادي«. 2-1

هاي اقتصادي با پذیرش رفتار معقول و قابل قبول عامالن اقتصادي در فضاي بازارهـاي مختلـف موجـب                     تصمیم

زندگی اقتصادي انسان در مسیر تاریخ و گذار از تولید کشاورزي به کشاورزي صـنعتی،               . شوند  آثار اقتصادي می  پدید آمدن   

                                                          
١. Positive Economics
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از تولید کشاورزي، صنعتی و خدمات به تولید این مجموعه در کنـار تولیـد ثـروت انـسانی، و بـاالخره در یـک مجموعـه                        

هـایی را در فراینـد اسـتفاده از       دانـش، همگـی پیچیـدگی      تا تولید ... تولیدات از محصوالت کشاورزي، صنعتی، خدماتی و        

نوع بازارها نیز از بازارهـاي صـرفاً فیزیکـی تـا بازارهـاي              . اند  نهادها و تولید محصوالت بسیار زیاد و متنوع به وجود آورده          

 چنـدتایی و  الکترونیکی تغییر نموده، فضاي بازارها نیز از شرایط نزدیک به رقابتی محـصوالت کـشاورزي بـه انحـصارات             

محصوالت قابل لمس و تشخیصی همراه با اطمینان به تولیداتی که غیرقابـل تـشخیص         . اند  انحصارات رقباتی تغییر کرده   

  . اند کیفی، و غیرمطمئن تبدیل شده

کننـدگان کاالهـاي ترکیبـی و کـار      کننده عامل کار ساده به عرضه    گیرنده از صرفاً عرضه     عامالن اقتصادي تصمیم  

منـدي از     دادنـد، انـواع بهـره       هایی که تقریباً کل زمان در اختیار را به کـار تخـصیص مـی                انسان. اند  ر نقش داده  ماهر تغیی 

اسـتفاده  ... تخصیص متنوع زمان خود به زمان براي کسب درآمد، زمان براي آموزش، تولید خانوار، بهداشـت، فراغـت، و                   

  .نمایند می

هـاي بـسیار و       گیـري از نهـاده      یک تقریباً ثابت به فرایند پیچیده با بهره       هاي محدود، و تکن     جریان تولیدات با نهاده   

  .اند تکنولوژي متغیر تبدیل شده

هاي اقتصادي خـرد هـستند کـه بایـد خـود را بـا همـه ایـن گونـه تغییـرات تطبیـق داده و شـرایط                             مبانی نظریه 

لـذا بـدون شـک    . ه اقتصادي را عملی کننـد     گویی در چنین فضایی پیچید      هایی را فراهم نمایند که امکان پیش        سازي  مدل

سازي کارشناسان کافی و مؤثر بود امروز باید          علیم و آموزشی و آماده    آموزش دانش اقتصاد خرد که نیم قرن گذشته براي ت         

  .با تناسب نیاز اقتصادي تغییر نماید

  »چارچوب و محتوي اقتصاد خرد«. 3-1

اقتصاد خرد تغییر نموده یا اختراع و اکتشافی صورت گرفته باشد،       بدون آنکه چارچوب اصلی و فرضیات اولیه مبانی         

یـک نمـایش کلـی از محتـوي درس اقتـصاد خـرد را       . اند تر شده هاي مربوط تر، مؤثرتر و پاسخگو به سؤال  ها تکمیل   مدل

  :توان به صورت زیر مطرح نمود می

انـش جریـان اقتـصاد را بـا مبـانی رفتـار             محتوي این بخش باید قادر باشـد کـه د         : مقدمه و آغاز به دانش اقتصاد     

اقتصادي، جایگاه دانش اقتصاد، و ارتباط آن با زندگی واقعی اقتصادي را آشنا نماید، به صورتی که با وجود تداوم اسـتفاده                      

 از بعضی فرضیات اولیه انتزاعی دانشجو به خوبی به کاربرد این فرضیات اولیه در تطبیق با رفتار و جهـان واقعـی اقتـصاد                       

  .آموزد کاربرد عملی داشته و نیاز بسیار مبرم به تخصص و پیشگویی او وجود دارد آگاه شود، تا به پذیرد که آنچه می

کنندگان به عنوان محور اصلی اقتصاد رفتاري معقول، پیچیـده ولـی قابـل                مصرف: کنندگان  رفتار اقتصادي مصرف  

راي پاسخ به هر سؤال مربوط را تهیه و به وسـیله آن پیـشگویی       هاي مناسب ب    پیشگویی دارند، اگر ما قادر باشیم که مدل       

  .دهد سیستم توابع تقاضا هستند کنندگان می نماییم، مدل نهایی که توان پیشگویی به اقتصاددانان در مورد رفتار مصرف

هتـرین  هاي سـاده در مـواردي ب      ترین شکل و مدل رفتاري صورت گیرد که خود این مدل            آغاز مطالعه باید از ساده    

کننده، بـه عنـوان       با توسعه بررسی جزئیات رفتار مصرف     . ها و پیشگویی مربوطه هستند      ابزار براي پاسخ به بعضی از سؤال      

هاي مختلـف   گذاري در ثروت انسانی، بخش به صورت تولیدکننده کاالهاي غیربازاري، و در موارد سرمایه          کننده کار،   عرضه
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ها نه  شوند، هر یک از این مدل   تر و با نزدیکی بیشتر با واقعیات طراحی و مطرح می            هاي تکمیلی   و غیره، مدل  ... اقتصادي،

این مهـم کـه جنبـه    . دهند ها را می ها و در نتیجه پیشگویی مربوطه بهترین پاسخ         ها بلکه به بعضی از سؤال       به همه سؤال  

  .ها هستند باید براي دانشجویان شفاف و قابل لمس گردند کاربردي این مدل

ها باید منتهی به طراحی سیستم توابع تقاضا شوند که این مهم باید با جزئیات الزم براي هر مقطع     یجه این مدل  نت

هـاي خـرد اقتـصادي اهمیـت          هاي آماري در مدل     آشنایی با بدنه  . ارائه شده و مزایا و معایب هر مدل طرح و بررسی شود           

  .کافی دارند تا در دستور کار آموزشی قرار گیرند

هاي مربوط به  گیري و نظریه وجه به حضور هرچه بیشتر نااطمینانی از کیفیت و مشخصات کاالها مبانی تصمیم      با ت 

  .باشد انتخاب در شرایط نااطمینانی از مباحث مهم در آموزشی اقتصاد خرد می

  رفتار اقتصادي تولیدکنندگان. 4-1

ش بخش رفتار تولیدکننـدگان نیـز بایـد بیـشتر بـا             ها و فضاي تولید، مطالعه و آموز        با وجود پیچیدگی کمتر نظریه    

ها از موارد  وري نهادها، استخراج توابع تقاضاي نهاده  بهره خصوص مبحث مربوط به کارایی و به. شرایط موجود تطبیق یابد

ی خصوص با توجه به پیامدهاي خارجی همراه تولیدات صـنعتی و گـاه تولیـدات جهـان     امروزه به. قابل توجه و تأمل هست  

  .نماید تر از بنگاه چند تولیدي را مطرح می محصوالت کشاورزي، ضرورت مطالعه دقیق

هاي تکنیکی مشابه در بخش مصرف و تولید بررسی و مقایـسه ایـن             خصوص استفاده از مدل     به علت شباهت و به    

  .موارد اهمیت دارد

ضـرورت دارد کـه دانـشجویان بـا         . شود در بسیاري از فرایندهاي تولید تکنولوژي مشابه یک نهاد متغیر مطرح می           

. زا در بخش کالن را داشته باشـند         هاي درون   ها آشنا شوند تا زمینه الزم براي مطالعه مدل          چارچوب خرد این موارد و مدل     

  .مطالعه نهاد ثروت انسانی نیز از این موارد است

گیـري تولیدکننـدگان در فـضاي     نااطمینانی در فضاي تولید نیـز وجـود داشـته و آشـنایی دانـشجویان در تـصمیم          

  .نااطمینانی ضرورت دارد

  بازارها. 5-1

مطالعه بازارهاي رقابت کامل، انحصارات کامل، انحصار چندتایی و دوتایی، انحصار رقابتی، و انحـصار دوطرفـه در                  

 دو و چنـدتایی،  تـر در مـورد انحـصار      هـاي پیـشرفته     چارچوب مطالعات اولیه بخش بازارها قرار دارد، اما تمرکز در آموزش          

ها باید از اواخر دوره آموزشی کارشناسی تا سطح          آموزش نظریه بازي  . ها قرار دارد    ها و نظریه بازي     حل  راهکارهاي انواع راه  

  .دکتري ادامه یابد

  تعادل. 6-1

و هـا در شـرایط ورود شـوك     ها بررسی و تحلیـل تعـادل   ها و ستاده   با وجود حضور یک تعادل قهري در بازار نهاده        

. شـود  هاي تعادل عمومی تکمیل مـی      ها مبحث مهم در آموزش اقتصاد خرد است که با مطالعه مدل             تحلیل پایداري تعادل  
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ها در پاسخ به بعضی از سؤاالت و توانایی پیشگویی بعضی مـوارد               هاي نظري تعادل عمومی و اهمیت این مدل         طرح مدل 

هاي گسترده تعادل عمـومی بایـد     و مدل 1هاي خالصه شده    دلباید براي دانشجویان شفاف شود، به خصوص تمیز بین م         

  .مورد توجه باشد

  زاي نقض بازار رقابتی شرایط درون. 7-1

کننده شرایط انحصار و انحراف از رقابت که باید مـورد مطالعـه قـرار گیرنـد، حـضور          در کنار عوامل و دالیل ایجاد     

  .شوند رد بحث در دروس خرد پیشرفته محسوب میهزینه کسب اطالعات و عدم تقارن اطالعات از موارد مو

از آنجا که در آموزش اولیـه علـم اقتـصاد از سـطح کارشناسـی شـاخه اقتـصاد بخـش عمـومی بـه عنـوان               : نکته

ضرورت ندارد که در درس اقتـصاد خـرد بـه مـوارد     . شود شناسی جدید دانش اقتصاد مطرح و به جزئیات پرداخته می   روش

تا زمان کافی براي تعلیم و آموزش الف و ب دانش اقتصاد کـه مبـانی اصـلی اقتـصاد            . ته شود دولت و حضور دولت پرداخ    

  .خرد است باقی باشد

  اقتصاد بخش عمومی. 2

  مقدمه و ادبیات. 1-2

گیرد در فرانسه به نام  شناسی اقتصاد خرد قرار می از زمانی که مباحث مربوط به اقتصاد دولت که در چارچوب روش

ها و آموزش آن در مدارس اقتصادي جهان          گذرد، ولی گسترش نظریه     ومی خوانده شد حدود سه دهه می      اقتصاد بخش عم  

از این  ... هایی چون اقتصاد محیط زیست، اقتصاد بهداشت، اقتصاد آموزش، و             بسیار چشمگیر بوده به صورتی که زیرشاخه      

  .رشته جدید علم اقتصاد با دور شدند

هـا را مـورد انتقـاد قـرار دادنـد در طـرح        خارج از محدوده اقتصاد نظریه نئوکالسـیک اگر ساختارگرایانی که عمدتاً     

شناسی   هاي نئوکالسیکی با ارائه روش      شناسی قابل قبول و نظري جایگزینی ناموفق بودند، اقتصاددانان منتقد نظریه            روش

 موفق شـدند بـه عبـارت دیگـر          هاي محلی کامالً    نظریه نئوکالسیکی در حضور نهادهاي دولتی از دولت مرکزي تا دولت          

هایی در چارچوب بهینه دوم با حفظ بناي نئوکالسیکی مجوزهاي حضور دولت و               اقتصاددانان بخش عمومی با ارائه نظریه     

  .ها را صادر کردند دخالت اقتصادي دولت

نظـري آن نیـز   ها قدمت کافی داشته و پایه اصلی  هاي اقتصاد بخش عمومی در زمینه اقتصاد مالیات     هرچند نظریه 

 به وسیله پرفسور ساموئلسن طرح شد، ولی توسـعه  1954که نظریه بهینه اول در شرایط حضور کاالهاي عمومی است در       

  . سریع و حضور تحت عنوان مستقل اقتصاد بخش عمومی را مدت طوالنی نیست که اخذ نموده است

توي دروس دیگـر بـه خـصوص درس اقتـصاد     شناسی اقتصاد خرد از مح هاي اقتصادي با روش آوري نظریه  با جمع 

  .شناسی اقتصاد بخش عمومی شکل گرفته است هاي جدید چارچوب نظري و روش خرد و ارائه نظریه

                                                          
١. Reduced for
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  »اقتصاد بخش عمومی و نیازهاي اقتصادي«. 2-2

ظریه ها، انگلستان و ایاالت متحده آمریکا ن        اقتصاد امروز کشورهاي جهان حتی در وطن اولیه و ثانویه نئوکالسیک          

هاي اقتصادي حاضر و      پردازان نقض شده و دولتی در بعضی از فعالیت          عدم دخالت دولت در اقتصاد در چارچوب این نظریه        

دولتی سـهم مالیـات را از تولیـد ناخـالص ملـی افـزایش داده،                . کنند  طلب را پیگیري می     هاي رفاه   به خصوص شعار دولت   

هاي کاهش فقر و فقرزدایی دارند، و کاالها و خدمات عمومی بیـشتري را   مهکنند، برنا هاي محیط زیستی برقرار می      مالیات

فواید گسترده انجام وظایف دولت و نیاز به منابع جهت انجام این وظایف موجب افزایش سـهم مالیـات                   . نمایند  عرضه می 

مـردم از   . ایـی اسـت   زیـستی و فقرزد     هاي محیط     هاي طرفدار محیط زیست، و فقرا عامل اجراي سیاست          شده، فشار گروه  

  .خواهند کاالهاي عمومی بیشتري را عرضه نمایند ها می اند که از دولت طریق انتخاب عمومی نشان داده

سازي بستر اقتصادي را بـراي اجـراي    گستردگی روزافزون اندازه اقتصاد در کشورهاي مختلف جهان، نیاز به فراهم  

بدون استفاده .  عبور از مراحل تجاري را بسیار پراهمیت نموده است        هاي اقتصادي، و    هاي کالن در مقابله با شوك       سیاست

هاي اقتصاد بخش عمومی که کارایی در اصالح تخصیص منابع، بهبود توزیع درآمد، و کنترل فقر را دارد، اجـراي   از نظریه 

بدون اثر خواهنـد بـود   شود یا حداقل  هاي شدید در اقتصاد و خطر آشوب می هاي کالن اقتصاد یا منجر به اختالل      سیاست

هاي کالن مشابه به نرخ رشد تورم، و یا سطح اشتغال مورد نظر، بدون آمادگی بـستر اقتـصاد یـا                هدف قرار دادن شاخص   

  .سازي موتور اقتصاد ممکن نیست روان

  »چارچوب محتوي اقتصاد بخش عمومی«. 3-2

کنـد بـا      ر و نئوکالسـیکی حرکـت مـی       آغاز مباحث اقتصاد بخش عمومی که به هر حـال در مبنـاي اقتـصاد بـازا                

و ارائه تصویر شرایط الزم براي کارایی در بخش تولیـد و مـصرف و کـارایی سراسـري     ) بهینه پرتو(هاي بهینه اول     نظریه

  .شود هاي انحراف از این مقوله و شکست بازار مطرح می با در نظر گرفتن فضاي بهینه اول سرفصل. قرار دارد

ستوري اندازه دولت و تابع رفاه اجتماعی در مقـاطع مختلـف آموزشـی اقتـصاد بخـش                  انتخاب عمومی و مباحث د    

  .هاي ارو و برگسترم را دربرخواهد گرفت ها در مباحث پیشرفته نظریه طرح این نظریه. عمومی باید تدریس شوند

هاي دخالـت   هاي انحصار دولتی، و انحصار طبیعی مطرح شده و راهکار           شکست بازار در خصوص انحصار، و نظریه      

هـاي    شود، قیمت   هاي مختلف مطرح می     هایی تبعیضانه از دیدگاه نظریه      قسمت. گیرند  دولت مورد تجزیه و تحلیل قرار می      

هاي تبعیضانه در حداکثر بار  تبعیضانه براساس قیمت نهایی برابر هزینه نهایی و تبعیض براساس بهبود توزیع درآمد، قیمت         

  . کامالً تبعیضانههاي و خارج حداکثر بار، و قیمت

سازي و اندازه بهینه دولـت در چـارچوب           مدل مدیریت دولتی یا عدم کارایی تدریس شده و سپس مقوله خصوصی           

 44سازي یا اصالح اندازه دولت با توجـه بـه اصـالحات اصـل               خصوصی. شود  هاي اقتصاد بخش عمومی مطرح می       نظریه

در نتیجه در این بخش از آموزش اقتصاد بخش عمومی         . اساسی است انداز مبحثی بسیار مهم و        قانون اساسی و سند چشم    

  .هاي آموزشی و تجربی نقش بسیار جدي خواهد داشت هاي کاربردي، و اجراي کارگاه توجه و پرداختن به مدل

پیامدهاي خارجی اقتصادي در چارچوب نظریه پیگو در کنار طرح یکی دیگر از موارد شکست بازار، راهکار بهینه و                   

هاي مربوطـه بایـد تـدریس شـده، و       پیامدهاي خارجی مثبت با مثال    . ر دولت را در چنین شرایطی مطرح خواهد کرد        حضو
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هاي کـور نیـز       در ارائه پیامدهاي خارجی منفی و غیراقتصادي به راه        . شود  مبانی آن در سطوح اولیه این آموزش مطرح می        

  .اشاره خواهد شد

هاي پیامدهاي مثبت اقتصادي اقتصاد بهداشت، و اقتصاد آموزشی تـدریس    تر در چارچوب نظریه     در مقاطع پیشرفته  

  .هاي مجزایی تحت عناوین فوق ارائه شد  شود درس شده و با توجه به اهمیت آن پیشنهاد می

در چارچوب نظریه پیامدهاي خارجی منفی و غیراقتصادي بحث اقتـصاد محـیط زیـست مطـرح شـده، و در کنـار                       

  . مقاله و دالیل شکست بازار مثل عدم تقارن فضاییتوضیح مبانی نظري این

  اقتصاد کالن. 3

  آموزشی. 1-3

انداز مطلـوب آمـوزش کـالن کـه در آن نقـش             تدوین الگوهاي رشد مناسب براي اقتصاد ایران به عنوان چشم         . 1

بـر رشـد پایـدار و پـاك     مـؤثر  )  انسانی  اجتماعی، چه سرمایه     فیزیکی چه سرمایه      چه سرمایه (اي    نیروهاي نهادي، سرمایه  

متناسب با شرایط کشور تبیین شده و ارائه راهکارهاي اجرایی براي تحقق آنها در یک مسیر زمـانی حـساس دیـده شـده                

  باشد؛

شرایط و وظایف بانکداري مرکزي و نظام بـانکی براسـاس           (بر بانکداري بدون ربا       ارائه یک الگوي کالن مبتنی    . 2

  ؛)حذف بهره

  بر شرایط تاریخی، اجتماعی و شواهد تجربی اقتصادي ایران؛ اد کالن مبتنیتدوین کتب اقتص. 3

تدوین اقتصاد کالن پولی و تبیین نقش بسیار پیچیده پول در اقتصاد ایران، زیرا اساساً شناخت مـشکالت و راه                    . 4

  آن در اقتصاد است؛بدون رفت از آن در حوزه اقتصاد کالن کشور مستلزم شناخت نقش پول و ابعاد گسترده و پیچیده 

  بر تقابل رشد و فقرزدایی؛ بر سازگاري رشد و برابري به جاي پارادایم مبتنی ارائه یک پارادایم رشد مبتنی. 5

  تدوین مکاتب کالن اقتصادي و ترسیم و تبیین شرایط و فرضیات هر مکتب فکري و تدوین آن؛. 6

گـذاري و راهکارهـاي       هاي مولد و نامولد، موانع سـرمایه      ترسیم یک نمودار از اقتصاد ایران که در آن نقش نیرو          . 7

  ارتقا، تسریع و تشدید آن به خوبی تبیین شده باشد؛

تربیت اساتید با نبوغ، پرکار و مجرب براي سکانداري تدریس و پیشبرد دانش اقتـصاد کـالن در کـشور کـه بـا        . 8

  المللی تطابق داشته باشد؛ استانداردهاي بین

هاي سیاستی مطلوب براي رشد پویـا و مـستمر و شـتابان کـه بـر اسـتعدادهاي انـسانی و             سخهتدوین و ارائه ن   . 9

  هاي تاریخی رشد و توسعه از کشور را مسدود کند؛ فیزیکی کشور مبتنی بوده و همه منافذ فوت فرصت

شد در کشور در    هاي جدید و اقتصادي کردن آنها براي شتاب و پایداري و استمرار ر              نحوه استفاده از تکنولوژي   . 10

  هاي کالن اقتصاد؛ قالب مدل

  .تدوین الگوي اقتصاد کالن باز مناسب با شرایط صادرات و واردات ایران. 11
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  پژوهشی. 2-3

  .تهیه یک مجموعه آماري به روز، مناسب و صحیح. 1

عی، فیزیکـی و  هـاي اجتمـا    تهیه همه آمارهاي مربوط به اجزاء درآمد ملی مخصوصاً اجزاء درآمدي، انباره سـرمایه             

انسانی، آمارهاي دقیق در مورد بازار کار، آمارهاي الزم براي تکمیل کدهاي اطالعاتی مالیـاتی، مـشاغل و کـسب و کـار                

  ).جهت ارتقاء و تصحیح نظام مالیاتی(

بندي مشاغل برحسب تأثیر آنها بر رشد و توسعه و برحسب میزان نقش آنها در بـاز تولیـد موانـع                       شناسایی و طبقه  

  .درش

هـاي تثبیـت متغیرهـاي        ها و علل تورم و بررسی نقش عوامـل پـولی و غیرپـولی و راه                 مطالعه پژوهشی پویایی  . 2

  .نوسان کلیدي پولی در مقادیر با ثبات و کم

هـا، ارز، بهـره، نـان و      هاي مختلف یارانه    هاي کلیدي ناصحیح و اثرات اعمال روش        بررسی نحوه تصحیح قیمت   . 3

  .سوخت

حـل رشـد    امل معجزه رشد در شرق آسیا و رشد بطی کشورهاي غربی و اسـتخراج یـک مـسیر و راه         مطالعه عو . 4

  .مناسب براي ایران

ها مبانی ارزشی نظریـات در حـوزه نظـام بـازار،              اي در حوزه فلسفه علوم، تاریخ اندیشه        مطالعات بنیادي مقایسه  . 5

  .ثروت و ارزش کار و توسعه کالنریزي و اسالم در حوزه موضوعات پول، رشد،  هاي برنامه نظام

هاي تجربی پول در اقتصاد ایران و تبیـین جایگـاه پـول در جهـت تهیـه       شناسایی نقش پول، سازوکار و پویایی . 6

  .راهکار براي منضبط کردن پول و نقدینگی در اقتصاد کشور

هاي مرتبط بـا      به فعالیت تهیه کد اطالعاتی مشاغل و اطالعات هوشمند کسب و کار و اطالعات آماري مربوط               . 7

GNPهاي نامرتبط با   و فعالیتGNP.  

گذاري عوامـل اقتـصادي در کـشور و نیـز             ها در اقتصاد کشور و سنجش میزان قدرت قیمت          ترسیم نظام قیمت  . 8

  .شناسایی ساختار بازاري صنایع مختلف

  هاي آموزشی تعیین اولویت. 3-3

یابـد و آنهـا     مقتضاي شرایط جدید مکاتب جدید ظهور و بـروز مـی      از آنجا که در کشورهاي پیشرفته هر روز به        . 1

تـر را   ما به هیچ وجه نباید مکاتب اولیه و قـدیمی . شوند براي اداره اقتصاد کالن خود عمدتاً روي مکاتب جدید متمرکز می       

یم بایـد هـم مکاتـب       کم بگیریم و چون ما به قدرت استنباط ملی براي تدوین کالن سازگار با شرایط کشور نیاز دار                   دست

بنابراین تدریس اقتـصاد کـالن بایـد        . کالن را با تاریخچه و شرایط و فروض به طور کامل تدریس کرده و آموزش دهیم               

  .آموزش یک دوره مکاتب کالن باشد

انطباق مکاتب و الگوهاي با شرایط اقتصادي کشور و تهیه و ارائه شواهد تجربـی مناسـب از اقتـصاد ایـران بـا                . 2

  . هر موضوع اقتصاد کالنتدریس

زاي نئوکالسـیکی و نظریـات رشـد          زاي کالسیکی، رشد برون     توجه بیشتر به تاریخچه نظریات رشد، رشد درون       . 3
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 واحدي رشد اقتصادي کنار دروس موجود کالن تـدریس شـود،   3زاي جدید و مدرن به طوري که حداقل یک درس    درون

  .ن و تبیین آن نقش در قالب مباحث پولی در درس اقتصاد کالنتوجه بسیار زیاد به نقش پول در اقتصاد کال

  .ها و منابع تمرکز بیشتر بر عوامل انسانی، نهادي و تکنولوژیکی در مباحث رشد به جاي مقدار فیزیکی نهاده. 4

ت آموزش اساتید کالن در راستاي به روز شدن آنها و تعمیق دانش کالن آنها استفاده از متـون معتبـر و مقـاال                     . 5

  .سازي منابع و نظارت بر آنها توسط صاحبنظران این حوزه معتبر در درس کالن و هماهنگ

  .هاي معتبر و مقتضیات کشور هاي درس کالن و میزان تطابق آن با دانشگاه نظارت بر سرفصل. 6

ي، تکنولـوژي،   پـذیر   و تعیین تأثیر عوامل رقابت      تأکید بیشتر بر اقتصاد کالن باز، حساب جاري و حساب سرمایه          . 7

  .ها مسائل پولی بر وضعیت تراز تجاري و تراز پرداخت

  هاي پژوهشی تعیین اولویت. 4-3

اي کالن و ایجاد توازن میـان موضـوعات کمـی و موضـوعات                  رشته  هاي بین   ها به سمت موضوع     نامه  هدایت پایان 

ي و اسـتفاده صـحیح از تکنولـوژي، نقـش           توصیفی مبنایی به منظور شناخت تنگناهاي توسعه کالن، موانع ارتقا تکنولوژ          

هاي مثبت و منفی پول در اقتصاد کشور، میـزان            گذاري، نقش   مخرب بخش نامولد در اقتصاد کشور، موانع اساسی سرمایه        

تطابق مکاتب کالن با وضعیت اقتصاد ایران، معماهاي رشد، رابطه نهادها با اقتصاد کالن، ارائه کارهاي تجربی مناسب به       

  .هاي آن اهد تجربی موضوعات کالن، نقش دولت و سیاستعنوان شو

  ...تحلیل ترکیب بودجه دولت و نظام مالیاتی و ترکیب درآمدهاي مالیاتی و 

هاي رشدي که بـه تـدریج عوامـل نهـادي و غیرکمـی بـسیار                  هاي دکتري به سمت ارائه مدل       نامه  ـ هدایت پایان  

  .کند رشد تعبیه میتأثیرگذار بر رشد را به صورت مشخص در معادالت 

گـذاري و تمرکـز بـر     ـ تالش در جهت برجسته کردن سازوکار عمل عوامل غیرکمی بسیار مهم بر رشد بر سرمایه         

  ).به جاي تمرکز بر عوامل کمی متعارف و در حاشیه راندن عوامل غیرکمی مهم(آنها 

کمی محدود و برآوردهاي آماري     ها و موضوعات پژوهشی کالن که به جاي توصیف معادالت             ـ هدایت پایان نامه   

هـاي    و نیـز اسـتفاده از روش      (اي و تـاریخی       ساده بر شناسایی عوامل کمتري صادرات تأکید نموده و با مطالعات مقایـسه            

  .اشارات سیاسی عملی و مشخص براي تجارت خارجی ایران ارائه نماید) کمی

ابق با شرایط کشور جهت تبیین یک نظام ارزي  بر نظریات کالن و مط      ـ تدوین و ارائه یک چارچوب منطقی مبتنی       

  .هاي ملی مطلوب براي کشور و چگونگی دستیابی آن از طریق پژوهش

که اکنون به صورت بسیار سطحی (ـ غنا بخشیدن به بخش مطالعات نظري و مطالعات تجربی تحقیقات پژوهشی        

  ).شود و ناقص انجام می

  .بر شرایط بومی ایران مقدمات تدوین یک الگوي کالن ایرانی مبتنیـ انجام مطالعات بنیادي براي تهیه ابزار و 

ـ پرداختن به ابعاد پیچیده و مشکل تورم و سیالن نقدینگی، کندي رشد، کندي صادرات که در عین حال در تبیین   

گیـري   لو شناسایی آن موضوعات نقش مبنایی دارند به جاي عوامل تکراري و از قبل معلوم که تأثیر زیـاد هـم بـر شـک                 

  .معضالت فوق ندارند
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رفت از این مشکل و دستیابی بـه          ـ انجام مطالعات عمیق براي تبیین سازوکار اقتصاد وابسته به نفت و نحوه برون             

  .اقتصاد بدون نفت

  تحلیل وضع موجود و ترسیم وضع مطلوب. 5-3

  حوزه آموزشی. 1-5-3

شـود و مکاتـب       هاي و دبیرسـتانی تـدریس مـی          اکنون دانش کالن به صورت ناهماهنگ و به روش مدرس           هم. 1

لذا بایـد اقتـصاد کـالن را در    . شود بر فروض و شرایط تدریس نمی     کالن و نظرات آن در یک بستر تاریخی تکاملی مبتنی         

یک بستر تاریخی تکاملی و با تأکید بر فروض و شرایط نظریات تدریس کرد تا قدرت استنباط در دانشجوم ایجاد کند بـه                  

لذا اقتصاد کالن هم باید به صورت یک مجموعه      . پردازي کند    بتواند در محیط متفاوت اقتصاد ایران خود نظریه        طوري که 

  .کامل تدریس کرد و هم در بستر تاریخی و تکاملی آن

هاي کالن مورد توجه و تأکید زیاد نیست باید تأکید نسبت   اکنون موضوعاتی مثل پول، تورم و رشد در درس        هم. 2

  .ا بسیار بیشتر باشدبه آنه

کتابی که در آن شواهد تجربی مربوط به اقتصاد ایران براي موضوعات کالن ارائه شده باشد وجود ندارد باید به           . 3

اي شـود   سمتی حرکت کنیم که ابتدا شواهد تجربی مربوط به کشور خودمان براي موضوعات کالن تدارك شود تا زمینـه                

  .و بومیبراي تدوین الگوهاي کالن ایرانی 

لذا باید سـریع بـا جـذب اسـاتید مجـرب و آمـوزش       . اساتید کالن از دانش کافی و تبحر کافی برخوردار نیستند    . 4

  .اساتید موجود براي این حوزه مهم دانش اقتصادي فکري شود

را متن مناسب اقتصاد کالن در کشور وجود ندارد باید متون الزم و مناسب تـدارك و تهیـه شـود بایـد اسـاتید                         . 5

  .موظف نمود که براي تدریس متن مناسب تهیه کنند و سالی حداقل یک مقاله در مورد اقتصاد کالن ارائه کنند

شود یـا اساسـاً       هاي رشد به عوامل فنی، نهادي، تکنولوژیکی و شرایط خاص کشورها هیچ توجهی نمی               در مدل . 6

هـا را تـدارك و جبـران     عمیق موضوعات رشد آن کاستیباید با ت  . شود  هاي رشد در دوره کارشناسی اصالً مطرح نمی         بحث

  .نمود

نبود هیچ تبیین و توصیف صحیح از معضالت کالن مثل تورم، رشد نقدینگی، نقش پول، اثـرات نقـش نامولـد                   . 7

ها و با ارائه متون و منابع و مقـاالت غنـی    یک ضعف مشهود است لذا باید با ارتقاء دانش اساتید و باال بردن سطح کالس        

مالك تبیین صحیح هم این است که راهکارهاي عملـی و منطقـی از آن          . در مورد آن موضوعات تبیین صحیح انجام داد       

  .قابل استخراج باشد

هاي دسـتیابی بـه    شود باید راه محور نیست از انبار دانش موجود استفاده نمی اکنون رشد ما و توسعه ما دانش    هم. 8

  .هاي صحیح در درس اقتصاد کالن تهیه و ارائه نمود آموزشمحور را از طریق  اقتصاد رشد دانش
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  حوزه پژوهش. 2-5-3

بخـش ادبیـات    . انـد   بهـره   شود عمدتاً از مبانی نظري مناسب بـی         هایی که در حوزه اقتصاد کالن انجام می         پژوهش

هـا و   نامه چه پایان. دشو بندي، نامناسب و تشریفاتی انجام می  موضوعات و ارائه مطالعات تجربی و نظري به صورت سرهم         

چه مطالعات تحقیقی و پژوهشی دنبال یک برآورد کمی هستند ولو اینکه معادالت آن صحیح توصیف نشود آمارهـاي آن                  

  .موجود نباشد و بسیاري از عوامل مؤثر در آنها لحاظ نشده باشد

  در حوزه پژوهشی مطلوب این است که

هاي انسانی،   پول، اقتصاد دانش محور، ارتقاء تکنولوژي، سرمایه       براي موضوعاتی مثل رشد، تورم، نقدینگی و نقش       

هاي اجتماعی، نهادها، وابستگی به نفت، اوالً با کـار قـوي              پذیري، ارتقاء صادرات، ایجاد نظام ارزي مناسب، سرمایه         رقابت

هـاي    حل  ذار بر آنها و راه    پذیري فرضیات مربوط به آنها عوامل تأثیرگ        مبناي نظري و تجربی ارائه شود و در صورت آزمون         

هـاي پژوهـشی و     این کار با تدوین کتب مناسب، ارائه مقـاالت اسـتاندارد و طـرح             . سیاستی مربوط به آنها شناسایی گردد     

  .پذیر است هاي کارشناسی ارشد و دکتري امکان نامه پایان

اي هستند کـه بـراي خـود          صاد خوانده اند یا افراد اقت     متولیان و متقاضیان پژوهش در کشور یا افراد اقتصاد نخوانده         

ها و تحقیقات کالن به عهده مراکز پژوهشی دانشگاهی گذاشته شـود              باید پژوهش . گیرند  اي در نظر نمی     موضوع و مسئله  

دهی کنند که هم در حوزه تبیین موضوعات کلیـدي   هاي اقتصاد کالن را جهت   و آنها زیرنظر اساتید کالن طوري پژوهش      

حـل   ها بسیار مؤثر باشد هم مسئله وعده داده شده در تحقیق را تا حدي مشخص کـرده و بـراي آن راه         و سازوکار عمل آن   

هـاي تعریـف موضـوعات     کند باید حوزه این کار از کارهاي موازي و تکراري و عمدتاً سطحی نیز جلوگیري می           . ارائه کنند 

بهـره در درون اسـتاندارد    پژوهش از کـار تـشریفاتی کـم   تر کرد تا  ها را قوي   ها، داوري   ها، نظام   پژوهشی، طراحی پروپوزال  

  .واقعی خود مستقر شود

کنند نه از کار تجربـی دیگـران    کند نه سوابق مطالعاتی را خوب درج می هاي موجود نه مسئله را تبیین می      پژوهش

رد که هر کـار تحقیقـی   کنند باید کاري ک کنند نه موضوع را خوب مولیزه می یک حلقه واسط مفید براي کار خود تهیه می   

هم موضوع را خوب تبیین کند هم محقق مشارکت خود را نسبت به دیگران در این موضوع به اثبات برساند هم از تلفیق                       

  .حل مناسب ارائه کند اي از مسئله را توضیح داده و راه کار و دیگران یک محصول جدید ایجاد کند و هم به گوشه

  تعیین الزامات. 1-2-5-3

  هاي موجود به روش دانشجویی و دانش پژوهشی و دانشگاهی؛  ح نظام آموزشی از روش مدرساصال. 1

استفاده از اساتید مجرب و به روز که میزان مهارت و تجارب آن از طریق مقاالت و کارهاي پژوهشی و تـدوین          . 2

  شود؛ کتب توسط آنها سنجیده می

  الص از وضعیت ناکارآمد موجود؛هاي الزم براي خ ایجاد انضباط آموزشی و سختگیري. 3

هاي اقتـصاد بـا       ها و تعامل دانشکده     هاي دانشگاه   ایجاد صنف اقتصاددانان کالن به عنوان گروه ناظر بر فعالیت         . 4

  ها؛ دولت و بخش خصوصی جهت انجام نیازهاي پژوهشی و کمک به توان مادي دانشگاه

هـاي دیگـر کـشور از طریـق      ده از تجربیات اساتید دانشگاهتدارك یک برنامه براي به روز کردن اساتید و استفا         . 5
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  هاي مطالعاتی با تأمین الزم و مناسب؛ ها و فرصت مأموریت

  هاي آموزشی و پژوهشی دانشجویان؛ هاي معتبر دنیا در حوزه فعالیت تعامل با دانشگاه. 6

بـراي ارائـه درس و سـخنرانی در    هاي معتبـر خـارجی و دعـوت از اسـاتید کـالن بنـام         مبادله استاد با دانشگاه   . 7

  هاي کشور؛ دانشگاه

هاي مبنایی و ضروري      کاهش تدریس اساتید و محول کردن تعمیق مطالب و موضوعات کالن و انجام پژوهش             . 8

  به آنها؛

  هاي معمول تکراري؛ محور نمودن فعالیت اساتید به جاي حضور و تدریس نتیجه. 9

  التحصیالن اقتصاد؛ ان با تعامل با بخش خصوصی و متقاضیان فارغمحور نمودن ارزیابی دانشجوی نتیجه. 10

تشکیل سمینارهاي محدود و مکرر و با برنامه در حوزه مسائل کالن و تشویق دانشجویان به ایفاي نقـش در                    . 11

  آنها؛

د بـه   هـا و اتـاق اسـاتی        هاي آسان به منابع آماري و علمی و متون از طریـق تجهیـز کتابخانـه                 ایجاد دسترسی . 12

  هاي علمی جهانی و ملی؛ شبکه

البتـه بعـد از     (تر کردن موضوعات کـالن        تر با مراکزي آماري و مراکزي اقتصادي براي کاربردي          ارتباط عمیق . 13

  ؛)تعمیق نظري آنها

  تولید کتب و مقاالت اصل که در ارتقاء دانش کالن و تبیین دانش کالن در کشور مشارکت مشخص دارند؛. 14

  .ت کردن اجباري تحصیل در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتريتمام وق. 15

  

  





 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

  سازي سنجی و مدل اقتصاد

  سنجی اقتصاد

نیـاز بـراي تـدریس چهـار واحـد             واحد آمار به عنوان پیش     8هاي کارشناسی اقتصاد، معموالً       در برنامه درسی دوره   

 9 واحـد آمـار و   3: رت زیر تجدید نظـر شـود   واحد به صو12شود این  پیشنهاد می. سنجی در نظر گرفته شده است      اقتصاد

 و اقتصادسنجی کاربردي هـر کـدام سـه          2هاي اقتصادسنجی     ، روش 1هاي اقتصادسنجی     واحد اقتصادسنجی شامل روش   

  .شود که اقتصادسنجی کاربردي اجباري شود هاي کارشناسی ارشد نیز پیشنهاد می براي دوره. واحد

هاي دقیق اقتصادي اسـت کـه خـود نیازمنـد             ریزي  ایران مستلزم برنامه  انداز جمهوري اسالمی      تحقق اهداف چشم  

متأسفانه در حال حاضر هیچ مدل اقتـصادسنجی کـه          . هاي اقتصادسنجی براي اقتصاد کالن کشور است        دسترسی به مدل  

شور هاي الزم باشد براي اقتصاد کشور ما طراحـی و تـدوین نـشده اسـت در حـالی کـه مـثالً در کـ               داراي حداقل ویژگی  

 مدل کالن ـ سـنجی در   23کم  کند دست ها بر محور اقتصاد بازار و تکیه بر بخش خصوصی فعالیت می انگلستان که سال

هاي مختلف دولتی را بر عملکرد و رفتار  توانند تأثیر سیاستگذاري وزیري این کشور است که به کمک آن می      اختیار نخست 

  .اقتصاد کالن بررسی کنند

هاي متعددي توسط صـاحبنظران و اقتـصاددانان کـشور بـراي طراحـی و               دهه گذشته، کوشش  در خالل دو یا سه      

متأسـفانه کلیـه ایـن    . هاي اقتصادي به عمل آمـده اسـت   ریزي هاي کالن ـ سنجی را با برنامه  کارگیري مدل تخمین و به

کی از دالیل این امر را بایستی در ی. اند ها به دست فراموشی سپرده شده و در مسیر طبیعی رشد و تکامل قرار نگرفته         مدل

هاي الزم آموزشی و پژوهشی در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري دانست که فـضاي مناسـب و                   فقدان برنامه 

  .سازد نیروهاي الزم را براي تحقق این امر فراهم نمی

سی ارشد و دکتري، توجـه  هاي کارشناسی، کارشنا   در طراحی و تجدیدنظر محتواي دروس اقتصادسنجی براي دوره        

  .به موارد زیر ضروري است

  زمان در برنامه دوره کارشناسی در نظر گرفته شود؛ هاي تخمین سیستم مبادالت هم روش. 1

  هاي تخمین سیستمی براي دوره کارشناسی ارشد در نظر گرفته شود؛ روش. 2

هاي   کشورهاي پیشرفته صنعتی در دوره    هاي اقتصادسنجی کالن در کشورهاي در حال توسعه و            آشنایی با مدل  . 3

  کارشناسی و کارشناسی ارشد در نظر گرفته شود؛

هـا در   بینـی  هـا در پـیش    هاي اقتصادسنجی کالن و دقت در معیارهاي ارزیـابی توفیـق ایـن مـدل                مطالعه مدل . 4
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  کشورهاي پیشرفته صنعتی موضوع اقتصادسنجی کاربردي براي دوره کارشناسی ارشد و دکتري باشد؛

هاي اقتصادسنجی کالن در دوره دکتري به دقت مطرح  هاي کنترل بهینه و تخمین بهینه در مدل   تدریس روش . 5

بینـی تحـوالت اقتـصادي در         ها ساخته شده و میزان کارایی آنها در پـیش           هایی که تاکنون به کمک این روش        شد و مدل  

  کشورهاي پیشرفته صنعتی موضوع دوره دکتري باشد؛

هـاي پیـشرفته اقتـصادسنجی در کـشورهاي در       هاي اقتصادسنجی و مدل     کارگیري روش   هاي به   تیبررسی کاس . 6

  .هاي کارشناسی ارشد و دکتري با دقت فراوان پیگیري شود حال توسعه، در دوره
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  آموزش و تحقیقات در اقتصاد صنعتی

برنامه آموزش و پژوهش در اقتصاد صنعتی در راستاي نقش جـامع    . 1

  علمی کشور

  اهمیت رشته اقتصاد صنعتی. 1-1

هاي بالقوه و بالفعل      با توجه به نقش و اهمیت توسعه صنعت در فرایند توسعه اقتصادي و ضرورت شناخت پتانسیل               

ها و تخصیص منابع در جهت ارتقاء توان فنی و تکنولـوژیکی گـسترش آمـوزش اقتـصاد صـنعتی از                جامعه، تعیین اولویت  

هاي نوین و ارتقاء توان رقابت         تحوالت اقتصاد جهانی و ضرورت دستیابی به آخرین فناوري         .اهمیت باالیی برخوردار است   

ناپـذیر   ها و صنایع داخلی در جهان متحول کنونی تأکید بر توسعه و گسترش موضوعات اقتصاد صنعتی امري اجتناب          بنگاه

رویه از این منابع تمـام شـدنی بـراي            فاده بی کشور ایران اگرچه از نعمت خدادادي نفت و گاز برخوردار است اما است            . است

هـاي   سـازي فعالیـت   رسد، تنها جایگزین مناسب براي نفت و توسعه و متنـوع    توسعه و پیشرفت کشور عاقالنه به نظر نمی       

اقتصادي، توسعه صنعتی است که با استفاده از مواد خام معدنی و محصوالت کشاورزي زنجیره ارزش را تقویت بخشیده و            

  .گردد محصولی می فزایش درآمد، تولید، اشتغال و رهایی از وابستگی به درآمدهاي شکننده نفتی و اقتصاد تکموجب ا

  تاریخچه اقتصاد صنعتی در ایران و جهان. 2-1

 میالدي با ایجاد رشته اقتصاد صنعتی براي اولین بار در دانشگاه هـاروارد              1930رشته اقتصاد صنعتی از اوایل دهه       

هاي پیتر آنـدروز گـسترش یافـت و امـروزه بـه عنـوان یـک رشـته مهـم در                         از طریق نوشته   1950 دهه   شروع شد و در   

 دانـشگاه دایـر اسـت و موضـوعات آن     200گردد و تقریباً در بـیش از   هاي معتبر دنیا تا سطح دکتري تدریس می        دانشگاه

المللی به    گردد و چندین مجله معتبر بین      وسیعاً در حال گسترش است و هر روز شاخه جدیدي از اقتصاد صنعتی مطرح می              

 همـراه بـا     UNIDOسـازمان توسـعه صـنعتی سـازمان ملـل           . صورت اختصاصی به اقتصاد و سازمان صنعتی تعلق دارد        

نیافتـه    المللی دیگر همواره بر کمبود متخصص و کارشناس اقتصاد صنعتی مخصوصاً در کشورهاي توسعه               هاي بین   سازمان

اند علیرغم اهمیت این رشته در دنیاي امروز متأسفانه در ایران شناخته شده نیست تنها در چهار یا                    تهنظیر ایران تأکید داش   
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پنج سال اخیر است که گروهی از اقتصاددانان دانشگاه عالمه طباطبایی ایجاد آن را به وزارتخانه پیـشنهاد و در خـصوص        

 عشق و عالقـه فـردي بـوده اسـت و مخـصوصاً اینجانـب بـا                  اند و آنهم صرفاً به دلیل       ایجاد رشته اقتصاد پیگیري نموده    

هایی را طراحی کرده و به وزارتخانـه        روزي سرفصل   احساس مسئولیت و با کمترین حمایت مادي و معنوي با تالش شبانه           

وجـه  ام اما به هـیچ     داده و در این زمینه اولین کتاب اقتصاد صنعتی را در جهت آشنایی و آموزش دانشجویان تدوین کرده                 

شود گروه کاري در این      کافی و یا کامل نیست و نیاز به طراحی و تدوین کتب متنوعی در این زمینه است که پیشنهاد می                   

  .زمینه تشکیل و از طریق نقشه علمی نیازهاي کشور مرتفع گردد

  وضع موجود. 3-1

 واحـد دانـشگاهی     9ان و در    هاي عالمه طباطبایی، صنعتی شریف، دانشگاه زاهـد         رشته اقتصاد صنعتی در دانشگاه    

شوند که بیش از نیمی از آنهـا در دانـشگاه     دانشجو در کشور پذیرش می 900و ساالنه حدود    . دانشگاه آزاد دایر شده است    

زهـرا   اکنون در واحدهاي ابهر، تبریز، تهران مرکزي، خلخال، فیروزکوه، میانه، نراق یـزد، بـوئین              که هم . آزاد اسالمی است  

ها توسعه رشته اقتصاد صنعتی را در دستور کار خـود        تعداد زیادي از دانشگاه   . یان مشغول به تحصیل هستند    دایر و دانشجو  

امـا در  . در دانشگاه عالمه طباطبایی نیز تالش شده تا کارشناسی ارشد و دکتري رشته اقتصاد صنعتی ایجـاد گـردد           . دارند

از نظر پژوهش نیز متأسفانه کارهـاي زیـادي در زمینـه            .  است هاي کارشناسی شبانه و روزانه      شرایط فعلی محدود به دوره    

اکنون چهار جلـد کتـاب اقتـصاد صـنعتی در ایـران بـه          اقتصاد صنعتی صورت نگرفته است اما در رابطه با چاپ کتاب هم           

رد فارسی چاپ شده که دو جلد آن در دانشگاه عالمه طباطبایی منتشر شده است اما هیچ مجله اختصاصی و علمی در مـو    

  .شود اقتصاد صنعتی در کشور چاپ و منتشر نمی

هاي مختلف تولیدي و غیرتولیدي نشان      اي را براساس سطح تحصیالت در بخش        شاغلین صنایع کارخانه  . 1جدول  

 درصـد شـاغلین غیـر       22 درصد مهندسین جذب صنایع شده و نزدیـک بـه            8/4شود تنها     همانگونه که دیده می   . دهد  می

گـردد کـه    هاي غیر فنی تشکیل دهند معلوم مـی    التحصیالن رشته   رض اینکه مشاغل غیر فنی را فارغ      با ف . تولیدي هستند 

هاي  تقریباً این نیاز در تمام شاخه. درس اقتصاد صنعتی براي توسعه صنعتی کشور تا چه حد مورد نیاز و حایز اهمیت است            

  .صنعتی مشهود است

  وضع مطلوب. 4-1

هاي دولتی بلکه دانشگاه آزاد نیز رشته اقتصاد صنعتی را تـا سـطح            تمام دانشگاه وضع مطلوب آن است که نه تنها        

بـا توجـه بـه      . دکتري گسترش و توسعه دهند تا کارشناسان و متخصصین الزم براي رشد و توسعه صنعت را فراهم آورند                 

تـر   نشگاه هرچـه قـوي  تخصصی بودن این رشته الزم است تا با آموزش متخصصین اقتصاد صنعتی پیوند بین صنعت و دا            

. و موضوعات کاربردي صنعت و اقتصاد صنعتی بتوانـد نیازهـاي روزافـزون صـنایع کـشور را برطـرف سـازد                . برقرار گردد 

بنابراین گسترش کمی و کیفی رشته اقتصاد صنعتی و نشر مجالت اختصاصی علمی اقتصاد صنعتی در ایـن رابطـه حـایز             

  .اهمیت است
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  نیازها. 5-1

   تعداد اساتید متخصص اقتصاد صنعتی و تعداد دانشجویان؛باال بردن) الف

  هاي مناسب و گسترش گرایشات مختلف اقتصاد صنعتی؛ طراحی و تدوین سرفصل) ب

  طراحی و تدوین کتب مختلف اقتصاد صنعتی با گرایشات مختلف و همچنین انتشار مجله علمی اقتصاد صنعتی؛) ج

   و پژوهش؛ها از طریق تحقیق کاربردي کردن آموزش) د

  پیشنهادات. 6-1

شود یک کمیتـه کـاري تـشکیل و اقـدام بـه               ساله کشور پیشنهاد می     انداز بیست   در جهت دستیابی به اهداف چشم     

بر تدوین سرفصل دروس براي مقاطع کارشناسی ارشد          سازي موضوعات اقتصاد صنعتی براي کشور نموده و عالوه          شاخص

هـاي   راهنماي رشـته «هاي عملی و اجرایی را پیشنهاد نماید و با توجه به          حل  اهو دکتري متناسب با شرایط توسعه کشور ر       

 و OECD و سازمان همکاري اقتـصادي و توسـعه      Eurostat که توسط اداره آمار اروپا       1999تحصیلی و آموزشی سال     

پـرورش و   توصیه سازمان یونسکو و تصویب آن توسط سـازمان سـنجش، وزارت علـوم و تحقیقـات و وزارت آمـوزش و                       

  .هاي آنها به صورت هماهنگ اقدام نمایند بندي ها و طبقه رعایت استاندارد کدگذاري رشته

  اقتصاد صنعتی. 2

  قلمرو اقتصاد صنعتی. 1-2

  ـ مفاهیم مرتبط با اقتصاد صنعتی

  ـ موضوع اقتصاد صنعتی

  ها و نظریات مربوط به اقتصاد صنعتی ـ تئوري

  ساختار بازار. 2-2

  ت و تبانیـ انحصار، رقاب

  هاي الیگوپولی ـ مدل

  گذاري ـ شرایط قیمت

  ـ تغییر در شرایط هزینه و تقاضا

  ـ تمرکز و قدرت بازار

  ها و انحصارات ـ کارتل

  ـ حدود بازار
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  اقتصاد صنعتی و قدرت بازار. 3-2

  ـ کنترل قیمت

  ـ کارایی و قدرت بازار

  ـ اقتصاد مقیاس

  ـ اندازه بازار و اقتصاد مقیاس

  بازار و مقیاس عملکردـ اندازه 

  ـ تعادل بلندمدت

  ـ ساختار صنعت

  ـ ساختار صنعت و درجه تمرکز

  ـ معیارهاي تمرکز

  وري کارایی و بهره. 4-2

  ـ کارایی کلی اقتصاد

  )کلی و جزئی(وري در سطح مختلف  ـ بهره

  گیري آن ـ کارایی و نحوه اندازه

  وري ـ تفکیک انواع کارایی و بهره

  وري رایی و بهرههاي تحلیل کا ـ روش

  ها  ها و هزینه اقتصاد حوزه بازده. 5-2

  ـ اقتصاد حوزه

  ـ هزینه متوسط شعاعی

  گذاري هاي مربوط به قیمت ـ مدل

  هاي مستهلک و تأثیرات آن ـ هزینه

  هاي مرده و تأثیرات آن ـ هزینه

  ـ رابطه بین بازده و سود اقتصادي

  ـ مسئله حاشیه قیمت، هزینه و بازده

   بازده محصول و بازار عواملرابطه. 6-2

  ـ تأثیر تغییر قیمت و تقاضاي محصوالت و عوامل

  ـ مسئله جایگزینی عوامل
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  هاي نسبی در طول زمان ـ تغییر قیمت

  هاي ثابت و متغیر ـ مبادالت اساسی تقاضاي مشتق با نسبت

  ـ ارزیابی پروژه و مسئله هزینه ـ فایده

  اقتصاد و توسعه صنعتی. 7-2

  صادي صنعتی در توسعهـ اهمیت اقت

  الملل  ـ اقتصاد صنعتی و تجارت بین

  ـ اقتصاد صنعتی تولیدات کشاورزي و بخش خدمات

  ها ـ ابداعات و نوآفرینی

  اي کشور مشاغل تولیدي و غیرتولیدي صنایع کارخانه

  غیرتولیدي  مهندس

  کل شاغلین  فعالیت

  درصد  کل  درصد  کل

سایر کارگران و 

  )درصد(تکنسین 

  7/72  6/23  33677  7/3  5286  142492   مواد غذاییصنایع

  8/79  0/17  16915  20/2  2193  99727  تولید منسوجات

  7/82  1/16  785  22/1  60  4881  تولید پوشاك

  4/85  18/13  972  42/1  105  7371  چرم

  93/74  17/22  1749  90/2  229  7890  چوب و محصوالت چوبی

ــصوالت   ــذ و مح ــد کاغ تولی

  کاغذي
16096  602  74/3  3623  51/22  75/73  

  46/71  47/25  3077  07/3  371  12083  چاپ و تکثیر

  94/57  43/33  5328  63/8  1375  15937  ها پاالیشگاه

  82/62  39/28  17562  79/8  5439  61856  محصوالت شیمیایی

  72/74  32/21  9068  96/3  1684  42536  الستیک و پالستیک

  0/77  18/20  29193  82/2  4073  144680  کانی غیرفلزي

  18/68  58/25  18721  24/6  4565  73194  فلزات اساسی
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  غیرتولیدي  مهندس

  کل شاغلین  فعالیت

  درصد  کل  درصد  کل

سایر کارگران و 

  )درصد(تکنسین 

  46/75  73/19  12903  81/4  3144  65406  محصوالت فلزي

  4/72  72/21  17316  88/5  4690  79720  آالت غیربرقی ماشین

  28/71  79/22  8752  93/5  2278  38395  آالت برقی ماشین

  01/54  96/37  2896  03/8  613  7630  رادیو و تلویزیون

  39/68  59/24  2547  02/7  727  10359  لید و ابزار پزشکیتو

  67/72  86/20  21153  47/6  6563  101384  تولید وسایل نقلیه موتوري

تولید سـایر وسـایل حمـل و        

  نقل
23285  1650  09/7  4388  85/18  06/74  

  56/79  05/17  2697  39/3  536  15815  تولید مبلمان

  76/87  64/10  20  60/1  3  188  بازیافت

  24/73  93/21  215365  83/4  47664  981992   صنایعکل

  .1383هاي بزرگ صنعتی کشور در سال  مرکز آمار ایران، بررسی کارگاه: منبع

  



 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

   و تحقیقات اقتصاد توسعه آموزش

  اقتصاد توسعه. 1

 اقتصاد توسعه به عنوان یک موضوع علمی هم در محافل علمی و دانشگاهی دنیا بعد از جنگ دوم جهانی مطـرح                    

هاي اقتصادي ـ اجتماعی کشورهایی کـه از بعـد از     ماندگی استثمار انحصاري، تخریب ناشی از جنگ، تورم و عقب. گردید

رفـت از چنـین اوضـاع و امـوال      نیافته باعث گردید تا براي بـرون  جنگ استقالل یافتند و همچنین سایر کشورهاي توسعه    

 توسعه در جهـت مطالعـه و تحقیـق پیرامـون مـشکالت مربـوط بـه        اقتصاد. اي اندیشیده شود اقتصادي ـ اجتماعی چاره  

  .نیافتگی و ارائه راهکارها براي اصالح و پیشرفت در دستور کار محافل علمی و کارشناسی دنیا قرار گرفت توسعه

  هدف اقتصاد توسعه. 2

نیافته نه تنهـا      وسعهتوسعه اقتصادي فراتر از رشد اقتصادي و مستلزم تغییرات ساختاري و نهادي است کشورهاي ت              

وري هستند آنها همچنین فاقد نهادهایی نظیر قوانین و مقـررات شـفاف و بـادوام حقـوق                  داراي سطح پایین درآمد و بهره     

دهـد کـه    مطالعه تجربه توسعه کشورها در نیم قرن گذشـته نـشان مـی          . مالکیت و سیستم اداري و اجرایی کارآمد هستند       

تأکیـد و   . رجسته و پایدار مانده است و چنین واگرایی و نه همگرایی کشورها بوده است             تفاوت عملکرد اقتصادي کشورها ب    

ها در فرایند توسعه نتیجه تحقیق در مـورد عملکـرد اقتـصاد کـشورهاي مختلـف بـه صـورت                       تمرکز بر نهادها و سیاست    

  .اي بوده است که به نتایج زیر منجر شده است مقایسه

اي بیان تفاوت در سطح نرخ رشد درآمد سرانه یـا تولیـد ناخـالص داخلـی سـرانه      و دانش فنی بر    ذخیره سرمایه   . 1

تفاوت در سطح درآمد فراتر از آن است که به          . وري کلی عوامل تولید است      کافی نیست بلکه آنچه حائز اهمیت است بهره       

   قابل توجیه باشد؛ وسیله ذخیره سرمایه

افته و کشورهاي پیشرفته در ابعاد مختلف اقتـصادي، اجتمـاعی،           نی  واگرایی و نه همگرایی بین کشورهاي توسعه      . 2

  فرهنگی و سیاسی همچنان پابرجاست؛

  کننده شروع و تداوم رشد؛ نرخ رشد اقتصادي در طول زمان پایدار نبوده است به عبارت دیگر عوامل تعیین. 3

  و در کشورهاي مختلف نیز نقش متفاوتی دارند؛. اند اقتصادي متفاوت. 4

  یافته است؛ رکز و مهاجرت همه عوامل تولید متمایل به کشورهاي توسعهتم. 5
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  .گذارد هاي ملی بر رشد بلندمدت اقتصادي اثر می سیاست. 6

انـداز، افـزایش صـادرات، افـزایش         این واقعیات مبین آن است که توسعه اقتصادي صرفاً در مورد افزایش نرخ پس             

هایی را اتخـاذ و یـا    ه بررسی این مسئله است که چرا بعضی کشورها سیاست درآمد ملی نیست بلکه توسعه اساساً مربوط ب       

در حـالی کـه سـایرین قـادر بـه اتخـاذ چنـین               . سازد  پذیر می   دهند که رشد بلندمدت آنها را امکان        نهادهایی را توسعه می   

 از کـشورهاي  نیافتـه  هـاي سـاختاري کـشورهاي توسـعه     دهد کـه محـدودیت   این موضوع نشان می . هایی نیستند   سیاست

تجربه همچنین نـشان    . هاي الزم براي رشد و توسعه اقتصادي آنها نیز متفاوت است            پیشرفته متفاوت و در نتیجه سیاست     

باید براسـاس     اي براي توسعه کشورها وجود ندارد و هر کشوري می           دهد که هیچ مدل و الگوي مشخص و تعیین شده           می

هـاي   ، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و برنامه توسعه خـویش را دنبـال و سیاسـت               منابع، امکانات، نیازها و شرایط اقتصادي     

  .مناسب را اتخاذ نماید

دهد تا با اتکـا بـر    ریزان می پژوهان، سیاستگذاران و برنامه مطالعه اقتصاد توسعه این امکان را به دانشجویان، دانش    

هـاي اقتـصادي، اجتمـاعی،      ماندگی  ري، نابرابري، عقب  نیافتگی نظیر فقر، بیکا      مشکالت عدیده توسعه    دانش تئوریک خود،  

تجربـه توسـعه اقتـصادي    . یابی و راهکار الزم را ارائه نماینـد  سیاسی و فرهنگی را مطالعه و براي رفع این مشکالت ریشه   

قعیـت  دهد که علیرغم داشتن امکانات نظیر شرایط جغرافیایی، موقعیت طبیعی و آب و هوایی، مو          ایران به خوبی نشان می    

فرهنـگ  ) نفـت و گـاز و معـادن   (، منابع غنی    )نه زیاد و نه کم    (، جمعیت مناسب    )بین آسیا و اروپا   (استراتژیک قرار گرفتن    

تـوان گفـت    در بررسی علل می  . نیافته باقیمانده است    این کشور همچنان از نظر اقتصادي توسعه      ) کشور مسلمان (یکپارچه  

اي شناسـایی     ها توجه کرده و کمتـر مـسائل را بـه صـورت ریـشه                الیم و نشانه  که کارشناسان و سیاستگذاران بیشتر بر ع      

  .اند کرده

هاي مناسب   کند تا با توجه به شرایط و مقتضیات کشور سیاست           وضع مذکور اقتصاد توسعه این امکان را فراهم می        

هاي دولتـی و آزاد       تمام دانشگاه اگرچه امروزه خوشبختانه رشد اقتصاد توسعه در        . هاي مناسب تدوین گردد     تحلیل و برنامه  

اما چارچوب کار آموزشی و پژوهش اقتصاد توسعه بسیار     . گردد  در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري تدریس می        

تحـوالت فکـري و   .  میالدي است و نیاز به اصـالح و بازسـازي دارنـد   1980 تا 1960هاي   قدیمی و مربوط به متون دهه     

علیرغم اهمیت این رشته بـراي  .  مستلزم تغییر در فصل دروس در مقاطع مختلف تحصیلی است        دستاوردهاي علمی جدید  

همچنـین تعـداد    . توسعه اقتصادي ایران متأسفانه در زمینه نوآوري، بازسازي و نوسازي متون تالشی صورت نگرفته است              

  .قویت و گسترش دارنداساتید و دانشجویان و کتب و مجالت علمی و تخصصی توسعه بسیار کم و نیاز به ت

  وضع مطلوب. 3

وضع مطلوب آن است که کشور در زمینه مشکالت و معضالت اقتصادي متخصصین و کارشناسان با تجربه داشته     

هاي مشخص تدوین و در دست داشته باشد تا هنگام مواجه شـدن بـا آنهـا                  حل  و براي هر یک از مشکالت نظریات و راه        

بـراي مثـال در مـورد تـورم، رکـود، بیکـاري،       . هاي سیاسی اسـتفاده نمایـد   از آن بسته بدون توجه به شخص مدیر بتواند       

ها و متخصصین وجود داشـته و از          المللی سیاست   اي و بین    نابرابري، فقر، رشد اقتصادي افزایش صادرات، همگرایی منطقه       

رد اسـتفاده قـرار گیـرد و در    هـا مـستقل از شخـصیت فـرد مـو      شـود تـا سیاسـت    این مسئله باعث می. آنها استفاده نماید 
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هـاي مختلـف،      هاي مربوط به اقتصاد توسعه در حوزه        کار گرفته شود باال بردن تعداد رشته        سازي به   گیري و تصمیم    تصمیم

افزایش تعداد متخصصین این رشته در مقاطع کارشناسی، کارشناسـی ارشـد و دکتـري و تجدیـدنظر در متـون درسـی و                        

  .باشند وهشی خاص اقتصاد توسعه در این رابطه حایز اهمیت میحمایت از مقاالت و مجالت پژ

دانشگاه ( درصد 8/9هاي دولتی ساالنه  دهد که تعداد دانشجویان، کارشناسی دانشگاه      تجربه گذشته ایران نشان می    

 درصـد   4/0اي و تخصـصی سـاالنه         دکتـري حرفـه   )  درصـد  8دانـشگاه آزاد    ( درصد   13کارشناسی ارشد   )  درصد 7/5آزاد  

.  درصد رشد داشـته اسـت      5/4 تا   8/3در حالی که تولید ناخالص داخلی حدود        . اند  رشد داشته )  درصد 4/0دانشگاه آزاد نیز    (

التحـصیل کارشناسـی،     درصد فـارغ 5/2به عبارت دیگر هر یک از درصد افزایش در تولید ناخالص داخلی مستلزم افزایش          

  .اي و تخصصی است التحصیل دکتري حرفه صد فارغ در19/0التحصیل کارشناسی ارشد و   درصد فارغ3/3

 درصـدي  6/8ساله و کسب مقام اول در منطقه که مـستلزم نـرخ رشـد سـاالنه               انداز بیست   با توجه به برنامه چشم    

 درصد و دکتري    4/28 درصد، کارشناسی ارشد     5/21التحصیالن کارشناسی باید ساالنه       افزایش در تعداد فارغ   . اقتصاد است 

ساز است زیرا در کنار افزایش کمیت باید به مـسئله      افزایش یابد که امري بسیار خطیر و در عین حال مشکل            درصد 86/0

التحصیالن دانشگاهی در سطوح مختلف شغلی باشـند          ها و نهادها موظف به جذب فارغ        کیفیت توجه نمود و اینکه دستگاه     

  .صادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی استهاي مختلف اقت که این امر مستلزم یک تحول ساختاري در حوزه

اوالً همانگونـه کـه   . اي ایران اسـت  دهنده شاغلین تولیدي و غیرتولیدي در صنایع کارخانه  نشان1جدول شماره ـ  

 5هاي غیرتولیدي در اشتغال بیشتر است و ثانیاً از کل شاغلین صـنعتی کـشور تنهـا کمتـر از                 مشخص است سهم فعالیت   

ایـن وضـعیت در   . در سایر موارد نیز تعداد افراد متخصص بـسیار نـاچیز اسـت            . اند  داده  ین تشکیل می  درصد آنها را مهندس   

کند به عبارت دیگر بر ضرورت افزایش سطح تحصیالت و دانـش کارکنـان صـنایع                  هاي صنعتی صدق می     تک شاخه   تک

  .گردد ها به عنوان موتور رشد اقتصادي کشور تأکید می کارخانه

  راي اقتصاد توسعهسرفصل الزم ب. 4

  چرا اقتصاد توسعه. 1-4

  ماهیت مسئله. 1-1-4

  ـ ویژگی کشورهاي در حال توسعه

  هاي توسعه اقتصادي گیري و شاخص ـ اندازه

  ـ رشد اقتصادي و مسئله توزیع درآمد

  تحوالت نظریه اقتصاد توسعه. 2-1-4

  ـ تحوالت فکري اقتصاد توسعه از دوران بعد از جنگ دوم جهانی



  نامه تحقیق و تدوین نقشه جامع علمی کشور در حوزه اقتصاد سند شیوه

 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ شور اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی ک

96

  هاي رشد و توسعه اقتصادي ـ مدل

  ها و نظریات مربوط به دوگانگی اقتصادي، وابستگی و غیره ـ تئوري

  ـ علل گرایش به نهادسازي براي توسعه

  منابع رشد. 3-1-4

  وري کلی عوامل تولید ـ حسابداري رشد ـ بهره

  کننده رشد و توسعه اقتصادي ـ عوامل تعیین

  رایند توسعه اقتصاديهاي کشاورزي، صنایع و خدمات در ف ـ بخش

  فقر و نابرابري. 2-4

  گیري فقر تعریف و اندازه. 1-2-4

  ـ فقر مطلق و نسبی

  انسانی و شاخص توسعه انسانی، کیفیت زندگی  هاي اجتماعی، سرمایه  ـ متغیرها و شاخص

  ـ توزیع درآمد و تبعات و اثرات آن

  مدیریت توسعه. 3-4

  ـ نقش بخش عمومی و دولت

  ی و نهادهاي غیردولتیـ نقش بخش خصوص

  هاي پولی و مالی ـ سیاست

  ـ مسئله فضاي کسب و کار

  هاي جمعیتی و بازار کار سیاست. 4-4

  ـ رشد جمعیت و مسائل آن

  ریزي خانواده و نقش بخش عمومی و خصوصی ـ برنامه

  ـ اشتغال در بازار کار ـ رسمی و غیررسمی

  هاي تأمین اجتماعی ـ سیاست

  تجارت و توسعه. 5-4

   نظریات تجاري و توسعهـ
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  المللی  هاي بین ـ سازمان

  المللی براي گسترش تجارت جهانی ـ ترتیبات بین

  ها ـ ترکیب تراز پرداخت

  گذاري خارجی ـ سرمایه

  هاي مربوط به بازار سرمایه انداز، تورم و سیاست پس. 6-4

  ـ بازارهاي پولی و مالی

   و بازار پولی ـ بازار سرمایه

  بازار سرمایهـ تحوالت جهانی 

  هاي تثبیتی ـ مدیریت اقتصاد کالن و سیاست

  جهانی شدن و چگونگی آن. 7-4

  المللی و شرایط اقتصاد جهانی هاي بین ـ سیاست

  ها و تهدیدها ـ فرصت

  ـ جریان ورود و خروج سرمایه

  هاي خارجی ـ کمک

  گذاري خارجی در زمینه زنجیره عرضه و شبکه تولید جهانی ـ سرمایه

  هاي مناسب توسعه اقتصادي راتژياست. 8-4

  هاي رشد اقتصادي ـ استراتژي

  هاي توسعه و نهادسازي ـ استراتژي

  هاي تجاري و توسعه اقتصادي ـ استراتژي

  توسعه اقتصادي ایران. 5

هاي اقتصاد ایران باشد و از تمام         ها پتانسیل   ها مزیت   هدف از درس اقتصاد ایران باید آشنایی دانشجویان با واقعیت         

المللی و توسعه در جهت شناخت اقتصاد ایـران یـاري             هاي اقتصادي دانشجویان اعم از مباحث خرد و کالن و بین            آموخته

  .گرفته شود

هاي اقتصادي دوره صـفویه، قاجـار، پهلـوي و بعـد از انقـالب و                  مطالعه تاریخی اقتصاد ایران و تشریح سیاست      . 1

هـاي زیـادي      یافته علیرغم حرکت    اي توسعه   دم دستیابی به موقع به جامعه     نیافتگی فعلی و ع     هاي توسعه   جهت یافتن ریشه  

  .هاي آن براي وضعیت فعلی اقتصاد ایران  که در این زمینه شده و درس

هـاي فرهنگـی    اي تبیـین مؤلفـه   بحث فرهنگ ایرانی اسالمی و چگونگی استفاده از آن در جهت حرکت توسعه  . 2
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ور بررسی نقاط قوت و ضعف فرهنگی جامعه در مواجه با مسائل اقتصادي از قبیل               اجتماعی، سیاسی الزم براي توسعه کش     

  ...گذاري، کارآفرینی، عدالت اقتصادي، وجدان کاري و  تولید ثروت، سرمایه

شناسی کشور،  بحث رشد جمعیت و اثرات آن بر توسعه کشور مورد بررسی قرار گیرد و مسائل مربوط به جمعیت             . 3

تی در نیمه شرقی و غربی کشور، اثرات مهاجرت جمعیت از روستاها به شهر و مسائل حاشیه نـشینی                 توزیع نامناسب جمعی  

  .و اثرات رشد جمعیت بر اشتغال، تورم و غیره بحث و بررسی شود

دالیل دخالت دولت در اقتصاد ایران، نقش درآمدهاي نفتی در این زمینه، پیامدهاي بزرگ شدن بخش دولتـی،                  . 4

هاي مختلـف    چگونگی اجراي صحیح آن و تأثیرات آن بر جنبه44گري دولت ابالغیه اصل    ش تصدي چگونگی کاهش نق  

  .اقتصاد بررسی گردد

هـا، علـل      ریزي، نقاط قوت و ضعف آن و نقش سازمان برنامه در این زمینه علل عدم توفیق برنامه                  بحث برنامه . 5

  . این زمینهها در انداز، چگونگی تحقق آن و نقش برنامه ضرورت سند چشم

ریزي در کشور، مراحل تنظیم و تصویب و اجراي آن، نقاط قوت  بحث بودجه در کشور ـ آشنایی با فرایند بودجه . 6

ریـزي و   ریزي برمبناي صفر نیاز به تحول بر بودجه     ریزي عملیاتی و بودجه     ریزي کشور، بررسی بودجه     و ضعف نظام بودجه   

  .ریزي بررسی تحوالت اخیر بودجه

سی بخش کشاورزي ـ تعیین درجه اهمیت بخش کشاورزي در ایران بررسی راهکارهـاي اسـتفاده بهینـه از     برر. 7

وري در بخش کشاورزي و چگونگی افزایش آن، راهکارهـایی در اسـتفاده از    منابع بخش کشاورزي، علل پایین بودن بهره    

ابل بخـش کـشاورزي و صـنعت در کـشور،          هاي جدید در بخش کشاورزي و ارائه راهکارهایی در جهت عدم تق             تکنولوژي

  .بررسی صنایع تبدیلی و تکمیلی و معین بخش کشاورزي

هاي توسعه صنعتی ایران، جایگزینی واردات، توسعه صادرات و استراتژي اتکـا بـر    بخش صنعت ـ نقد استراتژي . 8

  .منابع بررسی درجه موفقیت آن در ایران و علل عدم توفیق آنها

ی بخش خدمات به خصوص نظام توزیع و بازرگانی داخلـی و خـارجی ـ بررسـی نـواقص      بخش خدمات ـ بررس . 9

سیستم توزیع و عدم تناسب آن با جامعه صنعتی و عصر تولید انبوه، راهکارهاي بهبود نظام توزیع و اصالح آن با توجه به                       

  .نقش تجارت الکترونیک. نیازهاي روزافزون جامعه

زار بورس در ایران و نقش آنها در توسعه کشور، بررسی نقاط قوت و ضعف آنهـا        بررسی نظام بانک و بیمه و با      . 10

سازي بر صنعت بیمه و بانکداري و بازار سرمایه، بحـث بانکـداري               و چگونگی افزایش کارایی آنها بررسی اثرات خصوصی       

  .الکترونیک، راه اندازي کارت اعتباري و تبعات آن

 مورد نیاز براي جمعیت جوان رو به رشد جامعه نقش آفرینـی و تبـدیل   بحث اشتغال و چگونگی ایجاد مشاغل     . 11

هاي مورد نیاز بـراي   فرهنگ کارمندي و کارجویی به کارآفرینی، بررسی نحوه تشکیل مراکز حمایت از کارآفرینان و مؤلفه         

  .رشد کارآفرینی در کشور

آن جهـت نیـل بـه اهـداف سـند        بررسی وضعیت نظام آموزش و پرورش کشور و چگونگی ایجـاد تحـول در               . 12

گیـري از نیروهـاي       هاي مورد و چگـونگی بهـره        ها و تخصص    محور بررسی رشته    انداز و ورود کشور به اقتصاد دانایی        چشم

اي که کارایی نظام آموزشی و پژوهشی کشور در ارتقـاي             گونه  هاي فناوري، صنایع و بخش خدمات به        دانشگاهی در پارك  

  . یافته و باعث کاهش فرار مغزها گرددرفع نیازهاي جامعه افزایش
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ـ . 13  بررسی نکات مثبت و منفی درآمدهاي نفتی بـر اقتـصاد ایـران ـ بررسـی پدیـده        نقش نفت در اقتصاد ایران 

تـر از درآمـدهاي نفتـی، ارائـه           بیماري هلندي در اقتصاد ایران و تأثیر تأسیس صندوق ذخیره ارزي براي استفاده مناسـب              

  .اي کشور جهت هزینه کردن درآمدهاي نفتی در جهت اهداف توسعهراهکارهاي مناسب 

  .بررسی ایجاد سیستم جامعه تأمین اجتماعی در کشور و نقاط قوت و ضعف آن. 14

پـذیر بررسـی    جایگاه تأمین اجتماعی در یک اقتصاد پیشرفته نقش آن در کاهش فقـر و کمـک بـه اقـشار آسـیب            

  .پذیري دهک پایین درآمدي جامعه تماعی فراگیر فقرزدایی و کاهش آسیبها با تأمین اج جایگزینی سیستم یارانه

  تحوالت اقتصاد توسعه. 6

هاي اقتصاد توسعه بازنگري جدي باید صورت گیرد و مفاهیم جدید توسعه در کنار مفاهیم سـنتی آن بـه                 در بخش 

رد ادبیات موجود توسعه بیشتر مـرتبط  هاي مختلف مورد بررسی قرار گی صورت دقیق تعریف تبیین شود و توسعه از دیدگاه     

رنگ شده و لذا بایـد        بندي در جهان بسیار کم      با وجود دو اردوگاه کاپیتالیستی و سوسیالیستی است که امروزه چنین تقسیم           

  .با توجه به وضعیت جدید جهان مباحث جدید طراحی شود

ه و حال آنکه به خصوص پس از انقالب رنگ دیده شد  نکته دوم بحث جهانی شدن و نهادها و دالیل آن بسیار کم           

هـاي فراملیتـی در عرصـه اقتـصاد           تر شدن شـرکت      و فعال  (WTO)ارتباط در جهان و گسترش سازمان جهانی تجارت         

ها و تهدیدات آن براي فرایند توسعه باید به طـور جـدي مـورد                 هاي مرتبط با این پدیده، به خصوص فرصت         جهانی بحث 

هـا و تهدیـدات جهـانی         فرصـت . کارهاي رسیدن به توسعه در عصر جهانی شدن مطرح گردد         بحث و نقد قرار گیرد و راه      

  .شدن براي کشورهاي در حال توسعه بحث و بررسی گردد

باشد که ایـن نیـز مـسئله مهمـی      محور می محور به اقتصاد دانایی مبحث دیگر مرتبط با گذر جوامع از اقتصاد تولید     

محـور زیـر سـاختارهاي خـود را      آن پرداخته شود و ابزارها و پیامدهاي اقتصاد دانایی   تر به     است که باید به صورت مشروح     

هاي توسعه صـنعتی ماننـد جـایگزینی واردات و توسـعه              طلبد و تا حدود زیادي نگرش سنتی به توسعه را در استراتژي             می

 Resource) اتکـا بـر منـابع    همچنین بحث استراتژي. شد را به دیدي جامع و روزآمد تبدیل نماید صادرات خالصه می

Based Strategy)  که براي ایران در زمینه استراتژي توسعه موضوعیت دارد به طور مشروح بحث شود بحث فرهنـگ 

شود حال آنکه فرهنگ یکی  شود یا اصالً به آن توجهی نمی و توسعه نیز در مباحث توسعه یا بسیار گذرا به آن پرداخته می       

هاي دینی و فرهنگی اهمیت بسزایی در شئونات          در کشوري بحث  . ثیرگذار در فرایند توسعه است    هاي تأ   از مهمترین مؤلفه  

  .این بحث باید جایگاهی در شأن در مباحث توسعه داشته باشد. نماید جامعه ایفا می

ت الزامـاً در  بحث عدالت و توسعه نیز مقوله بسیار حائز اهمیتی است که براي دانشجویان تشریح شود که آیا توسعه و عدال  

ـاهش               تقابل با یکدیگر هستند یا می      توان از توسعه به عدالت رسید؟ بحث تعریف عدالت به خصوص عدالت توزیعی و چگونگی ک

هاي مختلـف در مـورد عـدالت نقـد شـود مقولـه              همچنین دیدگاه . باشد  فقر و شکاف طبقاتی از اهم موضوعات در این بحث می          

گیـري سـرمایه    هاي شکل هم دیگري است که باید در مباحث توسعه به آن پرداخته شود و مؤلفهاجتماعی نیز از مباحث م  سرمایه  

ـا    ها در مباحث توسعه تا حدودي مطـرح مـی   Structur alistsهاي ساختارگرایان  اجتماعی مورد بحث قرار گیرد دیدگاه  شـود ام

  . باید اهمیت بیشتري یابدباشد  با نهادگرایان که بحث مهمی نیز میInstitution alistsدیدگاه 



  نامه تحقیق و تدوین نقشه جامع علمی کشور در حوزه اقتصاد سند شیوه

 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ شور اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی ک

100

سازي تکنولوژي داخلی و نقـش      نقش تکنولوژي در توسعه و راهکارهاي صحیح انتقال تکنولوژي و چگونگی بومی           

 در این زمینه نقش آموزش و پژوهش در توسعه و بررسی علل عـدم تطـابق نظـام آمـوزش و                      (D&R)تحقیق و توسعه    

ا و چگونگی ایجاد ارتباط بین نیازهاي جامعه و بررسی انواع تحقیقـات و              پژوهش کشورهاي در حال توسعه با نیازهاي آنه       

هاي مربوط به  بحث. هاي تحقیق به تکنولوژي و محصول و فرایندهاي جدید مورد بررسی قرار گیرد      چگونگی تبدیل یافته  

ـ    فقرزدایی و چگونگی ایجاد سیستم تأمین اجتماعی فراگیر براي حل این مشکل و بحث            ا توسـعه و تـورم،   هـاي مـرتبط ب

  .توسعه و اشتغال

  

  

  

  



 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

  آموزش و تحقیقات در اقتصاد بازرگانی

  بخش بازرگانی و نقشه جامع علمی. 1

  ها تحلیل مشکالت و نارسایی. 1-1

وري و اصـالح فـضاي    شرایط اقتصاد کشور در چند دهه گذشته و عدم حصول نتایج مورد انتظار براي ارتقاي بهره          

اجرایـی کـردن    . وري کل اقتـصاد در سـطح نـازلی قـرار گیـرد               موجب شده است تا بهره     کسب و کار در بخش خصوصی     

هـاي مختلـف      ها و ایجاد انگیزه براي فعالیـت در حـوزه            قانون اساسی نیز در گرو رونق فعالیت       44هاي کلی اصل      سیاست

سعه فضاي کسب و کار     ، توانمندسازي بخش غیردولتی و تو     44هاي کلی اصل      کلید تحقق اهداف سیاست   . اقتصادي است 

وري در بخش خصوصی نیز پایین بوده و اصالح           وري کل اقتصاد در چند دهه گذشته، بهره         به دلیل نازل بودن بهره    . است

هـا بـه      هرچند در اصالح فضاي کسب و کار، تمـامی بخـش          . فضاي کسب و کار در بخش خصوصی امري ضروري است         

د ولی تناسب و تعـادل فـضاي کـسب و کـار در رونـق بخـش تجـارت        عنوان زنجیره مکمل یکدیگر داراي اهمیت هستن    

یافته، موجب رشد     هاي تجاري و بازرگانی نوین در چند دهه گذشته در کشورهاي توسعه             استفاده از روش  . شود  منعکس می 

بنـابراین  . هاي رفاه اقتصادي کـالن ایـن کـشورها نیـز منجـر شـده اسـت              فزاینده حجم تجارت شده و به بهبود شاخص       

گیرنـد و بـسیاري از    المللـی قـرار مـی    هـاي بـین   کشورهایی که نتوانند به بهبود این فضا بپردازد در حاشیه صحنه رقابـت       

اي که در ساختارها و نظام تجاري در          با توجه به تغییرات و تحوالت گسترده      . دهند  هاي کسب و کار را از دست می         فرصت

جانبه ابزار فناوري در تجـارت امـري الزم و    هاي نوین تجاري و ورود همه هها و شیو دنیا ایجاد شده است، استفاده از روش   

هـاي تجـاري بـه اصـالح و ارتقـاي       بر اتخاذ سیاسـت  ضروري است، زیرا رشد تجارت و دستیابی به بازارهاي جدید عالوه  

ار در تجارت به وسیله     ریزي و سیاستگذاري براي اصالح فضاي کسب و ک          برنامه. ها و تشریفات تجاري نیز نیاز دارد        روش

  .هاي نوین تجاري یکی از راهکارهاي اساسی است استفاده از ابزارها و شیوه

هاي اقتصادي در  در بخش بازرگانی توسعه بخش غیررسمی و اقتصاد پنهان و کوچک و محدود شدن فعالیت بنگاه      

سـازد و بـه نقـش دولـت در      اجه مـی گسترش و ادامه این روند، اقتصاد کشور را با معضالتی جدي مو   . بخش رسمی است  

هاي مختلف، رشـد      گیرد و با بسط محدودیت بر بخش        بینی را از جامعه می      ریزي و پیش    زند، قدرت برنامه    جامعه آسیب می  

توان مولود و معلول شرایط نامناسب حـاکم بـر فـضاي کـسب و کـار                   این پدیده را می   . کند  اقتصادي کشور را محدود می    
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ها در بخش رسمی از مراحل اداري پیچیـده و دسـت و پـاگیر                 انست زیرا در فضایی که فعالیت بنگاه      هاي اقتصادي د    بنگاه

کند و زمان طوالنی بـراي پیمـودن آنهـا تلـف              هاي فراوانی را به بنگاه تحمیل می        برخوردار باشد انجام این مراحل هزینه     

دهـد کـه فعالیـت خـود را در بخـش        تـرجیح مـی  تشدید این شرایط بنگاه را از بخش رسمی خارج کرده و بنگاه           . شود  می

هاي فضاي کـسب و   هاي اقتصادي در قالب اصالح شاخص  اصالح فضاي نامساعد تحمیلی به بنگاه     . غیررسمی ادامه دهد  

تواند موجب ایجاد مزیت براي فعالیت در بخش رسمی شده و بر کاهش سهم اقتصاد پنهان و بخش غیررسمی در                      کار می 

شناسی فـضاي    یکی از راهکارهاي مؤثر براي گسترش بخش رسمی اقتصاد و جلوگیري از فساد، آسیب              .اقتصاد مؤثر باشد  

  .هاي مختلف کشور است انجام کسب و کار در بخش

اي برخوردار است زیرا بهبـود   توجه به بخش بازرگانی و به خصوص صادرات در فضاي کسب و کار از اهمیت ویژه              

  .ین بخش قابل مشاهده و سنجش استهاي ا ها در رونق شاخص کلیه شاخص

توانـد مـسائل، مـشکالت و     مطالعه تطبیقی شرایط بخش بازرگانی اقتصاد کشور در مقایسه با سـایر کـشورها مـی          

  .روي این بخش را شفاف سازد راهکارهاي پیش

  شناسی وضع موجود آسیب. 2-1

رویـه    ه درآمدهاي نفتی و استفاده بی     هاي اقتصادي مورد نظر دولت در طول چند دهه گذشته و وابستگی ب              سیاست

هاي اقتصادي بسیار متـورم       از ارز ناشی از فروش نفت خام شرایطی را فراهم آورد که حجم بخش دولتی در تمامی بخش                 

فـروش سـهام   . گـذاري بخـش دولتـی وابـسته اسـت      در شرایطی که رشد اقتصادي کشور بـسیار بـه سـرمایه    . شده است 

هاي دولت بدون توجه به توانمندسازي بخش خصوصی و امکـان              و کاهش حجم سرمایه    هاي دولتی   کارخانجات و شرکت  

تواند به کاهش سطح تولید ناخالص داخلی در کـشور و نـزول نـرخ رشـد                   ها توسط بخش غیردولتی می      جذب این سرمایه  

  .اقتصادي بیانجامد

هـاي    انجام شده در گـزارش    بندي     کشور جهان براساس رتبه    175هاي فضاي کسب و کار در بین          مجموع شاخص 

 در صـدر  2006شود کـه کـشور زالنـدنو در سـال       مشاهده می1، مطابق جدول 2007 و   2006هاي    بانک جهانی در سال   

 نیـز کـشور سـنگاپور از        2007در سال   . پذیرد  کشورهایی است که مقررات انجام کسب و کار در آنها به آسانی صورت می             

  .ر استترین شرایط کسب و کار برخوردا آسان
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 در کار و کسب انجام شرایط ترین سخت و ترین آسان با کشورهایی بندي رتبه. 1جدول

  کار و کسب 2007 و 2006 سال گزارش

  2007سال   2006سال   رتبه

  سنگاپور  زالندنو  1

  زالندنو  سنگاپور  2

  آمریکا  آمریکا  3

  کانادا  کانادا  4

  هنگ کنگ  انگلستان  5

  انگلستان  کنگ هنگ  6

  دانمارك  نماركدا  7

  استرالیا  نروژ  8

  نروژ  استرالیا  9

  ایرلند  ایرلند  10

  )119رتبه (ایران   )113رتبه (ایران   11

  بروندي  مالی  166

  جمهوري آفریقاي مرکزي  سائوتومه و پرنسیپ  167

  سیرالئون  اریتره  168

  سائوتومه و پرنسیپ  جمهوري کنگو  169

  اریتره  نیجر  170

  مهوري کنگوج  بورکینافاسو  171

  چاد  چاد  172

  گینه بیسائو  گینه بیسائو  173

  تیمور شرقی  تیمور شرقی  174

  جمهوري دموکراتیک کنگو  جمهوري دموکراتیک کنگو  175
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هاي تحمیلـی باعـث       ها برآن تأکید شده آن است که مراحل اداري پیچیده و هزینه             نکته مهمی که در این گزارش     

ها با اجراي اصالحات  کارآفرینان و بنگاه  . ن اقتصادي به بخش رسمی، پرهزینه و سخت شود        ها و فعاال    شود ورود بنگاه    می

  .توانند به خلق ثروت در فضاي کسب و کار بپردازند  محور پیشنهادي آن گزارش، می10در 

ها بـه بخـش غیررسـمی در مطالعـات      شود که مهمترین عامل انتقال بنگاه   با بررسی مطالعات مختلف مشاهده می     

شود در برخـی مطالعـات فـرار مالیـاتی محـور              هاي مختلف مربوط می     مختلف با توجه به تمرکز محقق به مسائل و حوزه         

شوند ولـی   ها به اقتصاد زیرزمینی معرفی می   مطالعه بوده و مشکالت نظام مالیاتی به عنوان مهمترین عامل انتقال شرکت           

ار کار و ماحصل مازاد نیروي کار معرفی شده و فـساد، بوروکراسـی و      اي دیگر بخش پنهان اساساً یک پدیده باز         در مطالعه 

هـاي غیررسـمی معرفـی        گر اقتصاد از جمله دالیـل تـشکیل فعالیـت           دار هدایت   هاي حقوقی و نهادهاي عهده      ضعف نظام 

ورود تـرین دلیـل       مطالعات دیگري نیز نارسایی موجود در بخش تجارت و پیچیدگی تشریفات تجـاري را عمـده               . شوند  می

  .کنند ها به بخش زیرزمینی تجارت و قاچاق معرفی می بنگاه

بـرعکس انجـام   . تواند آثاري مخرب و غیرقابل جبران به بار آورد  هرگونه برخورد قهرآمیز و دفعی با این بخش می        

منجر بـه   تواند    در قالب اصالح فضاي کسب و کار می       ... هاي جبرانی، آموزشی و       ها و کمک    اصالحات اقتصادي و حمایت   

هاي ملی به رشد اشـتغال در      بر افزایش تولید در حساب      ورود فعاالن بخش غیررسمی به حوزه رسمی اقتصاد شده و عالوه          

  .بخش رسمی کمکی شایان نماید

دار انجـام اصـالحات       باید عهده   هاي مختلف اقتصاد می     هاي این بخش براي نیروهایی که در بخش         شناخت آسیب 

  .گردند امري ضروري است

  راهبردها براي تحقق وضع مطلوب. 1-3

هاي اقتصادي یکی از مهمترین رویکردهاي سیاسـتی اسـت کـه              ایجاد محیط مساعد و مناسب براي فعالیت بنگاه       

اصالح فـضاي اقتـصادي حـاکم بـر کـشور در      . تواند در رأس اهداف قواي مجریه، مقننه و قضاییه در نظر گرفته شود       می

  .ي تحقق کارایی توأم با عدالت در گرو اصالح فضاي کسب و کار در کشور استراستاي دستیابی به هدف واال

  الزامات.1-4

هاي مختلف و نتـایج اجـراي         التحصیالن با مسائل و مشکالت اقتصادي و اجرایی براساس شاخص           آشنایی فارغ . 1

  هاي مختلف؛  سیاستگذاري

هاي مختلف قانونگذاري، نظارت بر اجرا، با      در حوزه سازان و سیاستگذاران مسائل اقتصادي        آشنایی کلیه سیاست  . 2

   ساله؛20انداز  مشکالت بخش بازرگانی جهت اصالح فضاي کسب و کار به منظور دستیابی به اهداف واالي سند چشم

سازي وضعیت  هاي فضاي کسب و کار در جهت شفاف   آشنایی با تجربیات کشورهاي مختلف در اصالح شاخص       . 3

  سازي آنها؛ حصاي مشکالت، به کارگیري، و در صورت امکان، بومیموجود اقتصادي و ا

بایـد   ریزي نقشه جامع علمی ایـن بخـش مـی    هاي زیر وجود دارد که در برنامه ها و محدودیت در این بخش چالش   

  :مورد توجه قرار گیرد



  آموزش و تحقیقات در اقتصاد بازرگانی
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هـاي مختلـف      هاي بخش  محدودیت منابع مورد نیاز از ابعاد مختلف انطباق با نیازهاي جاري، شناخت از ویژگی             . 1

  اقتصادي؛

گیـري   هاي مطرح در این بخـش و متعاقبـاً پـی     فقدان توجه برخی کارگزاران و مجریان به علمی بودن سیاست         . 2

  روش آزمون و خطا در عمل؛

ها از طریـق کـارورزي،        محدودیت در فراهم کردن شرایط آشنایی عملی دانشجویان با نیازها و مشکالت بخش            . 3

  هاي مشابه؛ ورهکارآموزي، و د

هـاي مختلـف اعطـاي فرصـت      محدود بودن شرایط و امکانات بازآموزي علمی اعضاي هیـأت علمـی از جنبـه        . 4

آوردهـا و   ها، تناسب با نیازها، نظـارت بـر آنهـا، پیگیـري دسـت      مطالعاتی، طول دوره، تعداد دفعات، منابع مالی، تنوع دوره        

  هاي ذیربط؛ رسانی به دستگاه اطالع

  :هاي زیر پاسخ دهد باید به سؤال رتیب نقشه جامع علمی میبه این ت

  چه کمبودهایی در آموزش بخش بازرگانی وجود دارد؟. 1

  باید برخوردار باشند؟ فارغ التحصیالن از چه سطح اطالعاتی در بخش بازرگانی می. 2

  ید برخوردار باشند؟مجریان از چه سطوح اطالعاتی و پیش نیازهاي علمی به عنوان حداقل مورد نیاز با. 3

  هایی براي بازآموزي مربیان و اساتید این بخش ضروري است؟ چه روش. 4

هاي آموزشـی     هاي بازرگانی در برنامه     هایی براي آشنایی عملی و تجربی دانشجویان با نیازهاي بخش           چه روش . 5

  ضروري است؟

  مجریان ضروري است؟هاي آموزشی در بخش بازرگانی به عنوان پیش نیاز براي  چه برنامه. 6

  هایی براي بازآموزي اساتید در بخش بازرگانی و روزآمد کردن اطالعات آنها ضروري است؟ چه روش. 7

  راهکارهاي براي اصالح شاخص فضاي کسب و کار

  :براي ارتقاي شاخص و بهبود رتبه ایران برخی اقدامات به شرح زیر پیشنهاد شده است

  ه کسب و کار؛ـ بهبود و اصالح قوانین مربوط ب

  هاي اطالعاتی الکترونیکی یکپارچه؛ ـ ایجاد بانک

  رسانی دقیق از اصالحات انجام شده در روند کسب و کار؛ ـ اطالع

  ـ اصالح فرایندهاي انجام کار در راستاي کاهش تعداد مراحل؛

عدم پاسخ ادارات ثبت بـه  (بت هاي ساده اداري مانند عدم نیاز به انتظار بنگاه براي پاسخ ادارات ث   ـ استفاده از رویه   

  ؛)شود درخواست بنگاه براي ثبت پس از چند روز مشخص به معناي موافقت با شروع فعالیت بنگاه تلقی می

  تر؛ هاي ساده ـ تبدیل و جایگزینی نیاز به تأیید و ثبت محضري با رویه

  ـ کاهش تکیه بر مدارك؛

  بانک اطالعاتی یکپارچه؛هاي  ـ استفاده از امکانات ثبت کامپیوتري در سیستم

ثبـت در ادارات  (بـه اقـدامی اجرایـی    ) ثبت در مجامع قضایی(ها از یک اقدام قضایی    ـ تبدیل عملیات ثبت شرکت    

  ، و آسان؛)ثبت



  ین نقشه جامع علمی کشور در حوزه اقتصادنامه تحقیق و تدو سند شیوه
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  هاي انجام کار در جهت کاهش زمان و تسریع فرایند شروع کسب و کار؛ ـ اصالح روش

  کامپیوتري؛هاي درخواست شروع کسب و کار به صورت  ـ ارائه فرم

  ؛)هزینه ناچیز و در حد صفر(مورد نیاز براي شروع کسب و کار  ـ کاهش حداقل سرمایه 

  .هاي جانبی تحمیلی به بنگاه ها به تمدید مجوزهاي دریافتی در راستاي کاهش هزینه ـ حذف و عدم تکلیف بنگاه

  راهبردهاي آموزشی.6-1

 اقتصادي در حوزه قانونگذاري، نظـارت و اجـرا بـا تعـاریف و          سازان و سیاستگذاران مسائل     آشنایی کلیه سیاست  . 1

 ساله، اصالح این    20انداز    هاي فضاي کسب و کار تا جهت اصالح این فضا و دستیابی به اهداف واالي سند چشم                  شاخص

  شاخص را در سرلوحه اهداف خود مدنظر داشته باشند؛

ي کسب و کـار را بـا کـشورهاي مختلـف منطقـه و               هاي فضا   کلیه تصمیم سازان کشور، رتبه ایران در شاخص       . 2

گیـري را     هاي مختلف تـصمیم     سازي وضعیت موجود و احصاي مشکالت، حوزه        کشورهاي جهان مقایسه کرده تا با شفاف      

  نسبت به اهمیت اصالح فضاي کسب و کار در کشور تشویق کنند؛

  باال بردن سطح کارایی نیروي انسانی با توجه به نیازهاي روز؛. 3

  ؛ها افزارهاي مورد نیاز در بخش  تسلط نیروي کار بر ابزارهاي علمی و الکترونیکی و سایر امکانات و نرم.4

  اقدامات مشخص عملی. 7-1

  هاي آموزشی و معرفی دروس متناسب با شرایط روز کشور و ابزارهاي علمی جدید؛ هاي برنامه اصالح سرفصل. 1

  ؛هاي مناسب براي دروس جدید تدوین سرفصل. 2

  تر نمودن آموزش؛ کاربردي. 3

  هماهنگی بین آموزش دبیرستانی با دانشگاهی؛. 4

  هاي کارآموزي در محیط کسب و کار؛ ایجاد فرصت. 5

  اصالح نظام ارزیابی به سمت ارزیابی دانش و نه ارزیابی محفوظات؛. 6

 آنها و آموزش متخصصان     ارتباط با مؤسسات اقتصادي در جهت تعامل فعال در جهت شناخت نیازهاي آموزشی            . 7

  متناسب با نیاز؛

  ).التحصیالن دانشگاهی شاغل حتی براي فارغ(هاي بازآموزي براي شاغلین در فضاي کسب و کار  ایجاد دوره. 8

  المللی  تجارت بین. 2

  : اهداف درس. 1-2

کـار و بازرگـانی   الملل و کسب توانایی تحصیل وضعیت کسب و       هاي مهم تجارت بین     آشنایی دانشجویان با نظریه   
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هاي تجاري بر اقتصاد داخلی به ویژه بر متغیرهاي کالن مانند تولید،              در سطح جهانی و همچنین بررسی آثار وضع اولویت        

  .مصرف، اشتغال و حجم تجارت

  : هاي درس سرفصل. 2-2

ـ     (الملل، معیار یـا نـسبت وابـستگی           الملل، مباحث مهم اقتصاد بین      تعریف و اهمیت بین    ، )ودن اقتـصاد  درجـه بـاز ب

الملل، نظریه سوداگران، نظریه مزیت مطلق آدام اسمیت، نظریه مزیت نسبی دیوید ریکاردو نظریه                هاي تجارت بین    نظریه

مرجـع پیـشنهادي، کتـاب      . توان به بحث جهانی شدن در مقدمه اشاره مختصري کرد           در اینجا می  (ها براي     هزینه فرصت 

  ).ها آمده است مطرح شده در ذیل سرفصل

هاي فرصت ثابت و فرایند، منافع ناشی از تخـصص و مبادلـه،    بررسی اساس و منافع حاصل از تجارت تحت هزینه   

  (Offer Curve)هاي پیشنهاد  قیمت نسبی تعادلی را در تجارت، منحنی

  (Terms of Trade)تعریف و انواع رابطه مبادله 

یا قضیه برابر شـدن قیمـت   ) ین ـ ساموئلسون هکشور ـ اوهل  (H-O-S یا قضیه (H-O)نظریه هکشن ـ اوهلین  

هـاي ناشـی از مقیـاس، تجـارت براسـاس شـکاف        عوامل تولید ـ نظریه تجارت درون صنعت، تجـارت براسـاس صـرفه    

هـاي   هاي الگوي ریکاردویی و هکشور، ـ اوهلین، هزینـه   تکنولوژیکی، تجارت براساس الگوي دوران عمر محصول آزمون

  .حمل و نقل

آثار وضع تعرفه در کـشور کوچـک و        ). اي  اي و غیرتعرفه    تعرفه(هاي تجاري     زرگانی، انواع محدودیت  هاي با   سیاست

بنـدي واردات، سـازمان تجـارت جهـانی و جهـانی شـدن،        سهمیه. بزرگ، دالیل وضع تعرفه، نظریه حمایت از صنایع پویا     

  .الملل و توسعه اقتصادي تجارت بین

گمرکـی، بـازار مـشترك و    ...  منـاطق آزاد،  (Economic in Tegration)تجارت هـم پیونـدي اقتـصادي    . 1

  .اتحادیه اقتصادي

  .1386الملل، دومینیک سالواتوره، ترجمه حمیدرضا ارباب، نشر نی، چاپ هشتم،  تجارت بین. 2

  .الملل، دومینگ سالواتوره، ترجمه هدایت پرور، گلریز، نشر نی تئوري و مسائل اقتصاد بین. 3

  .ملل، دکتر مهدي تقوي، انتشارات پیشبردال تجارت بین. 4

  .1381چیان، دانشگاه عالمه طباطبایی،  الملل، مرتضی چینی هاي تجارت بین سیاست. 5

  .1371الملل، محتشم دولتشاهی، طهماسب، انتشارات مخبر،  اقتصاد بین. 6

هاي تجاري براي     سیاست«،  »هاي صنعتی   قوانین تجاري و سیاست   «: بسیار خوب است، البته برخی از نمادین مثل       

توان از منبع زیر به فهرست خود         را نیز می  » هاي چندملیتی   تحوالت عوامل تولید و شرکت    «و  » کشورهاي در حال توسعه   

  ،)و یا هر منبع مشابه دیگر(اضافه کرد 

Carbaugh, J. Robert, «International Economics", 10th Edition, Thomson South, 

Western, 2005.  

  .البته محدودیت زمانی در طول ترم به احتمال بسیار اجازه ارائه کلیه مباحث به شکل کامل را خواهد
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  اقتصاد مالی. 1

 کشور خاورمیانه و کـشورهاي حاشـیه خلـیج          19دهد که در بین       نگاهی به آمارهاي درآمد و تولید سرانه نشان می        

 کشور در گروه درآمد متوسـط  3 کشور در گروه درآمد متوسط پایین و 4، )درآمد کم  (ه درآمد پایین     کشور در گرو   9فارس،  

براساس مقدار درآمد سرانه به دالر ایاالت متحده، درآمد     ) 1999آمار  ( کشور دیگر در گروه با درآمد باال قرار دارند           3باال و   

امـا برحـسب دالر   .  دالر در ترکمنستان دارد660 در تاجیکستان تا  دالر290اي از     سرانه کشورها در گروه کم درآمد دامنه      

  .باشد  در گرجستان می3603 دالر برابري قدرت خرید در یمن تا 688برابري قدرت خرید دامنه درآمد سرانه از 

یه تغییـر   دالر در ترک2900 دالر در قزاقستان تا    1230در گروه کشورها با درآمد پایین مقدار مطلق درآمد سرانه از            

  .کند می

 دالر برابـري  6126 دالر برابري قدرت خرید در قزاقستان تـا          4408برحسب دالر برابري قدرت خرید این دامنه از         

 دالر و برحسب دالر برابري قدرت خرید       3700درآمد سرانه این کشور برابر      . درآمد متوسط آمار تنها براي لبنان وجود دارد       

  .باشد  دالر می4129

 کشوري که آمار آنها وجود دارد ایران برحـسب دالر بعـد از لبنـان و ترکیـه در رده سـوم و                        13ب از بین    ترتی  بدین

  .برحسب دالر برابري قدرت خرید بعد از ترکیه در رده دوم قرار دارد

 کشور منطقه رتبه ایران از نظر درآمد یا تولید ناخالص داخلی سرانه برحـسب               25، در بین    2004براساس آمار سال    

  .باشد  می9 و برحسب دالر برابري قدرت خرید 16دالر 

گذاري ناخالص داخلی به تولید ناخالص داخلی، این نسبت           برحسب شاخص نسبت سرمایه    1998براساس آمار سال    

 16نـسبت مزبـور بـراي ایـران     . دارد) آذربایجان( درصد 34تا ) قرقیزستان(ـ درصد 11 کشور خاورمیانه طیفی از      12براي  

  .باشد ست و از این نظر رتبه ایران هشتم میدرصد ا

  واردات+ صادرات 

  تولیـد  14 ایـن شـاخص بـراي    1999براساس آمار سال ) ــــــ(از نقطه نظر شاخص باز بودن یا تجارت اقتصاد          

  ناخالص داخلی

 14یـسه بـا     در مقا . باشد   درصد در امارات متحده عربی می      7/106 درصد گرجستان تا     3/6اي از     کشور داراي دامنه  

 درصد است که در سطح بسیار پایینی        4/8کشور انتخاب شده که براي آنها آمار وجود دارد، مقدار این شاخص براي ایران               
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 از نظر نسبت صادرات به تولید ناخالص ایران در 2004دهد براساس آمار سال  قرار دارد و ایران را در رده سیزدهم قرار می   

  .باشد ایران هیجده می کشور خاورمیانه رتبه 25بین 

اي از صفر   کشور دامنه13گذاري مستقیم خارجی به تولید ناخالص داخلی این شاخص براي         از نظر شاخص سرمایه   

  . درصد در ارمنستان دارد6/4درصد ایران و در پاکستان تا 

 کشور منطقه که 13هاي تحقیق و توسعه از تولید ناخالص داخلی براي         ، آمار در مورد سهم هزینه     2003براي سال   

  .از نظر این شاخص ایران در رده پنجم قرار دارد. آمار براي آنها وجود دارد

گذاري و تولید براسـاس جـدول       هاي اقتصادي جهت سرمایه     از نظر توسعه مالی یعنی موفقیت در تأمین مالی بنگاه         

  .اند بندي شده  طبقهزیر کشورهاي خاورمیانه و آفریقا در سه گروه سطح توسعه، باال، متوسط و کم

  سطح توسعه مالی. 2

  سطح توسعه پایین  سطح توسعه متوسط  سطح توسعه باال

  جمهوري اسالمی ایران. 1  الجزایر. 1  بحرین. 1

  لیبی. 2  جیبوتی. 2  اردن. 2

  سودان. 3  مصر. 3  کویت. 3

  سوریه. 4  بوریتانی. 4  لبنان. 4

  یمن. 5  مراکش. 5  عمان. 5

    پاکستان. 6  قطر. 6

    تونس. 7  عربستان سعودي. 7

      امارات متحده. 8

  

  . کشور قرار دارد20 در بین این 16بنابراین ایران از لحاظ توسعه مالی در رده 

هـاي کـالن    گذاري، اشتغال و سـایر شـاخص   براساس نظریات جدید در اقتصاد کالن تولید سرانه، مصرف، سرمایه        

هـاي جدیـد بـر آن         فیزیکی، موجودي نیروي کار و آنچه اخیر در نظریه          ایهاقتصادي در یک کشور تابعی از موجودي سرم       

  .باشد انسانی می تأکید شده سرمایه 

وري نیروي انسانی نقـش بزرگـی در افـزایش        تواند با افزایش بهره     انسانی می   هاي کشور بهبود سرمایه       در دانشگاه 

  .درآمد سرانه کشور و رفاه مردم آن داشته باشد

در . یابـد  انسانی ناشی از تحقیق و توسعه، آموزش و فراگیري با انجـام کـار افـزایش مـی         رشد سرمایه    در الگوهاي 
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. شـود  فیزیکی و نیروي انسانی به تولید تحقیق و توسـعه تأکیـد مـی            زا بر تخصیص سهمی از سرمایه         الگوهاي رشد درون  

  .باشد گذاري نیاز می ش، تحقیق و توسعه، و سرمایهبراي ارتقا جایگاه ایران در منطقه به منابع مالی بسیار جهت آموز

هاي مورد اشاره در باال، در ابتدا بستگی بها دادن به تخصیص و تقسیم کار دارد واضح است که یک           بهبود شاخص 

تواند از انجام کاري کـه بـا آن تخـصص ارتبـاط               باشد، می   فرد متخصص بهتر از فردي که داراي تخصص مورد نظر نمی          

انـسانی تأکیـد دارنـد، بـه ایـن مـسئله              هاي رشد که بر اهمیت سـرمایه          بحث فراگیري با انجام کار در نظریه      . یددارد، برآ 

تواند نقش مهمی     هاي کشور با کیفیت باال می       بنابراین تربیت اقتصاددانان آموزش دیده و متخصص در دانشگاه        . پردازد  می

  .در شکوفایی اقتصاد داشته باشد

تربیـت نیـروي    . هاي کالن اقتصادي نامناسب است      ان تا حد زیادي ناشی از اجراي سیاست       مشکالت اقتصادي ایر  

. گـذاري نمـود   بـراي ایـن منظـور بایـد سـرمایه       . باشد  متخصص و انجام تحقیقات براي حل مشکالت کشور ضروري می         

این زمینـه اندیـشید بـسیاري از    ها را افزایش داد و تدابیري بر شناسایی استعدادهاي مناسب بر تربیت در        امکانات دانشگاه 

شناسند و بسیاري به آن عالقه ندارند و تنها براي ورود بـه             ها به رشد اقتصاد در مقطع کارشناسی این رشته را نمی            ورودي

  .کنند دانشگاه آن را به اجبار انتخاب می

هـاي تجـاري و    اسـت هاي کالن، سی هاي اقتصادي مناسب در سه گروه سیاست      در زیر به اختصار در مورد سیاست      

  .شود هاي مالی اشاره می سیاست

  هاي کالن اقتصادي سیاست. 1-2

هاي  هاي کالن اقتصادي کشور در سطح نامناسبی قرار دارند، نرخ تورم باال و مزمن و نرخ              در اقتصاد ایران شاخص   

تورم عمدتاً ناشی از . باشند  کشور میثباتی کالن اقتصادي در   دهنده بی   بیکاري نسبتاً باال همراه با درآمد سرانه پایین نشان        

برخالف آنچه که بسیاري از متخصصان و مردم عادي و سیاستگذاران بـاور دارنـد،               . هاي نامناسب اجرا شده است      سیاست

باشد، یعنی تقاضاي بسیار زیاد مردم براي کاال و خدمات نیست کـه باعـث افـزایش                   تورم در کشور تورم طرف تقاضا نمی      

هـا و نـرخ    زمان سـطح قیمـت     اقتصاد ایران دچار رکود تورمی است که عالمت مشخصه آن افزایش هم           . دشو  ها می   قیمت

معمـوالً در   . باشـد   وري و کاهش توان تولیـد کـاالي اقتـصاد مـی             عامل اصلی ایجاد آن نیز کاهش بهره      . باشد  بیکاري می 

یابـد مـثالً       ناخالص اقتصادي افـزایش مـی      ها سهم بخش خدمات در تولید       مراحل باالي رشد و توسعه اقتصادي در کشور       

باشـد ایـن     درصـد مـی  50 برابر ایران سهم این بخش در حدود 17اي در حدود  براي ایاالت متحده آمریکا با درآمد سرانه   

 درصد در تولید ناخالص داخلی      50دهنده سالمت اقتصاد است، اما در ایران نیز بخش خدمات سهمی در حدود                سهم نشان 

  .دهنده بیماري اقتصاد است اي یک کشور با درآمد پایین این سهم نشاندارد که بر

وري تولید، منحنی عرضه کل اقتصاد را به سمت چپ حرکت داده و باعث افزایش مازاد تقاضا و بـروز         کاهش بهره 

. عامل دیگري که نقش مهمی در حرکت منحنی عرضـه اقتـصاد بـه سـمت چـپ دارد             . گردد  زمان تورم و بیکاري می      هم

کند و هزینه تولیـد از اقتـصاد ایـران     باشد، کاهش ارزش پول ملی به طور مستمر، واردات را گرانتر می    افزایش نرخ ارز می   

  .دهد که به شدت وابسته به واردات است را افزایش می

 هاي کـم مطالعـه باعـث گردیـده کـه دولـت عمومـاً بـراي مهـار تـورم از           اي اي و حرفه  اظهارنظر افراد غیر حرفه   
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ریزان و سیاستگذاران عامل ایجاد بیماري را به غلـط تـشخیص داده و بـراي     برنامه. هاي طرف تقاضا استفاده کند  سیاست

سـازد،   تر می کند، حال بیمار را نیز وخیم    بر این که درد را درمان نمی        کنند که عالوه    درمان آن داروهاي نامؤثري تجویز می     

  .دهد کند بلکه رکود و بیکاري را نیز افزایش می رم را درمان نمیمثالً سیاست کاهش رشد پول نه تنها تو

 در 1970باشند که در نیمـه دوم دهـه         هاي طرف عرضه می     هاي مناسب براي درمان رکود تورمی سیاست        سیاست

در این دو کـشور متخصـصان رشـته اقتـصاد و نـه           . ایاالت متحده توسط ریگان و در انگلستان توسط خانم تاچر اجرا شد           

  .ها عامل بروز مرض را تشخیص داده و راه مناسب را براي درمان آن پیشنهاد نمودند اي حسابداران، مهندسان و غیرحرفه

  هاي تجاري سیاست. 2-2

در برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی کشور، با توصیه برخی از اقتصاددانان لیبـرال دولـت سیاسـت                    

بازپرداخت اصل و فـرع     .  میلیارد دالري روبرو گردید    50 سال ایران با بدهی خارجی       3ظرف  . تعدیل اقتصادي را اجرا نمود    

دولت قادر نبود که واردات ضروري مثالً دارو و شیرخشک مـورد نیـاز مـردم را    . ها، کشور را دچار بحران ساخت   این بدهی 

دم، به خصوص افراد کم درآمد به شـدت   درصد شد و وضعیت اقتصادي مر      50اقتصاد دچار نرخ تورمی در حدود       . وارد کند 

  .بدتر گردید

. این آزادسازي تجاري یا باز کردن درهاي اقتصاد بر روي کاالهاي خارجی به شدت بـه اقتـصاد کـشور ضـربه زد                      

امـا پیوسـتن    . باشـند   امروز نیز بسیاري از متخصصان و غیرمتخصصان موافق پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی می              

ها دوباره مشکل ایجـاد شـده در پایـان برنامـه اول و آغـاز             شرط  زمان تجارت جهانی بدون فراهم آوردن پیش      ایران به سا  

  .آورد برنامه دوم را به وجود می

هاي تجاري مناسب بدون پیوستن به سـازمان تجـارت جهـانی     دهد که با سیاست    بررسی تجربه کشورها نشان می    

براي مثال صادرات چین، بـدون پیوسـتن ایـن کـشور بـه سـازمان        . ره فراوان ببرد  به  الملل    تواند از تجارت بین     اقتصاد می 

ابتدا باید کاال با هزینه پایین و کیفیت قابل قبول تولید کرد و سپس . تجارت جهانی تمامی بازارهاي جهان را پرکرده است 

  .درهاي اقتصاد را باز نمود

نـد کـاهش تعرفـه شـکر و منـسوجات باعـث         هـاي تجـاري در مـواردي مان         سیاست نادرست کـاهش محـدودیت     

با وجود کاهش ارزش ریـال در مقابـل   . ورشکستگی این صنایع و بیکاري بسیاري از کارگران در این دو صنعت شده است    

قاچاق کـاال نیـز     . باشد  هاي سایر کشورها، به مقدار بسیار قابل مالحظه هنوز صادرات غیرنفتی کشور بسیار اندك می                پول

حمایت از صنایعی که قادر به تولید کاال براي صـدور  . ورشکستگی واحدهاي تولیدي در ایران داشته استنقش مؤثري در  

عـدم  . توانند باعـث افـزایش صـادرات کـشور گـردد            باشند، مثالً فرش دستبافت و گیاهان دارویی و غیره می           به خارج می  

اي  شود، باعـث صـادرات فلـه    نها در ایران یافت می هاي آ   حمایت دولت از صادرکنندگان گیاهان دارویی که بیشترین گونه        

فروشیم و پس از فرآوري در خـارج          ما گیاهان دارویی را ارزان می     . آنها و ایجاد ارزش افزوده ناچیز براي اقتصاد شده است         

  . خریم آنها را گران از خارج می

  وشیم؟توانیم آنها را به صورت کنسانتره با ارزش افزوده باالتر به خارج بفر نمی

 درصد صـادرات زعفـران جهـان را دارد، مـا زعفـران            70 درصد زعفران جهان هستیم اما اسپانیا        70ما تولیدکننده   
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فروشیم، اسپانیا آن را از ما خریداري کرده و پس از فرآوري با قیمت بسیار باالتر بـه کـشورهاي                      اي با قیمت ارزان می      فله

  .کند دیگر جهان صادر می

  ش مالیهاي بخ سیاست. 3-2

 از کشورهاي تازه صـنعتی  1980 تا نیمه اول دهه 1970توسعه بخش مالی در خاورمیانه و شمال آفریقا که از دهه      

. اند هاي اخیر کند شده است و امروزه این کشورها از کشورهاي تازه صنعتی شده عقب مانده    شده پیشی گرفته بود در سال     

ده، مثالً ایران اصالحات ارزي، بازارهاي مالی در آنهـا هنـوز کـم عمـق و                 با وجود اصالحاتی که در این کشورها انجام ش        

باشند، بانکها عموماً در مالکیت یا تحت کنترل دولت هستند و مطالبات بسیاري از دولت دارنـد، مقـررات آنهـا     شکننده می 

در نتیجـه بخـش     . باشـد   پایین مـی  المللی در سطح      بین  کهنه و مدیریت آنها ضعیف بوده و ارتباط آنها با بازارهاي سرمایه             

  .گذاري و رشد بازي کند گري مورد نیاز را براي کمک به سرمایه مالی در کشورهاي این منطقه نتوانسته است نقش واسطه

ها در بورس اوراق بهادار تهران، ایجـاد          باشد، کمک به گسترش فعالیت      سطح توسعه مالی در ایران بسیار پایین می       

هـاي   هاي دولتی گسترش شرکت و کاهش شوك وارده به این بخش، همراه با واگذاري سریعتر بانکابزارهاي مالی جدید  

گذاري و رشد دارند، افـزایش        اي بر سرمایه    گري و عمق مالی را که اثر قابل مالحظه          تواند واسطه   گذاري و بیمه می     سرمایه

  .دهد

در ایـن زمینـه نیـز    . ج آن از اقتـصاد کـشور شـود   جاي خرو به تواند باعث ورود سرمایه  هاي مناسب نیز می    سیاست

  .هاي مناسب را با بررسی وضع موجود تشخیص داده و پیشنهاد دهند توانند سیاست اقتصاددانان مالی هستند که می

مجهز . کنند، از این نظر براي کشور بسیار اهمیت دارد          تقویت بهینه علمی جوانانی که در رشته اقتصاد تحصیل می         

ها و اهمیت بیشتر دادن بـه پـژوهش و نـه تنهـا      مند و کارآمد، تجهیز کتابخانه   هاي اقتصاد با اساتید عالقه      هکردن دانشکد 

تواند در این  دهند، می اي قابل قبولی ارائه می ها و حمایت از آن گروه دانشگاهیانی که کار حرفه  حضور فیزیکی در دانشگاه   

  .راستا کارساز باشد

توان یک   همه کشورها وجود ندارد براي حل مشکالت اقتصادي همه کشورها نمی       یک سیاست واحد مناسب براي    

  .سیاست مناسب با تشخیص مشکل و بهترین راه براي بیرون آمدن از آن طراحی باید گردد. نسخه واحد ارائه داد

تواننـد   دیدگان در هر رشته دانشگاهی مـی     این تشخیص مرض و انتخاب بهترین روش درمان براي آنها را آموزش           

  .شناسایی کنند

، شناخت مسائل   )کالن(هاي اقتصادي     هاي اقتصاد باید براي آموزش اقتصاددانان جوان کارآمد، در تحلیل           دانشکده

هاي بـزرگ جهـان       ، و اقتصاد مالی در سطوح تدریس شده در دانشگاه           )المللی  تجارت و مسائل پولی بین    (الملل    اقتصاد بین 

ریـزي و سیاسـتگذاري، در     هـاي دولتـی خـاص برنامـه         توانند در دستگاه    التحصیالن می   ن فارغ همچنی. آماده و مهیا گردند   

هایش با تخصیص بهینـه       ها و محدودیت    و اقتصاد ایران با توجه به توانایی      . ریزان و سیاستگذاران قرار گیرند      خدمت برنامه 

  .دمنابع به سرعت رشد کرده و به اقتصادي پویا و رفاه فزاینده تبدیل گرد

 کـشور  12 خـصوصی از میـان        جز نیروي انسانی ایران از خالص جریان سـرمایه          بر این باید یادآور شد که به        عالوه

گذاري خصوصی نیز در نامناسـبترین وضـعیت قـرار دارد و              خاورمیانه که براي آنها آمار وجود دارد از لحاظ خالص سرمایه          
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 ـ میلیـون   1385 در حـدود  1999ـ میلیون دالر و در سـال  392، 1990خصوصی به کشور در سال  خالص جریان سرمایه 

  .دالر بوده است

 درصـد و  1/1، 1990گذاري مستقیم خارجی نسبت به تولید ناخالص داخلی در کشور در سـال          سهم جریان سرمایه  

  . درصد بوده است3/0 تقریباً در حدود 1999در سال 

 بـه طـور     1990ــ 2000هاي     و توسعه نیز در فاصله سال      از نظر تعداد متخصصین مشغول به کار در بخش تحقیق         

 کشوري که براي آنها آمـار در  11اند و در مقایسه با   نفر در هر یک میلیون نفر در ایران به کار اشتغال داشته     590متوسط  

  .دسترس است در رده ششم قرار دارد

  

  



 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

  آموزش و تحقیقات در اقتصاد کشاورزي

  اقتصاد کشاورزي. 1

  مقدمه

اي که امنیت غذایی بـه عنـوان          هان امروز یکی از مشکالت اساسی بشر تأمین نیازهاي غذایی است، به گونه            در ج 

 جمهـوري اسـالمی ایـران بـه         1404انداز    در سند چشم  . ها قرار گرفته است     هاي دولت   یکی از اهداف مهم سرلوحه برنامه     

هـاي   بـر اتخـاذ سیاسـت    یل به امنیت غذایی عالوه  بدون شک به منظور ن    . عنوان یکی از محورهاي اساسی یاد شده است       

از . اي باشد که تمـامی نیازهـاي جامعـه را بـرآورده کنـد             مطلوب و برخورداري از منابع کافی باید تولید کشاورزي به گونه          

مـین،  ز: گروه اول، عوامل فیزیکی تولید از قبیل      . باشد  سوي دیگر تولید کشاورزي خود نیازمند دو گروه عوامل تولیدي می          

بذر، آب، نیروي کار و غیره که وجود آنها از نظر کمی و کیفی شرط الزم تولید است و گروه دوم عوامل غیرفیزیکی تولید                        

با توجه به اهمیت و ضرورت مدیریت و اقتصاد کشاورزي، ایـن عامـل بـه    . که ریشه در مدیریت و اقتصاد کشاورزي دارند      

براین به منظور تولیـد کـشاورزي مطلـوب و بهینـه، وجـود عوامـل فیزیکـی و                   بنا. گردد  عنوان شرط کافی تولید تلقی می     

به دلیل گستردگی عوامـل فیزیکـی و غیرفیزیکـی از نظـر             . باشند  غیرفیزیکی تولید در کنار هم الزم و ملزوم یکدیگر می         

رشـته مهندسـی   . 1شـود،   هاي معتبر جهان به دو صـورت انجـام مـی           دامنه و زمینه فعالیت، تدریس آن در اغلب دانشگاه        

هاي اقتصاد و هر کـدام مأموریـت    گرایش اقتصاد کشاورزي در دانشکده. 2هاي کشاورزي و    اقتصاد کشاورزي در دانشکده   

  .دارند تا در بخش خاصی از حوزه وسیع اقتصاد کشاورزي ایفاي نقش نمایند

  مهندسی اقتصاد کشاورزي. 1-1

شود کـه   ها اطالق می اي از علوم و روش پردازد، به مجموعه   ه می این رشته که بیشتر به امور اقتصادي درون مزرع        

عوامل اقتصادي مؤثر در امور کشاورزي، روابط اقتصادي موجود بین عوامل تولید کشاورزي و کاربرد اصـول اقتـصادي را                    

مقدار زمین و سـایر  دهد که با  دهد و این امکان را به کشاورز می در تولید و توسعه کشاورزي مورد بحث و بررسی قرار می   

  .لوازمی که در اختیار دارد سود بیشتري به دست آورد

ها از ایجاد این رشته، تربیت نیروهاي متخصص و کارآمدي است که بتواننـد بـا تکیـه بـر دانـش و                هدف دانشگاه 
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 کـشاورزي بـه     هاي اقتصاد خرد، به عنوان کارشـناس اقتـصاد          هاي علمی و تجارب عملی خود و با تکیه بر نظریه            اندوخته

اي و یـا ملـی بپردازنـد و     هاي توسعه کشاورزي و ارزیابی اقتـصادي آنهـا در سـطوح مختلـف منطقـه              تهیه و تدوین طرح   

هاي ریاضی در حل مسائل و مشکالت تولیـد،           هاي تجزیه و تحلیل کمی و ارائه مدل         کارگیري روش   همچنین از طریق به   

مهندسین اقتصاد کشاورزي قوانین خـرد      . نمایند  هکارهاي مناسبی را ارائه می    توزیع و یا مصرف مواد غذایی و مواد خام، را         

کنند تا بتوان از امکانات و منابع موجود در مزرعـه بهتـرین اسـتفاده را نمـود و در                      اقتصاد را در بخش کشاورزي پیاده می      

  .تولید در نقطه بهینه را به دست آورد(نتیجه بیشترین تولید ممکن 

  اد کشاورزيگرایش اقتص. 2-1

شود   ها اطالق می    اي از علوم و روش      پردازد، به مجموعه    این گرایش که بیشتر به امور اقتصادي خارج از مزرعه می          

که عوامل اقتصادي مؤثر در بازار رسانی محصوالت به بازارهاي داخلی و خارجی و همچنین تجارت جهـانی را در توسـعه          

دهد که با استفاده از مقـدار تولیـدي کـه بـه دسـت آمـده         این امکان را میدهد و  کشاورزي مورد بحث و بررسی قرار می      

  . حداکثر سود ممکن به دست آید

ها هم از ایجاد این رشته، تربیت نیروهاي متخصص و کارآمدي است که بتوانند با تکیه بر دانـش و                      هدف دانشگاه 

 بـه عنـوان کارشـناس اقتـصاد      اد خـرد و کـالن،  هـاي اقتـص   هاي علمی و تجارب عملی خود و با تکیه بر نظریـه        اندوخته

هاي توسعه بازارهاي کـشاورزي و ارزیـابی اقتـصادي آنهـا در سـطوح مختلـف جهـانی،                کشاورزي به تهیه و تدوین طرح     

هـاي ریاضـی در    هاي تجزیه و تحلیل کمی و ارائه مدل  کارگیري روش   اي و یا ملی بپردازند و همچنین از طریق به           منطقه

هاي سیاستگذاران و مدیران دولتی در بخش کشاورزي نقش داشته باشند و در حل مسائل و مـشکالت                    ریزي  هبهبود برنام 

  .، راهکارهاي مناسب ارائه نمایندWTOالمللی و الحاق به  موجود در ورود به بازارهاي بین

 کـه دانـشجویان     تفاوت رشته اقتصاد با گرایش اقتصاد کشاورزي و رشته مهندسی اقتصاد کشاورزي در این اسـت               

شان بر علم اقتصاد استوار بـوده و اغلـب کـارورزي خـود را در                  رشته اقتصاد گرایش اقتصاد کشاورزي پایه رشته تحصیلی       

گذرانند ولی دانشجویان رشته      هاي بازرگانی محصوالت کشاورزي می      هاي کشاورزي و شرکت     هاي کشاورزي و بیمه     بانک

بـر دانـش کـشاورزي اسـتوار شـده و اغلـب کـارورزي خـود را در چگـونگی                     مهندسی اقتصاد کشاورزي پایه دروسـشان       

  .دهند ریزي مزارع انجام می سازماندهی، مدیریت و برنامه

بدیهی است که یک دانشجوي رشته اقتصاد با گرایش اقتصاد کشاورزي به دلیل عدم آشنایی کامـل بـا تجربـه و                      

 و یک دانشجوي رشته مهندسی اقتـصاد کـشاورزي بـه دلیـل         خاك و هوا،  / دانش کشاورزي و عوامل طبیعی از قبیل آب       

عدم آشنایی کامل با تجربه و دانش بازارها به خصوص بازارهـاي جهـانی محـصوالت کـشاورزي و عوامـل اجتمـاعی ـ        

توانند بدون گذراندن دروس تکمیلی جانشینان مناسبی براي یکدیگر باشند، ولی در عین حـال             اقتصادي حاکم بر آنها نمی    

بـازار  . کننـده بـوده و الزم و ملـزوم و مکمـل یکـدیگر هـستند            توسعه بخش کشاورزي هر دو مورد داراي نقش تعیین        در  

محصوالت کشاورزي به دلیل این که بسیاري از موارد پیوستگی تولید را ندارد و متغیرهایی مثل آب و هوا و خاك بـر آن                 

بـر آشـنایی      عنی کارشناس گرایش اقتصاد کشاورزي بایـد عـالوه        اي نیازمند است ی     گذارد، به مطالعه تخصصی ویژه      اثر می 

اولیه با مسائل کشاورزي از قبیل اصول زراعت، دامپروري و آبیاري با اصول و مبانی علـم اقتـصاد ماننـد اقتـصاد خـرد و                        
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  .کالن و دیگر دروس تخصصی اقتصاد و بازارهاي محصوالت کشاورزي نیز آشنا باشد

کند از یک سو فعالیت کشاورزان و مـدیران واحـدهاي             اي است که تالش می      م رشته مهندسی اقتصاد کشاورزي ه   

ریـزي و ارتبـاط کارآمـد بـا سیاسـتگذاران و مـدیران در بخـش         کشاورزي را بهینه کند و از سوي دیگر در بهبـود برنامـه      

  .کشاورزي نقش داشته باشد

  اد کشاورزيهاي الزم براي موفقیت در گرایش اقتص توانمندي و ویژگی. 1-2-1

تـر عمـل      هاي ریاضی و علوم تجربـی در ایـن رشـته موفـق              دهد که دیپلم    تجربه نزدیک به سه دهه نشان می      . 1

  .اند کرده

  .کنند موفقتر هستند مندي که با آگاهی و برنامه مشخص این رشته را انتخاب می افراد عالقه. 2

  اهمیت و جایگاه رشته در جامعه. 2-2-1

ولید کشاورزي در امنیت غذایی جامعه و نیز ضرورت توجه به ابعـاد اقتـصادي تولیـد و بـا توجـه بـه               با عنایت به اهمیت ت    

هـاي علـوم    ، اقتصاد کشاورزي به عنوان یکی از شـاخه     )به خصوص کشاورزان ایران   (آشنایی کم کشاورزان در این زمینه،       

اش امـروزه بـه     مطرح شد و با سیر تکـاملی هاي کشاورزي به تدریج  کشاورزي از حدود یک قرن پیش در کنار سایر رشته         

شکل یک دانش منسجم و مدرن در مراکز آموزش عالی و تحقیقاتی در اختیار مـشتاقان علـم و جامعـه کـشاورزي قـرار                         

بر دانش کشاورزي، اصـول علـم اقتـصاد را نیـز فـرا       هاي زراعی، حضور متخصصانی که عالوه در عرصه فعالیت  . اند  گرفته

هـاي تولیـدي محـصوالت        ریزي و تهیـه طـرح        در زمینه برنامه    توانند با استفاده از تجربیات و دانش خود،       گرفته باشند و ب   

کشاورزي به طور اقتصادي فعالیت کنند و در بازارهاي جهانی حضوري فعال داشته باشند، از ضروریات تحـول کـشاورزي           

کند،  یش اقتصاد کشاورزي را به خوبی مشخص میکشور است و این امر، جایگاه و اهمیت رشته مهندسی کشاورزي و گرا    

اي، خشکسالی و بحران انرژي یکی        الخصوص در شرایط فعلی جهان و مشکالت ایجاد شده به خاطر گازهاي گلخانه              علی

تـر از ابـزار    هاي تحت سلطه در آوردن کشورها وابسته کردن از طریق مواد غذایی است کـه ابـزاري بـس قدرتمنـد                      از راه 

  .اشدب نظامی می

هـاي شـغلی و       التحصیالن اقتـصاد کـشاورزي و موقعیـت         هاي فارغ   توانایی. 3-2-1

  هاي کار این رشته محل

آموختگان مهندسی اقتصاد کـشاورزي و گـرایش اقتـصاد کـشاورزي پـس از پایـان                   طور که بیان شد، دانش      همان

، مصرف و صادرات مواد غذایی و مـواد خـام           هاي مختلف تولید، توزیع     توانند در زمینه    تحصیالت و دوره آموزشی خود، می     

  .ها به شرح زیر است هایی را بپذیرند که برخی از موارد مهم این مسئولیت ها مسئولیت مورد نیاز سایر بخش

  مدیریت واحدهاي کشاورزي و دامپروري؛. 1
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  تأسیس واحدهاي تولیدي کشاورزي؛. 2

   آنها؛هاي کشاورزي و ارزیابی اقتصادي تهیه و تدوین طرح. 3

  ؛.توجیه اقتصادي، فنی، مالی یک طرح کشاورزي از نظر اقتصادي و یا مقایسه چند طرح. 4

  ؛...هاي عظیم مرتبط با بخش کشاورزي مانند سدها و  بررسی و مطالعه اقتصادي و مالی طرح. 5

  تهیه الگوي کشت و یا تولید براي واحدهاي کوچک و بزرگ کشاورزي؛. 6

  رآمدهاي تولیدات کشاورزي؛ها و د بررسی هزینه. 7

سازي ریاضی براي تعیین مزیت نسبی، ضرایب فنی عوامل تولید، میزان کارایی آنها و یا تخـصیص بهینـه             مدل. 8

  منابع تولید؛

هاي بازاریابی محـصوالت کـشاورزي بـه منظـور      انجام تحقیقات اقتصاد کشاورزي در جهت شناخت بهتر کانال   . 9

  کاهش ضایعات؛

هاي کلی اصل     هاي تولید در جهت اجراي بندهاي الف و ب از سیاست            هاي خصوصی و تعاونی     کتتأسیس شر . 10

  ؛44

المللی براي معرفی و فروش محصوالت کشاورزي در داخـل و خـارج               تأسیس واحدهاي بازرگانی داخلی و بین     . 11

  کشور؛

  بازاریابی و بازاررسانی محصوالت کشاورزي در داخل و خارج از کشور؛. 12

  ؛)تولید، تحقیق و بازاریابی(هاي مشاوره در امور کشاورزي   تأسیس شرکت.13

  اي و یا ملی در ارتباط با توجیه اقتصادي آنها؛ هاي کشاورزي منطقه همکاري با مهندسان مشاور طرح. 14

  تأسیس واحدهاي تولیدي صنایع تبدیلی در جهت کاهش ضایعات؛. 15

الزم به ذکر اسـت کـه در   .  با مسائل مختلف کشاورزي و اقتصاد کشاورزي       هاي تحقیقاتی در ارتباط     ارائه طرح . 16

هاي بزرگ کشاورزي را معموالً متخصـصین اقتـصاد کـشاورزي بـه               هاي غرب مخصوصاً آمریکا، هماهنگی طرح       دانشگاه

  باشد؛ عهده دارند و دلیل اصلی آن هم اشراف ایشان به مسائل کشاورزي، اقتصادي و اجتماعی می

  هاي علمی اقتصاد کشاورزي؛ ش نظریهآموز. 17

  ها مخصوصاً بانک کشاورزي؛ همکاري با بانک. 18

  هاي بیمه کشاورزي؛ همکاري با صندوق بیمه محصوالت کشاورزي و تأسیس شرکت. 19

  هاي کار هاي شغلی و محل موقعیت. 1 ـ2ـ4

 تبـدیل، توزیـع و مـصرف و         هاي مختلف دولتی، تعاونی و خـصوصی در تولیـد،           مراکز واحدهاي مختلفی در بخش    

باشند، بنـابراین هـر یـک از     اي با مسائل اقتصاد کشاورزي مرتبط می صادرات محصوالت کشاورزي نقش دارند و به گونه       

التحـصیالن ایـن رشـته و گـرایش بـراي تـأمین               این مراکز و واحدها به تناسب ماهیت فعالیت خود، اقدام به جذب فـارغ             

  : از این مراکز به شرح زیر استبرخی. نمایند نیازهاي خود می

  ها و ادارات کل کشاورزي؛ وزارت کشاورزي ـ سازمان. 1

  سازمان تحقیقات و آموزش و ترویج کشاورزي؛. 2
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  وزارت جهاد سازندگی ـ بخش تحقیقات اقتصادي و اجتماعی؛. 3

  بانکها، به ویژه بانک کشاورزي؛. 4

  هاي مهندسان مشاور در امور کشاورزي؛ شرکت. 5

  هاي بزرگ تولید کشاورزي؛  کشت و صنعت.6

  ها و مراکز آموزش عالی؛ دانشگاه. 7

  سازمان تعاون روستایی؛. 8

  ؛)وزارت دفاع(سازمان اتکا . 9

  .هاي تولید روستایی تعاونی. 10

آموختگان مهندسی اقتصاد کشاورزي و گرایش اقتصاد کشاورزي باید به  شایان ذکر است که در مورد اشتغال دانش     

هاي اخیر به اقتصاد کـشاورزي چنـدان اهمیتـی داده         هاي گذشته و تا سال       نکته مهم توجه نمود که متأسفانه در دوره        این

هـاي اخیـر اهمیـت و ضـرورت      شد و زمینه اشتغال تا چند سال پیش براي این رشته مناسب نبود خوشبختانه در سال      نمی

گردد این امر     ان قرار گرفته و روز به روز بر اهمیت آن افزوده می           اقتصاد کشاورزي مورد توجه و اقبال مسئوالن و دولتمرد        

اي   میزان نیاز به مهندسان اقتصاد کشاورزي و گرایش اقتصاد کشاورزي را به طور چشمگیري افزایش داده است به گونـه                   

ن جذب بازار کار شده التحصیل شد  التحصیالن این رشته در زمان کوتاهی پس از فارغ          توان گفت تقریباً تمامی فارغ      که می 

مخصوصاً با توجه به    . التحصیالن فراهم خواهد بود     باشند، در آینده نیز بازار کار بهتري براي این فارغ           و مشغول فعالیت می   

التحـصیالن    شروع خواهد شـد ایـن فـارغ     44هاي اجرایی اصل      هاي آینده کشور که با شروع اجراي قانونی سیاست          برنامه

بـدیهی اسـت    . ها را به عهده خواهنـد داشـت          در محقق نمودن بندهاي الف و ب از این سیاست          مسئولیت و نقش بزرگی   

براي اینکه این فارغ التحصیالن بتوانند به وظایف خود به نحو شایسته عمل کنند رویکرد آموزش باید در آینده رویکردي                    

که در عین حال که بـا بخـش کـشاورزي آشـنایی     کارآفرینانه باشد یعنی ما در آینده نیازمند کارآفرینان کشاورزي هستیم   

شناسند و قدرت    دارند مسائل اجتماعی بعضاً حسابداري، مدیریت و فروش و تبلیغات و بازارهاي جهانی را هم به خوبی می                 

در کـشورهاي  . دارند تا بخش کشاورزي را اعم از خصوصی و تعاونی به حرکت درآورده و با سرعت تمام بـه پـیش ببرنـد        

هـا از کارآفرینـان       التحصیالن این رشته    گیرد و اغلب فارغ     موزش اقتصاد کشاورزي با رویکرد کارآفرینی صورت می       آ  جهان  

  .آن جوامع هستند

  :دهند هایی که این گرایش را ارائه می دانشگاه

  ها ظرفیت دانشگاه. 5-2-1

   نفر در سال80ظرفیت : دانشگاه سیستان و بلوچستان. 1

   نفر در سال80ظرفیت : باییدانشگاه عالمه طباط. 2

  :تعداد مورد نیاز. 6-2-1

» الف«براساس نیازهاي برنامه چشم انداز براي افزایش مقدار مواد غذایی در جهت تأمین امنیت غذایی و بندهاي                  
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  .، تعداد مورد نیاز بسیار بیش از این تعداد است44هاي کلی اصل  از سیاست» ب«و 

  وضعیت موجود رشته) الف

شدگان مناسب نیـست اغلـب داراي معـدل دیـپلم             رسانی کیفیت پذیرفته    به علت ضعف اطالع   :  دانشجو پذیرش. 1

  پایین و پایه علمی ضعیف هستند؛

هـاي اقتـصادي و       شدگان رشته اقتصاد به خاطر نیاز به پایه ریاضـی قـوي در محاسـبات و درك مـدل                    پذیرفته. 2

متأسـفانه اغلـب    . انـد   شده  هاي ریاضی فیزیک انتخاب می      ین دیپلم سنجی همیشه از ب     هایی همچون اقتصاد      گذراندن درس 

بینی دروس ریاضیات پیش قادر به گذرانـدن          رغم پیش   هاي علوم تجربی علی     هاي انسانی و عده معدودي از دیپلمه        دیپلمه

 و صـدمات    دروس ریاضی و آمار نبوده و به همین دلیل پیوسته در معرض اخراج و یا طوالنی شدن زمان تحصیل هستند                   

  روحی شدید متوجه ایشان است؛

مند بشوند و یـا   شوند و پس از مدتی ممکن است عالقه   برخی پذیرفته شدگان بدون هدف به این رشته وارد می         . 3

  ها بپیوندند؛ به خیل اخراجی

  کمبود دروس تخصصی کشاورزي؛. 4

  اختیاري بودن دروس تخصصی کشاورزي؛. 5

  مراکز کشاورزي و واحدهاي تبدیلی کشاورزي؛کمبود بازدیدها از مزارع و . 6

کمبود اساتید متخصص به دلیل کم بودن تعداد واحدها و غیراقتصادي بودن استخدام اساتید تمـام وقـت بـراي       . 7

  هر درس؛

  هاي اقتصاد و عدم درك صحیح مسئولین از این رشته؛ غریبه بودن گرایش کشاورزي در بین سایر گرایش. 8

هـا و در نتیجـه عـدم اسـتقبال دانـشجویان از         آوري بخش کشاورزي در مقایسه با دیگر بخش       پایین بودن سود  . 9

ها در بیمه و بانک و حتی شـرکت نفـت بـوده               کارآموزي و کارورزي در بخش کشاورزي، به طوري که بیشترین کارورزي          

  است؛

  ها به طور خاص؛ نشگاهضعف کارآفرینی به دلیل ضعف فرهنگ کارآفرینی در جامعه به طور عام و در دا. 10

عنـاوین  (ضعف برنامه درسی، عناوین دروس و محتوي و روشن نبودن اهداف آموزشـی و فـارغ التحـصیالن                   . 11

  ؛)درسی ضمیمه است

مند به کـار دولتـی و پـشت میزنـشینی بـه جامعـه                 التحصیالن عالقه   در نتیجه حاصل آموزش فعلی ارائه فارغ      . 12

  .باشد می

  وضعیت مطلوب) ب

 بسیار رقابتی جهان و مشکالت کشاورزي و کمبود مواد غذایی، نیاز به استفاده بهینه از منابع و آماده شدن    وضعیت

براي رسیدن بـه اهـداف بلنـد برنامـه چهـارم،      . سازد تر می  را روز به روز پررنگ     WTOبراي پیوستن به اقتصاد جهانی و       

التحصیالن به خـوبی تعریـف و بـه     ایش از نظر کیفیت فارغ ساله الزم است وضعیت مطلوب این گر       20انداز    پنجم و چشم  



  آموزش و تحقیقات در اقتصاد کشاورزي

 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

121

  .مرحله اجرا گذاشته شود

 سـاله و در عـین حـال    20انداز  ریزي و هماهنگی کامل با اهداف و نیازهاي برنامه چهارم و پنجم و چشم   برنامه. 1

  ؛)باشد ذاري میدر حال گذراندن مراحل نهایی قانونگ (44ابالغیه مقام معظم رهبري و الیحه اجرایی اصل 

  التحصیالن هدفمند؛ فارغ. 2

  التحصیالن خالق، نوآور و کارآفرین؛ دانشجویان و فارغ. 3

هاي مختلف بخش کشاورزي اعم از مزرعـه، بـازار و خـدمات      هاي کارآموزي، کارورزي و بازدید از بخش        برنامه. 4

  وابسته به کشاورزي؛

هـاي خـصوصی و     در جهت گسترش بخـش 44اي کلی اصل ه  براي اجرایی شدن بندهاي الف و ب از سیاست        . 5

 نیازمند افزایش کمیـت و کیفیـت        1393تا پایان سال    % 25فعلی به   % 5تعاونی و مخصوصاً افزایش سهم بخش تعاون از         

توان با اصالح برخی دروس این گرایش را در جهت تأمین نیازهـاي بخـش تعـاون        گرایش اقتصاد کشاورزي است که می     

  .به عبارت دیگر رویکرد آموزش باید رویکرد کارآفرینی باشد. ودنیز هدایت نم

  هاي مورد نیاز جهت رسیدن به وضعیت مطلوب استراتژي) ج

، 44هـاي کلـی اصـل     ریزي جهت رسیدن به نیازهاي کمی و کیفی اجرایی بندهاي الف و ب از سیاسـت              برنامه. 1

  هاي خصوصی و تعاونی؛ توسعه بخش

  قویت ابعاد نظري و مخصوصاً ابعاد کارآفرینی؛اصالح دروس در جهت ت. 2

  آموزان؛ معرفی بهتر گرایش به جامعه و دانش. 3

گزینش دانشجو با هدف روشن، پایه علمی قوي و باانگیزه و مصمم به رشـد بخـش خـصوصی و تعـاونی و بـا              . 4

  هاي اقتصادي؛ روحیه کارآفرینی جهت انجام فعالیت

  اتید مجرب و امکانات مورد نیاز؛تأمین نیازهاي رشته از نظر اس. 5

  :در عین حال در سطح کالن کشور هم موارد زیر باید بادقت عمل شود. 6

  ها و راهبردهاي پژوهشی، فناوري و آموزشی، ـ نوسازي و بازسازي سیاست

  ،44هاي کلی اصل  ـ توسعه ساختارها و زیربناها براي اجراي بندهاي الف و ب از سیاست

  هاي کوچک و متوسط و بهبود فضاي کسب و کار و ایجاد امنیت شغلی، ـ حمایت از بنگاه

  ـ حمایت بیشتر از کارآفرینی و رشد،

  .هاي مدیریت کارآفرینی ـ ایجاد رشته اقتصاد کارآفرینی در کنار رشته
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  آموزش و تحقیقات در اقتصاد منابع طبیعی

  اقتصاد منابع طبیعی. 1

  مقدمه. 1-1

منـابع طبیعـی   . هاي فعلـی و آینـده تعلـق دارد    شود و به نسل  ملی کشور محسوب می   منابع طبیعی جزئی از ثروت    

منـابع  . گـردد  تقـسیم مـی  . ناپـذیر  پایـان (و منابع طبیعی تجدیدپذیر     ) پذیر  پایان(ناپذیر  عمدتاً به دو گروه عمده منابع تجدید      

ویژگی این منابع آن است کـه  . باشند دن میپذیر شامل منابعی از قبیل نفت خام، گاز طبیعی، زغال سنگ و سایر معا               پایان

در این راستا نکته اساسی آن است که این منابع چگونه استخراج شـوند و  . رسد برداري از آنها عمرشان به پایان می    با بهره 

هـا در رابطـه بـا         هـاي اقتـصادي و سیاسـتگذاري        چـالش . برداري قرار گیرنـد     یا طی چه دوره زمانی بهتر است مورد بهره        

پذیر مورد بحـث و   برداري و مدیریت کارآمد منابع طبیعی، از جمله مسائلی است که الزم است در رابطه با منابع پایان            رهبه

  .بررسی علمی قرار گیرد

بـرداري کنـد و    تواند هم از آنها بهـره  منابع طبیعی تجدیدپذیر منابعی هستند که در طبیعت وجود دارند و انسان می   

توان از آنها براي همیشه استفاده        برداري مناسب، می    ا کمک نماید، بنابراین با اتخاذ یک شیوه بهره        هم به تداوم حیات آنه    

بـرداري را   در این زمینه هدف اصلی ایـن اسـت کـه شـرایط بهـره              . هایی از این قبیل هستند      ها و مراتع مثال     نمود، جنگل 

بـرداري    تداوم یابد و ثانیاً مالك و معیارهاي بهره       ) ثال جنگل به طور م  (اي تعیین نماییم که اوالً چرخه حیات منابع           گونه  به

ها و قوانین مربـوط بـه         همچنین مالحظات اقتصادي در خصوص بررسی سیاست      . رعایت گردد ) جنگل(اقتصادي از منابع    

یل اقتصادي رعایت گردیده و تجزیه و تحل) شامل آب، زمین، جنگل، مرتع و شیالت(برداري از منابع طبیعی در ایران      بهره

  .هاي توسعه منابع طبیعی در ایران مدنظر قرار گیرد طرح

  طرح مسئله. 1ـ1ـ1

هاي کاربردي  هاي کشور عدم توجه به زمینه   یکی از نقاط ضعف اساسی آموزش و تدریس حوزه اقتصاد در دانشگاه           

هـاي خـود بـا     آموختـه آموختگـان اقتـصاد در انطبـاق     این وضعیت موجب شده اسـت دانـشجویان و دانـش        . اقتصاد است 

هاي بسیار مهم اقتصاد کاربردي در کشور ما اقتصاد منـابع       یکی از زمینه  . هاي اقتصاد جامعه با مشکل مواجه شوند        واقعیت
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یابد که توجه کنـیم کـشور مـا از لحـاظ              اهمیت این شاخه کاربردي به خصوص زمانی اهمیتی دوچندان می         . طبیعی است 

این در حالی است که در مورد منبع طبیعی بسیار مهم آب کشور ما با کمبود شدید و    . ستبعضی منابع طبیعی بسیار غنی ا     

در مورد غالب منـابع طبیعـی       . دهنده اهمیت توجه به اقتصاد منابع طبیعی است         این وضعیت نشان  . قابل توجه مواجه است   

سؤالی که در اینجا اهمیت   .  و تغییر دارند   اصول اقتصادي و رفتاري اقتصاد خرد که مبناي اقتصاد منابع است نیاز به تعدیل             

  .هایی باید ایجاد گردند یابد این است که این تعدیالت و تغییرات چه هستند و درچه جهات و زمینه می

  جایگاه رشته. 1ـ1ـ2

با توجه به اهمیت منابع طبیعی در اقتصاد کشور جایگاه ایـن حـوزه در اقتـصاد توسـعه و مـدیریت کـشور روشـن                     

ر این راستا کافی است به منابع آب به عنوان یک منبـع تجدیدشـونده و منـابع نفـت و گـاز بـه عنـوان منـابع                       د. شود  می

به طور حتم بدون داشتن دید اقتصادي عمیق تنها در زمینه این گروه منابع مهم توسعه اقتـصادي و     . پذیر اشاره شود    پایان

  .شداجتماعی در کشور اگر غیرممکن نباشد، بسیار مشکل خواهد 

  مبانی نظري و روشی. 1ـ2

 77پذیر ابتـدا یعنـی      برداري بهینه منابع طبیعی پایان      در خصوص نحوه بهره   . 1ـ2ـ1

 مبانی نظـري آن را مطـرح   Harrold Hotelling) 1931(سال پیش هارولد هتلینگ 

  .نمود که به تدریج تکامل یافته است

  هاي علم و فناوري رشته اولویت. 1ـ3

  ها یتتعیین اولو. 1ـ3ـ1

مهمتـرین کمبودهـاي    . ها براساس کمبودهاي موجود تعیین شـوند        در حوزه اقتصاد منابع طبیعی بهتر است اولویت       

تـوان از   در این زمینه می. موجود در زمینه اقتصاد منابع طبیعی کمبود و یا حتی نبود مستندات و مدارك علمی معتبر است              

نگاهی ساده بـه لیـست   . ی ـ پژوهشی و علمی ـ ترویجی ادواري است   ، مجالت علم)اعم از فارسی و التین(کمبود کتب 

کمبود دیگـري کـه     . دهد  هاي اقتصاد کشور این کمبود مهم را نشان می          هاي دانشکده   کتب و مجالت موجود در کتابخانه     

  .هاي علمی و تخصصی است ها و همایش هاي علمی و عدم برگزاري کنفرانس خورد نبود انجمن بیشتر به چشم می

  ها توجیه اولویت. 1ـ3ـ2

اي کـه بـا زمینـه     خواننـده . کمبودهاي مذکور کامالً واضح و آشکار هستند و رسیدن به آنها نیاز به مستندات ندارد              
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  .آموزش و تحقیق در زمینه اقتصاد منابع طبیعی آشنایی هرچند اندك داشته باشد، به موارد ذکر شده اذعان خواهد داشت

  علم و فناوري رشته هاي  شاخص اهداف و. 1ـ4

  اهداف. 1ـ4ـ1

  ـ ارائه شناخت کلی وضعیت موجود منابع طبیعی کشور

  هاي اقتصادي در زمینه منابع طبیعی ـ شناخت مبانی نظري و تاریخ اندیشه

  ـ ارائه الگوهاي برداشت و استخراج بهینه منابع طبیعی تجدیدپذیر

  پذیر  طبیعی پایانـ ارائه الگوهاي تغییرات قیمت و مسیر استخراج منابع

  المللی مرتبط با مدیریت و سیاستگذاري منابع طبیعی ـ بررسی وضعیت نهادهاي داخلی و بین

  ها شاخص. 1ـ4ـ2

  هاي مختلف ـ تعداد واحد اجباري و اختیاري دوره کارشناسی در گرایش

  هاي مختلف ـ تعداد واحد اختیاري و اجباري دوره کارشناسی ارشد و دکتري در گرایش

  ها و سطوح مختلف وجود یا عدم وجود رشته یا گرایش مستقل اقتصاد منابع طبیعی در دورهـ 

  هاي کارشناسی ارشد و دکتري هاي تهیه شده در دوره نامه ـ تعداد پایان

  ـ تعداد کتب و مقاالت و مجالت چاپ شده

  هاي برگزار شده ها و کنفرانس ـ تعداد همایش

  شناسی وضع موجود آسیب. 5

  لیل مشکالت و نارسایی نهاديتح. 1ـ5

. به طور کلی دانش اقتصاد منابع طبیعی در مؤسسات اجرایی و علمی کشور چندان مورد توجه قـرار نگرفتـه اسـت          

بخـش عمـده منـابع طبیعـی     . ها و اصول اقتصادي نـدارد  نهادهاي اجرایی و به خصوص دولت توجه چندانی به زیرساخت 

در ایـن زمینـه   . شود تی و مطابق اصول سنتی موجود در جوامع پراکنده مدیریت میبه صورت سن) جز نفت و گاز     به(کشور  

همین وضـعیت باعـث شـده اسـت کـه      . توان وضعیت منابع آب کشور و یا وضعیت مراتع کشور را مورد توجه قرار داد             می

اري بـیش از حـد و   بـرد   غالب منابع طبیعی تجدیدشونده کشور در معرض دسترسی مشترك قرار گیرند و در نتیجـه بهـره                

  .غیراصولی از آنها صورت پذیرد

در هیچیـک از    . شـود   توجهی در مؤسسات و نهادهاي علمی کـشور نیـز مـشاهده مـی               متأسفانه همین وضعیت بی   

هـا اقتـصاد منـابع     در بسیاري از این دانشکده. هاي اقتصاد کشور رشته یا گرایش اقتصاد منابع طبیعی وجود ندارد           دانشکده
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همین وضعیت باعث شده است متخصـصین انـدکی جـذب اقتـصاد         . شود   واحدي تدریس می   3ر یک درس    طبیعی فقط د  

از کمبود متخصص و محقق در      ) اعم از نهادهاي اجرایی و علمی     (به همین دلیل در حال حاضر کشور        . منابع طبیعی شوند  

لعات و مـستندات علمـی در ایـن زمینـه           یکی از پیامدهاي این وضعیت کمبود مطا      . برد  زمینه اقتصاد منابع طبیعی رنج می     

  .مهم است

هاي معتبر کشور به این رشته مهم         هاي کشاورزي بعضی از دانشگاه      دهد دانشکده   بررسی وضعیت موجود نشان می    

هاي تهیه شـده در زمینـه اقتـصاد منـابع             نامه  براي مثال تعداد دروس ارائه شده و تعداد پایان        . اند  توجه بیشتري نشان داده   

هاي اقتصاد این     هاي تهران، تربیت مدرس و شیراز خیلی بیشتر از دانشکده           هاي اقتصاد کشاورزي دانشگاه      در گروه  طبیعی

شاید یکی از دالیل عمده این وضعیت توجه بیش از حد به مسائل اقتصاد کالن در قالب مشکالت روزمره       . هاست  دانشگاه

کند و به دلیل قرابت به مسائل سیاسی و           جویان را جذب خود می    و در دسترس اقتصاد کشور است که غالب اساتید و دانش          

توان مستثنی نمود که بـه دلیـل    در این زمینه فقط موضع نفت را می. کند روزمره کشور توجه بیشتري را به خود جذب می  

اد انـرژي   در وضعیت حاضر بـراي مثـال درس اقتـص         . گیرد  اهمیت باالي اقتصادي و سیاسی آن بعضاً مورد توجه قرار می          

گیرد؛ این در حالی است که پایه و مبناي ایـن درس    بیشتر از درس اقتصاد منابع طبیعی مورد استقبال دانشجویان قرار می          

هـا و     ریـزان آموزشـی دانـشکده       جالب توجه است که این موضـوع از چـشم مـدیران و برنامـه              . اقتصاد منابع طبیعی است   

  .ها نیز مغفول مانده است دانشگاه

   تحلیل مشکالت و نارسایی دانش.2ـ5ـ1

. وضعیتی که در بند قبل تشریح شد اثراتی مستقیم و غیرمستقیم در ایجاد دانش در رشته اقتصاد منابع طبیعی دارد              

. انـد   هاي فارسی موجـود ترجمـه شـده         اغلب کتاب . کننده است   وضعیت موجود دانش اقتصاد منابع طبیعی در کشور نگران        

دهد اصل متن و مطالب و الگوهاي این کتب یکسان هستند مشکل دیگري که در ایـن                   ن می بررسی دقیق این کتب نشا    

در ایـن مـورد   . هاي اقتـصاد منـابع طبیعـی اسـت     خورد دانش اندك اقتصادي بعضی از مترجمین کتاب     زمینه به چشم می   

 اشـتباهاتی کـه در ترجمـه        .هاي منتشر شده توسط جهاد دانشگاهی دانشگاه فردوسی مشهد اشاره نمود            توان به کتاب    می

  .شود هاي فوق وجود دارد باعث مشکالت زیادي براي خواننده می مطالب و اصطالحات اقتصادي در کتاب

هاي اصلی اقتصاد منابع طبیعی مشکالت اساسی منابع طبیعی کشور ما را              یک نکته بسیار مهم این است که کتاب       

اي اقتصاد منابع طبیعی چاپ شده در کشور موضـوع اقتـصاد منـابع آب    ه  براي مثال در هیچیک از کتاب     . گیرند  در بر نمی  

کنند مجبورنـد مطالـب را از منـابع        مدرسینی هم که موضوع اقتصاد منابع آب را تدریس می         . مورد توجه قرار نگرفته است    

 انطبـاق انـدکی بـا    ها اسـت کـه   نمونه دیگر سرفصل اقتصاد جنگل ارائه شده در کتاب     . آوري نمایند   اي پراکنده جمع    مقاله

  .ها دارد مشکالت اقتصادي کشور ما در زمینه جنگل

  راهبردها، الزامات و اقدامات براي تحقق وضع مطلوب. 6ـ1

واضح است که توجه . قبل از اینکه به راهبردها و اقدامات عملی پرداخته شود تدوین و تبیین وضعیت مطلوب است  

بر همـین اسـاس   . کند انداز یک رشته علمی کفایت نمی عیت مطلوب و چشمساله براي تدوین وض     انداز بیست   به سند چشم  
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گنجد و خود نیازمند توجهی عمیق و تالش عظـیم    پرداختن به این موضوع مهم در این نوشتار با توجه به اختصار آن نمی             

  .گیرند  اشاره قرار میاما در حد تنویر موضوع و براساس تجربه در ذیل بعضی راهبردها، الزامات و اقدامات مورد. دارد

  راهبردها. 1ـ6ـ1

  .ـ توجه بیش از پیش به اقتصاد کاربردي

  .هاي مشکالت اقتصادي کشور ـ توجه به اهمیت رشته اقتصاد منابع طبیعی به عنوان یکی از زمینه

  .ـ توجه وافر به تولید علم در این زمینه مهم

  .هاي کاربردي علم اقتصاد  مهمترین رشتهـ مطرح کردن رشته اقتصاد منابع طبیعی به عنوان یکی از

  .ـ تشویق و حمایت محققین و اساتید به ایجاد مستندات علمی نوین در زمینه اقتصاد منابع طبیعی

  .ها ـ توجه بیشتر به تحقیقات و عناوین پژوهشی اقتصاد منابع طبیعی در دانشگاه

اجرایی کـشور در زمینـه توسـعه تحقیـق در زمینـه      ها، نهادها و مؤسسات     ـ همکاري مستقیم و علمی با وزارتخانه      

  .اقتصاد منابع طبیعی

  .هاي علمی مرتبط با اقتصاد منابع طبیعی ـ حمایت از نهادها و انجمن

  اقدامات مشخص و عملی. 1ـ6ـ2

              واحـد در کلیـه      3 واحـد در دوره کارشناسـی و         6 گسترش واحدهاي درسی مرتبط با اقتصاد منـابع طبیعـی بـه 

  کارشناسی ارشد؛هاي  گرایش

ایجاد انگیزه و تشویق چاپ مجالت علمی ـ پژوهشی به مؤسسات علمی معتبر؛   

هاي معتبر؛  تأسیس مراکز تحقیقاتی مرتبط با موضوع اقتصاد منابع طبیعی توسط دانشگاه  

اندازي انجمن علمی اقتصاددانان منابع طبیعی و محیط زیست؛  تأسیس و راه  

اتی دانشجویی اقتصاد منابع طبیعی؛هاي مطالع  تشکیل گروه  

هاي مطالعاتی دانشجویی اقتصاد منابع طبیعی؛  تشکیل گروه  

برگزاري ادواري کنفرانس ملی اقتصاد منابع طبیعی و محیط زیست؛   

هاي علمی مرتبط؛  تشکیل قطب  

هاي علمی مرتبط؛  طراحی سایت  

  دکتري اقتصاد منابع طبیعی در کـشور بـه منظـور ایجـاد      اجرا و تداوم برگزاري دوره آموزشی کارشناسی ارشد و 

یک دیدگاه علمی ـ کاربردي و کالسیک در خصوص نقش و اهمیـت منـابع طبیعـی، آشـنا شـدن بـا الگوهـاي تحلیـل          

هاي حفاظتی و فنی بر حفـظ ذخـایر و جریـان              پذیر و تجدیدپذیر و ارزیابی تأثیر سیاست        برداري از منابع طبیعی پایان      بهره

  .برداري از آنها و تربیت نیروي انسانی متخصص با قدرت تجزیه و تحلیل و بینش علمی ضروري است بهره

  .گیري از تسلط بر دانش مدون اقتصاد منابع طبیعی قادر خواهند بود التحصیالن این دوره با بهره فارغ

ربـط برعهـده گرفتـه و         ذيهاي الزم را در زمینه تخصصی         به عنوان مدیر و کارشناس ارشد، هدایت سیاست       ) الف
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  .گیري، ارائه طریق نمایند براي حل و فصل مسائل اقتصادي منابع طبیعی در سطوح مختلف تصمیم

  .به عنوان مدرس براي تدریس این رشته در مؤسسات آموزشی خدمت نمایند) ب

 وزارت جهاد کشاورزي   ریزي کشور،   هاي نفت و نیرو، سازمان مدیریت و برنامه         به عنوان کارشناس در وزارتخانه    ) ج

  .و وزارت معادن و فلزات انجام وظیفه نمایند

به عنوان محقق به پژوهش و کسب اطالعات و آمار مورد نیاز پرداخته با تجزیـه و تحلیـل آن نقـش مـؤثر در                         ) د

  .گیري سیاستگذاران داشته باشند تصمیم

  سرفصل اقتصاد منابع. 7-1

  مفاهیم و تعاریف اولیه) الف

  ریف منابع طبیعیتع. 1) الف

  انواع مصارف منابع طبیعی. 2) الف

  انواع عرضه منابع طبیعی. 3) الف

  خوانیم چرا منابع طبیعی می. 4) الف

  هاي اقتصادي منابع طبیعی مرور اندیشه. 1-7-1

  اقتصاددانان بدبین. 1ـ1

  مالتوس. 2ـ1

  ریکاردو. 3ـ1

  پیگو. 4ـ1

  جونس. 5ـ1

  میل. 6ـ1

  نبی اقتصاددانان خوش. 7ـ1

  روند قیمت و کمیابی منابع طبیعی. 8ـ1

  توسعه پایدار. 9ـ1

  هاي جدید در منابع طبیعی و محیط زیست نگرانی. 10ـ1

  اقتصاد زمین. 1ـ7ـ2

  آشنایی با وضعیت کلی اراضی در ایران. 1ـ2

  Land Resourcesتعریف منابع زمینی . 2ـ2

  تقاضا و عرضه زمین. 3ـ2

   زمینعوامل مؤثر بر تقاضا و عرضه. 4ـ2
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  ها و مصارف زمین کاربري. 5ـ2

  ظرفیت کاربري زمین. 6ـ2

  نظریه رانت. 7ـ2

  رانت ناشی از کیفیت. 8ـ2

  رانت ناشی از موقعیت. 9ـ2

  تابع رانت ـ فاصله. 10ـ2

  مثلث رانت ـ فاصله. 11ـ2

  گذاري زمین کاربرد رانت در ارزش. 12ـ2

  کاربرد رانت در تخصیص زمین. 13ـ2

  برداري رههاي به نظام. 14ـ2

  برداري خصوصی بهره. 15ـ2

  برداري دولتی بهره. 16ـ2

  دسترسی مشترك. 17ـ2

  بري نظام سهم. 18ـ2

  اقتصاد شیالت. 1ـ7ـ3

  نقش و اهمیت حقوق مالکیت. 1ـ3

  بررسی وضعیت کلی شیالت و مصرف ماهی در کشور. 2ـ3

  انواع منابع آبزیان. 3ـ3

  تعادل اقتصادي ایستا. 4ـ3

  ادي پویاتعادل اقتص. 5ـ3

  منحنی عرضه آبزیان. 6ـ3

  کنترل و سیاستگذاري در فعالیت صیادي. 7ـ3

  دخالت مستقیم. 8ـ3

  دخالت غیر مستقیم. 9ـ3
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  زیست آموزش و تحقیقات در اقتصاد محیط

  »اقتصاد محیط زیست«. 1

  : است2نیاز این درس اقتصاد بخش عمومی  پیش

هاي سنگین آن از دیر زمانی اسـت کـه وارد زنـدگی بـشر شـده و اعتـراض                      هرچند مسئله محیط زیست و هزینه     

حل  لی تا زمانی که این مسئله و مشکل روي میز اقتصاددانان قرار نگرفت راهطرفداران محیط زیست را برانگیخته است، و

چند صد سال پیش هزاران نفر در لندن جان خود را از دست دادند، و طی    . جدي و کاربردي نیز براي این مهم فراهم نشد        

طرفـداران محـیط   .  رفتنـد هاي گسترش صنعت و افزایش حمل و نقل نفت هزاران موجود دریایی و زمینی نیز از بین         دهه

ولی باالخره وسایل   ... ها را بستند و در مقابل کاخ حکمرانان تظاهرات نمودند و              ها کردند، جاده    زیست و طبیعت، راهنمایی   

محـور مـسیر سـابق را طـی           کش با نشست گذشته     هاي نفت   ماند اتمی راه خود را ادامه دادند، کشتی         نقلیه حامل مواد پس   

  ...نمودند، و 

هـا از مـسیر       هاي طرفدار محیط زیست و طبیعت منجر به تعطیلی کارخانه، توقف حرکت کشتی              کثر فشار گروه  حدا

شد که نتیجه آن در مواردي مفید و در مواردي مـضر و موجـب    می... تر جدید، و  تر و پرهزینه  گذشته و طی مسیر طوالنی    

 محیط زیست نه در دست مهندسـان صـنایع، مکانیـک،    امروزه ثابت شده است که راه حل مسائل. کاهش رفاه جامعه بود  

 میالدي بـه    70قرار دارد، بلکه اقتصاددانان بودند که از دهه         ... و نه متخصصین محیط زیست، کشاورزي،     ... الکترونیک و   

  .بعد و به تدریج موجب تحول در محیط زیست شدند

 سال پیش قرار دارد، و در 70ی منفی و حدود اقتصاد محیط زیست در نظریه پرفسور پیگو در مورد پیامدهاي خارج        

تر نموده    هاي اقتصادي مکمل و کارآمدي آن را غنی         حل  یافته و راه    طی یک و دو دهه گذشته به سرعت این نظریه توسعه          

  .است

  »اقتصاد محیط زیست و شرایط اقتصادي موجود«. 2

. برانگیز در کنار آن مطرح است       ل چالش همراه تحول در مسائل محیط زیست و توجه جهانی به این مهم یک سؤا             

یافتـه   شود که، در کنار شرایطی که طی حدود یک قرن کـشورهاي صـنعتی و توسـعه    این سؤال به این صورت عنوان می      

آیـا منـصفانه اسـت    . انـد  هاي محیط زیستی به رشد و توسعه کـافی دسـت یافتـه         موجود با استفاده از عدم پرداخت هزینه      
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هاي محیط زیستی ناشـی از فـراهم          عه که در وضعیت عبور از مراحل توسعه صنعتی هستند هزینه          کشورهاي در حال توس   

  شدن امکان رشد و توسعه کشورهاي صنعتی موجود را بپردازند؟

تر کشورهاي در حال توسـعه را بـه قـوانین و مقـررات محـیط زیـستی طلـب               این سؤال مهم ضرورت توجه دقیق     

زیستی که به نفع کـشورهاي در        شود که مرز بین تعیین حدود و مقررات محیط          طرح می این مهم به این صورت م     . کند  می

یافتـه هـدایت    حال توسعه است و قوانین و مقررات حاکم بر محیط زیست از دیدگاه جهانی که به وسیله کشورهاي توسعه   

  شود چیست؟ می

 را در کشورهاي در حال توسـعه  ساز ضرورت مطالعه، توجه و تخصص در اقتصاد محیط زیست       این سؤال سرنوشت  

اقتصاد ایران در آستانه تحول بزرگی با رویکرد کارایی بازار و رقابت کارآمد دولـت قـرار دارد، لـذا توجـه                      . کند  پیشنهاد می 

خاصی به این مقوله از دانش اقتصاد یک ضرورت در اقتصاد ایران است، و به خصوص توجه به این مهم که این موضـوع      

  .ددانان و نه هیچ شاخه دیگر از علوم است اهمیت خاصی دارددر تخصص اقتصا

  زیست محتوي درس اقتصاد محیط. 3

پـس از ارائـه مباحـث      . هاي چندتولیدي اسـت     آغاز تدریس مسائل محیط زیست در این درس با طرح نظریه بنگاه           

پیامدهاي خارجی و . شوند ات عنوان میهاي کوز، و قوانین و مقرر مربوط به این مقوله، نظریه اولیه پیگو مطرح شده، و راه         

مطالعه دقیق این نظریه در رابطه با دالیل شکست بازار و لزوم حضور و دخالت دولت در سطوحی که به مقاطع تحـصیلی                

  .شوند ضرورت دارد مربوط می

در نتیجـه   طرح و تعمق در نظریه کوز با توجه به مزیت نظریه او در ایجاد بازار براي کاالیی که محـیط زیـست و                        

عدم ضرورت دخالت مالیاتی دولت براساس نظریه پیگو باید مورد بررسی قرار گرفته و با توجه به مطالعات مربوطه تفاوت                    

  .و تشابه نظریه کوز و پیگو مورد مطالعه قرار گیرد

در صـورت   شود که باقی مانده اقتـصاد در شـرایط کـارایی قـرار دارد،                 حل پیگو در شرایط بهینه اول مطرح می         راه

توان انتظار داشت؟ مقوله مهم ادبیات اخیر محیط زیست در مورد فایده              هاي تخریبی دیگر چه نتایجی را می        حضور مالیات 

  .مضاعف، و بودجه ثابت باید تدریس شود

گونـه سیـستم    مباحث اخیر نظریه مالیات پیگویی و محیط زیست پس از ارائه نظریه فایده مضاعف بـه تـأثیر ایـن          

 بر رشد اقتصادي و محیط زیست دارد این مجموعه از ادبیات با توجه به مقـاطع مختلـف تحـصیلی بایـد طـرح و                      مالیاتی

  .بررسی شوند

در ایـن بخـش و بـه دنبـال یـک            . زیـست اسـت     کننده مباحث کالن و محیط      رشد اقتصادي و محیط زیست طرح     

ت، ضمن بررسی آثار متغیرهایی چون، تـورم،        زیس  هاي کالن اقتصادي و محیط        مجموعه مطالعه فشرده در زمینه شاخص     

در زمینه تأثیر رشد اقتصادي بر محیط زیست که به نظریه کوزنتس در مورد ارتباط رشد اقتـصادي  ... نرخ بهره، نرخ ارز و    

  .و توزیع درآمد نزدیکی دارد با توجه مطالعات تجربی باید تدریس شود

این شامل بررسـی یـک مـدل رشـد     . شود ل مؤثر آن مربوط میمطالعه اثر رشد اقتصادي بر محیط زیست به عوام     

زا، چـون قـوانین و    هـاي بـرون    درونزا ناشی از ورود متغیر تکنولوژي و اثر آن بر محیط زیست شده، و آثـار سیاسـتگذاري                 



  زیست آموزش و تحقیقات در اقتصاد محیط

 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

135

یر رشد  از جمله موارد مؤثر بر تأث     . هاي محیط زیست بر روند شرایط محیط زیست نیز تدریس خواهد شد             مقررات، و مالیات  

مطالعـات و  . اقتصادي بر محیط زیست توجه به نظریه لنگرگاه آلودگی و مباحث تجارت خـارجی و محـیط زیـست اسـت                   

این نهاد محیط زیـست     . هاي جدید مسائل محیط زیست حاکی از ورود نهاد جدید در تولید کاالهاي صادراتی است                نظریه

هاي تجارت خارجی ادبیات مناسـبی را بـه          مهم در چارچوب مدل    هاي نسبی ریکاردویی با توجه به این        بوده و مدل مزیت   

  .وجود آورده که تدریس آن از اهمیت خاصی برخوردار است

هاي صنعتی راهکار جدیدي را به وجـود آورده کـه منتهـی بـه            مقررات و قوانین محیط زیستی در محدوده مجتمع       

هـاي موجـود در محـدوده     ودگی براي هر یک از بنگـاه تعیین حد آلودگی محیط زیست براي یک منطقه و تعیین مجوز آل        

  .هاي آن است فرایند این مدل مبادله مجوزها درون محدوده صنعتی و بین بنگاه. شود صنعتی می

هاي محیط زیست به صورت تجربی، بررسی مسائل مهـم و            گیري هزینه   هاي اندازه   در مقاطع پیشرفته طرح نظریه    

هـاي    ها یا سـوخت     استهالك خاك، استهالك جنگل، آلودگی ناشی از هیدروکربن       خاص محیط زیست، چون آلودگی آب،       

مورد تـدریس و مطالعـه تجربـی قـرار          ... ها، و     فسیلی، و ارزشیابی محیط زیست، چون ارزشیابی جنگلی، مردابها، رودخانه         

  .گیرند می
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  آموزش و تحقیقات در اقتصاد نفت و گاز

  اقتصاد نفت و گاز. 1

هـاي جـاري و عمرانـی کـشور      کننده ارز مورد نیاز براي بودجه رن است که صدور نفت خام تأمیننزدیک به یک ق   

هـاي آموزشـی و    متأسـفانه در برنامـه  . انداز نیز این وابستگی همچنان ادامه خواهد داشت        کم تا افق چشم     باشد و دست    می

قبـل از انقـالب     . تصاد نفت و گاز نشده است     هاي کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري توجه الزم به اق           پژوهشی در دوره  

هاي غربی از سوي دیگـر،   اسالمی، به دلیل استراتژیک بودن نفت و گاز از یکسو و وابستگی نظام حاکم سیاسی به قدرت           

شد بلکـه عالقـه شخـصی برخـی از اسـتادان و دانـشجویان بـه ایـن          نه تنها هیچگونه توجهی به اقتصاد نفت و گاز نمی       

هـاي    انـدازي دوره    هایی کـه بـراي راه       برخی از کوشش  . شد  گیري سیاسی علیه حکومت تلقی می       انه موضع تحوالت متأسف 

کارشناسی ارشد و دکتري در اقتصاد نفت و گاز در یکی دو دهه گذشته صورت گرفت به نتایج مطلوب و مورد نظر منجـر                 

هـاي آینـده    ریـزي  اي در برنامه   یستی از اهمیت ویژه   با  از اینرو، توسعه و تعمیق مطالعات اقتصاد نفت و گاز می          . نشده است 

  .نظام علمی کشور برخوردار باشد

بـدون آشـنایی    . اي باشد     رشته  کند که این مطالعات، بین      ماهیت آموزش و پژوهش در اقتصاد نفت و گاز ایجاب می          

هـاي بـزرگ نفـت و گـاز،          ي پروژه با مسائل فنی و مهندسی نفت و گاز، ابعاد حقوقی قراردادها، مدیریت و ارزیابی اقتصاد              

هاي مخازن نفـت و گـاز    المللی و بورس در درك ساختار قیمت جهانی نفت و گاز و آگاهی از ویژگی       شناخت بازارهاي بین  

هاي جامع براي اقتـصاد نفـت و گـاز براسـاس              توان به تدوین برنامه     کشور براي حداکثرسازي ارزش اقتصادي ذخایر نمی      

  :تدوین گرددمحورهایی به شرح زیر 

  هاي تولید و ازدیاد برداشت از مخازن نفت و گاز؛ روش. 1

  هاي این مخازن؛ برداري از مخازن نفت و گاز کشور با توجه به ویژگی هاي بهینه بهره سیاست. 2

بررسی هزینه فرصت گاز طبیعی در کشور از طریق محاسبه حجم زیاد برداشت از مخازن نفتی به کمک تزریق                  . 3

  هاي آینده؛ ظ گاز تزریق شده براي استفاده نسلگاز و حف

جـویی در     هاي صرفه   انداز با توجه به ویژه به برنامه        مطالعه تراز عرضه و تقاضاي گاز طبیعی کشور در افق چشم          . 4

  ها؛ هاي خانگی، تجاري، حمل و نقل، صنعت و به ویژه پتروشیمی و نیروگاه مصرف و مدیریت تقاضا در بخش

  بازارهاي نفت و گاز با توجه به ذخایر قابل استحصال و تأثیر آن در قیمت جهانی نفت و گاز؛تحوالت آتی . 5

، تبـدیل گـاز   (LNG)هاي صدور گاز طبیعی از طریق خط لوله، گاز طبیعی مایع شده          بررسی اقتصادي سیاست  . 6
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  ؛(GTL)طبیعی به فرآورده 

سـنجی اقتـصادي و فنـی اسـتفاده از       توجه به امکانطراحی الگوي جامع انرژي کشور با محوریت نفت و گاز و         . 7

  .هاي تجدیدپذیر انرژي

هاي تدوین شده توسـط وزارت علـوم بـراي دروس اقتـصاد               الذکر تاکنون در فصل     شود مباحث فوق    خاطرنشان می 

مهـوري  انـداز ج  نفت و نیرو و یا اقتصاد منابع طبیعی در نظر گرفته شده است در حالیکه توفیـق در تحقـق اهـداف چـشم       

  .الذکر است نظر در موارد فوق اسالمی مستلزم دقت

  



 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

  آموزش و تحقیقات در اقتصاد فناوري اطالعات

  اقتصاد فناوري اطالعات. 1

تحوالت پرشتاب علمـی ـ   . اي شد و پایان عمر عصر صنعتی آغاز شد از نیمه دوم قرن بیستم جهان وارد عصر تازه

نخست، با ورود کامپیوتر به بـازار و سـپس بـا تحـول در حـوزه اطالعـات و                  . فناوري موتور محرك این تحول بوده است      

هـاي ایـن دو فنـاوري بـا           هاي ارتباطی از جمله تلفن به هم وصل شدند و قابلیـت             ارتباطات، کامپیوترها به کمک فناوري    

این جریان . شد» رنتاینت«هاي فناوري تلویزیون ترکیب شد و باعث پیدایش شبکه جهانی ارتباطات و اطالعات        توانمندي

یافته و راه را براي ورود به اقتصاد دیجیتـال همـوار    تحول پرتاشب حول محور فناوري اطالعات و ارتباطات، باز هم شتاب      

هاي علـوم     هاي سایر حوزه    افزون بر آن، دستاوردهاي انقالب فناوري اطالعات و ارتباطات همراه با پیشرفت           . ساخته است 

شـکاف  . هـاي گذشـته عمـق بخـشیده اسـت      اي را در جوامع پدیده آورده است و بـر نـابرابري   زههاي تا و فناوري، شکاف  

دیجیتال، شکاف فناوري، شکاف دانایی و شکاف ژنتیک باعث شده که یک بخش از جهان به سـرعت بـه پـیش بـرود و         

هـاي الزم   ها و ظرفیـت  بنیانها،    بخشی از جهان به دالیل بسیار توانسته است با ایجاد زیرساخت          . بخش دیگر عقب بماند   

اي که سهم عمده را در بازارهـاي تولیـد و مـصرف فنـاوري                 گونه  به  در زمینه علم و فناوري به طور مستمر پیشرفت کند،           

هـا   ها در حل مسائل و توسعه قابلیت پیشرفته، به خود اختصاص داده و در ضمن از توانایی باالیی براي جذب این پیشرفت 

هاي پیشرفته را در خدمت تولید  کند و دانایی تر و بهتر ثروت تولید می    در نتیجه، سریع  . وردار شده است  سازي برخ   و ظرفیت 

به عکس، باقیمانده جهان از بازارهاي خلق علم و فناوري سـهمی کمـی دارد و توانـایی کمـی                    . ثروت به کار گرفته است    

هاي جدید براي حـل مـسائل و توسـعه             از علم و فناوري    در نتیجه . هاي موجود و پیشرفته دیگران دارد       براي جذب دانایی  

  .بهره بگیرد تواند  هاي خود نمی قابلیت

این مهم از منظري به دلیل عدم مترادف بودن پیشرفت علم و فناوري و آموزش آن در کشورهاي ناموفق در حوزه 

در حوزه علـوم انـسانی مـورد توجـه قـرار      علوم انسانی بوده و از این منظر کارکرد فناوري به شکل علمی از ابعاد مختلف       

زمـان بـا    آموختگانی نیز هم به عبارت دیگر در کشورهاي موفق، در کنار پیشرفت علم و فناوري دانش            . گیرد  نگرفته و نمی  

هاي مختلف را     شوند که تبحر کافی در بررسی و تحلیل مسائل نظري و کاربردي اقتصادي در حوزه فناوري                 آن تربیت می  

توانند با استفاده از دانش علمی خویش کارکردهاي فناوري را بر عملکرد اقتصادي جوامع تجزیـه و تحلیـل و                      یداشته و م  

حـل و   یابی نموده و براي از میان برداشتن موانع اقتصادي در رشته تخصصی خود قادر به ارائـه راه       هاي آنها را ریشه     پدیده

زمـان بـا پویـایی جامعـه نیـاز بـه              عبارت دیگـر در ایـن جوامـع، هـم         به  . هاي اقتصادي مؤثر در این زمینه باشند        سیاست
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هـاي جدیـد بـه شـدت احـساس       هاي جدید علوم انسانی در راستاي پاسخگویی به این مسائل و مشکالت پدیده    تخصص

  .شود می

غیـره بـه   هاي اخیر با وقوع انقالب فناوري اطالعات و ورود کامپیوتر و اینترنـت و موبایـل و        در این راستا در سال    

در این باره تعریف    . باشد  عرصه جوامع، تجزیه و تحلیل کارکرد آنها بر عملکرد اقتصادي کشورها بسیار مهم و حساس می               

، مادریـد  MITهاي  چون دانشگاه هاي معتبر دنیا هم اي در مقاطع تحصیلی بسیاري از دانشگاه         رشته  هاي جدید و بین     رشته

هاي دیگـر    و بسیاري از دانشگاه(Masstricht)، ماستریخت Rensselaer, (Georg Mason)اسپانیا، جورج مسون 

  .گویاي این سخن است

هاي دیجیتالی در هر کشور بررسـی علمـی        هاي ایجاد شده در کارکردهاي اقتصادي با ورود فناوري          بنابراین تحول 

هاي تکمیلی اقتـصاد فنـاوري    ازي دورهایجاد و راه اند. کند متخصصین به این منظور تربیت شود   هاي آن ایجاب می     پدیده

 Computational)، اقتـــصاد محاســـباتی (Economics of Information Technology)اطالعـــات 

Economics)   هاي مرتبط به آموزش و تربیت متخصصان مربوط به حوزه فناوري، دانش و اقتـصاد اسـت              از جمله دوره

این مهم در مقاطع کارشناسی ارشـد و دکتـري در کـشور مـا نیـز،      . استهاي معتبر دنیا رایج شده  که در بسیاري دانشگاه  

هـاي   هـاي مختلـف اقتـصادي و همچنـین کرسـی      گامی در جهت تربیت و تأمین نیـروي انـسانی مـورد نیـاز در بخـش              

  .باشد پردازي می نظریه

نی کشور در نقشه هاي مسائل علوم انسا پژوهان و تکمیل پازل منظور جهت اعتال سطح دانش اقتصادي دانش       بدین

هاي مذکور به طور جداگانه در مقاطع تحصیالت تکمیلـی توصـیه    جامع حوزه علوم انسانی علمی کشور ارائه و ایجاد دوره       

  .شود می

اندازي دوره تحصیالت تکمیلی اقتصاد فنـاوري اطالعـات در حـوزه خـرد بـا اهـداف آشـنایی دانـشجویان بـا                          راه

هـا و خانوارهـا در حـوزه فنـاوري             در خصوص کردارهـاي اقتـصادي افـراد، بنگـاه          هاي اقتصادي فناوري اطالعات     نظریه

گـذاري کاالهـا و       اطالعات، استانداردسازي کاالها و خدمات فناوري اطالعات و پیامدهاي آن در چارچوب بازارها، قیمـت              

  .خدمات فناوري اطالعات و همچنین در حوزه کالن

وري، رشـد اقتـصادي، شـکاف دیجیتـالی،           عاتی، اقتصاد نوین و بهـره     چون جامعه اطال    آشنایی با مفاهیم کالن هم    

هـا و   سازماندهی الکترونیکی کسب و کـار و ارتقـا مهـارت دانـشجویان در تجزیـه و تحلیـل مفـاهیم، ماهیـت، سیاسـت                    

  .کاربردهاي اقتصاد دانش است

هـا در   ه ایـن نـوع دوره  در خصوص راه اندازي دوره تحصیالت تکمیلی اقتـصاد محاسـباتی بایـد اذعـان نمـود کـ           

هدف در .  احداث شده ـ اسکس انگلستان ارائه شده است 2007اي به این نام هم در سال  هاي شیکاگو ـ مؤسسه  دانشگاه

آید هـدف   طور که از اسم این رشته برمی      همان. اي اقتصاد و کامپیوتر است        رشته  این دوره تربیت دانشجویانی در حوزه بین      

هـاي اقتـصادي اسـت کـه ایـن مهـم از               نویسی مـدل    ره تربیت متخصصان اقتصادي متبحر در برنامه      اندازي این دو    از راه 

بـه  . آیـد   هاي داخلی بـه طـور منفـک برنمـی           هاي اقتصاد و کامپیوتر دانشگاه      هیچیک از متخصصین تحصیلکرده در دوره     

 1980هـاي قبـل از        کـه در دهـه    عبارت دیگر با پیشرفت علم و گسترش روزافزون کاربرد فناوري اطالعـات در اقتـصاد                

هاي اجرایی و علمـی   اندازي این رشته ارائه متخصصان اقتصادي به دستگاه میالدي این مزیت در جوامع نبود، هدف از راه  

متخصصان تربیـت شـده در ایـن    . نویسی کامپیوتري است هاي اقتصادي به شکل برنامه      ها و تئوري    سازي مدل   براي پیاده 
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افزاري دولت، بخش خصوصی و همچنین جامعه علمی اقتـصاددانان کـشور را در                ري از مشکالت نرم   توانند بسیا   رشته می 

  .هاي اقتصادي رفع کنند سازي نظرات و مدل راستاي پیاده

  ):1(اقتصاد فناوري اطالعات . 2

  3:تعداد واحد

  نظري: نوع واحد

  اقتصاد خرد و اقتصاد کالن: نیاز پیش

ها و خانوارهـا،      صادي فناوري اطالعات در خصوص کردارهاي اقتصادي افراد، بنگاه        هاي اقت   آشنایی با نظریه  : هدف

  استانداردها و پیامدها در چارچوب بازارها،

  ) ساعت48: (سرفصل درس

  اقتصاد اطالعات. 1

   اطالعات و اقتصاد بازار■

   تقارن و عدم تقارن اطالعات■

  کننده  اطالعات و رفتار مصرف■

  یدکننده اطالعات و رفتار تول■

   ریسک و نااطمینانی■

  بندي اطالعات گذاري و دسته قیمت. 2

   هزینه تولید اطالعات■

  ها و رقابت  هزینه■

   ساختار بازار کاالهاي اطالعات■

   تبعیض قیمت■

   (Recognizing Lock in)شناخت و مدیریت قفل شدگی فناوري . 3

   تحلیل پدیده قفل شدگی■

   رقابت براي مشتري بیشتر■

  لیل رقابت کسب مشتري تح■

   هزینه تبدیل و تبعیض قیمت■

  (Externalities)اقتصاد شبکه و پیامدهاي خارجی . 4

   پیامدهاي خارجی شبکه■

   بازدهی نسبت به مقیاس طرف تقاضا■

  هاي از پیامدهاي خارجی شبکه  نمونه■

  اقتصاد مخابرات. 5
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   ساختار بازار مخابرات■

  یم و با سیمس هاي محلی بی  رقابت در سرویس■

  هاي مسکونی با فاصله طوالنی  رقابت در سرویس■

  سیمی  رقابت در بازار موبایل و ارتباطات بی■

   تقاضاي خدمات مخابرات■

  المللی   الگوي پرداخت خدمات تلفن بین■

  استانداردها. 6

   نبرد استاندارد■

   مذاکره براي استاندارد■

   استاندارد رهبر■

  رد فواید اقتصادي استاندا■

The Economics of Information Technology (2004) joe Farrell Varian and

An Intoduction. Cambridge University Press.

- Carl Shapiro and H Varian. (1999) Information Rules: A Strategic

Guide to the Network Economy. Harvard Business School. Press.

- Shy Oz (2004) The Economics of Network Industries, Cambridge University 

Press.

  ):2(اقتصاد فناوري . 3

  3: تعداد واحد

  نظري: نوع واحد

  )1(اقتصاد فناوري اطالعات : نیاز پیش

، وري  آشنایی با مفاهیم کالن اقتصادي مرتبط با فناوري اطالعات و جامعه اطالعاتی، اقتـصاد نـوین، بهـره                 : هدف

  رشد اقتصادي، شکاف دیجیتالی، سازماندهی الکترونیکی کسب و کار

  ) ساعت48: (سرفصل درس

  جامعه اطالعاتی. 1

   تعریف جامعه اطالعاتی■

   انقالب فناوري اطالعات■

   اقتصاد نوین با رویکردهاي مختلف■

   مدارك و شواهد اقتصاد نوین■

  فناوري اطالعات و اقتصاد نوین. 2
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  فناوري اطالعات بر اقتصاد مکانیسم تأثیر ■

  هاي فناوري ها و کارکردهاي انقالب فناوري اطالعات با دیگر انقالب  مقایسه ویژگی■

(Digital Divide)  شکاف دیجیتالی■

  اثر فناوري اطالعات بر طرف عرضه. 3

  وري سولو  پارادکس بهره■

  وري  مبانی نظري فناوري اطالعات و بهره■

  ر در ساختار نیروي کار و دستمزد فناوري اطالعات و تغیی■

   فناوري اطالعات و عملکرد مالی■

  فناوري اطالعات و رشد اقتصادي. 4

  هاي رشد اقتصادي  فناوري و تئوري■

   تئوري رشد برونزا■

   تئوري رشد درونزا■

   حسابداري رشد■

   منحنی امکانات تولید■

   دانش، مصرف و رشد اقتصادي■

  شد اقتصاديکننده و ر  مازاد رفاه مصرف■

  سایر اثرات فناوري اطالعات بر اقتصاد نوین. 5

  ها، محل استقرار بنگاهها و ساختار صنایع  توزیع هزینه■

   تولید، تورم و بیکاري■

   بازار مالی■

  هاي پول و مالی  سیاست■

   تجارت جهانی■

   نهادهاي عمومی و خصوصی سازماندهی کار■

  المللی  همگرایی بین■

   اقتصاديشواهد و مدارك. 6

   کشورهاي توسعه یافته، کشورهاي در حال توسعه، ایران■

  :برخی منابع

Harbhajan, Kehal and Varinder P (2004) Digital Economy, ldea Group lnc (lGl)

- Moshiri and Esfandiar Jahangard (2007) The IT Impacts on the Productivity of the 

Manufacturing Industries in Iran, Journal of Iranian Economic Review.

  .اقتصاد فناوري اطالعات و ارتباطات، شرکت چاپ و نشر بازرگانی، چاپ اول) 1385(ـ جهانگرد، اسفندیار 
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هـاي    اي ایران، فصلنامه پـژوهش       بر تولید صنایع کارخانه    (IT)اثر فناوري اطالعات    ). 1384(ـ جهانگرد، اسفندیار    

  .25ن دانشگاه عالمه طباطبایی شماره اقتصادي ایرا

  (Knowledge Economy). اقتصاد دانش

  3: تعداد واحد

  نظري: نوع واحد
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  هاي اقتصادي شناسی و سیر اندیشه فلسفه و روش

هایی را که  علوم درصددند واقعیت. بینی شود، توضیح و پیش در فلسفه علم دو هدف عمده براي علوم نوین ذکر می  

اند، توضیح دهند و اتفاقاتی را که در آینده با توجـه بـه شـرایط معـین فعلـی روي خواهنـد داد،          در شرایط معین روي داده    

بینی هر دو از ساختار منطقی یکسانی برخوردار هستند، با این تفاوت کـه   بنابر آموزه تقارن، توضیح و پیش . بینی کنند  پیش

دار توضـیح و     بینی قبل از آن، بنابراین آنچه که در علوم نوین عهـده             شود و پیش    توضیح پس از وقوع یک واقعه انجام می       

قـوانین کلـی و   . 1هـا هـستند؛    گوهاي توضیح شـامل سـه گـروه از گـزاره        ال. هاست، الگوي توضیح است     بینی پدیده   پیش

هاي گـروه دوم و   از آنجا که گزاره. واقعیتی خاص که روي داده یا روي خواهد داد. 3مقدمات و شرایط اولیه،    . 2تعمیمات،  

هـا و   تئوري. میمات استباشند، بار توضیحی الگوها به دوش قوانین کلی و تع       هاي خاص می    سوم، درباره شرایط و واقعیت    

شناسی علم اقتصاد مـا را   روش. همتایی برخوردارند و اقتصاد از این امر مستثنا نیست        نظریات در علوم از جایگاه ویژه و بی       

هـا و   توجه به این توانمنـدي . سازد هاي آنها آشنا می ها و محدودیت هاي اقتصادي و توانایی     گیري تئوري   با چگونگی شکل  

جـا و   ها بـه  نه تنها از این جهت که از تئوري. هاي اقتصادي ضروري است ها و سیاستگذاري    ر کاربرد تئوري  ها د   محدودیت

. ها نیـز مـدنظر باشـد    به درستی استفاده شود، بلکه بدین لحاظ که شرایط فرهنگی و اجتماعی دخیل و مفروض در تئوري      

. میزبان علم اقتصاد متفاوت باشد، بسیار حائز اهمیت است        این امر به ویژه در حالتی که شرایط فرهنگی و اجتماعی کشور             

هـا   این ویژگی. پردازیم شناختی تئوري اقتصادي می هاي روش به منظور روشن شدن زوایاي این موضوع به بررسی ویژگی      

  :از این قرارند

بیان دیگر اقتـصاد بـراي   به . کند و نه از واقعیات انتزاعی بودن، علم اقتصاد براي استدالل از مفروضات آغاز می       . 1

. کنـد   پذیرد، و لزوماً از تجربه و مشاهده شروع نمـی           هایی ذهنی را به عنوان اصول موضوعه می         پردازي پیش فرض    تئوري

پردازي در آن بر تجربه مقـدم   یعنی نظریه. است) ماتقدم(بینی  بنابراین علم اقتصاد، علمی ضرورتاً انتزاعی و با روشی پیش      

از این جهت اقتصاد شبیه علوم ریاضی و هندسه است که بـر تعـاریف نظـري دلخـواه مبتنـی                  . آن نیست بر    است و مبتنی  

هـاي نظـري و       این ویژگـی بـه کـاربرد مـدل        ... تعاریفی همچون انسان اقتصادي، مطلوبیت، بازار رقابت کامل و          . هستند

  .ریاضیات در علم اقتصاد دامن زده است

هـاي غیرقابـل مـشاهده و         هاي اقتصادي شامل مفاهیمی هستند که بر هویت         تئوري. هویات غیر قابل مشاهده   . 2

  .هاست رغم تفسیرهاي متفاوت و متنوع از آن، از این گونه هویت مفهوم مطلوبیت علی. گیري داللت دارند غیرقابل اندازه

ند، ضرورتاً بـه طـور   هاي اقتصاد بر اصول موضوعه مبتنی هست  با توجه به این که تئوري     . ها  قیاسی بودن تئوري  . 3

پردازي، اصـوالً اسـتقرار       زیرا با فقدان مشاهدات تجربی اولیه به عنوان نقطه شروع نظریه          . شوند  قیاسی از آنها استنتاج می    
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  .هاي اقتصادي، قیاسی است بنابراین ساختار منطقی تئوري. گردد غیرممکن می

هاي قیاسی ارائـه       به دلیل این که به صورت استنتاج        هاي اقتصادي عمدتاً    ها، نظریه   غیرقابل آزمون بودن تئوري   . 4

هاي نظریه محـض بـه اعیـان خـارجی            رسد فرض   در حالی که به نظر می     . شوند، فاقد هرگونه محتواي تجربی هستند       می

ر ثبـات دیگـ   «از سوي دیگر، کـاربرد گـسترده عبـارت          . گردند  باز می » روابطی میان تعریفها  «اشاره دارند، آنها در واقع به       

هایی را که ممکن است ادعایی دربـاره واقعیـت داشـته     هاي اقتصادي، حتی آن گزاره   همه محتواي تجربی نظریه   » شرایط

  .سازد باشند، تهی می

هاي اقتصادي،  ابهام هنجار ـ نظریه، با توجه به امکان اعمال اراده آزاد در رفتارهاي انسانی و از آن جمله کنش . 5

ها، این انـسانها باشـند کـه رفتارهـاي      ارد که به جاي توضیح رفتارهاي اقتصادي توسط تئوري     همواره این احتمال وجود د    

تواند نقش یـک      حال با توجه به این که نظریه می       . دهند  ها به عنوان هنجارهاي اجتماعی تطبیق می        خود را با مفاد نظریه    

  .شود ها گشوده می وض در نظریههاي مفر از این طریق راهی جهت ترویج اصول و ارزش. هنجار را ایفا کند

هـا،   شناختی علم اقتصاد از یک سو، و با اذعان به این واقعیت کـه ارزش  هاي پنجگانه روش حال با توجه به ویژگی 

ها ـ هنوز از هویتی متمایز و متغایر با فرهنـگ    رغم تأثیرپذیري از سایر فرهنگ باورها و به طور کلی فرهنگ کشور ـ علی 

  .گردد شناسی و فلسفه اقتصاد پیشنهاد می نکاتی چند درباره برنامه پژوهشی کشور در زمینه روش. ستغربی برخوردار ا

بررسی اصول موضوعه علم اقتصاد متعارف و ارزیابی نسبت به آن با فرهنگ کشور از جهت مقدار سازگاري یـا                   . 1

  ها و باورهاي آن؛ عدم سازگاري با ارزش

پـذیر    اي سازگار و هماهنگ با فرهنگ و باورهاي اسالمی به منظـور امکـان               تحقیق جهت ارائه اصول موضوعه    . 2

  پردازي اقتصاد آلترناتیو؛ ساختن نظریه

  هاي اقتصاد آلترناتیو؛ برداري از آن در نظریه پردازي هاي نظري و مدلسازي و بهره ارتقاي سطح دانش مدل. 3

هـا و باورهـاي فرهنگـی و          لترنـاتیو براسـاس ارزش    هاي اقتـصاد آ     طراحی مفاهیم، مفروضات، نظریات و تئوري     . 4

  اسالمی؛

تحقیق درباره مراحل و چگونگی تطبیق و پیاده کردن نظریات اقتصاد آلترناتیو و ارزیابی میزان موفقیت آنهـا در      . 5

  هاي اقتصادي؛ توضیح پدیده

و نظریات اقتـصاد آلترنـاتیو و       ها    هاي تجربی و واقعیات اقتصادي با فرضیه        بررسی نسبت و میزان مطابقت یافته     . 6

  .شناختی آنها هاي روش ارزیابی علل نارسایی

الـذکر مـستلزم انجـام مطالعـاتی تطبیقـی در فلـسفه               به طور کلی تحقیق در زمینـه پیـشنهادهاي شـشگانه فـوق            

شناسی علم اقتصاد متعارف غرب، فلسفه و متـدولوژي اقتـصادهاي غیرمتعـارف غـرب یـا شـرق همچـون اقتـصاد                         روش

. شناسی اقتصاد اسالمی یا هرگونه اقتـصاد آلترنـاتیو اسـت            ، فلسفه و روش   ...جتماعی، اقتصاد رفتاري، سوسیالیسم بازار و       ا

/ اي که همواره باید مدنظر باشد این است که این مطالعات باید با هدف ارائه مـدلی نظـري از اقتـصاد آلترنـاتیو             البته نکته 

  .رداسالمی جهت تطبیق در جامعه صورت پذی
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  هاي فلسفه و متدولوژي اقتصاد سرفصل. 1

هـاي    واحد درسی درباره فلسفه و متدولوژي اقتصاد در برنامه سرفصل3ـ2براي بیان ضرورت گنجانیدن دست کم     

  :شود درسی دوره کارشناسی اقتصاد، به طور خالصه به سه نکته اشاره می

  ند مدتـ بررسی تغییر و تحوالت در مفاهیم کلیدي اقتصاد در بل

  ـ بررسی و تحلیل چگونگی تحول اقتصاد از فلسفه اخالق به فلسفه علوم اجتماعی

  هاي اقتصادي ـ بررسی تغییر و تحوالت در روش، مفاهیم و تئوري

  به عنوان ابزار سیاستگذاري براي دولت. 2به عنوان یک علم، . 1ـ ارزیابی نقش اقتصاد از دو حیث؛ 

  :ها سرفصل

  )اقتصاد چیست؟(اسی اقتصاد شن تعریف و هستی. 1

  پیدایش علم اقتصاد. 1ـ1

  علم اقتصاد معاصر و مکاتب اقتصادي متعدد. 1ـ2

  شناختی اصلی اقتصاد مسائل روش. 2

  اقتصاد اثباتی در برابر اقتصاد هنجاري. 2ـ1

  )طبیعی(هاي  در برابر علت) انسانی(هاي  دالیل و انگیزه. 2ـ2

  جتماعیگرایی علمی در علوم ا طبیعت. 2ـ3

  گرایی، و فرض ثبات سایر شرایط در اقتصاد انتزاع، ایدئال. 2ـ4

  علیت در علم اقتصاد و اقتصادسنجی. 2ـ5

  ساختار و استراتژي علم اقتصاد. 2ـ6

هاي غیرواقعـی     فرض  فقدان دقت، فرض ثبات سایر شرایط، و پیش       . 3

  در علم اقتصاد

  علم اقتصاد کالسیک و روش قیاسی. 3ـ1

  هاي غیرواقعی فرض فریدمن و دفاع از پیشمیلتون . 3ـ2

  شناسی اقتصاد هاي معاصر در روش گیري ها و جهت گرایش. 4

  رویکردهاي پوپري. 4ـ1

  روش خطابی در علم اقتصاد. 4ـ2

  شناسی علم اقتصاد در روش» واقعیت«. 4ـ3
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  شناسی علم اقتصاد و مطالعات اجتماعی درباره علم روش. 4ـ4

  ...)نند اقتصاد تجربی، مدل و قانون در اقتصاد و ما(مطالعات معاصر . 4ـ5

  تئوري انتخاب عقالیی. 5

  عقالنیت فردي. 5ـ1

  عقالنیت جمعی و انتخاب اجتماعی. 5ـ2

  ها تئوري بازي. 5ـ3

  علم اقتصاد و اخالق. 6

  عدالت. 6ـ1

  رفاه. 6ـ2

  کارایی. 6ـ3

  ها در اقتصاد هنجاري دیگر گرایش .6ـ4

  وم اجتماعیعلم اقتصاد و سایر عل. 7

  حقوق و اقتصاد. 7ـ1

  فلسفه و اقتصاد. 7ـ2

  علوم سیاسی و اقتصاد. 7ـ3

  روانشناسی و اقتصاد. 7ـ4

  هاي تاریخ اندیشه اقتصادي سرفصل. 1

  اندیشه اقتصادي باستان. 1

  ایران. 1ـ1

  یونان. 1ـ2

  چین. 1ـ3

  مصر. 1ـ4

  اندیشه اقتصادي اسالم. 2

  قرآن و احادیث. 2ـ1
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  فارابی. 2ـ2

  سینا ابن. 2ـ3

  ابن مسکویه. 2ـ4

  غزالی. 2ـ5

  الماوردي. 2ـ6

  خواجه نصیر طوسی. 2ـ7

  خلدون ابن. 2ـ8

  المقریزي. 2ـ9

  گرایان مسیحی مدرسی. 3

  )آکویناس، ناواروس، مولینا، دولوگو(ها  دومینیکن. 3ـ1

  )اسکوتوس، بوریدان، اورسم، بیل(ها  فرانسیسکن. 3ـ2

  مرکنتیلیسم. 4

  توماس مان. 4ـ1

  ژان کلبر. 4ـ2

  ویلیام پتی. 4ـ3

  ژرارد دو مالین. 4ـ4

  ها فیزیوکرات. 5

  ان رابرت ژاك تورگو. 5ـ1

  فرانسوا کنه. 5ـ2

  جان الو. 5ـ3

  یر گیلبرت پی. 5ـ4

  پیشتازان مکتب کالسیک. 6

  جان الك. 6ـ1

  دادلی نورث. 6ـ2

  دیوید هیوم. 6ـ3

  ریچارد کانتیلون. 6ـ4



  نامه تحقیق و تدوین نقشه جامع علمی کشور در حوزه اقتصاد سند شیوه

 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ شور اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی ک

152

  مکاتب اقتصاد سیاسی کالسیک. 7

  )آدام اسمیت، فرانسیس هاچسون(مکتب کالسیک آدام اسمیت . 7ـ1

  )مالتوس، کندورسه، گادوین(مکتب کالسیک توماس مالتوس . 7ـ2

  مکتب کالسیک دیوید ریکاردو. 7ـ3

  )بنتام، سی، سینیور، میل(مکتب کالسیک جرمی بنتام . 7ـ4

  مکاتب تاریخی اقتصاد. 8

  )مولر، وبر، سومبارتلیست، روشر، ش(مکتب تاریخی آلمان . 8ـ1

  )ژوگالر، ژید، آفتالیون، لواسور(مکتب تاریخی فرانسه . 8ـ2

  )بورك، لزلی، باگهات، راجرز، اشلی(مکتب تاریخی انگلیس . 8ـ3

  سوسیالیسم. 9

  )سیمون، سیسموندي، آون، بالنک، کینگزلی سن(اندیشه سوسیالیستی . 9ـ1

  ) فویرباخمارکس، انگلس، هگل،(سوسیالیسم مارکسیستی . 9ـ2

  )السال، رادبرتوس، ماوریس(سوسیالیسم غیر مارکسیستی . 9ـ3
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  مکاتب مارژینالیسم. 12

  )تونن  ونکورنو، دوپویی،(پیشتازان . 12ـ1
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 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

  آموزش و تحقیقات در اقتصاد، حقوق و مالیه اسالمی

  )مباحث جدید مطرح در محافل دانشگاهی در رشته اقتصاد(

  1اقتصاد اسالمی 

  3: تعداد واحد

  کارشناسی: مقطع

  نظري: نوع واحد

  1، اقتصاد کالن 1، اقتصاد خرد )شناسی اقتصاد روش (1روش تحقیق : پیش نیاز

  دانشجویان با جایگاه، روش، ماهیت، اصول و کلیات اقتصاد اسالمیآشنایی : هدف

  هاي متعارف اقتصادي گستره اقتصاد اسالمی و بررسی جایگاه آن در اندیشه: فصل اول

  )رابطه اقتصاد اسالمی با سایر علوم و معارف(ماهیت اقتصاد اسالمی . 1ـ1

  رابطه علم و دین. 1ـ2

  اي الگوي دینی بنا شود؟تواند بر بنیاده آیا علم می. 1ـ3

  جنبش خردگرایی در جهان اسالم

  )در چارچوب رابطه علم و دین(رابطه اقتصاد اسالمی و علم اقتصاد . 1ـ4

  )تفارق اقتصاد اسالمی و علم اقتصاد(تفاوت در قلمرو : دیدگاه اول. 1ـ3ـ1

   علم اقتصاد و اقتصاد اسالمی(CONFILICT)تعارض و تضاد : دیدگاه دوم. 1ـ3ـ2

  رابطه تعاضد و تعاون علم اقتصاد و اقتصاد اسالمی: دیدگاه سوم. 1ـ3ـ3

  جریان پیدایش علم اقتصاد

  )و اقتصادي(واقعیت علم اجتماعی 

  علل وجودي اقتصاد اسالمی

  پذیري اقتصاد اسالمی امکان

  ها و ثمره بحث مقایسه دیدگاه
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  هاي اقتصاد اسالمی ماهیت و قلمرو نظریه: فصل دوم

  ف و قلمروتعری. 2ـ1

  روش شناسی. 2ـ2

  چند مرحله منطقی

  هاي ارزشی علم، موضوعات نادیدنی و قضاوت

  بینانه فروض واقع

  ارکان اقتصاد اسالمی. 2ـ3

  مبانی فلسفی اقتصاد اسالمی. 2ـ3ـ1

  اصول تکوینی) الف

  اصول تشریعی) ب

  چارچوب نهادي اقتصاد اسالمی. 2ـ3ـ2

  اهللا صدیقی دیدگاه محمد نجات

  مبانی انگیزشی رفتار اقتصادي در اقتصاد اسالمی. 2ـ3ـ3

  ظلی و امانتی بودن مالکیت بر اموال. 1

  ضرورت تبعیت درآمد از معیارهاي حق و عدل. 2

  »جامعه«و » فرد«اصالت توأم . 3

  ها و عوامل اخالقی تأثیرگذاري ارزش. 4

  تحلیل رابطه بین اسالم و دانش اقتصاد. 2ـ4

  هاي هنجاري گزاره. 2ـ4ـ1

  هاي اثباتی گزاره. 2ـ4ـ2

  هاي هنجاري هاي اثباتی و گزاره رابطه میان گزاره. 2ـ4ـ3

  روش اجتهادي. 2ـ5

  رابطه اقتصاد اسالمی با اقتصاد اثباتی متعارف. 2ـ6

  )اهللا رحمه(دیدگاه مرحوم شهید مطهري . 2ـ6ـ1

  )اهللا رحمه(نقد نظریه شهید مطهري . 2ـ6ـ2

  المی و علم اقتصادرابطه تعاضدي اقتصاد اس. 2ـ6ـ3

  هاي اقتصاد اسالمی قلمرو و انواع نظریه. 2ـ7
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  تفاوت میان مکتب و نظام اقتصادي اسالم. 2ـ8

  هاي سیستم اقتصاد اسالمی ویژگی. 2ـ9

  مفاهیم بنیادین اقتصاد اسالمی: فصل سوم

  )متعارف(و مقایسه آن با اقتصاد اثباتی 

  .ول شرعی و مبانی نظري آن قدیمی استاقتصاد اسالمی علم جدیدي است اگر چه اص. 3ـ1

  ماهیت و تعریف علم اقتصاد اسالمی. 3ـ2

  در تفکر اثباتی و اسالمی» کمیابی نسبی«. 3ـ3

  مفهوم اقتصاد از دیدگاه اسالمی. 3ـ4

  و ثروتها از دیدگاه اسالمی» اموال«نقش و جایگاه . 3ـ5

  منابع اصلی(!) 

  1384و دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، ) ع(انشگاه امام صادق ، د1عیوضلو حسین، جزوه اقتصاد اسالمی . 1

، انتشارات دانشگاه امام    »دو معیار عدالت و کارایی اقتصادي در تطبیق با نظام اقتصاد اسالمی           «عیوضلو حسین،   . 2

  .1384) ع(صادق 

  .1381دفتر همکاري حوزه و دانشگاه، مبانی اقتصاد اسالمی، انتشارات سمت، . 3

  .1386، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، »نظام اقتصاد علوي«ی احمدعلی، یوسف. 4

  .م2000. ه1421، فایل اینترنتی »االقتصاد االسالمی علماً و نظاماً«قهف، منذر، . 5

االقتصاد االسالمی بین منهاجیه البحـث و امکانیـه التطبیـق، البنـک االسـالمی للتتمیـه،          «یسري عبدالرحمن،   . 6

  .م1999

7.umar chapra, "The future of Economics, An Islamic Perspective", The Islamic 

Foundation, Leicester, UK, 2000.  

  )2(اقتصاد اسالمی 

  :مشخصات درس

  3: تعداد واحد

  )1(اقتصاد اسالمی : پیش نیاز

  :هدف درس

   اقتصاد اسالمیگیري در نظام هاي اقتصاد اسالمی و مبانی تصمیم آشنایی با کلیات نظریه
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  :ها سرفصل

  1مروري بر اقتصاد اسالمی : فصل اول

  ساختار مالکیت و ساختار کلی نظام توزیع اسالمی ثروت و درآمد: فصل دوم

  )ها و منابع طبیعی و حدود مالکیت توزیع اولیه ثروت(ـ توزیع قبل از تولید 

  )هاي تاریخی یتشرایط عادالنه بازار، شرایط کارایی و واقع(ـ توزیع کارکردي 

  )هاي تاریخی ابزارهاي توزیع مجدد، نقش دولت، واقعیت(ـ توزیع مجدد 

  نیاز به آن و شرایط تحقق: نظام اقتصاد اسالمی: فصل سوم

  ضرورت

  کارایی و عدالت

  عناصر اصلی: استراتژي

  معیارهاي انطباق اقتصاد اسالمی

  گیري در اقتصاد اسالمی  نظام تصمیم

  اسالمی در سطح خرداقتصاد : فصل چهارم

  مصرف

  گذاري تولید و سرمایه

  توزیع و مبادله

  گذاري و بازار قیمت

  اقتصاد اسالمی در سطح کالن: فصل پنجم

  هاي ایستاي اقتصاد اسالمی مقدماتی از تحلیل

  جایگاه دولت در اقتصاد اسالمی

  رشد و توسعه در اقتصاد اسالمی

  الملل در اقتصاد اسالمی تجارت بین

  پول و بانکداري در اقتصاد اسالمی: فصل ششم

  مبانی پول از دیدگاه اقتصاد اسالمی

  هاي تأمین مالی از منظر اقتصاد اسالمی روش
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  تجربه نظام بانکداري اسالمی در ایران و سایر کشورهاي اسالمی

  :منابع و مآخذ اصلی

  .1385، دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، 2عیوضلو حسین، جزوه اقتصاد اسالمی . 1

، انتشارات دانشگاه امام    »دو معیار عدالت و کارایی اقتصادي در تطبیق با نظام اقتصاد اسالمی           «عیوضلو حسین،   . 2

  .1384، )ع(صادق 

دکتـر محمدرضـا شـاهرودي، انتـشارات        : ، ترجمـه  »آموزش علم اقتصاد از دیـدگاه اسـالمی       «،  اهللا  نجاةصدیقی  . 3

  .1384، )ع(دانشگاه امام صادق 

  .1384، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، »اقتصاد کالن با رویکرد اسالمی« سیدحسین، میرمعزي. 4

، ترجمه جمعـی از متـرجمین پژوهـشگاه فرهنـگ و اندیـشه              »هاي اقتصادي   اسالم و چالش  «عمر چپرا محمد،    . 5

  .1384اسالمی، 

6. M. Fahim Khan, "Essays in Islamic, Economics", The Islamic Foundation. 

Leicester LE679 RN,UK. 1995/1415 AH.

7. Siddiqi, M. N. "Teaching Economics in Islamic Perspective". Center for 

research in Islamic Economics, KAAU, Jeddah, 1996.

8. Umar Chapra,, "The future of Economics, An Islamic Perspective", The Islamic 

Foundation, Leicester, UK, 2000.

  آشنایی با اصول اقتصادي قانون اساسی

  1کلیات اقتصاد، اقتصاد اسالمی : نیاز پیش

   واحد2: تعداد واحد

  :هدف

ارائه این درس به منظور آشنایی با اصول قانون اساسی و همچنین با تأکید بر اصول اقتصادي آگاهی از مستندات                     

ضـوعات بـه منظـور رفـع نیـاز اطالعـاتی کارشناسـان         این مو . بر آن شکل گرفته است      روایی آیات است که اصول مبتنی     

بـر آن شـکل گرفتـه     ها و نظام توسعه اقتصادي کـشور مبتنـی   اقتصادي با مستندات قانونی و بنیادي است که کلیه برنامه     

  .است

  :فهرست مطالب

  .آشنایی کلی با چگونگی و روند تصویب قانون اساسی به خصوص اصول اقتصادي در مجلس خبرگان اول. 1

  .بندي قانون اساسی و مالحظه برخی نکات مربوط به حقوق اساسی مندرج در قانون اساسی آشنایی با تقسیم. 2
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  .ضرورت همگامی قانون اساسی با تحوالت و تغییرات زمان. 3

  .مرور اجمالی فصول قانون اساسی و بررسی پیوند بین این فصول. 4

  .ورود در بحث فصل چهار ـ اقتصاد و امور مالی. 5

  )44 و 43اصول (گیري، مذاکرات و روند تصویب اصول قانون اساسی توسط خبرگان اول  چگونگی شکل. 6

  .گیري نظام اقتصادي  قانون اساسی به عنوان مبناي شکل44 و 43بررسی اصول . 7

  . در مجمع تشخیص مصلحت نظام44 و 43مالحظه، مستندات و مطالعات انجام شده پیرامون اصول . 8

  . مبانی فقهی و آیات مربوط به اصول بنیادي اقتصادي قانون اساسیبررسی. 9

  .مالحظه اصول قانون اساسی پیرامون ثروت و چگونگی تمرکز آن ـ مالحظه روایات پیرامون موضوع. 10

هاي اقتصادي ـ آیـات شـریفه قـرآن پیرامـون       بررسی اصول مبین محدودیت کیفی در کسب ثروت و فعالیت. 11

  .فروشی، اسراف و تبذیر هاي ممنوع کسب ثروت و درآمد اعم از ربا، احتکار، گران معامالت و روش

  .بررسی مالکیت خصوصی افراد، چگونگی باز گرداندن ثروت نامشروع و رد آن به صاحبان اصلی. 12

بـر اصـول اقتـصادي قـانون اساسـی جمهـوري              انداز توسعه مبتنی    هاي راهبردي نظام و چشم      استخراج برنامه . 13

  .اسالمی

 ـ ضـرورت   1368ضرورت آشـنایی بـا مکانیـسم بـازنگري قـانون اساسـی، تجربیـات انجـام شـده در سـال           . 14

  .ریزیها به آن سازي بازنگري در قانون اساسی حسب نیاز تقنینی در برنامه روشمند

  .آشنایی اجمالی با اصول قانون اساسی در برخی کشورهاي جهان. 15

  :منابع و مآخذ

، معاونـت  1368 بـا اصـالحات     1358ي اسالمی، قانون اساسی جمهوري اسالمی ایـران، مـصوب           مجلس شورا . 1

  1380پژوهش، تدوین و تنقیح قوانین و مقررات، تابستان، 

حجتی اشرفی، غالمرضا، مجموعه قوانین اساسی ـ مدنی با آخرین اصالحات و الحاقات، کتابخانه گنج دانـش،   . 2

1381.  

شوراي اسالمی، دفتر مطالعات اقتصادي، بررسی پیشینه اصل چهل و چهـار قـانون              هاي مجلس     مرکز پژوهش . 3

  .28/9/85هاي کلی آن، مجلس شوراي اسالمی،  اساسی و سیاست

  .تا نا، بی مذاکرات مجلس خبرگان اول، آشنایی با اصل چهل و سوم قانون اساسی، بی. 4

  نظام اقتصادي در تمدن اسالمی

   واحد2: تعداد واحد

هـاي   شنایی دانشجویان با تحوالت نظام اقتصاد اسالمی در طی تمدن اسالمی به منظـور یـادگیري جنبـه            آ: هدف

ها و سیره براساس مقتـضیات زمـان و مکـان و فهـم الگـوي عملـی           کاربردي نظریه اقتصاد اسالمی و تحول برخی رویه       

  اقتصاد اسالمی
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  :سرفصل

  .ر اسالموضعیت فرهنگی و اقتصادي جزیرةالعرب پیش از ظهو. 1

اجتمـاعی و انـسانی    ظهور اسالم، تربیت اسالمی مسلمانان براساس تعالیم پیامبر گرامی اسالم، تشکیل سرمایه      . 2

  ).مبناي خرد اقتصاد اسالمی(اسالمی در مکه 

  هجرت پیامبر از مکه به مدینه، تشکیل نظام اسالمی در سطح کالن. 3

  در مدینهـ تشکیل امت اسالمی و تدوین قانون اساسی آن 

  ـ تحکیم حقوق مالکیت

  هاي رشد اقتصادي و توزیع عادالنه ثروت و درآمد در نظام اسالمی ـ زمینه

  .المال و نقش آن در تکافل اجتماعی تأسیس بیت. 4

  المال به معنی االخص و به معنی االعم ـ بیت

  المال در تمدن اسالمی ـ تشکیالت بیت

  المال یریت بیتـ سیره پیامبر و خلفاي چهارگانه در مد

  المال در تمدن اسالمی ـ تحوالت نهاد بیت

  اقتصاد بخش عمومی در تمدن اسالمی. 5

  ـ ساختار مالکیت منابع عمومی و نحوه تصدي و توزیع عواید آن

  ـ اندازه دولت، وظایف دولت اسالمی در مدیریت انفال و منابع عمومی

   مدیریت منابع عمومیهاي واگذاري و نحوه توزیع عواید حاصل از ـ اولویت

  ـ نظام مالیاتی در تمدن اسالمی و نحوه هزینه کرد آن

  هاي آنها هاي مالی و ویژگی ـ اهداف و ابزارهاي سیاست

  جایگاه عمران و آبادانی در اقتصاد تمدن اسالمی. 6

  هاي عمرانی پیامبر اسالم ـ سیاست

  )ع(هاي عمرانی امام علی  ـ فعالیت

  ـ عمران در تمدن اسالمی

  بازار در تمدن اسالمی. 7

  گیري بازار اسالمی ـ شکل

  )فقه بازار(ـ شرایط مشروعیت فعالیت اقتصادي در بازار 

  هاي تجاري در تمدن اسالمی ـ سیاست

  ـ مشروعیت سود تجاري

  الگوي مصرف در رفتار رهبران اسالمی. 8

  )ص(ـ رفتار مصرفی پیامبر 

  )ع(ـ رفتار مصرفی امام علی 
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  السالم  ائمه علیهمـ رفتار مصرفی

  نهادهاي اسالمی در تمدن اسالمی. 9

  ـ نهاد زکات

  ـ نهاد وقف

  المال ـ نهاد بیت

  ـ نهاد بازار

  :منابع و مآخذ

  .1362علیرضا ذکاوتی قراگزلو، تهران، امیرکبیر، : ـ آدم متز، تمدن اسالمی، ترجمه

  .1366ان، ـ آیتی محمدابراهیم، تاریخ پیامبر اسالم، انتشارات دانشگاه تهر

  .تا خلدن عبدالرحمن، مقدمه، احیاءالتراث، بیروت، بی ـ ابن

  .1379ـ ابوعلی مسکویه، الرازي، تجارب االمم، سروش، 

  . هجري1406یعلی قاضی، احکام السلطانیه، قم، مکتب االعالم االسالمی،  ـ ابی

  .1373ـ طوسی خواجه نصیرالدین، اخالق ناصري، انتشارات خواجوي، 

  .1939بوجعفر، تاریخ االمم و الملوك، منورات استقامه، قاهره، ـ طبري ا

  .1372ـ دورانت ویل، تاریخ تمدن، ترجمه عبدالحسین آذرنگ، نشر کیهان، تهران، 

  .1380اقتصاد، : ، جلد هفتم)ع(ـ پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، دانشنامه امام علی 

، )ع(ان، ترجمه دکتر احمد شعبانی، انتشارات دانشگاه امام صادق         هاي متفکران مسلم    صادق، اندیشه . ـ ابوالحسن م  

1385.  

  .1375ـ صدر کاظم، نظام اقتصادي صدر اسالم، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، 

  .) م2003. (ه1423التطبیق المعاصر، البنک االسالمی للتنمیه،  ـ محمود احمد مهدي، نظام الوقف فی

  هاي پول و بهره نظریه

  نظري: دنوع واح

  2: تعداد واحد

  اقتصاد خرد و اقتصاد کالن: نیاز پیش

  :اهداف درس

هاي خرد و کـالن را   بهره که اساس بسیاري از نظریه    هاي مبنایی پول و       در این درس دانشجویان نسبت به نظریه      

متفـاوت، بـه   هـاي   دهند آشنا شده و ضمن مطالعه مناقشات و اختالف نظرهاي موجـود در رهیافـت          به خود اختصاص می   

  .برند هاي مبنایی اقتصاد غرب پی می ها و رهیافت نواقص نظریه
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  :ها سرفصل

تمایز تحلیل اقتصادي حقیقی و تحلیل اقتصادي پولی   

مدل تعادل عمومی والراس و پول   

 بانکی ویکسل/  اقتصاد اعتباري  

سقوط مفهوم تعادل پولی/  تحلیلی پولی شومپیتر  

سنت تحلیلی کینز   

هاي اقتصاد کالن هاي پول اعتباري در نظریه اللت د  

هاي پولی و تحوالت آن  سیستم  

ارزش پول   

هاي مختلف  انواع مختلف تئوري  

  ـ تئوري مقداري پول

  ـ تئوري مقداري پول مطابق فرمول کمبریج

  ـ مکتب شیکاگو

  هاي پولی فریدمن ـ نظریه

  هاي کینز ـ نظریه

تعادل پولی   

  هاي مختلف در مورد تعادل پولی ـ مفهوم و نظریه

  ـ مفهوم و منشاء تعادل پولی

تورم   

  ـ انواع تورم ـ علل تورم

  هاي پولی ـ سیاست

  ـ اهداف ـ کارمزد

 بهـره حقیقـی، و      بهره طبیعـی،    تمایز بین   / بهره در ادبیات اقتصادي       شناسی گستره مفاهیم موجود در باب          گونه   

  بهره خنثی

 تولید و درآمد/ زمان/ اعتبار/ سرمایه/ پول:  مرتبط استبهره با کدام مفهوم  

اي پسینی یا پیشینی نسبت به تولید پدیده/ هاي پولی و غیرپولی بهره  نظریه  

  )بهره به مثابه سود( نظریه ریکاردو ○

  Surplus)بهره به مثابه رانت و ( نظریه مارکس ○

قیمت خـدمات حاصـله از      / نرخ رشد سرمایه  / وري سرمایه  بهره به مثابه بهره   / (نظریه نایت :  مکتب نئوکالسیک  ○

  )سرمایه

  )بهره به مثابه عامل تعادل بخش سیستم و رابط بین بخش حقیقی و پولی اقتصاد(ویکسل :  مکتب سوئدي○
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  )بهره به مثابه ارزش زمان (Fetterفتر / میزز/ نظریه روثبارد:  مکتب اتریش○

  )بهره به مثابه قیمت عامل تولیدي به نام انتظار(کالرك / ییگر/ کسل/ گوستاو:  مکتب اتریش نئوکالسیکی○

پیوند (یا در نظریه کینز     ) وري سرمایه   پیوند ترجیح زمانی و بهره    (نظریه فیشر   / نظریه بوم باورك  :  جریان تلفیقی  ○

  )انداز و کارایی نهایی سرمایه میل روانی به پس

  ) و ایدئولوژیک برآمده از نهاد قدرتاي اجتماعی پدیده( نظریه شومپیتر و تاکایاما ○

  )اي صرفاً پولی پدیده( نظریه کینزي ○

  )اي برونزا و غیراقتصادي بهره به مثابه پدیده( مکتب پست کینزي ○

   نظریه روانشناختی○

بررسی انتقادات وارد به هر نظریه   

  :منابع

 Money, Interest and Capital: A Study in the Foundations of Monetary Theory. 
Colin Rogers. Cambridge University Press, 1989

 A Defense of the Traditional Austrian Theory of Interest, By Paul Cwik, 

http://www.Mises.Org/Journals/scholar/cwik.Pdf.

 IN DEFENSE OF THE MISESIAN THEORY OF INTEREST by Roger w. 
Garrison, Department of Economics, Auburn University

 The General Theory of Employment, Interest and Money John Maynard Keynes 
(1936), ch 11&13

 Economics of Money, Banking and Financial Markets plus MyEconLab plus 
eBook1- semester Student Access Kit, The (8th Edition) (MyEcoLab Series) by Frederic 

S. Mishkin, 2006  

  عملیات بانکی

  نظري: نوع واحد

  2: تعداد واحد

  اقتصاد خرد و اقتصاد کالن و پول، بانک و بازارهاي مالی: نیاز پیش

  :اهداف درس

لل و همچنـین  الم در این درس دانشجویان نسبت به فرایندها و عملیات بانکی جاري در عرصه اقتصاد ایران و بین               

  .شوند بانکداري مرکزي آشنا می

  :ها سرفصل

  تجهیـز منـابع و امـور    : ها در اقتصاد جوامع  سیر تکاملی بانکداري ـ سیر تکامل بانکداري در ایران ـ نقش بانک
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انون هاي تخصصی، ق هاي تجاري، بانک هاي اقتصادي، خدمات بانکی ـ بانک  ها، تأمین وجوه و ـ راه اندازي فعالیت  سپرده

عملیات بانکی بدون ربا ـ ارکان نظام بانک در ایران ـ بانک مرکزي و وظایف آن انتـشار انحـصاري اسـکناس و تنظـیم       

هـاي پـولی، ابزارهـاي     مقدار آن، حفظ ارزش پول، حفاظت و اداره ذخایر فلزي و ارزي کـشور، تنظـیم و اجـراي سیاسـت     

  .سیاست پولی در قانون عملیات بانکی بدون ربا

نایی با عملیات بانکداري داخلی آش  

  جاري عمومی و وکالت و حسابداري آنها؛ افتتاح و مقررات حساب : جاري  صندوق حساب ○

  انواع چک، قانون صدور چک، انتقاالت و عملیات حسابداري آنها؛:  چک○

  دریافت و پرداخت، سود، انتقاالت و عملیات حسابداري آنها؛:  پس انداز○

  مدت و عملیات حسابداري مربوطه؛ گذاري بلندمدت و کوتاه ها، سرمایه  سپردهانواع: ها  سپرده○

  نقل و انتقاالت وجوه و عملیات حسابداري مربوط به آن؛:  حواله○

   بروات و انواع و حسابداري مربوطه؛○

  هاي ریالی و انواع آن و عملیات حسابداري و اجرایی مربوطه؛  ضمانتنامه○

  انکی؛ ضوابط اعطاي تسهیالت ب○

   اطالعات اعتباري استفاده کنندگان از تسهیالت بانک؛○

  هاي اعتباري؛  بررسی○

   اعتبار پایه؛○

   اعتبار مخصوص و انواع آن؛○

  مدت و بلندمدت؛ مدت، میان  تسهیالت اعطایی کوتاه○

  ؛...)مشارکت، مساقات، جعاله، مضاربه و ( معرفی عقود شرعی ○

   عقود اسالمی؛نامه اجرایی و قراردادهاي  آیین○

  هاي اجرایی و قراردادهاي عقود اسالمی؛  دستورالعمل○

  . عملیات حسابداري○

آشنایی با عملیات بانکداري خارجی   

   کلیات مربوط به ارز؛○

   تعریف ارز؛○

   منابع و مصارف ارزي؛○

  هاي تعیین نرخ ارز؛  روش○

   کنترل ارز؛○

   معامالت ارزي ـ آربتراژ؛○

  ها؛ در بانک خرید و فروش ارز ○

  هاي ارزي؛  حساب○

   خرید و فروش ارز غیر بازرگانی؛○
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   اسکناس ـ نفوذ بیگانه ـ چک مسافرتی؛○

   رمز بتلکس؛○

  هاي مسافرتی؛ ها ـ بروات، چک، اعتبارنامه  حواله○

  المللی کاال؛  قراردادهاي فروش بین○

   قراردادهاي فروش؛○

   اینکوترمز؛○

   انواع مختلف تحویل کاال؛○

  ها؛ ها و نشست ریق تز○

  گذاري؛  ضریب افزاینده سرمایه○

  .ها  پول و جریان پرداخت○

المللی کاال و خدمات  تجارت بین  

  المللی؛ هاي درگیر در تجارت بین  گروه○

   پیدایش اعتبارات اسنادي و تعاریف آن؛○

   انواع اعتبارات اسنادي و تعاریف آن؛○

  .انواع اعتبارات اسنادي ○

رك موضوعه در اعتبارات اسنادي اسناد و مدا  

  ... .نامه ـ سیاهه ـ گواهی بازرسی کاال  سیاهه ـ بارنامه ـ بیمه○

مقررات یکنواخت حاکم بر اعتبارات اسنادي   

مراحل گشایش اعتبارات اسنادي   

  هاي مربوطه؛  بررسی اسناد و مدارك و تعرفه○

   نمودار ساده مراحل گشایش؛○

  ادي؛ تغییر شرایط اعتبار اسن○

  . ابالغ اسناد به خریدار○

کننده  معامله اسناد در بانک پرداخت پرداخت  

   کنترل اسناد و عملیات حسابداري دریافت اسناد؛○

   ظهرنویسی و تسلیم اسناد به خریدار؛○

  . عملیات حسابداري پرداخت و واریز○

وصول اسناد حمل عملیات مربوطه   

  فت اسناد؛ کنترل اسناد و عملیات حسابداري دریا○

   ظهرنویسی و تسلیم اسناد به خریدار؛○

  . عملیات حسابداري پرداخت و واریز○

کلیاتی در مورد اعتبارات اسنادي صادراتی   
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هاي ارزي نامه  کلیاتی در مورد ضمانت  

  :منابع

a .قانون عملیات بانکی بدون ربا  

■ Modern Banking, Shelagh Heffernan, 2005

■ Principles of Banking (7th ed) by G. Jay Francis, 2002

■ Risk Management in Banks April, 2002. Author(s): K Seethapathi

■ Banking Strategy – (First Edition) – By K Nageswara Rao, 2002

■ International banking, I.R.I Centeral Bank, nadali, 2004

■ International Banking: Cases, Materials, and Problems (Carolina Academic 
Press Law Casebook) by Michael P. Malloy, 2004

  پول، بانک و بازارهاي مالی

  نظري: نوع واحد

  2: تعداد واحد

  اقتصاد خرد و اقتصاد کالن: نیاز پیش

  :اهداف درس

هاي خرد و کـالن را   ساس بسیاري از نظریهبهره که ا    هاي مبنایی پول و       در این درس دانشجویان نسبت به نظریه      

هـاي متفـاوت، بـه     دهند آشنا شده و ضمن مطالعه مناقشات و اختالف نظرهاي موجـود در رهیافـت          به خود اختصاص می   

  .برند هاي مبنایی اقتصاد غرب پی می ها و رهیافت نواقص نظریه

  :ها سرفصل

لی ـ اقتصاد اعتبارياي اقتصاد تهاتري ـ اقتصاد پو  معرفی و تحلیل مقایسه  

آشنایی با سیر تحوالت تاریخی پول در دنیا و جهان اسالم   

هاي نقدشونده  پول و دارایی  

  ـ نقش اقتصادي پول؛

  ـ تعریف و عملیات چهارگانه پول؛

  ـ اشکال پول و مختصري در باب تکامل آن؛

  هاي اقتصاد اسالمی در تعریف و کارکردهاي پول؛ ـ داللت

   اعتبار و تأثیر آنها در اقتصاد کالن؛ـ تمایز پول و

  هاي مرکزي در اداره امور پولی؛ ـ وظایف بانک
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  شود؛ کار برده می ـ ایجاد یا از بین بردن پایه پولی و ابزاري که براي نظارت در آن به

  ـ پشتوانه پول؛

  ها در مواقع عادي و بحران؛ ـ تأمین نقدینگی براي بانک

  نک مرکزي؛ـ تجزیه و تحلیل ترازنامه با

  .ـ شبه پول

چگونگی ایجاد پول   

  هاي مرکزي و شخص و دولت در ایجاد پول؛ هاي تجاري و بانک ـ نقش بانک

  .گیري پول در جریان ـ اندازه

عوامل مؤثر در تغییر مقدار پول در جریان   

  ـ ترازنامه نظام بانکی؛

  ه شاخص؛گیري تغیرات در ارزش پول ـ مشکل تهی ـ ارزش متغیر پول، اندازه

  ها ـ اهمیت تغییرات در ارزش پول و تورم؛ ـ نسبت

  ها؛ هاي پولی در جریان پرداخت ـ کاربرد تئوري

  .کننده درآمد مالی ـ عوامل ترکیب

آشنایی با مفهوم پول درونی و پول بیرونی   

ثانویه/ اولیه / سرمایه/ پول (شناسی بازارهاي مالی   گونه(  

 گـذاري  هـاي سـرمایه   بانـک / بیمـه / هـاي اعتبـاري   اتحادیـه / هـاي تجـاري    بانک(شناسی نهادهاي مالی       گونه /

  )هاي مالی ـ اعتباري صندوق/ هاي مالی شرکت

ابزارهاي بازار ثانویه/ ابزارهاي بازار سرمایه/ ابزارهاي بازار پول(شناسی ابزارهاي مالی   گونه(  

شناسی انواع ریسک  گونه  

یریت ریسکهاي سنجش و مد  آشنایی با تکنیک  

آشنایی با فرایندهاي مهندسی مالی در بازارهاي ثانویه   

آشنایی با صکوك و بازارهاي مالی اسالمی   

  :منابع

 Economics of Money, Banking and Financial Markets plus MyEconLab plus 
ebook 1-wemester Student Access Kit, The (8th Edition) (MyEconLab Series) by 

Frederic S. Mishkin, 2006

 Money, Banking, and Financial Markets by Stephen G. Cecchetti, 2005

 Stigum, M., The Money Market, 3rd edition (Homewood, Ill,: Dow Jones- Irwin, 

1989).

         المللی انرژي، چـاپ   عات بین درخشان، مسعود، مشتقات و مدیریت ریسک در بازارهاي نفت، تهران مؤسسه مطال
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  .1383اول 

 ،1375 ایرج توتونچیان، اقتصاد پول و بانکداري، مؤسسه تحقیقات پولی و بانکی.  

  »آشنایی با حقوق اقتصادي و مالی اسالم و ایران«

  3: تعداد واحد

  48: تعداد ساعت

  نظري: نوع واحد

  رسی تطبیقی و حقوق اقتصادي و مالی در ایرانآشنایی با احکام اقتصادي اسالم، مبانی فقهی و بر: هدف درس

  :ها سرفصل

فلسفه و قواعد فقه   

حوزه کارشناسی و فقاهت در اقتصاد اسالمی   

   روش تطبیقی در زمینه مباحث قرآنی و فهم مسائل مستحدثه■

   شناخت احکام تأسیسی و امضایی در حوزه اقتصاد■

  م فقهیالفراغ و مجموعه احکا  آشنایی با مفهوم منطقه■

  )اجتماعی با نگاهی به مفهوم سرمایه ( بحث مالك صدور حکم و بررسی چگونگی صدور حکم در منطقه فراغ ■

شـامل احکـام    (هاي فقها در هنگام استنباط و صدور حکـم اجتهـادي               تأثیر فهم اجتماعی در مطالعات و بررسی       ■

  )صادره از سوي ولی فقیه

  ی اقتصاد ضرورت آشنایی فقیه با مباحث کارشناس■

اي از مباحث مرتبط خالصه (  فقه االقتصاد بخش عمومی(  

   انفال■

   مشترکات■

   اراضی■

   تحجیر■

   احیاء موات■

 اي از مباحث مرتبط خالصه( فقه االقتصاد مالی(  

   مالیات■

   زکات■

   خمس■

   خراج■

   صدقات■
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   پول و ربا■

   بیمه■

   بورس اوراق بهادار■

 اي از مباحث مرتبط خالصه( فقه االقتصاد بخش خصوصی(  

   عقود انتقالی■

بیع   

اجاره   

صلح   

قرض   

صرف   

سلم   

رهن   

سرقفلی   

   عقود مشارکتی■

شرکت   

مضاربه   

مساقات   

جعاله   

شفعه   

   اسباب شرعی انتقال مالکیت، تعمیم و حفاظت ثروت■

وقف   

هبه   

نذر   

ارث   

حجر   

ضمان   

نفقات   

کفالت   

اي از مباحث مرتبط خالصه( با مبانی فقهی و قواعد استنباطی در فقه االقتصاد  آشنایی(  

قاعده الضرر   

قاعده الحرج   

قاعده تسلیط   
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قاعده تسلط   

قاعده مایضمن   

قاعده ید   

قاعده علی ید   

قاعده لزوم   

قاعده اتالف   

قاعده سوق المسلمین   

ان آشنایی با حقوق اقتصادي و مالی در ایر  

   قانون مدنی■

   قانون پولی و بانکی■

   قانون بانکداري بدون ربا■

   ملحقات قوانین پولی و بانکی■

االقتصاد ابزارهاي مالی  فقه  

   مبانی فقهی ابزارهاي مالی■

اصل صحت و لزوم قراردادها از دیدگاه فقه اسالمی   

اصل صحت معامالت در قانون مدنی ایران   

اي بازار سرمایه ضوابط عمومی قرارداده  

   ممنوعیت أکل مال به باطل○

   ممنوعیت ضرر و ضرار○

   ممنوعیت غرر○

   ممنوعیت ربا○

ضوابط اختصاصی قراردادهاي بازار سرمایه   

   قرض○

   دین○

   بیع○

   اجاره و اجاره به شرط تملیک○

   جعاله○

   شرکت○

   مضاربه○

   مزارعه○

   مساقات○

   صلح○
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ارف بررسی فقهی ابزارهاي مالی متع  

   ماهیت فقهی اوراق قرضه○

   ماهیت فقهی اوراق سهام عادي○

   ماهیت فقهی اوراق سهام ممتاز○

ماهیت فقهی ابزارهاي مالی جدید   

  الحسنه  اوراق قرض○

   اوراق مرابحه○

   اوراق اجاره○

   اوراق منفعت○

   اوراق استصناع○

   اوراق مشارکت○

   اوراق مضاربه○

   اوراق مزارعه○

   اوراق مساقات○
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  .1386، پژوهشکده پولی و بانکی، )صکوك(سیدعباس موسویان، ابزارهاي مالی اسالمی . 1

  .ه1408ابن حمزه، الوسیله، انتشارات کتابخانه آیت اهللا مرعشی نجفی، قم، . 2
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  .1378، زمستان 20 و 19هاشمی سید محمود، استصناع، فقه اهل البیت، شماره . 25

  .م2001یسري احمد، عبدالرحمن، قضایا اسالمیه معاصره فی النقود و البنوك و التمویل، الدار الجامعیه، مصر، . 26
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  در قرن بیست و یکم آموزش علم اقتصاد

  رو ها و مسائل پیش یکم، چالشآموزش علم اقتصاد در قرن بیست و . 1

هدف اولیه از ارائه دروس اقتصادي در مقطع کارشناسی، توانمند ساختن دانشجویان در راستاي اندیشیدن به ماننـد   

 امـا بـا ایـن حـال حتـی مدرسـین دروس اقتـصادي در مقطـع         ,.p199 1991 (Siegfried et al(باشد  اقتصاددانان می

نگارانه دارند و نوع نگاه آنها به علم  اند از علم اقتصاد تصوري روزنامه ها درس خوانده  شگاهدبیرستان که خود چه بسا در دان      

در ایـن شـرایط   . (Becker, Walstad and Watts, 1994)اقتصاد فاصله قابل توجهی با نوع نگاه اقتـصاددانان دارد  

هـاي   ها تـأثیر مثبتـی در تحلیـل    اد در دانشگاهباشد که آیا تغییرات رخ داده در متد آموزشی علم اقتص این سؤال مطرح می  

هاي انسانی قـویتر بـراي        اقتصادي مطرح شده از جانب اقتصاددانان دانشگاهی داشته است یا خیر؟ و براي تربیت سرمایه              

  اقتصاد چه باید کرد؟

 وجه به دنبال باشد که در این نوشته نویسنده به هیچ  ذکر این نکته براي خوانندگان محترم این نوشته ضروري می         

بیان برنامه آموزشی جدید نظیر بحث در رابطه با تقدم ارائه دروس اقتـصاد خـرد و یـا اقتـصاد کـالن و یـا بیـان دروس                             

نیاز مفید ـ که البته اختالف نظرهاي فراوانی نیز در رابطه با موارد فوق و به طور کلی برنامه آموزشی علم اقتصاد در   پیش

باشـد بلکـه در     ـ نمی Evensky & Wells, 1998)(هاي اقتصاد مختلف وجود دارد  شکدهمیان اعضاي هیأت علمی دان

ریزي  شود، نحوه برنامه عوض در این نوشته سعی شده است تمرکز اصلی بر آنچه در مراکز آموزشی خوب دنیا تدریس می              

  .نویسی، طراحی آموزشی و تدریس اختصاص یابد درسی، هدف

همگی به ضرورت گسترش فهم اقتصادي افراد، خصوصاً آشـنایی بـا مفـاهیم کـالن      ها    عناوین مطبوعات و رسانه   

الاقل دروس مرتبط با اقتـصاد کـالن بایـستی بتواننـد بـراي دانـشجویان       . کند تأکید می) مفاهیم اقتصاد کالن  (اقتصادي  

از . شـوند فـراهم آورنـد    یتوانایی باالتري نسبت به افراد عوام در درك اخبار اقتصادي که در مجالت اقتصادي منتـشر مـ          

. اي، فضاي مشخصی براي مطالعه علم اقتصاد ترسـیم نماینـد          توانند با استفاده از این عناوین روزنامه        طرفی اساتید نیز می   

 شواهدي از چگونگی اثرگذاري مطبوعات خبري در نحوه تدریس دروسی نظیـر آمـار و   Becker (1998)به عنوان مثال 

هاي درسی متنوع و مناسبی در زمینه اقتصاد کـالن وجـود دارد بـا ایـن همـه                 کتاب. وده است آوري نم   سنجی جمع   اقتصاد

Peter Kennedy (1992)  تعدادي از مفاهیم کالن اقتصادي را شناسایی کرد که به دفعات در نشریات خبري و علمـی 

تعدادي از این موارد که در طول       . ودش  اما توجه کافی به آنها در کتب درسی اقتصادي مشاهده نمی          . شوند  به کار گرفته می   

  :اند از اند و همچنان توجه کافی به آنها در کتب درسی وجود ندارند عبارت زمان شناسایی شده
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  .بهره واقعی و اسمی و تفاوت میان آن دو نرخ . 1

  .تغییرات نرخ تورم و نرخ ارز و همچنین برابري قدرت خرید. 2

برابـري  (بهره در میان کشورها  بهره اسمی در مسیر یکسان شدن نرخ       الف نرخ    بهره واقعی برخ    روند متغیر نرخ  . 3

  ).ها نرخ بهره

  .اند کنند که در کتب درسی تا حدي نادیده گرفته شده وقایع اخیر همچنین موضوع چهارمی را نیز مطرح می

  تغییرات فناوري و رشد اقتصادي. 4

د کالن فراتر از تأکیـد بـر مفـاهیم پرکـاربرد در مطبوعـات               هاي موجود در تدریس دروس مرتبط با اقتصا         دشواري

باشند که با اینگونه مفاهیم سازگاري دارنـد   هاي تحلیلی می    باشد، در حقیقت اساتید ناچار به انتخاب چارچوب         اقتصادي می 

 میـان  امروزه اتفـاق نظـر بیـشتري بـر روي موضـوعات اقتـصادي خـرد و کـالن در             . دهند  و به خوبی آنها را توضیح می      

با ورود به قرن جدید دانشجویان و اساتید آنها . (Alstone, Kearl & Vaughan)توان مشاهده نمود  اقتصاددانان می

تا حدي در مورد شیوه تحلیل شناخته شده و پرسابقه موجود در اقتصاد کالن مـردد             ) خصوصاً اساتید دروس اقتصاد کالن    (

  .هاي تحلیل کاسته شده است این چارچوباند و به نحوي از اتفاق نظر سابق بر  گشته

هاي کالن اقتصادي به شمار        مدل اصلی در زمینه تحلیل     1970هاي دهه      در سال  IS-LM-ASچارچوب تحلیلی   

هـاي گونـاگون ایـن      تا اواسط این دهه موارد انتقالی متعدد و متداومی در رابطه با جنبه1980آمد ـ اما با ورود به دهه   می

اي  ها به عنـوان مـسئله   ر جوامع علمی مطرح شد ـ به نحوي که رویکرد انتظارات عقالیی در این سال چارچوب تحلیلی د

 چرخش کلـی نـسبت     1990این در حالی است که در اواخر دهه         . شد  آشکار و بدیهی در کتب علمی و آموزشی معرفی می         

 به طور کلـی انتظـارات عقالیـی را    Thomas Sargent (1993)به عنوان نمونه . به رویکرد انتظارات عقالیی پدید آمد

اگرچـه  . کننـد  گیري مـی  مورد نقد قرار داد و این نظریه را مطرح ساخت که افراد براساس عقالنیت محدود رفتار و تصمیم          

این رویکرد تا به کنون به طور گسترده در کتب آموزشی مقطع کارشناسی وارد نشده است اما افزایش جایگاه این نظریـه                      

هـاي متنـوعی از       با این همه بـا وجـود اینکـه نـسخه          . دهد  اقتصاددانان خبر از وقوع این امر در آینده نزدیک می         در میان   

 توسط اقتصاددانان ارائه شده است و تغییرات متعددي نیز در مدل ابتدایی پدید آمـده اسـت کـه                    IS-LM-ASهاي    مدل

هـاي    در تحلیل سیاستJohn Taylorجاندن قانون  براي گنIS-LM-ASاي از آن تغییرات ایجاد شده در مدل  نمونه

آیـد و بـه نظـر     هاي کالن به شمار می باشد، اما همچنان این مدل نقطه آغازین در انجام تحلیل    پولی در این چارچوب می    

 به کمک منحنـی  IS-LMمدل «: باشد همچنان پا برجا می) pp 1645-46 ,1990, Mankiw(گیري  رسد که نتیجه می

هـاي اقتـصادي را در نـشریات و     یافته است و بهترین فضا را براي تفسیر و تحلیل مسائل و سیاست      د و تکامل  فیلیپ بهبو 

  ».میان سیاستگذاران فراهم نموده است

میزان اختالف نظرها در رابطه با رویکردهاي موجود در اقتصاد کالن در میان اقتصاددانان دانشگاهی به نظر بیش                  

هـاي فکـري اسـاتید         در عین حال این مسئله فرصتی براي تدریس شدن دروس مربوطه به شیوه             اما. باشد  از حد الزم می   

 پرسیده شد که چگونـه اسـت کـه    Marilyn vos Savant (1997)چند سال پیش، از خانم . آورد مختلف را فراهم می

جواب وي به این پرسـش قابـل      . کنند  هاي متفاوت ارائه می     اقتصاددانان مختلف از آمار و اطالعات یکسان نتایج و تحلیل         

اي که با مواد اولیه یکسان توانایی پخت چنـدین نـوع    باشند به گونه اي می اقتصاددانان همانند آشپزهاي حرفه   : تامل است 

در حقیقت دانشجویان بایستی چگونگی حاصل شدن چندین تحلیل از یک سري آمار و اطالعات مشخص و                 . غذا را دارند  
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در واقـع ایـن نیـاز، امـري کلـی اسـت و مخـتص بـه         . ها را فرا بگیرند این تفاوت تفسیر و تحلیل  همچنین منشا پیدایش    

  .باشد دانشجویان دروس اقتصاد کالن نمی

به احتمال فراوان نگرانی اصلی و محل بحث اصلی در رابطه با آنچه که در کتـب آموزشـی اقتـصاد کـالن ارائـه                         

از ) آموزشـی (باشد به نحوي که اصوالً نهاد بازاري در کتب اقتـصادي              زار می شود، استفاده از فروض غیرواقعی براي با        می

بازارهـاي  . باشد  شود به هیچ وجه واقعیت عینی با خصوصیات مورد بحث در کتب آموزشی قابل مشاهده نمی                 آن بحث می  

ي کاربرد داشته باشـد     رقابتی مورد بحث در کتب آموزشی تنها ممکن است در شرایط بسیار ایدئال براي کاالهاي کشاورز               

در شـرایطی کـه معـضل       . هاي مورد عالقه دانـشجویان کـاربرد و اثربخـشی الزم را ندارنـد               اما در مورد بسیاري از زمینه     

اي  سازد ـ مسئله  اطالعات ناقص، افراد را ناچار به استفاده از قیمت به عنوان شاخصی براي شناخت کیفیت محصوالت می

ظیر بازار اتومبیل، بیمه و بازار کار قابل مشاهده است ـ ممکن است تعادل به نوعی با توجـه بـه    که در بسیاري از بازارها ن

ناهمسانی میزان عرضه شده و تقاضا شده تعریف شود و دیگر تمایز منحنی عرضه و تقاضـا رویکـرد صـحیح و مناسـبی                        

است در شـرایط فعلـی بـراي بـسیاري از           هاي متداولی که در رابطه با منحنی عرضه پیشتر مطرح بوده              طرح بحث . نباشد

باشـد واقعیـت ایـن اسـت کـه            زا می   هاي اطالعاتی که هزینه نهایی تولید برابر با صفر دارند مشکل            هاي فناوري   محصول

هاي عرضه و تقاضا را در شرایط رویایی و خیالی به کار گیرنـد و تجربـه ایـن             توانند بسیاري از تحلیل     دانشجویان تنها می  

  .(Strober, Cook and Fuller, 1997)باشد  ها در دنیاي واقعی با مشکالت بسیاري همراه می نوع تحلیل

Shapiro and Varian) 1999 (اثر  اند که کسانی که از نزدیک دستی بر اقتصاد واقعی دارند، به بی اذعان نموده

به عنوان نمونـه  . کنند تصادي آنها، تأکید میهاي اق   گیري  اند در تصمیم    هاي اقتصادي که در دانشگاه فرا گرفته        بودن آموزه 

افزار ابداعی در معرفی یـک مجلـه اینترنتـی            افزار کامپیوتري جدید یا فروش یک سخت        در انجام فرایند بازاریابی یک نرم     

، نمودارهاي عرضـه و  ... براي یک وکیل دولتی در به کارگیري قوانین ضدانحصاري در مورد یک بنگاه اقتصادي و              جدید،

اند کـه   متذکر شده) Shapiro and Varian) 1999کند  تقاضا کاربرد خاصی ندارد و کمک چندانی به پیشرفت آنها نمی

بلکه تنها از ابزار و مطالبی اسـتفاده        . گیران، شما به هیچ وجه یک نسخه جدید از علم اقتصاد نیاز ندارید              در جایگاه تصمیم  

برخی از این مفاهیم اصول و ابزار که در دروس . کنید قتصاد به آنها توجه نمیکنید که در هنگام مطالعه کتب آموزشی ا  می

  :اند از شود عبارت مقدماتی و میانی بر آنها تأکید کافی نمی

  مکمل بودن کاالها. 1

  کاالهاي تجربی و حقوق مالکیت. 2

  هاي تغییر شغل و موانع آن هزینه. 3

  انتظارات و ریسک. 4

  بتشخیص، معرفی و انتخا. 5

  گذاري براساس ارزش گذاري براساس هزینه در مقابل قیمت قیمت. 6

  رقابت بر پایه اختراعات و ابداعات در مقابل رقابت براساس قیمت. 7

  رقابت درون و میان استانداردها. 8

  هاي محیطی و آثار خارجی صرفه. 9

سـطح مقـدماتی و میـانی، بایـستی      ام، اسـاتید اقتـصاد در هـر دو    21براي نشان دادن قدرت علم اقتصاد در قرن   
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. هاي مورد استفاده خود را نیز تغییر دهند    هاي مثال   گیري  هاي تحلیلی خود را با شرایط موجود سازگار کنند و جهت            تکنیک

هاي تجاري نیست، بلکـه مفـاهیم ژورنالیـستی     البته در این راستا نیازي به تغییر دروس سطوح میانی به بررسی استراتژي            

همچنین ایجاد تغییر ساختاري در ترتیب مطالـب آموزشـی و           . گاه شاخصی در دروس آموزشی به دست بیاورند       بایستی جای 

  .باشند، مثمرثمر خواهد بود تقدم بخشیدن به مطالبی که دروس اصلی دانشجویان می

  :اهمیت تدریس

با . (Becker, 1997)شود  هاي اخیر جایگاه چندان مناسبی براي امر آموزش در رشته اقتصاد مشاهده نمی در دهه

کمیتـه  . شود که نشان از افزایش توجه اقتصاددانان به امـر آمـوزش دارد           هاي اخیر شواهدي مشاهده می      این همه در سال   

 تـاکنون بـه طـور       1950هاي دهه     هاي آموزش اقتصاد از سال      آموزش اقتصاد انجمن اقتصاددانان آمریکا به همراه انجمن       

هاي متعددي براي ارتقاي وضع آموزش علم اقتـصاد در تمـامی سـطوح خـصوصاً سـطوح                    لیتمشترك اقدام به انجام فعا    

هاي اخیر در زمینه امر آموزش قبل از تحصیالت            در سال  AEAهاي انجمن اقتصاددانان آمریکا       فعالیت. اند  گانه نموده 12

 در سال ASSAوان مثال در نشست به عن. اي یافته است افزایش قابل مالحضه) کارشناسی ـ کالج ـ دبیرستان  (تکمیلی 

همچنـین در   .  جلسه سخنرانی به موارد مطرح در زمینه آمـوزش علـم اقتـصاد اختـصاص داشـت                 12 در نیویورك،    1999

 سخنرانی به امر آموزش در علم اقتصاد توجه داشت کـه از جملـه سـخنرانان ایـن                   14هاي انجمن علوم اجتماعی       نشست

هـاي مـشابه در    این امر در حالی است که در نشست. نده جایزه نوبل اشاره نمود برRonald Coaseتوان به  نشست می

 همچنین کمیته اجرایی    1999در سال   . یافت   مورد سخنرانی به این موضوع اختصاص می       4 تنها   1994 و   1996هاي    سال

AEA   ضع آموزشی علم  دالري براي اجراي کنفرانس علمی با موضوع آموزش علم اقتصاد جهت ارتقاي و 26000 بودجه

بر این براي اولین بار این انجمن گروهی جدید به اعضاي خود با عنوان مدرسـین اقتـصاد در                     عالوه. اقتصاد اختصاص داد  

  .(Becker, 1997)سطح کالج اضافه نمود 

باشـد، رشـد قابـل     نمونه دیگر از مواردي که بیانگر افزایش توجهات اقتصاددانان به امر آموزش علـم اقتـصاد مـی          

ــه وب  ــات بــ ــداد مراجعــ ــه تعــ ــصاد   مالحظــ ــوزش اقتــ ــه آمــ ــایت مجلــ ــی (JEEســ ــه آدرس اینترنتــ : بــ

(www.Indiana.Edu/econed/index.html سـایت     تعداد مراجعـات بـه وب     .  استJEE   مرتبـه در سـال      553 از 

توسـط  همچنـین تعـداد مقـاالت ارائـه شـده           .  افزایش یافته اسـت    1999 مرتبه در ماه در سال       34000 به بیش از     1995

 ,John Bishop: انـد از  تعدادي از این اقتـصاددانان عبـارت  . اقتصاددانان شناخته شده در این مجله افزایش یافته است

David Colander, William Greene, Alan Krueger, Cecilia Rouse, W.kip Viscusi   
، بر نحوه تدریس دروس مربوطـه  هاي اخیر چگونگی اثرگذاري افزایش توجهات به امر آموزش علم اقتصاد در سال     

 1990در اواخـر دهـه   . باشد هاي آتی موضوع بحث بسیاري از محافل علمی می و ارتقاي میزان عالقه دانشجویان در دهه      

 در (Becker, and Watts, 1996, 1998)آمـد   ارائه سخنرانی، متد غالب تدریسی در آموزش علم اقتصاد به شمار مـی 

باشد و جایگاه روش آموزش بـه صـورت           ثات کالسی شیوه غالب در سطوح باالي آموزشی می        حالی که به طور کلی مباح     

  .(Sax et. al, 1996)رنگ شده است  به عنوان یک متد آموزشی به طور کلی کم) متمرکز بر اسناد(سخنرانی 

بـا آمـوزش علـم      براي حفظ سطوح آموزشی علم اقتصاد با سایر علوم دانشگاهی به نظر انجام دو اقدام در رابطـه                   

هـاي   نخست اینکه دانشجویان بایستی به نحو فعالی در آموزش شرکت داشته باشند و به فعالیت           . باشد  اقتصاد ضروري می  
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تـوان مـشاهده      هاي کالسی مـی     هاي متعددي از اینگونه فعالیت      در مجله آموزش اقتصاد نمونه    . اي شود   کالسی نگاه ویژه  

هـاي کالسـی در    برخـی از بهتـرین فعالیـت   . معرفی کـرد » هاي کالسی بازي«ا عنوان توان ب نمود که برخی از آنها را می   

 ;Becker, Walstad and Saunders, 1995هـاي    و در کتـاب (Becker, and Watts, 1995)هایی نظیر  مقاله

watts, 1998: ها  یک از این فعالیتها توجه به میزان وقت الزم براي اجراي هر  در انتخاب اینگونه فعالیت. اند  بیان شده

  .اي برخوردار است و سود و منفعت حاصله براي دانشجویان از اهمیت قابل مالحظه

بسیاري از اقتصاددانان استفاده از اینترنت در شیوه خـود شـروع   . اقدام دوم افزایش کاربرد اینترنت در آموزش است     

هاي آموزشی از طریق اینترنت       هایی براي برگزاري کالس     ههاي اقتصاد نیز به نحوي به دنبال یافتن را          اند و دانشکده    کرده

هـاي کارشناسـی و یـا کارشناسـی ارشـد را بـه کمـک اینترنـت          هـا بـه طـور کلـی دوره        البته برخی از دانـشکده    (هستند  

نظیـر  (ها معرفـی شـده در گذشـته      برخالف سایر تکنولوژي(Katz & Becker, 1999)) کنند برگزار می) غیرحضوري(

. باشـد  اینترنت از قابلیت به کارگیري در آموزش از راه دور بـه صـورت فعـال برخـوردار مـی                 )  رادیو و تلویزیون   مطبوعات،

 قابل  (JEE) مجله آموزش علم اقتصاد      onlineهاي حاصل شده در متدهاي آموزش اینترنتی در نسخه            ویژگی پیشرفت 

  .باشد مشاهده می

دهـی بـه    زشی توسط اقتصاددانان تا حد زیادي به ساختار پاداشسرعت به کارگیري رویکردها و متدهاي جدید آمو 

 ام 21هاي تـدریس دروس اقتـصاد در قـرن     هاي تدریس نیز بستگی دارد و در نهایت روش          آنها به علت نوآوري در روش     

تـر  فرا. ام شیوه غالـب بـوده اسـت       21هاي صرف استاد که در قرن         مطمئناً از سطوح متد آموزشی گچ و تخته و سخنرانی         

هاي بیشتري از دانشجویان وجود دارد و حـضور انفعـالی آنهـا در کـالس در هنگـام                     اکنون انتظار فعالیت    هم. خواهد رفت 

  .شود سخنرانی استاد ناپسند شناخته می

  ارزیابی عملکرد مدرسین. 2

یلی بـه  هاي اقتصاد براي آگاهی از نحوه عملکـرد آموزشـی خـود در طـول یـک تـرم تحـص                   غالباً اساتید دانشکده  

هـدف اولیـه   . (Becker, and Watts 1999)کند  آید بسنده می هاي پایان ترم که از دانشجویان به عمل می نظرسنجی

باشـد   آوري اطالعات براي کارکنان اداري در راستاي مقایسه میان اساتید مـی           هاي پایان ترم جمع     از انجام اینگونه ارزیابی   

Walstad & Saunders, 1998, P. 339) .زا  لبته چنین اتکاي صرفی به نظرات دانشجویان به دالیل متعددي مشکلا

  .باشد می

هـاي الزم بـراي ارزیـابی         توان گفت که ارزیابی دانشجویان از اساتید داراي تمام مالك           ابتدا اینکه با اطمینان نمی    

ه کـرد کـه نمـرات      تـوان مـشاهد     در یک تحقیق علمی با اجراي یـک آزمـون همبـستگی مـی             . باشد  یک استاد خوب می   

هاي انجام گرفته بـر روي اسـاتید،     درصد از نتایج دیگر انواع ارزیابی50هاي انجام شده توسط دانشجویان کمتر از         ارزیابی

 را نـشان  …,test scores, (scores from trained classroom observers, alumni) surveysنظیـر  

 اینکه این نمرات معموالً به طـور ناصـحیح و نامناسـبی توسـط اعـضاي                 ثانیاً). 7/0ضریب همبستگی کمتر از     . (دهند  می

زیرا آنها غالباً به مقایسه هر استاد با پارامترهاي آماري برگرفتـه از نمـرات تمـامی                 . گیرد  ها مورد استفاده قرار می      دانشکده

 نمرات را بیش از شایـسته بـودن         این امر در واقع فرض دقیق بودن و صحیح بودن         . پردازند  اساتید نظیر نمره میانگین می    

تـر از حـد    باشـد کـه اگـر پـایین     دهد و همچنین ایجاد این ارزیابی براي نمره هر استادي مـی  افراد به نمراتشان نشان می   



نامه تحقیق و تدوین نقشه جامع علمی کشور در حوزه اقتصاد سند شیوه 

 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ شور اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی ک

180

  .ها به تنهایی نیز توجه شود باشد در حالی که بایستی به سطح نمره هر استادي در ارزیابی میانگین بود شایسته مذمت می

Wilbert Mckeachie, 1997, P. 1223) ها انجام  اي در رابطه با اساتید کالج که تحقیقات گسترده) روانشناس

ها در مورد     گیري تصمیمات و قضاوت     بیان عددي نتایج ارزیابی اساتید غالباً منجر به شکل        «: باشد که   داده است، معتقد می   

ها در حقیقت از قابلیت ایجاد تمـایز بـین اسـاتید       تفاوت گردد که این    هاي اندك و ناچیز عدیدي می       اساتید براساس تفاوت  

تـر    هاي گـسترده    بندي  باشد و در عوض به عقیده وي استفاده از تقسیم           صالحیت برخوردار نمی    واجد صالحیت و اساتید بی    

ـ        در رابطه با وضعیت آتی و حقوق و پاداش اساتید با توجه به نمراتی که از ارزیابی                 شجویان بـه   هاي انجام شده توسـط دان

نیازمند کمک بـراي    «و یا   » شایسته افزایش متوسط  «،  »شایسته افزایش زیاد  «نظیر  . باشد  دست آمده است، سودمندتر می    

  .»پیشرفت کردن

سوم آنکه اهمیت زیاد قائل شدن براي نتایج ارزیابی دانشجویان از اساتید از جانب کادر اجرایـی دانـشکده ممکـن                 

به عنوان نمونه اساتید ممکن است . هاي ناصحیح نماید العمل نشان دادن از روش  به عکساست برخی از اساتید را ترغیب    

هاي سبک همراه کند      هاي اثرگذاري و ارتباطات خود، جو کالس را با هجویات و شوخی             براي ارتقاي سطح نمرات مهارت    

  .ها داشته باشند زیابیهاي گوناگون سعی در جلب رضایت دانشجویان براي کسب نمرات بهتر در ار و به روش

. هاي ابداعی و جدید در ارائه دروس باز دارد   کارگیري روش   هاي دانشجویان، اساتید را از به       همچنین اتکا به ارزیابی   

Mckeachie (1997, P.1219) دهـد    در این باره معتقد است بسیاري از دانشجویان شیوه تدریسی که به آنها اجازه مـی

هـاي نـوین کـه بـا      هاي اساتید گوش دهند را بـه شـیوه          هاي خود بنشینند و به صحبت       صندلیبه صورت انفعالی بر روي      

هاي آموزشی، تحقیقاتی و کاربردي بیشتري براي آنهـا           باشد قابلیت   فعالیت بیشتر دانشجویان در جریان آموزش همراه می       

هـا تنهـا بـه دلیـل اینکـه از              در نظرسنجی  به همین دلیل برخی از اساتید نمرات باالتري       . دهند  آورد، ترجیح می    فراهم می 

نگرانی چهارم  . نمایند  کنند، کسب می    هاي خود استفاده می     تر از سطح ایدئال در کالس       هاي آموزشی با کیفیت پایین      روش

ایـن  . شـود   کـار گرفتـه مـی       هاي دانشجویان از اساتید به      هاي نطرسنجی است که در ارزیابی       در رابطه با عدم جامعیت فرم     

یـادگیري فعـال و یـادگیري       . باشد  ا غالباً در برگیرنده موارد اصلی که کارشناسان امر آموزش بر آنها تأکید دارند نمی              ه  فرم

هـا و کاربردهـاي بهتـري از       کارگیري از مثال    بر این اگر چه اقتصاددانان دانشگاهی به دنبال به          عالوه. گروهی و مشارکتی  

. شـود  هاي ارزیابی اساتید مشاهده مـی  رت سؤاالتی در این زمینه در این فرم     مطالب درسی هنگام آموزش هستند اما به ند       

 ,Becker & Watts)باشد  کارگیري از ابزارهاي تکنولوژیکی در جریان آموزش نیز صادق می چنین وضعیتی در مورد به

  .شود در جریان آموزش میهایشان  همچنین توجه کمتري بر نظرات دانشجویان در ارتباط با میزان افزایش دانسته. (1999

به این ترتیـب کـه غالبـاً دانـشجویان در ارتبـاط بـا       . باشد پنجمین مسئله در این زمینه برعکس نگرانی چهارم می   

گیرند که توانایی چندانی در مورد قضاوت آن مسئله ندارند و یا اینکه قـضاوت دربـاره آن بـه                      مسائلی مورد سؤال قرار می    

هـا از دانـشجویان پرسـیده     چهار سؤال اصلی که عمدتاً در ارزیـابی . هاي دانشجویان خارج است  طور کلی از حیطه توانایی    

ریزي و تسلط علمی وي بـر   دهی و برنامه  هاي ارتباطی، سازمان    در ارتباط با مسائلی نظیر اثرگذاري استاد، مهارت       . شود  می

از بنیه علمی کافی براي قضاوت در مـورد   در حقیقت دانشجویان (Becker & Watts, 1999)باشند  مطالب درسی می

باشد و همچنین آنها بدون داشتن تجربه کافی اداره کالس درسی قادر              تسلط علمی اساتید بر مطالب درسی برخوردار نمی       

  .ریزي آموزشی نخواهند بود به درك نحوه صحیح سازماندهی کالس و برنامه

هاي درسی پایـان      ظرسنجی از دانشجویان در هنگامی که کالس      در نهایت انجام ارزیابی در پایان ترم و برگزاري ن         
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اساتیدي که تمایل بـه بهبـود     . ها در ترم جاري ندارد      اند آثار نتیجه بخشی براي اساتید در راستاي بهبود وضع کالس            یافته

سؤاالتی که  . باشند  هاي درس خود دارند نیازمند کسب آگاهی از نظرات دانشجویان در طول ترم می               وضع آموزشی کالس  

در . شود بایستی با هدف ایجاد تغییرات مطلوب در شیوه رفتار و تدریس اساتید طراحی شده باشد   از دانشجویان پرسیده می   

 ام مطمئناً اتکاي صرف به ارزیابی و نظرسنجی دانشجویان در رابطه با اساتید، آن هـم در پایـان تـرم تحـصیلی،       21قرن  

براي شروع تغییرات در نوع ارزیابی عملکرد اساتید . هاي آموزشی نخواهد بود د در کالس  شیوه اصلی ارزیابی عملکرد اساتی    

هایی باشد که آنها توانایی اظهارنظر در آنها را داشـته باشـند بـه              هاي نظرسنجی دانشجویان شامل سؤال      ابتدا بایستی فرم  

ن در طول ترم به کمـک متـدهاي گونـاگون    همچنی. هاي درس عنوان مثال در رابطه با میزان فراگیري آنها در سرکالس       

برگزاري این  . آوري شود به استاد مربوطه منعکس گردند        نظرات دانشجویان در رابطه با وضعیت آموزشی کالس باید جمع         

ها از طریق شبکه کامپیوتري داخلی دانشگاه و یا از طریق اینترنت در فواصل زمانی مشخص به انجـام سـریع                       نظرسنجی

  .کند انعکاس آن از طریق کادر اجرایی دانشکده به اساتید کمک میها و  ارزیابی

گیـري صـحیح از       هاي ارزیابی دیگر در کنار روش نظرنسجی از دانشجویان در نتیجـه             براین استفاده از روش     عالوه

سـان در  حـضور کارشنا (مشاهده وضعیت کالس : اند از ها عبارت برخی از این روش  . باشد  نحوه عملکرد اساتید ضروري می    

، رونـد حرکتـی   )انـد  کالس درس استاد، بررسی مطالب تدریس شده، میزان دانشجویانی که موفق به گذراندن درس نشده  

رئـیس  . Russell Edgerton) هاي آموزشـی آتـی   مانند نمره دانشجویان در کالس(هاي پس از آن  دانشجویان در ترم

اگر به امر آموزش و تدریس به عنوان یک کار ذهنی و علمـی      «: پیشین انجمن تحصیالت تکمیلی آمریکا معتقد است که       

نگریسته شود، دیگر ارزیابی اساتید صرفاً با تأکید بر نظریات دانشجویان در مورد آنها روش صحیحی در رابطه با قـضاوت             

ـ                 . در مورد عملکرد آموزشی اساتید نخواهد بود       ق و  تدریس و شـیوه آمـوزش بایـستی هماننـد تحقیـق مـورد بررسـی دقی

هـا باشـد نـه نظـرات      بایست نقطه تمرکز ارزیـابی  به نحوي که خود امر تدریس و جریان آموزش می  . تخصصی قرار گیرد  

بررسـی  : از ایده تا الگو   «اي با عنوان      این انجمن برنامه  . دیگران که ممکن است تحت تأثیر عوامل گوناگون شکل بگیرند         

در این برنامه سـعی  . محور به اجرا گذاشته شده است دانشگاه تحقیق  16طراحی نموده است که در      » دقیق جریان آموزش  

هـاي آموزشـی      هاي فراتر از نظرسنجی دانشجویان اسـتفاده شـود و مهـارت             شده است در ارزیابی عملکرد اساتید از روش       

  .شود مشخصی از طریق این برنامه در مراکز آموزشی اصالح و بهسازي می

  ارزیابی دانشجویان.3

هـاي    مخـصوصاً در کـالس    . هاي اقتـصاد هـستند      ترین روش براي ارزیابی کالس      اي عمده    چهارگزینه هاي  آزمون

اي روش    هـاي چهارگزینـه     آزمون. اي هم اهمیت دارد     یعنی جایی که مالحظات هزینه    . اي که تعداد افراد زیاد است       معارفه

. هایی مالك سنجش براي یک درس قرار گیـرد        هاي یک دانشجوست و از این رو نباید به تن           ناقصی براي ارزیابی آموخته   

  .توانند در یک روش آموزشی استفاده شوند به هر حال آنها می

اي بـراي اسـتفاده در        هـاي چهارگزینـه     یـک روش ابتکـاري بـراي آزمـون        ) 1973( آلن کلی    1970در اوایل دهه    

تواند در هر کجا      روشی که می  . داع کرد هاي پرجمعیت و براي به دست آوردن بازخورد مطالبی با جزئیات متوسط اب              کالس

این روش به خـصوص بـراي کـسی کـه در آزمایـشگاه              . بندي ماشینی وجود دارد استفاده شود       که امکان استفاده از طبقه    
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تواند به صورت انحصاري و فردي به هر یک از دانـشجویان داده شـود بـسیار                   کند و مطلب مورد آزمونش می       تدریس می 

  .جالب خواهد بود

گرفتن نتیجه فوري با جزئیات به همراه نکـات معمـول هـر آزمـون و                : اند از   ات بسیار مهم و قابل توجه عبارت      نک

هاي امتحان و عملکـرد افـراد       دهی ولی با فراهم آوردن امکان تصحیح پاسخ         هاي دقیق با استانداردهاي باال در نمره        پاسخ

دانـشجویان همچنـین پـس از ایـن کـار      ) دانـیم   از اشـتباهات مـی  این را یاد گرفتن(دهی   به عنوان بخشی از فرایند نمره     

به وسیله این روش یادگیري ذهنـی       . هایشان براي تقویت عملکردشان درس بگیرند       خواهند تا از کارهاي هم شاگردي       می

دانـشجویان  تواند به طور خالقی به کار گرفته شود تا  اي می هایی که امکانات کمتري دارند، سؤاالت چهارگزینه      در کالس 

  .را درگیر آموزش و تعامل با یکدیگر کند

پس از این که نمره یکی از امتحانات میان ترم داده شد همـان آزمـون بـا جـایگزین                   : این روش را در نظر بگیرید     

بـه دانـشجویان اجـازه دهیـد کـه بـا       . تواند مورد استفاده قرار گیـرد       هاي جدید، به عنوان نمونه سؤال باز می         کردن گزینه 

در نتیجه این کـار، یـک موقعیـت    . هاي صحیح را پیدا کنند وگو کرده و جواب اند گفت وستانشان که در اطرافشان نشسته  د

پس از چند دقیقه اتاق را ساکت کنید و از هر دانشجو بخواهید که یک پاسخنامه جدید    . کننده به وجود خواهد آمد      تحریک

  .هاي ناقص خود بدهند براي پاسخ

تواند در یک سخنرانی بلند سنتی در یک  اي می هاي صرفاً چهارگزینه ثال دیگر یک آزمون با سؤالبه عنوان یک م

اي که به هنگام ورود به سـالن دریافـت کـرده پاسـخ سـؤاالت را وارد                    هر دانشجو در برگه   . سالن مورد استفاده قرار گیرد    

سـپس  . کنـد تـا نظـر خـود را بیـان کنـد              اب مـی   جواب غیرمحتمل انتخ   E جواب حتمی تا     Aهر نفر پاسخ را از      . کند  می

بعد از دقایق کوتـاهی بـا آزمـون سـوم فراینـد را ادامـه       . گذارند شان به بحث می هایشان را با کناردستی  دانشجویان جواب 

 اگر دانشجویان به خاطر   ). تکرار آزمون دوم  (شود    و پاسخ نهایی در آزمون چهارم داده می       ) تکراري از آزمون اول   . (دهد  می

شوند مقداري تـشویق شـوند بـا     طور که براي پاسخ صحیح به آزمون سوم تشویق می تالش براي پاسخ به سؤاالت همان     

  .یابد انجام این فعالیت حضور و شرکت دانشجویان افزایش می

اي در آموزش ادبیات به عنوان یک ابداع مهم در رابطه با متد تحصیلی براي بهبود آموزش مـورد                 کاغذ یک دقیقه  

این برگه اساساً در دقیقه پایانی یـک کـالس یـا دو کـالس بـه کـار گرفتـه        ). 1993کراس و آنجلو   (استقبال قرار گرفت    

  :هاي فردیشان را درباره دو سؤال زیر بنویسند و تحویل دهند شود پاسخ از دانش آموزان خواسته می. شود می

  مهمترین چیزي که امروز یاد گرفتی چه بود؟. 1

  ع کمتر از همه در ذهن شما شفاف شده است؟کدام موضو. 2

دهد و سؤال دوم اطالعاتی دربـاره آنچـه هنـوز     اند می سؤال اول به استاد بینشی درباره آنچه دانشجویان فرا گرفته 

  .دهد مورد نیاز است به دست می

  .شوند هاي کالسی خالصه می در تست» اي کاغذ یک دقیقه«اي  به کار بردن دوره

اي یـا حتـی    چهار گزینـه . کنند ر حال این مسئله مهم نیست که آنان چه طور سؤاالت را دریافت می             در پایان به ه   

  .کند آموزان را درگیر مسئله اقتصاددانان نمی اي، این موارد دانش هاي مباحثه سؤاالت امتحان

اي  یم تا به سوي مرحلـه هایی هست براي اینکه کاري کنیم دانشجویان مثل اقتصاددانان فکر کنند نیازمند یافتن راه           

  .کنند هایی که نوعاً دانشجویان را درگیر مسائل حفظی می هاي کامالً ساختاري شده حرکت کنیم؛ آزمون فراتر از آزمون
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  گیري نتیجه. 4

رقابت بین مؤسسات آمـوزش  . هاي اقتصاد، دالیل مهمی براي توجهشان به پیشرفت در کیفیت تدریس دارند  حوزه

در پـی  . نام شده، براي آنهـا اهمیـت دارد   ، گویاي این مطلب است که تعداد افراد متخصص و افراد ثبت  عالی بر سر منابع   

 John Siegfried که تعداد متخصصان اقتصادي کاهش یافت، اطالعاتی توسـط  1990چند سال متوالی در اوایل دهه 

 رخ  98ــ 1997 و   97ــ   1996هاي    ر سال داد این روند براي متخصصان ممکن است د         آوري شد که نشان می      جمع) 1999(

گذرانند یا اینکه متخصص شـدن      پاسخ دادن به اینکه آیا در آینده دانشجویان واحدهاي بیشتري در رتشه اقتصاد می             . دهد

توان گفت این غیر محتمل است که تـدریس پیـشرفته    ولی حداقل می. کنند، کار مشکلی است در این رشته را انتخاب می 

تر اینکه تنها چیزي که اکثر متخصصان فرداي اقتـصاد خواهنـد    واضح. ام دانشجویان در این رشته شود     موجب عدم ثبت ن   

هایی هستند که اقتصاددانان دانـشگاهی   زیرا آنها تنها فرصت. داشت تنها یکسري دروس لیسانس و دروس مقدماتی است  

  .هاي ما هستند ستحق بهترین تالشدهندگان فردا خواهند داشت، آنها م براي آموزش دادن شهروندان و رأي

بررسی اجمالی برنامه درسی مقطـع کارشناسـی رشـته اقتـصاد در             . 5

  ایران

رشته اقتصاد در مقطع کارشناسی داراي شش شاخه اقتصاد نظري، بازرگانی، کشاورزي، پول و بانکداري، صنعتی و              

توانند این رشـته      لوم تجربی و علوم انسانی می     حمل و نقل است و داوطلبان هر سه گروه آزمایشی علوم ریاضی و فنی، ع              

هـاي مختلـف    امـا تفـاوت شـاخه   . البته براي داوطلبان علوم انسانی شاخه اقتصاد نظري ارائه نشده اسـت . را انتخاب کنند 

 واحد اختیـاري خـود را از شـاخه    9توانند    واحد درسی است و چون دانشجویان می       30اقتصاد در مقطع کارشناسی کمتر از       

بـه ویـژه ایـن کـه بـین دروس           . هاي مختلف این رشـته وجـود نـدارد          گر انتخاب کنند، تفاوت قابل توجهی بین شاخه       دی

هاي بسیاري وجود دارد براي مثال از یازده درس اختصاصی شاخه اقتصاد پول و بانکـداري،                  تخصصی هر شاخه نیز تشابه    

  .چهار درس آن با شاخه اقتصاد بازرگانی مشترك است

سنجی در شاخه اقتصاد نظري       هاي اقتصادي مثل اقتصاد ریاضی و اقتصاد        هسته اصلی تئوري  : صاد نظري شاخه اقت 

هـاي ریاضـی اسـت و         شود؛ یعنی این شاخه بیشتر جنبه انتزاعـی و تئـوري دارد و تأکیـد آن بـر روي تئـوري                      مطالعه می 

  .کند هایی از قبیل تجارت را مطالعه می دانشجوي اقتصاد نظري کمتر پدیده

  دروس تخصصی اقتصاد نظري. 6

ریـزي اقتـصادي،    سنجی، تاریخ عقاید اقتـصادي، برنامـه        اقتصاد کشاورزي، اقتصاد مدیریت، اقتصاد ریاضی، اقتصاد      

  .اقتصاد منابع

هـاي    هاي کاربردي اقتصاد است که در آن دانشجو بـا جنبـه             اقتصاد بازرگانی یکی از شاخه    : شاخه اقتصاد بازرگانی  

لی مدیریت تولید، مدیریت بازاریابی و کاربردهاي آن، قوانین و مقررات مالیات در ایران، انواع حسابرسی و                 توصیفی و تحلی  
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گیري و متدهاي کمی، تعیین خط مشی         هاي تصمیم   همچنین با استفاده از یک سري مدل      . شود  اصول حسابداري آشنا می   

  .گیرد شود، فرا می مطلوب را در مسائلی که یک مدیر با آن مواجه می

  دروس تخصصی اقتصاد بازرگانی. 7

هـا،    هاي اقتصادي، حسابداري شرکت     هاي مقداري در بازرگانی، مدیریت تولید، ارزیابی طرح         اقتصاد مدیریت، روش  

  .حسابداري صنعتی، اصول بازاریابی، اصول بیمه، مدیریت مالی

ـ             : شاخه اقتصاد صنعتی   ا سـاختار بـازار صـنعت، بازرگـانی         در شاخه اقتصاد صنعتی دانـشجویان طـی چنـد واحـد ب

کننده  ها و حقوق و مقررات کاري که تنظیم کننده، هزینه  المللی، منافع و مضرات انحصار، سیاست رقابت، منافع مصرف          بین

  .شوند روابط بین کارگران و کارفرمایان است، آشنا می

  هاي علوم اقتصادي دروس مشترك در همه شاخه. 8

سازمانی و مدیریت، حقوق تجارت، مبـانی جامعـه شناسـی، ریاضـیات، آمـار، روش                زبان خارجی تخصصی، اصول     

تحقیق، اصول حسابداري، جغرافیاي اقتصادي ایران، اقتصاد خرد، اقتصاد کالن، پول و بانکـداري، مبـانی فقهـی اقتـصاد                    

  .الملل، اقتصاد توسعه، اقتصاد ایران هاي اقتصادي، تجارت بین صدر اسالم، نظام

  خصصی اقتصاد نظريدروس ت. 9

هاي اقتـصادي،     ها، حسابداري صنعتی، اقتصاد منابع مدیریت تولید، ارزیابی طرح          اقتصاد صنعتی، حسابداري شرکت   

  .سنجی، حقوق کار و روابط صنعتی، پژوهش عملیاتی اقتصاد

  شاخه اقتصاد پول و بانکداري. 10

هاي پولی و مـالی       ، اسناد اعتباري ارزي، سیاست    هاي داخلی و خارجی     دانشجویان این شاخه با نحوه عملکرد بانک      

  .شوند هاي مالی آشنا می هاي تثبیت اقتصادي و چگونگی تجزیه و تحلیل صورت حساب ترین سیاست به عنوان مهم

  دروس تخصصی اقتصاد پول و بانکداري. 11

هاي مقـداري در      ی، روش هاي پولی و مالی، بانکداري اسالم       عملیات بانکی داخلی، عملیات بانکی خارجی، سیاست      

هـاي   هاي مالی، ارزیابی طـرح  ها، تجزیه و تحلیل صورت   المللی، حسابداري شرکت    هاي پولی و مالی بین      بازرگانی، سازمان 

  .اقتصادي، تأمین منابع مالی و بورس اوراق بهادار، مدیریت مالی
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  شاخه اقتصاد کشاورزي. 12

کننـد زیـرا      گردد، مطالعه مـی      کشاورزي و زمین و زراعت بازمی      دانشجویان این شاخه، اقتصاد را که به محصوالت       

بازار محصوالت کشاورزي به دلیل این که در بسیاري از موارد، پیوستگی تولید را ندارد همچنـین متغیرهـایی مثـل آب و                    

ادي این بخش اي نیازمند است؛ یعنی کارشناس اقتص     گذارد، به مطالعه تخصصی و ویژه       اي می   هوا و خاك در آن اثر عمده      

بر آشنایی با اصول و مبانی علم اقتصاد، با مسائل کشاورزي از قبیل تولیـد کـشاورزي و بازارهـاي محـصوالت                 باید عالوه 

  .کشاورزي آشنایی داشته باشد

  دروس تخصصی اقتصاد کشاورزي. 13

ي اقتـصادي، بازاریـابی     ها  سنجی، ارزیابی طرح    اقتصاد کشاورزي، توسعه و سیاست کشاورزي، اقتصاد منابع، اقتصاد        

  .شناسی روستایی، پژوهش عملیاتی محصوالت کشاورزي، مدیریت مزرعه، جامعه

  بررسی تطبیقی برنامه درسی در چند دانشگاه معتبر دنیا. 14

. شـود  هاي معتبر دنیا و آسیا عیناً آورده مـی       هاي درسی کارشناسی ارشد دانشگاه      در این قسمت چند نمونه از برنامه      

هـاي   تی و هاروارد از آمریکا، کمبریج از انگلستان، دانشگاه سنگاپور و دانـشگاه  آي  اند از دانشگاه آم    ها عبارت   گاهاین دانش 

هاي درسی رشته اقتـصاد در   توان ابراز داشت که برنامه ها به جرأت می المللی و اسالمی از مالزي، با مطالعه این برنامه         بین

به نحوي که ساختار اصـلی  . هاي خوب دنیا از همگونی باالیی برخوردار هستند         دانشگاه مقاطع کارشناسی تقریباً در تمامی    

هـاي اقتـصاد در ایـران و      در تمـامی آنهـا تقریبـاً مـشابه اسـت و دانـشکده      (core courses)ها و دروس اصلی  برنامه

ها و تأمل بیشتر    تطبیقی در این برنامه   اما مطالعه   . هاي درسی ساري و جاري در آنها نیز از این مهم مستثنی نیستند              برنامه

بایـد نـسبت    هاي درسی موجود در ایران حداقل در موارد ذیل می    دهند که برنامه    ها نشان می    در ساختار و اجزاء این برنامه     

  .المللی ارتقا یابند هاي مشابه معتبر بین به برنامه

    نحو که حجـم مطالـب تـدریس شـده در یـک       نهاي اقتصاد، بدی   وري در آموزش دانشکده      مسئله کارایی و بهره

به طور مثال اهـداف آموزشـی   . هاي دنیاست درس سه واحدي در ایران بسیار کمتر از حجم محتواي آموزشی در دانشگاه           

تی، اندکی کمتر از مقاصـد آموزشـی اسـت کـه در               آي    سنجی در دانشگاه آم       تدریس یک درس سه واحدي آمار و اقتصاد       

  .آید به دست می) قریب نه واحد(سنجی  حدهاي درسی آمار و اقتصادایران با اجراي وا

     ها و یا بـه صـورت     هاي درسی دنیا بسیار پررنگ و کاربردي بوده و در خالل درس   درس روش تحقیق در برنامه

 مجزا بـه  تی به صورت آي    به طوري که حداقل چهار درس در برنامه ام          . هاي مجزا از اهمیت باالیی برخوردار است          درس

روش تحقیـق درس توسـعه      . هاي مخالف روش تحقیق مستقل از هم دارند           در دانشگاه هاروارد درس   . پردازد  این مهم می  

  .مجزا از روش تحقیق اقتصاد کالن و آن هم مستقل از روش تحقیق خرد ارائه شده است

          اساسـاً  . قعی جامعه خودشـان اسـت     بر مسائل وا     محتواي آموزشی و قالب اجرایی دروس اساساً کاربردي و مبتنی

  .شوند افزارهاي کاربردي مطالعه می ها با استفاده از نرم آموزش و تکالیف و ارزشیابی
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                      ،ساختارشکنی در عنوان و محتواي آموزشی و عدم تقید به عناوین کالسیک و سـنتی، موضـوعاتی چـون فقـر 

انـد کـه در عنـاوین دروس     از چنان اهمیتی برخـوردار شـده      جامعه، تاریخ، جهانی شدن زنان، نژاد، جنسیت، اخالق و دین           

  .اند ظاهر گشته

    هاي دیگر علوم اجتماعی مانند حقوق، جامعه شناسی، روانشناسی و سیاستگذاري عمومی با                ترابط و تعامل حوزه

  .اقتصاد بسیار وثیق و مورد تأکید است

         هاي  طالعاتی، فناوري اطالعات و ارتباطات، سیاست   هاي ا    مسائل نو و جدید چون ابعاد اجتماعی اقتصاد، سیستم

هـاي درسـی جدیـد        محیطی، تجارت الکترونیکی، دانش و تعلیم و تربیت و انرژي و رابطه آنها با اقتصاد در برنامـه                   زیست

  .اقتصاد  بسیار مورد تأکید است

هاي نوین تحلیلـی ماننـد     رویکردهاي جدید و چارچوبCollective Choice ،   Cultural Economics و 

Game Theoryدر حـالی کـه در ایـران ایـن مباحـث      . اند  از اهمیت بسزایی در ادبیات مقطع کارشناسی برخوردار شده

  .شود عمدتاً به سطوح و مقاطع تکمیلی وانهاده می

        شناختی  عههاي تحلیلی مفهومی مانند اقتصاد سیاسی، ابعاد جام    تعادل الزم بین ابزارهاي کمی اقتصاد و چارچوب

  .هاي اقتصادي برقرار است و اندیشه

    مانند صنعت و نیروي کار (و تجزیه در برخی دیگر ) مانند دروس آمار و ریاضی(هاي   مسئله ادغام در برخی حوزه

  .هاست از دیگر مسائل مهم و قابل تأمل در برنامه) Theory of Capital and Incomeاز اقتصاد خرد و 

   اه خوب اسالمی مالزي با رویکردي تلفیقی مناسبی سـعی در توجـه بـه محتـواي آموزشـی                برنامه درسی دانشگ

ایـن در حـالی اسـت کـه         . باشـد   مـی ) ع(هاي درسـی دانـشگاه امـام صـادق            اسالمی داشته است که بسیار مشابه برنامه      

نحوي افراطـی شـاهدیم کـه       هاي ایران یا در رویکردي تفریطی هنور از این تلفیق مبارك بر حذر هستند و یا به                    دانشگاه

کند و بیشتر  هایی سطحی اکتفا می حل ها و راه کاري به پاسخ هاي درسی به مسامحه  جریانات ناظر بر اسالمی کردن برنامه     

  .به اضافه کردن صوري پسوند اسالمی بسنده شده است

نـشگاه هـاروارد در ایـالت        و دا  MITهاي معروف دنیا شامل دانشگاه        هاي رشته اقتصاد در دانشگاه      در ذیل برنامه  

المللـی اسـالمی مـالزي در مـالزي      متحده آمریکا، دانشگاه کمبریج در انگلستان و دانشگاه ملی سنگاپور در سنگاپور بـین             

  .هاي آموزشی رشته اقتصاد در ایران آورده شده است جهت مقایسه با برنامه
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  گیري نتیجه

هاي دیگر مراکز آموزشی دنیا به         آموزشی و نشان دادن پیشرفت     آنچه که در این بررسی مدنظر بود تأکید بر فرایند         

شناختی باقی مانده و کاربردي کـردن ایـن اهـداف      هاي اقتصاد در این زمینه بود، لذا هدف ما خود در سطح             ویژه دانشکده 

  :توان گفت که بندي می در پایان و به عنوان جمع. طلبد فرصتی جداگانه می

هاي مـا مـشاهده       اي داشته اما آنچه که در نمونه        ریزي درسی پیشرفت قابل مالحظه      رنامههرچند که ادبیات ب   : اوالً

گیري کامل و ایـصال بـه حـد           هاي اقتصاد هنوز راه درازي را تا شکل         شد حکایت از این داشت که این فرایند در دانشکده         

  .مطلوب در پیش رو دارد

ست، که بر بستر آن و در نظر گـرفتن نیازهـاي فـردي و               هر اجتماعی داراي فلسفه اجتماعی خاص خویش ا       : ثانیاً

. نماینـد   ریـزي مـی     هـاي خـویش طـرح       دهـی برنامـه     هاي فرهنگی خود اهداف خویش را براي جهت         اجتماعی و ضرورت  

شود، لذا در این نوشـته آنچـه معطـوف نظـر بـود       ها می گذاري هایی در هدف هاي موجود در این زمینه باعث تفاوت     تفاوت

هـاي    ب و ساختار علمی بحث بود و پرواضح است که در باب محتوا در بسیاري از موارد نیازمند توجه به ویژگی                    معرفی قال 

آنچه مهم است اینکه چارچوب هدف نویسی به طور علمی و دقیق را و شیوه توجـه بـه اقتـضائات     . باشیم  خاص بومی می  

  .آموزد بومی را در طراحی دروس به ما می

تر به سـوي مـصالح مطلـوب و            اجرایی در ارزیابی و بازنگري اهداف و ادامه حرکتی سنجیده          هاي  نقش روش : ثالثاً

ها زمانی مطلوب است کـه متناسـب          لذا این قالب  . هاي اجتماعی را نیز نباید از یاد برد         یابی به اهداف همسو با آرمان       دست

  .را دنبال کندگرا  با نیازهاي جامعه مورد بررسی قرار گرفته، و جریانی پویا و واقع

  

  

  

  

  





  

  

  اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور

  کمیته علوم انسانی، معارف اسالمی و هنر

  

  

  سند نقشه جامع علمی کشور در بخش علوم اجتماعی

  )برداشت اول(
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  مقدمه

هاي بسیار با ارزشی بود که باعث شد تعـداد             تدوین نقشه جامع علمی در حوزة علوم اجتماعی یکی از فرصت           طرح

ایـن  .  مؤثر با یکـدیگر برقـرار کننـد   هاي گوناگون مناسبات فکري و پژوهشی قابل توجهی از نخبگان دانشگاهی در رشته  

اندیشی و کارهاي گروهی که به قصد تعیین نقشه علمی به وجود آمد به عنوان یک شـاخص بـراي پیـشرفت علمـی                          هم

هاي علمی بین نخبگـان، دانـش    بر تعامل عالوه. هاي دانشگاه نقش مؤثر دارد شود و در ارزیابی فعالیت      کشور محسوب می  

هـاي     درخصوص وضع موجود، وضع مطلوب و راهبردهاي حرکت از موجـود بـه مطلـوب در رشـته                  نظیر   و کم  مفیدبسیار  

  .مختلف علوم اجتماعی تولید شد

ـامع              ارزشمند علمی حاصل تالش علمی جمعی از صاحب         این سرمایه  نظران دانشگاهی است که به قصد تدوین نقـشه ج

هـاي حقـوق،    در مجموع حدود دویست نفر از استادان رشـته . نمودندمساعی در تولید دانش را تجربه       علمی گرد آمدند و تشریک      

از زمانی کـه از  . علوم سیاسی، اقتصاد، مدیریت و علوم اجتماعی تالش کردند به یک خواستۀ بسیار مهم ملی جامه عمل بپوشانند    

ـامع علمـی، مـسئولیت گـروه                     ـاعی بـه      سوي کمیته علوم انسانی و معارف اسالمی شوراي تخصصی تدوین نقشه ج علـوم اجتم

ـار کمیتـه        ها و توافق    در این ستاد پس از بحث     . اینجانب واگذار شد بالفاصله ستادي براي این منظور تشکیل شد          هاي مبنایی چه

ـتاد      تخصصی با عناوین مدیریت، علوم اجتماعی، اقتصاد و حقوق و علوم سیاسی، تشکیل شـد و دبیرخانـه و هماهنـگ                     کننـده س

ـنظم سـتاد کـه    . ولیت هر کمیته دبیرخانه به یکی از استادان متخصص و مربوط سپرده شدسازماندهی گردید و مسئ   در جلسات م

  .گردید شد و بررسی می ها ارائه می هاي مسئوالن کمیته شد گزارش هر هفته تشکیل می

این نظارت مستمر باعث شد که در زمان بسیار کوتاه که از سوي کمیته علوم انسانی مـشخص شـده بـود بخـش              

  .عمدة انتظارات برآورده شود و نقشه جامع علمی در چهار حوزة تخصصی تهیه گردد

ترین آنها مـصاحبه بـا        مهم. در گردآوري اطالعات مورد نیاز براي تهیه نقشه جامع علمی از چند روش استفاده شد              

زیـه و تحلیـل اطالعـات       نظران و تحلیل آنها بود که باعث شد تجارب بسیار غنی استادان گردآوري شود و بـا تج                   صاحب

بدون شک وقتی تعداد قابل توجهی از اسـتادان یـک           . هاي گوناگون نقشه علمی به دست آید          بصیرت الزم در مورد مؤلفه    

هاي مفیدي بـراي عمـل در عرصـۀ     هاي خود را طرح نمایند از حاصل آن داللت رشته به یک چیز متمرکز شوند و دیدگاه     

  .آید زندگی به دست می

هاي تخصصی از آن به عنوان یـک منبـع ارزشـمند     سناد و مدارك موجود، روش دیگري است که گروه     کاوش در ا  

  .هایی نائل شدند اطالعاتی استفاده کردند و از طریق سندکاوي به موفقیت

هاي گردآوري اطالعات نیز به تناسب موضوع و اقالم اطالعاتی مـورد نیـاز اسـتفاده شـد تـا اعتبـار                   از سایر روش  

نیـز در کنـار سـایر       » بارش مغـزي  «تشکیل جلسه با نخبگان و دریافت نظرات آنان از طریق           .  افزایش پیدا کند   اطالعات
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هـا، بـا یکـدیگر     هاي گوناگون علوم اجتماعی ضمن داشتن شـباهت  به دلیل اینکه رشته. ها مورد استفاده قرار گرفت  روش

  .ات نیز اثر گذاشتهاي گردآوري اطالع ها در روش این تفاوت. هایی دارند تفاوت

. هـاي مختلـف بـود    نکته دیگري که ذکر آن الزم است کم بودن فرصت براي تهیه نقشه جـامع علمـی در حـوزه           

شد و نقشه جامع علمی با قـوت و دقـت         تر انجام می    بود مطالعات عمیق    بدیهی است که اگر فرصت بیشتري در اختیار می        

ریزي، نظارت    ها و برنامه    ه به همت اعضاي محترم هیأت علمی دانشکده       هرچند در این مدت کوتا    . گردید  بیشتر تدوین می  

و پیگیري بسیار جدي دبیرخانه ستاد تدوین نقشه جامع علمی در حوزة علـوم اجتمـاعی کـار بزرگـی انجـام شـد و سـند                           

  :شود اره میطور مختصر به آنها اش اقدام به این مهم آثار و نتایجی به دنبال دارد که به. ارزشمندي تولید گردید

هاي موازي بتواند منـشور جـامعی بـراي           امید است نقشه جامع علمی در علوم اجتماعی به همراه سایر نقشه            )الف

در صورت تحقق این خواسته بسیار مهم اسـالمی ـ ملـی، ضـمن     . حرکت پویا و توسعۀ عمیق علوم انسانی به وجود آورد

  .ضایت خاطر رهبري معظم انقالب اسالمی نیز فراهم گرددتأثیرگذاري اساسی در سرنوشت علمی کشور موجبات ر

اندیـشی و      از طریق پرداختن به نقشه جامع علمی تعداد قابل توجهی از اعضاي محترم هیأت علمـی بـه هـم                    )ب

هاي مهم توسعه علـم بـه شـمار           هاي علمی، تحقیقاتی که از شاخص       تشریک مساعی پرداختند و به تشکیل جامع و گروه        

  . کردندرود یاري می

 با تولید اسناد با ارزش علمی در حوزة علوم اجتماعی، مدیریت، اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی، امکان و مبنـاي                )ج

هـاي یـاد      البته برنامـه  . ها و همچنین برنامۀ استراتژیک دانشگاه فراهم گردید         ساله دانشگاه   مناسب براي تدوین برنامۀ پنج    

 ولی دانش تولید شده در طرح تدوین نقشه جامع علمی سهم و نقش مفید و مـؤثري             تري نیاز دارند    شده به مطالعات جامع   

  .هاي توسعه علمی خواهد داشت در طراحی برنامه

هاي کالن مربوط بـه توسـعۀ آمـوزش            در طراحی و تولید نقشه جامع علمی نوع خاصی از مدیریت علمی طرح             )د

هاي تخصصی، مناسبات طولی و عرضی آنها با یکـدیگر، نحـوة              تیم ها و   ها، کمیته   نوع ساختاربندي گروه  . عالی تجربه شد  

دهنـد کـه الزامـات     دار را تـشکیل مـی   هـاي نظـام   ها همه اجزاي یک مجموعه فعالیت      نظارت بر کار آنها و تلفیق گزارش      

ز فراینـد   تـوان در مراحـل دیگـري ا         این تجربه مدیریتی مـی    . مدیریتی تولید علم را در این پروژة عظیم تحقیق بخشیدند         

  .جانبه علم و فرهنگ در نظام جمهوري اسالمی ایران بهره گرفت توسعه همه

هاي مهم مقام عظماي والیت است، اعضاي ستاد تدوین          نظر به اینکه تهیه نقشه جامع علمی کشور از خواسته          )  ه

خصصی با انگیزه معنـوي     هاي ت   نقشه جامع علمی دانشگاه عالمه طباطبایی و کلیه اعضاي محترم هیأت علمی در کمیته             

امید است این مجموعه توانسته باشد در جلب رضاي الهی و . نمودند باال و به عنوان یک وظیفه اسالمی ـ ملی تالش می 

  .هاي نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران نقش ناچیزي ایفاد کند تحقق آرمان

پژوهـشی دانـشگاه؛ اعـضاي محتـرم سـتاد      در پایان الزم است مراتب تشکر و قدردانی خود را از معاونت محتـرم            

کننـده امـور سـتاد، اعـضاي دبیرخانـه،          ریزي و تدوین نقشه جامع علمی دانشگاه عالمه طباطبایی، دبیر و هماهنگ             برنامه

هـاي مربـوط و سـایر      هاي تخصصی، کلیه اعـضاي محتـرم هیـأت علمـی و دانـشکده               مسئوالن محترم و اعضاي کمیته    

 در انجام این امر مهم تشریک مساعی نمودند، اعـالم نمـایم و بـراي همـه ایـن همکـاران                      همکاران محترم دانشگاه که   

  .محترم علمی و اداري از خداي متعالی توفیق بیشتر مسئلت نمایم



 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

  چکیده

عمالً . باشند  هاي مشخصی می    هاي گوناگون حوزة علوم اجتماعی هرکدام ماهیت خاصی دارد و داراي ویژگی             رشته

اند و در درون هر دانشکده        هاي وسیع یک دانشکده مستقل را به خود اختصاص داده           که هر یک از رشته    کنیم    مشاهده می 

ها را به عنوان یک واقعیت باید پذیرفت و  بنابراین مرز مفهومی و تخصصی رشته. هاي مختلف شکل گرفته است نیز رشته 

نه در گروه علوم اجتماعی مربوط به طـرح تـدوین   هاي تخصصی چهارگا آنچه که کمیته. به هر کدام هویت ویژه قائل شد      

ولی واقعیت دیگري نیز وجود دارد که به . اند، نقشه علمی هر یک از آنهاست    نقشه جامع علمی انجام داده و گزارش نموده       

یر به عنوان مثال اقتصاد یک علم اجتماعی اسـت و بـا سـا             . شود  ها با یکدیگر مربوط می      ارتباط و مناسبات کلی این رشته     

زیـرا  . البته ارتباط بیشتر آن با حوزه مدیریت است       . شناسی، علوم سیاسی و حقوق رابطه دارد        علوم اجتماعی به ویژه جامعه    

ایـن نـوع   . شـود  هاي اقتصادي به محـک آزمـون گذاشـته مـی           هاي اقتصادي در صحنه زندگی به ویژه در بنگاه          که یافته 

توان با توجه به وجوه اشتراك همه         بنابراین می . نیز قابل کشف و فهم است     هاي علوم اجتماعی      ارتباطات را در سایر رشته    

هاي تخصصی و با نگـاه تلفیقـی نقـشه کلـی علمـی در       هاي چهارگانه کمیته آنها و با عنایت به تأکیدات مشترك گزارش      

  :در تهیه این گزارش تلفیقی به نکات زیر توجه شده است. حوزة علوم اجتماعی را نیز تدوین نمود

هاي تخصصی مورد توجـه قـرار    هاي مشترك و یا حداقل نزدیک به هم در کمیته         در این گزارش اصول و یافته     . 1

  .گرفته و محتوا برمبناي آنها تنظیم شده است

شناسـی، اقتـصاد و حقـوق و       ابعاد کمی و تفصیلی نقشه جامع علمی در چهار بخش تخصصی، مدیریت، جامعـه             . 2

  .ها باید رجوع نمود براي مالحظه آنها به محتواي گزارش کمیته.  تلفیقی منظور نشده استعلوم سیاسی در این گزارش

در برخی موارد که خأل و کاستی مفهومی و نظري احساس شد در آن قسمت تحلیلی متناسب با موضـوع ارائـه            . 3

  .گردید تا انسجام و یکپارچگی محتواي گزارش حفظ شود

 گزارش تلفیقی، ساختار مورد قبول و ابالغی کمیته علوم انسانی مورد توجه قرار              بندي مطالب   در تنظیم و عنوان   . 4

هـاي علـوم      طور که قبالً ذکر شد، صورت تفصیلی نقشه جامع علمی هـر یـک از رشـته                  همان. گرفته و رعایت شده است    

  .توان یافت هاي تخصصی می اجتماعی را در گزارش کمیته
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  مبانی نظري. 1

هاي بارز این جامعه و مبانی فکري  جمهوري اسالمی ایران از طریق اتصال و ارتباط با ویژگینقشه جامع علمی در  

براین اساس در گروه علوم اجتماعی تدوین نقشه جامع علمی تالش براین بود کـه در          . کند  موجود در آن مقبولیت پیدا می     

ها بـه    توجه شود و در اهداف و محتواي رشته   هاي جامعه اسالمی ما     هاي علمی به مبانی فکري و واقعیت        هر یک از رشته   

دهد شـامل   آنچه که به عنوان مبانی نظري نقشه جامع علمی در حوزه علوم اجتماعی را تشکیل می             . این مهم تأکید گردد   

  :محورهاي زیر است

   مبانی ارزشی.1

اي از    د مجموعـه  دهـ   ترین ویژگی اعتقادي و فکـري کـشور مـا را تـشکیل مـی                تقید به دین مبین اسالم که مهم      

هـا بـا فطـرت الهـی      ایـن ارزش . ها و هنجارهاست که رعایت آنها رستگاري دنیا و آخرت را به دنبال دارد             اعتقادات ارزش 

اصوالً انسان بـراي  . زند انسان هماهنگ است و به همین دلیل غفلت از آنها به رشد متعادل و سالم فرد و جامعه لطمه می          

  .جانبه پیدا کند رتو نور هدایت دین اسالم در مسیر کمال حقیقی قرار گیرد و رشد همهاین آفریده شده است که در پ

توانـد خـود را از        شـود نمـی     علوم مختلف که هر کدام به نوعی در اثر آموزش به فرهنـگ یادگیرنـده تبـدیل مـی                  

ی متـضاد بـه دانـشجویان    اي از معـارف مغـایر و گـاه         ها و باورهاي اسالمی مجزا تلقی کند و مجموعه          تأثیرپذیري ارزش 

هاي جدیـد در فلـسفه علـم ایـن موضـوع را تأییـد                 شود بلکه دیدگاه    البته این تأکید صرفاً به ما محدود نمی       . تحویل دهد 

هـاي    هاي هر علـم براسـاس ارزش        فرض  باشد و پیش    کنند که علوم، مخصوصاً علوم انسانی از بستر فرهنگی جدا نمی            می

. هاي فرهنگی خود از علوم اجتماعی بومی حرف بزنیم          توانیم با توجه به ویژگی      اس ما می  براین اس . شود  فرهنگی طرح می  

شناسی، مدیریت، حقوق، علوم سیاسی، اقتصاد و غیره بـا رفتارهـاي انـسان رابطـه          طور کلی علوم اجتماعی مانند جامعه       به

شود به   س باورهاي فلسفی داده می    ؟ یک سؤال فلسفی است ولی هر پاسخی که براسا         »انسان چیست «سؤال  . عمیق دارد 

ترین موجـود در   هاي وحیانی انسان را زیباترین، ارزشمندترین و گرامی     ما مطابق آموزه  . دهد  هاي علم جهت می     فرض  پیش

 الهـی    جانبه آدمی در جهت قـرب        چیز عالم خلقت براي این خلق شده است که براي رشد همه             همه. دانیم  عالم خلقت می  

  .اهم گرددشرایط مناسب فر

آمـوزش  . دهـد   گیرد به مسیر زندگی جهت می       هاي او بتدریج شکل می      ها، نگرش   لذا نوع نگاه به رویدادها و پدیده      

آیا منطقی اسـت    . ها، باورها و اعتقادات او نقش مؤثر دارد         علوم گوناگون به عنوان خوراك فکري انسان در تکوین نگرش         

شناسـی اسـالمی بـه دور باشـد و            زندگی انسان ارتباط دارد از معـارف انـسان        که علوم اجتماعی که بیش از سایر علوم با          



  سند نقشه جامع علمی کشور در بخش علوم اجتماعی

 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

254

تـوان   شناسی و معرفت شناسی در فلسفه اسـالمی مـی       گیري غیردینی داشته باشد؟ بدون شک مطابق معارف انسان          جهت

تـه از فلـسفه   علوم اجتماعی الئیک را به چالش کشید و مواضع علمی و فکري جدید در مواجهه با علـوم اجتمـاعی برگرف       

  .غربی طرح کرد

شود بلکه ماهیت هر  طور یکسان برقرار نمی الزم به ذکر است که رابطه مبانی فلسفی و ارزشی با علوم اجتماعی به      

هـاي چهارگانـه    با مالحظۀ هـر یـک از گـزارش     . ها تأثیر مستقیم دارد     علم در نوع نسبت بین علم اجتماعی و نظام ارزش         

تـوان ایـن    شناسی، مدیریت، اقتصاد و حقوق و علوم سیاسی چگونه و تا چه حدي مـی      ر جامعه پیوست پی خواهد برد که د     

طور قاطع باید پذیرفت آن اسـت کـه هـیچ یـک از علـوم انـسانی و                     آنچه که به  . ارتباط را مورد مالحظه و تأکید قرار داد       

  .باشند اجتماعی از باورهاي فلسفی منقطع نمی

   مبانی اجتماعی.2

هر یک از علوم . طور اساسی متفاوت است هاي خود را دارد و با سایر جوامع به ها و ضرورت ازها، مسئلههر جامعه نی 

کند و با یک پشتوانه قوي و عمیـق           هاي فلسفی و ارزشی در یک بستر اجتماعی خاصی رشد می            بر ویژگی   اجتماعی عالوه 

جامعۀ ما که بر پایـه  . کند نوع مسائل و مشکالت است یکی از اموري که جوامع را از هم متمایز می . اجتماعی همراه است  

مسائلی از قبیـل تـالش      . هاي اسالمی شکل گرفته است در عالم واقع با یک سري مسائل و مشکالت مواجه است                 ارزش

گرایی و لزوم تقویت هویت اسالمی ملی  دائمی دشمن براي تضعیف فرهنگ اسالمی ـ ملی، ضرورت تقویت روحیه قانون 

اگـر چنـین   . اعتنـا باشـد   تواند و نباید به آنها بـی      م اسالمی و غیره از جمله مواردي هستند که علوم اجتماعی نمی           و انسجا 

توجهی اتفاق بیفتد علوم اجتماعی چه ارزشی خواهند داشت؟ علمی که با جامعه پیوند نخورد و در کاهش مشکالت نقـش     

؟ لذا هر یک از علوم اجتماعی در مقابل نیازها و مسائل جامعـه       نداشته باشد چه توجیهی براي بقا و پیشرفت خواهد داشت         

بر مباحث نظري، مشکالت مدیریتی کشور را باید بشناسد و بـراي کـاهش     عنوان مثال علم مدیریت عالوه      به. رسالت دارد 

  .دادن آن و تقویت فضاي مدیریت اسالمی در کشور برنامه داشته باشد

نظام اسالمی که خدمت به مـردم را   . باشد جایگاه مردم است      قابل بحث می   موضوع دیگري که در مبانی اجتماعی     

ها به سوي هدف عالی یعنی تقرب الهـی شـکل گرفتـه اسـت در مقابـل مـردم چـه         داند و براي هدایت انسان  عبادت می 

یدن بـه  هـاي خـود و در رسـ    طور کلی نقشه جـامع علمـی در رسـیدن بـه هـدف       اي براي خود باید تعریف کند؟ به        وظیفه

هاي مشخصی براي     ساله کدام نقش و اختیار را باید به مردم بدهد؟ تحلیل این موضوع و استخراج داللت                 انداز بیست   چشم

  .دهد هاي مبانی اجتماعی را تشکیل می عمل یکی از مؤلفه

  گیري از علوم و تجارب سایر کشورها  بهره.3

هاي علمـی و خـردورزي در تحقیقـات بـه             ان براساس تالش  هاي مختلف در طول زم      کشورهاي دیگر و دانشمندان رشته    

ضمن تقید به مبانی ارزشـی و اجتمـاعی در کـشور خـود از            . اند  هاي علمی تأسیس نموده     اند و رشته    هایی دست یافته    یافته

رق و  مخصوصاً این که خیلی از این تجارب غنی در اثر تعامل شـ            . تجارب علمی و پژوهشی سایرین نیز باید استفاده کنیم        

  :فرمایند چنانکه رهبر معظم انقالب اسالمی در این خصوص می: غرب به وجود آمده است



  مبانی نظري
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بعضی از علوم انسانی دیگر هم هست که اگرچه از غرب آمده اما اگر درست دقت کنـیم خمیـر مایـه آن کـه                     ... «

شناسی و  توانست زیست خرافاتی نمیاروپاي .  ایرانی ـ اسالمی است  گرایی است از تفکر و روح عبارت از عقالنیت و تجربه

گرایـی    گرایی و تجربـه     این سوغات تکفر علم   . شناسی را به این شکل تنظیم کند        شناسی و جامعه    اقتصاد و مدیریت و روان    

  .»شرق و عمدتاً ایران اسالمی بود که رفت در آنجا و به این تحول منتهی شد
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  ندازا علوم اجتماعی و تحقق اهداف سند چشم -بخش اول 

هاي علوم اجتماعی سهم و نقـش      ترین سند توسعه کشور همه رشته       انداز به عنوان اصلی     براي تحقیق اهداف چشم   

باشد، ولی تالش براي نزدیک شـدن بـه آن            هر چند دسترسی به این اهداف کالن کار آسانی نمی         . خود را باید ایفا نمایند    

انداز در حوزه علـوم   بنابراین براي تحقق اهداف چشم   . شور است هاي علمی و اجرایی ک      رسالت اسالمی و ملی همه قسمت     

  :اجتماعی به نکات زیر باید توجه نمود

  .ها را بر پایه آن طراحی و اجرا نمود مسائل اساسی و نیازهاي عمده کشور را باید شناخت و برنامه. 1

اول را بـه دسـت آوریـم، ضـروري اسـت           ساله در منطقه موقعیت       انداز بیست   از آنجا که بنا داریم در پایان چشم       . 2

ضـرورت  . گیري و اجرا کنیم     ها به درستی بشناسیم و براساس آن تصمیم         ها و ضعف    منطقه را با همه مسائل، شرایط، قوت      

  .شناخت منطقه تأثیر فراوان بر اهداف و محتواي علوم اجتماعی خواهد گذاشت

چگونگی رسیدن به اهـداف بـه   . اید به فرایند نیز توجه کنیم    بر نتیجه ب    انداز عالوه   براي دستیابی به اهداف چشم    . 3

التحـصیالن، تعـداد مقـاالت و     لذا در علوم اجتماعی ضمن توجه به ابعاد کمی فارغ         . اندازه خود اهداف و نتایج مهم هستند      

رسـاند کیفیـت      ز مـی  انـدا   آنچه که ما را به اهداف چشم      . هاي کیفی و فرایندي آنها نیز توجه کنیم         ها و غیره به جنبه      کتاب

  .هاست نه تعداد و رقم آنها فعالیت

هـاي مختلـف    در رشد و توسعه علوم اجتماعی بایـد بـه راه       . هاي مختلف وجود دارد     براي دستیابی به اهداف راه    . 4

هـاي جدیـد    مخصوصاً در سال نوآوري و شکوفایی تالش بـراي یـافتن راه       . اندیشه کنیم و طرق جدید را شناسایی نماییم       

  .ضرورت استیک 

موانع گونـاگون  . انداز است هاي مربوط به تحقق اهداف چشم اصالح نظام اداري و بوروکراسی از جمله ضرورت   . 5

الزم است با مطالعات عمیق این موانع شناسایی شود و براي برطرف آنها اقـدامات               . بر سر راه این حرکت مهم وجود دارد       

توانند در شناسایی موانع و اصـالح فراینـد نقـش     هاي علوم اجتماعی می  رشته در این مسیر هر یک از     . اساسی انجام گیرد  

  .مؤثر داشته باشند

تقابل بسیار جدي ما با سـران  . انداز از لوازم پیشرفت است استفاده از تجارب دیگران در دستیابی به اهداف چشم . 6

ریـزي بـه قـصد تحقـق اهـداف             برنامـه  استکبار همیشگی است، ولی در دنیاي غرب در حـوزه علـوم اجتمـاعی و نحـوة                

ها و تجارب آنـان بهـره         هاي این حوزه باید از یافته       در هر یک از رشته    . هایی توسط دانشمندان حاصل شده است       پیشرفت

  .جست

بندي اقدامات در راستاي توسعه علمی و فناوري کشور ضرورت دیگري اسـت کـه بایـد                   ها و رتبه    تعیین اولویت . 7
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هاي حوزه علوم اجتماعی و حتی دروس در یک رشته علمـی در ارتبـاط بـا تحقـق اهـداف                       ن شک رشته  بدو. انجام پذیرد 

هـا از جملـه    بندي و مهندسی مجدد رشـته   بنابراین اولویت. باشند  ساله از یک اعتبار و ارزش برخوردار نمی         انداز بیست   چشم

  .ها در حوزة علوم اجتماعی است محورهاي اصلی فعالیت

بـا ایـن    . ها باید باشد    ها و رشته    نگري و توجه به همه ابعاد رشد و توسعه کشور مورد توجه همه حوزه               هجانب  همه . 8

که ممکن است در یک مقطع زمانی یک و یا چند رشتۀ خاص ارزش بیشتري به دسـت آورد ولـی در مجمـوع بـه همـه                            

بینـیم    کنیم می    که اهداف مزبور را بررسی می      وقتی. انداز باید توجه نمود     هاي علوم اجتماعی در راستاي اهداف چشم        رشته

ولی باید مراقب بود این بعـد از        . الظاهر آنها بعد اقتصادي قوي دارند و پیشرفت اقتصادي شرط مهم این حرکت است               علی

هـیچ  زیرا که رشد یک بعدي پیامدهاي منفی فراوان دارد و به  . اهداف، ما را از ابعاد فرهنگی، اجتماعی و غیره غافل نکند          

هاي علوم اجتماعی با رویکرد بومی باید مورد توجه سیاسـتگذاران         لذا همه رشته  . باشد  عنوان مورد تأیید نظام اسالمی نمی     

  .و مدیران کشور و مخصوصاً در مراکز علمی و دانشگاهی قرار گیرد

هـداف اساسـی در     هـاي مختلـف یکـی از ا         التحصیالن در سازمان    ارزشیابی بیرونی و کسب اطالع از وضع فارغ       . 9

ریـزي و اجـراي دروس علـوم     ها و انعکـاس آن بـه نظـام برنامـه     بدون اطالع از عملکرد خروجی. انداز است   راستاي چشم 

ریزي شـود و      بنابراین ضروري است که یک سیستم ارزشیابی پایه       . هاي حقیقی دست یافت     توان به پیشرفت    اجتماعی نمی 

  .رگرداندطور مرتب ارزشیابی کند و به سیستم ب به
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ي آمـوزش، پـژوهش و فنـاوري در     هـا    اولویـت  -بخش دوم   

  حوزة علوم اجتماعی

  ي آموزشیها اولویت. 1-2

ها با توجه به نقشه جامع علمی در حوزه علوم اجتمـاعی مـوارد زیـر از        براي ارتقاء کیفیت امور آموزشی در دانشگاه      

  :اولویت برخوردارند

ها کهنه    بخش عمدة این برنامه   . شود   و فرهنگی دانشجویان محسوب می     برنامه درسی وسیله مهم تربیت علمی     . 1

این اقدام اصـالحی اگـر براسـاس پـژوهش         . هاي نوین و شرایط بومی کشور باید اصالح شوند          هستند و براساس ضرورت   

  .انجام گیرد اعتبار و اطمینان بیشتري خواهد داشت

  . و کنترل به شیوه علمی قرار گیردهاي تحصیلی تحت نظارت فرایند آموزش در همۀ دوره. 2

بدون شک تحوالت علمی و فرهنگی بنیادي به        . براي جذب و نگهداري استادان با صالحیت تدبیراندیشی شود        . 3

  .افتد وسیله استاد در کالس درس اتفاق می

هـدف اصـلی یعنـی    ها بدون توجه به       ریزي آموزشی به دانشگاه     واگذار کردن و یا واگذار نکردن اختیارات برنامه       . 4

  .گیري کرد طور دقیق شرایط را سنجید و در این خصوص تصمیم بلکه باید به. اعتالي آموزش ارزش و اعتبار ندارد

  .ها هماهنگی الزم بوجود آید هاي اجرایی و سازمان ها و نیازهاي دستگاه بین آموزش. 5

به آموزش اختصاص   % 50به کار پژوهشی و     ارزشیابی حقیقتاً   % 50هاي درسی به نحوي طراحی شود که          برنامه. 6

  .یابد

شود توجه ویژه     به دروس روش تحقیق، زبان خارجی، کامپیوتر و انتقال اینها که از لوازم تولید علم محسوب می                . 7

  .شود

. از طریق تعریف یک نظام ارتباطی مناسب بین آموزش دانشگاه و صنعت و جامعه ارتبـاط مـؤثر برقـرار گـردد         . 8

  .ها به این ارتباط بستگی کامل دارد موزشکارایی آ

هـاي علمـی اسـتانداردهاي علمـی ـ آموزشـی مشخـصی گـردد نیازهـا و           هـا و دوره  در مورد هر یک از رشـته . 9

  .آید مبناي استانداردها را تشکیل خواهد داد هاي آموزشی که به وسیله تحقیق به دست می ضرورت

شرایط متغیـر   . ي هماهنگ شدن با شرایط آموزشی طراحی و اجرا کرد         هاي آموزشی قابل انعطاف برا      باید مدل . 11
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البته باید توجه کرد که انعطـاف باعـث تـضعیف برخـی امـور ثابـت در نظـام          . ها احتیاج دارد    کنونی به انعطاف در آموزش    

  .آموزشی نگردد

 تشکیل شود و کلیه     ریزي آموزشی و درسی براي ایجاد تحول در نظام آموزشی           ضروري است یک ستاد برنامه    . 12

  .تغییرات و تصمیمات اساسی آموزش را مدیریت کند

  ي پژوهشیها اولویتراهبردها و . 2-2

هاي مطلوب در حوزه علوم اجتماعی و در چارچوب نقـشه جـامع علمـی کـشور مـوارد زیـر از                      براي انجام پژوهش  

  :اولویت بیشتري برخوردارند

   اعتمادسازي به پژوهش.1-2-2

علل مختلف ممکن اسـت باعـث ایـن         . شود  هاي اجرایی ما به پژوهش احساس نیاز نمی          و دستگاه  در مراکز علمی  

اگر یک مدیر به خوبی متوجه باشد کـه تـصمیمات       . از جمله آنها عدم اطالع کافی از ماهیت تصمیمات است         . روحیه باشد 

تردیـد    کدام است بی  » پژوهش محور «با  » سلیقه محور «آموزشی و فرهنگی او چه آثار و پیامدهایی دارد و تفاوت تصمیم             

  .شود ارزش زیادي به پژوهش قائل می

   نیازسنجی پژوهشی.2-2-2

توان نقشه جـامع پـژوهش را         بدون نیازسنجی نمی  . هاي پژوهشی باید نیازسنجی کرد      براي فهم درست از ضرورت    

 ضـروري و هماهنـگ را      ي طراحی برنامه  هاي درست و کافی برا      تواند داللت   تحقیقات موردي و پراکنده نمی    . تدوین نمود 

  .براي نیازسنجی پژوهشی باید طرح تحقیق جامع تهیه و اجرا نمود. یکدیگر ارائه دهد

  هاي نو  کشف افق.3-2-2

البتـه ایـن   . هاي نو نیز از وظایف پژوهـشگران اسـت        محور باشند بلکه نشان دادن راه       ها صرفاً نباید مسئله     پژوهش

پژوهـشگري  . نیز حاکم باشد  » اخالق پژوهشی «که ضمن مدیریت پژوهشی مناسب در کشور        شود    هدف وقتی محقق می   

قـدم    آفـرین پـیش       گـشا و تحـول      دارد و به سرنوشت کشور خود دلسوز است در انجام تحقیقات راه           » یاب  مسئله«که خُلق   

  .شود می

  پردازي در علوم اجتماعی نظریه سازي و  بومی.4-2-2

بین فرهنگ و علـوم اجتمـاعی   . هاي اصلی مراکز علمی ـ آموزش ماست  یکی از رسالتسازي علوم اجتماعی  بومی

سـازي بـه      بـراي بـومی   . سازي اقدام به یک مقوله کامالً ضروري است         به قدري رابطه دقیق وجود دارد که اقدام به بومی         

شد که مجري طـرح بتوانـد بـدون    ها باید به قدري آسان با    تأمین بودجه این نوع پژوهش    . هاي بنیاد احتیاج داریم     پژوهش
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ها مورد نیـاز اسـت        سازي انواع طرح    البته براي بومی  . مواجه شدن با موانع اداري ولی با محاسبات شفاف طرح را اجرا کند            

  .نماید که حاصل مجموع آنها زمینه تأسیس علوم اجتماعی بومی را فراهم می

  هاي کاربردي  پژوهش.5-2-2

در . هاي کاربردي در علوم اجتمـاعی اجـرا شـود    اي عملیاتی زود بازده باید پژوهش   ه  براي حل مسائل و تهیه طرح     

هـاي   مدت و کاربردي در طول هـدف  هاي کوتاه هاي بلندمدت کشور توجه کرد تا طرح     تعیین این موضوعات باید به هدف     

  :باشد یهاي زیر قابل طرح م عنوان مثال در بخش اقتصاد اولویت به . کلی توسعه کشور انجام گیرد

  ـ پژوهش کاربردي در اقتصاد خرد، کالن،

  ـ پژوهش کاربردي در اقتصاد کشاورزي، نفت و گاز و پول،

  ریزي سیاستگذاري و اقتصاد اجتماعی، ـ پژوهش کاربردي در برنامه

  المللی، ـ پژوهش کاربردي در اقتصاد محیط زیست، اقتصاد و مالیه بین

  وآوري،ـ پژوهش کاربردي در اقتصاد صنعتی و ن

  ـ پژوهش کاربردي در زمینه عدالت اقتصادي و اجتماعی،

  ـ پژوهش کاربردي در اندیشه سیاسی،

  ـ پژوهش کاربردي در جهت برطرف کردن نقاط ضعف رشته علوم سیاسی،

  ـ پژوهش کاربردي در چگونگی ارتقاي کمی و کیفی نشریات تخصصی حقوق و علوم سیاسی،

  ثر با مراکز و مؤسسات تولید دانش در حوزه علوم اجتماعی،ـ پژوهش کاربردي درخصوص نحوة مؤ

  حل مسائل و مشکالت اجتماعی، ـ پژوهش کاربردي در جهت یافتن راه

  هاي اجرایی، ـ پژوهش کاربردي در جهت پاسخ به نیازهاي مشتري و حل مسائل دستگاه

  . و مراکز علمی، فرهنگیها حل مدیریتی براي حل مسائل سازمان ـ پژوهش کاربردي در جهت یافتن راه

  هاي پژوهش  ایجاد فرصت.6-2-2

. بر روند معمـولی آمـوزش بـه وجـود آورد     هاي پژوهشی عالوه براي اعضاي هیأت علمی و دانشجویان باید فرصت 

هـا و شـرایط       ها بهتر است با توجه به ضـرورت         البته این فرصت  . هاست  هاي مطالعاتی استادان از جمله این فرصت        فرصت

هاي ارتباطی باید استفاده از ایـن فرصـت بـراي آنـان               مثالً با استفاده از جامعۀ مجازي و نظام       . جهان طراحی شود  کنونی  

  .طور مرتب اضافه شود کنندگان به آسان شود و به تعداد استفاده

  ي فناوريها اولویت. 3-2

  :در زمینۀ فناوري نیز موارد زیر در حوزة علوم اجتماعی از اولویت برخوردارند

هـاي   باشد بلکه به مهارت هاي علوم اجتماعی تنها دانش کافی نمی       براي استخدام اعضاي هیأت علمی در رشته      . 1

  .لذا در گزینش استاد و دانشجو به این مهم باید توجه کرد. باشیم گوناگون نیز نیازمند می
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زیـرا کـه در عـصر انفجـار     . ردها باید بیش از دانش اطالعـات توجـه کـ           هاي درسی به فرایند و روش       در برنامه . 2

  .هاي یادگیري بیش از اطالعات نیاز دارند اطالعات دانشجویان به راه

لـذا دروس از قبیـل   . هاي آموزشی باید کاربرد اصول و قواعد علوم اجتماعی را بـه دانـشجویان بیاموزنـد         محیط. 3

  .نخواهد داشتریاضی و آمار محض این اثر را . کامپیوتر، ریاضیات و آمار کاربرد دارد

لـذا از   . هـا انجـام گیـرد       هاي علمی، زمانی مفید و مـؤثر اسـت کـه پـس از فهـم درسـت تئـوري                     کاربرد رشته . 4

  کند تقویت ذهنیت فلسفی در آنان به این مهم کمک می. در علوم اجتماعی باید پرهیز نمود» زدگی عمل«

یاد گیرنده را توسط یک فـرد بـه نـام اسـتاد بـه او      در عصر انفجار اطالعات قادر نیستیم به اطالعات مورد نیاز    . 5

هـاي گروهـی، بحـث        هاي حـین کـار؛ آمـوزش        آموزش: هاي مختلف مانند    موظف هستیم از وسایل و روش     . انتقال دهیم 

  .گروهی، کاوشگري و غیره استفاده کنیم

 امثـال اینهـا بایـد تقویـت     هاي از راه دور را از طریق یادگیري الکترونیکی، آموزشی از طریق اینترنت و               آموزش. 6

  .کرد

الزم اسـت بـا اسـتفاده از ریاضـی     . هـایی در آنـان تقویـت شـود     براي آماده کردن افراد براي آینده باید مهارت  . 7

  .افزارهایی ساخت که براي استادان و دانشجویان جذاب باشد کاربردي، آمار و کامپیوتر، نرم

هاي    با فناوري تلفیق شود و استاد نیز خود را براي اجراي روش            ریزي درسی   الزم است اهداف و محتواي برنامه     . 8

تدریس فعال موظف بیند و آمادگی الزم را در این خصوص به دست آورد ـ در محیط یادگیري باید یادگیرنـده در مقابـل    

و و پژوهش براي هاي جستج   در این صورت امکان استفاده از روش      . اي ذهنی در او ایجاد شود       قرار گیرد تا بارقه   » مسئله«

  .شود یادگیرنده فراهم می

هاي آموزشی، پژوهشی و فناوري در حوزة علوم  اهداف و شاخص. 2

  اجتماعی

هـا در   هاي رشـته  التحصیالن آن هستند اینکه خروجی ها فارغ  اصلی اثربخشی آموزشی و پژوهشی دانشگاه       شاخص

وطه است؟ چه قـدر در امـور پژوهـشی و آموزشـی موفـق               کجا هستند؟ کار آنها چه قدر مورد رضایت سازمان و مدیر مرب           

  .تر معین کرد هاي عینی هستند؟ براي ارتقا و بهبود این شاخص کلی باید اهداف و شاخص

هاي علمـی    یکی از کارهایی که در نقشه جامع علمی کشور باید به آن توجه شود تأکید و توجه به نقش انجمن                   . 1

  .وان از این موضوع به عنوان یک هدف اساسی یاد کردت لذا می. در توسعه آموزش عالی است

هـاي    سازي محتواي آموزشی با نیازهاي آنان یکی دیگـر از هـدف             هاي اجرایی براي هماهنگ     ارتباط با سازمان  . 2

  .آموزشی است

 از  هاي درسی علوم اجتماعی با فناوري نیز یکی         هاي مختلف تلفیق برنامه     با توجه به علت رشد و تحول فناوري       . 3

  .هاست هاي آموزشی دانشگاه ضرورت

توسعه علوم اجتماعی متناسب با مقتضیات فرهنگی، اجتماعی، جغرافیایی و تاریخی و متکی بر اصول اخالقی و                 . 4

  .هاي اسالمی و ملی ارزش
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انسانی و  بر دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوري و متکی بر سهم برتر منابع                  توسعه علوم اجتماعی مبتنی   . 5

  .سرمایه اجتماعی

  .افزاري و تولید علم اتکاء علوم اجتماعی بر جنبش نرم. 6

  .توسعه علمی از طریق تعامل سازنده و مؤثر با جهل براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت. 7

  .انداز هاي سند چشم کارآمدي حقوق با تأکید بر شاخص. 8

  ي پژوهشیها هدف. 1-3

  .سازي علوم انسانی و اجتماعی پردازي و بومی هاي نظریه رمبناي ضرورتتوسعه تحقیقات بنیادي ب. 1

  .افزاري توسعه تحقیقات کاربردي برمبناي مسائل و معضالت موجود و در راستاي تولید علم و جنبش نرم. 2

هـاي    هاي پژوهشی دانشجویان علـوم اجتمـاعی از طریـق توجـه بـه دروس تحقیـق و مهـارت                     تقویت مهارت . 3

  .یادگیري

  .هاي پژوهشی سازي فعالیت برقراري ارتباط با سایر مراکز پژوهشی داخل و خارج براي توسعه و غنی. 4

  .هاي مورد نیاز هاي علوم اجتماعی و مدیریت آنان براي انجام پژوهش تربیت پژوهشگران در رشته. 5

ن در جهـت دسـتیابی بـه    دهـی بـه آ    سنجی و تدوین نقشه جامع پژوهش در علوم اجتماعی به قـصد نظـام               نیاز. 6

  .ساله انداز بیست هاي چشم هدف

  .تقویت جامع علمی متخصصان علوم اجتماعی از طریق برقراري شبکه ارتباطی بین آنان. 7

  هاي آموزشی دانشگاهی ي مربوط به برنامهها هدف. 2-3

  .انهاي آموزشی دانشگاه و ارتقاء و اصالح مستمر آنها در طول زم حفظ سطح علمی برنامه. 1

  .سازي محتواي آموزشی دروس علوم اجتماعی با توجه به مبانی فلسفی اعتقادي و نیازهاي داخلی بومی. 2

  .هاي جدید در نظام یادگیري آموزش عالی هاي تدریس دانشگاهی براساس یافته بازنگري الگوها و شیوه. 3

  .هاي آموزش عالی هاي علوم اجتماعی و بهسازي آن با توجه به ویژگی هاي ارزشیابی در رشته بازنگري شیوه. 4

  .ریزي برابر تأمین آنها شناخت نیازهاي آموزشی اعضاي هیأت علمی و برنامه . 5

  .بینی دقیق از نیازهاي مربوط به نیروي انسانی علمی و اقدام براي جذب آنها پیش. 6

  .ریزي براي جذب و تأسیس آنها ها و برنامه بینی دقیق از تعداد مورد نیاز دانشجو و رشته پیش. 7

  .هاي مختلف و اقدام به موقع براي تأمین آنها شناخت نیازهاي تجهیزاتی و آزمایشگاهی رشته . 8

  ي آموزشی و پژوهشیها هدفهاي مهم براي تحقق  شاخص. 3-3

  .هاي تکمیل شده ایشان براي صنعت یا جامعه مدنظر قرار گیرد روژهبراي ارتقاي اعضاي هیأت علمی پ. 1

هاي ارتقا براي اعضاي هیأت علمی و موفقیت تحصیلی براي دانـشجویان              کشف، نوآوري و خالقیت از شاخص     . 2

  .قرار گیرد
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و میـزان  هاي مالی، براي نوشتن مقاالت علمی و انجام تحقیقات بنیادي و کـاربردي توسـعه یابـد               دادن مشوق . 3

  .ها باشد استفاده از این امکانات یکی از معیارهاي عملکرد دانشگاه

هـاي عملکـردي اعـضاي هیـأت      تواند یکی از شاخص هاي علمی و تعداد آنها در هر رشته می   حمایت از انجمن  . 4

  .ها و حتی دانشجویان باشد علمی دانشگاه

دهندگان خارجی   طریق انجام تحقیقات براي سفارشمیزان جذب منابع خارجی توسط دانشگاه و هیأت علمی از        . 5

  .ها باشد هاي عملکردي دانشگاه تواند یکی دیگر از شاخص می

  .و آزمایش محصول باشد) محصول(شاخص دیگر باید ارزیابی بروندادهایمان . 6

هـاي    ري همـایش  هـاي تحقیقـاتی، برگـزا       ها و طـرح     ها، پروژه   نامه  کارهاي پژوهشی و تعداد مقاله، کتاب، پایان      . 7

  .هاي پژوهشی است گیري تحقق اهداف برنامه هاي رایج براي اندازه تخصصی، از شاخص

  .کارآفرینی به خصوص در کشورهاي جهان سوم، یک شاخص مهم براي کاربرد دانش است. 8

  .تواند حل مشکالت مرتبط با رشته در جامعه باشد می) شاخص اصلی(هدف نهایی رشته . 9

  .انداز ها با توجه به اهداف سند چشم التحصیالن مورد نیاز سازمان اي و تربیت فارغ هاي بین رشته توسعه رشته. 10

  ... .هاي نوین مدیریت، مقاالت، کتب و مرجع قرار گرفتن در شاخه. 11

  .نسبت استاد به دانشجو. 12

  .هاي داخل و خارج تعداد قبولی در مقاطع باالتر دانشگاه. 13

  .هاي تخصصی و رشته  علمی در هر دانشگاه و دانشکده و گروههاي تعداد قطب. 14

التحصیالن و توانایی آنها در پاسخگویی به نیازهاي جامعه و صنعت و            ها به جذب فارغ     عالقه صنعت و سازمان   . 15

  ... .هاي اجرایی و سازمان

  .تولید علمهاي عدالت، توسعه، رفاه و  میزان تأثیرگذاري علوم اجتماعی در ارتقاي شاخص. 16

  .هاي کالن کشور وري در برنامه ها و فرایندها در افزایش بهره تمرکز بر ارائه مدل. 17

  .پردازي و نقد و آزاداندیشی هاي نظریه تعداد کرسی. 18

  .تعداد دانشجو در هر یکصد هزار نفر جمعیت. 19

  .نسبت دانشجویان تحصیالت تکمیلی به کل دانشجویان. 20

  .وزشی به بودجه دانشگاهنسبت بودجه آم. 21
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وضـع موجـود و     (ادي و دانشی     تحلیل نگاشت نه   -بخش سوم   

  در حوزة علوم اجتماعی) وضع مطلوب

  موجودوضع . 1-3

  تحلیل نگاشت نهادي. 1-1-3

در حوزه علوم اجتماعی مراکز و مؤسسات تولید دانش متعـدد وجـود دارد کـه هـر کـدام از آنهـا در آمـوزش و                           . 1

  .کنند هاي گوناگون این حوزه ایفاي نقش می پژوهش رشته

توان از دانشگاه عالی دفاع، دانشکده فـارابی،   نه در رشته مطالعات راهبردي و امنیتی علوم سیاسی می   به عنوان نمو  

در ایـن مراکـز     . نام برد ) ع(و دانشگاه امام حسین     ) ع(، دانشکده نیروي انتظامی، دانشگاه امام علی        )ع(دانشکده امام باقر    

  .شود ي و امنیتی علوم سیاسی آموزش داده میهاي کارشناسی ارشد و دکتري رشته مطالعات راهبرد دوره

هاي گوناگون که  فصلنامه. دهد فصلنامه علمی ـ تخصصی و علمی ـ پژوهشی بعد دیگر این تحلیل را نشان می  . 2

شود در تولید و ترویج علـم نقـش    هاي علوم اجتماعی در حوزه حقوق، علوم سیاسی، مدیریت و اقتصاد منتشر می              در رشته 

  .مؤثري دارند

دهند و به نـشر دانـش در ایـن           در این حوزه مراکز فعال پژوهشی نیز وجود دارد که تحقیقات مختلف انجام می             . 3

هاي علمی مصادیق اصلی این مراکـز پژوهـشی    ها و انجمن ها، فرهنگستان ها، پژوهشگاه پژوهشکده. کنند  حوزه کمک می  

از پژوهـشکده اندیـشه سیاسـی       ) دولتـی (ش اندیـشه سیاسـی      توان در حوزه پژوه     به عنوان نمونه می   . دهند  را تشکیل می  

اسالمی، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی، دفتر نشر آثار امام خمینی، فرهنگـستان علـوم جمهـوري اسـالمی ایـران،           

هاي علمی    انجمن. باید توجه داشت  . انجمن حکمت و فلسفه ایران، پژوهشکده علوم انسانی جهاد دانشگاهی مرکز نام برد            

بـر   عـالوه . التحصیالن در ایجاد ارتباط میان دانشگاه و جامعه نقش مؤثري دارند          هاي فارغ   هاي گوناگون و انجمن     در رشته 

. گردنـد   ها در خیلی از موارد سبب اتصال دانشگاه به واحدهاي صنفی و اقتصادي مـی                هاي علمی این انجمن     تقویت برنامه 

التحصیالن رشته در اصـالح      سازد با اطالع از فارغ      ها، آنها را قادر می      نشگاهها ضمن ایجاد معروفیت در دا       این نقش انجمن  

  .هاي درسی آگاهانه عمل نمایند و تجدید برنامه

هاي دولتـی بلکـه       دامنه و حیطه کاربرد علوم اجتماعی محدود به یک نهاد خاص نیست، بلکه نه تنها به بخش                . 4
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به عنوان نمونه دامنه و کاربرد رشته مدیریت محـدود          . کنند  اي پیدا می    فههاي موجود در کشور ارتباط حر       به اغلب سازمان  

بنابراین در تحلیل نگاشت نهـادي بخـشی و فرابخـشی        . ها حضور دارد    باشد، بلکه در همه سازمان      به یک نهاد خاص نمی    

  .اي و سازمانی مورد توجه قرار گیرد این حوزه باید این گستره زیاد حرفه

هر . هاي گوناگون حوزه علوم اجتماعی رابطه متقابل وجود دارد           و قانون از یک طرف و دانش       بین نهاد حکومت  . 5

ها  شود و توسعه تحقیقات در رشته ها از طریق نهاد حکومت براي پاسخ دادن به نیازهاي مشخص تأسیس می   یک از رشته  

  .نماید هاي جدید براي حکومت باز می نیازهاي تازه و افق

گـذاران بـراي    معمـوالً قـانون  . توان گفت ر مورد ارتباط نهاد حکومت و قانون با دانش اقتصاد می       به عنوان نمونه د   

هاي مالی و اجتمـاعی کمتـري نیـز     اجراي قوانین مصوب حساسیت دارند و تمایل دارند آنها به درستی اجرا شوند و هزینه         

هـاي معیـشتی و رفتارهـاي اقتـصادي           صاد و انگیـزه   اگر دولتمردان در تهیه مقررات و قوانین با عملکرد اقت         . تحمیل کنند 

از سـوي دیگـر پیـشرفت در        . آورنـد   هـاي خـود بـه دسـت مـی           موفقیت بیشتري در دستیابی به هـدف      . انسان آشنا شوند  

  .مداري نهاد حکومت در ثبات و قوام اقتصادي و توسعه علم اقتصاد نیز تأثیر دارد قانون

اي از آداب و رسـوم و         در بـین مـردم مجموعـه      .  تأثیر متقابل وجـود دارد     بین نهاد فرهنگ و علوم اجتماعی نیز      . 6

از طرف دیگر   . توانند موضوع مطالعه و تحقیق در علوم اجتماعی باشند          هنجارهایی رواج یافته است که هر کدام از آنها می         

تـوان    اي فرهنگی، آموزشـی مـی     ه  ها و طرح    هاي گوناگون علوم اجتماعی و تبدیل آنها به برنامه          هاي رشته   به وسیله یافته  

هاي علـوم اجتمـاعی جهـت     هاي فرهنگ و مدیریت علمی رشته لذا شناخت عمیق عناصر و مؤلفه. رفتار مردم را تغییر داد    

  .رود شمار می تأثیرگذاري در آنها یکی از مسائل اساسی در تحلیل نگاشت نهادي به

  .جتماعی تأثیرگذار استباورهاي دینی و نهادهاي برخاسته از آنها در علوم ا. 7

هاي متفاوتی در حوزه علـوم اجتمـاعی قابـل طـرح              فرض  اعتقاد راسخ داریم که با توجه به اعتقادات اسالمی پیش         

بنابراین باید در فکر علوم اجتمـاعی متناسـب بـا           . ها تفاوت اساسی دارد     هاي غربی   هاي ما با پیش فرض      فرض  پیش. است

هـاي   بر تفکـر اسـالمی رشـته    هاي مبتنی فرض هاي برگرفته از پیش ان از طریق فرضیهتو یعنی می. باورهاي اسالمی بوده 

  .البته این کار به زمان و تدبیر احتیاج دارد. علوم اجتماعی را از نو تأسیس کرد

نهاد اقتصاد با حقـوق،     . جهت نیست که اقتصاد مدرن غربی در بخش الهیات و فلسفه اخالق دانشگاه متولد شد                بی

 حکومت ارتباط زیادي دارد، اما این ارتباط جنبه قراردادي و عرضی دارد، در حالی که ارتباط اقتـصاد بـا اخـالق و          قانون و 

گویی این چنین تنظیم شده است که معرفت و آگاهی انـسان و ایمـان بـه حقانیـت قـادر         . معنویت یک ارتباط ذاتی است    

تـر باشـد    تر و جـامع  هر قدر فضائل اخالقی قوي. اهنمایی کندمتعال او را در جهت رفتار دنیوي صحیح و هم شأن آدمی ر  

  .کند تر براي کنترل و هدایت رفتارهاي اقتصادي ضرورت پیدا می هاي پایین قوانین و مقررات کمتر و هزینه

  .هاي فعال در علوم اجتماعی ها و سازمان ایجاد مراکز تحقیقاتی در دانشگاه. 8

شود، ولـی از طریـق مراکـز تحقیقـاتی در             قیق نیز به یادگیرنده تدریس می     هاي درس روش تح     با اینکه در کالس   

  .هاي بیشتر و بهتر براي پژوهش به وجود آورد توان فرصت ها می دانشگاه

  .هاي فعال در علوم اجتماعی برقراري تعامل میان مراکز آموزشی دانشگاهی و سازمان. 9

هاي اجرایـی نیـز بـا         ها هماهنگ کنند و سازمان      ا نیاز سازمان  شود که مراکز آموزشی خود را ب        این تعامل باعث می   

  .استفاده از اصول آموزش به قوت و اعتبار کار خود بیفزایند
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  تحلیل نگاشت دانشی. 2-1-3

  نوع دانش) الف

علوم اجتماعی به دلیل ارتباط بسیار نزدیک آن با رفتارهاي فردي و اجتماعی آدمـی از ظرافـت و اهمیـت خـاص                       

هـاي تجربـی و بـا     به علت سیطره تفکر پوزیتویستی به علوم انسانی ـ اجتماعی در این علوم نیـز از روش  . استبرخوردار 

به عبارت دیگر ارزش علمی آن را بـا معیـار کمـی و تجربـی            . ها استفاده شده است     گرایانه در بررسی پدیده     رویکرد کمیت 

هاي گوناگون حیات اجتمـاعی       بارز آن است که انسان و جلوه      در حالی که اصالً این چنین نیست و دلیل          . سنجند  بودن می 

  .لذا تحقیقات کیفی باید بهاي بیشتري داد. توان این دو را یک جور دید نمی. او با ماده تفاوت ماهوي دارد

  )دانشوران(حامالن دانش ) ب

این الگـو در   . شود  ز می هاي تحصیالت تکمیلی آغا     مطالعات جدي علوم اجتماعی نه در دوره لیسانس بلکه در دوره          

گیرنـد، بلکـه آن را نـوعی          آنها دوره کارشناسی را اصالً جدي نمـی       . برخی کشورها از جمله در آمریکاي شمالی رواج دارد        

در تحـصیالت  . دهد اي می کنند که به آنان آمادگی اشتغال در مشاغل غیرحرفه      مشغولیت اجتماعی براي جوانان فرض می     

محور باشند و به      ها باید پژوهش    هاي کارشناسی ارشد مخصوصاً دوره دکتري آموزش        در دوره . کند  تکمیلی شرایط فرق می   

  .تولید علم یاري رسانند

  معلمان و محققان علوم اجتماعی) ج

اعضاي هیأت علمی این حوزه معموالً دانش آموختگانی هستند که تحـصیالت خـود را تـا سـطح دکتـري ادامـه                       

 درصد اعضاي هیأت علمـی در مرتبـه مربـی           40آمار وزارت علوم تحقیقات و فناوري در حدود         هرچند با توجه به     . اند  داده

  .هستند

دهـد،   هاي خارج توانایی بیشتري به افـراد مـی   دیدگاه اغلب اعضاي هیأت علمی این است که تحصیل در دانشگاه        

لمـی جدیـد و نهادهـاي علمـی مطلـوب           هـاي ع    بنابراین سفرهاي مطالعاتی را ولو به مدت چند ماه براي آشنایی با یافته            

به شـرط آنکـه پـس از        . هاي مطالعاتی براي توسعه و تقویت توانایی علمی عضو هیأت علمی مؤثر است              فرصت. دانند  می

بازگشت حاصل تحقیق خود را در یک کنفرانس علمی در اختیار همکاران و دانشجویان قرار دهد و از طریق تحلیل علمی       

  .اتی خود پیشنهادهایی براي بهسازي رشته داشته باشدوضع موجود رشته مطالع

الزم است استادان علوم اجتماعی نسبت به تحقیقات کیفی اهمیـت بیـشتري بدهنـد و در آن توانـایی الزم را بـه                        

  .توان دانشجویان را به سوي کسب یک بینش اجتماعی قوي سوق داد بدون این مهارت نمی. دست آورند

استادانی که در . دهند  هاي اساسی مدیریت یادگیري را تشکیل می        ریزي درسی نیز مهارت    طراحی آموزشی و برنامه   

ضروري است براي تقویت . هاي آموزش و تدریس توانایی ندارند      لزوماً در اصول و روش    . هاي مختلف تخصص دارند     رشته

  .بینی و اجرا شود هاي آموزشی مناسب پیش توانایی تدریس و تحقیق آنان کارگاه
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  منابع دانش در علوم اجتماعی) د

ها و جزوات تألیفی یـا ترجمـه شـده توسـط              در شرایط فعلی منابع دانش براي استفاده استادان و دانشجویان کتاب          

تر و گاهی به زبان اصـلی آنهـا اسـتفاده             هاي پیشرفته   هاي تحصیالت تکمیلی از کتاب      در دوره . اعضاي هیأت علمی است   

از . شـود   و از مجالت خارجی نیز در آموزش استفاده می        ) اینترنت(المللی     شبکه اطالعاتی بین   هاي اخیر از    در سال . شود  می

رسـد در     بـه نظـر مـی     . مشکالت این منابع در خیلی از موارد عدم دسترسی به مجالت علمی معتبر در رشته مربوط است                

 در اختیـار دانـشجویان قـرار دهنـد بـه      ها و مجالت را خریـداري کننـد و      ها این قبیل کتاب     وضعیت مطلوب اگر کتابخانه   

  .دسترسی دانشجو به منابع کمک زیادي خواهد کرد

هاي درسی در علـوم   بینانه باید محتواي برنامه ریزي علمی و واقع الزم به ذکر است که در بلندمدت و با یک برنامه      

  .اجتماعی بومی شوند و به نیازهاي داخلی کشور پاسخ بگویند

  کاربران دانش)  ه

هـاي آن     هاي خود این قابلیت را دارد که بخش وسیعی از جامعه از یافته              لوم انسانی به دلیل ماهیت و تنوع رشته       ع

بـراي اداره کـشور بایـد بـصیرت اجتمـاعی           . قبل از هر کس رؤسا و مدیران کشور به این علم احتیاج دارند            . استفاده کنند 

دانـان،   شناسـان، حقـوق   ین دلیـل گـاهی سـران کـشور از جامعـه     بـه همـ  . طور عمیق مالحظه کرد   ها را به    داشت و پدیده  

هاي قوي معمـوالً از   دولت. گیري کنند کنند تا بهتر تصمیم   متخصصان مدیریت و اقتصاددانان به عنوان مشاور استفاده می        

ک می گیرند تـا  نظران علوم اجتماعی کم هاي انتخاباتی نیز از صاحب  در رقابت . نمایند  مشاوران قوي اقتصادي استفاده می    

  .شرایط را بهتر ببینند و خوب اقدام کنند

اند از اقتصاددانان و سایر محققان علوم اجتمـاعی در            هاي خوبی داشته    هاي اخیر پیشرفت    در کشورهایی که در دهه    

بـدون تردیـد بـه دلیـل پیچیـدگی مـسائل و             . انـد   ها و تخصیص منابع به نحو عقالنی و صحیح بهره بـرده             تدوین برنامه 

در ایـن   . توانند صرفاً با تکیه بر نظرات و سـالیق خودشـان کـشور را اداره کننـد                  هاي اجتماعی مدیران کشور نمی      واقعیت

  .باشد هاي خوبی براي استفاده از تجاربشان می  نمونه خصوص کشورهاي آسیاي شرقی، هندوستان و چین

هاي فرهنگی و اقتصادي توسعه کشور        ها و برنامه   در ایران نیز عالمان اجتماعی معموالً مورد مشورت در تهیه طرح          

از » .شـود   ظـاهراً مـشکلی نیـست و امـور بـه خـوبی اداره مـی               «شـود     گیرند، ولی گاهی به دلیل اینکه تصور می         قرار می 

بدون شک اگر در مقابلـه  . آید شود در نتیجه مشکالت بعدي کشور به وجود می          متخصصان به موقع و درست استفاده نمی      

  .آید شناسان استفاده شود راهکارهاي خوبی به دست می هاي اجتماعی از جامعه يبا کجرو

» مـدیریت «توان سـراغ گرفـت کـه در آن            کدام قسمت کشور را می    . در مدیریت نیز همین قاعده باید لحاظ شود       

اربران دانش مـدیریت  به عبارت دیگر ک. شود ترین آن، مدیریت اعمال می از باالترین سطح مدیریتی کشور تا پایین    . نباشد

به همین دلیل آموزش مداوم مـدیران بـه وسـیله متخصـصان مـدیریت یکـی از                  . ها و نهادهاي کشور است      همه سازمان 

  .شود هاي فعلی نظام اداري کشور محسوب می ضرورت
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  وضع مطلوب. 2-3

هاي علوم اجتمـاعی    فعالیتهرم جمعیتی دانشجو و استاد باید به نحوي سازماندهی و اجرا شود که بین نیازها و            . 1

هاي کارشناسی در دوره تحصیالت تکمیلی خـود را نـشان             ناسازگاري به وجود نیاید، معموالً نقایص کمی و کیفی ورودي         

  .دهد می

سـاز   سـازي آن و تأسـیس دانـشگاه تمـدن     طور جدي به چگونگی بومی دانشگاه یک نهاد غربی است و هنوز به  . 2

نخستین نهادي که در تحلیل نگاشت نهادي علوم اجتماعی و حتی سـایر علـوم بایـد مـورد                   . اسالمی پرداخته نشده است   

طور طبیعی در چنین دانـشگاهی تأسـیس و رشـد          هاي علوم اجتماعی به     توجه و مداقه قرار گیرد نهاد دانشگاه است، رشته        

  .اند کرده

انسه رشته اقتصاد در دانشگاه حقوق و علوم التحصیالن کشور فر به عنوان نمونه ابتدا در دانشگاه تهران توسط فارغ       

  .سیاسی و اقتصادي تأسیس شد و سپس به تدریج به صورت دانشکده اقتصاد مستقل درآمد

شناسی، مدیریت، اقتصاد و حقوق و علوم سیاسی          هاي علمی در علوم اجتماعی مانند انجمن علمی جامعه          انجمن. 3

ها مورد حمایت بیشتري قرار  شایسته است این انجمن. شوند  علم محسوب می ها براي توسعه    از بازوان بسیار قوي دانشگاه    

بر این اساس کمیته حقوق و علوم سیاسی پیشنهاد داده است که هـر پـنج سـال یـک                    . گیرند و به تعداد آنها افزوده شود      

  .انجمن علمی تشکیل شود

این ارتبـاط در    . گذاري کشور تقویت شود    هاي علوم اجتماعی با نهاد حکومت و قانون         ضروري است رابطه رشته   . 4

کنند، ولی در اجرا با تنگناهاي فـراوان          ها قوانین را تدوین می      نویس  معموالً دولتمردان و قانون   . شرایط کنونی ضعیف است   

هاي مختلف حیات اجتماعی مانند اقتصاد، فرهنگ و مدیریت لطمه       از این شکست قوانین در اجرا به جنبه       . شوند  مواجه می 

  .بدون شک علوم اجتماعی نیز از این لطمه آسیب خواهد دید. شود ارد میو

هـر چنـد در   . باید تالش نمود بین علوم اجتماعی و فرهنگ و حکمت اسالمی ـ ایرانی پیوند وثیق برقرار گردد . 5

ت و هـا، مقـاال   این مورد الگوي مشخص و قابل دفاع به صورت کامل تعیین نـشده اسـت، ولـی از طریـق برخـی کتـاب                  

  .در این راه باید گام بلند و مطمئن برداشت و این ارتباط را برقرار کرد. هایی انجام پذیرفته است ها تحلیل کنفرانس

تحقیـق  . هاي گوناگون علوم اجتماعی، سهم و نقش بخش غیردولتـی بیـشتر شـود               در تأسیس و مدیریت رشته    . 6

  .خصصی حقوق و علوم سیاسی است درصدي این بخش از جمله پیشنهادهاي کمیته ت60مشارکت 

پنج برابر نمودن این ظرفیـت از جملـه پیـشنهادهایی اسـت کـه               . ظرفیت تولید نیروي انسانی افزایش پیدا کند      . 7

  .توان در مورد آن اندیشید می

ایـن موضـوع در برخـی    . نظامی مـورد مالحظـه قـرار گیرنـد    . هاي علوم اجتماعی باید با دید غیر امنیتی           رشته. 8

بـدون تردیـد اگـر    . هاي مشابه شـوند  ها نیز ممکن است دچار آسیب کند ولی سایر رشته هاي علوم سیاسی صدق می     رشته

  .طور خالص و به قصد کشف حقایق تعقیب کنیم به نتایج خوبی خواهیم رسید علم را به

 فرصت خوبی براي ارائـه  ها وسیله توسعه نشر فصلنامه به. هاي علمی ـ پژوهشی باید افزوده شود  به تعداد نشریه. 9

  .شود نظران فراهم می هاي پژوهشی به صورت مقاله براي صاحب یافته

مخـصوصاً اگـر   . ریـزي شـوند   هاي دانشگاهی از سوي اعضاي هیأت علمی و سایرین برنامه براي انتشار کتاب  . 10
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طـور قـوي       و جامعه علمی به    شود  انتشارات دانشگاهی به این مهم همت گمارند ارتباطات اعضاي هیأت علمی تقویت می            

  .گیرد شکل می

وضع پذیرش دانشجو در دوره کارشناسی حوزه علوم اجتماعی اصالً مناسب نیست، اکثـر اسـتادان و خیلـی از                    . 11

هـا گزینـه     گزینـه از میـان ده  100 و یا 50اصوالً انتخاب . هاي بهتري وجود دارد     دانشجویان بر این باور هستند که روش      

  .شود امتحان سراسري که چند صد هزار نفر شرکت دارند روش صحیح محسوب نمیتحصیلی در یک 

شایـسته  . بر ضرورت بازاندیشی در شیوه جذب دانشجو به محتواي دروس آنان باید اندیشید و اصـالح نمـود          عالوه

ارشناسـی  هاي علمی و پژوهشی و کسب بصیرت عمیق در دوره ک            اي از دروس پایه به قصد تقویت مهارت         است مجموعه 

تـوان   هـاي کـامپیوتر و امثـال آنهـا را مـی             این دروس که روش تحقیق و جستجو، مهـارت        . در نظر گرفت و تدریس کرد     

توانند در تحصیالت تکمیلی با وضـع   آورد که می هایی در دانشجو به وجود می هاي این دروس در نظر گرفت توانایی       نمونه

  .بهتر به مطالعه و تحقیق بپردازند

  

  



 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

هـا، ملزومـات و اقـدامات          راهبردهـا، سیاسـت    -هارم  بخش چ 

  علمی و اجرایی 

  براي دستیابی به وضع مطلوب در حوزة علوم اجتماعی. 1-4

هـا و     ها و دستیابی به وضع مطلوب ترسیم شده در این گـزارش، راهبردهـا، سیاسـت                 براي تحقق اهداف و اولویت    

  :نماید اقدامات زیر، ضروري می
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  المللی در حوزه علوم اجتماعی، تعیین استانداردهاي مؤسسات بین. 2

  هاي کلی کشور، ها در چارچوب سیاست دادن اختیارات و آزادي عمل به دانشگاه. 3
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  ها، ه رشتهتخصیص بودجه و سایر امکانات دولتی براي توسع. 9

  تقویت کارآفرینی در حوزه علوم اجتماعی،. 10

گیري و برداشتن فاصله بین علم و عمـل بـه عنـوان               کارگیري متخصصان علوم اجتماعی در مراجع تصمیم        به. 11

  شرط اصلی توسعه علمی،

  سازي عمومی جهت رعایت اصول و معیارهاي علمی و منطقی در زندگی روزمره، فرهنگ. 12

هاي علمـی و      هاي حوزه علوم اجتماعی به قصد تعریف دقیق جایگاه این حوزه در بین سایر حوزه                رشتهمعرفی  . 13

  معرفتی،

هاي علوم اجتماعی و تقویت آن الزامات براي تحقق پیونـد   بررسی و شناخت الزامات فرهنگی هر یک از رشته   . 14
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  پیشگفتار

جامعه نوین فرصت پیدایش و رشد مولود خود را فراهم کرده است .  نوین محصول جامعه نوین استعلوم اجتماعی

هـا   ستیابی به سازمانها و د مندي از فرصت تا به کمک آن وضع خود را اصالح و بهبود بخشد و علوم اجتماعی هم با بهره 

و کنشگران مناسب خود توانسته است با تولید دانش نظري و کاربردي و تربیت نیروي انسانی مورد نیاز جامعـه نـوین در                       

. هاي اجتماعی نقش مؤثر خود را ایفا نمایـد          فرایند ساماندهی نظم و مدیریت خردمندانه تضادها و تغییرات و کنترل آسیب           

اند به توسعه و بهبود روزافزون وضع           اند و توانسته      مند شده   هر دو از این پیوند و ارتباط متقابل بهره        جامعه و علوم اجتماعی     

  .اند  در چنین جوامعی علوم اجتماعی و جامعه باهم وحدت کارکردي پیدا کرده. خود ادامه دهند

. با جامعـه پدیـد نیامـده اسـت        هاي مناسب براي پیوند ساختارها و کنشگران علوم اجتماعی            در ایران هنوز فرصت   

بنابراین علوم اجتماعی هم در جایگاه حقیقی خود قرار نگرفته و نتوانسته است با تولید دانش بومی و تربیت نیروي انسانی         

در چنین شرایطی جامعه و علوم اجتماعی هر دو از این تجزي و جدایی رنج  . طوري که باید پاسخ گوید      مورد نیاز جامعه آن   

هاي اجتماعی  افزاري و مسائل و آسیب  جامعه در حال تغییر و گذار امروزي ایران در مسیر توسعه خود با موانع نرم              . برند  می

هاي مناسب و خردمندانه در جهت رفع یا مقابله صحیح          حل  فراوانی روبروست که براي شناخت علمی آنها و پیدا کردن راه          

ولی هنوز آن طوري که باید نـسبت بـه علـوم    . صی علوم اجتماعی است   و به موقع با آنها نیازمند اطالعات و نیروي تخص         

علوم اجتماعی هم براي پیدا کردن جایگاه حقیقی خود در جامعه    . اجتماعی نیاز نکرده و به مزیت نسبی آن پی نبرده است          

رهـایی از ایـن     . نمایـد نیازمند ایفاي نقش مؤثري در فرایند توسعه جامعه است که هنوز نتوانسته است آن را به خوي ایفا                   

  .وضع با ایجاد تعامل و برقرار پیوند و ارتباط مناسب و متقابل بین جامعه و علوم اجتماعی قابل تحقق است

نقشه جامع علمی کشور در حوزه علوم اجتماعی یعنی ایجاد و هموار کردن مسیري کـه در طـی آن جامعـه بـراي             

هـا بتوانـد بـا     مندي از این فرصت  وجود آورد و علوم اجتماعی با بهرههاي مناسب به توسعه و بهبود علوم اجتماعی فرصت     

تر برقرار سازد و با تولید دانش و تربیت نیروي مورد نیاز جامعه در تحقق اهـداف توسـعه ملـی                    جامعه خود پیوندي نزدیک   

 متقابـل و مناسـب      تالش همه کسانی که براي اصالح وضع موجود در جهت ایجاد تعامـل            . کشور نقش مؤثري ایفا نماید    

  .بین جامعه و علوم اجتماعی همفکري و همکاري دارند قابل تقدیر و تحسین است
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  مقدمه

افزاري و هدایتگر فرایند توسعه متوازن و پایـدار جامعـه    افزار علوم و پیشرو جنبش نرم    علوم اجتماعی که بخش نرم    

افـزاري    افزاري بر بخـش نـرم        نوین امروزي بخش سخت    در جوامع . است، کمتر از علوم دیگر مورد توجه قرار گرفته است         

علیرغم این امـر جامعـه      . افزاري همواره بوده است     افزاري بر علوم نرم     این امر با غلبه علوم سخت     . سیطره پیدا کرده است   

هبـود  نوین زمینه را هم براي توسعه رشته علوم اجتماعی فراهم کرده است تا به کمک آن وضع موجود خود را اصالح و ب                    

علوم اجتماعی هم توانسته است با تولید دانش و کاربردي و تربیت نیروي انسانی مورد نیاز جامعه نوین در فراینـد                     . بخشد

  .هاي اجتماعی نقش مؤثر خود را ایفا نماید ساماندهی نظم و مدیریت تضادها و تغییرات و کنترل آسیب

ه ساله خـود از لحـاظ سـاختاري و کـارکردي بیـشتر تـابع                در جامعه ایران علوم اجتماعی در طول عمر کوتاه پنجا         

این امـر  . امروز علوم اجتماعی در ایران از جایگاه مناسبی برخوردار نیست. تحوالت سیاسی و ایدئولوژیک قرار گرفته است     

و  ملـی   اي از شرایط تاریخی، فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادي در سـطوح محلـی،            محصول مجموعه به هم پیوسته    

  .فراملی است که مانع ایجاد ارتباط و پیوند ساختار و کنشگران علوم اجتماعی با جامعه شده است

هاي پژوهشی، آموزشی و فناوري، اجتماعـات علمـی،        در تحت چنین شرایطی علم اجتماعی از لحاظ ساختار برنامه         

چار سرگردانی، سرخوردگی، نارضـایتی و      کنشگران علم اجتماعی هم د    . شود  مدیریت و منابع و تجهیزات دچار اختالل می       

  .شوند و علوم اجتماعی از عملکرد پژوهشی، آموزشی و فناوري مطلوبی برخوردار نخواهد بود گرایی می برون

هاي جامعه در سطح کـالن از جملـه    رهایی از این وضع موکول به انجام اصالحات گسترده و عمیق در همه حوزه            

هاي شغلی، وضع قـوانین       ساالري، ایجاد فرصت     و بسط تعامالت انجمنی، شایسته     گسترش فرهنگ پژوهش، اعتمادسازي   

هاي مشروع و بازنگري ساختارها از جمله ساختار علوم اجتماعی در سـطح میـانی و بهبـود وضـع       مناسب و تضمین آزادي   

ـ                     نظـام   راي خـرده کنشگران در سطح خرد به صورتی منسجم و هماهنگ در قالب یک برنامه کالن ملی است که در آن ب

هاي نوینی  علم و به ویژه علم اجتماعی جایگاه مناسبی در نظر گرفته شود تا این علوم بتوانند ضمن برخورداري از فرصت                 

اي در توسعه فکري، فرهنگـی، اجتمـاعی، سیاسـی و             کننده  کند هماهنگ با هم نقش تعیین       که جامعه براي آنها ایجاد می     

  .ساله مورد توجه قرار گرفته است انداز بیست شبختانه این امر در سند چشمخو. اقتصادي جامعه ایفا نمایند

پیشنهاد تدوین نقشه جامع علمی کشور در حوزه علوم اجتماعی خاص فرصت نـوین و مناسـبی را بـراي اصـحاب         

اندیـشمندان سـایر    مندي از افکـار       اندیشی و همکاري متقابل و بهره       علوم اجتماعی ایران پدید آورده است تا بتوانند با هم         

براي این منظور تحلیل فرایند تاریخی تحـوالت علـوم اجتمـاعی در ایـران،     . ها این مهم را به فرجامی نیک برسانند        حوزه

هـاي   گرایانه و پارادایم هاي خاص گرایی هاي خودخواهانه و جمع آموزي از گذشته، دوري از فردگرایی   اندوزي و عبرت    تجربه



  هاي علوم اجتماعی خاص در حوزهگزارش تلفیقی نقشه جامع علمی کشور 

 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/  علمی کشور اسناد پشتیبان نقشه جامع

282

بر پلورالیسم انسجامی  هاي تلفیقی مبتنی گروهی براي روي آوردن به دیدگاه      شخصی و بین    الت بین گرایانه بسط تعام    تقلیل

آورد تـا اصـحاب علـوم         این امر زمینه مناسبی را پدید مـی       . نظران و کنشگران علوم اجتماعی ضروري است        توسط صاحب 

رو و راهبردهـا و       هـاي پـیش     هـا و فرصـت      شاجتماعی بتوانند درباره وضع موجود و مطلوب علوم اجتماعی در ایران، چـال            

هـا و تعیـین       راهکارهاي عملی و اجرایی الزم و مناسب براي گذار از وضع موجـود بـه مطلـوب بـا تـشخیص زیرسـاخت                      

ها و تمهیدات مناسب براي پایش فرایند توسعه علوم اجتماعی در راستاي توسعه متوازن و پایدار جامعه بـه نـوعی                       اولویت

انـد بـا مـسئوالن و نهادهـاي           ند و در عمل نیز در جهت تحقق آن براساس آنچه که خود توافق کرده              خردجمعی دست یاب  

  .ربط همکاري نمایند ذي

هم خـود   . کند  در چنین فرایندي است که توسعه علوم اجتماعی با توسعه جامعه همبستگی و رابطه متقابل پیدا می                

هاي سـخت     تواند ضمن کاهش شکاف بین علوم و بخش         ین امر می  ا. کند  یابد و هم به توسعه جامعه کمک می         توسعه می 

افزاري جامعه زمینه را براي توسعه متوازن و پایدار علمی و اجتماعی و ارتقاء جایگاه علمی و اجتماعی ایـران                      افزاري و نرم  

مع علمـی  این همـان هـدفی اسـت کـه در تـدوین نقـشه جـا              . فراهم سازد ) اي و جهانی    منطقه(در سطوح ملی و فراملی      

  .دهد ترین دغدغه کمیته تدوین نقشه جامع علمی کشور در حوزه علوم اجتماعی را تشکیل می نظر است و اصلی مطمح

انداز نظیر نواندیشی، پویـایی فکـري و اجتمـاعی، تحکـیم هویـت و وحـدت ملـی،                     بخش عمده اهداف سند چشم    

هاي ضـعیف و       مردمی عام، توانمندسازي افراد و گروه      سالمت و رفاه تأمین اجتماعی، بسط ارتباطات اجتماعی و مشارکت         

برداري از منابع و پیشگیري از آلودگی و تخریـب            دیده جامعه خصلتی فرهنگی و اجتماعی و بخشی دیگر چون بهره            آسیب

افزاري و اصلی تحقق آنهـا در قلمـرو علـوم اجتمـاعی               محیط زیست جنبه فرهنگی و اجتماعی دارند و موانع و عوامل نرم           

بـا  . انداز خواهد داشـت  اي در تحقق اهداف مورد توجه در سند چشم       کننده  بنابراین توسعه علوم اجتماعی نقش تعیین     . است

دهد جایگاه آن در نقشه علمی کشوري همـان جایگـاهی    افزار علوم را تشکیل می توجه به اینکه علوم اجتماعی بخش نرم    

  . هدایتگر جامعه و علوم اجتماعی هم هدایتگر سایر علوم استفرهنگ. است که فرهنگ باید در جامعه داشته باشد

افتادگی بخـش     اند و جامعه از پس        افزاري غالب   افزاري جامعه و علوم به بخش نرم        در شرایط فعلی که بخش سخت     

اعی در بیند اختصاص جایگاهی مناسب بـه علـوم اجتمـ    هاي فراوان می  برد و زیان    افزار از جمله علوم اجتماعی رنج می        نرم

افـزاري و   هـاي سـخت    فرهنگی و اجتماعی و ایجـاد تعـادل بـین بخـش             تواند به وضع تأخر توسعه      نقشه علمی کشور می   

  .افزاري و در نتیجه توسعه متوازن و پایدار جامعه کمک کند نرم

سـاله در ارتبـاط بـا توسـعه علمـی            انـداز بیـست     محورهاي مهم توسعه علوم اجتماعی خاص براساس سـند چـشم          

  :هاي زیر است ربرگیرنده حوزهد

شناسـی   هـاي اجتمـاعی، جامعـه     هـاي تـاریخی، آسـیب       شناسی نظري و کاربردي با تأکید بر حوزه         توسعه جامعه . 1

شناسی اقتـصادي بـا توجـه بـه مـسائل محـیط             شناسی سیاسی و جامعه     هاي اجتماعی، جامعه    شناسی گروه   فرهنگی جامعه 

  زیست،

  شناسی فرهنگی، انسان. 2

  تباطات اجتماعی،ار. 3

  شناسی، جمعیت. 4

  پذیر، هاي آسیب مددکاري اجتماعی در راستاي توانمندسازي افراد و گروه. 5
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  توسعه و رفاه اجتماعی،. 6

  .شناسی اجتماعی روان. 7

پـذیر کـه در آن      بنابراین تدوین نقشه جامع علمی کشور در حوزه علوم اجتماعی به عنوان چارچوبی کلی و انعطاف               

سعه علوم اجتماعی در ابعاد پژوهش، آموزش و فناوري مشخص گردد یکی از ضـروریات جامعـه امـروزي ایـران                     مسیر تو 

  .رود بشمار می
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  شناسی  مبانی نظري و روش.1

براي تدوین نقشه جامع علمی در حوزه علوم اجتماعی خـاص چـارچوب نظـري تلفیـق جـامعی براسـاس نظریـه                       

الزم به توضیح است که در این چارچوب نظـري سـعی   . یده طراحی گردیده است   هاي پیچ   هاي اجتماعی و سیستم     سیستم

توجهی به عاملیت است دوري شود و عوامل سطح خرد هم مورد توجه قرار  که کم هاي سیستم  شده است از نقایص دیدگاه    

ح خرد، میانی و کالن    اي از عوامل سطو     بنابراین در این چارچوب نظري تلفیقی و منسجم با مجموعه به هم پیوسته            . گیرد

  .گیرند نظر قرار می هاي تلفیقی نوین مطمح سروکار داریم که امروز معموالً در دیدگاه

بر اطالعات در دسـترس اسـت کـه پیچیـدگی محـیط را                اي از ارتباطات مبتنی     در اینجا منظور از سیستم مجموعه     

هرچـه میـزان پیچیـدگی      . یدگی جامعه مرتبط است   بنابراین میزان پیچیدگی علوم اجتماعی با میزان پیچ       . دهد  کاهش می 

هاي علوم اجتماعی هم بیـشتر        رود که پیچیدگی علوم اجتماعی و دیدگاه        جامعه بیشتر باشد، انتظار می    ) تفکیک و انسجام  (

سازد و میزان تطابق و کم و کیف عملکردش در ارتباط بـا               باشد تا بتواند پیچیدگی محیطش را بیشتر در خود منعکس می          

  .معه بیشتر خواهد بودجا

هـا بـراي جامعـه حـداقل چهـار       شـود، براسـاس نظریـه سیـستم     طوري که در مدل نظري ذیل مالحظه می         همان

. ها و عناصر کوچکتر بسیار عدیـده اسـت   نظام نظام مشتمل بر خرده    نظام اصلی در نظر گرفته شده است که هر خرده           خرده

ها بر طبق اصول و قواعد حوزه یـا           نظام  ر و پود روابط و مناسبات این خرده       عامالن اجتماعی عناصر فعالی هستند که در تا       

  .گیرند میدان عمل خود با هم در تعامل قرار می

  



  هاي علوم اجتماعی خاص گزارش تلفیقی نقشه جامع علمی کشور در حوزه
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هاي نظام اجتماعی یعنی سـاختارهاي        هاي فرهنگی است که از همه ویژگی        ام علوم اجتماعی یکی از نظام     نظ  خرده

هـاي جامعـه و نظـام         فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادي و کنشگران برخوردار است، در واقع نمـود عینـی پیچیـدگی                

  .اجتماعی است

علوم اجتماعی در تعامـل بـا محـیطش از جملـه            . ار است نظام علوم اجتماعی و جامعه تعامل متقابل برقر         بین خرده 

توان   گیرد که می    هایش یعنی فرهنگ، اجتماع، سیاست، اقتصاد و عامالن اجتماعی چیزهایی از آنها می              نظام  جامعه و خرده  

ند کـه از آن     گردا  گیري از این ورودي چیزهایی را به جامعه برمی          علوم اجتماعی با بهره   . آن را ورودي علوم اجتماعی نامید     

سان بین علوم اجتماعی و محیطش تعامـل متقابـل برقـرار       بدین. توان به عنوان خروجی با کم و کیف عملکرد نام برد            می

هرچه محیط علوم اجتماعی مـساعدتر باشـد زمینـه        . تواند براي دیگري فرصت یا محدودیت ایجاد نماید         هریک می . است

تـر و سـهم علـوم اجتمـاعی در       کم و کیف عملکرد علوم اجتمـاعی مناسـب   گیري ساختارهاي مناسب و ارتقاء      براي شکل 

  .توسعه محیطش بیشتر خواهد بود

  هاي اساسی پرسش

  گیري و تحول علوم اجتماعی چگونه بوده و امروز در جامعه ایران چه جایگاهی دارد؟ فرایند شکل. 1

اله در ارتبـاط بـا توسـعه علمـی کـشور            سـ   انداز بیست   محورهاي مهم توسعه علوم اجتماعی براساس سند چشم       . 2

  کدامند؟

  تدوین نقشه جامعه علمی براي علوم اجتماعی از چه ضرورت و اهمیتی برخوردار است؟. 3

  ترین مبانی نظري روشی چیست؟ براي تدوین نقشه جامع علمی کشور در حوزه علوم اجتماعی مناسب. 4

   چگونه است؟وضع موجود و مطلوب علوم اجتماعی از لحاظ ساختاري. 5

  وضع موجود و مطلوب علوم اجتماعی از لحاظ دانشی چگونه است؟ . 6

  علوم اجتماعی چگونه است و چرا؟) پژوهشی، آموزشی و فناوري(وضع موجود عملکرد . 7

  انداز چگونه باید باشد؟ وضع مطلوب علوم اجتماعی از لحاظ کم و کیف عملکرد و مطابق با سند چشم . 8

  تحقق وضع مطلوب علوم اجتماعی در ایران کدامند؟) روي هاي پیش ها و فرصت چالش(ل موانع و عوام. 9

  توان کرد؟ براي گذار از وضع موجود در ایران و وضع مطلوب چه می. 10

  توان ارائه نمود؟ چه راهبردهایی را می. 10ـ1

  توان ارائه نمود؟ هایی را می چه سیاست. 10ـ2

  توان ارائه نمود؟ را می) هاي عملی برنامه(یی چه راهکارهاي عملی و اجرا. 10ـ3

  کدامند؟) بخشی درون بخشی و برون (الزامات زیرساختی مورد نیاز . 10ـ4

انـداز در هـر یـک از     براي توسعه علوم اجتماعی در ارتباط با اهداف توسعه ملی مورد توجـه در سـند چـشم     . 10ـ5

  توان قائل شد؟  را میهایی هاي پژوهشی، آموزشی و فناوري چه اولویت زمینه

توان   براي پایش فرایند اجراي نقشه جامع علمی کشور در حوزه علوم اجتماعی و نتایج حاصل از آن چه می                  . 10ـ6

  کرد؟
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تـوان ایـن    برمبناي چارچوب نظري تلفیقی و جامع طراحی شده براي تحلیل وضع علـوم اجتمـاعی در ایـران مـی              

  :کرد پژوهشی، آموزشی و فناوري علوم اجتماعی در ایران تابعی است ازفرضیه عام را مطرح کرد که کم و کیف عمل

  وضعیت کنشگران در سطح خرد،. 1

  وضعیت ساختارهاي علوم اجتماعی در سطح میانی،. 2

  .وضعیت محیط اجتماعی یا هنجاري علم اجتماعی در سطح کالن. 3

هاي علوم    توان از آنها به عنوان ورودي       اریم که می  زا سروکار د    زا و بیرون    بنابراین در عمل با دو دسته عوامل درون       

  .اجتماعی نام برد

اي از متغیرهاي سطوح خرد، میانی و کالن هستند، خروجی یا کـم و                این دو دسته عوامل که دربرگیرنده مجموعه      

وبـه خـود بـر      عملکرد علوم اجتماعی هم به ن     . کنند  کیف عملکرد پژوهشی، آموزشی و فناوري علوم اجتماعی را تعیین می          

  .مؤثر است) جامعه(محیط اجتماعی خود 

عوامل مورد توجه در این مدل نظري مربوط به وضع موجودند، بنابراین احتمال دارد در آینده بـا موانـع و عوامـل                       

  .زاینده جدیدي سروکار پیدا کنیم که باید به این سیستم اضافه شوند

 و فرضیه عام نظیر عملکرد علوم اجتماعی تعریف و قابل ها شناسی هم مفاهیم مورد نظر در پرسش        در بخش روش  

  .اند  گیري شده اندازه

منظور از عملکرد علوم اجتماعی خروجی پژوهشی، آموزشی و فناوري علوم اجتماعی است کـه در اینجـا در قالـب                  

یـري سـنجش شـده    گ هاي مناسبی به شرح زیر قابل اندازه      ها و معرف    ها، شاخص   یک مقیاس چند بعدي مشتمل بر مؤلفه      

  .است

  1مقیاس چندبعدي سنجش کم و کیف عملکرد علوم اجتماعی خاص در ایران

  ها مؤلفه

Compunents  

  ها شاخص

Indiecs

ها  معرف

  )نشانگرها(

Indicators

  پژوهشی) الف

  شده تعداد مقاالت نمایه. 1

  شده تعداد کتب تخصصی چاپ. 2

  تعداد عناوین مجالت علمی. 3

  تعداد استنادها. 4

  هاي تحقیقاتی اجراشده تعداد پروژه. 5

  هاي علمی تعداد گردهمایی . 6

  هاي تأییدشده تعداد نوآوري. 7

  درصد برندگان جوایز علمی. 8

  

  آموزشی) ب
  :التحصیالن تعداد فارغ. 1

  کارشناسی. 1ـ1
  

                                                          

نظیر درصد پوشش تحصیلی، درصد مراکز تحقیقاتی یا تعداد اعـضاي   هاي علی شاخص. هاي عملکردي است    این مقیاس دربرگیرنده شاخص   . 1

  . برونی یا درونی بر کم و کیف عملکرد علوم اجتماعی مؤثرندروند که به عنوان عوامل هاي علی به شمار می علمی و غیره جزو شاخص



شناسی مبانی نظري و روش
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  ها مؤلفه

Compunents  

  ها شاخص

Indiecs

ها  معرف

  )نشانگرها(

Indicators
  کارشناسی ارشد. 1ـ2

  دکتري. 1ـ3

  درصد دانشجویان دوره تحصیالت تکمیلی،. 2

  تحصیالن شاغل در مشاغل مرتبط،ال درصد فارغ. 3

  :کیفیت نیروي انسانی از لحاظ. 4

  توان تفکر انتقادي،. 4ـ1

  خالقیت و نوآوري،. 4ـ2

  پذیري، اخالق و مسئولیت. 4ـ3

  ها، دانش و مهارت. 4ـ4

ــین  . 4ـــ5 ــزان تــرویج بیــنش یــا رویکــرد علمــی در ب می

  .شهروندان

  فناوري) ج

فرهنگی، اجتماعی،  (میزان سهم در توسعه ارکان جامعه       . 1

  ،)سیاسی و اقتصادي

  هاي اجتماعی، میزان سهم در کاهش آسیب. 2

  .هاي اجتماعی میزان سهم در پیشگیري از آسیب. 3

  

  

شناسـی، ارتباطـات اجتمـاعی، مـددکاري      شناسـی، جمعیـت   شناسـی، انـسان    هاي علوم اجتماعی شامل جامعه      رشته

  .دهند هاي قلمرو اصلی این نوشتار را تشکیل می  رشته ي اجتماعی و میانریز اجتماعی، تعاون و رفاه اجتماعی، برنامه

هایی که ستاد مرکزي تدوین نقشه جامع علمی کشور در زمینه توصیف و تحلیـل                 هاي علمی به پرسش     ارائه پاسخ 

ی و هاي پژوهشی، آموزشـ  ها و ترسیم وضع مطلوب براساس شاخص     نگاشت نهادي و دانشی وضع موجود و مطلوب رشته        

کاوانـه   هاي چندگانه علت شناسی گذار از وضع موجود به مطلوب ارائه کرده است، موکول به انتخاب روش     فناوري و امکان  

ها از جمله رجـوع بـه اسـناد و مـدارك موجـود        هاي چندگانه گردآوري و تحلیل داده       گیري از تکنیک    کاوانه و بهره    و معنی 

ها، مراجعه به کنشگران فعال حـوزه مربوطـه بـه ویـژه اسـتادان،       باره شاخص جهت دستیابی به آمار و اطالعات موجود در       

هـاي گروهـی، بررسـی و نقـد      ربط با اسـتفاده از مـصاحبه پرسـشنامه و بحـث     آموختگان، دانشجویان و مدیران ذي      دانش

هـاي    سـایر دانـشگاه  هـا در  هاي پژوهشی، آموزشی و فناوري گذشته و موجود در ایران و مطالعه تطبیقی این برنامه     برنامه

  .معتبر است

بنابراین با توجه به چارچوب نظري تلفیقی و جامعی که براي تحلیل وضع علوم اجتماعی در ایـران طراحـی شـده                      

هاي چندگانه اندیشیده شده و در عمل نیز هر           ها و تکنیک    شناسانه مناسبی در جهت استفاده از روش        تمهیدات روش   است،  

  :رد استفاده قرار گرفته استچند به طور مختصر ولی مو

  ها در ایران، هاي گذشته پژوهشی ـ آموزشی رشته ـ روش تاریخی بررسی برنامه

  هاي معتبر جهان، ه ها در سایر دانشگا هاي آموزشی ـ پژوهشی رشته ـ مطالعه تطبیقی برنامه

، شغلی و اجتماعی مربوط بـه       ـ رجوع به اسناد و مدارك موجود براي دستیابی به آمار و اطالعات و نیازهاي علمی               
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  هاي مورد توجه، رشته

هاي گروهی و تکمیل پرسـشنامه بـه          ـ تعامل با اصحاب علوم اجتماعی و کنشگران فعال از طریق مصاحبه، بحث            

هاي آنان درباره موضوع و مسائل مورد توجه در تدوین نقشه جامع علمی               منظور رسیدن به خردجمعی و آگاهی از پنداشت       

  زه علوم اجتماعی خاص،کشور در حو

هاي تخصصی در جهت تلفیـق اطالعـات و تهیـه             هاي تدوین شده توسط گروه      ـ فراتحلیل منابع موجود و گزارش     

  .چکیده یا سنتز کارهاي انجام شده درباره تدوین نقشه جامع علمی کشور در حوزه علوم اجتماعی
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 نگاشت نهادي وضع موجود و مطلوب علـوم اجتمـاعی در            .2

  نایرا

علـوم اجتمـاعی از نظـر مواریـث     ) محـیط اجتمـاعی   (در تحت این عنوان نخست وضع موجود و مطلوب خاستگاه           

هـاي فرهنگـی، اجتمـاعی، سیاسـی،          نظـام   تاریخی، مشخصات جمعیتی، وضعیت جغرافیایی، نظام اجتماعی شـامل خـرده          

هاي پژوهـشی،     ر ایران شامل ساختار برنامه    نظام علوم اجتماعی د     آنگاه ساختار خرده  . شده است   اقتصادي توصیف و تحلیل   

آموزشی و فناوري، ساختار اجتماعات علمی، ساختار مدیریت و ساختار منابع و تجهیزات مورد توجه قرار گرفتـه و سـاختار                     

  .کلی آن نیز ترسیم شده است

ی و ابهـام اهـداف و       در ارتباط با وضع موجود این ساختارها به تعداد و پراکندگی آنها، ضعف انسجام نظام پژوهـش                

هاي علوم اجتمـاعی، اشـکاالت    ها و شاخه ها، غلبه ساختار آموزشی بر بخش پژوهش، تفکیک نامنسجم بین رشته       سیاست

هدف، گسـست چرخـه پـژوهش، آمـوزش و فنـاوري،             گیر و بی    هاي آموزش و ارزشیابی سنتی وقت       سطوح آموزشی، شیوه  

هاي مطالعاتی اشاره شده و در        ي گزینش دانشجو و محدودیت فرصت     ها  ضعف پیوند بین شغل و تحصیل، مشکالت شیوه       

  .برابر آن نیز وضع مطلوب ترسیم گردیده است

در توصیف وضع موجود اجتماعات و مجامع علمی حوزه علوم اجتماعی هم به جایگاه و کارکرد این اجتماعـات در                    

بودن کیفیت عملکرد، ضعف تعامالت علمی و صنفی بین جوامع نوین محدود بودن تعداد آنها در ایران، قلت اعضاء، پایین        

کنشگران علوم اجتماعی، ضعف تعامالت کنشگران فردي با اجتماعات علمی و ضعف تعامالت بین اجتماعات علمی و در                  

اي، تقویت هویت صنفی، قدرشناسی از پیشکسوتان و ایجاد  نتیجه ضعف عملکرد آنها در جهت تولید و ترویج اخالق حرفه     

انـد کـه ایـن      ضمناً باید گفت که مجموعه عوامل فوق مانع از این شده. مالت فرامحلی، ملی و فراملی اشاره شده است تعا

  .نهادها به مرجعیت علمی خود دست یابند

در ارتباط با ساختار مدیریت علوم اجتماعی در ایران هم ضعف استقالل آکادمیک، انتصابی بودن مـدیران، ضـعف                   

دهـی و ضـعف    ها، بوروکراتیک بودن نظـام ارزشـیابی و پـاداش         گیري  توجهی به خردجمعی در تصمیم      مساالري، ک   شایسته

. هاي جذب و دفع نیرو مـورد توجـه قـرار گرفتـه اسـت                گرایی و نهادینه شدن رقابت علمی سالم و اشکاالت شیوه           ضابطه

  .نمایاند بدیهی است با رفع مسائل و اشکاالت فوق وضع مطلوب رخ می

ه با ساختار منابع و تجهیزات علوم اجتماعی هم با اشاره به محدودیت فضاي کالبدي و کمبـود امکانـات و                     در رابط 

تجهیزات پژوهش، آموزش و فناوري، عدم استفاده بهینه از امکانات، پایین بودن سرانه هزینه دانشجویان علوم اجتمـاعی                  
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مبـود تـسهیالت رفـاهی و پـایین بـودن میـزان             هـاي دیگـر بـه ویـژه فنـی و مهندسـی، ک               نسبت به دانشجویان رشـته    

هاي بخش دولتی و خصوصی در حوزه علوم اجتماعی ضرورت ایجاد پردیس علـوم اجتمـاعی بـراي بـسط                      گذاري  سرمایه

هاي الزم براي تکـوین هویـت ملـی           پردازي و دستیابی به پارادایم      تعامالت بین کنشگران علوم اجتماعی در جهت تئوري       

  .توجه قرار گرفته استعلوم اجتماعی مورد 
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   نگاشت دانشی وضع موجود و مطلوب علوم اجتماعی.3

دهنـد از لحـاظ کـم و          وضع موجود اعضاي هیأت علمی که مولدان و مروجان اصلی علوم اجتماعی را تشکیل می              

  .نسبت دانشجو به استاد و نسبت مربیان باال و رشد کمی و کیفی آن پایین است. کیف مناسب نیست

دهند و به همین  دانشجویان گروه علوم انسانی و اجتماعی حدود نیمی از کل دانشجویان کشور را تشکیل میتعداد 

پنجم در پـنج      پنجم این دانشجویان در تهران و یک        حدود سه . شوند  التحصیل می   نسبت هر سال تعدادي پذیرفته و یا فارغ       

بخش قابل تـوجهی از     . هاي کشورند    و بقیه در سایر استان     استان اصفهان، فارس، مازندران، آذربایجان شرقی و خوزستان       

میزان آشنایی آنان با زبان فارسی و خارجی پایین و انگیـزه و         . دانشجویان علوم اجتماعی به اقشار پایین جامعه تعلق دارند        

  .عالقه آنان به علوم اجتماعی کم است

بنابراین ترسیم وضع مطلوب . مناسبی برخوردار نیستعلوم اجتماعی از مخاطبان، کاربران و ساختار و منابع دانشی         

  .علوم اجتماعی به منزلۀ افزایش کمی و ارتقاي کیفی مولدان، مخاطبان، کاربران و ساختار و منابع دانشی است
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تحلیل کم و کیف عملکـرد علـوم اجتمـاعی در             توصیف و  .4

  ایران

اجتماعی در ایران در مقایسه بـا کـشورهاي همـسایه           کم و کیف عملکرد پژوهشی، آموزشی، فناوري موجود علوم          

یافتـه    ولی در مقایسه بـا کـشورهاي توسـعه        . سطح با ترکیه است      عراق بهتر و هم     ایران نظیر افغانستان، پاکستان، کویت،    

 در سطح جهانی ایران از وضعیت متوسطی برخوردار است، وضـع موجـود را             . جهان نظیر آمریکا، ژاپن و آلمان پایین است       

تـوان بـه صـورت     ها مقیاس چندبعدي سنجش کم و کیف عملکرد توسعه علوم اجتماعی مـی           براساس منتخبی از شاخص   

  :نمودارهاي زیر نمایش داد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

اي از شرایط و عوامل مـرتبط بـه هـم در              توان به مجموعه    در تحلیل این وضع براساس مدل نظري تهیه شده می         

هاي کنشگران، مشخصات ساختار برنامه، اجتماعـات علمـی، مـدیریت و منـابع و       یژگیسطوح خرد، میانی و کالن نظیر و      

  .تجهیزات علوم اجتماعی و سطح توسعه فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادي جامعه اشاره نمود

  





 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

  ها  راهبردها و سیاست.5

نحـوي کـه      ایران است، بـه   راهبرد اصلی ارتقاء کم و کیف عملکرد پژوهشی، آموزشی و فناوري علوم اجتماعی در               

اي مناسـب کـسب نمایـد و بـا پاسـخ بـه        بتواند از لحاظ سهم در تولید علمی در منطقه رتبه اول و در سطح جهانی رتبـه          

انـداز    نیازهاي پژوهشی، آموزشی و فناوري کشور نقشی اساسی در تحقق اهداف توسعه ملی مـورد توجـه در سـند چـشم                     

  .ساله ایفا نماید بیست

  :هاي ذیل است  استراتژیک فوق موکول به اتخاذ سیاستتحقق اهداف

  در سطح خرد

  بعد کنشگران

  ـ افزایش کمی و ارتقاء کیفی اعضاء هیأت علمی علوم اجتماعی،

  ترین داوطلبان برخوردار از ذهن تحلیلی و تلفیقی و انگیزه و عالقه به علوم اجتماعی، ـ گزینش مناسب

  ... .ـ 

  در سطح میانی

  ها رنامهبعد ساختار ب

  هاي روشن، ـ طراحی نظام پژوهشی، آموزشی و فناوري منسجم با اهداف و سیاست

  هاي دانشگاهی، هاي متوسطه و در جهت تطابق با برنامه هاي علوم اجتماعی دوره ـ اصالح برنامه

  هاي علوم اجتماعی، ها و شاخه ـ ایجاد تفکیک توأم با انسجام رشته

  ،(Minor, Major) اجتماعی به روي یکدیگر از طریق سیستم کهاد و مهاد هاي علوم ـ باز کردن باب رشته

  ـ تنظیم منطقی ارتباط بین سطوح تحصیلی با رعایت اصل عام و خاص،

  ـ ایجاد تناسب بین عناوین و محتواي دروس،

  هاي آموزش مشارکتی، ـ ترویج شیوه

  ... .ـ 
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  بعد اجتماعات علمی

  ـ افزایش کم و کیف اطالعات علمی،

  هاي خودخواهانه، ـ بسط تعامالت علمی و صنفی بین کنشگران در جهت مقابله با فردگرایی

  ـ بسط تعامالت بین کنشگران و اجتماعات علمی،

  گرایانه، هاي خاص گرایی ـ بسط تعامالت بین اجتماعات علمی در جهت مقابله با جمع

  ـ بسط تعامالت فرامحلی و فراملی،

  گیري اجتماع علمی عام علوم اجتماعی در ایران، اعات علمی در جهت شکلـ تقویت مرجعیت علمی اجتم

  ... .ـ 

  بعد ساختار مدیریت

  ـ تقویت استقالل آکادمیک،

  ساالري، ـ بسط شایسته

  ها، گیري ـ توجه به خردجمعی در تصمیم

  ـ ایجاد فضاي مناسب براي رقابت علمی سالم،

  ... .ـ 

  بعد منابع و تجهیزات

  اي کالبدي مراکز پژوهشی، آموزشی و فناوري،ـ بسط گسترش فض

  ـ تأمین امکانات و تجهیزات پژوهشی، آموزشی و فناوري نوین مورد لزوم،

   تأمین اعتبارات مالی الزم،ـ 

  ـ ایجاد تسهیالت رفاهی براي کنشگران،

  هاي دولتی و خصوصی در حوزه علوم اجتماعی، ـ جذب سرمایه بخش

  ... .ـ 

  در سطح کالن

  وجو، رهنگ پژوهش، تفکر و پرسـ بسط ف

  پروري، جویی و عالم ـ بسط فرهنگ علم

  یافته، ـ تقویت سرمایه اجتماعی نوین به ویژه اعتماد اجتماعی تعمیم

  ـ تقویت مبانی حقوقی توسعه علوم اجتماعی،

  التحصیالن، ـ ایجاد اشتغال براي فارغ

  ... .ـ 
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  )هاي عملی برنامه( راهکارهاي عملی و اجرایی .6

  .در اینجا هفت برنامه مرتبط به هم پیشنهاد شده است

برنامه ارتقاء عملکردها و تنظیم چرخه پژوهش، آموزش و فناوري علـوم            . 6ـ1

  :اجتماعی

مـدار کـردن آمـوزش و         مدار کردن پژوهش، پـژوهش      در این برنامه سازوکارهاي عملی و اجرایی الزم براي مسئله         

انـداز    هاي کـشور در راسـتاي سـند چـشم           ي مرتبط با توسعه و حل مسائل و آسیب        ها  تلفیق این دو در جهت رشد فناوري      

  .مشخص شده است

  :برنامه بهبود وضع کنشگران علوم اجتماعی. 6ـ2

  .در این برنامه سازوکارهاي افزایش کمی و بهبود کیفی وضع کنشگران ارائه شده است

و فنـاوري علـوم    آموزشی  برنامه بازسازي و اصالح ساختارهاي پژوهشی،   . 6ـ3

  :اجتماعی

  .هاي جدید پژوهشی، آموزشی و فناوري ارائه شده است در این قسمت برنامه

  :برنامه ساختار اجتماعات علمی علوم اجتماعی. 6ـ4

در این برنامه سازوکار افزایش تعداد و ارتقاء کیفیت اجتماعات علمی در جهت تقویت تعامالت علمی و صـنفی بـه              

شناسی ایرانی یا بومی پیوند یافتـه بـا جامعـه ارائـه      گیري جامعه هاي مناسب براي شکل    ها و پارادایم   منظور رشد فراتئوري  

  .شده است
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  برنامه ساختار مدیریت علوم اجتماعی. 5ـ6

  .در این برنامه سازوکار اعمال مدیریت علمی مؤثر مطرح شده است

  :برنامه ساختار امکانات و منابع علوم اجتماعی. 6ـ6

 قسمت موضوع ایجاد پردیس علوم اجتماعی و سازوکار ایجاد فـضاي کالبـدي الزم بـراي بـسط تعـامالت              در این 

  .کنشگران علوم اجتماعی در راستاي ارتقاء کم و کیف علوم اجتماعی پیشنهاد شده است

  :برنامه انجام اصالحات کالن. 6ـ7

یاسی و اقتصادي در جهت کمک بـه توسـعه    در این قسمت راهکارهایی براي ایجاد تغییرات فرهنگی، اجتماعی، س         

  .علوم اجتماعی در ایران ارائه شده است

  

  



 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

  الزامات زیرساختی. 7

هاي پیشنهادي در جهت تحقق اهداف راهبردي نیازمند الزامات زیرساختی از جمله اصالح یا وضـع                 اعمال سیاست 

اکز پژوهشی، آموزشی و فناوري، اعطـاي مرجعیـت         قوانین و مقررات مربوط به گزینش استاد و دانشجو، ایجاد یا تغییر مر            

  .علمی و استقالل آکادمیک و غیره است که در هر مورد مشخص شده است

  

  





 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

  ها اولویت. 8

با توجه به اهداف توسعه متوازن و پایدار الزم است که توسعه علوم اجتماعی هم در همـه ابعـاد بـه طـور متـوازن              

ها و راهکارهـاي عملـی، ترتیـب        جود سلسله مراتب علی بین اهداف و بین سیاست        ولی با توجه به و    . نظر قرار گیرد    مطمح

  .آنها نیز براساس مدل نظري مشخص شده است
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  نظام پایش. 9

در تدوین نظام پایش نقش اساسی براي اجتماعات علمی به عنوان تبلـور عینـی و عملـی مـشارکت جمعـی عـام                     

یابد کـه امکـان تعامـل و          علوم اجتماعی یا ماهیتی در فضایی رشد می       . تکنشگران علوم اجتماعی در نظر گرفته شده اس       

. توانند چنین فضایی را بـه وجـود آورنـد    هاي علمی می   گفتگوي آزاد و خردمندانه بین کنشگران وجود داشته باشد، انجمن         

م اجتمـاعی بـه دسـت    مثابه سپردن کار اصحاب علـو  هاي علمی به بنابراین سپردن پایش توسعه علوم اجتماعی به انجمن       

این امر زمینه را براي مشارکت جمعی عام کنشگران علوم اجتماعی در فراینـد تـدوین، اجـرا و ارزشـیابی                  . خود آنان است  

  .سازد نتایج حاصل از اجراي نقشه جامع علمی کشور فراهم می
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هـاي    مشکالت تدوین نقشه جـامع علمـی در ایـران و راه           . 10

  :مقابله با آنها

  کالتمش. 10ـ1

  ـ کلی و انتزاعی بودن اهداف تدوین نقشه علمی،

  هاي اجرایی، ـ انتظارات متفاوت مطرح شده در دستورالعمل

  ها، ها یا در ارتباط با برخی از شاخص ـ کمبود یا نبود آمار و اطالعات الزم براي پاسخ به برخی از پرسش

  ها در ارائه آمار و اطالعات، ـ ناهماهنگی بین سازمان

  .ینی برخی از کنشگران علوم اجتماعی نسبت به اهداف نقشه علمی و اعمال دخالت از باالـ بدب

  ها حل راه. 10ـ2

  تر کردن آنها، ـ تصریح اهداف و عملیاتی

  ـ هماهنگ کردن انتظارات،

  ها براي ثبت اطالعات هماهنگ و قابل استفاده در تحقیقات، هاي مشخص و استاندارد در سازمان ـ ایجاد فرم

 عمل به قول و قرارها در مورد تهیه نقشه علمی توسط اصحاب متخصص هر حـوزه و اجـراي آن توسـط خـود                         ـ

  .هاي غیرکارشناسی و غیرتخصصی از باال اصحاب متخصص بدون دخل و تصرف

  

  

  





  

  

  اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور

  کمیته علوم انسانی، معارف اسالمی و هنر

  

  

  شناسی ر در رشته انسانسند نقشه جامع علمی کشو
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  مقدمه

  طرح مسئله و تعریف موضوع و اهداف) الف

هاي زندگی بـشر   ترین دوره شواهد چنین هدفی از قدیمی. نسان یکی از اهداف بسیار کهن بشر بوده است   شناخت ا 

تا عصر باستان به روشنی وجود دارد و اوج این هدف را در میان ادیـان مزداگرایـی، یهودیـت، مـسیحیت،                      ) پارینه سنگی (

هاي هرودوت، ارسطو و در طـول دوران اسـالمی و تـا               ه و نیز در یونان باستان در میان اندیش        بودیسماسالم، هندوئیسم و    

  .توان مشاهده نمود می... توسط فیلسوفان بزرگ و مشهوري چون هایدگر، کاسیررو(همین قرن اخیر 

هـاي رشـته علـوم     شناسی با وجود سابقه کهن به عنوان یک رشته علمی دانشگاهی بمانند سایر شـاخه            انسانعلم  

  .وردار نیستاجتماعی، از قدمت زیادي برخ

شناسـی    این رشته در ایران، فاصله زیادي با وضعیت مطلوب خود در جهان دارد، که این فاصله نیز در حوزه انـسان   

تواند کمک شایانی به شناخت بهتر وضعیت موجـود   بنابراین تدوین نقشه جامع علمی کشور می. شود به خوبی احساس می   

  .و مطلوب آن بنماید

شناسـی، از     هاي گوناگون انسان    یک بررسی در ابعاد پژوهشی، آموزشی و فناوري در حوزه         نقشه جامع علمی کشور     

هاي پژوهشی، آموزشـی و فنـاوري، سـاختار اجتماعـات علمـی، سـاختار مـدیریت و سـاختار منـابع و             جمله ساختار برنامه  

  .گیرد را در برمی) اساتید و دانشجویان(تجهیزات و نیز وضع موجود و مطلوب کنشگران 

  :اهداف این طرح شامل موارد زیر هستند

  ساله نظام، انداز بیست انداز وضع مطلوب آموزشی، پژوهشی و فناوري براساس سند چشم ترسیم چشم* 

  گذاري، هاي آموزشی، پژوهشی و فناوري رشته همراه با ارائه اصول و معیارهاي اولویت تعیین اولویت* 

  شی و فناوري،هاي آموزشی، پژوه تدوین اهداف و شاخص* 

ارزیابی و تحلیل نگاشت نهادي و دانشی وضع موجود و مطلوب رشته همـراه بـا ارائـه راهبردهـا، رویکردهـا و                        * 

  هاي ایجاد تحول براي تحقق وضعیت مطلوب در سه بعد آموزشی، پژوهشی و فناوري، روش

  .تعیین الزامات زیرساختی مورد نیاز در ابعاد آموزشی، پژوهشی و فناوري* 

هاي علمی و نظرسنجی درباره نیازهـاي علمـی، آموزشـی، پژوهـشی، اجتمـاعی و نیـز                    زارش حاضر برپایه یافته   گ

هـا، تنگناهـا و       هـا، مزیـت     شناسـی و همچنـین نیازشناسـی، فرصـت          طراحی یک برنامـه بـراي وضـعیت کنـونی انـسان           

  .شناسی است هاي توسعه تولید و توزیع دانش انسان محدودیت
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شناسـی، روش مـشاهده و     روش زایر اقیانوس آرام و استرالیا شکل گرفت و سـرانجام در زمینـه       شمالی و جنوبی، ج   

  ).34: همان(هاي زندگی در جوامع مورد مطالعه رواج یافته است  مند شیوه مقایسه نظام

  شناسی در جهان  تحول انسان ـ 

 تحت نفوذ فرایند صنعتی شدن بـود و از     این قرناز یک سو   .  قرن نوزدهم داشت     تأثیر بسزایی بر اندیشه    تطورگرایی

افـرادي چـون    . نگریستند، را مدنظر داشت      پیشرفتی پیوسته می     فیلسوفانی که به تاریخ انسانی از زاویه        سوي دیگر اندیشه  

  .به آن وسعت بخشیده بود» انتخاب طبیعی«ژان پاتیست المارك آن را کشف کرده و چالرز داروین، که با طرح مفهوم 

کـم اعتبـار خـود را از      شناسی که در قرن نوزدهم در چارچوب نظریه تطوري مطرح بود، کـم              بیستم، انسان در قرن   

طور برابر تطور یافته است، مورد حملـه و انتقـاد قـرار گرفـت، و           در قالب این نظریه، انسانیتی که در همه جا به         . دست داد 

هـاي   هاي هر یـک از نظـام   گرایی  ند به طرح و تحلیل خاص     این رویکرد عالقم  . جاي خود را به نظریه اشاعه فرهنگی داد       

  .شناسی بود ترین رابط این دو دوره از انسان فرانتس بواس برجسته. اجتماعی بود

. شناسی شکل گرفته بود به وجود آمـد          قرن بیستم در آمریکا گرایشی که از پیوند میان فرهنگ و روان            30در دهه   

. گیـري شخـصیت دارد    توجه به فرهنگ و آمـوزش و سـهم مهمـی کـه در شـکل     محوري این گرایش در چارچوب     پنداره

  .رفتند اندیشمندانی چون رالف لینتون، مارگارت مید، روث بندیکت و آبراهام کاردینر جزء این حلقه فکري بشمار می

ي مناسک، سـاختارهاي خویـشاوندي، خلـق و خـو         (نهادهاي اجتماعی   » کارکردگرایی«در جریان دیگر موسوم به      

کـارکردگرایی در  . اي منـسجم کـه همـان جامعـه اسـت      آیند با نقـشی در مجموعـه   شمار می هایی به   قابلیت) افراد و غیره  

گیرد    با سردمدارانی چون آن برونیسالو مالینوفسکی و آلفرد رادکلیف براون اوج می            1950 تا   1940هاي    انگلستان در سال  

  ).41ـ40: 1382دورتیه، (

  ی در ایرانشناس ـ پیشینه انسان

شناسی در ایران در مقایسه با سایر کشورهاي دیگر به ویژه کشورهاي اروپایی سـابقه چنـدانی نـدارد؛           دانش انسان 

  .گذرد هاي دانشگاه تهران می ولی با این وجود بیش از هفتاد سال از تدریس آن در نخستین کالس

  :به چندین دوره تقسیم کردشاید بتوان سابقه تدریس و توسعه دروس مرتبط به این رشته را 

بـراي نخـستین بـار در دانـشکده ادبیـات و            ) 1313(از آغاز تأسیس دانشگاه تهران      : تأسیس دانشگاه : دور نخست 

گنجانده شـد و تـدریس آن   ) شناسی مردم (Ethnologyدانشسراي عالی در برنامه کارشناسی رشته فلسفه، درسی به نام      

یل هاوز به عهده گرفت، که سه سال متوالی تدریس این درس توسط همـین شـخص              را استادي آلمانی به نام پروفسور و      

  .ادامه یافت

درس جدید و حذف بعضی از دروس قدیمی و به روز کردن محتواي کلیـه دروس منـدرج در برنامـه قبـل برنامـه                  

 درس 70بـیش از  حدود ( واحد تخصصی ـ اختیاري  60 اجباري و   واحد تخصصی ـ 44 واحد عمومی، 44جدیدي با حدود 

به تصویب رسید و از همان سال در دانشکده علوم اجتمـاعی دانـشگاه تهـران بـه اجـرا                    ) شناسی  تخصصی در رشته مردم   

  .گذاشته شد
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  شناسی در جامعه جایگاه انسان) ج

ـ        اي که به انسان، اجتماع و فرهنگ می         شناسی به عنوان رشته     انسان ان پردازد، سهم بسیار زیادي در جامعه و در می

ها به عنوان یک نهاد و ارگان کلیدي در پرورش افراد، و توسعه بـه عنـوان یـک                     دانشگاه. هاي دانشگاهی دارد    سایر رشته 

طور عام، هم بر سـایر   طور خاص و علوم اجتماعی به شناسی به انسان. شوند مفهوم کلیدي در رشد جامعه در نظر گرفته می   

  :گذارند میهاي دانشگاهی و هم بر توسعه تأثیر  رشته

ریزان آمـوزش عـالی کـشور، متناسـب کـردن محتـواي               هاي اصلی برنامه    پس از انقالب فرهنگی، یکی از هدف      «

از این نظر علوم اجتماعی بنا به ماهیت خود در مقایسه با سایر علوم،         . هاي نظام اسالمی بود     آموزشی با ویژگی    هاي    برنامه

هـایی    هاي آن به عنوان رشته      رو، علوم اجتماعی و شاخه      از این .) 97: 1384اجاللی،  (اهمیت و حساسیت بیشتري پیدا کرد       

  .اثرگذار نقش بسیار مهمی یافتند و در درون خود نیز دچار تحوالتی شدند

شناسی، نقش کلیدي آن در امر توسعه، هم در راستاي توسعه صـنعتی   از جمله خدمت دیگر علوم اجتماعی و انسان   

  :سانی، استو هم توسعه اجتماعی ـ ان

هـاي علـوم اجتمـاعی     ها و به ویژه گروه توسعه و مسائل توسعه اجتماعی ـ انسانی در ایران جز از طریق دانشگاه «

ریـزي   تواند از طریق شناخت دینامیسم و مکانیسم توسعه، زمینه را براي برنامـه  توسعه علوم اجتماعی می. گردد  عملی نمی 

کننده توسعه فرهنگـی را       سهم تعیین ). 47:1374عبداللهی،  (»  در ایران فراهم آورد    تر و قابل اجراتر توسعه اجتماعی       درست

شناسـی بـه      هاي علوم اجتماعی، انسان     رو، در میان شاخه     در موفقیت توسعه صنعتی و تکنولوژیکی نباید از یاد برد و از این            

شناسی تاخر و گسست فرهنگی       انسان  دانش. تواند نقش اصلی را ایفا نماید       سبب آنکه رابطه تنگاتنگی با فرهنگ دارد، می       

  .نماید شود را شناسایی و سپس راهکارهاي مقابله با آن را ارائه می را که در جریان فرایند توسعه ایجاد می

ریزان توسعه و دانشگاه هنوز جایگاه واقعی خود را پیدا             اما با کمال تأسف این شاخه از علوم اجتماعی در بین برنامه           

هـا، کمتـرین بودجـه بـه          بنـدي دانـشکده     در سطوح بودجه  : ت و به همین دلیل کمی در حاشیه قرار گرفته است          نکرده اس 

آموختگـان و متخصـصان فنـی و          ریزان توسعه همواره بـر دانـش        یابد و توجه برنامه     دانشکده علوم اجتماعی اختصاص می    

  .هاي آنها بوده است تا متخصصان علوم اجتماعی مهندسی و یا پروژه

انداز و نقـشه جـامع        هاي توسعه، سند چشم     جایگاه علوم اجتماعی در برنامه    ) د

  :علمی کشور

  .هاي کلیدي در علوم انسانی است هاي آن از جمله حوزه طور که اشاره شد علوم اجتماعی و شاخه همان

 –یرات اجتماعی  فرهنگی جوامع مختلف به بررسی تغی     –بر بررسی و مطالعه ساختارهاي اجتماعی         این حوزه عالوه  

براي هیچ کـس پوشـیده نیـست کـه مطالعـه و شـناخت تحـوالت            . پردازد  فرهنگی و به خصوص دالیل وجودي آنها می       

تـري نـسبت بـه گذشـته       اجتماعی خصوصاً در جوامع امروزي که از تنـوع و سـاختارهاي بـه مراتـب پیچیـده         –فرهنگی  

. باشـد  نشمندان و همچنین مسئولین بلندپایه در سطح جهان مـی         ترین موضوعات مورد توجه دا      برخوردارند از جمله اساسی   

هـا از      فرهنگی و تأثیر آنها در سایر بخش       –یابی رویدادهاي مختلف اجتماعی       بر علت    فرهنگی عالوه  –مطالعات اجتماعی   
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دن آن از کننده در چگونگی حفـظ و اسـتمرار و پایـداري جامعـه و دور کـر      جمله اقتصاد و سیاست که از موضوعات تعیین       

تنهـا  . هاي جامعه را سست کرده و آن را از درون تـضعیف و بـه بیراهـه بکـشند     تواند پایه زا که می هرگونه اتفاقات بحران 

بنـابراین توجـه و اهمیـت       . اي از آینده در اختیار بگـذارد        بینانه  انداز دقیق و واقع     تواند به درستی چشم     اي است که می     حوزه

تواند اثرات نامطلوب و گاهی غیرقابل جبـران نیـز بـه     م و ضروري است و عدم توجه به آن میاي الز دادن به چنین رشته   

شناسی به دلیل وظیفه خطیري که به عهـده دارد، یعنـی مطالعـه فرهنـگ                  در همین راستا نقش انسان    . دنبال داشته باشد  

) ماننـد ایـران  (جوامـع در حـال گـذار    جامعه و بررسی تغییرات فرهنگی و علل پیدایش آنها مخصوصاً در جوامع سـنتی و               

  .تر باشد کننده تواند به مراتب تعیین می

توانـد بـه     سیاسی در کشور و ارتباط آن با فرهنـگ جامعـه مـی   – اقتصادي  –هاي اخیر اجتماعی      نظري به جریان  

  .خوبی اهمیت توجه به این شاخه از علوم اجتماعی را بیان نماید

  شناسی امع علمی کشور در حوزه انسانضرورت و اهمیت تدوین نقشه ج)  ه

شناسی نیز به دلیل اهمیتی که        انسان. نماید  اي بر مهم و باارزش بودن و کاربردي بودن خود پافشاري می             هر رشته 

از طرفی دیگر، شناخت وضعیت موجود و نقاط قوت و ضـعف و             . براي شناخت قائل است، از جایگاه باالیی برخوردار است        

نماید و بـراي خـود رشـته نیـز مهـم        اي بسیار مهم است چرا که نه تنها کمک به رفع مسائل آن می               هنیازهاي چنین رشت  

شناسـی، هنـر، ایـالت و عـشایر، شـهري و              باشد، براي ابعادي که این رشته در آن فعالیت و کاربرد دارد، مانند باستان               می

توانـد مفیـد    آموزش و پرورش و موارد دیگـر مـی    شناسی، خویشاوندي، جنسی،      روستایی، سیاسی، اقتصادي، پزشکی، زبان    

  .واقع شود
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  شناسی مبانی نظري و روش: بخش نخست

  مبانی نظري. 1فصل 

طراحی چـارچوب   ) بندي، ب   بررسی و نقد منابع موجود و جمع      ) الف: فصل نخست به سه قسمت تقسیم شده است       

  .هاي اساسی ح پرسشطر) هاي پیچیده و ج نظري و تلفیقی و جامع براساس دیدگاه سیستم

  بندي نقد منابع موجود و جمع بررسی و) الف

  ـ نقد منابع موجود

متأسفانه منابع موجود،   . یکی از نخستین ابزارهاي اساسی پژوهشگر، وجود منابع است، منابعی علمی و روزآمد شده             

ات به روز و آمارهاي جدیـد را        به یکی از مشکالت اساسی در اجراي این طرح تبدیل گشته بود؛ چرا که منابعی که اطالع                

ها نبود و با توجه به زمان اندك، امکان تولید            در اختیار قرار دهد در دسترس نبود و اگر هم آمارهایی بود، به تفکیک رشته              

تـوان از کمیـت و    با اطمینان مـی ) کتاب، مقاله و کارهاي پژوهشی(با وجود این در بخش منابع علمی  . شد  داده میسر نمی  

روز در حـال      شناسی منابع مکتوب نه تنها کم نبودند بلکـه روزبـه            کم در حوزه انسان     دست. االي آنها صحبت کرد   کیفیت ب 

تـوان گفـت کـه تعـداد کتـب تخصـصی در              باشند، مثالً در طول این ده سال اخیـر بـه جـرأت مـی                افزایش چشمگیر می  

هـایش   شناسی در کلیـه شـاخه   ترین مباحث انسان ه روزشناسی به بیش از دو برابر افزایش پیدا کرده و این کتب از ب     انسان

که در حـال حاضـر بـیش از     (1380شناسی ایران در سال  در همین راستا تأسیس انجمن انسان. آورند صحبت به میان می  

 -هـاي مختلـف از جملـه برگـزاري سـمینارهاي علمـی                هاي علمـی متعـدد در زمینـه          عضو دارد و به انجام فعالیت      200

که تـاکنون  » شناسی نامه انسان«هاي آموزشی و متعاقب آن انتشار دو فصلنامه علمی ـ پژوهشی   پایی کارگاهتخصصی، بر

و همچنـین تأسـیس   )  مقاله علمی ـ پژوهشی از جمله دستاوردهاي آن اسـت  80هشت شماره از آن منتشر شده و بالغ بر 

شناسـی در جهـاد    مچنین بخش مطالعات انـسان که یک انجمن صرفاً دانشجویی است و ه   » شناسی  انجمن علمی انسان  «

که یک مجلـه تخصـصی      » شناسی  انسان«دانشگاهی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران و انتشار یک فصلنامه با نام             

الزم . شناسی رخ داده است     در ارتباط با رشته انسان     80باشد از تحوالت مهمی است که در دهه           شناسی می   در حوزه انسان  

انسان و  «،  »فرهنگ مردم «ست که نشریات تخصصی دیگري که مستقیماً با این رشته در ارتباط هستند از جمله                به ذکر ا  
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و انتشارات متفرقه دیگري که به طور غیرمستقیم و پراکنده به انتشار مقـاالت              » فصلنامه فرهنگ مردم ایران   «،  »فرهنگ

ات دانشگاه عالمه طباطبایی و نامه علوم اجتماعی از انتـشارات           فصلنامه علوم اجتماعی از انتشار    (پردازند    شناسی می   انسان

شناسی در این پـنج سـال    هاي مختلف انسان دانشگاه تهران و مجالت دانشگاهی دیگر در سراسر کشور در ارتباط با حوزه 

  .اند اخیر فعال شده

  بندي نتایج ـ جمع

یق مطالعات اسنادي، پرسشنامه مـصاحبه بـه دسـت    هاي اطالعات مورد نیاز در این گزارش از طر         طور کلی داده    به  

  :اي کوتاه، چنین بیان نمود گونه توان نتایج گزارش را به هاي به دست آمده می براساس داده. اند آمده

ترین عواملی بوده است که به نحوي بر وضعیت کم و کیـف      شناس از مهم    کمبود شمار اعضاي هیأت علمی انسان     

  .ه ابعاد پژوهشی ـ آموزشی و فناوري تأثیر گذاشته استشناسی در هم عملکرد انسان

هاي مطالعاتی در آنان، خود   اندك بودن شمار آنان سبب افزایش ساعات تدریس و کاهش زمان پژوهشی و فرصت             

هـاي علـوم    روي، تضعیف و در موارد بسیاري شکل نگرفتن هویت صـنفی، عـدم تفکیـک از دیگـر رشـته               محوري و تک  

ها و مراکز آموزشی و پژوهشی، کاهش شمار و کیفیت اجتماعات        تقالل علمی، کاهش کم و کیف گروه      اجتماعی و عدم اس   

هـاي علمـی، کـاهش تعـامالت        هـا و هـسته      علمی، کاهش تعامل با سایر اساتید و دانشجویان، کاهش تعامل بـا انجمـن             

  .گشته استساالري و توجه کمتر به خردجمعی،  فرامحلی و فراملی، پایین آمدن قدرت شایسته

شناس متخصص، سبب تشدید بحـران        البته افزایش روزافزون شمار دانشجویان بدون تناسب با شمار اساتید انسان          

  .گردد در موارد یاد شده می

شناسـی داراي مـشکالت مـشابه بـا      دهد که رشته انسان     ها در زمینه پژوهش نشان می       ها و یافته    نتیجه نظرسنجی 

  . و شمار اندکی مشکالت ویژه خود استهاي علوم اجتماعی سایر رشته

ریـزان    شناسـی نـزد برنامـه       ناشناخته بودن و در حاشیه قرار داشتن انـسان        : مهمترین این مشکالت ویژه عبارتند از     

  .شناس هاي دانشگاهی دیگر و کمبود استاد انسان پژوهش و رشته

 پژوهشی، فقـدان مراکـز اطالعـات        عدم هماهنگی میان مراکز   : برخی از مشکالت مشترك شامل این موارد است       

هاي اجتماعی ـ فرهنگی، مشخص   گیري از نتایج پژوهش هاي صنعتی براي بهره عالقگی بخش علمی، عدم شناخت و بی

هـا در مقایـسه بـا سـایر           ها در برنامه توسعه، متوازن نبودن بودجه پژوهش         هاي پژوهشی و جایگاه پژوهش      نبودن سیاست 

  .هاي ارزي براي خرید کتاب و نشریات علمی هها محدود بودن بودج هزینه

کارهایی که سهم زیادي در کاهش مشکالت ایـن رشـته در بعـد آموزشـی و پژوهـشی دارد، بایـد                ترین راه   از مهم 

نخست به افزایش شمار اعضاي هیأت علمی از طریق جـذب اسـاتید تحـصیلکرده در خـارج از کـشور و بورسـیه کـردن                          

  . دیگر، قرار دادن مقررات و ضوابطی در زمینه پژوهش، اشاره نمودنخبگان براي ادامه تحصیل و

  

  



شناسی مبانی نظري و روش

 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ ور اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کش

319

هـاي    طراحی چارچوب نظري و تلفیقی و جامع براساس دیـدگاه سیـستم           ) ب

  پیچیده 

در این گزارش از چارچوب نظري طراحی شده توسط مسئول کمیته تدوین نقشه جامع علمی کشور در حوزه علوم                   

  .اجرایی خاص استفاده شده است

  هاي اساسی  طرح پرسش)ج

هـایی وجـود    درون هر بخش پرسـش . باشد گونه که کمی پیشتر بیان شد، اهداف این طرح در پنج بخش می    همان

  :پردازیم دارد که در زیر به آنها می

  :ساله نظام انداز بیست انداز وضع مطلوب آموزشی، پژوهشی و فناوري براساس سند چشم ترسیم چشم* 

جانبه کـشور     انداز در زمینه توسعه همه      شته در دستیابی به اهداف کالن و درازمدت سند چشم         جایگاه و اهمیت ر   . 1

  چیست؟

  انداز، چگونه باید باشد؟ نظام آموزشی مطلوب و متناسب رشته، در راستاي اهداف سند چشم. 2

  انداز، چگونه باید باشد؟ نظام پژوهشی مطلوب و متناسب رشته، در راستاي اهداف سند چشم. 3

  انداز، چگونه باید باشد؟ نظام فناوري مطلوب و متناسب رشته، در راستاي اهداف سند چشم. 4

  ):گذاري همراه با ارائه اصول و معیارهاي اولویت(هاي آموزشی، پژوهشی و فناوري رشته  تعیین اولویت* 

  هاي آموزشی رشته چیست؟ و چرا؟ اولویت. 1

  ؟هاي پژوهشی رشته چیست؟ و چرا اولویت. 2

  هاي گوناگون مرتبط با رشته چیست؟ و چرا؟ هاي فناوري و کاربردي رشته در عرصه اولویت. 3

  .هاي آموزشی، پژوهشی و فناوري تدوین اهداف و شاخص* 

هـایی قابلیـت سـنجش و         اي رشته در زمینه آموزشی چیست؟ این اهداف با چه شـاخص             اهداف نهایی و مرحله   . 1

  کنند؟ مقایسه پیدا می

هـایی قابلیـت سـنجش و     اي رشته در زمینه پژوهشی چیست؟ این اهداف با چه شـاخص          ف نهایی و مرحله   اهدا. 2

  کنند؟ مقایسه پیدا می

هـایی قابلیـت سـنجش و         اي رشته در زمینه فناوري چیست؟ این اهداف با چـه شـاخص              اهداف نهایی و مرحله   . 3

  کنند؟ مقایسه پیدا می

  .شی وضع موجود و مطلوب رشته در سه بعد آموزشی، پژوهشی و فناوريارزیابی و تحلیل نگاشت نهادي و دان* 

بـرد؟ در وضـعیت مطلـوب خـود      وضعیت نهادي رشته در حال حاضر چگونه است؟ از چه کمبودهایی رنـج مـی          . 1

  چگونه باید باشد؟

 اسـت؟ از  وضعیت علمی و محتوایی رشته در هر یک از ابعاد آموزشی، پژوهشی و فناوري در حال حاضر چگونه           . 2

  برد؟ در وضعیت مطلوب خود چگونه باید باشد؟ چه کمبودهایی رنج می
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  ها و الزامات ایجاد تحول و حرکت در جهت دستیابی به وضع مطلوب کدامند؟ ها، روش ارائه راهبردها، سیاست* 

  هاي مناسب براي تحول در جهت دستیابی به وضع مطلوب کدامند؟ ها و روش راهبردها، سیاست. 1

ملزومات نهادي و حقوقی و منابع انسانی و مالی الزم بـراي حرکـت در راسـتاي دسـتیابی بـه وضـع مطلـوب                         . 2

  کدامند؟

  ها چیست؟ ها و روش تمهیدات الزم براي نظارت، کنترل، ارزیابی و بازنگري احتمالی الزم در راهبردها، سیاست. 3

  شناسی روش. 2فصل 

  )قلمرو پژوهش(تعیین جامعه آماري ) الف

شناسی در مقاطع مختلف در سطح ایران است، جامعه آماري کلیـه              ه محدودیت زمانی قلمرو پژوهش رشته انسان      ب

 نفـر مـدرس از      4از ایـن شـمار،      .  نفر در کنکور برگزیده شـدند      120اند حدود     کنشگران این رشته هستند که درونی نشده      

) آموخته کارشناسی   آموخته کارشناسی ارشد و یک دانش       چهار دانش (آموخته     نفر دانش  5 نفر مدیر،    2اعضاي هیأت علمی،    

بر اینهـا سـه     عالوه. اند  شناسی برگزیده شده    تمام پاسخگویی از رشته انسان    . ( نفر دانشجوي مقطع فوق لیسانس بودند      5و  

  .نظران برجسته این رشته جهت مصاحبه انتخاب شدند نفر از صاحب

  هاي گردآوري هاي پژوهش و تکنیک روش) ب

  .ها و تکنولوژي چندگانه استفاده شده است ي انجام این پژوهش از روشبرا

ترین انتخاب ایـن رشـته بکـار رفتـه      هاي دستیابی به نظرات برجسته  روش مصاحبه عمیق به عنوان یکی از راه       . 1

  .است

  .هاي باز هاي بسته و پرسش پرسش: ها بودند شامل دو دسته پرسش: پرسشنامه. 2

. شود  طیف لیکرت معموال از پنج قسمت تشکیل می       . بسته از طیف لیکرت استفاده شده است      هاي    در زمینه پرسش  

مثالً یکی گرایش بیشتر مثبـت  (هایی باشد  ها هر چند هم در میزان موافقت یا مخالفت داراي تفاوت       گویه  در طیف لیکرت  

پـور،   رفیـع (سـوزند   ح هموزن تلقی مـی از نظر ارزش طیف یکسان و به اصطال) را برساند و دیگري گرایش بیشتر منفی را      

1382:242.(  

بر   در قسمت نخست از پاسخگویان خواسته بود تا نظرات خود مبتنی          . هاي باز به دو قسمت تقسیم شده بود         پرسش

تنگنا یا فراخوان شاخص، بیان کنند و در قسمت دوم از پاسخگویان خواسته شده بود تا پیشنهاد خود را در مورد راهکاري                      

  .هت تقویت فراخوان یا راهکاري در جهت کاهش یا برطرف ساختن تنگنا، بیان کننددر ج

توانست در زمینه پژوهش مورد نظر مـا را یـاري             استفاده از منابعی چون کتاب و مجالتی که می        : روش اسنادي . 3

  .نماید

  .جوع شدهاي معتبر جهان ر هاي جستجوگر و همچنین سایت دانشگاه به سایت: منابع اینترنتی. 4
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بخش دوم ـ نگاشت نهادي و دانشی وضع موجـود و مطلـوب    

  در ایران شناسی انسان

  شناسی  وضع موجود و مطلوب ساختار انسان-3فصل 

در متن بیشتر روي وضع موجود و توصیف مسائل و نقاط ضعف آن تأکید شـده روي نقـاط مثبـت و بـویژه وضـع            

  .مطلوب کمتر بحث شده است

هـاي آموزشـی،      سـاختار برنامـه   . 1شناسی در چهار گروه عمـده         د و مطلوب ساختار انسان    در این فصل وضع موجو    

  .ساختار منابع و تجهیزات، سنجیده شده است. 4ساختار مدیریت و . 3ساختار اجتماعات علمی، . 2پژوهشی و فناوري، 

  هاي آموزشی، پژوهشی و فناوري ساختار برنامه) الف

شناسـی تـأثیر زیـادي دارد،     موزشی، پژوهشی و فناوري بر کم و کیف عملکرد انـسان آ از آنجایی که ساختار برنامه     

  :پردازیم نخست به چند نکته در باب آموزش و پژوهش می

هـاي پـس از    توجه متمرکز به آموزش و پژوهش علوم اجتماعی جدید در ایـران از سـوي حکومـت بـه سـال            «. 1

هـاي عمرانـی و رشـد صـنعت و            ت کـه در چـارچوب اجـراي برنامـه         هاسـ   در این سال  . شود   مرداد مربوط می   28کودتاي  

  .بخشد آموختگان علوم اجتماعی را ضرورت بیشتر می هاي اداري و آموزشی نیاز به دانش کشاورزي، گسترش سازمان

طور هدفمند و با تأکید بر پژوهش و کیفیـت آن    آموزش علوم اجتماعی در ایران عمدتاً یک مؤسسه پژوهشی به         . 2

هاي علوم اجتمـاعی    رویه دانشجو در رشته     در دو دهه اخیر، به ویژه با پذیرش بی        . شد، اما این روند مثبت ادامه نیافت      آغاز  

  .هاي آموزشی قرار گرفت هاي پژوهشی علوم اجتماعی شدیداً تحت تأثیر فعالیت کار پژوهش حتی در سازمان

سـاالران و    اسـتادان ایرانـی کـه ترکیبـی از دیـوان     بـر  در نسل نخست استادان علوم اجتماعی در ایران، عـالوه        . 3

هـاي جدیـد و    کـه بـه ویـژه در آمـوزش    . پیشگان بودند، شمار چشمگیري از استادان غیر ایرانی نیز حضور داشتن          سیاست

  .کردند هاي پژوهشی در مسائل شهري و روستایی و عشایري نقش مثبتی ایفا می پژوهش و فعالیت

ها به دو دسته اجباري و اختیاري تقـسیم شـده             هاي اجتماعی، درس    مطالعه و پژوهش  ریزي مؤسسات     در برنامه . 4

نکته گفتنـی ایـن   . شد ها، بیشتر به کلیات و مباحث نظري مربوط به علوم اجتماعی مربوط می بودند که هر دو گروه درس   

» اجتماعی صورت نگرفتـه اسـت     است که تا پس از چهار دهه نیز تغییر چشمگیري در محتوا و کلیات برنامه درسی علوم                  
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شناسی دانشکده علـوم اجتمـاعی پـس از یـک             طوري که اشاره شد گروه آموزشی انسان        همان). (57و56: 1386اجاللی،  (

 1382شد را در سـال       درصد تغییر نسبت به برنامه قبلی را شامل می         70جدیدي که تا حدود       بازبینی دقیق و عمیق برنامه      

  .)تصویب و به اجرا درآورد

. هاي آموزشی، پژوهـشی و فنـاوري اسـت        ـ نخستین شاخص این ساختار، مناسب و روشن بودن اهداف و سیاست           

ها چندان روشن نیستند و ضـرورت روشـن و مـشخص کـردن آنهـا       براساس نظرسنجی انجام شده، این اهداف و سیاست  

هـا و     تر این رشته و پژوهش       درست هاي آموزشی و پژوهشی سبب انتخاب       روشن بودن اهداف و سیاست    . شود  احساس می 

روشن نمودن قوانینی که از ضمانت اجرایی برخوردار باشند و از سوي افراد . گردد نیز شناخت باالتر نسبت به این رشته می    

  .تواند باشد متخصص و آگاه به این فن ارائه شده باشد، راهکار مناسبی براي این مورد می

آنچـه کـه   . هاست ها و گرایش ته این ساختار، تفکیک و انسجام میان رشتهـ شاخص دوم مورد نظرسنجی قرار گرف  

اي وجـود دارد و   رشته ها چندان برقرار نیست و خودبرتربینی میان       خورد این است که انسجام میان رشته        بیشتر به چشم می   

تـر شـدن تعریـف     خصها سبب مش از طرفی تفکیک میان رشته. کنند  اي به صورت منفک و جدا از هم عمل می           هر حوزه 

اما پس . ها از واجبات است     تفکیک میان رشته  «بنابر نظر استادي بزرگوار،     . شود  ها و کاربرد آن می      رشته، اهداف و سیاست   

، اعـضاي هیـأت   2پرسشنامه شـماره  (» از به پایان بردن اهداف تفکیک، آنها باید در ارتباط با هم مورد بررسی قرار گیرند 

  ).علمی

این شـاخص از  . نوع و محتواي دروس از لحاظ میزان تطابق با نیازهاي دانشجویان و جامعه است  ـ شاخص دیگر،    

نظر شمار زیادي از پاسخگویان سهم زیادي در عملکرد علـوم اجتمـاعی در ایـران دارد، امـا محتـواي دروس برگرفتـه از           

ران غربی است و بومی کشور ایـران نیـست و   هاي متفک نیازهاي دانشجویان و جامعه نیست، بلکه آنها بر گرفته از اندیشه       

رو، در تـدوین دروس و   شود؛ از ایـن  شناسی استفاده می شناسی به جاي انسان هاي کشور از دروس جامعه    در بیشتر دانشگاه  

هـاي   شناسـی جدیـدي کـه در دانـشکده     محتواي آنها نه تنها باید نیازهاي جامعه را در نظر گرفت بلکه باید دروس انسان        

  .شناسی نمود شود، را جایگزین دروس جامعه شناسی جهان تدریس می  انسانمعتبر

ایـن دو شـاخص نیـز از    . باشند هاي دیگر می هاي آموزش و ارزشیابی و پیوند آموزش و پژوهش، از شاخص  ـ شیوه 

هـاي   ینکه زمینـه پیوند این آموزش و پژوهش مازاد بر ا    . شناسی دارند   نظر بیشتر پاسخگویان سهم زیادي در ارتقاي انسان       

نخـست پـژوهش و     «: شـود   سازد، سبب بومی شدن دانش نیز می        آشنایی عملی دانشجویان را با مفاهیم تئوري فراهم می        

  ).، اعضاي هیأت علمی2پرسشنامه شماره (» شوند ها به سمت آموزش سوق داده می سپس یافته

. گـردد  شدن پیوند میان آموزش و پژوهش میانگیزگی دانشجویان سبب سست  البته کمبود زمان براي اساتید و بی 

  .توانند عامالنی براي تقویت این پیوند باشند اختصاص بودجه الزم و توجه بیشتر به انگیزه و اهداف پژوهش، می

هاي مهم این ساختار که سهم زیادي در افزایش انگیزه دانشجویان دارد، پیوند میان شـغل             ـ یکی دیگر از شاخص    

شناسـی و نیـز افـزایش     ازي براي اشتغال ـ است، که متأسـفانه عملکـرد ضـعیفی در ارتقـاي انـسان      س و تحصیل ـ آماده 

هـاي انتخـاب ایـن رشـته از سـوي        البته این موضوع به شاخص    . هاي تحصیلی و پژوهشی دانشجویان داشته است        انگیزه

شود که  شود و این موضوع سبب می  میگردد که در جایی دیگر به آن پرداخته هاي انتخاب آنان باز می دانشجویان و شیوه

بـراي برطـرف   . انداز روشنی نسبت به پیدا کردن شغل مناسب و مرتبط با رشته خود را نداشته باشند    آموختگان چشم   دانش

نمودن این مشکل، مازاد بر تصحیح و بازنگري در پذیرش دانشجویان، به ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد، درگیر کردن                   
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هاي دانشجویی اسـتاندارد و اصـولی، آشـنا نمـودن دانـشجویان بـا ادارات یـا                    ا فضاي کار از طریق پژوهش     دانشجویان ب 

توانند جـذب آنجـا شـوند و بـه وجـود آوردن ایـن پیونـد در دوران تحـصیل،                       مؤسساتی که پس از فراغت از تحصیل می       

  .آیند راهکارهاي مناسبی به نظر می

آیند، از این روي، شیوه گزینش اسـاتید          ن کنشگران این ساختار به حساب می      تری  ـ اساتید به عنوان یکی از اساسی      

هاي بومی، شـناخت جامعـه، عـدم انحـراف از      عشق و عالقه به تدریس و پژوهش، پژوهش. شود شاخص مهمی تلقی می  

تید، گـاهی بـا     در گـزینش اسـا    . تدریس وتعهد به کار از جمله مواردي است که در گزینش استاد باید در نظر گرفته شوند                

  .شود شویم که در مواردي سبب افت علمی می گرایی مواجه می گرایی به جاي ضابطه رابطه

از آنجایی کـه عملکـرد دانـشجویان تـأثیر         . هاي با اهمیت این ساختار است       ـ شیوه گزینش دانشجو نیز از شاخص      

یجاد قوانینی جهـت سـنجیدن عالقـه، تـوان،        هاي آموزشی، پژوهشی و فناوري دارد، ا        مستقیمی بر عملکرد ساختار برنامه    

رسد؛ این مـورد بـه ویـژه در دوره کارشناسـی لحـاظ       ها، سطح علمی و هدف و انگیزه، الزم به نظر می           ها و تجربه    مهارت

  .شود نمی

ـ کارورزي و برنامه بازدید علمی، شاخص دیگري است که بیشتر در قالب سفرها و اردوهاي علمی و واحد درسـی                     

  .کند ش میدانی نمود پیدا میروش پژوه

ـ فرصت مطالعاتی براي استادان و دانشجویان تحصیالت تکمیلی، شاخصی است که در ایران بسیار ضعیف ظـاهر         

شـناس،    هاي مالی و زیاد بودن ساعات تدریس به دلیل نبودن اسـتاد متخـصص انـسان                 اساتید به سبب مشغله   . شده است 

نامـه   ارند و دانشجویان نیز فرصت چندانی حتی براي مطالعات ژرف در زمینه پایانزمان و انرژي کافی در جهت مطالعه ند      

  .خود ندارند

ها و مراکز آموزشی، به عنوان آخرین شاخصی است که مـورد نظرسـنجی پاسـخگویان در ایـن         ـ کم و کیف گروه    

 هم از نظـر کمیـت و هـم از نظـر     شناسی هاي آموزشی و پژوهشی در زمینه انسان مراکز و گروه . ساختار، قرار گرفته است   

اندك بودن شمار اساتید و نداشتن مقطع دکترا، تأثیر بسیار زیادي بر این شـاخص داشـته                 . کیفیت در سطح پایینی هستند    

الزم به ذکر است که در حال حاضر تعداد اعضاي هیأت علمی این رشـته در دانـشکده علـوم اجتمـاعی دانـشگاه                         . (است

در ایـن دانـشکده در حـال    . که از این تعداد یک استاد، یک دانشیار و چهار نفر استادیار هستند            تهران تنها شش نفر است      

 نفر در مقطع کارشناسـی ارشـد مـشغول بـه تحـصیل         30 نفر دانشجو در مقطع کارشناسی و نزدیک به          160حاضر حدود   

 هیأت علمی کـه تمـام مربـی         5یرد با   پذ  در دانشگاه زاهدان که فقط در مقطع کارشناسی این رشته دانشجو می           . باشند  می

 و ایالم نیز در مقطع کارشناسـی ایـن رشـته و             ]دو مربی [دانشگاه یزد   .  دانشجوي مشغول به فعالیت است     80باشند و     می

 ]یک دانشیار و یک استادیار[بوعلی سیناي همدان در مقطع کارشناسی ارشد این رشته تنها با دو عضو هیأت علمی ثابت                 

دانشگاه آزاد اسـالمی نیـز در تربیـت دانـشجویان ایـن رشـته در مقـاطع        . باشد  دانشجو فعال می  20یک به   و با حدود نزد   

در واحد تهران مرکز، گرمسار، اراك، این رشته فعـالً دایـر اسـت، ولـی از                 . کارشناسی و کارشناسی ارشد بسیار فعال است      

  .)باشد تعداد و تخصص اساتید آنها اطالعات دقیقی در اختیار نمی

هاي خارج از   هاي مشترك علمی با دانشکده      دوره: هایی در این ساختار از سوي پاسخگویان ارائه شده است           شاخص

هاي کمک    هاي اینترنتی، استفاده از وسایل و شیوه        ایران، کم کردن پراکندگی دروس مقطع کارشناسی ارشد، ایجاد سایت         

  .آموزشی دیداري و شنیداري و تأسیس مقطع تحصیلی دکترا
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  ساختار اجتماعات علمی) ب

هـا و   ساختار اجتماعات علمی در ده شاخص مورد نظرسنجی قرار گرفته است و اکنـون بـه بررسـی ایـن شـاخص                

  .پردازیم نظرهاي پاسخگویان می

میان شمار اجتماعـات    . هاي علمی، نخستین شاخص در این ساختار است          شمار اجتماعات علمی و کیفیت انجمن      ـ 

پوشـانی    اي دوسویه و مثبت وجود دارد و طبیعی است که ایـن رابطـه داراي هـم                  هاي علمی رابطه    نجمنعلمی و کیفیت ا   

هایشان دلیلی بـراي جـذب بیـشتر     هاي علمی به همراه افزایش تنوع در اهداف و فعالیت    شمار باالي انجمن  . کامل نباشند 

مک به پـژوهش و فنـاوري بهتـر و آمـوزش نیـز       هاي علمی ک    شود و کیفیت انجمن     تر می   هاي متنوع   دانشجویان در گروه  

هایـشان    هاي مالی و نظارت پیاپی بر عملکـرد و فعالیـت            هاي علمی نیازمند حمایت     کنند، البته براي این منظور انجمن       می

  .دارند

هـاي ارتبـاطی      شناسی در ایران، محدود به چند مورد و آن هم با فاصـله              هاي علمی انسان    اجتماعات علمی انجمن  

  . گروهی، این فاصله را کمتر خواهد کرد-هاي پژوهشی  ها و ایجاد فرصت برگزاري همایش. با یکدیگر استزیاد 

متأسـفانه  . ـ شاخص دوم مورد بررسی در ساختار اجتماعات علمی نوع و میزان تعامالت علمی میان استادان اسـت  

اتید در زندگی و سـاعات زیـاد تـدریس آنـان            هاي گوناگون اس    این تعامل رو به بسیار کمتر شدن است و سبب آن دغدغه           

کاهش ساعات تدریس اساتید در ایـن  . است و سبب دیگر کاهش تعامالت را باید در ساختار تشکیالت علمی جستجو کرد 

  .تواند مفید واقع شود مورد می

مالت ـ نوع و میزان تعامالت علمی میان دانشجویان، شاخص دیگري است که هماننـد شـاخص بـاال، داراي تعـا                    

شـود،   اگر اندك بودن میزان تعامالت علمی میان استادان را در زمان اندك و ساختار تعـامالت جـستجو مـی   . اندکی است 

تعامالت علمی میان دانشجویان سبب     . انگیزگی آنان یافت    عالقگی و بی    پایین بودن تعامل میان دانشجویان را باید در بی        

  .هاي مطالعاتی دهند ي یکدیگر آگاه شوند و چه بسا تشکیل گروهها و دستاوردها شود که آنان از یافته می

ـ نوع و میزان تعامالت علمی میان استادان و دانشجویان، شاخصی ترکیبی است که پاسخ مشابه بـه دو شـاخص                     

 و عدم   انگیزه بودن آنان و فاصله میان این دو گروه          گرایی در میان دانشجویان و کم       افزایش مدرك . دهد  دیگر را نشان می   

 از جملـه     وجود قوانین حمایتی جهت رفاه این دو گروه که در پی انجام وظیفه صرف و بدون تعهد را همراه خواهد داشت،                    

هـاي پـایین و هـدایت     گرایش بیشتر اساتید به دانشجویان، به ویژه دانشجویان ترم. دالیل اندك بودن این تعامالت است   

  .ه استآنها عامل مهمی در کمتر کردن این فاصل

هاي علمی،  هاي علمی مربوطه و نوع و میزان تعامالت علمی میان انجمن ها و هسته  ـ تعامل دانشجویان با انجمن    

هاي این حوزه، قدم مثبتی  ایجاد منافع مشترك میان افراد و گروه   . هاي دیگري در ساختار اجتماعات علمی هستند        شاخص

  .پذیر است ا امکانه اندیشی گروه است که توسط خود اعضا و با هم

هاي علمی نقـد   رسانی در سطح ملی و برگزاري نشست تخصیص بودجه الزم، ایجاد فضایی کافی و مناسب، اطالع   

توانند در شمار تعـامالت   اند که می  ها، از جمله عواملی     ها و وزارتخانه    و بررسی، فراهم آوردن امکانات بیشتر توسط دانشگاه       

  .ثري مثبت بگذارندو افزایش کیفیت این تعامالت ا

هاي علمی اثرگـذار   اي شاخصی است که بسیار در عملکرد ساختار اجتماعات و انجمن    ـ تولید و ترویج اخالق حرفه     
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اي دغدغه گروه بسیار اندکی در این حوزه است و به شدت خودمحوري وجـود                 متأسفانه، تولید و ترویج اخالق حرفه     . است

هـاي ممکـن و موجـود در     اي شده است که به دلیل پرهیز از هرگونه چالش گونه یز به البته ساختار تشکیالت علمی ن    . دارد

هـا، کـاهش    روي ها و تک نظام علمی و نیز به سبب رقابت و حسادت و بیرون راندن حریف از میدان، افزایش خودمحوري           

  .شود اي به مراتب بیش از پیش مشاهده می اخالق حرفه

امکـان تقویـت هویـت    . که کمتر مورد توجه پاسخگویان قرار گرفتـه اسـت   تقویت هویت صنفی، شاخصی است     ـ 

از طریـق انجـام کـارگروهی و    .  کارگروهی اسـت  صنفی در ایران محدود است، بخشی از این به دلیل عدم تمایل افراد به       

را تقویـت   توان هویـت صـنفی        بسیار مؤثر است، می     تفهیم این نکته که رشد هویت صنفی در رشد علمی در سطح کالن              

  .نمود

شـکاف نـسلی در علـوم       . شـود   ـ قدرشناسی از پیشکسوتان، شاخصی است که اثر آن در طول زمـان نمایـان مـی                

اي از آنان و بازخوانی       تجلیل دوره . هاي علمی، مشکلی جدي است      اجتماعی به سبب نادیده گرفتن پیشکسوتان و حسادت       

ها، نه تنها در افزایش انگیزه در افـراد دیگـر مـؤثر اسـت، بلکـه سـبب        هاي آنان، استفاده از تجارب آنها در انجمن       اندیشه

  .شود تقویت روحی این بزرگواران هم می

شناسـی در      ایجاد تعامالت فرامحلی و فراملی، شاخصی است که سهم بسیار زیادي در باال بردن عملکرد انـسان                 ـ 

 است و دلیل آن را باید در عدم تسلط دانشجویان به زبان    رغم اهمیت آن، تعامالت فرامحلی و فراملی اندك         به. ایران دارد 

  .انگلیسی، نیز جستجو نمود

هاي بحث و تبادل نظر و رسیدن به    آگاهی و استفاده از مطالعات در سطح فرامحلی و فراملی و فراهم آوردن زمینه             

هـا و سـمینارهاي فراملـی،     همایشبرگزاري . نتایج مطلوب و به دور از جانبداري در افزایش رشد علمی نقش مهمی دارند         

گیـري از     هـاي علمـی مجـازي، بهـره         ها و نشـست     هاي اینترنتی و علمی به چند زبان و فراهم آوردن کارگاه            ایجاد سایت 

هـاي    هاي علمی با دانـشکده      ها و مطالعات در سطح ملی و فراملی به صورت دیداري و شنیداري و برگزاري دوره                 پژوهش

  .گردد کارهایی براي افزایش و تقویت تعامالت فرامحلی و فراملی می شور، از جمله راهشناسی خارج از ک انسان

  ساختار مدیریت) ج

این ساختار در هفت شاخص مورد نظرسـنجی قـرار          . ساختار مدیریت، ساختار سوم در ارزیابی وضع موجود و مطلوب است          

  : گرفته است

استقالل آکادمیک سبب محفوظ ماندن ساختار      . تار است ـ میزان استقالل آکادمیک، نخستین شاخص در این ساخ        

هاي دیگري از این استقالل که همان اسـتقالل           پاسخگویان به جنبه  . شود  درون دانشگاه از حوادث و جریانات سیاسی می       

ـ    شناسـی از دروس جامعـه   ترین آنان، استقالل رشته و دروس انسان  مهم. اند  علمی است اشاره کرده    ن شناسـی و اسـاتید ای

  .هاي بومی رشته است و نیز تدریس نظریه

 شیوه تعیین و انتخاب مدیران، شاخص بسیار مهمی است که ساختار مـدیریت را بـسیار تحـت تـأثیر خـود قـرار        ـ 

توانایی علمی فرد، سوابق کاري و اخالقی، سابقه        : هایی که براي انتخاب مدیر مطرح شده است عبارتند از           ویژگی. دهد  می

اي باشد که فردي از پایه براي این کار در نظر گرفته شـود، در   گونه انتخاب مدیران باید به«تگی و کارایی،    مدیریت، شایس 
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هاي الزم در این خصوص را دریافت نماید تا بتواند دید هرچه بهتري نسبت به وظیفـه خـود             طول زمان تجارب و آموزش    

مدیري که مدام از مقامی به مقام دیگر رود، فرصـت درك ژرف  . دهنده مناسبی میان علم و عمل باشد داشته باشد و پیوند 

  ).، اعضاي هیأت علمی4پرسشنامه شماره (» یابد را نمی

در حال حاضر با کمبود مدیران باتجربه و متخصص مواجه هستیم و انتخاب مدیران بیشتر براساس روابط صـورت          

  .رسد در جهت گزینش مدیران ضروري به نظر میبراي پیشگیري از این موضوع تدوین اصولی . گیرد تا ضوابط می

هایی است که در پیـشبرد ایـن علـم سـهم بـاالیی دارد؛ امـا در حـال حاضـر                   ساالري، از شاخص    ـ میزان شایسته  

. باشد و یا کمتـر متـداول اسـت    ساالري متداول نمی در حال حاضر شایسته  «. گیرد  ها کمتر براساس آن صورت می       انتصاب

  ). اعضاي هیأت علمی2پرسشنامه شماره . (»کند ساالري را مشخص می سر گذاشتن، مام شایسته عمل، عالقه و پشت

ها شاخصی است که احترام بـه سـاختار مـدیریت و دوام آن را بیـشتر         گیري  ـ میزان توجه به خردجمعی در تصمیم      

فی دیگر، احترام و توجه به خردجمعـی        توان گفت رابطه متقابلی میان این دو وجود دارد و از طر             اي که می    گونه  کند، به   می

شـود و   در حوزه علوم اجتماعی معموالً در ظاهر توجه به خردجمعـی مـی    . شود  سبب احترام به خرد فرد تصمیم گیرنده می       

توجه بـه خردجمعـی     . یابد  شود، اما نتیجه معموالً با داشتن حق وتو براي گروه یا فرد خاصی تغییر می                مظاهر آن حفظ می   

  .گردد ها و افزایش اجماع می ها و خودمحوري روي تکسبب کاهش 

عدالتی شده است و براساس حق وتو انجـام   دهی، شاخص دیگري است که دستخوش بی ـ نظام ارزشیابی و پاداش 

هاي علمی و اخالقی و با منطق و ضابطه همـراه باشـد و نـه        شود؛ در حالی که باید براساس ارزشیابی عادالنه، توانایی          می

  . رابطه

گرایـی   ضـابطه «. گرایـی داده اسـت   گرایی شاخصی است که جاي خود را در بیشتر موارد به رابطـه       ـ میزان ضابطه  

ها و  توجه به ضوابط و متعهد بودن به آن در مجموعه   . اي مطرح نباشد    شود که منافع گروه یا شخص ویژه        زمانی انجام می  

پرسـشنامه  (» گرایی و رویکردي مثبت خواهد شد انجام ضابطهتوجه به تخصص و تجربه در آن از مواردي است که سبب           

رو، بـا داشـتن      نماید و از ایـن      گرایی بیشترین ضربه را به فضاي علمی وارد می          باید توجه داشت که رابطه    ). ، مدیر 2شماره  

  .معیارهاي صحیح انتخاب افراد مانع از انتخاب آنها از طریق رابطه شد

هنگامی که اصـول  : هاي دیگر است  ابت علمی، شاخصی است که در گروه شاخص       ـ ایجاد فضایی مناسب براي رق     

البتـه  . مندي و روابط علمی و اخالقی انجام گیرد، طبعاً فضایی مناسب جهت رقابت علمی بـه وجـود خواهـد آمـد          و قانون 

 باشـد تـا از   ایجاد فضایی براي رقابت علمی باید همراه با یک سري اصول و قـوانینی در چـارچوب مـشخص و منعطـف                    

 علمی سـبب کـسب تجربـه، بـروز نبـوغ و خالقیـت               فضاي مناسب رقابت  . ها و تحقیرهاي علمی پیشگیري کند       باندبازي

  .کند شود و از انحصارگرایی جلوگیري می می

  ساختار منابع و تجهیزات) د

. ناسی در ایـران اسـت  ش ساختار منابع و تجهیزات، آخرین ساختار مورد بررسی وضع موجود و مطلوب ساختار انسان 

  :ساختار منابع و تجهیزات با هفت شاخص سنجیده شده است

ـ فضاي کالبدي و فیزیکی مراکز آموزشی و پژوهشی، این شـاخص سـهم مهمـی در افـزودن کیفیـت آمـوزش و           
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فضا براي آموزش حکم جسم را دارد و محتواي آموزش حکم روح؛ اختصاص فـضاي آموزشـی و پژوهـشی        . پژوهش دارد 

سازي است، باید تمام یـا حـداقل          هنگامی که وظیفه دانشگاه انسان    : رسد  سب براي آموزش و پژوهش الزم به نظر می        منا

  .ساز باشد بخش بزرگی از نیازهاي انسان را پاسخگو باشد تا بتواند انسان

نخـستین   امکانات و تجهیزات آموزشی و پژوهشی، شاخصی اساسی در زمینه آموزشی و پـژوهش و از نیازهـاي                    ـ 

افزایش بودجه و فـراهم  . اند هاي پژوهشی اندك ه این امکانات به میزان شمار دانشجویان، شمار منابع مکتوب و حوز       . است

هاي تخصصی و حتی راحت بودن میز         ، سایت   هاي تألیف شده روز، مقاالت علمی       کتاب. آوردن منابع و امکانات الزم مانند     

  .باشند امکاناتی در این حوزه می نیازهاي  کننده ها، برطرف و صندلی

. مهري قرار گرفته دیگـري اسـت   هاي آموزشی و پژوهشی، شاخص مهم و مورد بی ـ منابع مالی الزم براي فعالیت  

هاي متفاوتی دارد، در برخی از مراکـز          این شاخص به ویژه براي دانشجویان بسیار اندك است و در مراکز گوناگون، میزان             

مازاد بر مهم بودن کم و کیف . شود، و در برخی دیگر اندك است      است، اما از آن استفاده درست نمی      این منابع مالی کافی     

شـود و کـل    در بسیاري از موارد بودجه در زمان مناسبی اختـصاص داده نمـی  «: منابع مالی، زمان ارائه آنان نیز مهم است     

موقع بودجه براي اجراي طرح  ز موارد مانع رسیدن بههاي اداري در بسیاري ا شود؛ گیر و بست  طرح به فراموشی سپرده می    

  ). ، اعضاي هیأت علمی4پرسشنامه شماره (» شود می

بـا در نظـر گـرفتن       . هاي سرانه دانشجو، شاخصی است که نسبت به تورم و هر سال باید تجدید نظر شود                 ـ هزینه 

هایی ماننـد   وم اجتماعی به مراتب کمتر از رشتههاي سرانه دانشجویان رشته عل   متوسط نیازها در شرایط دانشجویی، هزینه     

  .پزشکی است؛ در حالی که اینان پزشکان تن هستند و عالمان علوم اجتماعی پزشکان اجتماع و فرهنگ

شناس نمود   ترین کمبود منابع انسانی در نبود و کمبود اساتید متخصص انسان            نخستین و مهم  : ـ منابع انسانی الزم   

براي غلبـه بـه ایـن مـشکل بایـد راه ورود عالقمنـدان و                . یگر این کمبود در فقدان دوره دکتراست      یابد و نمود مهم د      می

  .هاي خارج از کشور هموار گردد نخبگان این رشته به دانشگاه

در بـسیاري از  . گـردد  باشد و انگیزه سبب تقویت ساختار ایـن رشـته مـی    ساز می ـ تسهیالت رفاهی شاخص انگیزه    

اند و نیز پژوهشگران در هنگامی که اقدام         دانشجویان از نظر جا و مکان زیست در استرس و اضطراب          موارد دیده شده که     

شوند و تنگی امکانـات باعـث    موقع برخوردار نمی کنند به سبب گیر و دارهاي اداري، از تسهیالت رفاهی به     به پژوهش می  

 با خیالی آسوده به کار آموزش و پژوهش بپردازنـد، در            پژوهشگران و اساتید باید   . زده به پایان رسد     شود که طرح شتاب     می

  .گیرد روند و مسائل اقتصادي در اولویت کار آنان قرار می حالی که براي گذران زندگی به کسب درآمد بیشتر می

یکـی  . اند  باشد و پاسخگویان اندکی به آن پرداخته        ـ پردیس مناسب براي کنشگران واپسین شاخص مورد نظرسنجی می         

ضاهاي مناسب براي تعامل میان اساتید و دانشجویان، اردوهاي دانشجویی به همراه اسـاتید اسـت و از طریـق ایـن پـردیس         از ف 

  .آید هاي دانشجویان و اساتید فراهم می هاي پژوهشی و قابلیت فضایی مناسب براي تعامالتی بیشتر و آشنایی با انگیزه
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  شناسی در ایران  نساننگاشت دانشی وضع موجود و مطلوب ا. 4فصل 

  شناسی وضع موجود و مطلوب کنشگران انسان) الف

هـایی در نظـر       شناسـی، شـاخص     براي سنجیدن نظر پاسخگویان در زمینه وضع موجود و مطلوب کنشگران انسان           

شناسـی و سـپس وضـع موجـود و مطلـوب       اکنون به بررسی وضع موجود و مطلوب استادان رشـته انـسان       . اند  گرفته شده 

  .پردازیم  شناسی می جویان رشته انساندانش

   استادان.1

شناسـی،   تر گفته شد، بـراي سـنجیدن وضـع موجـود و مطلـوب اسـتادان رشـته انـسان                     گونه که کمی پیش     همان

  :شوند اي جداگانه بررسی می گونه اینها شامل پنج شاخص هستند که هر کدام به. هایی در نظر گرفته شده است شاخص

هاي دیگر بسیار اثر گـذارده    علمی، نخستین شاخص مهم در این ساختار است که بر شاخصـ شمار اعضاي هیأت   

شناس متخصص در این حوزه بسیار اندك است و اساتید ایـن رشـته بـه ویـژه در                     شمار اعضاي هیأت علمی انسان    . است

ها  پردازند و این دانشگاه ناسی میش شناسانی هستند که به تدریس دروس انسان    هایی غیر از دانشگاه تهران، جامعه       دانشگاه

  .اند در مواردي از داشتن اساتید متخصص در این رشته محروم

هـاي متفـاوتی را از اسـاتید بیـشتري بگذراننـد و در       شود که دانشجویان درس شمار باالي اساتید نه تنها سبب می  

شـود و   تر مـی    هاي متنوع   ها و تخصص    یشطول یک ترم چند درس را با یک استاد نگذرانند، بلکه سبب افزایش تنوع گرا              

شـناس ضـروري      رو، جذب اساتید متخصص انسان      از این . شود  تر می   هاي متنوع   منجر به تربیت افراد متخصص در گرایش      

  .هاي معتبر فرستاد التحصیالن ممتاز و برجسته را جهت اخذ مدرك دکترا به دانشگاه رسد و اینکه فارغ به نظر می

. گـذارد  سنجد بر کیف نیـز اثـر مـی    ، این شاخص اگرچه کم قضیه را می)کمیت(شی ـ پژوهشی   توان علمی آموزـ 

براساس مطالب بیان شده در شاخص نخست، باید گفت که اندك بودن شمار اساتید بر این توان از لحاظ کمـی و کیفـی                        

باشـد، ماننـد    هـایی ممکـن مـی    یتالبته باال بردن توان علمی آموزشی ـ پژوهشی اساتید از طریـق جـذاب   . اثر داشته است

البته جـذب نیروهـاي   . هاي پژوهشی و مواردي دیگر هاي پژوهشی و مطالعاتی، کمک هزینه      هاي مطالعاتی، بورس    فرصت

  .شود متخصص جوان با افزایش این توان نیز منجر می

قـه دانـشجویان بـه    ـ انگیزه و عالقه به آموزش و پژوهش شاخصی است که در بسیاري از موارد بر انگیـزه و عال               

ورزد، این عشق را به دانـشجویان   استادي که خود به کارش عشق می: گذارد پژوهش و ادامه تحصیل در این رشته اثر می    

شود ارج نهـادن و نکوداشـت اسـاتید و فـراهم              گردد و خود استاد نیز ترغیب می        نماید و سبب شکوفایی ایشان می       القا می 

ش، پژوهش و تالش در برطرف کردن نیازهاي اساتید و نظارت دقیـق بـر روابـط آنهـا و                    آوردن امکانات کافی براي آموز    

  .شود ایجاد قوانینی در این زمینه، سبب تقویت این انگیزه و عالقه می

اي در میـان      اخالق حرفه . اي، شاخصی است که دچار بحران شده است و نیاز به بازنگري ژرف دارد               ـ اخالق حرفه  

افرادي که به دالیل گوناگون غیر  : پردازند، بیشتر از اساتید دیگر وجود دارد        ه به پژوهش و آموزش می     اساتیدي که با عالق   
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  .آورند، منافع فردي برایشان ارزشمندتر است از عالقه به این رشته روي می

ایـن هویـت در حـوزه    . اي اسـت   ـ هویت صنفی شاخصی است که بسیار متـأثر از شـمار اسـاتید و اخـالق حرفـه                  

شناسی، بیشتر از آنچه که       هاي غیردولتی در حوزه انسان      براي این منظور تشکیل انجمن    . شناسی شکل نگرفته است     انانس

شناسی و انجام امور پژوهشی و اجرایی در این کانون، الزم به نظـر      التحصیالن انسان   تشکیل کانون فارغ  . هست باید باشد  

نامه و قوانین منطبق به آن در حوزه پژوهش و آموزش و               تدوین آیین  شناسان و   رسد و نیز تشکیل انجمن حقوق انسان        می

  .چاپ و حقوق معنوي مربوط به آن

   دانشجویان.2

بررسی وضع موجود و مطلوب دانشجویان نیز در پنج         . دانشجویان همانند اساتید از کنشگران اساسی این ساختاراند       

  .شاخص صورت گرفته است

اخیر شمار دانشجویان این رشته بـه ویـژه در مقطـع کارشناسـی بـه دلیـل                  هاي     در سال  :ـ شمار دانشجویان  

اند؛ در حالی که ایـن   هاي آزاد، رشد باالیی داشته هاي کشور به خصوص دانشگاه شناسی در دانشگاه    افزایش تأسیس انسان  

توانـد     دانشجویان اگرچه می   افزایش شمار . افزایش شمار دانشجویان با شمار اساتید و بازار کار و اشتغال همراه نبوده است             

براي رفع ایـن  . امري مثبت تلقی شود، چگونگی ورود و رتبه و شرایط روحی و توان آنها باعث ایجاد مشکالتی شده است            

  .رسد هاي قبولی در کنکور الزم به نظر می مسائل باال بردن رتبه

به افزایش این قابلیت نشده است،  افزایش شمار دانشجویان الزاماً منجر :هاي آموزشی ـ پژوهشی  ـ قابلیت

هـاي پژوهـشی    هاي آموزشی دانشجویان بهتر از قابلیـت  قابلیت. اما منجر به حضور افراد بیشتري با این قابلیت شده است   

  .شود هاي پژوهشی باال سبب شکوفایی هر چه بیشتر آنان می شناسایی دانشجویان با قابلیت. آنان است

 اسـتادان سـهم بـاالیی در ایجـاد و پـرورش ایـن انگیـزه و عالقـه در               :ناسیش   انگیزه و عالقه به انسان     -

گرایی جاي بیـشتري را نـسبت بـه           هاست، مدرك   تر از سایر رشته     از آنجایی که ورود به این رشته آسان       . دانشجویان دارند 

 باید به طـور جـدي       انگیزه و عالقه، به خود اختصاص داده است؛ از این روي، در مراحل گزینش دانشجویان این شاخص                

البته عواملی ماننـد وجـود   . شود گرا می عالقه و مدرك کنترل و ارزیابی شود و این امر سبب کاسته شدن از حضور افراد بی      

هاي میدانی و اسنادي از طریق در اختیار قرار دادن امکانات و تـسهیالت و      هایی براي پژوهش    اساتید ورزیده، ایجاد انگیزه   

  .شود مکان ادامه تحصیل در مقطع دکترا، سبب تقویت این عامل میبازار کار و نیز ا

توان گفت که پیشینه تحصیلی آیا نقش و اثر مثبتی               از آنجایی که به درستی نمی      : رشته و پیشینه تحصیلی    -

. ر استبر روند آموزش و پژوهش دارد یا خیر، قرار دادن ضوابط و مقرراتی براي پذیرش دانشجویان و سنجیدن آنها مهمت             

اند، چرا که آنها در بیشتر موارد بـا شـناخت کـافی     تر از سایرین عمل کرده در مواردي افراد با پیشینه تحصیلی دیگر موفق     

در موارد دیگري با تحقیر و یا . اند  شناسی نیز استفاده کرده     اند و از پیشینه تحصیلی خود در حوزه انسان          وارد این رشته شده   

  .گرایی مواجه هستیم مدرك

شناسی در بیشتر موارد، به دلیل عـدم کـاربردي شـدن و عـدم                  انسان :شناسی   پنداشت صحیح از انسان    -

شناسی بر پنداشت درست اثر گذارده است، حتی  شناخت مسئوالن رده باال در حاشیه قرار دارد و این به حاشیه رفتن انسان    
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تعریف دقیـق  . د و دید مبهمی نسبت به این رشته دارند رسن  دانشجویان این رشته پس از چند ترم، به پنداشتی درست نمی          

هـاي تحـصیلی و ایجـاد شـناخت درسـت در       هاي آموزشی و پژوهـشی در طـی سـال           و درست این رشته از طریق برنامه      

  .دانشگاهی سهم مهمی در ایجاد پنداشت صحیح خواهد داشت مشاوران دبیرستان و پیش

  شناسی سانوضع موجود و مطلوب کم و کیف عملکرد ان) ب

  پژوهش. 1

اي و  دهنده شمار پژوهشگران، درصد پژوهشگران برندگان جوایز ملـی و منطقـه     هاي آماري که نشان     براساس داده 

المللی و شمار مراکز پژوهشی فعال در زمینه این علم وجود دارد، باید گفت کـه پـژوهش و پژوهـشگران ایـن رشـته                           بین

  .یگاه علمی کنونی کشور در سطح پایینی هستندنسبت به کشورهاي دیگر و با توجه به جا

کمیته شناسایی موانع پژوهش و نـوآوري، موانـع   . موانع موجود بر سر راه پژوهش از چند دیدگاه قابل بررسی است       

  :ها و نوآوري را به هفت گروه تقسیم کرده است پژوهش

  موانع مربوط به مدیریت، سیاستگذاري و نظام پژوهشی،. 1

  ط به فرهنگ پژوهش،موانع مربو. 2

  موانع مربوط به پژوهشگران،. 3

  موانع مربوط به فضاي استاندارد علمی و پژوهش،. 4

  موانع مربوط به قوانین و مقررات پژوهشی،. 5

  ها و امکانات پژوهش، موانع مربوط به بودجه پژوهش. 6

  ).1382کمیته موانع پژوهش و نوآوري، (موانع مربوط به بکارگیري نتایج پژوهش . 7

  :توان چنین خالصه نمود  از دیدگاهی دیگر مشکالت موجود در زمینه پژوهش را می

  موانع مربوط به نظام پژوهشی، .1

  موانع مربوط به معیشت و رفاه پژوهشگران،. 2

  ).33 و 32: 1385منصوري، (موانع مربوط به مسائل پشتیبانی . 3

  :پردازیم پژوهش از بعد پژوهشگران میتري به بررسی مسائل موجود در  اکنون به صورت مشخص

  عدم توجه به ارزش وقت پژوهشگر و برخورد غیر اقتصادي با جامعه پژوهشگران،. 1

  سپري شدن قسمت عمده وقت و حواس پژوهشگران براي حل مشکالت جاري زندگی،. 2

شکالت و هـاي تخصـصی خـود بـراي پاسـخگویی بـه مـ         روي آوردن پژوهشگران به کارهاي خـارج از حـوزه         . 3

  .کنند  فرساي زندگی در اثر نارسایی حقوق و دستمزدي که به عنوان پژوهشگر دریافت می هاي طاقت هزینه

  کاري و یا پاداش پژوهشگران، وجود مانع اداري در پرداخت حقوق و مزایا، اضافه. 4

  فقدان امنیت شغلی و آرامش فکري در مورد حال و آینده زندگی براي پژوهشگران،. 5

ها و مراکز پژوهشی به واحدهاي تابع وزارت فرهنـگ         انحصار قانون اصالح حقوق اعضاي هیأت علمی دانشگاه       . 6
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  و آموزش عالی،

هـا     دانشگاهی با مؤسـسات اجرایـی از لحـاظ پـژوهش           –مند میان مراکز پژوهشی       اي نظام   فقدان حضور رابطه  . 7

  ).1374، توسلی 1375زاده  ، لهسایی1383منصوري (

هاي آن    زمینه  رسی و شناخت مسائل موجود در زمینه پژوهش به بررسی وضعیت پژوهش مطلوب و پیش              پس از بر  

هـاي اجتمـاعی، کـار و تـالش           در کشورهاي پیشرفته به سبب شناخت اهمیت بنیـادي و کـاربردي پـژوهش             : پردازیم  می

ن پژوهشگران در واقع براي انجام ای. شود پژوهشگر به صورت انفرادي و یا در چارچوب مؤسسه پژوهشی باارزش تلقی می 

  :نیاز اساسی برخوردارند دادن کارهاي خود از چندین پیش

  .شود از آزادي پژوهشی برخوردارند و همین امر مانع کتمان شدن حقایق می. 1

هاي مختلف مـادي و       پژوهشگران از آسایش فکري نسبتاً خوبی برخوردارند، که الزمه آن تأمین بودن در زمینه             . 2

  .ی استعلم

  . گیرند به سبب رقابتی که وجود دارد، اگر کارشان باارزش باشد در صحنه رقابت پاداش الزم را می. 3

زاده،   لهـسایی (پژوهشگران اجتماعی در این کشورها به سبب ساختار سیاسی از مـصونیت سیاسـی برخوردارنـد                 . 4

1375 :98.(  

. 3تأکیـد بـر پـژوهش،    . 2وجود اهـداف مـشخص،   . 1: هایی است   یک سازمان پژوهشی مطلوب نیز داراي ویژگی      

. 7منابع و امکانات و نیروي انـسانی،  . 6ها،  ها و شبکه ارتباط با سایر سازمان. 5سازمان غیرمتمرکز،   . 4مدیریت مشارکتی،   

  ).73-77 :1376بالند،(رهبري . 8 و  ها و گزینش پاداش

  آموزش . 2

هـاي    التحـصیالن دوره    شـمار فـارغ   :  بـه آمـوزش وجـود دارد       هاي مربـوط    دو شاخص اساس در کنار سایر شاخص      

التحصیالن این رشته در دوره       شمار فارغ . کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا و نسبت اعضاي هیأت علمی به دانشجویان           

یابـد و در دوره دکتـرا بـه     کارشناسی در سطح بـاالیی قـرار دارد و در سـطح کارشناسـی ارشـد ایـن شـمار کـاهش مـی                     

دانشجویان در این رشته در     ) اعضاي هیأت علمی  (نسبت دانشجو به استاد     . شود  التحصیالن خارج از کشور محدود می       غفار

مثالً در دانشگاه تهران که شرایط بهتري دارد این نسبت با احتساب اساتید مدعو بـه زحمـت      (باشد    سطح بسیار پایینی می   

  ).رسد  می20/1به 

  :توان اینگونه برشمرد آموزش وجود دارد، را میبرخی از مشکالتی که در زمینه 

  .آموزش، توانایی سازگاري با نیازهاي واقعی دانشجویان و جامعه را ندارد. 1

هاي درسی آموزش عالی براي نظامی متمرکز و با اندك توجهی بـه نیازهـاي کـشور طراحـی و تـدوین                        برنامه. 2

  .اند شده

پژوهی بـه حـل مـسائل        هاي پژوهشی و دانش     موزش مؤثر و فعالیت   کانون توجه اعضاي هیأت علمی به جاي آ       . 3

  .معیشتی سوق داده شده است

  .اي برخوردار نیستند هاي علمی از جایگاه ویژه هاي مالی براي فعالیت پاداش. 4
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آموختگان و اشتغال بـسیاري از آنـان          گسترش آموزش بدون توجه کافی به نیازهاي جامعه، سبب بیکاري دانش          . 5

  ).34-36: 1382آراسته، (اغل غیرمرتبط با رشته تحصیلی شده است در مش

)  واحـد 60معـادل  ( درس 30 تخصصی و –اجباري )  واحد44معادل ( درس 21شناسی داراي    در حال حاضر انسان   

  . است6 و شمار اعضاي هیأت علمی آن 13شمار اساتید این رشته .  انتخابی است–تخصصی 

  فناوري. 3

چرا که بسیار انـدك     . باشد  دهنده وضعیت مطلوبی نمی     شناسی در ایران، نشان     ت فناوري انسان  در حال حاضر وضعی   

. گـردد  اي باز می رشته اي و برون    رشته  این مسئله به چند نکته درون     . شود  هاي عملی می    هاي علمی ایشان، استفاده     از یافته 

  :کنیم  میاي اشاره رشته اي و سپس به مسائل برون رشته نخست به مسائل درون

شناس، این اساتید مجبورند زمان بیشتري را به آموزش اختـصاص             به سبب اندك بودن اساتید متخصص انسان      . 1

  .شود هاي کمتري تولید می دهند تا پژوهش، از این روي، یافته

ه مسائل شوند بیشتر ب به سبب عدم شناخت کافی و آسانی ورود به این رشته، دانشجویانی که وارد این رشته می. 2

  .پردازند تا پژوهش آموزش می

هـاي   ریزان در استفاده از یافتـه    در حاشیه بودن این رشته سبب گمنامی این رشته و در نتیجه عدم تعامل برنامه              . 3

  .بینیم هاي علوم اجتماعی نیز می البته این وضعیت را ما در سایر رشته. گردد ایشان می

ریـزان تـرجیح    هـاي بـاالیی دارد و از ایـن روي برنامـه     پژوهش نیاز به بودجه هاي    اساساً استفاده علمی از یافته    . 4

هاي علوم اجتمـاعی و   هاي فنی اختصاصا دهند تا رشته هاي پژوهش رشته دهند این بودجه را به استفاده عملی از یافته         می

  .شناسی یا انسان

اهداف و محورهاي مهم توسعه علوم اجتماعی براساس سـند      . 5فصل  

  ساله در ارتباط با توسعه علمی کشور داز بیستان چشم

  پژوهش،. 1

  آموزش،. 2

  .فناوري. 3

  ).شود جناب دکتر عبداللهی ظاهر این بخش به صورت عمومی توسط خود جنابعالی ارائه می(
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هـاي علمـی در    بـر یافتـه   بخش سوم ـ ارائه پیشنهادهاي مبتنی 

ـ         جهت توسعه انسان   داف شناسی در راستاي کمک به تحقق اه

  انداز  مورد توجه در سند چشم

  )هاي نظري برنامه(راهبردها . 6فصل 

شناسی در پـژوهش، آمـوزش،        هایی نظري در جهت توسعه انسان       شود تا راهبردها و برنامه      در این فصل تالش می    

  .پژوهش و فناوري ارائه گردد

   پژوهش.1

  :پردازیم  در جهت پیشبرد آن میشناسانه  هاي انسان اکنون به بیان چند راهبرد در زمینه پژوهش

کمیته شناسایی  (» ایجاد فرهنگ نیاز به پژوهش، نوآوري، پژوهش باوري و فضاي علمی و پژوهشی در کشور              «. 1

  ).1382موانع پژوهش و نوآوري، 

شناسانه نقش بیشتري در تحلیل مسائل عمده دنیاي مدرن، در زمینه مسائل شهري، صنعتی  هاي انسان پژوهش. 2

  .ستی داشته باشندو زی

هاي اجتماعی جدید زنده شوند و موضوع ربـط دانـش اجتمـاعی و فلـسفه در        هاي کهن در کنار پژوهش      سنت«. 3

  ).60:1374توسلی، (» حوزه علوم اجتماعی نادیده انگاشته نشود

هیتش رشـد  گونه که درخت بنـا بـه مـا    همان: مثابه یک زیستار مانند درخت نگریسته نشود  به مقوله پژوهش به   . 4

به پژوهش باید به عنوان یک مقوله مهم . کند، مگر آنکه به آن نرسد؛ پس پژوهش هم بنا به ماهیت آن باید رشد کند       می

  .اجتماعی نگریسته شود

زاده،   لهـسایی (» هـاي اجتمـاعی اختـصاص داده شـود          هـاي کـافی دولتـی و خـصوصی بـه پـژوهش              سرمایه«. 5

104:1375.(  

 شناخت مسائل اجتماعی و بیان آنها در گرو افزایش کمیت و کیفیت امکانات و نیروهـاي         باید در نظر گرفت که    . 6

  .انسانی ماهر و تسهیالت و نیز امکانات چاپ و نشر است، پس کمبودهاي موجود در این زمینه باید برطرف گردد
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   آموزش.2

  : پردازیم اسی مؤثرند، میشن رسد در جهت توسعه انسان در اینجا به بیان راهبردهایی کلی که به نظر می

کم نظارت و نه دخالت هـر         ها و استقالل آکادمیک و یا دست        کاهش هرچه بیشتر قدرت دولت در اداره دانشگاه       . 1

  .چه بیشتر براي جلوگیري از گریز از استانداردهاي تعریف شده در مجامع علمی معتبر

  . مشارکت دولتافزایش مشارکت بخش خصوصی در اداره مراکز آموزشی و کاهش. 2

  .هاي گروهی بندي هاي علمی، با پرهیز جدي از هرگونه قطب هاي آموزشی در برنامه افزایش قدرت گروه«. 3

  .هاي علمی و مراکز پژوهشی همسو با نیازهاي جامعه افزایش آزادي. 4

  .آمیز هاي تعصب ها در برابر سیاست افزایش قدرت دانشگاه. 5

  . عالقمندان در ورود به آموزش عالیهاي برابر براي ایجاد فرصت. 6

  .هاي مالی از دانشجویان حمایت. 7

: آراسـته (گیري از نظریات علمی و دانشگاهی براي حل مسائل اجتمـاعی              ها و بهره    افزایش پاسخگویی دانشگاه  . 8

  ).37و36:1382

   فناوري.3

یکدیگر شبیه هستند، ما از بیان جداگانه آنها به         شناسی بسیار به      از آنجایی که راهبردها و راهکاري موجود در زمینه انسان         

  .نماییم و به بیان آنها در راهکارهاي عملی خواهیم پرداخت سبب پرهیز از تکرار گویی خودداري می

  راهکارهاي عملی و اجرایی. 7فصل 

منجر به راهکارهـا و    در موارد بسیاري، به ویژه در زمینه مسائل آموزشی، پژوهشی و فناوري دیده شده است که راهبردها                  

در فـصل  . لطـف نبـوده اسـت    اند؛ به همین سبب بیان راهبردها و راهکارها جدا از هم چنـدان بـی           هاي عملی نشده    برنامه

  .گردند پیشین راهبردها بیان شدند، در این فصل راهکارها در سه محور اساسی پژوهشی، آموزش و فناوري بیان می

   پژوهش.1

کارهاي زیرساختی الزم در زمینه پژوهش که کمیته شناسایی موانـع پـژوهش و نـوآوري آن را         در این قسمت به بیان راه     

  :پردازیم مطرح کرده است، می

  هاي کشور، ساماندهی نظام مدیریت پژوهش. 1

  محوري، اصالح نظام آموزشی در راستاي پژوهش. 2

  المللی، ایجاد فضاي همکاري بین. 3

   و جلب رضایت عمومی آنان،عزم ملی جهت استقرار دانشمندان. 4

  ساماندهی مقررات و قوانین پژوهشی،. 5



شناسی هاي علمی در جهت توسعه انسان ارائه پیشنهادهاي مبتنی بر یافته
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  ها و فراهم نمودن تجهیزات، امکانات و مواد پژوهشی، ساماندهی منابع مالی در راستاي رشد پژوهش. 6

  .ها در کشور کارگیري نتایج پژوهش نحوه به. 7

  آموزش. 2

طور خـاص     شناسی به   طور کلی و رشته انسان      علوم اجتماعی به  توانند در جهت توسعه       برخی از راهکارهاي آموزشی که می     

  :مهم باشند، عبارتند از

ها براساس ضوابط آکادمیک جاري       بندي رشته   هاي علوم اجتماعی و روزآمد کردن تقسیم        اصالح ساختاري رشته  . 1

  .در جهان

  .هاي علوم اجتماعی و روزآمد کردن آنها اصالح محتوایی برنامه. 2

  .تواند مهمترین و تأثیرگذارترین قسمت این کار باشد شناسی می بومی کردن انسانتالش در . 3

هـاي علـوم اجتمـاعی در         براي بازسازي آموزش رشـته    «: بریم  اي از دکتر توسلی به پایان می        سخن خود را با گفته    

» ه علـوم اجتمـاعی نیازمنـدیم   ها مقداري بودجه دولتی نیازمندیم؛ اما بیشتر از آن به یک فرهنگستان ملی در حوز    دانشگاه

  ).73:1374توسلی، (

  فناوري. 3

اي و اقـدامات زیرسـاختی    شناسی دست یافت، نیاز بـه اصـالحات پایـه    به طور کلی براي اینکه بتوان به فناوري در انسان         

  .وجود دارد

و در میـان سـایر      هاي این رشته در نزد مشاوران مقطع متوسط           ها و فعالیت    نخستین گام شناساندن اهداف، قابلیت    

  .هاي علوم اجتماعی است هاي دانشگاهی و حتی رشته رشته

  .گام دوم، داشتن معیارهایی براي گزینش اساتید و دانشجویان است

  . هاي صنعت، خدمات و کشاورزي هاي پژوهشی مشترك با بخش گام سوم، انجام طرح

  .هاي علمی افتههاي عملی از ی و گام چهارم، ایجاد و تقویت هویت صنفی در حمایت

  بخشی الزامات زیرساختی و برون. 8فصل 

  پژوهش. 1

ها و نقاط ضعف، اهداف پژوهـشی و آموزشـی و نیـز ارائـه                از طریق وضعیت موجود پژوهش و آموزش و شناسایی کاستی         

ر زمینـه   آنچـه کـه د    . توان به الزامات زیرسـاختی رسـید        راهبردها و راهکارهایی در زمینه پژوهش، آموزش و فناوري، می         

شناسـانه اسـت و     هـاي انـسان     شناس در زمینه پـژوهش      الزامات پژوهشی مشخص است تربیت نیروي انسانی ماهر انسان        

هـاي   شناسی است و تخصیص بودجـه  هاي انسان  سپس، تهیه فهرستی از نیازهاي پژوهشی جامعه و ارائه آنها به دپارتمان           



  شناسی سند نقشه جامع علمی کشور در رشته انسان
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  .ها الزم جهت انجام این پژوهش

  آموزش. 2

شـناس بـه جهـت تـدریس      جـذب اسـاتید انـسان    . کنـد   زامات زیرساختی کمک شایانی به الزامات آموزشی مـی        شناخت ال 

  .ترین این الزامات است شناسی از نخستین و مهم هاي دروس انسان آموزش

  فناوري. 3

اسـت کـه    هـایی     گیرد ایجاد مؤسسات و یـا فرهنگـستان         هاي فناوري قرار می     ترین موردي که در اولویت      نخستین و مهم  

  .هاي کلیدي و مهم جامعه معرفی نماید شناسانه را در ارگان هاي انسان پژوهش

  ها گذاري اولویت. 9فصل 

  پژوهش. 1

  .هایی در زمینه پژوهش دارد اي بنا بر اهداف و تعریف خود، اولویت هر رشته

ف پژوهشی خود را در     شناسی به عنوان علمی که هدفش شناخت انسان، فرهنگ و اجتماع است، محور اهدا               انسان

  .نماید شناخت این محور اساسی و اقدامی در جهت رفع مشکالت موجود در این محورها، بیان می

افـزایش مهـاجرت بـه شـهرهاي بـزرگ، از بـین رفـتن        : با توجه به تغییرات سریع جامعه ایـران، تغییراتـی ماننـد          

، از بین رفتن ...زبانی، گفتاري، رفتاري، پوشاك، تغذیه و  هاي بومی و توجه بیشتر به فرهنگ پایتخت در ابعاد             فرهنگ  خرده

هـا، از     رنگ شدن استفاده از کاریز و فرهنگ آن، از بین رفتن استفاده از کبوترخانـه                هاي بومی و سنتی مانند کم       تکنولوژي

هـاي   و یـا بافتـه  هاي بومی و سنتی مانند عبا بافی که اکنون در حال از بین رفـتن اسـت    میان رفتن بافندگی و ریسندگی    

هایی در جهت چرایی از میان رفتن  شناسی را در انجام پژوهش    هاي انسان   عشایري و یا صدها مورد دیگر، اهمیت پژوهش       

اند و این جایگزینی و از بین         آنها، و نیز چرایی پیدایش و روند تکاملی آنها و بررسی اینکه چه چیزهایی جایگزین آنها شده                

  .هاي گوناگون تواند داشته باشد در فرهنگ و اقتصاد ایران از دیدگاه ر سنتی چه نقشی میرفتن صدها فرهنگ و ابزا

شناسان   از دیدي دیگر، صدها فرهنگ و خرده فرهنگ و ابزار جدید وارد جامعه ما شده است، در این بعد نیز انسان                    

  .نگ جامعه و یا برخورد میان فرهنگیوظیفه مهمی برعهده دارند، مانند شناسایی آنها و کاربرد آنها با توجه به فره
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  پیشگفتار

آشنایی با وضعیت گذشته و حال آموزش و پژوهش در زمینـه ارتباطـات اجتمـاعی و ترسـیم دورنمـاي آینـده آن                        

آوري اطالعات وجـود داشـت        اي که در مدت زمان جمع       به رغم تنگناي عمده   . موضوع مطالعه این بخش از گزارش است      

ولی همکاري صمیمانه اعضاي محترم هیأت علمی گروه آموزشی ارتباطات اجتماعی دانـشگاه عالمـه طباطبـایی بخـش                   

هـا و مراکـز    با این وجود امکان استفاده از نظرات اعضاء هیأت علمـی سـایر دانـشگاه           . اي از این مشکل را حل کرد        عمده

  .الی در این فرصت فراهم نشد و امید است که این ضعف در مطالعات آینده برطرف گرددآموزش ع

هادي خانیکی، دکتر     در اینجا از همکاران محترم عضو کارگروه ارتباطات اجتماعی آقایان دکتر علی محمدي، دکتر             

، دکتر علیرضا حـسینی     )رسمد(، دکتر رحمان سعیدي     )مدرس(اصغر کیا     محمدمهدي فرقانی و همچنین آقایان دکتر علی      

، محمدرضـا  )مـدیر اجرایـی و دانـشجوي دکتـري    (، شـعبانعلی بهرامپـور      )مدیر اجرایـی  (، یعقوب مشفق    )مدرس(پاکدهی  

دانـشجوي ارشـد    (، معـصومه رنجبـران      )آموختـه   دانـش / کارشـناس (، سـعید سـفیري      )آموخته  دانش/ کارشناس(تحریري  

شامل تکمیل کردن پرسشنامه و     (که در کارگاه اجرایی این مطالعه       ) باطاتدانشجوي دکتري ارت  (و قدسی بیات    ) ارتباطات

همچنین از همکاران بزرگوار دیگر از جمله دکتر محمـد مهـدیزاده، دکتـر              . شود  شرکت کردند، قدردانی می   ) بحث گروهی 

ت مصاحبه عمقـی    السادات و سرکار خانم دکتر مهدخت بروجردي که با حوصله سؤاالت تکمیلی را به صور                سیدرضا نقیب 

نظران و مدرسانی که در       بر این الزم است از آثار منتشر شده بسیاري از صاحب            عالوه. شود  پاسخ گفتند صمیمانه تشکر می    

این فرصت کوتاه دسترسی مستقیم به آنها میسر نشد، ولی در این گزارش از آثار و یا نظرات آنها استفاده شد، با ذکر نـام                         

پـور،   راد، دکتر علی اکبر فرهنگی، دکتر علـی گرانمایـه         کتر کاظم معتمدنژاد، دکتر مهدي محسنیان     د: از آنان قدردانی شود   

  .محمدحسن اسدي طاري، حاجی محمد احمدي، بیتا شاه منصوري، جعفر اسحاق تیموري، و اکبر صراللهی

ها   بر این، کوشش    وهعال. داند  محقق در انجام این مطالعه خود را مدیون نظرات کارشناسی مجري محترم طرح می             

و تالشهاي پیگیر و جدیت آقاي اباذر اشتري کارشناس ارشد کارگروه ارتباطات اجتماعی که این گـزارش را بـه سـرانجام             

  .از هر دو بزرگوار سپاسگزارم. رساند

هاي علمی و آموزشـی در حـوزه    هاي آموزش عالی در تدوین سیاست امید است این گزارش بتواند در پیشبرد هدف    

  .اي باشد براي مطالعات بیشتر رتباطات اجتماعی مؤثر واقع شود و دریچها
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  مقدمه

تحوالت ناشی از صنعتی شـدن و نقـش         . ارتباطات و توانایی در برقراري ارتباط مؤثر آرزوي دیرینه بشر بوده است           

هـاي   ها و مهارت نه از روشهاي ارتباطات در زندگی روزمره، ضرورت توانمند شدن در جهت استفاده بهی             روزافزون فناوري 

طور که انسان زنده      همان. ارتباطی آموزش و پژوهش در حوزه ارتباطات اجتماعی را از اهمیت خاصی برخوردار کرده است              

آمـوزش ارتباطـات در   . ها غیرقابل تـصور اسـت   بدون ارتباط حیات را تجربه نخواهد کرد، فرد در جامعه امروز بدون رسانه       

طی ایـن مـدت   . هاي علمی آن عمري به درازاي یک قرن دارد ها و دانش تخصصی حوزه   ها، مهارت   ها، روش   قالب نظریه 

اند که به مـدارك   هایی کرده هاي درس و دوره اندازي کالس در سراسر جهان هزاران مرکز آموزش دانشگاهی، اقدام به راه 

  .شود رشد و دکتري ختم میعلمی دانشگاهی در سطوح مختلف کاردانی و کارشناسی و تحصیالت تکمیلی ا

. ها هزار مقاله علمـی انباشـت تجربـه و دانـش را بـه ارمغـان آورده اسـت                 از سوي دیگر انتشار هزاران کتاب و ده       

تغییرات اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادي از یکسو و تحوالت تکنولوژیکی از سوي دیگر رفتـار ارتبـاطی انـسانها را                     

 اجتمـاعی هـر    اي از سـرمایه  یگر شکی نیست که ارتباطات کارآمد و مؤثر بخش عمدهد. دستخوش دگرگونی ساخته است  

دولتهاي توسعه گرا، ارتباطات را در زمره یکی از سازوکارهاي توسـعه قلمـداد کـرده و تـرویج و                    . شود  جامعه محسوب می  

ارتباطات ابـزار توانمنـدي جوامـع       در این حالت    . دهند  آموزش علمی و یا عمومی آن را همواره در دستور کار خود قرار می             

توانند از بروز تهدیـدات یـا    ها کژ کارکرد دارند که مطالعه و تحقیق روي آنها می            در مواردي نیز ارتباطات و رسانه     . شود  می

بنابراین مطالعه روي آثار ارتباطات اجتماعی چه به صورت عامل توسعه و بخشی از موانع               . خطرات احتمالی جلوگیري کند   

  . حوزه در خور توجه مراکز علمی و پژوهشی شده استتوسعه

. مطالعه حاضر با هدفی مشخص در جهت شناخت وضع موجود آموزش و پـژوهش در زمینـه ارتباطـات آغـاز شـد      

هاي کـسب شـده مجـدداً توسـط      یافته. آوري اطالعات به روش پرسشنامه، بحث گروهی و مصاحبه دنبال شد            روش جمع 

  .شود ت جمعی قرار گرفت و حاصل آنها گزارش کوتاهی شد که در اینجا مالحظه میاعضاي کارگروه مورد قضاو
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   ارتباطات اجتماعی در ایرانپژوهشآموزش و 

  مبانی نظري و روش

هاي ارتباطات اجتماعی در کشور بالغ بر چهل سال پیشینه دارد ولی کمتـر بـه صـورت     آموزش و پژوهش در رشته   

اي از آموزش آن در جهـان و سـپس وضـعیت     در اینجا ابتدا تاریخچه  . ی قرار گرفته است   منظم مورد مطالعه و نقد و بررس      

  .گیرد گذشته و حال در ایران مورد بررسی قرار می

   آموزش:یکم

  تاریخچه

 مـیالدي در دانـشگاه الیپزیـک آلمـان بـه صـورت       1672نگاري جهان، در سال  ترین تجربۀ آموزش روزنامه  قدیم

 در 1916نخستین انستیتوي دانشگاهی مطالعات مطبوعـات آلمـان نیـز در سـال       . ها به عمل آمد    اي از سخنرانی    مجموعه

، بـا تأسـیس انـستیتوي       1890نگـاري در سـال        همین دانشگاه تأسیس شد نخستین تجربۀ جدید آموزش رسمی روزنامـه          

نگاري پاریس در فرانـسه   روزنامه در مدرسۀ عالی 1899تجربه مشابهی در سال . نگاري لندن در انگلستان آغاز شد     روزنامه

همچنین دانشگاه نیویورك در آمریکا اولین مرکز آموزشی در جهان بود که آموزش روابط عمـومی را در سـال                    . دنبال شد 

  . با یک تکدرس آغاز کرد که چند سال بعد به دوره کارشناسی تبدیل شد1923

   کشورهاي اروپایی و آمریکایی)الف

نگاران از اوایل قرن بیستم، همراه با افزایش سریع مؤسسات دانشگاهی        خصصی روزنامه اي و ت    آموزش منظم حرفه  

اولـین تجربـۀ جدیـد آمـوزش دانـشگاهی          . و ترویج و پیشرفت فلسفۀ پراگماتیسم، در آمریکـا مـورد توجـه قـرار گرفـت                

نظور تقویت مطبوعـات در جهـت       ، در ایالت ویرجینیاي آمریکا به م      1869نگاري در ایاالت متحدة آمریکا، در سال          روزنامه

امـا ایـن گونـه    . هاي جنگ داخلی آن کشور و بازسازي مناطق جنوب ایـن کـشور صـورت گرفـت      کمک به ترمیم خرابی   

  )1385معتمدنژاد، . (هاي آمریکا نیز پدید آمدند ها و دانشگاه ها تا اواخر قرن نوزدهم به شکل پراکنده در سایر کالج تجربه

، مـدیر  »جـوزف پـولیتزر  «، با حمایـت مـالی   1903نگاري، در سال  موزش دانشگاهی روزنامه  در این کشور، زمینۀ آ    
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هـدف پـولیتزر آن بـود کـه         . در دانشگاه کلمبیا در نیویورك اختصاص فراهم شـد        » نیویورك دیلی ورلد  «معروف روزنامۀ   

هـا از     سـایر دانـشگاه   . دار شوند نگاران نیز مانند پزشکان و قضات و وکالي دادگستري، از آموزش تخصصی برخور              روزنامه

اولـین  . نگاري شد   هاي آموزش روزنامه     داراي برنامه  1908، میسوري در سال     1904نوي در سال      جمله ویسکانسین و ایلی   

  . در دانشگاه نیویورك شروع شد1923دوره آموزش روابط عمومی نیز در سال 

شد طی دوره بین دو جنگ جهانی و پس از آن             می نگاري تدریس   تعداد مؤسسات عالی آموزشی که در آنها روزنامه       

از اواخر  ) 1. ( واحد رسید  672 به   1953 واحد و در سال      455 به   1930به طوري که در اواسط دهۀ       . در آمریکا توسعه یافت   

غـاز  هاي آمریکا، آ    هاي ارتباطات در دانشگاه     نگاري و سایر گرایش     هاي کارشناسی ارشد و دکتراي روزنامه        دوره 1940دهه  

  .شد

نگـاري و دیگـر    هـاي اول و دوم جهـانی، آمـوزش روزنامـه            در فرانسه، تحت تأثیر شرایط نامساعد ناشی از جنـگ         

تأسیس انـستیتوي مطبوعـات در دانـشگاه پـاریس بـراي آمـوزش              . هاي ارتباطات، از نیمۀ دوم قرن بیستم آغاز شد          رشته

این مرکـز بـه آمـوزش       .  به عمل آمد   1961 ارتباطات، در سال     نگاري و علوم    هاي کارشناسی ارشد و دکتراي روزنامه       دوره

هاي مختلف ارتباطات، مانند تـاریخ مطبوعـات، فنـون ارتباطـات، حقـوق و اقتـصاد ارتباطـات، ارتباطـات               نظري در زمینه  

از دهـۀ  . تهاي کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا توجه داشـ         شناسی ارتباطات در دوره       شناسی و روان    المللی و جامعه    بین

نگاران نیز توجه خاصـی پیـدا    اي روزنامه نگاري و ارتباطات جمعی، به آموزش حرفه    با تأسیس دورة لیسانس روزنامه     1980

هـاي    و دانـشگاه   4، پـاریس    3هـاي ایـن کـشور ماننـد پـاریس           ، سـایر دانـشگاه    1970بر این از اواسـط دهـۀ          عالوه. کرد

هـاي    نگـاري و سـایر رشـته        لیـسانس و دکتـراي روزنامـه        هاي لیسانس و فوق     استراسبورگ، بوردو، گرنوبل و رن نیز دوره      

  .ارتباطات تأسیس کردند

اما بـه رغـم تأسـیس نخـستین انـستیتوي      . رود نگاري از کشورهاي پیشگام به شمار می  بریتانیا در آموزش روزنامه   

ي آخر قرن بیستم به این آموزش دانشگاهی        ها  هاي این کشور تا دهه      ، دانشگاه 1980نگاران در انگلستان، در سال        روزنامه

 با 1952در سال   . نگاري داشت    یک دورة دو سالۀ دیپلم روزنامه      1939 و   1919هاي    دانشگاه لندن بین سال   . توجه نداشتند 

اما . اي آغاز شد هاي رسمی حرفه نگاران، آموزش نگاران و اتحادیه ملی روزنامه     کوشش مشترك شوراي ملی تربیت روزنامه     

، شـفیلد   )1970(، کـاردیف    )1965(، لـستر    )1959(هاي لیدز      در دانشگاه  1960هاي آموزشی دانشگاهی از اوایل دهه         رهدو

هاي سه ساله لیـسانس،       آغاز شد در حال حاضر، بیش از پنجاه دانشگاه در این کشور داراي دوره             ) 1973(و سیتی   ) 1972(

هـاي سـه تـا هفـت سـاله دکتـراي        کارشناسی ارشد پژوهشی و برنامهلیسانس، دو ساله     نه ماهه دیپلم عالی، یکساله فوق     

  .ارتباطات هستند

   سایر کشورها)ب

هاي ارتباطات در کشورهاي در حال توسعه، به سبب شـرایط خـاص تـاریخی،                 نگاري و دیگر رشته     آموزش روزنامه 

عمومی و به تبع آن تأخر در توسعه هاي ارتباطی از جمله مخابرات و سطح سواد          اقتصادي و فرهنگی، تفاوت در زیرساخت     

  .یافته نیمکره شمالی آغاز شد مطبوعات و سایر وسایل ارتباط جمعی، دیرتر از کشورهاي توسعه

نگـاري در کـشورهاي جهـان سـوم،      ، براي کمک به ایجاد و توسعه آموزش روزنامـه 1950یونسکو، از اواسط دهۀ     

بر اساس قطعنامه نهمین کنفرانس عمـومی  . ز آموزشی در دیگرها کردهاي آموزشی و تأسیس مراک اقدام به برگزاري دوره 
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، بـه کمـک ایـن سـازمان در دانـشگاه            1957نگـاري در سـال        المللی آموزش عـالی روزنامـه       یونسکو، نخستین مرکز بین   

تن نگـاري بـراي آمـاده سـاخ         در برنامۀ این مرکز، یک دورة دو سـالۀ آمـوزش روزنامـه            . استراسبورگ فرانسه تأسیس شد   

اي از  نخستین دورة مذکور بـا شـرکت عـده   . بینی شده بود مدرسان دانشگاهی این رشته در کشورهاي درحال توسعه پیش   

نگاري اروپاي غربی، اتحاد جماهیر شوروي، اروپاي شرقی و ایاالت متحدة آمریکا و افـرادي از                  استادان و محققان روزنامه   

هـاي نیمـۀ دوم       ها در طول سال     این دوره . نگاري، برگزار شد     روزنامه کشورهاي درحال توسعه براي آمادگی جهت تدریس      

با همکاري یونسکو مراکز مشابهی براي آموزش تخصـصی مدرسـان   .  ادامه داشتند1970 و 1960هاي   و سال1950دهۀ  

، و فیلیپین   )1961(، سنگال   )1959(نگاري کشورهاي آمریکاي التین، آفریقا و آسیا به ترتیب در کشورهاي اکوادر               روزنامه

هاي مهمی به دست نیاوردند و بیـشتر آنهـا تعطیـل یـا در نهادهـاي       ، تشکیل شدند؛ اما هیچ کدام از آنها موفقیت )1965(

  )1385معتمدنژاد . (دانشگاهی ادغام شدند

ـ      1920نگاري هند، در دهۀ       آموزش روزنامه  اه ، نخستین تجربه را در دانشگاه ملی مدرس آغاز و پـس از مـدتی کوت

در ایـن کـشور در      .  در دانشگاه اَلیگر دورة آموزشی تجربـی دیگـري شـروع شـد             1938متوقف شد و به جاي آن در سال         

 40، در 1990در سال . نگاري و ارتباطات دایر شده است       لیسانس و دکتراي روزنامه     هاي لیسانس، فوق    هاي اخیر، دوره    دهه

در . هاي مختلف ارتباطی مشغول تحصیل بودند       زار دانشجوي رشته   ه 2 مؤسسۀ آموزش عالی هند در حدود        20دانشگاه و   

هـاي    هـاي آموزشـی تخصـصی ارتباطـات بـر زمینـه             ها و مؤسسات ارتبـاطی هنـد، برنامـه          حال حاضر در بیشتر دانشگاه    

، هـاي اخیـر     بـه موجـب بررسـی     ) 5. (هاي ارتباطی متمرکزنـد     نگاري، روابط عمومی و تبلیغات بازرگانی و پژوهش         روزنامه

در همین سال در . شوند التحصیل می  دانشگاه هند فارغ 42هاي کارشناسی ارتباطات از        نفر در رشته   1500ساالنه در حدود    

هـاي لیـسانس ارتباطـات بـا اسـامی مختلـف ارتباطـات جمعـی، تبلیغـات بازرگـانی، ارتباطـات و                          دانشگاه هند، دوره   22

  .اند لیسانس داشته هاي فوق دوره دانشگاه نیز 15اند و  نگاري دایر بوده روزنامه

 در این   1990در دهۀ   .  در دانشگاه فیلیپین تشکیل شد     1919نگاري در سال      در فیلیپین اولین دورة آموزش روزنامه     

 هـزار  12در فیلیپـین در دهـۀ مـذکور، در حـدود     . اند  دانشکده، دپارتمان و مدرسۀ آموزش ارتباطات وجود داشته 51کشور  

 1994دانشکدة ارتباطات جمعـی ایـن دانـشگاه در سـال     . اند التحصیل شده هاي مختلف فارغ    در سطح دانشجوي ارتباطات   

  . دانشجوي دکترا بوده است20لیسانس و   دانشجوي فوق180 دانشجوي لیسانس، 1000داراي 

اه  بـا تأسـیس انـستیتوي مطبوعـات در دانـشگ      1947نگاري در ترکیه، براي نخستین بار در سـال            آموزش روزنامه 

نگاري دانشگاه استانبول ایجاد شد که دورة تحصیل در این مدرسه ابتدا             مدرسۀ روزنامه  1950و از سال    . استانبول آغاز شد  

نگاري و رادیـو و تلویزیـون    اولین مدرسۀ روزنامه. دو ساله و چند سال بعد به سه سال و سپس به چهار سال افزایش یافت   

، چهار مدرسۀ دیگر در 1970به دنبال آن، در دهۀ .  سیاسی دانشگاه آنکارا دایر شد در دانشکدة علوم   1965ترکیه، در سال    

هـاي اخیـر، تمـام ایـن مـدارس       اندازي شدند در سـال      هاي استانبول، اژة ازمیر، مرمرة استانبول و غازي آنکارا راه           دانشگاه

نگـاري مطبوعـات، رادیـو و         شاخۀ روزنامه این مدارس داراي سه     . اند که به دانشکدة ارتباطات جمعی تبدیل شوند         کوشیده

  .تلویزیون و روابط عمومی هستند

، به دنبال رهـایی از سـلطۀ اسـتعماري فرانـسه و     1960در قاره آفریقا کشورهاي تونس، الجزایر و مراکش، از دهۀ  

 با اقتباس از نظام     هاي ارتباطات توجه خاص پیدا کردند و        نگاري و سایر رشته     کسب استقالل ملی خود، به آموزش روزنامه      

هـاي دانـشگاهی مختلفـی        هاي انستیتوي مطبوعات دانشگاه پـاریس، دوره        هاي فرانسه و به ویژه تجربه       آموزشی دانشگاه 
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. انـد   کشورهاي جنوبی آفریقا مانند آفریقاي جنوبی و موزامبیک از نظام آموزشی بریتانیا تأثیر پذیرفتـه              ) 12. (تشکیل دادند 

هـاي کارشناسـی، کارشناسـی ارشـد و       کشور آفریقایی دوره30انشکده یا مرکز آموزش در بیش از       د 94هم اکنون بالغ بر     

 2 مرکز آموزشی بیشترین و نیجر و بوکینوفاسو بـین           12کشورهاي نیجریه و آفریقاي جنوبی هر کدام با         . باالتر دایر است  

هاي محلـی عمـدتاً بـه یکـی از دو زبـان فرانـسه و         بر زیان   آموزش در این مراکز عالوه    .  مرکز کمترین تعداد را دارند     4تا  

  .شود انگلیسی هم تدریس می

  آموزش ارتباطات در ایران

ها و توسعه آمـوزش   هایی که در سطح توسعه رسانه      نگاري و روابط عمومی در ایران به علت تفاوت          آموزش روزنامه 

پیـشینۀ کوتـاه،   . هاي چـشمگیري دارد  شود؛ تفاوت یها دیده م عالی در مقایسه با بسیاري از کشورهاي اروپایی و مستعمره  

هـاي    نخستین کالس . هاي آموزش ارتباطات در ایران است       گی  تمرکز در تهران، تأخر، پراکندگی و غیرنهادي بودن از ویژ         

 قبـل از شـروع جنـگ        1319نگاري با حمایت سازمان پرورش افکار در دانشگاه تهـران و در سـال                 درس آموزش روزنامه  

الدین همایی و عبدالرحمان      افرادي چون سعید نفیسی، جالل    . شود  اول آغاز و با گذشت کمتر از دو سال تعطیل می          جهانی  

نگاري دانشگاه تهران است که  هاي آزاد آموزش روزنامه  پس از آن مرحلۀ تشکیل کالس     . اند  فرامرزي از مدرسان این دوره    

  .گرفت صورت 1340 و اوائل دهۀ 1330هاي آخر دهۀ  در سال

  دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی* 

حاصـل ایـن   .  است1359 تا 1346هاي   سومین مرحلۀ تأسیس و فعالیت دانشکدة علوم ارتباطات اجتماعی در سال          

 1357تـا سـال   . نگاري، روابط عمومی، بازاریابی و مترجمی بود        هاي روزنامه   التحصیل در رشته     نفر فارغ  3000دوره بالغ بر    

د کتاب درسی تخصصی، چند فیلم مستند سینمایی، انجام تعدادي طـرح پژوهـشی و انتـشار یـک نـشریۀ                      جل 30بیش از   

  .شود در کارنامه این دانشکده مشاهده می» پیام ارتباطات«تجربی به نام 

نگـاري و روابـط عمـومی         هاي تازة لیسانس ارتباطات اجتماعی بـا دو شـاخۀ روزنامـه             چهارمین مرحلۀ، ایجاد دوره   

در سـال   (دکتراي علوم ارتباطـات     ) 1369در سال   (لیسانس    هاي فوق    در دانشگاه عالمه طباطبایی و تأسیس دوره       )1361(

  .در این دانشگاه است) 1357

هـاي   نگاري، روابط عمومی و مطالعات ارتباطی و فناوري اطالعیه به عنوان رشـته    سه رشتۀ روزنامه   1384در سال   

، وزارت علوم، تحقیقـات و فنـاوري   1383در همین رابطه در اواخر سال . سیس شدندمستقل در دانشکده علوم اجتماعی تأ   

هاي جدید دانشگاه عالمه طباطبایی موافقت کرد که هنـوز   اندازي دانشکده علوم ارتباطات به عنوان یکی از دانشکده  با راه 

  .اجرایی نشده است

  سایر مراکز آموزشی* 

کرد که ابتدا » مدرسۀ عالی تلویزیون و سینما« اقدام به تأسیس 1353 سال سازمان رادیو ـ تلویزیون ملی ایران از 

ایـن  . لیسانس تحقیق در ارتباط جمعی را هـم ایجـاد نمـود             فقط داراي یک دورة کاردانی امور فنی بود و سپس دورة فوق           
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 و فنی، دوره کارشناسـی و  هاي کاردانی تولید  بر دوره   مرکز طی ده سال گذشته به دانشکده صداوسیما تبدیل شده و عالوه           

  .نگاري تلویزیونی کرده است کارشناسی ارشد تحقیق در ارتباطات، مدیریت رسانه، تبلیغات بازرگانی و روزنامه

بر دانشگاه عالمه طباطبایی ابتـدا در          به بعد عالوه   1368آموزش رسمی روابط عمومی در سطح کارشناسی از سال          

همچنین دانشگاه جامع علمی ـ کـاربردي در تهـران و نـه     . هار شهرستان آغاز شددانشگاه آزاد اسالمی تهران و سپس چ

این سه مرکز ضـمن  . هاي کاردانی و بعضاً کارشناسی ناپیوسته کرده است اندازي دوره  هاي اخیر اقدام به راه      شهر طی سال  

، ارتبـاط بـا صـنعت بـا یکـدیگر        منـابع درسـی     پیروي از برنامه آموزشی یکسان، در زمینه به کارگیري کادر هیأت علمی،           

هـا   هـاي ارتباطـات در سـایر دانـشگاه     اندازي رشـته  هاي اخیر راه از جمله تحوالت دیگر طی سال. هاي اندکی دارند  تفاوت

 در دانـشگاه تهـران،   1از جمله رشته فرهنگ و ارتباطـات در دانـشگاه امـام صـادق، ارتباطـات اجتمـاعی      : توان نام برد    می

هـاي   ، کارشناسـی ارشـد علـوم ارتباطـات در دانـشگاه         خبرگزاري جمهوري اسالمی  ده خبر وابسته به     خبرنگاري در دانشک  

. عالمه طباطبایی، تهران، آزاد اسالمی و دانشکده صداوسیما که موجب تقویت بدنه علمی و پژوهشی این رشته شده است       

نگـاران و     ها که بـراي روزنامـه        و تحقیقات رسانه   هاي آموزشی یکساله مرکز مطالعات      بر مراکز یاد شده، باید از دوره        عالوه

تـوان   همچنین می . گذرد نام برد    شاغالن در واحدهاي روابط عمومی طراحی شده است و بالغ بر ده سال از فعالیت آن می                

 مدت آموزش روابط عمومی که از سوي اداره کل تبلیغات وزارت ارشاد اسالمی، مرکز مـدیریت دولتـی،           هاي کوتاه   به دوره 

به طور متوسط . شود اشاره داشت هاي دولتی و خصوصی برگزار می  جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران، یا رأساً توسط سازمان       

 15هـاي کـاردانی و پودمـانی در      نفر در دوره  1500هاي کارشناسی و نزدیک به         نفر دانشجو براي دوره    400ساالنه تعداد   

  .شوند وابط عمومی پذیرش میدانشگاه و مرکز آموزش عالی ایران در رشته ر

   مطالعات و تحقیقات:دوم

هـا و   اي بستري براي توسعۀ علمـی آن حـوزه اسـت و ابـزاري بـراي سیاسـتگذاري                مطالعه و تحقیق در هر زمینه     

ها و مراکز پژوهشی در کشورهاي پیـشرفتۀ         از این رو دانشگاه   . شود  هاي توسعۀ ملی در هر کشور محسوب می         ریزي  برنامه

  .اند اي پیدا کرده بسیاري از ممالک در حال توسعه، اهمیت و ضرورت ویژهجهان و 

رونـد، از عوامـل مـؤثر در          هاي مهم توسعۀ ملـی بـشمار مـی          ارتباطات و وسایل ارتباطی نوین، که خود از شاخص        

المللی    شرایط بین  به همین لحاظ، در چند دهۀ گذشته، نه تنها تحت تأثیر          . شوند  هاي توسعه نیز شناخته می      موفقیت برنامه 

ها و الگوهاي توسعه بخشی ارتباطات، بلکه به سبب اوضاع و احوال خـاص کـشورهاي جهـان                    هاي جهانی نظریه    و جاذبه 

هـاي عمرانـی و تحکـیم اسـتقالل و          برداري از امکانات ارتباطی در پیـشبرد برنامـه          سوم و احساس نیاز مبرم آنها به بهره       

هـاي توسـعه، توجـه فـراوان مبـذول          هاي مناسب براي اجراي برنامه       در ایجاد زمینه   وحدت ملی، به نقش مثبت ارتباطات     

تـر، در بـسیاري از کـشورها، از ارتباطـات بـه منزلـۀ بـازویی توانـا و اهرمـی نیرومنـد در                  به عبارت روشـن   . گردیده است 

بـر توجـه ویـژه بـه ضـرورت       هاي که عـالو  گونه به. هاي توسعۀ ملی کمک گرفته شده است    ریزي  ها و برنامه    سیاستگذاري

هـا، ارتباطـات بـه مثابـۀ یکـی از             ریزي  ها و برنامه    هاي ارتباطی در این سیاستگذاري      توسعۀ امکانات و وسایل و تکنولوژي     

                                                          

 با شرح دروس 1384اندازي شد و سپس در سال     نگاري راه    رشته ارتباطات اجتماعی با گرایش روزنامه      1376 در دانشگاه تهران ابتدا در سال        .1

  .متفاوت به رشته ارتباطات اجتماعی بدون گرایش تغییر کرد
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هاي مملکتی، جاي خاص خود را کـسب          هاي گوناگون توسعه در قالب برنامه       ارکان اساسی و عناصر ضروري تحقق هدف      

  )1385معتمدنژاد . (اند کرده

  ي ارتباطات در جهانها پژوهش )الف

هـاي عـالی    مطالعه در زمینه ارتباطات اجتماعی از اوایل قرن بیستم در کشورهاي اروپایی و آمریکا در سـطح دوره               

توسعه مطبوعات پرتیراژ، حضور رادیو و سینما در جامعه و نقش و اهمیـت افکـار                . شود  دکتري علوم اجتماعی مشاهده می    

هاي ارتباطات را در آمریکـا فـراهم          هاي الزم براي پژوهش      کارکرد تبلیغات در جنگ اول جهانی زمینه       عمومی از یکسو و   

هـاي    رسالۀ عذرا پارك، مطالعات اجتماعی دانشگاه شیکاگو و تحقیقات بنیاد پاین روي اثرات سینما از جمله فعالیـت                 . کرد

م جهانی و توسعه تلویزیون عامـل اصـلی توسـعه مطالعـات     با این وجود جنگ دو. روند  ها بشمار می    پژوهشی درباره رسانه  

  .باشند  میالدي قابل بررسی می1950ارتباطات در نیمه دوم قرن بیستم بودند که از 

، بـه وسـیلۀ پژوهـشگران آمریکـایی در          1960 و   1950هاي    صرفنظر از مطالعات و تحقیقات مشهوري که در دهه        

در ایـن   » ها  نشر نوآوري «جوامع در حال توسعه و      » نوسازي«برد ارتباطات براي    و یا کار  » انتخابات«زمینه نقش رادیو در     

هایی که در همین دوره یا پس از آن، از طرف محققـان کـشورهاي جهـان سـومی                     اند، اکثر پژوهش    جوامع صورت گرفته  

انـد، بیـشتر      وسـعه انجـام یافتـه     نظیر، هند، چین، برزیل، کلمبیا، کوبا، سنگال و تانزانیا دربارة کاربرد ارتباطات در خدمت ت              

  .اند هاي توسعۀ روستایی، گسترش سوادآموزي و آموزش عمومی، کنترل جمعیت و تنظیم خانواده را در بر گرفته زمینه

اي   ، در سـطح جهـانی و منطقـه        1970 و   1960هـاي     در این زمینه، برخی از مراکز پژوهشی ارتباطات که در دهـه           

در » انستیتوي فرهنـگ و ارتباطـات     «توان به دو مرکز       کردند، می    مداومی را دنبال می    هاي منظم و    تشکیل شده و فعالیت   

در سنگاپور، به عنوان مهمتـرین مراکـز پژوهـشی          » مرکز آسیایی پژوهش ارتباطات جمعی و اطالعات      «هاوایی و     دانشگاه

اي مختلـف و همچنـین انتـشار        هـ   هاي تخصصی، انجام پـژوهش      این مراکز، با برگزاري سمینارها و کنفرانس      . اشاره کرد 

  .اي داشتند هاي غربی توسعه بخشی ارتباطات نقش عمده بر نظریه ها و مجالت مبتنی کتاب

انـستیتوي  «در اسـتکهلم،    » هامرشـولد   بنیـاد داك    «برخی مراکز پژوهشی دیگر، مانند بخش تحقیقـات ارتبـاطی           

هـاي    مرکـز پـژوهش   «در مکزیـک، و     » کـاي التـین   انستیتوي مطالعـات فراملـی آمری     « در دهلی، » ارتباطات جمعی هند  

هاي محققان انتقادگرا در اوائل دهـۀ   دانشگاه لستر در انگلستان، از جمله مراکزي هستند که تحت تأثیر کوشش          » ارتباطی

  .هاي ارتباطات را متحول کردند ، برخالف الگوهاي غربی پژوهش1970

  ي ارتباطات مربوط به ایرانها پژوهش )ب

   تحقیقات داخل کشورمطالعات و* 

هاي مختلف توسعه، کـه از اواسـط       هاي تخصصی در مورد نقش ارتباطات و وسایل ارتباط جمعی در زمینه             پژوهش

در داخل ایران نیز مورد توجه قرار گرفته بود، با تأسیس نخـستین مؤسـسات             )  میالدي 1960( هجري شمسی    1340دهۀ  

هاي دولتـی، بـه انجـام مطالعـات و تحقیقـات              ها و سازمان     از وزارتخانه  عالی آموزشی و پژوهشی ارتباطات و اقدام بعضی       
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هاي عمرانی، سوادآموزي و آموزش عمـومی و بهداشـت و تنظـیم     هاي ارتباطی در زمینه  دربارة کاربرد وسایل و تکنولوژي    

اي   گسترش قابـل مالحظـه  خانواده و نظایر آنها، به مراحل عملی رسیدند و در آستانۀ انقالب اسالمی ایران، از پیشرفت و            

  .برخوردار شد

بخشی وسایل ارتباط جمعی، در داخـل ایـران، از اواسـط دهـۀ یادشـده،                  مطالعات و تحقیقات در مورد نقش توسعه      

دانـشکدة  «نگاري و روابط عمـومی و تأسـیس     هاي آموزش تخصص ارتباطات، به ویژه روزنامه    همزمان با نخستین تجربه   

ها  هاي یونسکو براي ترویج نظریه ـ که با اوج کوشش    » نگاري  تحقیقات روزنامه «و انتشار مجلۀ    » علوم ارتباطات اجتماعی  

محقـق  » ویلبرشـرام «و الگوهاي غربی کاربرد ارتباطات در توسعۀ کشورهاي جهان سوم و مخصوصاً چاپ کتاب معروف                

معتمـدنژاد  . ( ـ مـورد توجـه قـرار گرفـت     تقارن یافته بودند» وسایل ارتباط جمعی و توسعۀ ملی«مشهور آمریکایی دربارة 

1385(  

طرح تحقیـق در زمینـۀ نقـش ارتباطـات در     «، 1353، در سال   »هاي رادیو ایران    محتواي برنامه «پژوهش راجع به    

استفاده از وسایل ارتباط جمعی در مقابله بـا  « دربارة 1357 و نیز تحقیقی در سال    1356، در سال    »توسعۀ کشاورزي ایران  

همـان  . (آیند  هاي پژوهشی یادشده بشمار می      ، از طرف مرکز تحقیقات این دانشکده، از جمله طرح         »ط زیست آلودگی محی 

  )منبع

پژوهـشکدة  « بـا تأسـیس      1355هاي تخصصی دربارة توسعه بخشی ارتباطات، به صورت منظم، از سـال               پژوهش

حاصـل  . و تلویزیون رو به پیشرفت گذاشـت      گیري مراکز پژوهشی در سازمان رادی       ، و شکل  1»علوم ارتباطی و توسعۀ ایران    

 عنـوان  12المللـی،    پروژه مطالعاتی، چندین سمینار ملی و بـین 30اجراي نزدیک به ) 1355 ـ  59(هاي پژوهشکده  فعالیت

کتاب به زبان فارسی، هفت عنوان کتاب و گزارش تحقیقی به زبان التین، یک فصلنامه علمی ـ پژوهشی و یک خبرنامه  

  .بود) به دو زبان(

هـایی کـه در    بر کوشش هاي توسعه عالوه هاي دولتی براي کاربرد ارتباطات در برنامه      هاي پژوهشی سازمان    فعالیت

 شمسی، در بعضی از     1340گرفتند، از اواخر دهۀ       هاي ارتباطات توسعه صورت می      مراکز دانشگاهی براي پژوهش در زمینه     

هـاي ارتباطـات عمرانـی،     ارت اطالعات و جهانگردي سـابق در قالـب طـرح   هاي دولتی، از جمله وز ها و سازمان   وزارتخانه

هـاي ارتباطـات    هاي ارتباطات و تنظیم خانواده و وزارت آموزش و پرورش نیز در قالب طـرح           وزارت بهداري در قالب طرح    

  .توجه کردندهاي مختلف مملکتی،  براي سوادآموزي و آموزش به کاربرد ارتباطات و وسایل ارتباط جمعی در برنامه

هاي پژوهشی در زمینه ارتباطات عمدتاً در یازده مرکز مطالعاتی در سازمان صداوسیما و                در سه دهه گذشته فعالیت    

بـر   عـالوه . وزارت ارشاد اسالمی شامل پژوهشگاه هنر و ارتباطات و مرکز مطالعات و تحقیقات رسانه متمرکز شـده اسـت                 

هاي مرتبط بـا      دهندگان پژوهش   ات و فناوري اطالعات از عالقمندان و سفارش       این، وزارت جهاد کشاورزي، وزارت ارتباط     

  . آغاز بکار کرد1375هاي دانشگاه عالمه را نیز باید بر آن افزود که از سال  مرکز پژوهش. اند ارتباطات و توسعه بوده

  

  

                                                          

 به وسیلۀ سازمان رادیو تلویزیون و با همکاري سازمان برنامه و بانک مرکزي صورت  1355تباطی و توسعۀ ایران در سال        پژوهشکدة علوم ار   .1

  . تعطیل و در مؤسسه مطالعات فرهنگی ادغام شد1359گرفت و سال 
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  ي خارج کشورها پژوهش* 

ط بـه ارتباطـات و توسـعه در ایـران، از سـوي      هـاي نظـري مربـو    در خارج از کشور، مهمترین و بیشترین پژوهش 

هـاي معتبـر    محققانی چون مجید تهرانیان، حمید موالنا، اصغر فتحی، علی محمدي، و نظایر این انجام شده و در فصلنامه 

در ایـران و کاربردهـاي      » نوسـازي «هاي    ها بیشتر بر علل شکست برنامه       در این پژوهش  . المللی به چاپ رسیده است      بین

هـاي فرهنگـی خـارجی، تأکیـد شـده             وسایل ارتباط جمعی در حفظ قدرت خودکامۀ سیاسی و گسترش وابستگی           نادرست

  .المللی ایران با جهان در زمینه ارتباطات بسیار محدود بوده است در مجموع ارتباطات علمی بین. است

ي، تعداد چهار پـژوهش   میالد1960ـ 70هاي  هاي اجتماعی منتشر شده در خارج کشور طی سال          در میان پژوهش  

ها مقالـه پژوهـشی       برعکس در همین دوره ده    . در قالب کتاب به چاپ رسیده که تنها یکی از نویسندگان آنها ایرانی است             

 شمـسی  1350بر این، از اواسط دهۀ  عالوه. منتشر شده که به جز یکی بقیه توسط نویسندگان ایرانی به چاپ رسیده است        

هاي خارج از کشور نیـز بـا توجـه بـه اهمیـت وسـایل ارتبـاطی در         دانشجویان ایرانی دانشگاهاي از  ، عده) میالدي 1970(

هاي خود را به مطالعه و تحقیق دربـارة ارتباطـات و توسـعه در ایـران      هاي کشورهاي جهان سوم، موضوع رساله       دگرگونی

  .نامه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتري است  پایان6پرداختند که حاصل آنها 

  گاشت نهادي و دانشی وضع موجود و مطلوبن

هاي سراسري از نظر تعداد و به تفکیـک جنـسیت و مقطـع                وضعیت آموزشی دانشجویان پذیرفته شده در دانشگاه      

بنـدي سـازمان یونـسکو تنظـیم شـده            در این جدول که براساس تقـسیم      . شود  مشاهده می ) 1(تحصیلی در جدول شماره     

هـاي ارتباطـات    سهم رشـته . شود رسانی مشاهده می  حوزه ارتباطات جمعی، هنرها و اطالعهاي علوم ارتباطات در دو  رشته

 ـ   85در سـال تحـصیلی   . انـد  گیرند در پنج ردیف اول ثبـت شـده   بندي علوم اجتماعی خاص قرار می اجتماعی که در رده

 نفر در مقطـع  1497ي سراسري ها  نفر دانشجوي پذیرفته شده در رشته روابط عمومی در دانشگاه        1555 از مجموع    1384

هـاي شـبانه و روزانـه       نفـر در دوره    58و بقیـه یعنـی تعـداد        ) در مراکز علمی کاربردي وابسته به دانشگاه جـامع        (کاردانی  

شدگان دوره کارشناسـی رشـته        همچنین مجموع پذیرفته  . اند  بوده) تنها در دانشگاه عالمه طباطبایی    (کارشناسی این رشته    

البتـه  . اند پذیرفته شده) جامع علمی کاربردي( نفر بوده که در دانشگاه عالمه طباطبایی و دانشکده خبر   145نگاري    روزنامه

هاي اطالعـات در     هاي ارتباطات اجتماعی و مطالعات ارتباطی و فناوري         شدگان رشته    نفر از قبول   80بر این تعداد باید رقم      

هـاي ارتباطـات اجتمـاعی در         ویان ورودي کارشناسـی رشـته     بـدین ترتیـب جمـع دانـشج       . مقطع کارشناسی را نیز افـزود     

رسـد کـه شـامل      نفـر مـی  283هاي سراسري و جامع علمی ـ کاربردي که فقط در تهران فعالیت دارند بـه رقـم     دانشگاه

  .شود هاي شبانه و روزانه می دوره

هـاي متفـاوت بـه     یش نفـر در دوره کارشناسـی ارشـد ارتباطـات بـا گـرا           65در این سال تحصیلی همچنین تعداد       

بـر ایـن رقـم، تعـداد هفـت نفـر از            . انـد   هاي تهران، عالمه طباطبایی، امام صادق و دانشکده صداوسیما راه یافته            دانشگاه

  .اند نیز باید افزود دانشجویان دوره دکتري که در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی پذیرش شده

هاي کاردانی   پذیرش دانشجو در دوره1384ن در سال قبل این دوره یعنی در سال      التحصیال  در مقایسه با آمار فارغ    

سهم زنـان  . شود سایر مقاطع تفاوت چندانی مشاهده نمی  . شود   درصدي مشاهده می   700آنهم رشته روابط عمومی رشدي      
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  .درصد افزایش یافته است 70هاي اخیر به  هاست که در سال  درصد ظرفیت50هاي کاردانی و کارشناسی بیش از  در دوره

تعداد پذیرفته شدگان برحسب دوره تحصیلی، گروه تحصیلی و جنسیت در . 1جدول 

  1384ـ85هاي وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري  دانشگاه

  کارشناسی  کاردانی
کارشناسی 

  ارشد

دکتري 

  تخصصی
  جمع

  گروه تحصیلی

  جمع  زن  جمع  زن  جمع  زن  جمع  زن  جمع  زن

  59  38  0  0  8  1  49  37  0  0  تماعی ارتباطات اجتماعیعلوم اج

علوم اجتماعی مطالعات ارتبـاطی و فنـاوري        

  اطالعات
0  0  26  31  0  0  0  0  26  31  

  63  37  6  1  57  36  0  0  0  0  علوم ارتباطات اجتماعی

  1555  732  0  0  0  0  58  40  1497  692  علوم ارتباطات اجتماعی روابط عمومی

علــــوم ارتباطــــات اجتمــــاعی    

  نگاري وزنامهر
0  0  122  145  0  0  0  0  122  145  

  25  21  0  0  22  19  3  2  0  0  رسانی علوم کتابداري و اطالع

  13  9  0  0  13  9  0  0  0  0  مدیریت فناوري اطالعات

  29  0  0  0  0  0  0  0  29  0  کاردان فنی برق رادیو و تلویزیون

  3  2  0  0  3  2  0  0  0  0  مهندسی فناوري اطالعات امنیت اطالعات

سی فناوري اطالعـات تجـارت      مهند

  الکترونیک
0  0  0  0  0  4  0  0  0  4  

مهندســــی فنــــاوري اطالعــــات 

  هاي کامپیوتري شبکه
0  0  0  0  0  1  0  0  0  1  

  3  1  0  0  3  1  0  0  0  0  افزار مهندسی فناوري اطالعات طراحی و تولید نرم

  260  181  0  0  14  11  246  170  0  0  )گرافیک(ارتباط تصویري 

  19  17  0  0  19  17  0  0  0  0  تصویرسازي

  50  16  0  0  7  0  43  16  0  0  سینما

  41  24  0  0  13  7  28  17  0  0  عکاسی

  710  599  0  0  0  0  0  0  710  599  کارگردان فنی گرافیک

  21  11  0  0  21  11  0  0  0  0  کارگردانی

  3032  1836  6  1  185  114  603  430  2236  1291  جمع
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 84هاي ارتباطات اجتماعی در سال تحـصیلی   کارشناسی رشتهالتحصیالن دوره      تعداد فارغ  2براساس جدول شماره    

تعـداد  .  نفـر بـوده اسـت   6 نفـر و دوره دکتـري   21در دوره کارشناسی ارشـد تعـداد   . اند  نفر بوده 162 در مجموع    1383ـ  

بـیش از  در همـین حـال   . شـود  التحصیالن را شامل می      نفر در حد نیمی از فارغ      194التحصیالن دوره کاردانی با رقم        فارغ

  .دهند التحصیالن را زنان تشکیل می نیمی از فارغ

آموختگان دوره شبانه و روزانه برحسب دوره تحصیلی، گروه تحصیلی،  تعداد دانش. 2جدول 

  1383ـ 84هاي سراسري در سال تحصیلی  رشته تحصیلی و جنسیت در دانشگاه

  کارشناسی  کاردانی
کارشناسی 

  ارشد

دکتري 

  تخصصی
  جمع

  گروه تحصیلی

  جمع  زن  جمع  زن  جمع  زن  جمع  زن  جمع  زن

  65  27  0  0  14  1  51  26  0  0  علوم اجتماعی ارتباطات اجتماعی

  13  5  6  0  7  5  0  0  0  0  علوم ارتباطات اجتماعی

ــط    ــاعی رواب ــات اجتم ــوم ارتباط عل

  عمومی
113  194  26  46  0  0  0  0  139  240  

علـــــوم ارتباطـــــات اجتمـــــاعی 

  نگاري روزنامه
0  0  42  65  0  0  0  0  42  65  

  383  211  6  0  21  6  162  94  194  113  جمع

  1386 ـ 87ها و مراکز آموزش عالی به تفکیک مقاطع تحصیلی در سال  ظرفیت پذیرش دانشگاه. 3جدول 

  کارشناسی  کاردانی
کارشناسی 

  ارشد

دکتري 

  تخصصی
  جمع

  هاي آموزشی مراکز و دوره

  جمع    جمع    جمع    جمع    جمع  

  :دانشگاه تهران

  ت اجتماعیارتباطا

  مطالعات فرهنگی و رسانه

  مدیریت رسانه

  

  

  ــ

  

  

  

35  

  ــ

  ــ

  

  

8  

8  

  ــ

  

  

1  

  ــ

5  

    

  دانشگاه عالمه طباطبایی

  روابط عمومی

  نگاري روزنامه

  مطالعات ارتباطی و فناوري اطالعات

  علوم ارتباطات

  

  ــ

  ــ

  ــ

  ــ

  

  

  

70  

70  

35  

  

  

  

  ــ

  ــ

  ــ

25  

  

  

  ــ

  ــ

  ــ

17  

    

  دانشکده صداوسیما

  ردانی فنیکا
  30        

  

12  
  

  

  ــ
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  کارشناسی  کاردانی
کارشناسی 

  ارشد

دکتري 

  تخصصی
  جمع

  هاي آموزشی مراکز و دوره

  جمع    جمع    جمع    جمع    جمع  

  ها تولید برنامه

  تحقیق در ارتباطات

  ژورنالیسم تلویزیونی

  تبلیغات بازرگانی

  مدیریت رسانه

15  

10  

10  

15  

  ــ

  ــ

  ــ

  ــ

  ــ

  دانشگاه جامع علمی ـ کاربردي

  دانشکده خبر خبرنگاري

  دانشکده خبر ـ مترجمی خبر

  نگاري در مراکز روزنامه

  زروابط عمومی در مراک

  

  

  

  

200  

1700  

  

  

25  

20  

  ــ

  ــ

            

  دانشگاه آزاد اسالمی

  :تهران

  روابط عمومی

  نگاري روزنامه

  مطالعات ارتباطی و فناوري

  علوم ارتباطات

  تحقیق در ارتباطات

  نگاري روزنامه

  مدیریت رسانه

  :ها مراکز شهرستان

  روابط عمومی

  نگاري روزنامه

  مطالعات ارتباطی و فناوري

  

  

  ــ

  ــ

  ــ

  ــ

  ــ

  ــ

  ــ

  ــ

  

  ــ

  ــ

  ــ

  

  

70  

70  

60  

  ــ

  ــ

  ــ

  ــ

  ــ

  ــ

250  

210  

140  

  

  

  

  

  

  

  ــ

50  

40  

30  

  

  

  

  

  

  

  

  

10  

  

  

  

  

    

  دانشگاه امام صادق

  فرهنگ و ارتباطات
          25    ــ    ــ  

  دانشگاه سوره

  روابط عمومی و تبلیغات
          15          

  دانشگاه امام حسین

  افکار عمومی
  

  ــ

  
      5    ــ    ــ  

  3281    33    263    1055    1930    جمع

  

بـه  . هـا رو بـه گـسترش اسـت         ها و مراکز آموزش عالی در تهران و شهرستان          ظرفیت پذیرش دانشجو در دانشگاه    

هـا بـسیار    هاي آزاد و علمی ـ کاربردي در افزایش ظرفیـت   شود سهم دانشگاه مشاهده می) 3(طوري که در جدول شماره 

با این وجـود    . سوي و تحصیالت تکمیلی از دیگر سوي روند صعودي دارد            از یک  هاي کاردانی   توسعه دوره . چشمگیر است 
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. انـد  هاي ارتباطات را دایر نکـرده  ها ـ یعنی خارج از تهران ـ رشته   هاي سراسري در مراکز استان هنوز هیچکدام از دانشگاه

ماعی در نظـام آمـوزش عـالی        براساس سیاست آمایشی آموزش عالی در کشور این بزرگترین ضعف آموزش ارتباطات اجت            

توانـد یکـی از    هـاي ارتباطـات مـی       انـدازي رشـته     هـا در راه     بی توجهی یا عدم توانایی شهرستان     . شود  کشور محسوب می  

  .هاي توسعه اجتماعی و آموزشی کشور محسوب شود چالش

 حتی یک تکدرس هم     ها تاکنون   از طرفی دانشگاه پیام نور از جمله تنها دانشگاهی است که در تهران و شهرستان              

شود این دانشگاه در صدد است از سال تحـصیلی آینـده سـه رشـته روابـط                    گفته می . در زمینه ارتباطات ارائه نکرده است     

 در دانشگاه 1384هاي اطالعات را بر اساس شرح مصوب که از سال           نگاري و مطالعات ارتباطی و فناوري       عمومی، روزنامه 

  .ر سطح تهران دایر خواهد کردد. شود عالمه طباطبایی اجرا می

بـر   در حـال حاضـر عـالوه   . شود ها محدود می هاي پژوهشی در زمینه ارتباطات عمدتاً به مطالعه روي رسانه       فعالیت

پردازنـد، در وزارت   اینکه نزدیک به ده مرکز پژوهشی در سازمان صداوسیما به انجام تحقیقات و مطالعـات کـاربردي مـی              

اي شامل خبرگزاریها، مطبوعات، رادیو و تلویزیون، روابـط   گانه رسانه هاي پژوهشی شش یز گروهفرهنگ و ارشاد اسالمی ن  

مراکـز  . هاي مختلف فرهنـگ و ارتباطـات در پژوهـشکده ارتباطـات فعـال هـستند                 عمومی، تبلیغات و اینترنت در عرصه     

هاي مطالعاتی خاص خـود را         روش هاي فنی کاربردي ارتباطات     پژوهشی شرکت مخابرات و پست نیز از طرفی روي جنبه         

مرکـز  ) 1375(هاي ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی        بر مرکز پژوهش    هاي کشور عالوه    در سطح دانشگاه  . کند  دنبال می 

  .اندازي شد  در دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات راه1385هاي سایبر در سال  پژوهش

  العات ارتباطاتهاي مط مراکز پژوهشی و زمینه. 4جدول 

  مطبوعات  مراکز
رادیو و 

  تلویزیون

تبلیغات 

و 

  بازاریابی

روابط 

عمومی و 

  ها برگزاري

  سایر  اینترنت

              ) مرکز11(مراکز تحقیقات صداوسیما 

ــژوهش  ــز پ ــات   مرک ــاي ارتباط ــه  (ه ــشگاه عالم دان

  )طباطبایی
            

وزارت فرهنـگ و    (مرکز تحقیقات و مطالعـات رسـانه        

  )دارشا
            

وزارت فرهنــگ و (پژوهــشکده فرهنــگ و ارتباطــات 

  )ارشاد
            

              )مؤسسه همشهري(ها  مرکز آموزش و توسعه رسانه

              پژوهشکده تحقیقات مخابرات

              پژوهشکده تحقیقات پست

              )دانشگاه آزاد اسالمی(هاي سایبر  مرکز پژوهش
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  علمی کشورترسیم نقشه جامع 

انـداز    انداز وضع مطلوب آموزشی، پژوهشی و فناوري براساس سـند چـشم             ترسیم چشم . 1

  : نظامساله بیست

جانبـه   انـداز در زمینـه توسـعه همـه      جایگاه و اهمیت رشته در دستیابی به اهداف کالن و درازمدت سند چشم            ) الف

  کشور چیست؟

  انداز چگونه باید باشد؟ هداف سند چشمنظام آموزشی مطلوب و متناسب رشته در راستاي ا) ب

  انداز چگونه باید باشد؟ نظام پژوهشی مطلوب و متناسب رشته در راستاي اهداف سند چشم) ج

  انداز چگونه باید باشد؟ مطلوب و متناسب رشته در راستاي اهداف سند چشم) کاربردي(نظام فناوري ) د

ـ      ها  اولویتتعیین  . 2 ته مربـوط همـراه بـا ارائـه اصـول و       ي آموزشی، پژوهشی و فناوري رش

  :گذاري معیارهاي اولویت

) هـاي آموزشـی     گیـري   هـا و جهـت      ها، شـیوه    ها، دوره   ها، گرایش   اعم از زیر رشته   (هاي آموزشی رشته      اولویت) الف

  چیست؟ و چرا؟

) ژوهـشی هـاي پ  فعالیـت ... ها، نـوع کـاربري و      ها، موضوعات، روش    از لحاظ زمینه  (هاي پژوهشی رشته      اولویت) ب

  چیست؟ و چرا؟

  هاي مختلف مرتبط با رشته چیست؟ و چرا؟ هاي فناوري و کاربردي رشته در عرصه اولویت) ج

  :هاي آموزشی، پژوهشی و فناوري رشته مربوطه تدوین اهداف و شاخص. 3

 و  هایی قابلیـت سـنجش      اي رشته در زمینه آموزشی چیست؟ این اهداف با چه شاخص            اهداف نهایی و مرحله   ) الف

  کنند؟ مقایسه پیدا می

هـایی قابلیـت سـنجش و     اي رشته در زمینه پژوهشی چیست؟ این اهداف با چه شاخص         اهداف نهایی و مرحله   ) ب

  کنند؟ مقایسه پیدا می

هـایی قابلیـت      چیست؟ این اهداف بـا چـه شـاخص        ) کاربردي(اي رشته در زمینه فناوري        ج اهداف نهایی و مرحله    

  نند؟ک سنجش و مقایسه پیدا می

ارزیابی و تحلیل نگاشت نهادي و دانشی وضع موجود و مطلوب رشته مربوطـه همـراه بـا      . 4

هاي ایجاد تحول براي تحقق وضعیت مطلوب در سـه بعـد              ارائه راهبردها، رویکردها و روش    

  :آموزشی، پژوهشی و فناوري

 کاربردي فعال در زمینه رشته      ها و مؤسسات آموزشی، پژوهشی و       شامل تعداد دانشگاه  {وضعیت نهادي رشته    ) الف
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بـه  (ها، تعـداد اعـضاي هیـأت علمـی            ها و گرایش    هاي علمی، تعداد زیر رشته      ، تعداد گروه  )به تفکیک دولتی و خصوصی    (

؛ برنامه آموزشی، پژوهشی و فناوري،     ...)به تفکیک دوره، جنسیت و    (؛ تعداد دانشجویان    )تفکیک نوع استخدام و رتبه علمی     

، در حال حاضر چگونه اسـت؟ از چـه کمبودهـا و    }؛ و رشته)کلی و سرانه(ري و مالی، تخصیص بودجه مدیریت علمی، ادا  

  برد؟ در وضعیت مطلوب خود چگونه باید باشد؟ مشکالتی رنج می

هـاي درسـی و       شامل برنامه {وضعیت علمی و محتوایی رشته در هر یک از ابعاد آموزشی، پژوهشی و فناوري               ) ب

در } هاي علمی   نوآوري) هاي پژوهشی   کتب، نشریات تخصصی، طرح   (، محصوالت پژوهشی    )یستدر(هاي آموزشی     روش

  برد؟ در وضعیت مطلوب خود چگونه باید باشد؟ حال حاضر چگونه است؟ از چه کمبودها و مشکالتی رنج می

ها و تعیین الزامات زیرساختی مورد نیاز رشته مربوطه در            ها، روش   ارائه راهبردها، سیاست  . 5

  عاد آموزشی، پژوهشی و فناوري در جهت دستیابی به وضع مطلوب کدامند؟اب

  هاي مناسب براي تحول در جهت دستیابی به وضع مطلوب کدامند؟ ها و روش  سیاست راهبردها،) الف

ملزومات نهادي، حقوقی، و منابع انسانی و مالی الزم بـراي حرکـت در راسـتاي دسـتیابی بـه وضـع مطلـوب                  ) ب

  کدامند؟

هـا    هـا، و روش     هاي احتمالی الزم در راهبردها، سیاسـت        مهیدات الزم براي نظارت، کنترل، ارزیابی و بازنگري       ت) ج

  چیست؟

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سهم کنشگران در عملکرد ارتباطات اجتماعی. 1نمودار 

 درصد از 60آید بیش از     ت اجتماعی برمی  ها در بخش سهم کنشگران در عملکرد ارتباطا         به طوري که از پرسشنامه    

  .معتقدند کنشگران سهم زیادي را در عملکرد ارتباطات اجتماعی دارند) پاسخگویان(هر گروه 
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  کنشگران و کم و کیف عملکرد ارتباطات اجتماعی در ایران. 5جدول 

  عوامل  ردیف
نقاط ضعف و قوت هر یک از عوامل در وضع موجود 

  در ایران

پیشنهادي براي راهکارهاي 

رفع نقاط ضعف و تقویت 

  نکات قوت به ترتیب اولویت

1  
تعداد اعضاي : استادان

  )کمیت(هیأت علمی 

  پایین بودن مرتبه علمی و تعداد اساتید: 7ـ6ـ5ـ4ـ3ـ2ـ1

هاي جدیـد ناشـی از        هاي الزم در حوزه     فقدان تخصص : 1

  هاي ارتباطات و اطالعات توسعه فعالیت

  ها دانشگاهتقویت بنیه علمی : 1

  سهولت در جذب اساتید: 1

تعیین مرزهاي جدیـد دانـش      : 1

ــعه   ــوزه و توســ ــن حــ در ایــ

  هاي بین المللی همکاري

    
ـ تعداد اساتید به نسبت دانـشجویان کـم اسـت امـا       3ـ2ـ1

  کیفیت آنها بسیار مهم است که بسیار پایین است

  ـ افزایش تعداد اساتید3

ــد داراي  3 ــراد جدی ــذب اف ــ ج ـ

  صالحیت الزم

    
ـ تعداد اساتید به نسبت دانشجویان کم است بـا کیفیـت            1

  کم
  

2  
توان علمی آموزشی ـ 

  )کمیت(پژوهشی 

هـاي    ـ فقـدان مراکـز پـژوهش و سـازمان         5: 7ـ  4ـ3ـ2ـ1

ذیربط و عدم همکاري اساتید بـا آنهـا و عـدم تخـصص و        

  .التحصیل شده توانایی علمی اساتید تازه فارغ

فعالیت زیاد آنها امکان پـژوهش  با توجه به کمبود اساتید و  

  .وجود ندارد

  هاي مطالعاتی فرصت: 1

  دوران آموزش کارگاهی: 1

ـ توان علمی آموزشی ـ پژوهشی اساتید مناسب اسـت   2ـ1

اما توان عملی آنها بسیار کم اسـت و متعاقبـاً دانـشجویان             

  .شوند خوبی نیز تربیت نمی

 روز نبـودن    ـ تدریس بیش از اندازه اساتید در هفته و بـه          3

هــاي  هــاي علمــی بــه خــصوص در دانــشگاه آنهــا هیــأت

  غیردولتی داراي قابلیت باالیی نیستند

اي و ناتوانی در بـومی        عدم داشتن تجربیات عملی و حرفه     

  کردن مفاهیم علمی

گسست میـان مفـاهیم آمـوزش داده شـده و کاربردهـاي             

  جاري آن در سطح جامعه

    

ـ توان علمی آموزشی ـ پژوهشی اسـاتید متوسـط رو بـه     1

  باال، سابقه عملی کمی دارند

  کاهش زمان تدریس

  هفتگی

ت بیـشتر بـراي     ـ اختصاص وق  3

  مطالعه و تحقیق

  انگیزه و عالقه کم: 4ـ3ـ2

  انگیزه و عالقه وجود ندارد: 2

ـ انگیزه و عالقه اساتید به آموزش و پـژوهش در حـد             2ـ1

قابل قبولی است اما امکانات مناسبی وجود ندارد و آنها بـه         

  پردازند هاي دیگر می دالیل معیشتی به فعالیت

3  
انگیزه و عالقه به 

  آموزش و پژوهش

  ـ مشغله زیاد، درآمد پایین و فرصت مطالعه کم1

  

رفع دغدغه مالی به کاهش     : 6ـ2

  ساعت کار و فعالیت تخصصی

  ح سیستم بوروکراتیکاصال: 3

  گزینش صحیح دانشجو: 6
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  عوامل  ردیف
نقاط ضعف و قوت هر یک از عوامل در وضع موجود 

  در ایران

پیشنهادي براي راهکارهاي 

رفع نقاط ضعف و تقویت 

  نکات قوت به ترتیب اولویت

  تعارض در محیط کار: 1

  پذیري عدم وجود وجدان کاري و مسئولیت: 3ـ1

  اي وجود دارد اخالق حرفه: 4

  زده است اي متزلزل و ضعیف و سیاست اخالق حرفه: 5

  اي وجود ندارد و اقتصادزده است اخالق حرفه: 6

  

  اي متزلزل و ضعیف است ـ اخالق حرفه3

اي در شرایط امروزي تهدیدکننـده        ـ رعایت اخالق حرفه   2

  امنیت شغلی است

  اي اخالق حرفه  4

  اي متزلزل و ضعیف است ـ اخالق حرفه1

ــشجویان و  3 ــه دان ـــ آمــوزش ب

 جهـت ارجـاع در      اساتید حـداقل  

  آثار علمی

  هویت صنفی هست ولی حقوق صنفی نیست: ـ2ـ1

  هویت صنفی وجود ندارد: 3

  هویت صنفی  5  زده است هویت صنفی سیاست: 5

  ـ هویت صنفی وجود ندارد3

ــیس  : 3 ــشتیبانی از تأســـ پـــ

هاي علمی ـ تخصصی و   انجمن

  نهادهاي مربی

ــون : 5 ــاهی همچـ بایـــد جایگـ

  پزشکان دو کال پیدا کند

  تنها منحصر به دوره دکترا است

اي و عدم اعتماد به آنها باعث         هاي حرفه   عدم وجود تشکل  

      ضعف هویت صنفی در این رشته است

   متزلزل و ضعیف استـ1

  رسیدگی به مطالعات صنفی: 3

8  
تعداد : دانشجویان

  )کمیت(دانشجویان 

تعداد دانشجویان در مقاطع مختلف افزایش  : 6ـ5ـ4ـ3ـ2ـ1

  یافته ولیکن با امکانات متناسب نیست

ــعه  : 1 ــات و توس ــزایش امکان اف

  المللی هاي بین همکاري

    

 تعداد دانشجویان در مقاطع مختلـف افـزایش یافتـه      -1-2

  نات متناسب نیستولیکن با امکا

 تعداد دانشجویان در مقاطع مختلـف افـزایش یافتـه      -1-2

  ولیکن کیفیت نه

  

جذب دانشجو از طریق کنکور و عدم توجه به کیفیت آنهـا            

  از نقاط ضعف است

جذب دانشجو باید براساس میزان عالقه و شناخت و درك          

از واقعیت سؤاالت تشریحی و مـصاحبه و تناسـب میـزان             

       بازار کار باشدجذب و نیاز

  

ـ تعداد دانشجویان در مقـاطع مختلـف افـزایش یافتـه و             1

  لیکن با امکانات متناسب نیست

  

ــه: 3 ــزایش بودجــ ــاي  افــ هــ

هاي علـوم اجتمـاعی و        دانشکده

  ارتباطات



آموزش و پژوهش ارتباطات اجتماعی در ایران

 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

361

  عوامل  ردیف
نقاط ضعف و قوت هر یک از عوامل در وضع موجود 

  در ایران

پیشنهادي براي راهکارهاي 

رفع نقاط ضعف و تقویت 

  نکات قوت به ترتیب اولویت

  ها شده گرایی باعث کاهش قابلیت ترویج مدرك: 2-3-5

 توانمندي علمی دانشجویان قابل قبول است امـا         -1-2-3

  توان عملی آنها به تناسب اساتیدشان کم است

محـدود  ) پـژوهش (گسست میان عرضه آمـوزش و عمـل         

هـاي   بـا عرصـه  ها به کالس بدون درگیـري     شدن آموزش 

  اجرایی و کار عملی

9  
هاي آموزشی ـ  قابلیت

  پژوهشی

هاي آموزشی ـ پژوهـشی دانـشجویان بـا تعـداد       ـ قابلیت1

  زیاد آنها و اساتید و امکانات محدود بسیار کم است

ــه کیفیــت   : 3 ــژه ب ــام وی  اهتم

ــان ــه پایـ ــات  نامـ ــا و تحقیقـ هـ

  دانشگاهی

باال بردن امکانات آموزشـی و    : 3

  ها پژوهشی در دانشگاه

عالقه به آموزش در رشته ارتباطات بسیار زیاد اسـت          : 3ـ1

ح ارشد رقابـت     صندلی در سط   35 نفر براي    000/5سالیانه  

  )تسهیالت تکمیلی(دارند 

انـد    عالقـه کـم اسـت و اغلـب تـصادفی وارد شـده             : 6ـ  2

  )کارشناسی(

  فرار از علوم اجتماعی خاص و ناامیدي نسبت به آینده: 5

لوم اجتماعی به دلیل عدم وجود آینـده  انگیزه و عالقه به ع 

  شغلی خیلی مناسب نیست

10  
انگیزه و عالقه به علوم 

  اجتماعی

ـ انگیزه و عالقه به علوم اجتماعی به دلیـل عـدم وجـود        1

  آینده شغلی خیلی مناسب نیست

  افزایش ظرفیت دانشجو. 1

 از   باید علوم اجتماعی خـاص،    : 5

ــت ــصادزدگی  سیاس ــی و اقت زدگ

  .رهایی یابد

  عدم توجه پیشینه تکمیلی: 6ـ5ـ4ـ3ـ2ـ1

11  
رشته و پیشینه 

قوت شوند این هم ضعف و هم         ها وارد می    ـ از همه رشته   1  تحصیلی الزم

  ریزي است به شرط برنامه

  

  ضعیف است: 3ـ2ـ1

  زدگی است بر سیاست مبتنی: 5

ـ پنداشـت مناسـبی بـه دلیـل عـدم انگیـزه شـغلی و                3ـ1

  وضعیت کشور وجود ندارد
12  

پنداشت صحیح از علوم 

  اجتماعی

لمی و چه در جامعه از      ـ پنداشت مناسبی چه در محافل ع      2

  جایگاه و توان این رشته وجود ندارد

ـ بـازنگري در کتـب درسـی و         3

  ها شرح دروس مدارس و دانشگاه
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هاي  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سهم ساختار برنامه. 2نمودار 

  آموزشی، پژوهشی و فناوري در عملکرد ارتباطات اجتماعی

و فناوري در علمکـرد ارتباطـات   هاي آموزشی، پژوهشی  ها در بخش سهم ساختار برنامه      به طوري که از پرسشنامه    

هاي آموزشـی، پژوهـشی و فنـاوري          معتقدند ساختار برنامه  ) پاسخگویان( درصد از هر گروه      90آید بیش از      اجتماعی برمی 

  ). درصد اعالم کرده بودند67بجز استادان که (سهم زیادي را در عملکرد ارتباطات اجتماعی دارند 

  پژوهشی و فناوري و کم و کیف عملکرد ارتباطات اجتماعی در ایرانهاي آموزشی،  ساختار برنامه. 6جدول 

  عوامل  ردیف
نقاط ضعف و قوت هر یک از عوامل در وضع 

  موجود در ایران

راهکارهاي پیشنهادي براي 

رفع نقاط ضعف و تقویت 

  نکات قوت به ترتیب اولویت

انداز، بـه علـت عـدم وجـود           علیرغم وجود چشم  : 2ـ4ـ1

هـا و   گذاري و اجرا تناسب بین سیاسـت  رابطه بین قانون 

  اجراي آن وجود ندارد

ــ3 ــت: 5ـ ــسائل روز و    سیاس ــأملی از م ــی ت ــاي علم ه

  )ضعف(مقتضیات اجتماعی و سایر روزمره است 

هــاي  بــازنگري در سیاســت : 3

علمی و تـدوین مجـدد آنهـا بـه          

انـداز و اهـداف        چشم تناسب سند 

  برنامه چهارم توسعه

هاي آموزشی، پژوهـشی و فنـاوري         ـ اهداف و سیاست   3

  به روشنی مشخص نیست

1  

  

مناسب و روشن بودن 

هاي  اهداف و سیاست

آموزشی، پژوهشی و 

  فناوري

هاي آموزشی، پژوهـشی و فنـاوري         ـ اهداف و سیاست   1

  به روشنی مشخص نیست

ـــ بــه روز کــردن اهــداف و    3

هـاي    ها با همکاري گروه     سیاست

  تخصصی
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  عوامل  ردیف
نقاط ضعف و قوت هر یک از عوامل در وضع 

  موجود در ایران

راهکارهاي پیشنهادي براي 

رفع نقاط ضعف و تقویت 

  نکات قوت به ترتیب اولویت

2  

ها محدود است و سیاست زده        ارتباط میان گروه  : 6ـ5ـ3

  است

هـا وجـود    ضابطه دروس و رشـته  میل به گسترش بی  : 3

  دارد

هــاي  هــا و گــرایش تفکیــک و انــسجام بــین رشــته: 4

  ارتباطات وجود دارد

  

 تفکیک و انسجام بین

ها  ها و گرایش رشته

ها و  رشته ارتباط میان(

  )ها گرایش
اي بـودن ارتباطـات تفکیـک و          رشـته   ـ به دلیل میـان    1

انسجام آن با کل علـوم اجتمـاعی هـم فرصـت و هـم               

  تهدید است

ها موجب تقویت جایگاه  ها و گرایش رشته ـ ارتباط میان3

  شود علوم اجتماعی می

هاي مـشترك     تشکیل کارگروه : 3

هـا در     هـا و رشـته      میان دانـشگاه  

  هاي مشترك حوزه

عـدم تطـابق نیـاز دانـشجویان و جامعـه و          : 5ــ 4ــ 3ـ2

  تحوالت نوین علمی

  عدم هماهنگی بین نوع و محتواي دروس: 3

ـ عدم تطابق نیاز دانشجویان و جامعـه و تحـوالت            3ـ1

  نوین علمی

ـ عدم استفاده از منـابع علمـی روز و عـدم اسـتاندارد              1

  رح دروس تخصصیش

3  

نوع و محتواي دروس از 

لحاظ میزان تطابق با 

ي دانشجویان و نیازها

  جامعه

ـ عدم استفاده از منـابع علمـی روز و عـدم توانـایی           1ـ1

  علمی آنها

  ـ نظرسنجی از دانشجویان3

اي   هاي آموزش و ارزشیابی به دلیـل سـلیقه          ـ شیوه 2ـ1

  بودن خیلی مناسب نیست

تواند شکاف میـان      هاي آموزش و ارزشیابی می      ـ شیوه 3

  دآموزش و پژوهش را در حوزه نشان ده

  

4  
هاي آموزش و  شیوه

  ارزشیابی

  هاي آموزش عملی و کاربردي نیست ـ شیوه1

هـاي    ـ بـراي اسـتادان کـالس      3

هـاي آمـوزش و ارزشــیابی    شـیوه 

  برگزار شود

عدم ارتبـاط بـین بـازار تقاضـا و نیازهـاي صـنعت و          : 1

  محتواي دروس به علت سرعت تغییرات فناوري

  مداري غلبه دارد آموزش: 3-4-6

  د وجود نداردپیون: 5

  پیوند آموزش و پژوهش  5

هـاي آموزشـی و پژوهـشی بـا           ـ عدم وجـود پـروژه     2ـ1

بر کاهش کیفیت     همکاري دانشجویان مقاطع باال عالوه    

علمی و عملی آنها باعث عدم وجود انگیزه، عدم وجـود           

  شود اي و هویت صنفی می اخالق حرفه

بـــاال بـــردن پـــژوهش در   : 3

  هاي آموزشی برنامه
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  عوامل  ردیف
نقاط ضعف و قوت هر یک از عوامل در وضع 

  موجود در ایران

راهکارهاي پیشنهادي براي 

رفع نقاط ضعف و تقویت 

  نکات قوت به ترتیب اولویت

  ضعیف استـ به نظر وجود ندارد یا 1

  نبود ارتباط بین دانشگاه و جامعه: 7ـ6ـ5ـ4ـ3ـ2
ــ2 ــژوهش  : 3ـ ــهم پ ــشکیل س ت

  هاي کارآموزي عملی دوره

  ـ نبود ارتباط بین دانشگاه و جامعه2ـ1

  ـ کاربردي نبودن رشته در عمل3

  هاي عملی و آموزشی ـ عدم وجود کارگاه1

  هاي ذیربط ـ عدم ایجاد امکان جهت کار در سازمان1

6  
پیوند شغل و تحصیل ـ 

  سازي براي اشتغال آماده

التحصیالن آماده اشتغال و نیازهاي آن نیستند و          ـ فارغ 1

  عالقه کمی دارند

ــه ســوي  3 ــواي دروس ب ــ محت ـ

  عملی شدن حرکت کند

قـدیمی بـودن و نامتناسـب بـودن قـوانین و            : 5ـ4ـ3ـ2

  مقررات مربوطه
7  

قوانین و مقررات آموزشی 

اي بودن و نامتناسب بودن قـوانین و          ـ قدیمی و سلیقه   2  ـ پژوهشی

  مقررات مربوطه

  شیوه گزینش استاد مناسب نیست: 1

  اي است و متناسب نیست شیوه گزینش سلیقه: 3

اي و سیاسـی اسـت و بـدون در     ـ شیوه گزینش سلیقه   2

  هاي آنها است نظر گرفتن توانایی

بــر داشــتن مــدرك  ایــد عــالوهـــ در شــیوه گــزینش ب3

  هاي دیگري نیز مدنظر داشت توانایی

  شیوه گزینش استاد  8

  ـ نباید مالك سن در گزینش استادان باشد1

  

    
هاي عملی  ـ شیوه گزینش بدون در نظر گرفتن توانایی1

  و اجرایی آنها است

شیوه گزینش دانشجو در مقطـع لیـسانس تنهـا از           : 6ـ1

 مصاحبه در مقـاطع بـاالتر بیـشتر         طریق کنکور و بدون   

  اي است سلیقه

  به لحاظ کیفیت بهبود یافته است: 6ـ4
  شیوه گزینش دانشجو  9

اي بـودن و نامتناسـب بـودن          قدیمی و سـلیقه   : ـ3ـ2ـ1

  ...قوانین و مقررات مربوطه و عدم توجه به مصاحبه و

  

  ور شده استوجود بوروکراسی اداري باعث کندي ام: 2

کمبود امکان کارورزي بـدلیل عـدم پیونـد و          : 6ـ5ـ4ـ3

  هاي ذیربط ارتباط با سازمان

10  
هاي  کارورزي و برنامه

  ...بازدید علمی و

ـ کمبود امکان کارورزي به دلیل عدم پیونـد و ارتبـاط           2

  هاي ذیربط با سازمان

بــر  هــاي بازدیــد علمــی عــالوه ـــ کــارورزي و برنامــه3

  



آموزش و پژوهش ارتباطات اجتماعی در ایران

 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

365

  عوامل  ردیف
نقاط ضعف و قوت هر یک از عوامل در وضع 

  موجود در ایران

راهکارهاي پیشنهادي براي 

رفع نقاط ضعف و تقویت 

  نکات قوت به ترتیب اولویت

  کند توانمندي دانشجویان اساتید را نیز به روز می

هـاي    ـ عدم امکان کـارورزي دانـشجویان در سـازمان         1

مختلف و یا اگر هـم امکـان آن فـراهم باشـد کارهـاي              

  دهند جزئی را به دانشجویان می

باید وجود  . هاي بازدید علمی کم است      کارورزي و برنامه  

  داشته باشد تا آماده کارشوند

وجود دموکراسی اداري باعث کنـدي امـور در زمینـه          : 2

  فوق شده است

11  

فرصت مطالعاتی براي 

استادان و دانشجویان 

  یلیتحصیالت تکم
ـ فرصت مطالعاتی براي استادان به باال بردن کیفیـت          2

آنها و به دانشجویان تحصیالت تکمیلی جهت باال بردن 

  تجربیات آنها مناسب است

یـت مراکــز آموزشــی و  کـاهش کیفیــت و کم : 5ـــ4ــ 3

ــه دلیــل عــدم تناســب میــان ورودي  هــا و  پژوهــشی ب

  ها و عدم ورود بخش خصوصی در این زمینه خروجی

صداوسـیما و مرکـز     (ـ در حال حاضـر بجـز دو مرکـز           3

مرکزي وجـود نـدارد کـه آن هـم از           ) ها تحقیقات رسانه 

  کند التحصیالن این رشته استفاده نمی فارغ

12  
ها و  کم و کیف گروه

  مراکز آموزشی و پژوهشی

  ـ کاهش کیفیت و کمیت مراکز آموزشی و پژوهشی1

هـاي سـنی و       توجه به مزیـت   : 3

هـا و ارتقـاء       سوابق علمـی گـروه    

ها به تناسب     سطح آموزشی رشته  

  این پیشینه

هاي دیگري که باید اضافه  شاخص

  شود
    

14  
چگونگی تعریف علم و 

  جایگاه آن

هـاي تـشریفاتی یـا سـودآوري توجـه            اغلب به جنبه  : 5

  شود می
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  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سهم ساختار اجتماعات علمی در عملکرد ارتباطات اجتماعی. 3نمودار 

آید بـیش     ها در بخش سهم ساختار اجتماعات علمی در عملکرد ارتباطات اجتماعی برمی             به طوري که از پرسشنامه    

  .هم زیادي را در عملکرد ارتباطات اجتماعی دارندمعتقدند ساختار اجتماعات علمی س) پاسخگویان(از دو سوم از هر گروه 

  علمی و کم عملکرد ارتباطات اجتماعی در ایران) يها انجمن(سهم ساختار اجتماعات . 7جدول 

  عوامل  ردیف
نقاط ضعف و قوت هر یک از عوامل در وضع 

  موجود در ایران

راهکارهاي پیشنهادي براي 

رفع نقاط ضعف و تقویت نکات 

  ولویتقوت به ترتیب ا

  هاي علمی و تخصصی تعداد اندك انجمن: 6ـ3

  هاي علمی ـ ضعف ارتباط میان گروه3

  هاي محدود موجود فعال بودن انجمن:  قوت3

هـاي علمـی بـه        فضاي کار عملی و فعالیت انجمـن      : 4

  دلیل مداخله دولت مردود است

علمی زیاد است امـا کیفیـت پـایین         تعداد اجتماعات   : 5

  است

به رسـمیت شـناختن اسـتقالل       : 4

  هاي علمی انجمن

ــه تأســیس : 4 فــراهم کــردن زمین

  اجتماعات علمی

هاي علمی و تخصصی و کیفیت        ـ تعداد اندك انجمن   2

  نامناسب آنها

تواند به تقویـت روحیـه علمـی میـان            ـ وجود آنها می   3

  دانشجویان و اساتید کمک کند

اي به صـورت      هاي علمی و حرفه     ـ عدم وجود تشکل   4

  دولتی و غیردولتی

هاي موجود اغلب داراي اعضاي بسیار کـم و         ـ تشکل 2

  .هاي آنها نیز ناچیز است کیفیت فعالیت

1  

تعداد اجتماعات علمی 

کیفیت ) کمیت(

  اجتماعات علمی

  ـ تعداد زیاد اما فاقد کارایی1

هـاي علمـی و       گزاري نشست ـ بر 3

  هاي مختلف علمی ایجاد انجمن
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  عوامل  ردیف
نقاط ضعف و قوت هر یک از عوامل در وضع 

  موجود در ایران

راهکارهاي پیشنهادي براي 

رفع نقاط ضعف و تقویت نکات 

  ولویتقوت به ترتیب ا

2  
نوع و میزان تعامالت 

  می بین استادانعل
    ارتباط مؤثري وجود ندارد: 7ـ6ـ5ـ4ـ3ـ2

    

ـ ارتباط مؤثري بـه دلیـل سـالیق مختلـف وجـود          3ـ1

  ندارد

اي و دیدگاهی میان اساتید       هاي سلیقه    وجود تفاوت  -4

  مانع تعامالت علمی است

هـاي معیـشتی در میـان اسـاتید مـانع       ـ وجود دغدغه  2

  تعامالت علمی است

ي آموزشـی و    هـا   ـ ایجاد فعالیـت   3

  پژوهشی میان اساتید

3  
نوع و میزان تعامالت 

  علمی بین دانشجویان

تعامالت علمی بین دانـشجویان ضـعیف و محـدود          : 5

  است
  

    
ـ تعـامالت علمـی بـین دانـشجویان ضـعیف و            3ـ2ـ1

  محدود است

هاي علمی میـان      ـ تشکیل هسته  3

  آنها

4  

نوع و میزان تعامالت 

بین استادان و 

  دانشجویان

تعامالت مناسبی بین اسـتاد و دانـشجو وجـود          : 5ـ4ـ2

  ندارد

  تعامل بین استادان و دانشجو متفاوت و سلیقه است: 3

  

    
از لحاظ آموزشی به طور یکطرفه وجـود دارد امـا           : 3ـ1

  پژوهش اصالً
  

    

هاي علمـی و تحقیقـاتی مـشترك          ـ عدم وجود گروه   2

  میان اساتید و دانشجویان

اطات و مشارکت میان افـراد      ـ عدم وجود فرهنگ ارتب    2

جامعه مانع ایجاد تعامالت علمی میان اعـضاي هیـأت          

  شود می... ها و علمی دانشجویان و انجمن

ــاري 1-3 ــ همک ــی و   ـ ــاي علم ه

پژوهشی میان اساتید و دانشجویان     

  به وجود آید

5  

تعامل دانشجویان با 

هاي  ها و هسته انجمن

  علمی مربوطه

ــشجویان : 7ـــ6ـــ5ـــ2 ــا انجمــنتعــامالت دان هــا و  ب

  هاي علمی ضعیف است هسته

  ها ناهموزن و محدود است فعالیت: 3

ها و دشـوار بـودن شـرایط تعـاون و            دخالت مدیریت : 4

  هاي الزم فقدان انگیزه

اي علمی و موقتی بـودن آنهـا          عدم حمایت از هسته   : 6

  موجبات کندي فعالیت شده

  

    

علمی هاي    ها و هسته    ـ تعامالت دانشجویان با انجمن    3

  ضعیف است

  ها ناهموزن و محدود است فعالیت: 3

  

    

ـ عدم وجود فرهنگ ارتباطات و مشارکت میان افـراد          2

جامعه مانع ایجاد تعامالت علمی میان اعـضاي هیـأت          

  شود می... ها و علمی دانشجویان و انجمن
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  عوامل  ردیف
نقاط ضعف و قوت هر یک از عوامل در وضع 

  موجود در ایران

راهکارهاي پیشنهادي براي 

رفع نقاط ضعف و تقویت نکات 

  ولویتقوت به ترتیب ا

    
هاي علمی و عدم بازي دادن        ـ کمبود وجود انجمن   1ـ2

  هاي علمی ها و هسته  انجمنهاي دانشجویان در فعالیت
  

6  
نوع و میزان تعامالت 

  بین اجتماعات علمی

هاي علمی ضـعیف      ها و هسته    ـ تعامالت میان انجمن   3

  است

  ها ناهموزن و محدود است فعالیت: 3

  

    

هـاي   ـ به دلیل وجـود نـاچیز اجتماعـات و انجمـن      2ـ1

هاي اعضا تعامالت  ها و سلیقه علمی و تفاوت در دیدگاه   

  آنها بسیار ناچیز استمیان 

ـ عدم وجود فرهنگ ارتباطات و مشارکت میان افـراد          2

جامعه مانع ایجاد تعامالت علمی میان اعـضاي هیـأت          

  شود می... ها و علمی دانشجویان و انجمن

  

7  
تولید و ترویج اخالق 

  اي حرفه

  اي ابهام در تعریف و تبیین اخالق علمی و حرفه: 4ـ3

  اي و فرهنگی  حرفهشکاف میان نظام علمی،: 3

  اي وجود ندارد اخالق حرفه: 5

  

  

    
اي میان اساتید و متناسب با        ـ عدم وجود اخالق حرفه    3

  آن دانشجویان
  

    
ــه  1 ــالق حرف ــود اخ ــدم وج ــ ع ــاتید و   ـ ــان اس اي می

  دانشجویان
  

  تقویت هویت صنفی  8
ضعف یا فقدان هویت صنفی به دلیل فقدان        : 6ـ5ـ4ـ3

  یاسی ـ اجتماعی موجودنهادهاي صنفی و شرایط س
  

    
ـ ضعف یا فقدان هویت صـنفی بـه دلیـل فقـدان             2ـ1

  رابطه مناسب میان استاد و دانشجو
  

9  
قدرشناسی از 

  پیشکسوتان

  قدرشناسی ضعیف است

ــت : 5 ــی سیاسـ ــرایش   قدرشناسـ ــاس گـ زده و براسـ

  ایدئولوژیک است

  

    
ـ متأسفانه فرهنگ مرده پرستی مانع قدرشناسی از        2ـ1

   شده استپیشکسوتان
  

10  
ایجاد تعامالت فرامحلی 

  و فراملی

  تعامالت فراملی و فرامحلی ضعیف است: 4ـ3

ــول و    : 5 ــال اف ــی در ح ــی و فرامحل ــامالت فرامل تع

  سویه است یک
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  توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سهم ساختار مدیریت در عملکرد علوم اجتماعی. 4نمودار 

 80دهـد بـیش از        ا در بخش سهم ساختار مدیریت در عملکرد ارتباطات اجتماعی نشان مـی            ه  هاي پرسشنامه   یافته

  .درصد از هر گروه معتقدند ساختار مدیریت سهم زیادي را در عملکرد ارتباطات اجتماعی دارند

  سهم ساختار مدیریت علوم اجتماعی در کم و کیف عملکرد ارتباطات اجتماعی در ایران. 8جدول 

  عوامل  ردیف
نقاط ضعف و قوت هر یک از عوامل در وضع موجود 

  در ایران

راهکارهاي پیشنهادي براي 

رفع نقاط ضعف و تقویت 

  نکات قوت به ترتیب اولویت

نحوه گزینش دانشجو و سیستم استخدام موجب فقـدان         : 1

  شود استقالل می

ر هم  به دلیل شرایط اقتصادي و اجتماعی و سیاسی د        : 5ـ3

  ریخته و اغتشاش مفهومی با مرزیان آنها مشخص نیست

لزوم استقالل به آکادمیک کوچک شدن دولت است که         : 4

  وجود ندارد

هاي علمی باید مالك      اولویت: 1

قرار گیرد یا سیاسـت احـزاب در        

  هر مقطع

عدم دخالت دولت در امـور      : 5ـ4

ها و کـاهش حـداکثري        دانشگاه

  گیري دولت تصمیم

ــذیرش ب: 4 ــدي  پ ــوغ و کارآم ل

  دانشگاه

  ـ فقدان وجود استقالل آکادمیک3

ـ متأسفانه استقالل آکادمیک به معناي اخص آن وجود    2ـ1

هـا و حتـی       ندارد و نمونه اصلی آن انتخاب رؤساي دانشگاه       

  هاي سیاسی یا اصحاب سیاست ها براساس مؤلفه دانشکده

1  
میزان استقالل 

  آکادمیک

  ـ فقدان وجود استقالل آکادمیک1

  

2  
یین و انتخاب شیوه تع

  عدم تناسب تخصصی، تجربه و تعهد سیاسی: 1  مدیران

  قوانین و مقررات استاندارد و یکنواختی وجود ندارد: 2

ها باید طـوالنی      عمر مدیریت : 1

  باشد
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  عوامل  ردیف
نقاط ضعف و قوت هر یک از عوامل در وضع موجود 

  در ایران

راهکارهاي پیشنهادي براي 

رفع نقاط ضعف و تقویت 

  نکات قوت به ترتیب اولویت

  مدیریت انتصابی است: 5ـ4

  نقش مشارکت جمعی در انتخاب مدیران: 6

  ـ مدیریت انتصابی است3ـ1

ـ انتخاب مدیران باید براساس نظر دانـشجویان اسـاتید و          1

  امتیازهاي آکادمیک باشد

ـــ مــدیریت انتــصابی اســت و بایــد براســاس توانــایی و  1

  شدکارآمدي آنها با

شیوه تعیین جدیـدها بایـد      : 1ـ4

ــف   ــه و تعریـ ــاس تجربـ براسـ

  هاي علمی باشد کالس

نتخـاب  قـوانین بـراي ا    : 5ــ 2ـ4

مدیران یک دوره در کشور بایـد       

  یکسان باشد

  مفهومی بسیار چندپهلو است: 1

اغلب بخشنده و شایسته به علت پایگاه طبقاتی انتخـاب        : 1

  شود می

ساالري وجود ندارد در حوزه دانشگاه یا بـسیار         شایسته: 3ـ4

  ضعیف است

  ردساالري وجود ندا ـ شایسته3ـ1

  گرایی دولتی منتهی شود ساالري نباید به نخبه ـ شایسته1

  ساالري میزان شایسته  3

  ساالري وجود ندارد یا کم است ـ شایسته1

هـایی بـراي      طراحی شـاخص  : 4

  شناخت شایستگان و نخبگان

  بسیار ضعیف است: 3ـ1

هـا امکـان آن را        ساختار سلسله مراتبی مدیریت دانشگاه    : 3

  کند فراهم نمی

اي و براساس نگرش فردي       لیقهها س   گیري  اغلب تصمیم : 5

  و گروهی خاص و اغلب جناحی است

  ها اغلب فردي است گیري ـ بسیار ضعیف است و تصمیم3

4  

میزان توجه به خرد 

جمعی در 

  ها گیري تصمیم

  ـ خردجمعی نباید به پوپولیسم منتهی شد1

شــوراي اجرایــی و  : 1ـــ4ـــ5

  گیري تقویت شود تصمیم

ــد  : 4 ــابی باشـ ــدیریت انتخـ مـ

هـاي تعریــف   براسـاس شــاخص 

  شده

  در سطح ضعیف است: 7ـ6ـ5ـ4ـ1

وجه غالب نظـام ارزشـیابی بـه روز نبـودن دموکراتیـک       : 3

  اي بودن است نبودن و سلیقه

ارزشیابی و پاسخگویی بجاي    : 1

  دهی صرف قرار گیرد پاداش

نظــام ارزشــیابی بایــد علمــی : 5

دهی براسـاس آن      باشد و پاداش  

  باشد

دهــی کنــونی غیرعلمــی و  ـــ نظــام ارزشــیابی و پــاداش3

  غیراخالقی است

5  
بی و نظام ارزشیا

  دهی پاداش

دهـی متأسـفانه بـر اسـاس          ـ نظام ارزشیابی و پـاداش     2ـ1

  ساالري نیست ضابطه و شایسته

دهـی    ـ نظام ارزشیابی و پاداش    3

با همکاري اساتید و دانـشجویان   

  و آثار علمی باشد
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  عوامل  ردیف
نقاط ضعف و قوت هر یک از عوامل در وضع موجود 

  در ایران

راهکارهاي پیشنهادي براي 

رفع نقاط ضعف و تقویت 

  نکات قوت به ترتیب اولویت

  گرایی هگرایی کاربرد بیشتري دارد تا ضابط رابطه: 6ـ5ـ2ـ1

گرایی اغلب به عنوان یک شعار مدیریتی است و           ضابطه: 4

  گرایی میزان ضابطه  6  اغلب فاقد کارکرد

  گرایی گرایی کاربرد بیشتري دارد تا ضابطه ـ رابطه3ـ1

تر   ضوابط آموزشی باید سخت   : 1

  شود

نظارت و ارزشیابی شدید و     : 5ـ4

  مستمر بر فعالیت مدیران

 دلیل فقدان نظارت و ارزشـیابی رقابـت و فـضاي آن             به: 1

  ضعف دارد

  زمینه رقابت بیش از آنکه عملی باشد اداري است: 3

رقابت علمی در ایران نهادینه نـشده و جایگـاه مـستقلی      : 4

  ندارد

  چندان وجود ندارد: 5

  ـ چندان وجود ندارد3

7  
ایجاد فضاي مناسب 

  براي رقابت علمی

  گیري نیست ـ فضاي مناسب قابل اندازه1

در ... تقویــت فرهنــگ و نقــد: 4

  ها دانشگاه

  استقالل آکادمیک: 4

 در مورد   تغییر نگرش مدیران  : 5

  علم و عالم

هاي دیگري که باید  شاخص

  اضافه شود
    

  چندان وجود ندارد: 5  پذیري مسئولیت  8
ــدرت: 5 ــز از قـ ــی و  پرهیـ طلبـ

  جویی رانت

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   اجتماعیارتباطاتمنابع و  تجهیزات در عملکرد توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سهم ساختار . 5نمودار 
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معتقدنـد  ) پاسـخگویان ( درصد از هـر گـروه        70هاي کمی در بخش سهم ساختار منابع و تجهیزات بیش از              برپایه

  .منابع و تجهیزات در عملکرد ارتباطات اجتماعی سهم زیادي دارد

  باطات اجتماعی در ایرانسهم ساختار منابع و تجهیزات در کم و کیف عملکرد ارت. 9جدول 

  عوامل  ردیف
نقاط ضعف و قوت هر یک از عوامل 

  در وضع موجود در ایران

راهکارهاي پیشنهادي براي رفع نقاط ضعف 

  و تقویت نکات قوت به ترتیب اولویت

کمبـود فـضاي فیزیکـی      : 7ـ6ـ5ـ4ـ3ـ1

  آموزشی و پژوهشی
1  

فضاي کالبد و فیزیکی 

مراکز آموزشی ـ 

  پژوهشی
ـ کمبود فضاي فیزیکـی آموزشـی و        3ـ1

  هاي فنی پژوهشی در مقایسه با رشته

  ین فضاي کالبدي مناسبتأم: 5ـ4

  اندازي دانشکده علوم ارتباطات تفکیک و راه: 4

ها کمتر همـراه بـا        امکانات دانشگاه : 6ـ1

  هاي دولتی بوده است صنعت و سازمان

فرسوده بـودن و ناکـافی      کهنه و   : 5ـ4ـ3

  2  است
امکانات و تجهیزات 

  آموزشی ـ پژوهشی
ـ امکانات کهنه و فرسـوده و ناکـافی       3ـ1

اســت و کمتــر همــراه بــا صـــنعت و     

  هاي دولتی بوده است سازمان

  

3  

تقـسیم منـابع مـالی و پـشتیبانی        : 4ـ3ـ1

  سایر نابرابر بوده است

هـاي    منابع مالی کمـی بـه فعالیـت       : 6ـ5

  آموزشی و پژوهشی

  

منابع مالی الزم براي 

هاي آموزشی ـ  فعالیت

  پژوهشی
ـ منابع مالی کم است اما منابع زیاد هم         3

  انجامد لزوماً به کارآمدي نمی

صنایع دولتـی و مراکـز خـدماتی فاقـد بانکهـا            : 1

هـاي تبلیغـاتی خـود را بـه          از هزینـه  % 10حداقل  

  هاي علمی در حوزه ارتباطات بدهند پژوهش

  تقویت و افزایش منابع مالی الزم: 5ـ4

  بسیار کم است: 6ـ5ـ4ـ3ـ1
4  

هاي سرانه  ینههز

  ـ بسیار کم است1ـ3  دانشجو

  سهم دانشجو از پول نفت افزایش یابد: 4ـ1

  باید در حد نیازهاي واقعی و به طور مناسب باشد: 5

  نامناسب است: 5ـ4ـ3ـ1
هـا بایـد      نیروهـاي پـشتیبانی در دانـشگاه      : 5ـ4ـ1

  منابع انسانی الزم  5  .کفی دریافت کنندآموزش الزم حقوق م

    ـ نامناسب و ناکارآمد است3

  بسیار ضعیف است: 4ـ3ـ1

  تسهیالت رفاهی  6
  ـ بسیار ضعیف است3

  هاي تفریحی برنامه: 1

  التحقیق به دانشجویان دکتري پرداخت حق: 1

  افزایش مقرري دانشجویان: 1

ــروري و دور از   : 5 ــی و ض ــاي واقع ــأمین نیازه ت

  هرگونه ریخت و پاش

  کمبود فراوان: 5ـ3

ــ4 ــشگاه: 6ـ ــدگی دان ــدان  پراکن ــا و فق ه

  فضاي مناسب بسیار جدي است
7  

پردیس مناسب براي 

  کنشگران

  ـ کمبود فراوان3
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   اجتماعیارتباطات در عملکرد عناصر فرهنگیتوزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سهم ساختار . 6نمودار 

ها در بخش سهم ساختار عناصر فرهنگـی در عملکـرد ارتباطـات اجتمـاعی                شنامههاي کمی مستخرج از پرس      یافته

 درصد از هر گروه پاسخگویان معتقدند ساختار عناصر فرهنگی سهم زیـادي در عملکـرد   70حاکی از آن است که بیش از    

  )اند  درصد اعالم کرده40آموختگان که  بجز دانش(ارتباطات اجتماعی دارند 

  ارتباطات اجتماعی در ایرانتوسعه  جامعه در ایجاد فرصت براي سهم ارکان. 10جدول 

  ردیف
عناصر اصلی 

  فرهنگ

ها  در وضع موجود هر یک از این عوامل چه محدودیت

هایی براي توسعه ارتباطات اجتماعی در  یا فرصت

  کنند؟ ایران ایجاد می

راهکارهاي پیشنهادي خود را براي 

ها و افزایش  کاهش محدودیت

  ه ترتیب اولویتها ب فرصت

  بنویسید

هاي مـذهبی     ها باید براساس ارزش     ها و برنامه    سیاست: 4ـ2

  باشد

  ایجاد زمینه و منزلت فرهنگی اجتماعی: 3

  تواند فرصت و هم تهدید باشد هم می: 5

انجام مطالعـات مـشترك و برپـایی        : 3

  ها همایش

 ـ به دلیل قدرت و مشروعیت نهاد دین در کـشور مـا            3ـ2ـ1

تواند هم فرصت و هم تهدید براي علوم اجتماعی خاصه            می

  علوم ارتباطات باشد

  دین  1

توانـد هـم فرصـت و هـم تهدیـد بـراي علـوم         ـ دین مـی   2

اجتماعی خاصه علوم ارتباطات باشد اما درگیر کردن عنـصر          

  



  سند نقشه جامع علمی کشور در رشته ارتباطات اجتماعی

 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

374

  ردیف
عناصر اصلی 

  فرهنگ

ها  در وضع موجود هر یک از این عوامل چه محدودیت

هایی براي توسعه ارتباطات اجتماعی در  یا فرصت

  کنند؟ ایران ایجاد می

راهکارهاي پیشنهادي خود را براي 

ها و افزایش  کاهش محدودیت

  ه ترتیب اولویتها ب فرصت

  بنویسید

دین در ارکان قدرت دولتی که دائماً در تغییر است بـه ضـرر     

  آن است

فرصـت و هـم تهدیـد بـراي علـوم      توانـد هـم    ـ دین مـی   1

اجتماعی خاصه علوم ارتباطات باشد و امکان پـذیرش بهتـر           

  مفاهیم اگر در قالب دین باشد

تر و عامه فرم کردن آنها و   تعریف دقیق مفاهیم و ساده    : 3ـ1

  مفهوم امید به زندگی را معنی بخشد

  فلسفه  2  یابی آنها اقناع و تبیین مایل و ریشه: 2

  ـ ترویج تکثرگرایی، نگاه انتقادي و تعمیق مسائل3

 بــر مباحــث نظــري و توجــه بیــشتر: 3

  هاي آموزشی فلسفی در برنامه

هـاي    لطیف کـردن روابـط اجتمـاعی و تقویـت ارزش          : 2-3

  انسانی مشترك

  هنر  3  گیري از این بخش در تأثیرگذاري بر عامه ـ بهره3ـ2ـ1

  گیري از این بخش در تأثیرگذاري بهتر بر مخاطبان ـ بهره1

ترغیــب بـــه انجــام تحقیقـــات و   : 3

  هاي جدید نامه پایان

هــا بــه   گــسترش دامنــه رســانه  : 3

  هاي هنري سازمان

هـا و     به عنوان ابزار مناسب و مؤثر در طراحـی برنامـه          : 4ـ2

  اجراي آنها

  ها دانش محور کردن رشته: 3

هــاي شخــصی جدیــد و تغییــر در پایگــاه  ایجــاد فرصــت: 6

  ادي و اجتماعی افراداقتص

هـا و     ـ به عنوان ابزار مناسـب و مـؤثر در طراحـی برنامـه             3

  اجراي آنها

ـ علم و عناصر علمی باید بدون فیلتر در اختیار کنـشگران            1

  علوم اجتماعی قرار گیرد

  علم  4

  ها براي توسعه رشته ـ ایجاد فرصت1

هـاي نـو بـه        توجه بیشتر به دانـش    : 3

ICT و ITخصوص 

  هاي توسعه رشته است زمینه ها و پیش یکی از کمک: 3ـ2ـ1

5  هاي توسعه رشته است زمینه ها و پیش ـ یکی از کمک3ـ2ـ1
اوري فن

  )تکنیک(

  هاي توسعه رشته است زمینه ها و پیش ـ یکی از کمک1

ــاربردي: 3 ــه  ک ــردن برنام ــر ک ــاي  ت ه

ــژه در دوره  ــه ویـ ــی بـ ــاي  آموزشـ هـ

  کارشناسی

باور علوم در مورد علوم ارتباطات مناسب نیست و         : 4ـ3ـ2ـ1

  چی و تبلیغات مترادف است اغلب به عنوان روزنامه
  باورها  6

تواند فرصت یـا تهدیـد     ـ باور اجتماع نسبت به رشته می      3ـ2

  به شمار آید

هـا و رفتارهـاي       حمایت از پـژوهش   : 3

  بومی
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  ردیف
عناصر اصلی 

  فرهنگ

ها  در وضع موجود هر یک از این عوامل چه محدودیت

هایی براي توسعه ارتباطات اجتماعی در  یا فرصت

  کنند؟ ایران ایجاد می

راهکارهاي پیشنهادي خود را براي 

ها و افزایش  کاهش محدودیت

  ه ترتیب اولویتها ب فرصت

  بنویسید

تواند فرصت یا تهدید بـه        ـ باور اجتماع نسبت به رشته می      2

  شمار آید

تواند فرصت یا تهدید بـه        ـ باور اجتماع نسبت به رشته می      1

  شمار آید

  ها ارزش  7
محـور کـردن آن در        گسترش رشـته در جامعـه و مـسئله        : 3

  دانشگاه

هاي علمی    توجه مطالعات و آموزش   : 3

  در کنار آموزش علمی

  ارتباطات بدون زبان وجود ندارد: 3ـ2ـ1

دهـی بـه افـراد و ایجـاد           ـ زبان به عنوان وسیله هویـت      3ـ2

هـاي    توانـد فرصـت     تعامل بین آنها و ایجـاد مـشارکت مـی         

  زبان  8  مناسبی را ایجاد کند

دهی به افراد و ایجاد تعامـل         ـ زبان به عنوان وسیله هویت     1

هاي مناسبی با ایجاد کند همچنـین   تواند فرصت بین آنها می 

  زبان هاي هم شوراستفاده از ک

  اي زبانیه تقویت آموزش: 3

  تقویت اجتماعی شدن: 2

  تقویت پیوندهاي اجتماعی: 4ـ3

ـ مسجد به عنوان یک رسانه سـنتی نـسبت بـه رشـته              3ـ1

  تواند فرصت یا تهدید به شمار آید می

ـ مسجد به عنـوان یـک رسـانه سـنتی نـسبت بـه رشـته             2

  فرصت یا تهدید به شمار آیدتواند  می

  مسجد  9

ـ مسجد به عنوان یک رسـانه نـسبت بـه رشـته همیـشه               1

  سازي و روشنگر بوده و فرصت است مظهر آگاهی

توجـــه بـــه نهادهـــاي مـــذهبی و : 3

  ارتباطات سنتی

  آموزش اجتماعی شدن: 4ـ2

  دانش... هاي علمی براي توسعه تقویت زمینه: 5ـ3

ـ مدرسـه بـه عنـوان یـک رسـانه و جایگـاهی جهـت                 3ـ1

  تواند فرصت یا تهدید به شمار آید پذیري کودکان می جامعه

ــک رســانه و جایگــاهی جهــت   2 ــوان ی ــه عن ــ مدرســه ب ـ

  تواند فرصت یا تهدید به شمار آید پذیري کودکان می جامعه

  مدرسه  10

ــک رســانه و جایگــاهی جهــت   1 ــوان ی ــه عن ــ مدرســه ب ـ

توانـد فرصـت     کان و ایجاد باور عمومی می     پذیري کود   جامعه

  یا تهدید به شمار آید

اي   توجه به آموزش علمـی و حرفـه       : 3

  در سطوح متوسطه و راهنمایی

  تربیت کادر متخصص در ابعاد مختلف اجتماعی: 5ـ4ـ3ـ2

  ها هاي گروه هاي جدید، عقاید و ارزش آشنایی با گروه: 6
  دانشگاه  11

پـذیري افـراد و آمـوزش         یله جامعه ـ دانشگاه به عنوان وس    3

  تواند فرصت یا تهدید به شمار آید می

جذاب کردن نهاد دانشگاه در سطوح    : 3

  اي علمی ـ فرهنگی و حرفه
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  ردیف
عناصر اصلی 

  فرهنگ

ها  در وضع موجود هر یک از این عوامل چه محدودیت

هایی براي توسعه ارتباطات اجتماعی در  یا فرصت

  کنند؟ ایران ایجاد می

راهکارهاي پیشنهادي خود را براي 

ها و افزایش  کاهش محدودیت

  ه ترتیب اولویتها ب فرصت

  بنویسید

ــه عنــوان یــک رســانه و جایگــاهی جهــت  2 ـــ دانــشگاه ب

تواند فرصـت   پذیري افراد و انتقال دانش و آموزش می      جامعه

  یا تهدید به شمار آید

تواند فرصـت     پذیري افراد و آموزش می      ـ دانشگاه با جامعه   1

  باشد

کند و  امکان تعامل و ارتباط دو سویه را فراهم می        : 3ـ5ـ4ـ2

  تقویت کننده است

کنـد و    ـ امکان تعامـل و ارتبـاط دو سـویه را فـراهم مـی      3

  کننده است تقویت
12  

هاي  نجمنا

  علمی

  ها نقش مهمی دارند ـ به عنوان مکمل دانشگاه1

  ایجاد و تقویت نهادهاي علمی: 3

13  

روابط گفتمانی 

د در بین موجو

  افراد

  هاي فرهنگی ایجاد و تقویت شبکه: 3  شکل دادن به مباحث نو ترغیب به نوآوري: 3

14  
تمایالت 

  معرفتی افراد

ارتقاي سـطح مـسائل علمـی و اجتمـاعی در آمـوزش و              : 3

  بسیار ضعیف است: 5پرورش 

توجه به فضاي فرهنگی و منفی در       : 3

  کنار آموزش

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   اجتماعیارتباطات در عملکرد عناصر اجتماعیع فراوانی پاسخگویان برحسب سهم ساختار توزی. 7نمودار 
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 درصـد  60هاي کمی در بخش سهم ساختار عناصر اجتماعی در عملکرد ارتباطات اجتماعی، بیش از                 براساس یافته 

بجـز  . ( اجتمـاعی دارنـد    معتقدند ساختار عناصر اجتماعی سـهم زیـادي در عملکـرد ارتباطـات            ) پاسخگویان(هاي    از گروه 

  ).اند  درصد اعالم کرده44آموختگان که  دانش

  سهم ارکان جامعه در ایجاد فرصت براي توسعه ارتباطات اجتماعی در ایران. 11جدول 

  ردیف
عناصر اصلی 

  اجتماع

هایی  ها یا فرصت در وضع موجود هر یک از این عوامل چه محدودیت

  کنند؟ ن ایجاد میبراي توسعه ارتباطات اجتماعی در ایرا

راهکارهاي 

  پیشنهادي

  )ملت(اجتماع عام   1
  ها و هنجارها انتقال ارزش: 5ـ3

  پردازي در این حوزه است اجتماع موضوع مطالعه و نظریه: 4
  

  ها و نیازها نهادمند کردن دستاوردها و تجارب و تجمیع خواسته: 3

اسطه میان اجتمـاع و دانـشگاه و هـم موضـوع           نهادهاي مدنی هم حلقه و    : 4

  مطالعه این حوزه است

  نهادهاي مدنی در حال حاضر جایگاهی ندارد: 5

  افزایش رقابت تنوع و محفل و افزایش نوآوري است: 6

سـاز    ـ نهادهاي مدنی هم حلقه واسطه میان اجتماع و دانـشگاه و زمینـه             3ـ1

  گفتمان و مشارکت

توانـد خـدمت مناسـبی بـراي         هادهاي مدنی مرتبط می   ـ تعریف و تشکیل ن    2

  توسعه رشته باشد

2  
نهادهاي مدنی 

  )جامعه مدنی(

ـ نهادهاي مدنی و احزاب هـم حلقـه واسـطه میـان اجتمـاع و دانـشگاه و                   1

  ساز گفتمان و مشارکت زمینه

  

  ایجاد زمینه و ترك علمی ـ اجتماعی: 3

  موضوع مطالعه استسرمایه اجتماعی به عنوان ارتباط اجتماعی است که : 4

  بسیار کم است و صدمه دیده: 5

  بسیار کم است: 3
  سرمایه اجتماعی  3

ـ باور به سرمایه اجتماعی نزد مدیران سطح کالن کـشور موجـب افـزایش               2

  شود فرصت براي رشته می

  

  ها خواهد شد باعث افزایش هویت صنفی و تیراژ رسانه: 1

  زندگی... مید اجتماعی وانگیزه بخشی و باال بردن سطح ا: 3

  بسیار کم و صدمه دیده: 5

  ـ بسیار کم3ـ1
  اعتماد اجتماعی  4

ـ پذیرش تکثیر عقاید و آراء در میان آحاد جامعه و مجـامع علمـی فرصـت                 2

  آید مناسبی بشمار می

  

  اخالق مدنی  5

  هاي علمی ـ اجتماعی توانمندسازي و ارتقاي ظرفیت: 3

  د است موضوع مطالعه استاخالق مدنی به عنوان روابط میان افرا: 4

  دیده بسیار کم و صدمه: 5
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  ردیف
عناصر اصلی 

  اجتماع

هایی  ها یا فرصت در وضع موجود هر یک از این عوامل چه محدودیت

  کنند؟ ن ایجاد میبراي توسعه ارتباطات اجتماعی در ایرا

راهکارهاي 

  پیشنهادي

  ـ بسیار کم است3

  انسجام  6

  باال بردن سطح ارتباطات علمی: 3

  موضوع مطالعه حوزه و عامل توسعه و پیشرفت حوزه: 4

  دیده بسیار کم و صدمه: 5

  

    ـ بسیار کم است3    

  هاي فرهنگی اجتماعی رشد علم تقویت زمینه: 3

  هویت یکی از ارکان انجام و موضوع مطالعه: 4

  هویت جمعی  7  بسیار کم و صدمه دیده: 5

  ـ بسیار کم است3

  

  جمعیت  8

  تر کند تر و منسجم افزایش جمعیت حوزه را پیچیده: 1

  برجسته کردن نیازها و اهمیت رشته در جامعه: 4ـ3

  تعداد جمعیت اهمیت ندارد: 5

  

هاي بزرگ آموزشی و پژوهشی       وادگی یکی از حوزه   خانواده و ارتباط خان   : 4ـ1

  است

  انگیزه بخشی در حوزه اجتماعی: 3

  در حال حاضر دچار تزلزل و فروپاشی است: 5
  خانواده  9

اي را در ایجـاد بـاور و     ـ خانواده به عنوان هسته اولیه جامعـه نقـش عمـده           2

  فرهنگ عمومی و فرصت مناسبی را ایجاد کند

  

  ها است ها عامل حفظ و توسعه و نیازمند به حمایت رسانه این سازمان: 1

  هاي ارتباطی در جامعه و خلق امکانات براي رشته گسترش حلقه: 3

  10  هاي مدنی مشابه سازمان: 4
هاي  سازمان

  غیرانتفاعی
هاي غیرانتفـاعی بـا فـشارهایی کـه بـه سـاختار دولتـی و حتـی                    ـ سازمان 2

   باشندتوانند فرصت یا تهدید ها دارند می دانشگاه

  

  اي خلق امکانات پژوهشی، آموزشی و حرفه: 3ـ4

  11  گرایی است و در این حیطه در حال افزایش است بر سودجویی و نفع مبتنی: 5
شبکه روابط شخصی 

  افراد
  ها شود تواند موجبات تقویت نوآوري ـ شبکه روابط شخصی افراد می3

  

ر شکل انفرادي نیازمند به آموزش و پـژوهش ارتبـاطی          ارتباطات انسانی د  : 1

  است

  باال بردن سطح گفتمان و امکانات: 3

  همان ارتباطات اجتماعی و سرمایه اجتماعی که موضوع مطالعه است: 4
12  

تعامالت اجتماعی 

  افراد

  .شود  ـ موجبات تقویت روحیه همدلی و کار گروهی می3

  

      ها رسانه  13
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   اجتماعیارتباطات در عملکرد عناصر اقتصاديپاسخگویان برحسب سهم ساختار توزیع فراوانی . 8نمودار 

 50شود در زمینۀ سهم ساختار عناصر اقتصادي در عملکرد ارتباطات اجتمـاعی بـیش از                  طور که مشاهده می     همان

  .اجتماعی دارندمعتقدند ساختار عناصر اقتصادي سهم زیادي را در عملکرد ارتباطات ) پاسخگویان(درصد از چهار گروه 

  سهم ارکان جامعه در ایجاد فرصت براي توسعه ارتباطات اجتماعی در ایران. 12جدول 

  ردیف
عناصر اصلی 

  اقتصاد

هایی  ها یا فرصت در وضع موجود هر یک از این عوامل چه محدودیت

  کنند؟ براي توسعه ارتباطات اجتماعی در ایران ایجاد می

راهکارهاي 

  پیشنهادي

  شود قانون عرضه و تقاضا افزایش کیفیت می: 3ـ1

  بازار  1  تاکنون تهدید ایجاد کرده است: 5

  ها کننده مالی پژوهش ـ کاهش فاصله میان دانش و اشتغال و حمایت1

  

  پول  2

  تجهیز امکانات و ابزار الزم: 4ـ2

  ایجاد انگیزه در کنشگران: 2

   علمتقویت ارتباطات میان علم و اقتصاد و توجه به اقتصاد: 3

  باعث تهدید بوده است: 5

  

  خلق نیازهاي کارآفرینی: 3

  از عوامل و بخش اجتماعی و تنظیم روابط میان افراد: 4

  باعث تهدید بوده است: 5
  نهاد مالکیت  3

  شود هاي اقتصادي و توسعه علوم اجتماعی می ـ باعث گسترش فعالیت1

  کاهش فاصله میان دانش و اشتغال: 3  بخش صنعت  4
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  ردیف
عناصر اصلی 

  اقتصاد

هایی  ها یا فرصت در وضع موجود هر یک از این عوامل چه محدودیت

  کنند؟ براي توسعه ارتباطات اجتماعی در ایران ایجاد می

راهکارهاي 

  پیشنهادي

  ها کننده مالی پژوهش ـ کاهش فاصله میان دانش و اشتغال و حمایت3

  ها کننده مالی پژوهش ـ کاهش فاصله میان دانش و اشتغال و حمایت1

توانـد موضـوع      رابطه صنعت نهادهاي اجتماعی فرهنگی و اقتـصادي مـی         : 4

  مطالعه بخش و توسعه حوزه شود

   استبیشتر تهدید پرداخته: 5
  بخش کشاورزي  5

  ها کننده مالی پژوهش حمایت: 3

  

  ...کمک به توسعه رشته با توزیع مناسب مطبوعات، پست سریع، و: 1

  تاکنون تهدید ایجاد کرده است: 5

  ها کننده مالی پژوهش ـ حمایت3
  بخش خدمات  6

  ها کننده مالی پژوهش ـ کاهش فاصله میان دانش و اشتغال و حمایت1

  

7  
شبکه روابط 

  مبادالتی بین افراد
    شود ـ موجب توسعه و سایر ارتباطات جمعی می1

8  
تمایالت اقتصادي 

  افراد

  کاهش فاصله میان و دانش اشتغال: 3

  بیشتر به تمایالت اقتصادي خودخواهانه انجامیده است: 5
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   اجتماعیارتباطاتعملکرد  در عناصر سیاسیتوزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سهم ساختار . 9نمودار 
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 60شود در بخش سهم ساختار عناصر اقتصادي در عملکرد ارتباطات اجتمـاعی بـیش از                  به طوري که مشاهده می    

بر این باورند که ساختار عناصر سیاسـی سـهم زیـادي در عملکـرد ارتباطـات                 ) پاسخگویان(هاي چهارگانۀ     درصد از گروه  

  .ها در جامعه دارند اجتماعی و رسانه

  سهم ارکان جامعه در ایجاد فرصت براي توسعه ارتباطات اجتماعی در ایران. 13جدول 

  ردیف
عناصر اصلی 

  سیاست

هایی  ها یا فرصت در وضع موجود هر یک از این عوامل چه محدودیت

  کنند؟ براي توسعه ارتباطات اجتماعی در ایران ایجاد می

راهکارهاي 

  پیشنهادي

... دهـد، قـوانین حمـایتی و        طات سیاسی کشور را نظـم مـی       ها و ارتبا    رسانه: 1

  هاي بالعوض کند و کمک می

  ایجاد تقویت نهادها و ساختارهاي توسعه علمی: 4ـ3

  تاکنون دولتها از جمله عوامل اصلی مانع توسعه علوم اجتماعی بوده است: 5

  هاي جدید شغلی ریزي و سیاستگذاري در ایجاد فرصت برنامه: 6

  د تقویت نهادها و ساختارهاي توسعه علمیـ ایجا3

ـ نحوه نگرش دولت به روابـط میـان دولـت ـ ملـت و وضـعیت آموزشـی ـ         2

  تواند فرصت یا تهدید باشد پژوهشی می

  دولت  1

  سازي جهت توسعه رشته زمینه

  

  قانونمند و نهادمند کردن موضوعات اجتماعی: 5ـ4ـ3

ها، مـاهواره     وضوعات اجتماعی نظیر انواع رسانه    ـ قانونمند و نهادمند کردن م     2

  ...و اینترنت و
  قانون  2

  سازي جهت توسعه ـ زمینه1

  

  اي دقت در دادرسی و حمایت از حقوق حرفه: 4ـ1

  هاي حقوقی تقویت بنیان: 3

  هاي مشروع تضمین آزادي: 4

  التحصیالن و کمک به تسهیل امور ـ جذب فارغ1
  قوه قضائیه  3

  زي جهت توسعه رشتهسا ـ زمینه1

  

  اي هاي حرفه وضع قوانین در جهت حمایت فعالیت: 4ـ1

  هاي قانونی ایجاد تقویت زمینه: 3

  مجلس ـ قوه مقننه  4  اي هاي حرفه وضع قوانین در جهت حمایت فعالیت: 3

توانـد بـا    ها است می   ـ به دلیل آنکه مجلس سرمنشأ ثبات و پایداري در رویه          2

  ه تقویت حوزه آموزش و پژوهش بپردازدوضع قوانینی ب

  

  ارتش  5
  عدم دخالت در امور اجتماعی: 1

  هاي مختلف اجتماعی تضمین امنیت مرزها و کاهش تهدیدها و آسیب: 4
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  ردیف
عناصر اصلی 

  سیاست

هایی  ها یا فرصت در وضع موجود هر یک از این عوامل چه محدودیت

  کنند؟ براي توسعه ارتباطات اجتماعی در ایران ایجاد می

راهکارهاي 

  پیشنهادي

  پلیس  6

  علمی نگاه کردن به مسائل اجتماعی: 4ـ1

  باال بردن سطح اعتماد اجتماعی: 3

  تضمین امنیت شهروندي: 4

  

  توجه بیشتر به تحقیقات: 1

  ایجاد زمینه و بازار کار: 4ـ3

کننده و  به عنوان حمایت(ـ ایجاد زمینه و بازار کار و توجه بیشتر به تحقیقات 3

  )کابر

  

7  
و هاي دولتی  سازمان

  ها شرکت

کننده و  به عنوان حمایت(ـ ایجاد زمینه و بازار کار و توجه بیشتر به تحقیقات 1

  )کابر
  

  ریت ارتباطات و روابط عمومی احزابمدی: 1

  تعامل، جامعه و مطبوعات حزبی: 1

  باال بردن تحرك اجتماعی و مدنی: 3

  ساز گفتمان باال بردن تحرك اجتماعی و مدنی و زمینه: 3
  احزاب سیاسی  8

هاي مـردم بـه     ـ احزاب سیاسی موجبات شفافیت و انتقال فشارها و خواسته 2

  تواند فرصت یا تهدید باشد ه میها است ک گروه حاکم و حتی دانشگاه

  

  رسانی و راهنمایی مرکز اطالع: 1

  مراکز تفریحی: 1

  فراهم آوردن زمینه کار: 3

کننده و  به عنوان حمایت(ـ ایجاد زمینه و بازار کار و توجه بیشتر به تحقیقات 2

  )کاربر

  شهرداري  9

کننده و  به عنوان حمایت(ـ ایجاد زمینه و بازار کار و توجه بیشتر به تحقیقات 1

  )کاربر

  

10  
شبکه روابط اقتداري 

  افراد

  هاي جدید توسعه کار ایجاد فرصت: 3

  روابط مثبتی بر اقتدار تهدیدکننده بخش است: 4
  

11  
تمایالت سیاسی 

  افراد

  مندي و تحرك سیاسی انگیزه: 4ـ3

 مدنی تواند تأثیر بسزایی در توسعه نهادهاي هاي سیاسی متفاوت می گرایش: 6

  داشته باشد
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  ارتباطات اجتماعی در توسعه ارکان جامعهتوزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سهم . 10نمودار 

معتقدنـد ارتباطـات    ) پاسـخگویان ( درصـد از هـر گـروه         70شود، بیش از      به طوري که در جدول فوق مشاهده می       

  .اجتماعی سهم زیادي در توسعه ارکان جامعه دارد

  سهم علوم ارتباطات اجتماعی در توسعه ارکان جامعه ایران. 14دول ج

  ارکان جامعه  ردیف
راهکارهاي پیشنهادي براي تقویت نقش علوم اجتماعی در توسعه هر یک از ارکان 

  جامعه ایران

انی دینی، تقویت   اي در تقویت مب     هاي سنتی و مدرن عامل عمده       ارتباطات از طریق رسانه   : 5ـ4ـ1

  ها و هنرها بوده است ها و باورهاي ملی، توسعه علمی کشور و حفظ ارزش زبان ملی ارزش

هـاي فرهنگـی، ارتبـاطی، توجـه          ها و مؤلفـه     محوري، تدوین و توصیف شاخص      تأکید بر مسئله  : 3

  اي شدن فرهنگ رسانه

معـه و تحقیـق در ایـن حـوزه     ها و تحویل تحصیلکردگان بـه جا     ـ ارتباطات از طریق رسانه    3ـ2ـ1

  توانند به رفع مسائل و مشکالت این حوزه کمک کنند می

1  
فرهنگ و عناصر 

  اصلی آن

ـ تعیین سهم علوم اجتماعی در توسعه فرهنگ و عناصر اصلی آن با نحـوه تعریـف و مـسائل                 2ـ1

هاي خرد، میـانی و کـالن    هاي متخذه حل مسئله در عرصه  اجتماعی و فرهنگی این حوزه و روش      

  گیري شود ریف و اندازهتواند تع جامعه می

هاي  هاي آموزشی و سرگرمی و ترویجی نقش بسزایی در کاهش آسیب ارتباطات جدید با برنامه : 1

اجتماعی، تحکیم روابط اجتماعی و توسعه مقاالت اجتمـاعی، هویـت اجتمـاعی اعتمـاد عمـومی،                 

  دارد... انسجام ملی و اجتماعی، کنترل جمعیت و

  نقش ارتباطات در توسعه ملی: 3

  هاي مدیران به این حوزه اصالح باورهاي جامعه نسبت به این حوزه و تغییر دیدگاه: 6

2  
اجتماع و عناصر 

  اصلی آن

ها و تربیت تحـصیلکردگان در جامعـه و تحقیـق در ایـن حـوزه                  ـ ارتباطات از طریق رسانه    3ـ2ـ1

  توانند به رفع مسائل و مشکالت این حوزه کنند می
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  ارکان جامعه  ردیف
راهکارهاي پیشنهادي براي تقویت نقش علوم اجتماعی در توسعه هر یک از ارکان 

  جامعه ایران

ارتباطات اجتماعی در توسعه اجتماعی و عناصـر اصـلی آن بـا نحـوه تعریـف و                  ـ تعیین سهم    2ـ1

هـاي   هاي متخذه حل مـسئله در عرصـه         هاي اجتماعی این حوزه و روش       مسائل اجتماعی و آسیب   

  گیري شود تواند تعریف و اندازه خرد، میانی و کالن جامعه می

المللی تأثیر بسزایی بر تحوالت اقتصادي از         ها یا بین     چه در عرصه   ها و ارتباطات    ـ نقش رسانه  3ـ1

هاي مبادالتی، ترویج نوآوري و توسعه صنعتی، بازاریـابی   داري و همچنین شبکه    جمله بازار سرمایه  

  هاي اقتصادي کاالها و خدمات در تمامی حوزه

بـرداري از     صادي و بهره  استفاده کاربردي از نتایج تحقیقات جهت رفع معضالت و مشکالت اقت          : 6

  منابع موجود جامعه

ها و تربیت تحـصیلکردگان در جامعـه و تحقیـق در ایـن حـوزه                  ـ ارتباطات از طریق رسانه    3ـ2ـ1

  تواند به رفع مسائل و مشکالت آن کمک کنند می

3  
اقتصاد و عناصر 

  اصلی آن

ترین متغیر قابل مطالعه بخش اجتماعی اسـت کـه       ـ در عرصه اقتصاد و عناصر آن کم اهمیت        2ـ1

  شود ه کمی به آن میتوج

هـاي غیردولتـی و       تواند باعث تقویت احزاب و سازمان       توسعه رشته ارتباطات اجتماعی می    : 4ـ3ـ1

  .ها گردد المللی، تحکیم صلح و کاهش تنش نهاد قانونگذاري، توسعه مناسبات بین

  ها استقالل و آزادي عمل در رسانه: 6

ها و تربیت تحـصیلکردگان در جامعـه و تحقیـق در ایـن حـوزه                  از طریق رسانه  ـ ارتباطات   3ـ2ـ1

  توانند به رفع مسائل و مشکالت آن کمک کنند می
4  

سیاست و عناصر 

  اصلی آن

ـ تعیین سهم علوم اجتماعی در توسعه سیاست و عناصر اصلی آن با نحوه تعریف و مـسائل و                   2ـ1

 خـرد، میـانی و کـالن     هاي  هاي متخذه حل مسئله در عرصه       هاي سیاسی این حوزه و روش       آسیب

  گیري شود تواند تعریف و اندازه جامعه می

ان درباره آموزش و پژوهش ارتباطات اجتمـاعی        نظر  صاحبمیزگرد  

  در ایران

  . بین جامعه و علوم اجتماعی رابطه متقابل وجود داردرابطه با سایر علوم

   علمیتأخروقفه و 

ی موجب شده که نتواند هماهنگ با سایر علـوم حرکـت و             و از طرفی تأخر علم    . آموزش رشته تعطیلی داشته است    

 سال تجربه علمـی  40تواند گفت که درخور  می. بنابراین هنوز شکاف علمی ـ آموزشی این رشته وجود دارد . پیشرفت کند

  .فهم جامعه از ارتباطات در سطح تبلیغات و بسیار پایین قرار دارد. نیستیم
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  نیاز به توسعه ساختاري

نیـاز بـه ایجـاد یـک دانـشکده بـراي توسـعه        . ها باید صورت گیرد    ه در دانشگاه عالمه و سایر دانشگاه      توسعه رشت 

 سال آموزش هنوز یک گـروه آموزشـی هـستیم کـه محـدودیت در                40علیرغم سابقه   . هاي ارتباطات ضروري است     رشته

هاي مختلف از جمله رادیـو ـ تلویزیـون     تهرش. باید یک دانشگاه ارتباطات داشته باشیم. کند امکانات و تجهیزات ایجاد می

این سؤال مطرح اسـت     . ما دانشگاه عالمه باید بتوانیم به عنوان قطب علمی دانشگاهی در منطقه قرار گیریم             . داشته باشد 

 نفر دانـشجو در  50هم اکنون سه رشته آموزشی با حدود با . هاي بزرگ کشور ما رشته ارتباطات نداریم که چرا در دانشگاه   

بـراي تجمیـع موضـوعات گـسترده     . الب یک گروه آموزشی داریم بنابراین استقالل دانشکده ارتباطـات ضـروري اسـت            ق

  .ارتباطات باید به سمت تشکیل دانشگاه ارتباطات که هنرها، ادبیات و علوم اجتماعی شامل شود حرکت کرد

  عوامل و شرایط مؤثر

هـاي    ها متکـی بـر آزادي       ضمناً پیشرفت . آورند   به وجود می   هاي جدید ارتباطات این ضرورت را       سیر تحول فناوري  

بـراي توسـعه    . اي ضروري اسـت     در حوزه سیاست و اجتماع فضاي آزادي اجتماعی و فعالیت حرفه          . سیاسی و فردي است   

اي در کـشور مـا یکـی از دالیـل عـدم               هاي حرفه   همچنین ضعف انجمن  . نگاران باید رعایت شود     اي حقوق روزنامه    حرفه

  .اي است هاي توسعه حرفه یکی از راه. التحصیالن هاي فارغ گسترش انجمن. اي است رفت حرفهپیش

  و صنعت رابطه آموزش

این عامـل مـانعی در راه       . نیافتگی است   جدایی مرکز آموزشی و مراکز اجرایی مثل مطبوعات یکی از دالیل توسعه           

  .شود هاي ارتباطات محسوب می ارتقاء کیفی رشته

  نیییفیت پارشد کمی و ک

دانـد و از   فشارهاي بیرونی گـسترش کمـی ضـروري مـی       . گرایی خاص قرار گرفتیم      زیر فشار کمیت   1370از دهه   

هاي به وجـود   اي رشته رویه در مراکز آموزشی دولتی به طور بی. تواند رشد کیفی داشته باشد    طرفی کندي نظام دولتی نمی    

اینگونـه رشـد کمـی و توسـعه        . به رشد کمی است که خوب نیست      اي رو     آمدند و در بخش خصوصی به صورت غیرحرفه       

  .رشته در سراسر کشور مشکالت بیشتري را به وجود آورده است

  جایگاه رشته

هـاي مختلـف کـشورمان مـشخص      جایگاه ارتباطات در حـوزه   . هاي ارتباطات سنتی و مدرن مشخص نیست        حوزه

  .د دارداغلب وجود آشفتگی در مفاهیم علم ارتباطات وجو. نیست

در اغلب کشورهاي اروپایی و شـمال آمریکـا درسـهاي ریاضـیات، ارتباطـات و      . اهمیت ارتباطات درك نشده است  
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در . شـود   شود و مالك باسوادي با همین سه درس سنجیده مـی            فناوري اطالعات جزء دروس پایه در مدارس تدریس می        

افـزار   هر چند امکانات مختلف و فراوانی در بخش سـخت . ها گاه موجب غضب قرار گرفته و متوقف شده است       ایران رشته 

  .توجهی قرار دارد افزاري نهاد دانشگاه است که مسئول آموزش است و مورد بی در کل جامعه وجود دارد، اما در بخش نرم

ر اي علوم جایگاه بسیا رشته  رشته ارتباطات در میان   . روابط عمومی به عنوان رشته کاربردي ارتباطات محسوب شود        

شود که    شناسی دیده می    کمتر کتاب جامعه  .  اهمیت خاصی پیدا کرده است      از نظر آکادمیکی ارتباطات و رسانه     . باالیی دارد 

  .شناسی هم مرتبط شده است هاي فلسفه و زبان با رشته. ها اهمیت نداده باشد به ارتباطات و رسانه

  زدگی ابزاري بودن سیاست

ها موجب عدم رشد این  الگوي نگرش ابزاري قدرت و دولتمردان به رسانه  . ایم  هزدگی همراه بود    در این نوع سیاست   

اغلـب تحقیقـات    . هاسـت   هـا و سیاسـت      ترین مـسئله نیـز همـین ابـزاري بـودن نگـرش              بنابراین اصلی . رشته شده است  

  .اي از همین ابزاري بودن است هایی مثل رادیو ـ تلویزیون نمونه سازمان

اکنون . کردند و سیستم پاداش و تنبیه آنها را کنترل می  . ها سیاست بود و قشون      دولتدر گذشته مسائل مشروعیت     

  .ارتباطات به عنوان یک ابزار است. کنند از اهرم متقاعد و امتناع افکار عمومی استفاده می

  نقش و کارکرد ارتباطات اجتماعی

لـم تولیـد و توزیـع معرفـت اسـت و اداره        ارتباطات از یـک طـرف ع      . التحصیالن باید در جایی منشأ اثر شوند        فارغ

اگـر بحـث ایـن اسـت کـه بایـد دولـت مقتـدر داشـت،                . ها و از سوي دیگر به علم اداره جامعه تبدیل شـده اسـت               رسانه

ابزاري براي ارتقاء مطالبات مردم خواهند بود براي اینکه یک ملت مقتدر را به وجود آورند، علـم                  . توانمندسازي انجام شود  

وقوع انقـالب   . بنابراین ارتباطات باید در خدمت جامعه به شکل مثبت قرار گیرد          .  مردم و اداره حکومت است     توانمندسازي

هاي سیاست، اقتصاد، فرهنـگ       روابط رشته در عرصه   .  به این طرف این تغییرات را به وجود آورده است          1980ارتباطات از   

  .را باید مورد توجه قرار دهیم

  آموزش و بازار کار

نگـاري چنـین    کند ولی یک دانشجوي روزنامـه       شجوي دندانپزشک همواره بدون اعتراض شروع به کار می        یک دان 

 درصـد افـراد   90اشـتغال حـدود   . شـود  التحصیل از همین جا ناشی مـی  مشکل بازار کار و اشتغال دانشجویان فارغ     . نیست

هاي سـازمانی مشخـصی را        ل آنست که پست   ح  یک راه . نامربوط در این شغل ما را با نوعی سیکل بسته دچار کرده است            

  .براي آنها تعیین کنیم

اي بـین     شـکاف نـسبتاً برجـسته     . گیـرد   نگاري در بازار کار از اینجـا نـشات مـی            بنابراین ناتوانی دانشجوي روزنامه   

ي و ا این ناتوانی در کارشـناس روابـط عمـومی حرفـه        . هاي علمی در دانشگاهی ما وجود دارد        هاي تخصصی و حوزه     حوزه

  .هاي اطالعات ممکن است همین ابهام را داشته باشد رشته جدید مطالعات ارتباطی و فناوري. شود علمی هم دیده می
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  کارورزي

تربیـت افـرادي کـه بالفاصـله جـذب بـازار کـار شـوند               . نگاري قابل ذکر است     ضعف کارورزي در آموزش روزنامه    

  .پردازد ش به کارورزي میهاي آموز دانشجوي دندانپزشکی در سال. غیرمحتمل است

اینگونه مشکالت در مورد روابـط عمـومی هـم          . کند که کارآموزي در مطبوعات داشته باشیم        دانشگاه استقبال می  

  .هست

  مشکالت پژوهشی

تـوان   توجهی به موضوع تحقیقی در حوزه ارتباطات یعنی توسعه آمـوزش بـدون پـژوهش را نمـی     عالقگی و بی  بی

. ایـم   شود، شاید به این دلیل است که مـا، موضـوع پـژوهش را تـرویج نکـرده                   ش استقبال نمی  علت آنکه به پژوه   . داشت

هـا و انتخابـات    دانشگاه تا به حال چنین کاري را انجام نداده است، خود دانشکده براي مثال تا بحال براي موضوع رسـانه         

  .چه کار کرده است

  .شود توجهی به نتایج تحقیق نمی  بی.هاي بنیادي ایجاد شود اي براي پژوهش ضروري است بودجه

  ها فصللزوم تغییر در سر

. چون ارتباطات علم جدید است باید از منابع جدید استفاده کنیم    . ها دروس به وجود آوریم      باید تغییراتی در سرفصل   

نـشکده در  به روز نگـه داشـتن حـوزه علمـی دا    . دو رشته علمی در دو دانشگاه فنی هم در نظر بگیرند که متفاوت هستند            

  .سطح جهانی ضروري است

  اصالح گزینش دانشجو

  .شود ضعف نحوه گزینش دانشجو که بیشترین میزان عالقه دانشجویان مربوط می

  تخصصی شدن

تواننـد بـه    هاي ارتباطات در حوزه تخصص علمـی نـوین مـی    رشته. هاي تخصصی براي رشته ضروري است   زمینه

. شـود   اي به علوم فنی و مهندسـی هـم مـرتبط مـی              مقوله جدید جامعه شبکه   . هاي علوم پایه و پزشکی کمک کنند        رشته

در . ها نیازمنـد اسـت      رشته ارتباطات به سایر حوزه    . هاي دیگر دانشگاهی شود     مطالعات فناوري، و مدیریت، باید وارد رشته      

  .یافته است ولی از نظر عملی و اجرایی اصالً پیشرفت نکرده است سطح نظري بسیار توسعه

  طه با صنعتراب

ارتباطات بـین   . ها مثل رادیو تلویزیون مطبوعات بسیار ضعیف است          با صنعت رسانه    رابطه علم ارتباطات و دانشگاه    
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اما . پیشگامی دانشگاه در ارتباط با جامعه و صنعت باید انجام شود      . ها تا چه حد پایین است       مراکز پژوهش کشور و سازمان    

  .تحت شرایط موجود مقدور نیست

  اضیان زیادمتق

توانایی پاسخگویی نداریم و مؤسسات خصوصی و نیمه        . عالقمندان زیادي در این رشته داریم     . زمینه مساعد داریم  

  .کنند خصوصی در این زمینه فعالیت می

  راهبردها

به نوعی بازنگري در مفهوم     . 1: شود  راهبردها در قالب یک تحول در نظام نگرشی، ساختارها و رفتارها خالصه می            

هـا در   هاي پژوهشکده علوم ارتباطی درباره مسئله ارتباطات و چـالش  برگردیم به رهیافت. 2. ارتباطات در جامعه نیازمندیم 

مـا فعـالً دانـشگاه     . ها را افـزایش دهنـد       در زمینه نهاد باید نهادهاي آموزشی موجود ظرفیت       . 3. ایران و از آنجا آغاز کنیم     

. اینها در چارچوب یک برنامه جامع قـرار ندارنـد       . لق بخش خصوصی ارتباطات داریم    دولتی یک دانشگاه غیرانتفاعی و متع     

  .در نهایت ضعف ساختاري قرار دارند. چه راهبرد این است که باید از دل این سه مورد خارج شود

  هاي کاردانی دوره

  .نگاري بیشتر مورد استقبال قرار گرفته است مراکز وزارت ارشاد براي آموزش روزنامه

  فتگییکنولوژي محور و شت

تبلیغ مخابرات بر این اسـت کـه مـا بیـشتر     . ها، بیش از حد داریم   در کشور ما شیفتگی خاصی نسبت به تکنولوژي       

مـشکالت  . این کار نیـاز بـه توجـه عالمانـه دارد          . شود  ولی درباره عوارض آنها هیچ توجه اساسی نمی       . توجه خاصی داریم  

  .بیشتر نشود

  خدمتلزوم ترویج و معرفی 

هاي بزرگی    صاحبان محصول در این زمینه هزینه     . مفهوم اهمیت پژوهش در ارتباطات را باید در جامعه ترویج کرد          

ها را به صورت یک نظام نامه درآورد          این. هاي خوبی داشته است     این دانشکده تجربه  . دارند ولی کسی به آنها توجه ندارند      

  .منتشر کندها  و به صورت مجموعه مکتوب براي همه دوره

  آموزش حین خدمت به استادان

  .ها را داشته باشند اساتید در بخش ارتباطات باید سابقه اجرایی در رسانه
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  فقدان نظارت

توانـد نقـش    ؟؟؟ این سه گروه علمی ـ اجرایی و دولـت مـی   / کارگر، کارفرما، دولت : هیچ نهاد نظارتی وجود ندارد

مـشروعیت علمـی    . دولت عامل امر توسعه اسـت     . توانند نظارت مفیدي باشد     میها با دولت      ؟؟؟ بخش .نظارتی داشته باشد  

  .شود پاسخ مکتوب هم تهیه کرد خود همین پرسشنامه را می. براي سایر دو نهاد دیگر همواره پذیرفته شده است

  )در حوزه ارتباطات اجتماعی(هاي کالن نقشۀ جامع علمی کشور  شاخص. 15جدول 

    10  میلیون نفر جمعیتتعداد محققان در یک   1

  2خصوصی   8دولتی   بخش فعالیت) الف  

  2زن   8مرد   جنسیت) ب  

  0  0  درصد محققان برنده جایزه  2

  0  0  ملی) الف  

  0  0  اي منطقه) ب  

  ـ  ـ  المللی بین) ج  

      درصد محققان عضو مجامع  3

     نفر80  ملی  

     نفر5  اي منطقه  

     نفر5  المللی بین  

      تحصیالن در یک میلیون نفر جمعیتال تعداد فارغ  4

     نفر30  کارشناسی  

     نفر10  کارشناسی ارشد  

     نفر2  دکتري  

     درصد5  درصد نخبگان مهاجر از کشور  5

    ده درصد  درصد پوشش تحصیلی کشور  6

7  
 سـال کـشور     24 تا   18درصد پوشش آموزش عالی به جمعیت       

  به تفکیک جنسیت
  زن  مرد

8  
ی غیردولتی فعال از کل مراکز تحقیقـاتی        درصد مراکز تحقیقات  

  کشور
     درصد2
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    10  میلیون نفر جمعیتتعداد محققان در یک   1

9  
هاي آموزش و تحقیقات از تولید ناخـالص داخلـی            درصد هزینه 

  به تفکیک دولتی و غیردولتی
  خصوصی  دولتی

10  
هاي انجام شده در حوزه فرهنگ و تمدن          درصد هزینه پژوهش  

  اسالمی ـ ایرانی از کل هزینه پژوهش
    ؟

11  
ایه شدن در پایگاههاي معتبر داخلی و خارجی        تعداد مقاالت نم  

  )به ازاي تعداد محققان کشور(به تفکیک 
    یک صدم

12  
تعداد مقاالت منتشر شده به ازاي صد میلیـون ریـال اعتبـارات     

  تحقیقاتی
3    

    2  تعداد مقاالت منتشره مشترك با کشورهاي دیگر  13

14  
ک داخل و تعداد ارجاعات به مقاالت علمی منتشر شده به تفکی  

  خارج
24    

    0  هاي پژوهشی مشترك با کشورهاي دیگر تعداد طرح  15

16  
هـاي   هاي علمی و نظري تأییـد شـده در کرسـی            تعداد نوآوري 

  پردازي نظریه
0    

      HDIمیزان شاخص توسعه انسانی   17

18  
ــه و    ــالمی در جامع ــدهاي اس ــگ و ارش ــوخ فرهن ــزان رس می

  )ینی تبدیل شودهاي ع باید به شاخص(محیطهاي تحصیلی 
    

19  
هـاي    باید به شاخص  (آموزان    میزان پرداختن به خالقیت دانش    

  )عینی تبدیل شود
    

      )به تفکیک رتبه علمی(نسبت اعضاء هیأت علمی به دانشجو   20

21  
هاي تحقیقاتی اجـرا شـده بـه نـسبت محققـان و               نسبت پروژه 

  پژوهشگران
    

      بت محققانهاي تخصصی تألیف شده به نس نسبت کتاب  22

23  
نسبت عناوین مجالت تخصـصی علـوم اجتمـاعی بـه نـسبت             

  )به تفکیک(محققان و مؤسسات پژوهشی 
    

24  
سهم بودجه مؤسسات آموزشـی و پژوهـشی مـرتبط بـا علـوم              

  اجتماعی به نسبت کل بودجه آموزشی و پژوهشی
    ؟؟

25  
سرانه هزینه دانشجو در حوزه علوم اجتماعی به نسبت میانگین    

  نه سرانه کل دانشجویانهزی
    ؟؟

      سرانه هزینه تحقیقات  26
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  ها ابعاد آموزشی ارتباطات اجتماعی و ارتباطات آن با سایر رشته. 16جدول 

  مقررات

اي ـ  قانون ـ کد حرفه

  اخالق

مسائل 

  المللی بین
  مدیریت و بازاریابی

  ها مهارت

خواندن نوشتن گوش 

  دادن

  ریزي برنامه  اقتصاد  سیاست  حقوق

  ادبیات  تکنولوژي  اجتماعی  منطق، فلسفه و اخالق

  تطبیق آمار کمی کیفی

  ها روش
  هنر و ارتباطات تصویري  فرهنگ

نگارش ترجمه تولید تبلیغ 

  تألیف

  فنون

  

  

  





 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ شتیبان نقشه جامع علمی کشور اسناد پ

  ها پیوست

هاي چاپ شده در زمینه آموزش        برخی از مقاالت و کتاب    . 1پیوست  

  و پژوهش ارتباطات در ایران

  در داخل ایران) الف

  .6و 5، صص ) ش1355 (2535مهرماه : ها، تهران هدف، ساخت، برنامه:  پژوهشکدة علوم ارتباطی و توسعۀ ایرانــ

نگـاري، سـال اول،       تحقیقـات روزنامـه   . »نگاري دانشگاه تهران    متن اساسنامه و برنامۀ دورة لیسانس روزنامه      «ــ ،   

  .5، صفحۀ 1344، دي ماه 1شمارة

  .1377مؤسسه نشر کلهر، : ی در ایران تهرانشناس آزاد ارمکی، تقی، جامعه

انتشارات پژوهشکدة علـوم ارتبـاطی و توسـعۀ         : تهران. هاي همگانی   شناسی رسانه   اي بر جامعه    اسدي، علی، مقدمه  

  .1358 ص، 91 ش، 1358ایران، 

بـاطی و   انتشارات پژوهشکدة علـوم ارت    : تهران. هاي اجتماعی در ایران     هاي فرهنگی و نگرش     اسدي، علی، گرایش  

  . ص267، )ش1356 (2536، )کپی پلی(توسعۀ ایران 

ش، در واحـد تحقیقـات      1367 تیـر    14سخنرانی ایـراد شـده در تـاریخ         . فرهنگ ، توسعه و ارتباطات    . اسدي، علی 

ن، جمهوري اسالمی ایراهاي صداوسیماي   تهران واحد تحقیقات اجتماعی و ارزشیابی برنامه      . ها  اجتماعی و ارزشیابی برنامه   

  . ص25 ش، 1368

انتشارات پژوهشکدة علوم ارتباطی    : تهران. ها در پشتیبانی توسعۀ فرهنگی      اسدي، علی و هرمز مهرداد، نقش رسانه      

  . ص166، )ش1354 (2534، )پلی کپی(و توسعۀ ایران 

  .1377، 18ـ23، صص 20ماهنامه روابط عمومی شماره ) اهمیت آموزش در روابط عمومی«افخمی حسین، 

  .1381، 59ـ70، صص 27هنر هشتم، شماره » آموزش روابط عمومی«ین، افخمی حس

مهـدي باقریـان، مجموعـه مقـاالت اولـین سـمینار            » اي تطبیقی   مطالعه« آموزش روابط عمومی  «افخمی حسین،   

  .1385کارگزار روابط عمومی، : المللی روابط عمومی، تهران بین

انتـشارات  (انتـشارات سـروش     : همایش شیراز، تهـران   : ها  هپیرامون ساخت و نقش رسان    ). ویراستار(اکرمی جمشید   
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  .ص478، )ش1356 (2536و پژوهشکدة علوم ارتباطی و توسعۀ ایران ) رادیو تلویزیون ملی ایران

تجزیـه و تحلیـل     : هاي رادیو ایران    راد، بررسی محتوي برنامه     الهی، صدرالدین، کاظم معتمدنژاد و مهدي محسنیان      

انتـشارات مرکـز تحقیقـات دانـشکدة علـوم ارتباطـات        : ، تهـران  )فرسـتنده اول  (هاي رادیو ایران      مضامین گوناگون برنامه  

  . ص97 ش، 1354اجتماعی، 

مرکز تحقیقـات و مطالعـات و       : زیر نظر محمدتقی احمدیان، تهران    : ایمان، محمدتقی، رابطۀ تبلیغات و توسعۀ ملی      

  .ص409 ش، 1370 ، آذرجمهوري اسالمی ایرانهاي صداوسیماي  سنجش برنامه

) 1 (2فـصلنامه تحقیقـات روابـط عمـومی         » سیماي روابط عمومی در نظام آموزش عالی کشور       «باقریان، مهدي،   

  .1377، 29ـ36صص 

انتـشارات  : تهـران . هـاي رادیـو تلویزیـون در پـشتیبانی توسـعۀ ملـی       بندي پیشنهادي برنامـه    تهرانیان، مجید، رده  

  . ص56، )ش1355(، )پلی کپی(ان، پژوهشکدة علوم ارتباطی و توسعۀ ایر

انتشارات پژوهشکدة علوم ارتباطی و توسـعۀ       : تهران. ها در پشتیبانی توسعۀ ملی ایران       تهرانیان، مجید، نقش رسانه   

  . ص78، )ش1353 (2533، )پلی کپی(ایران 

رات پژوهـشکدة علـوم     انتشا: تهران. ها در پشتیبانی توسعۀ اقتصادي      پور، نقش رسانه    لو، بیژن و ناصر همایون      حمزه

  . ص70، )ش1354 (2534، )پلی کپی(ارتباطی و توسعۀ ایران 

انتشارات پژوهـشکدة علـوم ارتبـاطی و توسـعۀ          . تهران. هاي همگانی   شناسی موضوعی رسانه    لو، بیژن، کتاب    حمزه

  .ص99ش، 1358ایران، 

» حصیالن رشـته روابـط عمـومی   الت نگرش مدیران کل روابط عمومی به فارغ      «نیا، محمد و نوشین دهقی،        خجسته

  .1376، 70ـ84، صص 1376 تابستان 6هنر هشتم، شماره 

انتشارات پژوهشکدة علوم ارتباطی و توسـعۀ ایـران   : تهران. ها در پشتیبانی توسعۀ سیاسی داودي، ویدا، نقش رسانه 

  . ص70، )ش1354(، )پلی کپی(

، 15نگـاري، ش   تحقیقات روزنامه. »مالک در حال توسعهتوزیع وسائل ارتباط جمعی در دنیا و م«رشیدپور، ابراهیم،  

  .15 تا 12ش، صص 1348خرداد 

، دي 13نگـاري، ش   ، تحقیقـات روزنامـه  »هاي فرهنگ روستایی نقش رادیوو تلویزیون در خانه«رشیدپور، ابراهیم،  

  .28 تا 22ش، صص 1347

 21 ش، صـص  1347، فروردین 10گاري، ش   ن  ، تحقیقات روزنامه  »توسعۀ وسائل ارتباط جمعی   «رشیدپور، ابراهیم،   

  .28تا 

  .1350 و 1348انتشارات آرمان، : ، تهران) جلد2(ابراهیم، آموزش سمعی و بصري . رشیدپور

نقش روزنامـه، رادیـو، فـیلم، تلویزیـون، و سـایر وسـائل ارتبـاطی در                 : ابراهیم، ارتباط جمعی و رشد ملی     . رشیدپور

، 63انتشارات مؤسسۀ مطالعـات و تحقیقـات اجتمـاعی دانـشگاه تهـران، ش       : تهران،  )ترجمه و تألیف  (تحوالت اجتماعی،   

  .384ش، ص 1348

  .ص238، )ش1355 (2535بدون نام ناشر، : ابراهیم، ارتباط و تکنولوژي آموزشی، تهران. رشیدپور

  .ص44ش، 1348آموزش سمعی و بصري و رادیو تلویزیون تربیتی، : ابراهیم، تلویزیون آموزشی، تهران. رشیدپور
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، مجموعه مقاالت دومـین سـمینار بررسـی مـسائل           »نگاري در ایران    بررسی وضعیت آموزش روزنامه   «زارع، بیژن،   

  .1377وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، : مطبوعات ایران تهران

نگـاري،    ه، تحقیقات روزنامـ   »گذاري شد   نگاري در دانشگاه تهران چگونه پایه       دورة لیسانس روزنامه  «اهللا،    صفا، ذبیح 

  .4، صفحۀ 1344، دي ماه 1سال اول، شمارة 

، تحقیقـات   »نگـاري دانـشگاه     اهمیـت نظـام مطبوعـات و لـزوم تـشکیل دورة لیـسانس روزنامـه               «اهللا،    صفا، ذبیح 

  .1344، دي ماه 1نگاري، سال اول، شمارة  روزنامه

، 16نگـاري، ش    روزنامـه ، تحقیقـات »وسایل ارتباط جمعی در خـدمت پیکـار بـا بیـسوادي     «عسکري، محمدرضا،   

  .38 تا 34 ش، صص 1348شهریور ماه 

 1347، دي مـاه  13نگـاري، ش   ، تحقیقات روزنامه»نقش وسایل خبري در توسعۀ اقتصادي «عسکري، محمدرضا،   

  . 9 تا 4ش، صص

  .1358فتحی، اصغر، منبر به عنوان یک رسانه عمومی، تهران، پژوهشکده علوم ارتباطی، 

هاي تاریخ مطبوعات ایران، سال اول، شـمارة          ، پژوهش »نگاري دانشگاه تهران    ؤسسه روزنامه م«قاسمی، سیدفرید،   

  .763 تا 748هاي  ، صفحه1376، 1

، ترجمه علی میرسعید »اي امیدبخش  روابط عمومی در ایران و نوید آینده      «راد،    پور، یحیی و مهدي محسنیان      کمالی

  .1377، 18ـ25صص 10قاضی، هنر هشتم، شماره 

، 1377، 1، فصلنامه تحقیقـات روابـط عمـومی    »بایدها و نبایدها: آموزش روابط عمومی  «نگ ژاك و مگداپیشکا،   لتا

  .45صص

: هـاي رشـد اقتـصادي و ارتبـاط اجتمـاعی، تهـران              پیشگفتاري بر نظریـه   . مجید تهرانیان، مجید، اندیشۀ پیشرفت    

  . ص225، )ش1357 (2537، )کپی پلی(انتشارات پژوهشکدة علوم ارتباطی و توسعۀ ایران 

نگاري، تهران، مرکز مطالعـات و تحقیقـات          راد، مهدي، تحلیل محتواي چهل سال متون آموزش روزنامه          محسنیان

  .1377ها،  رسانه

  .راد، مهدي، ایران در چهار کهکشان ارتباطی، تهران، سروش محسنیان

، پـاییز   3 رسـانه، سـال هفـتم، شـماره          ،»افتتاح نخستین دورة دکتراي علوم ارتباطـات      «محمد شمیرانی، منوچهر،    

  .111 تا 108هاي  ، صفحه1375

  .1370، 2ـ19صص 2) 4(ترجمه محمدسعید ذکایی، فصلنامه رسانه » امپریالیسم فرهنگی«محمدي، علی، 

سـازمان  : تهـران . شـود   آموزان نسبت به دروسی که از تلویزیون پخـش مـی            محمودي، کامبیز، سنجش نظر دانش    

  . ص31 ش، 1344یقات تربیتی، مؤسسه تحقیقات و مطالعات تربیتی، تربیت معلم و تحق

، رسـانه،   »هاي دیگر علوم ارتباطات در جهان و ایران         نگاري و زمینه    سیر تحول آموزش روزنامه   «معتمدنژاد، کاظم،   

  .، صص1385، 64، شماره 16سال 

، 64، شـماره  16، رسـانه، سـال   »یـران سیر تحول مطالعات و تحقیقات ارتباطات و توسـعه در ا      «معتمدنژاد، کاظم،   

  .، صص1385

هـاي   برنامـۀ تحـصیلی دورة عمـومی و دوره       : تأسیس مؤسسه عالی مطبوعات و روابط عمومی      «معتمدنژاد، کاظم،   
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  .32 تا 30هاي  ، صفحه1346، تیرماه 7نگاري، سال دوم، شماره  ، تحقیقات روزنامه»تخصصی

، رسـانه، سـال دوم، شـمارة یکـم، بهـار         »ۀ ارتباطی و اطالعاتی غرب    جهان سوم در برابر سلط    «معتمدنژاد، کاظم،   

  .25 تا 12 ش، صص 1370

نگـاري، سـال      ، تحقیقـات روزنامـه    »مؤسسۀ عالی مطبوعات و روابط عمومی شروع به کار کرد         «معتمدنژاد، کاظم،   

  .51، صفحه 1346، دي ماه 9سوم، شماره 

  .ص73 و 64، 66 ش، 1353هاي اول، دوم و سوم،  مجموعه: لینفرانک: موفقیان، ناصر، تکنولوژي آموزشی، تهران

 ش، 1369، زمستان 2، نامه فرهنگ، سال اول، شماره  »انقالب ارتباطات و آینده فرهنگی جهان     ... «موالنا، حمید،   

  .19 تا 11ص 

مرکز مطالعـات  : گزارش و تحلیل جهانی، ترجمه یونس شکرخواه، تهران: المللی اطالعات  موالنا، حمید، جریان بین   

  . صفحه220، 1371ها، و تحقیقات رسانه

مرکـز مطالعـات و     : ارتباطات و دگرگونی جامعه، ترجمـه یـونس شـکرخواه، تهـران           : موالنا، حمید، گذر از نوگرایی    

  .1371ها،  تحقیقات رسانه

نـشر  :  تهـران شناسی در ایران، ترجمه نوشـین احمـدي خراسـانی        زاده، جامعه   مهدي، علی اکبر و عبدالعلی لهسایی     

  .1374توسعه، 

مرکـز  : گیري تحوالت اجتماعی جهـان سـوم، تهـران          المللی در شکل    مهرداد، هرمز، نقش انحصارات تبلیغاتی بین     

  .1370 ص، 382هاي صداوسیماي جمهوري اسالمی ایران،  تحقیقات، مطالعات و سنجش برنامه

مـومی در چهـارده گفتـار بـه کوشـش حـسین       ، روابـط ع »آموزش روابط عمومی در ایران   «میرسعید قاضی، علی،    

  .1376، 7ـ22صص ) وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی(اداره کل تبلیغات : نیا، تهران نصیري و محمد خجسته
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 مجدد دورة کارشناسی علـوم ارتباطـات اجتمـاعی        تأسیس.2پیوست  

1368  

نگـاري و روابـط       اجتماعی، با دو شـاخۀ روزنامـه      در مقدمۀ توجیهی برنامۀ آموزشی دورة کارشناسی علوم ارتباطات          

ریزي آموزشی کشور به تـصویب رسـید، ضـرورت تأسـیس ایـن دوره و        از شوراي عالی برنامه    1368عمومی، که در سال     

  :هاي آن را به ترتیب زیر مشخص کرد هدف

هاي مختلف علوم      رشته بنا به ضرورت پیشرفت نظام آموزشی کشور و با توجه به نقش اساسی ارتباطات در بین               ... 

در نظام آمـوزش عـالی،      » روابط عمومی «و  » نگاري  روزنامه«انسانی، طرح تربیت کارشناسان علوم ارتباطات در دو شاخۀ          

که از سوي گروه آموزشی علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه عالمـه طباطبـایی تهیـه شـده اسـت، پـس از تأییـد کمیتـۀ                          

ریزي، و تصویب نهایی این شورا، در دانشکدة علـوم اجتمـاعی               شوراي عالی برنامه   تخصصی مربوط در گروه علوم انسانی     

  .این دانشگاه به اجرا گذاشته شده است

I .  علوم ارتباطات اجتماعی در مفهوم اسالمی آن ابعاد مختلف ارتباطات جامعۀ اسـالمی و مظـاهر                : تعریف و هدف

  .کند وجودي آن را بررسی می

هد که پاسخگوي نیازهاي آموزشی، پژوهشی و خدماتی در سطح وسیع جامعۀ اسالمی              متخصصان متع  تربیتبراي  

  .شود ها تأسیس می باشند، رشتۀ علوم ارتباطات اجتماعی در دانشگاه

II .   طول دوره و شکل نظام آموزشی ـ دورة کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی چهار سال است و داراي دو شـاخه

  .دوره، واحدي استنظام آموزشی این . باشد می

اي علـوم انـسانی ـ ادبیـات، علـوم اجتمـاعی، حقـوق، علـوم          رشته در این دوره به استفاده از دروس گوناگون میان

هـاي    نگاري و روابط عمـومی بـه آگـاهی          ـ با در نظر گرفتن نیازهاي خاص متخصصان روزنامه        ... سیاسی، علوم اقتصادي  

  .استها، توجه خاص شده  تر در این زمینه وسیع

III . ریزي دو شاخه در علوم ارتباطات اجتمـاعی، بـا توجـه بـه نیازهـاي مبـرم کـشور بـه          نقش و توانایی ـ برنامه

  : انجام یافته است که به طور خالصه عبارتند از  و متعهد،متخصصنیروهاي 

 فعالیـت  هـا، مطبوعـات، رادیـو، تلویزیـون و     جهت تربیت متخـصص بـراي خبرگـزاري      » نگاري  روزنامه«شاخۀ  . 1

  .هاي مطبوعاتی و امثال آن وابسته

هاي روابط عمومی و ارتباطـات سـازمانی ادارات           با هدف تربیت متخصص براي فعالیت     » روابط عمومی «شاخۀ  . 2

  .دولتی و غیردولتی

IV .   ریـزي، کـه متـشکل از اسـتادان صـاحب نظـر        ضرورت و اهمیت ـ به نظر اعضاي کمیتۀ تخصـصی برنامـه

هاي متفاوت،    اند، برنامه پیشنهادي در مورد کارشناسی علوم ارتباطات اجتماعی با شاخه            سانی خاص بوده  هاي علوم ان    رشته

  :داراي فواید زیر است

ها، مطبوعـات،     به نیاز مبرم کشور براي تربیت متخصصان ارتباطات اجتماعی، به منظور خدمت در خبرگزاري             ) الف

تی و همچنین خدمت در دفاتر روابط عمومی و ارتباطات سازمانی، در جهـت              هاي مطبوعا   رادیو، تلویزیون و فعالیت وابسته    
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  .دهد هاي توسعه کشور پاسخ می پیشبرد برنامه

هاي ارتباطـات   بر خدمت در جهت بهبود و پیشرفت فعالیت توانند عالوه  التحصیل این رشته می     متخصصان فارغ ) ب

المللی و مخـصوصاً مقابلـه بـا تبلیغـات            تی و تبلیغاتی در سطح بین     اجتماعی در داخل کشور، به نیازهاي ارتباطی و انتشارا        

  .مغرضانۀ خارجی نیز پاسخ دهند

  .ایجاد دورة کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی) ج

در مقدمۀ توجیهی برنامۀ آموزشی دورة کارشناسی ارشد رشتۀ علوم ارتباطات اجتمـاعی، کـه بـه تـصویب شـوراي         

ت علوم، تحقیقات و فناوري رسیده است، راجع به ضرورت و اهمیت و هدف این دوره چنـین آمـده                    ریزي وزار   عالی برنامه 

  :است

برنامۀ کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی با در نظر گرفتن نیاز مبرم کشور به متخصصان سطح عالی این                  ... 

  .ه استریزي به این امر، تهیه و تدوین شد رشته و توجه خاص شوراي عالی برنامه

I .اصلی تأسیس این دوره، تربیت کارشناسان سطح عالی در زمینۀ ارتباطات اجتماعی، به ویژه براي ارتقـاي   : هدف

هاي ارتباطی و کمک بـه   ها، مطبوعات، رادیو و تلویزیون و سایر مؤسسات و سازمان ها و خدمات خبرگزاري  کیفیت فعالیت 

.هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی مملکت است ریزي برنامهها و  کاربرد بیشتر ارتباطات در سیاستگذاري

II .    ،ضرورت و اهمیت ایجاد دورة کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی براي پاسخگویی به نیازهاي مهـم زیـر

  :اهمیت خاص دارد

هـاي   هـاي متعـدد ارتبـاطی جامعـه، شـامل فعالیـت       بهبود کیفی تربیت نیروي انسانی متخصص براي سـازمان  . 1

گران و مفسران وقایع اجتمـاعی، سیاسـی، اقتـصادي داخلـی و                تحلیل  مطبوعاتی داخل و خارج از کشور، تبلیغات و ارشاد،        

  .المللی المللی، کارشناسان مجرب در امور مطبوعاتی در سطح کشور و در سطح بین بین

عالی مـدیریت، بـه نحـوي کـه     هاي   تأمین مدیران و مسئوالن متخصص ارتباطات براي انجام وظیفه در سطح          . 2

ها، مؤسسات نشر کتاب، دفاتر روابط عمومی و           رادیو و تلویزیون، خبرگزاري     هاي مطبوعاتی،   بتوانند مسئولیت ادارة سازمان   

هاي خـارج     هاي مطبوعاتی مستقر در سفارتخانه      دار شوند و در مراکز مطبوعاتی و وابستگی         نیز مؤسسات سینمایی را عهده    

  . وظیفه کننداز کشور انجام

تربیت و آموزش پژوهشگران ارتباطات که بتوانند با توجه به نیازهاي جامعه، تحقیقات ارزشمند علمی در سـطح            . 3

منـدان در داخـل و خـارج از           هاي مملکتی، دانشجویان و عالقه      ملی و جهانی انجام دهند و نتایج آثارشان را براي سازمان          

  .کشور منتشر سازند

هاي تخصـصی ارتبـاطی، در        باشند با استفاده از آموزش       ارتباطات و توسعه، که آمادگی داشته      تربیت متخصصان . 4

ریـزي و سیاسـتگذاري ارتباطـات در تمـام      هاي توسعه اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی قرار گیرند و به برنامـه   خدمت هدف 

  .هاي مورد نیاز کمک کنند زمینه

هاي علمی در     هاي پژوهش    علوم ارتباطات اجتماعی و توسعه زمینه      کمک به تأمین استاد براي تدریس در رشته       . 5

مندان به تحقیق در زمینـه   آوري منابع و مأخذ تخصصی براي دانشجویان و عالقه عرصه ارتباطات و همچنین تهیه و جمع   

  ...ارتباطات اجتماعی

  تأسیس دورة دکتراي علوم ارتباطات)  ه
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هـاي   شجو براي دورة کارشناسی ارشد علوم ارتباطات و تشکیل کالس     پس از برگزاري نخستین آزمون گزینش دان      

درس این دوره، به زودي تحت تأثیر مقتضیات مملکتی و سطح کیفی علمی بـاالي اکثـر دانـشجویان منتخـب و ایجـاد                        

باطـات  انگیزه الزم براي تدارك تأمین هیأت علمی مورد نیاز این رشته، به زودي ضرورت تأسیس دورة دکتراي علـوم ارت                

نیز مورد توجه همکاران علمی بسیار معدود و تدریس کننده در دورة کارشناسی ارشد قرار گرفـت و بـا پـشتیبانی ریاسـت               

وقت دانشگاه عالمه طباطبایی و همکاري و کمک ویژه وزیر وقت فرهنگ و آموزش عالی، امکان مطالعه و تحقیق درباره       

ت کشورهاي پیشرفته و تهیه و تـدوین برنامـه آموزشـی مناسـب ایـن دوره      هاي آموزش دوره دکتراي علوم ارتباطا       برنامه

  .منطبق با نیازهاي خاص ایران فراهم گردید

، پـس از    1372برنامه آموزشی پیشنهادي گروه علوم ارتباطات اجتماعی براي دوره دکتراي این رشته در زمـستان                

فرهنگ و آموزش عالی ارائه شد و پس از دو سال بحث و      تأیید شوراي دانشگاه عالمه طباطبایی، براي تصویب به وزارت          

ریزي تصویب گردید و به دنبال برگزاري نخستین آزمـون گـزینش     از سوي شوراي عالی برنامه     1374بررسی، در دي ماه     

هاي درس آن در مهرمـاه همـان سـال، بـا مراسـم خاصـی در محـل                     ، کالس 1375دانشجو، در این دوره در اردیبهشت       

  )17.(، افتتاح شدند)محل سابق دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی(وم اجتماعی دانشگاه عالمه طباطبایی دانشکدة عل

در مقدمه توجیهی برنامه آموزشی دوره دکتراي علوم ارتباطات راجع به هدف و کارایی این برنامه، بـر نکـات زیـر                    

  :تأکید گردیده است

رتباطـات، تربیـت افـراد داراي بـاالترین سـطح تخـصص           هدف تأسیس دوره دکتراي علـوم ا      : هدف تأسیس ) الف

هاي علمی  دانشگاهی در این رشته است، تا بتوانند با توجه به اهمیت خاص ارتباطات در دنیاي معاصر، به آخرین پیشرفت               

و هاي مطالعه و تحقیق آن، احاطه پیدا کنند و به تأمین نیازهاي مبرم کـشور بـراي آمـوزش و پـژوهش       ترین روش   و تازه 

هـاي    و فعالیـت  ) ارتباطات جمعی، ارتباطات دور و ارتباطات کـامپیوتري       (هاي مختلف ارتباطی      مدیریت و مشاوره در زمینه    

ریزي ارتباطات در جهت توسعه ملی و نیز مقابله بـا   انتشاراتی و تبلیغاتی و روابط عمومی و همچنین سیاستگذاري و برنامه        

  .گی، کمک نمایندسلطه ارتباطی جهانی و تحکیم هویت فرهن

هاي آموزشـی   توانند با تصدي فعالیت التحصیالن دورة دکتراي علوم ارتباطات، می    فارغ: التحصیالن  کارایی فارغ ) ب

هـاي زیـر، نقـش     اي، براي پاسخگویی به نیازهاي خاص کـشور در زمینـه         هاي مدیریتی و مشاوره     و پژوهشی و مسئولیت   

  :مؤثري ایفا کنند

ها و مؤسسات مطالعـاتی و تحقیقـاتی، بـه منظـور              هاي علمی آموزشی و پژوهشی دانشگاه       تأمین اعضاي هیأت  . 1

هـاي جدیـد کارشناسـی و         هاي مختلف ارتباطی و ایجاد امکانـات بیـشتر بـراي تأسـیس دوره               تدریس و تحقیق در زمینه    

  .هاي کشور کارشناسی ارشد علوم ارتباطات و گسترش این رشته در دانشگاه

 و مشاوران، در جهت بهبود ادارة امـور مؤسـسات ارتبـاطی و مخـصوصاً مؤسـسات مطبوعـاتی،                    تربیت مدیران . 2

  .هاي نوین ارتباطی هاي ارتباطات دور و تکنولوژي هاي رادیویی و تلویزیونی و شبکه ها، سازمان خبرگزاري

ریـزي    ري و برنامـه   نگري، سیاستگذا   هاي آینده   ها و فعالیت    تأمین نیروي انسانی متخصص براي سرپرستی طرح      . 3

  .هاي توسعه ملی در زمینه ارتباطات توسعه و توسعه ارتباطات هاي برنامه ارتباطی و تحقق هدف

هاي ارتباطات در   ها و برنامه     از طریق فعالیت    تربیت متخصصان، براي معارضه و مقابله با سلطۀ ارتباطی جهانی،         . 4

  .المللی هاي ارتباطی بین سطح مملکتی و نیز کوشش
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  مقدمات بازگشایی دانشکده علوم ارتباطات. 3یوست پ

التحـصیل شـدن چنـد     ، همزمان با فارغ1380هیأت علمی رشته علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی، در پاییز    

تن از اعضاي خود در نخستین دوره دکتراي علوم ارتباطات و آمادگی یافتن آنان براي ارتقاء به مرتبه استادیاري، کـه بـه                      

فزایش تعداد همکاران این هیأت و ایجاد شرایط ضروري جهت تشکیل سـه گـروه آموزشـی و تأسـیس یـک دانـشکده                        ا

اي تشکیل دادند و ضمن آن، گزارشی را          العاده  گردید، جلسه فوق    منجر می » دانشکده علوم ارتباطات  «مستقل جدید به نام     

گـروه مطالعـات    «ن دانشکده با سه گروه آموزشـی، شـامل          که به وسیله نویسنده، راجع به ضرورت ایجاد هر چه زودتر ای           

، تهیه و تدوین شده بـود، مـورد بررسـی و            »گروه روابط عمومی  «و  » نگاري  گروه روزنامه «،  »ارتباطی و فناوري اطالعات   

  .ارزیابی قرار دادند و متن آن را با اصالحاتی به تصویب رساندند

  لگزارش توجیهی ضرورت تأسیس دانشکدة مستق) الف

 برگـزار شـد، از ریاسـت دانـشگاه     1380 آذر مـاه  19در صورت جلسه مربوط به تصویب این گزارش، که در تاریخ       

  .عالمه طباطبایی تقاضا گردید تا براي تشکیل دانشکده مستقل مورد نظر، اقدام مقتضی صورت گیرد

  :متن این صورت جلسه، که گزارش یادشده را در بر داشت، چنین انشاء شده بود

گـویی   عضاي هیأت علمی رشته علوم ارتباطات دانشکدة علوم اجتماعی دانشگاه عالمـه طباطبـایی، بـراي پاسـخ            ا

تر به نیازهاي مبرم و روزافزون کشور به متخصصان و کارشناسان ارتباطات و اطالعـات و کمـک بـه      تر و گسترده    مطلوب

و » عـصر اطالعـات  «و » انقـالب ارتباطـات  «اشـی از  پیشبرد مصالح عمومی و منافع ملی ایران در شرایط جهانی جدید ن        

هـاي مکـرر ریاسـت محتـرم دانـشگاه و اطمینـان بـه         هـا و حمایـت   حرکت به سوي جامعه اطالعاتی با تکیه بر تـشویق      

هاي آموزشـی و پژوهـشی خـود را در سـه              اند، فعالیت   هاي وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوري، تصمیم گرفته          مساعدت

، متمرکـز  »روابط عمـومی «و » نگاري روزنامه«،  »مطالعات ارتباطی و فناوري اطالعات    «هاي    داگانه با نام  گروه آموزشی ج  

  .را فراهم آورند» علوم ارتباطات«سازند و مقدمات تشکیل دانشکده مستقل 

بر آن    هاي مختلف دانشگاه عالمه طباطبایی، عالوه       ایجاد سریع دانشکده علوم ارتباطات در کنار مجموعه دانشکده        

که حق تقدم تاریخی دانشگاه در اداره دورة کارشناسی این رشته در مرحلۀ انتقالی بعد از انقالب اسالمی و توسـعه آن بـا                        

هـاي    کند و امکان پیشی گـرفتن احتمـالی دانـشگاه           هاي کارشناسی ارشد و دکترا، در این زمینه را تأمین می            تأسیس دوره 

  :دارد، به علل زیر از اهمیت و ضرورت فراوان برخوردار است ا از میان برمیاي ر دیگر براي تأسیس چنین دانشکده

هـاي   هاي تمام کشورهاي پیشرفته جهان و بسیاري از کشورهاي دیگر، از چندین دهه پیش در کنار دانـشکده            دانشگاه. 1

ـا    ی ارتباطی، دانشکدهعلوم اجتماعی، علوم اقتصادي، حقوق و علوم سیاسی و نظایر آنها، براي تربیت نیروي انسان             هاي مـستقلی ب

انـد و تجربـۀ     و نظایر آنهـا تـشکیل داده      » اي  مطالعات ارتباطی و رسانه   «،  »نگاري  ارتباطات و روزنامه  «،  »علوم ارتباطات «هاي    نام

  .قبلی تأسیس دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی در ایران نیز مؤید توجه به این ضرورت بوده است

کننـد کـه مـدیریت آن     هـا ایجـاب مـی      و گسترش آموزش و پژوهش ارتباطات در دانـشگاه        مقتضیات پیشرفت   . 2

هاي آموزشی و پژوهـشی تـدوین    هاي مناسب این تخصص، برنامه استقالل داشته باشد و بتواند به طور مستقیم و با شیوه    

هاي  ند و سطح کیفی فعالیتنماید، طرز پذیرش دانشجویان را مشخص سازد، اعضاي هیأت علمی مورد نیاز را استخدام ک          

  .خود را ارتقاء دهد



ها پیوست
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هاي تخصـصی علـوم ارتباطـات، ماننـد البراتـوار عکاسـی و         در اختیار داشتن فضاي مناسب براي ایجاد کارگاه       . 3

آرایی، مرکز  فیلمبرداري، استودیوي رادیویی و تلویزیونی، پایگاه اطالعاتی و اینترنتی، سالن تحریریه و ویراستاري و صفحه   

  .پذیر است چینی و چاپ کامپیوتري و امثال آنها، بیشتر در یک دانشکدة مستقل امکان روفح

نگاري و روابط عمومی، نـشریه علمـی خـاص علـوم            هاي روزنامه   هاي تجربی دانشجویی در زمینه      انتشار نشریه . 4

هاي اساسی یک     ضرورتهاي پژوهشی، تخصصی از       هاي کتب درسی و گزارش      و مجموعه ) به صورت فصلنامه  (ارتباطات  

  .رشته مستقل دانشگاهی است

اي و  هـاي مملکتـی، منطقـه    هـاي تخصـصی ارتباطـات در سـطح          هاي علمی مربوط به زمینه      برگزاري همایش . 5

المللی، در شرایط عدم استقالل یک رشته دانشگاهی در حـال تحـول سـریع و از طریـق یـک گـروه آموزشـی فاقـد                      بین

تحرکی و رکود  شود و به نومیدي اعضاي هیأت علمی و بی        و مالی مستقیم، به خوبی میسر نمی      اختیارات و امکانات اداري     

  .گردد منتهی می

هاي دولتی و غیردولتی نیز       هاي پژوهشی اعضاي هیأت علمی رشته علوم ارتباطات با سازمان           پیشرفت همکاري . 6

تـر و   رکـز مطالعـات و تحقیقـات تخصـصی، سـریع     اي مستقل و برخوردار از یک م         در شرایط مدیریت مستقیم و دانشکده     

  .گیرد مؤثرتر صورت می

دانشکده مستقل علوم ارتباطات با توجه به سوابق آموزشی و پژوهشی این رشـته و بـا در نظـر گـرفتن تجربـه             . 7

دیگـر چـه در   هاي دولتـی   یابد تا به دانشگاه هاي کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا، امکان می        طوالنی آن در اداره دوره    

  .هاي مختلف این رشته، کمک کند هاي کشور، براي تأسیس و اداره دوره تهران و چه در مراکز استان

هاي کشور، دانشکده علوم ارتباطـات آمـادگی پیـدا            بر کمک به توسعه آموزش علوم ارتباطات در دانشگاه          عالوه. 8

 یونسکو در این زمینه تخصصی ـ که مذاکرات مقدماتی آن  کند تا از برنامه ویژه تأسیس کرسی استادي علوم ارتباطات می

اي علـوم ارتباطـات بـراي کـشورهاي آسـیاي       هاي آموزشی و پژوهـشی منطقـه   اند ـ استفاده نماید و برنامه  صورت گرفته

  .مرکزي و غربی ایجاد کند

هـاي تأسـیس    تر هدف تقویت و تحکیم رشته علوم ارتباطات، از طریق ایجاد دانشکدة مستقل، به تحقق مناسب  . 9

کنـد و   اند، کمـک مـی   هاي کارشناسی ارشد و دکتراي این رشته، که در دو دهه اخیر طرف توجه خاص دانشگاه بوده              دوره

هـاي    ریـزي ارتباطـات کـشور در وزارتخانـه          براي آموزش متخصصان و کارشناسان مورد لزوم در سیاسـتگذاري و برنامـه            

هـاي دیگـر، شـرایط     ریـزي و سـازمان    ارشاد اسالمی، سازمان مـدیریت و برنامـه  ارتباطات و فناوري اطالعات، فرهنگ و 

  .سازد تري را فراهم می مناسب

هاي اخیر تنها در چـارچوب دو      هاي آموزشی آن، که در سال       با تأسیس دانشکده مستقل علوم ارتباطات، برنامه      . 10

بـه سـه رشـته مـستقل تبـدیل      . گرفتنـد   صـورت مـی  نگاري و روابط عمومی در دوره کارشناسی این رشته،         شاخه روزنامه 

نگاران   هاي رادیویی و تلویزیونی کشور به روزنامه        ها، شبکه   توانند به نیاز فراوان مطبوعات و خبرگزاري        شوند و بهتر می     می

پاسـخ  التحصیل دانـشگاه،   هاي روابط عمومی دولتی و غیردولتی به کارشناسان فارغ       متخصص و نیز نیاز روزافزون سازمان     

  .دهند

نگاري و روابط عمومی، گروه آموزشی مطالعات ارتباطی و           در دانشکده جدید، در کنار دو گروه آموزشی روزنامه        . 11

تواند براي تربیـت متخصـصان    هاي کارشناسی ارشد و دکترا توجه خواهد داشت، می    فناوري اطالعات، که بیشتر به برنامه     
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  .هاي نوین اطالعات و ارتباطات، جایگاه مهمی در نظر بگیرد تکنولوژيهاي مختلف کاربردهاي  برجسته در زمینه

هاي نوین ارتباطات و اطالعات در فراینـد پرشـتاب    در سطح جهانی، با توجه به نقش بسیار حساس تکنولوژي         . 12

 و  هـاي صـحیح علمـی و شـرکت در مجـامع             سازي، نیاز کشور به متخصصان علوم ارتباطات، که آمادگی مـشاوره            جهانی

المللی را داشته باشند، رو به افزایش است و بدون تردید، تقویت و تحکیم ساختار آمـوزش و پـژوهش                      هاي بین   گردهمایی

  .کند این رشته، به تأمین چنین نیازي کمک می

کـه بـه ابتکـار و    » اي کشورهاي آسیاي مرکزي ـ غربـی و جامعـه اطالعـاتی     سمینار میان منطقه«برگزاري . 13

هـاي علـوم،    ی همکاران رشته علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبـایی و همکـاري یونـسکو و وزارتخانـه      سرپرستی علم 

 در تهران تشکیل شد،     1380تحقیقات و فناوري، ارتباطات و فناوري اطالعات و فرهنگ و ارشاد اسالمی، در شهریور ماه                

اي و     منطقـه   هـاي ملـی،     حقیقات ارتبـاطی در سـطح     آمادگی علمی همکاران این رشته را براي ارتقاي کیفی مطالعات و ت           

اي که نماینده عالی مدیرکل سازمان یونسکو در گزارش خود به سازمان مـذکور، در ایـن                   گونه  به. المللی آشکار ساخت    بین

ن، بنـابرای . ها و تبادل نظرهاي علمی متخصصان ارتباطی ایرانی تأکید گذاشت           سمینار بر کیفیت برجسته مقاالت و مباحثه      

هاي آموزشی و پژوهـشی آنـان، افـزایش           طبیعی است که با استقالل سازمانی این رشته در یک دانشکده مستقل، کارایی            

  .یابد می

بر توجـه بیـشتر    تواند عالوه  دانشکدة علوم ارتباطات، با استفاده از امکانات و نیروي انسانی متخصص خود، می            . 14

ریزي ارتباطات    رد نیاز کشور، مانند ارتباطات توسعه و سیاستگذاري و برنامه         هاي ارتباطی تخصصی مهم مو      به برخی زمینه  

هاي کارشناسی ارشد  شوند، براي تأسیس دوره هاي کارشناسی ارشد و دکترا، دنبال می       هاي ارتباطی، که در دوره      و پژوهش 

ـ        حقوق ارتباطات، اقتصاد ارتباطات و مدیریت ارتباطات نیز با دانـشکده           وم سیاسـی، علـوم اقتـصادي و        هـاي حقـوق و عل

را هم که با مساعی ریاست محترم دانشگاه » هاي ارتباطات مرکز پژوهش«حسابداري و مدیریت دانشگاه، همکاري کند و   

و پیگیري معاونت محترم پژوهشی دانشگاه، از وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، مجوز رسمی گرفته است، براي مطالعات                  

  . نیاز کشور، به صورت فعال و پرتحرك در آوردو تحقیقات ارتباطی مورد

  هاي آموزشی دانشکدة جدید برنامه) ب

نگاري، روابـط   به دنبال تقاضاي مذکور، اقدامات دانشگاه براي تأسیس دانشکده علوم ارتباطات با سه رشته روزنامه      

هاي آموزشی سه رشته مورد نظر        امهعمومی و مطالعات ارتباطی و فناوري اطالعات آغاز شدند و پس از تهیه و تدوین برن               

ها براي تـصویب بـه وزارت علـوم،     و تأیید آنها از سوي شوراي آموزشی دانشگاه و تصویب در شوراي دانشگاه، این برنامه      

 در شوراي گسترش آموزش عـالی ایـن وزارتخانـه، بـه تـصویب               1383تحقیقات و فناوري، ارسال گردیدند و در تابستان         

مراسم افتتاح دانـشکده  . ها، مقدمات افتتاح دانشکدة علوم ارتباطات فراهم گردید         از تصویب این برنامه   پس  . نهایی رسیدند 

، در سالن اجتماعات ساختمان دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی سابق برگزار شـد و              1383 دي ماه    7مستقل جدید در روز     

لوم، تحقیقـات و فنـاوري و وزیـر فرهنـگ و ارشـاد           لوح مخصوص تأسیس این دانشکده به تاریخ مذکور با حضور وزیر ع           

اسالمی و رئیس دانشگاه عالمه طباطبایی و استادان و دانشجویان قدیمی و کنـونی علـوم ارتباطـات، در کنـار در سـالن                        

هـم در بـاالي نمـاد بیرونـی در ورودي     » دانـشکده علـوم ارتباطـات     «اجتماعات دانشکده نصب گردید و تـابلوي بـزرگ          

  .قرار داده شد» دانشکده علوم اجتماعی« کنار تابلوي ساختمان، در
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نگـاري، روابـط عمـومی و     هاي آموزشی سه گروه جدید روزنامه هاي برنامه براي شناخت اهمیت و ضرورت و هدف   

  :شوند ها، نقل می هاي توجیهی این برنامه مطالعات ارتباطی و فناوري اطالعات، نکات مندرج در مقدمه

  نگاري وزنامهدوره کارشناسی ر. 1

نگاري و برنامه آموزشی آن، که به تصویب شوراي گسترش آموزش عالی              در مقدمه توجیهی تأسیس رشته روزنامه     

  :رسیده درباره این رشته چنین گفته شده است

هاي ارتباطی در روابط اجتماعی داخلی و         بنا به ضرورت تحول در نظام آموزشی کشور، نقش روزافزون فناوري          ... «

هاي مختلف علوم اجتماعی، طرح تربیت کارشناسـان    لمللی و با توجه به اهمیت و جایگاه علوم ارتباطات در بین رشته            ا  بین

  »...نگاري در نظام آموزش عالی در سطح کارشناسی تهیه گردیده است ورزیده در رشته روزنامه

نگاري بر نکات زیر تأکیـد        امهدر مقدمه مذکور، راجع به تعریف و هدف برنامه آموزشی دوره کارشناسی روزن            

  :گذاشته شده است

بخشی، و نیز با توجه به تحـوالت          رسانی، هوشیارسازي و آگاهی     نگاري در اطالع    با توجه به نقش تاریخی روزنامه     «

 شـدن مناسـبات اجتمـاعی و ضـرورت برقـراري ارتباطـات               هاي اطالعات و ارتباطات و پیچیده       چشمگیر در حوزه فناوري   

نگـاري در دوره کارشناسـی پیـشنهاد شـده      المللی، تشکیل رشتۀ روزنامه یان دولت و جامعه در سطح ملی و بین  سامان م   به

  »...است

نگـاري بـه عنـوان     تخصصی شدن روزنامه«سپس با اشاره به ضرورت و اهمیت این رشته، تأکید گردیده است که              

ی، ضرورت تربیـت نیـروي متخـصص در ایـن رشـته را      الملل یک حرفه ارتباطی و نقش آن در توسعه ملی و ارتباطات بین      

  ».نماید ایجاب می

آموختگان این رشته، تأکید شده است و خاطرنشان گردیده           هاي دانش   ها و مهارت    در پایان مقدمه مذکور بر توانایی     

اي نگاري با توجه به نیازهـاي مبـرم کـشور جهـت تربیـت نیروهـاي متخـصص بـر                     ریزي رشته روزنامه    برنامه«است که   

  ».هاي الکترونی، صورت گرفته است هاي مطبوعاتی و رسانه ها، مطبوعات، رادیو و تلویزیون و فعالیت وابسته خبرگزاري

  دورة کارشناسی روابط عمومی. 2

در مقدمه توجیهی تأسیس دوره کارشناسی روابط عمومی و برنامه آموزشی آن، نیـز ماننـد مقدمـه تـوجیهی دوره                     

  :ي و با همان عبارات، چنین آمده استنگار کارشناسی روزنامه

هاي ارتباطی در روابط اجتماعی داخلی و         بنا به ضرورت تحول در نظام آموزشی کشور، نقش روزافزون فناوري          ... «

هاي مختلف علوم اجتماعی، طرح تربیت کارشناسـان    المللی و با توجه به اهمیت و جایگاه علوم ارتباطات در بین رشته              بین

  »...شته روابط عمومی در نظام آموزش عالی در سطح کارشناسی تهیه گردیده استورزیده در ر

  :در مقدمه مذکور، سپس به تعریف و هدف این دوره کارشناسی پرداخته شده و چنین تأکید گردیده است

ت هاي تخصصی علوم ارتباطات است و در مفهوم کاربردي، یکی از اعمال مـدیری               روابط عمومی یکی از حوزه    ... «

هـاي   رود که مدیر به وسیله آن ضمن شناخت عامه و به منظور ایجاد حسن رابطـه و تفـاهم متقابـل، برنامـه               به شمار می  

  .گذارد ریزي و بین سازمان و عامه به اجرا می ارتباطی را طرح

لذا براي تربیت متخصصانی که پاسخگوي نیازهاي آموزشی، پژوهشی و خدماتی در سـطح وسـیع جامعـه باشـند،                    
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  »...شود ها تأسیس می رشته روابط عمومی در دانشگاه

آن گاه، با تکیه بر ضرورت و اهمیت رشتۀ روابط عمومی در مقدمه توجیهی یادشده، بر نکات زیـر تأکیـد گردیـده                    

  :است

اي از نیازهاي مبرم جوامع معاصـر اسـت و نیـاز بـه کارشناسـان       هاي رسانه  توسعه روزافزون ارتباطات و شبکه    ... «

تربیـت کارشناسـان    . هاي ارتباطی به نحو مطلوب همواره در حـال افـزایش اسـت              نمند براي استفاده از ابزارها و کانال      توا

  :هاي باالتر، داراي فواید زیر است متخصص در سطح کارشناسی و سطح

 به نیاز مبرم کشور براي تربیت متخصصان روابـط عمـومی، بـه منظـور خـدمت در دفـاتر روابـط عمـومی و               ) الف

هاي دولتی، خصوصی و تعاونی و دفاتر فرهنگی و مطبوعاتی خارج از کشور در جهـت            ارتباطات سازمانی و بازاریابی بخش    

  .دهد اي کشور پاسخ می هاي توسعه پیشبرد برنامه

بـر خـدمت در جهـت بهبـود و پیـشرفت نظـام ارتباطـات         توانند عالوه  التحصیل این رشته می     متخصصان فارغ ) ب

  »...المللی نیز پاسخ دهند اخل کشور، به نیازهاي ارتباطی، انتشارات و تبلیغاتی در سطح بیناجتماعی در د

آموختگـان رشـته روابـط عمـومی، خاطرنـشان            هاي دانـش    ها و مهارت    در پایان مقدمه، با تأکید بر اهمیت توانایی       

م ارتباطات، با توجـه بـه نیازهـاي مبـرم           هاي علو   گردیده که تهیه و تدوین برنامه رشته روابط عمومی در کنار سایر رشته            

  .کشور به نیروهاي متخصص و متعهد صورت گرفته است

  دورة کارشناسی مطالعات ارتباطی و فناوري اطالعات. 3

  :در مقدمۀ توجیهی برنامه دوره کارشناسی مطالعات و فناوري اطالعات، چنین آمده است

هاي ارتبـاطی در روابـط اجتمـاعی داخلـی و             افزون فناوري بنا به ضرورت تحول در نظام آموزشی کشور، نقش روز         

هاي مختلف علوم اجتماعی، طرح تربیت کارشناسان         المللی و با توجه به اهمیت و جایگاه علوم ارتباطات، در بین رشته              بین

  .ستورزیده در رشته مطالعات ارتباطی و فناوري اطالعات در نظام آموزش عالی در سطح کارشناسی تهیه گردیده ا

I .  هاي اطالعـات و ارتباطـات کـه تـأثیر چـشمگیري بـر تمـامی                  تحوالت جدید در حوزه فناوري    : تعریف و هدف

هاي حیات اجتماعی نهاده است و آماده شدن کشور براي حـضور فعاالنـه در جامعـه جهـانی اطالعـاتی و کـار بـا                           عرصه

  .سازد عات را ضروري میهاي نوین، تأسیس رشته جدید مطالعات ارتباطی و فناوري اطال رسانه

II .  ظهور جامعۀ اطالعاتی، ضرورت شناخت و برخورد خـالق و عقالیـی بـا آن را بـه ویـژه در                : ضرورت و اهمیت

  .کشورهاي درحال توسعه آشکار ساخته است

III .ـ    برنامه: آموختگان  هاي دانش   ها و مهارت    توانایی ت ریزي رشته مطالعات ارتباطی و فناوري اطالعات جهت تربی

هـاي ارتبـاطی و طـرز کـار بـا             اي، آشـنایی بـا فنـاوري        هاي مختلف ارتباطی و رسانه      نیروي متخصص براي کار در حوزه     

ابزارهاي مختلف تکنولوژیک و پاسخگویی به نیازهاي مبرم و روزافزون کشور به شرایط جهـانی جدیـد ناشـی از انقـالب        

توانند به عنوان کارشـناس، در   التحصیالن این رشته می   فارغ. گیري جامعه اطالعاتی، صورت گرفته است       ارتباطات و شکل  

  »...هاي نوین نائل آیند هاي مختلف ارتباطی به ویژه فناوري هاي الکترونی مشغول کار شوند و به شناخت حوزه رسانه
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دربـاره  ) ایـسنا (هاي خبرگزاري دانشجویان ایران       مصاحبه. 4پیوست  

  نآموزش ارتباطات اجتماعی در ایرا

  : علمی دانشگاههیأتاحمدي یک عضو  محمد حاجی

  .ي ارتباطات استها دانشگاههاي  دور بودن دانشجویان از مباحث عملی از ضعف

  :اکبر نصراللهی یک مدرس ارتباطات

  ي ارتباطات با فضاي بیرون مغایرت داردها دانشگاهتئوري 

  شوند ه میي مواجا ش دیده با فضاي محدود کار رسانهنگاران آموز روزنامه

  :محمدحسن اسدي طاري مدرس ارتباطات

  اند ها فاقد نیروهاي آموزش دیده بسیاري از روزنامه

  ي ارتباطات با فضاي تئوري متناسب نیستها دانشگاهفضاي عملی در 

  :پور یک مدرس ارتباطات دکتر علی گرانمایه

  کنند دانشجویان ارتباطات از نظر کاربردي ضعیف عمل می

  .اند نگاري منسوخ شده س عمومی روزنامهي دروها فصلسر

  :منصوري یک مدرس ارتباطات بیتا شاه

  اند ي ارتباطات بسیار قدیمیها دانشگاهي آموزشی ها فصلسر

  :جعفر اسحاق تیموري یک مدرس ارتباطات

  نگاري بیشتر از بعد تئوریک آن است  روزنامه روح کاربردي رشته

  کار آموزش دهند نگار تازه وانند به روزنامهت  اقتصادي نمیمسائلها به دلیل  رسانه

  :اکبر فرهنگی استاد دانشگاه علی

  .ها ارتباط داشته باشند توانند با رسانه  ارتباطات نمیيها دهدانشک

  . ارتباطات از ظرفیت کشور بیشتر استهشدگان رشت آمار پذیرفته

:  دانشگاه  علمیهیأتعضو 

   .ي ارتباطات استها دانشگاههاي   ضعف از دور بودن دانشجویان از مباحث عملی

1385/11/11   

01-31-2007   

10:23:41   

  کد خبر: 8511-02577

   تهران -خبرگزاري دانشجویان ایران 

  رسانه: سرویس

تـرین نقـاط ضـعف      دانشگاه دور بودن دانشجویان از مباحث عملـی و کـاربردي را از مهـم          علمی هیأتیک عضو   

  . ددان ي ارتباطات میها دهدانشک
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، از  )ایـسنا (وگو با خبرنگار رسانه خبرگزاري دانشجویان ایـران            در گفت  - مدرس ارتباطات    -حاجی محمد احمدي    

:  و کاربردي عنوان و اظهـار کـرد   ي ارتباطات را دور بودن دانشجویان از مباحث عملی   ها  دانشگاهترین نقاط ضعف در       مهم

نگـاري فعالیـت      و عمال به استادانی نیاز داریم که هم در زمینه روزنامـه            هستند    ي عملی ها  فعالیتاستادان کمتر در جریان     

داشته باشند و هم در این حوزه تحصیل کرده باشند تا دانشجویان پس از فراغت از تحصیل بتوانند در زمینه کاربردي هم                   

  . فعالیت داشته باشند

 دانشگاهی و ارتبـاطی، مـشکل پـذیرش نـشدن     هاي وي با اشاره به این که با ایجاد یک ارتباط متقابل بین رسانه            

 کار دانشجویان را نوعی دخالت در فعالیت خـود          ها  سازماناین  : شود گفت   ي ارتباطی حل می   ها  سازماندانشجویان توسط   

را بـه عنـوان یـک مـانع      آنهـا   یک دبیر یا سردبیر به جاي این که به این افراد فضا و فرصت کـاري بدهـد       دانند مثالً   می

  . راند  و از خود میبینند می

کارانه را از جمله عواملی دانست کـه اکثـر             فامیلی و پارامتر کاسب     این مدرس دانشگاه، پارامترهاي حزبی، سیاسی،     

  .  الزم ببینندکاراییشود تا دانشجویان را فاقد  کنند و باعث می عمل میتأثیر آنها ها تحت  رسانه

ها در تعداد واحدهاي عملی و کمبـود فـضاي کـار و     وجود تمام کاستیدانشگاه، با   علمی  هیأتبه عقیده این عضو     

 خبر را به صورت مناسب تنظـیم کنـد امـا در      تواند  شود می   التحصیل می   نگاري فارغ   امکانات، کسی که از دانشکده روزنامه     

  . خورد  به او میتأییدابتداي کار مهر عدم 

دانشجویان در ابتدا بایـد بـراي   : شدگان دانست و افزود یرفتهکار الزم براي این مشکل را در گزینش پذ      احمدي راه 

  نگاري را دارند یا خیر،  آیا خصوصیات اجراي نقش روزنامه ها گزینش شوند که  این نوع رشته

شوند باید عشق و عالقه، جسارت و شهامت کـافی را داشـته               ها پذیرفته می    همچنین دانشجویانی که در این رشته     

  . باشند

هـا و      امـا امـروزه بـا اسـتفاده از سـایت             در گذشته خبرنگاران خبرهـاي تولیـدي خیلـی زیـادي داشـتند،             :او افزود 

  . کنند و این از آنجا ناشی است که در بدو امر کار خوب انجام نشده است ها، خبرنگاران تولید خبر نمی خبرگزاري

تاندارد معـین داشـته باشـد و اگـر مباحـث      هر رسانه نیز باید براي پذیرش خبرنگار یک اس      : وي همچنین ادامه داد   

ي خـواهیم   ا  نگاري تلفیـق شـود نیروهـاي حرفـه          هاجتماعی، سیاسی و فرهنگی همراه با مباحث کلیدي و کاربردي روزنام          

  . داشت

نگاري و مطبوعاتی در منطقه و ایران در مقایسه با کشورهاي دیگـر               هاي روزنامه    بر این که ستاره    تأکیداحمدي، با   

در دنیاي معاصر، هر حوزه به تربیت متخصص و صاحب نظر نیاز دارد و اگـر کـسی در رشـته دیگـري                   : د، گفت کم هستن 

  . تفاوت خواهد داشت  با یک خبرنگار عمومی نگاري آن را تلفیق کند، حتماً تحصیل کند و همزمان با حرفه روزنامه

علـت آن کـه   : ها گفت نگاران در رسانه دانشگاه همچنین در مورد آموزش ضمن خدمت خبر   علمی هیأتاین عضو   

وجـو، کـشف، تنظـیم و توزیـع           گذارند این است که هنوز بحث تعلق خاطر بـه جـست             ها آموزش ضمن خدمت نمی      رسانه

  . اطالعات در کشور ما وجود ندارد

خبرنگاري اگر : احمدي با اشاره به این که باید فرهنگ انتقادي و گفتمان انتقادي در سطح رسانه مطرح شود افزود        

شود؛ اگر تنها براي حفـظ و بقـاي     فراتر صحبت کند در جلسه دیگر دعوت نمی         در یک کنفرانس مطبوعاتی بخواهد کمی       

  . بریم وضعیت موجود تالش شود راه به جایی نمی
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ها را تربیت نیروهاي مستعد، خالق و با جسارت عنوان کرد  وي همچنین الزمه ارتقاي فرهنگ نقدپذیري در رسانه    

  . توانیم به آینده این حرفه امیدوار باشیم اگر بتوانیم این کار را انجام دهیم در واقع می:  گفتو

  انتهاي پیام

  : یک مدرس ارتباطات

   .ي ارتباطات با فضاي بیرون مغایرت داردها دانشگاه  تئوري

  .شوند ي مواجه میا دیده با فضاي محدود کار رسانه نگاران آموزش روزنامه

1385/11/13   

02-02-2007   

10:11:52   

  کد خبر: 8511-05532

   تهران -خبرگزاري دانشجویان ایران 

  رسانه: سرویس

 و هـا  دانـشگاه هاي مختلف تخصـصی در    هبه عقیده یک مدرس ارتباطات، با وجود صرف انرژي بسیار زیاد در گرو            

 کارکردهـاي مـورد انتظـار، همچنـان         مراکز آموزش عالی، براي همسازي و هماهنگی بین ساختارهاي موجود و اهداف و            

  . شکاف میان این دو ژرف و عمیق است

، )ایـسنا (وگو با خبرنگار رسانه خبرگزاري دانشجویان ایران           در گفت  - دانشگاه     علمی هیأت عضو   -اکبر نصراللهی   

ها و اهداف مورد  مانضرورت دارد که این وضعیت یا اصالح شود و یا ساختارهاي جدید طراحی گردند که با آر            : اظهار کرد 

  . انتظار همگونی داشته باشند

ساختارها و هنجارهاي موجـود در  : ي گفتا هاي حرفه یک بین دانشگاه و محیط  وي با اشاره ضعف ارتباط سیستمات     

هاي دانـشگاهی از سـوي دیگـر     ي به ارتباط با حوزها هاي حرفه  هنیازي حوز   ي آموزشی از یک سو و احساس بی       ها  سازمان

  . هاي کاري و اتالف منابع و امکانات شده است هاي دانشگاهی و محیط فزایش شکاف بین حوزهباعث ا

نگاري بیشتر است و علت آن هم وجود افرادي است کـه بـا                این مشکل در حوزه روزنامه    : نصراللهی در ادامه افزود   

  . اند ها را به دست گرفته نگاهی سیاسی، کار در رسانه

ي در رسانه باعث شده است افرادي که در     ا  غلبه نگاه سیاسی بر نگاه حرفه     : ن ادامه داد  این مدرس دانشگاه همچنی   

بون و ابزار حزبـی اسـتفاده کننـد،    یاند از مطبوعات به عنوان یک تر       هاي سیاسی داشته     هستند و یا سمت    ها  گروهاحزاب و   

  .  باشدمؤثرتواند  حزبی به خوبی می در جهت اهداف  ي همراه باشد،ا ین نگاه سیاسی اگر با نگاه حرفهاگرچه هم

  رسانه: سرویس

کار عملی مناسـب را تـدوین    اند یک راه نگاري هنوز نتوانسته   به عقیده یک مدرس ارتباطات مراکز آموزشی روزنامه       

  . ي عملی هم براي دانشجو در نظر گرفته شودها فعالیتآن در کنار آموزش تئوري،  کنند تا بر اساس 

وگو با خبرنگـار رسـانه خبرگـزاري دانـشجویان             در گفت  -دانشگاه     علمی   هیأت عضو   -ي  محمدحسن اسدي طار  

 زمینه ارتبـاط دانـشجو را بـا بخـش      ي صنعتی در مکانیسم ارتباط دانشگاه با صنعت،       ها  دهدانشک: ، اظهار کرد  )ایسنا(ایران  

 را متناسب با فضاي تئـوري و آموزشـی          ي ارتباطات فضاي عملی   ها  دانشگاهاند، این در حالی است که         صنعت فراهم کرده  
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  . آماده نکردند، بنابراین رابطه میان دانشگاه و رسانه به خوبی رابطه میان دانشگاه و صنعت نیست

ي صنعتی، ها دانشگاهدر : ریزان تراز باال از صنعت عنوان کرد و افزود وي علت این امر را حمایت مسئوالن و برنامه   

اند اما در بخش رسانه، به اندازه حمایت از دانـشگاه صـنعتی وجـود                 انشگاه از آن حمایت کرده    وزیر، معاون وزیر و رئیس د     

  . ندارد

 ایـن امـر باعـث        :ها فاقد نیروي متخصص آموزش دیده هستند ادامـه داد           او با اشاره به این که بسیاري از روزنامه        

لتحـصیالن ارتباطـات در کـار       ا ن نیز نبود انگیزه فـارغ     شود کیفیت کار در تولید اخبار و اطالعات پایین بیاید که علت آ              می

  . ها کمتر به سراغ نیروي متخصص در این زمینه بروند شود رسانه ي و روابط خویشاوندي است که باعث میا رسانه

تـرین راهکارهـا      التحـصیالن را از مهـم      ها در زمینه فعالیت فارغ      ي ارتباطات و رسانه   ها  دانشگاه توافق میان     اسدي،

 آنهـا  تـوان از  رسانی اشکاالت زیـادي دارنـد کـه نمـی     ها در سیستم کار خبررسانی و اطالع   اکثر رسانه : نوان کرد و گفت   ع

  . پوشی کرد چشم

هاي این امر دانـست و   وي همچنین فقدان نیروهاي متخصص و مدرك گرایی در دانشجویان این رشته را از علت         

کنند و  گذاري نمی ها در این زمینه سرمایه یابد، در صورتی که رسانه فزایش میها با آموزش ا   کیفیت کار رسانه  : تصریح کرد 

  . ي استا  از سوي مدیران رسانه یا انگیزهکنند و این به دلیل نبود احساس نیاز، فرصت و  یا امکانات آن را کمتر فراهم می

کند اما خود کـار تجربـی در ایـن            نگاري را تدریس می     اگر استادي مباحث تخصصی روزنامه    : اسدي در پایان افزود   

  . زمینه نکرده باشد سیستم آموزشی باید در مورد او ترتیب اثر الزم را بدهد

  انتهاي پیام

  :یک مدرس ارتباطات

  کنند دانشجویان ارتباطات از نظر کاربردي ضعیف عمل می

  .اند هاي دروس عمومی روزنامه نگاري منسوخ شده سرفصل

1385/11/15  

  2007ـ 04ـ 02

هماهنگی داشته   آنها   کنند که با اهداف سیاسی       جذب می  ها  دانشگاهها بیشتر افرادي را از        این نوع رسانه  : وي افزود 

نگـاري   هایی که آموزش روزنامـه  دانند، بنابراین آن نگاري می مهم نیست که این افراد چه میزان روزنامه آنها    براي  باشند و 

  . شوند رو می ي روبها نه با فضاي محدود کار رسااند عمالً دیده

ي دولتی و آزاد، به طور کلـی دانـشجو بـه صـورت کارگـاهی آمـوزش                  ها  دانشگاه بر این که در      تأکیدنصراللهی با   

 از کار در ایـن حـوزه چیـزي    لیسانس فوقنگاري هستند بعد از لیسانس و  التحصیل روزنامه کسانی که فارغ  : بیند، گفت   نمی

 هاي اند که با فضاي بیرون از دانشگاه مغایرت اساسی دارد و یا یافته  تئوري آشنا شدهیکسريبا در دانشگاه  آنها   دانند؛  نمی

  . تر است هاي کاري عقب نسبت به حوزهآنها 

 باید روزنامـه و  ها دانشگاه:  این مشکل را در همکاري رسانه و دانشگاه دانست و افزودحل  راهاین مدرس ارتباطات،    

  . شجویان باید بتوانند محصوالت خود را در جایی انتشار دهندمجله داشته باشند و دان

ساختار، فرهنگ و هنجارهاي حـاکم      : نگاري گفت   او در مورد کمبود امکانات و مشکالت آموزشی در زمینه روزنامه          

  . گردندهاي و کارکردهاي مورد نظر هماهنگ   باید بازنگري شده و با آرمانها فصل باید اصالح شوند، سرها دانشگاهبر 
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کنند خودشان در زمینه  درصد بسیاري زیادي از اساتیدي که در این حوزه تدریس می          : نصراللهی همچنین ادامه داد   

تواند مهارت عملی را در دانـشجویان      نگاري تجربه کاري ندارند و زمانی که استاد خود کار خبري نکرده باشد، نمی               روزنامه

  . ایش دهددر زمینه خبرنویسی ایجاد کند و یا افز

هاي کاري هم باید این درك را در خود ایجـاد و یـا تقویـت      محیط: هاي کار خبري گفت     نصراللهی در مورد محیط   

  . التحصیالن این رشته بها دهند خواهند مشکالتشان حل شود و وارد عرصه کار رقابتی شوند، به فارغ کنند که اگر می

آموزش خبرنگاران باید به صورت مستمر باشـد و  : اري نیست افزودبرد وي با اشاره به این که آموزش مقوله تعطیل     

ي و ا نگـاران حرفـه    حتی روزنامـه  قیت،شوند، همه افراد در عرصه نوآوري و سرعت و خال     نتایج آن نیز تدریجی نمایان می     

ن خـدمت  ي مـستمر ضـم  هـا  آمـوزش موفق، باید براي موفقیت بیشتر و کسب تجربیات از همکاران خود در سراسر دنیـا               

  . بگیرند

  انتهاي پیام

  : مدرس ارتباطات

  اند ها فاقد نیروهاي آموزش دیده بسیاري از روزنامه

  .هاي ارتباطات با فضاي تئوري متناسب نیست فضاي عملی در دانشگاه

1385/11/14  

  2007ـ03ـ02

10:37:34  

  کد خبر: 06072ـ8511

  خبرگزاري دانشجویان ایران ـ تهران

10:20:47   

  کد خبر: 8511-06642

   تهران -خبرگزاري دانشجویان ایران 

  رسانه: سرویس

شود دانـشجویان ایـن       ي علوم ارتباطات باعث می    ها  دانشگاهبه گفته یک مدرس ارتباطات فاصله بین مطبوعات و          

  . رشته از نظر کاربردي ضعیف عمل کنند

، )ایسنا(رسانه خبرگزاري دانشجویان ایران وگو با خبرنگار   در گفت- دانشگاه   علمیهیأت عضو -پور  علی گرانمایه 

 هستند، با حـوزه تجربـی میانـه    نظر صاحبدلیل این امر این است که کسانی که در این رشته از لحاظ تئوري         : اظهار کرد 

  . پسندند و یا قبول ندارند هایی که در حوزه تجربی فعالیت دارند، حوزه عملی را نمی خوبی ندارند و آن

نگاري ایـران، در قبـال    ي ارتباطات و روزنامهها دانشگاه هیچ ضمانتی وجود ندارد که کار عملی          :زودوي در ادامه اف   

  . گردد  میارائهگیرند با چه کیفیتی و به چه نحوي  اي که از دانشجو می شهریه

را در دانشگاه، با اشاره به این که در اکثر کشورها دانشجو موظـف اسـت یـک دوره عملـی       علمی  هیأتاین عضو   

هاي علوم ارتباطات در ایران به معنی واقعی دانشجو را براي گذراندن              کدام از رشته    هیچ: ها پشت سر بگذارد، گفت      روزنامه

هـا نیـز بـه     هـا و روابـط عمـومی    هاي عملی، روزنامه کنند و بسیاري از حوزه     ها معرفی نمی    هاي کارآموزي به روزنامه     دوره
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  . کنند بال نمیصورت الزم از کار کارآموز استق

هاي کاري بـا      هاي تجربی را ندارند و در محیط        شوند، زمینه   التحصیل می   پور، دانشجویانی که فارغ     به گفته گرانمایه  

  . شوند چالش رو به رو می

 باید در قبال دریافت شهریه کار عملی، خود را موظف بدانند که  ها  دانشگاهاین مدرس ارتباطات با اشاره به این که         

  تمـسخر   آیـد،   یکی از مشکالتی که براي دانشجویان پیش مـی        : ها معرفی کنند، افزود     ها و رسانه    ویان را به روزنامه   دانشج

هـاي کـاري و مطبوعـاتی         توسط افراد با تجربه در محیط کاري است و علت آن هم نبود فرهنگ سازمانی در محیط                آنها  

  . است

 منسوخ شده    نگاري و روابط عمومی      روزنامه  دروس عمومی ي  ها  فصلسر: این مدرس دانشگاه همچنین اضافه کرد     

  . ي دروس باشیمها فصلو باید به فکر اصالح کردن سر

آمـوزد بـا آن چـه کـه از وي در محـیط       آن چیزي که دانشجو می   :  دانشگاه، همچنین گفت     علمی هیأتاین عضو   

  . انشجویان دچار ضعف و ناامیدي شوندشود که د  باعث میشود بسیار متفاوت است و بعضاً مطبوعاتی خواسته می

اساتید این دو حوزه باید همـدیگر را  : وي راهکار این امر را در همکاري اساتید حوزه تجربی و تئوري خواند و افزود     

 خود را مقید ندانند و فقط پـول  ها دانشگاهقبول داشته باشند و تا زمانی که دلسوزي براي دانشجویان وجود نداشته باشد و   

  .  عملی را دریافت کنند این وضعیت ادامه داردکار

نگاري افزایش یابـد، ایـن خـالء      و روزنامه آموختگان روابط عمومی هر چه تعداد دانش  : پور، همچنین افزود    گرانمایه

  . شود بیشتر احساس می

علومـات  هـا بـه تقویـت و شـکوفایی م           ي آموزشـی در رسـانه     هـا   کارگـاه  بر ایـن کـه       تأکیداین مدرس دانشگاه با     

نیـازي بـه ایـن      این است که بعضی از افراد احساس بی  ها  کارگاهنقطه ضعف این نوع     : کند، گفت   نگاران کمک می    روزنامه

  . کنند  تبعیت نمیها کارگاه دارند و از ها کالسنوع 

وزش ضمن آم: نگاران خواند و افزود      را در کمک به افزایش معلومات روزنامه       ها  کارگاهوي همچنین نقطه قوت این      

  . خدمت زمانی اثرگذار است که افرادي که در مطبوعات فعال هستند زمینه تخصصی را فرا گرفته باشند

  انتهاي پیام

  : یک مدرس ارتباطات

  .اند ي ارتباطات بسیار قدیمیها دانشگاهي آموزشی ها فصلسر

1385/11/16   

02-05-2007   

10:39:42   

  کد خبر: 8511-07511

   تهران - ایران خبرگزاري دانشجویان

  رسانه: سرویس

نگاري آن قدر زیاد است       ي آموزشی در رشته ارتباطات و روزنامه      ها  کارگاههاي    به اعتقاد یک مدرس دانشگاه هزینه     

  . شود ي ارتباطات غیرممکن میها دانشگاه براي ها کارگاهکه ایجاد این 
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) ایسنا(برنگار رسانه خبرگزاري دانشجویان ایران وگو با خ     در گفت  -دانشگاه     علمی   هیأت عضو   -منصوري    بیتا شاه 

تواننـد از امکانـات بـه روز       نمـی  هـا   دانشگاهي ارتباطات از جمله عواملی است که این         ها  دانشگاهکمبود بودجه   : اظهار کرد 

 به همـان انـدازه       کنند،  ي آزاد نیز باید آن اندازه که شهریه کار عملی را از دانشجویان دریافت می              ها  دانشگاهاستفاده کنند؛   

  . آموزش دهند آنها نیز به

: شود، ادامـه داد  هاي دروس عملی محدود نمی ي ارتباطات تنها به ساعت  ها  دانشگاهوي با اشاره به این که مشکل        

 امکان اسـتفاده از دانـش خـود را           به روز نیست،   آنها   دانشجویان این رشته بعد از فراغت از تحصیل به دلیل آن که دانش            

  .  هستند ي آموزشی بسیار کهنه و قدیمیها فصل از آن جا ناشی است که سرمسئله و این ندارند

 مربـوط  1359ي دروس ارتباطات به مصوبات ستاد انقالب فرهنگی سال          ها  فصلبه عقیده این مدرس دانشگاه سر     

  . شوند ي جدیدي تدریس نمیها فصلاند و اکنون سر  نیز بازنگري شده1362است که در سال 

  : ي عملیاتی و مسائل تئوري زیاد است، افزودها فعالیت بر این که فاصله بین تأکیدمنصوري با  شاه

ي الزم نداشته و اساتیدي نیز فعالیت       ها  آموزش ارائهشوند شاید ظرفیت الزم را براي         افرادي که جذب بازار کار می     

  . کنند که کار عملی انجام نداده باشند

 نـدارد تمـام اسـاتید     ضیه براي دروس کاربردي و عملی مورد نیاز اسـت و لزومـی  این ق: وي همچنین تصریح کرد  

 در   توان از دانشجویانی که کارهاي عملی را ضعیف و غلط فرا گرفته باشند،              فعالیت اجرایی انجام داده باشند همچنین نمی      

  . ي کاري استفاده الزم را داشتها فعالیت

اي الزم اسـت،      این آموزش براي هر فردي و هر مجموعـه        : ان گفت وي در مورد آموزش ضمن خدمت به خبرنگار       

کننـد، طبیعـی اسـت اطالعـات      اي حرکت می به روز باشد؛ از آن جا که اطالعات به صورت لحظه     آنها   حتی اگر اطالعات  

  . شود بعد از مدتی کهنه خواهد شد دانشجویی که فارغ التحصیل می

هـاي    هزینـه :  توجه دارند، افـزود    مسئلههاي دولتی تا حدودي به این         انهاین مدرس دانشگاه با اشاره به این که رس        

کند تا از این قـضیه اسـتقبال نکننـد بنـابراین تـرجیح              هاي خصوصی را وادار می      ي آموزش ضمن خدمت، رسانه    ها  کالس

  . هاي الزم را داشته باشند دهند نیروهایی را جذب کنند که خودشان توانمندي می

  انتهاي پیام

  : درس ارتباطاتیک م

  نگاري بیشتر از بعد تئوریک آن است  روح کاربردي رشته روزنامه

  .کار آموزش دهند نگار تازه توانند به روزنامه  اقتصادي نمیمسائلها به دلیل  رسانه

1385/11/17   

02-06-2007   

09:12:25   

  کد خبر: 8511-07575

   تهران -خبرگزاري دانشجویان ایران 

  رسانه: سرویس

نگاري و ارتباطات حتـی در مقـاطع          عقیده یک مدرس ارتباطات، تعداد قابل توجهی از دانشجویان رشته روزنامه          به  
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  . کارشناسی ارشد و دکترا نیز با این رشته عجین نیستند

وگو با خبرنگار رسانه خبرگزاري دانـشجویان ایـران           در گفت     - علمی دانشگاه    هیأت عضو   -جعفر اسحاق تیموري    

  ها این است که روح عملی و کاربردي در ایـن رشـته،              نگاري با دیگر رشته     ي رشته روزنامه  ها  تفاوتاز  : اظهار کرد ،  )ایسنا(

ي خارجی براي انتخاب دانشجو، کسی    ها  دانشگاهبیش از بعد تئوریک اهمیت دارد بنابراین در گذشته و اکنون در برخی از               

  . اري داشته باشدنگ  و روحیه روزنامه کردند که انگیزه را جذب می

اي باشد که دانشجو احساس نیاز به کارهاي عملی و کارگاهی را در خود        گونه  بهاگر شرایط   : وي همچنین ادامه داد   

  .  شوندها دانشگاه وادار به اجراي بیشتر این امر در ها دانشگاهشود که مسئوالن و مدیران  بیشتر کند، این زمینه فراهم می

:  تـصریح کـرد   ي دیگر خیلی کمتر است،ها کارگاهنگاري برخالف  ي روزنامهها کارگاه هزینه وي با اشاره به این که  

 را بـه    هـا   دانـشگاه اندرکاران و برنامـه ریـزان بایـد           شوند، دست    می ارائه واحد عملی    30ي ارتباطات بیش از     ها  دانشگاهدر  

  .  آشنا کننداه دانشگاهنگاري در  ي خبري و روزنامهها کارگاه و تجهیز تأسیسضرورت 

: ریزي شـده انـد، گفـت    نگاري در بیش از سه دهه گذشته برنامه      ي دروس روزنامه  ها  فصل بر این که سر    تأکیداو با   

  .  باشدنگاري روزنامهنیازهاي دروس نظري در رشته ارتباطات و  تواند فقدان پیش  میمسئلهدلیل این 

اندازي کنند که این نشریات هم بتوانند بـه عنـوان             ریه راه نگاري باید نش    ي روزنامه ها  دهدانشک: وي همچنین افزود  

یک بولتن خبري پل ارتباطی آن با خارج باشد و دیگـر آن کـه زمینـه را بـراي تمـرین و آمـاده کـردن دانـشجو جهـت                               

  . نگاري فراهم کند خبرنگاري و روزنامه

مراکـز  : مند داشته باشند، افـزود      تیک و نظام  ها ارتباط سیستما     بر این که محافل دانشگاهی باید با رسانه        تأکیداو با   

هـا تمایـل بـه اسـتفاده از      هـا معرفـی کننـد؛ یکـی از دالیـل کـه رسـانه        التحصیالن خود را بـه رسـانه       آموزشی باید فارغ  

هـا  نگار تازه کار کـه تن  توانند روزنامه  ها به دالیل مسائل اقتصادي نمی       التحصیالن ارتباطات ندارند این است که رسانه       فارغ

  .  آموزش دهند  را به صورت تئوري فرا گرفته باشد،نگاري روزنامهدروس 

گردد که تنها خود را مـسئول جـذب دانـشجو     وي با بیان این که بخشی از این خالء به مراکز آموزشی عالی برمی             

 یکـسري : دهند، اضافه کرد  هاي خبري را دو دسته تشکیل می        نگاران رسانه   دانند، با اشاره به این که خبرنگار و روزنامه          می

نگـاري هـستند کـه آمـوزش ضـمن خـدمت بـراي آنـان          التحصیالن رشته خبرنگاري و یا روزنامه      از این افراد همان فارغ    

هاي  التحصیالن رشته  دهند، فارغ   ضرورتی ندارد و دسته دیگر که بخش قابل توجهی از فعاالن عرصه رسانه را تشکیل می               

  . ضمن خدمت ببیننددیگرند و الزم است که آموزش 

  انتهاي پیام

  : اکبر فرهنگی علی

  ها ارتباط داشته باشند  توانند با رسانه ي ارتباطات نمیها دهدانشک

  .شدگان رشته ارتباطات از ظرفیت کشور بیشتر است آمار پذیرفته

1385/11/18   

02-07-2007   

11:18:04   

  کد خبر: 8511-08633
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    تهران- خبرگزاري دانشجویان ایران 

  رسانه: سرویس

اند،    تدوین شده  فناوريي رشته ارتباطات که در وزارت علوم و تحقیقات و           ها  فصلبه عقیده یک استاد ارتباطات سر     

ي ارتباطات ما با مسائل عملی ها دهبیشتر جنبه نظري دارند تا جنبه عملی و این یکی از دالیلی است که باعث شده دانشک

  . فاصله بگیرند

از دالیل دیگر این : ، گفت)ایسنا(وگو با خبرنگار رسانه خبرگزاري دانشجویان ایران  رهنگی در گفتاکبر ف دکتر علی

امر تعداد دانشجویان پذیرفته شده در رشته ارتباطات هستند که این آمار از ظرفیت کشور بیشتر است و در نتیجه در اکثـر                

  . شدها مجالی براي کارآموزي این دانشجویان داده نخواهد  رسانه

التحـصیالن رشـته      ي و فـارغ   ا  طبوعـات کـشور کمتـر از افـراد حرفـه          هـا و م     اکثر رسـانه  : این استاد دانشگاه افزود   

هـا ارتبـاط داشـته باشـند و بـه       توانند با رسانه ي ارتباطات نیز نمیها دهکنند که در نهایت دانشک     نگاري استفاده می    روزنامه

  . شود نمایی داده نمیالتحصیالن نیز فرصتی براي ابراز خود فارغ

در : هستند، تـصریح کـرد       قدیمی   نگاري نسبتاً   ي دروس ارتباطات و روزنامه    ها  فصل بر این که سر    تأکیدفرهنگی با   

  . اند ریزي شده کردند، بنابراین دروس دانشگاهی در این راستا برنامه نگاري تصور می  رشته ارتباطات را تنها روزنامه گذشته

هاي دیگر تقسیم بندي شود که هر کدام کـاربري خـاص خـود را              رشته ارتباطات باید به شاخه     :وي در ادامه افزود   

هاي تخصصی دیگـر ارتباطـات        نگاري بازنگري شده و رشته      انجام دهند، این امر مستلزم آن است تا دروس رشته روزنامه          

  .  ابالغ شوندها دهنیز تدوین و به دانشک

: ي در ارتبـاط باشـند، ادامـه داد        ا  هـاي حرفـه     سـازمان ي ارتباطات بایـد بـا       ها  هدانشگافرهنگی با اشاره به این که       

 در ارتباط متقابل باشند؛ صداوسیماها و از طرف دیگر با  نگاري و ارتباطات باید از یک طرف با روزنامه ي روزنامهها  دانشگاه

 آنهـا   که در نهایت به عنـوان نیروهـاي انـسانی   ها  دهآموختگان این دانشک    ي اولیه را به دانش    ها  آموزشها نیز باید      روزنامه

  . خواهند بود، بدهند

هـا و از جملـه کـار      علمی دانشگاه با اشاره به این که آموزش ضمن خـدمت بایـد در تمـام زمینـه    هیأتاین عضو  

ي کـه   ا  تبدیل شده است و افراد غیر حرفه      این نوع آموزش اکنون به یک کسب و کار          :  گفت  خبرنگاري وجود داشته باشد،   

  . صالحیت این کار را ندارند با مجوزهایی که در دست دارند، به این نوع فعالیت مشغول هستند

 صـورت  هـا  دانـشگاه  از طریـق  ها آموزشاگر این :  و اثربخشی دانست و افزودکاراییوي نتیجه این امر را در نبود        

  . شوند میم می نیز ترها دانشگاه خواهد شد و بودجه ارائهي الزم ها آموزشگیرند، 

  انتهاي پیام
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  )کارشناسی ارشد(هاي ارتباطات  رشته. 5پیوست 

  هاي موجود رشته  ردیف
عالمه 

1346  

تهران 

1376  

امام 

ص 

1369  

صداوسیما 

1353  

آزاد 

اسالمی 

1364  

جامع 

1377  

پیام 

نور 

1387  

: سایر

سوره، 

  شیراز

        *        *  نگاري روزنامه  1

        *        *  روابط عمومی  2

        *  *      *  تحقیق در ارتباطات  3

        *  *        مدیریت رسانه  4

          *        تبلیغات بازرگانی  5

            *      ارتباطات و فرهنگ  6

      *            المللی نگاري بین روزنامه  7

                *  علوم ارتباطات  8

                  ارتباطات اجتماعی  9

                  اي مطالعات فرهنگی و رسانه  10

                *  یاسیارتباطات س  11

                *  حقوق ارتباطات  12

  *                نگاري پزشکی روزنامه  13

  *                روابط عمومی و تبلیغات  14

          *        تولید رادیو و تلویزیون  15

  *                ارتباطات تصویري  16

  *                مدیریت فرهنگی  17

                  نگاري تلویزیونی روزنامه  18

  هاي مورد نیاز رشته
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  هاي موجود رشته  ردیف
عالمه 

1346  

تهران 

1376  

امام 

ص 

1369  

صداوسیما 

1353  

آزاد 

اسالمی 

1364  

جامع 

1377  

پیام 

نور 

1387  

: سایر

سوره، 

  شیراز

                  الملل و توسعه ارتباطات بین  1

                  ارتباطات و جهانی شدن  2

                  هاي جدید رسانه  3

                  نگاري الکترونی روزنامه  4

                  روابط عمومی الکترونی  5

                  المللی روابط عمومی بین  6

                  مدیریت ارتباطات  7

                  مدیریت اطالعات  8

                  لماسی فرهنگیدیپ  9

                  چاپ و نشر الکترونی  10

                  ارتباطات سیاسی  11

                  حقوق ارتباطات  12

                  نگاري پزشکی روزنامه  13

                  مدیریت توزیع  14

                  نشر الکترونی  15

                  ها اي  چندرسانه  16

                  ارتباطات کالمی  17

                  المللی اري بیننگ روزنامه  18
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نگاشت نهادي و دانشی وضـع موجـود و مطلـوب           : اولبخش  

  شناسی در ایران  جمعیت

نگاشـت  (شناسـی      وضع موجود و مطلـوب سـاختار جمعیـت         :1فصل  

  )نهادي

  هاي آموزشی، پژوهشی و فناوري   ساختار برنامه.1-1

  آموزش . 1-1-1

  وضع موجود) الف

شناسـی از بطـن       به عبارت دیگر آموزش جمعیت    . موزش آن دارد   در ایران قدمتی بیش از آ      شناسی  پژوهش جمعیت 

در . شناسی در کشور ما کامالً درهم تنیـده اسـت           هاي جمعیتی به عرصه رسید و تاریخ آموزش و پژوهش جمعیت            پژوهش

 و هـا  هاي آموزشی پرداخته و تصویري از وضعیت کنونی آموزش ایـن رشـته در دانـشگاه          این بخش ابتدا به ساختار برنامه     

  . شناسی در کشور اشاره خواهد شد شود و سپس به ابعاد پژوهشی و فناوري جمعیت مؤسسات آموزش عالی کشور ارائه می

شناسی در سطح دکترا تنها در دانشگاه تهـران و در سـطح کارشناسـی ارشـد در سـه                      در حال حاضر رشته جمعیت    

شود که در زیـر بـه    دانشگاهی دانشگاه آزاد اسالمی ارائه می     واحد   4دانشگاه دولتی تهران، عالمه طباطبایی و شیراز و در          

اي بـودن ایـن حـوزه از علـوم            الزم به تأکید است که به دلیل اهمیت مباحـث جمعیتـی و پایـه              . شوند  تفکیک معرفی می  

شناسـی بـه طـور گـسترده در دوره کارشناسـی در همـه        اجتماعی، به جـز سـطوح تحـصیالت تکمیلـی، دروس جمعیـت          

نور و نظـایر آن تـدریس         هاي دولتی، آزاد، پیام     اي کشور که در حوزه علوم اجتماعی فعالیت دارند اعم از دانشگاه           ه  دانشگاه

شوند که در جاي خـود بـه آن    شود که بخشی در قالب دروس پایه و اجباري و برخی در قالب دروس اختیاري ارائه می                می

  . خواهیم پرداخت
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   دانشگاه تهران -

 1337 با تأسیس مؤسسه مطالعات و تحقیقات در سال :شناسی  اریخچه آموزش جمعیت  نگاه اجمالی به ت   

هاي علوم اجتماعی فعالیـت       شناسی نیز به عنوان یکی از حوزه        در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران، بخش تحقیقات جمعیت       

ن بـا تمرکـز تحقیقـات ایـن     همزمـا ). 1381عباسی (خود را آغاز نمود و اولین محققین جمعیتی وارد عرصه تحقیق شدند          

 سـاعت در هفتـه و       4شناسی به میزان       تدریس مقدمات و عمومیات جمعیت      شناسی،  هاي تخصصی جمعیت    بخش بر حوزه  

در ) 1371امـانی   (لیـسانس علـوم اجتمـاعی         شناسی تحلیلی بـراي دوره لیـسانس و فـوق           همچنین تدریس درس جمعیت   

 و برخی از مؤسسات جمعیتـی    1شناسان خارجی مانند آلفرد سووي       از جمعیت  در این دوران برخی   . دانشکده ادبیات آغاز شد   

انـد   شناسی فرانسه نقش مهم و اساسی در پیشرفت و توسعه این علم در ایـران داشـته      نظیر مؤسسه ملی مطالعات جمعیت    

ختلف شروع بـه کـار      م) ها  دپارتمان(هاي آموزشی     ، گروه 1351با تأسیس دانشکده علوم اجتماعی در سال        ). 1379نراقی  (

شناسی براي اولین بار در کشور به صورت مستقل و با ریاسـت دکتـر امـانی                کردند که از این تاریخ گروه آموزشی جمعیت       

  . شروع به کار نمود

شناسی نیـز    که دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تأسیس شد، رشته جمعیت      1351از سال   : تأسیس رشته 

هـاي   ضرورت تربیت کارشناسان جمعیت که از یک سو با آغاز سرشماري       . شد و دانشجو پذیرفت   در مقطع کارشناسی دایر     

ها و نهادهـاي دولتـی دیگـر ماننـد وزارت بهـداري         به شدت مورد نیاز بودند و همچنین نیاز سازمان         1335کشور در سال    

وسعه این رشته را با اقبال دانـشجویان  وقت، سازمان ثبت احوال و سازمان برنامه و نظایر آن به متخصصان امر جمعیت، ت         

  . و متخصصان همراه کرد

هاي آموزشـی در حـوزه     با پیروزي انقالب اسالمی و تغییر برنامه:پایان دوره کارشناسی جمعیت در کشور     

شناسی به سر آمد اما، با توجـه بـه    علوم اجتماعی پذیرش دانشجو در این رشته متوقف شد و عمر دوره کارشناسی جمعیت  

هاي علوم اجتماعی، گروه آموزشی جمعیت کماکان برقرار ماند تـا             شناسی در رشته    حفظ آموزش واحدهاي مختلف جمعیت    

هـاي جمعیتـی در کـشور و ضـرورت اعـتالي ایـن رشـته علمـی و تربیـت            و به موازات تغییر در سیاسـت 1367در سال  

اکنـون    به این ترتیب هم   . ارشد تأسیس شد    ح کارشناسی ها، بار دیگر این رشته اما در سط         متخصصان این حوزه در دانشگاه    

 دوره شبانه این 1382پذیرد و از سال  دو دهه کامل است که دانشگاه تهران به طور منظم و ساالنه دانشجوي جمعیت می       

  . شوند ها پذیرش می  دانشجو در این دوره8رشته نیز برقرار شده است و ساالنه مجموعاً 

ارشد از یک طرف و افـزایش جمعیـت و نیـاز     هاي کارشناسی و کارشناسی  دانشجویان دوره  افزایش روزافزون تعداد  

هاي جمعیتی از طرف دیگـر باعـث شـده کـه تعـداد اسـاتید و محققـان فعلـی در رشـته           ریزي بیشتر به مطالعات و برنامه  

چنین با توجه بـه اهمیتـی کـه در         در راستاي این نیاز و هم     . شناسی نتواند پاسخگوي این نیازهاي روزافزون باشند        جمعیت

شناسـی دانـشکده علـوم        کشور و به خصوص در دانشگاه تهران به اشاعه تحصیالت تکمیلـی داده شـده، گـروه جمعیـت                  

 اقدام به پذیرش دانـشجوي جمعیـت   1381  ـ 82اجتماعی که اولین گروه علمی این رشته در کشور است از سال تحصیلی 

 دانـشجو در ایـن دوره مـشغول    15پذیرد و تاکنون    ر دو سال یک بار دانشجوي دکترا می       این گروه ه  . در دوره دکترا نمود   

دانـشجویان  .  از رساله خود دفاع خواهند نمـود 1387هاي آتی بهار و تابستان       اند که گروه نخست آنها در ماه        تحصیل شده 

                                                          
١. Alfred Sauvy
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هـاي   ارشد در یکـی از رشـته   مه کارشناسیداشتن دانشنا. 1: گانه زیر را احراز کنند      بایست شروط سه    متقاضی این رشته می   

 دوره   پـذیرش در آزمـون کتبـی و مـصاحبه         . 3موفقیت در آزمون زبان انگلیسی معادل و        . 2علوم اجتماعی، اقتصاد و آمار      

  .شناسی دکتراي جمعیت

هـا و     گـذاري    با توجه بـه اهمیـت نقـش مقولـه جمعیـت در سیاسـت               :شناسی  اهداف دوره دکتراي جمعیت   

تـوان اهـداف ذیـل را     هاي توسعه اقتصادي ـ اجتماعی و ضرورت تربیت نیروي انسانی کارآ در این زمینه مـی   يریز برنامه

  .شناسی نام برد براي ایجاد دکتراي جمعیت

شناسـی در   هـاي علـوم اجتمـاعی، اقتـصاد و جمعیـت      شناسی در رشته تربیت کادر آموزشی براي دروس جمعیت   . 1

  ، ها و مدارس عالی کشور دانشگاه

هـاي جـامع ملـی و     تربیت پژوهشگر و محقق امور و مسائل جمعیتی به منظور مـشارکت در مطالعـات و طـرح             . 2

  اي،  منطقه

ها جهت شناخت و تجزیـه و تحلیـل بهتـر             تقویت بنیه علمی اساتید و کارشناسان برجسته و مدرس در دانشگاه          . 3

  . مسائل اجتماعی

 واحد و به ترتیب زیر است با این توضـیح کـه دانـشجویان          42شناسی   تعداد واحدهاي درسی دوره دکتراي جمعیت     

  . نامه خود هستند پس از گذراندن کلیه واحدها و قبولی در امتحان جامع مجاز به انجام طرح پایان

   واحد7    دروس پایه

   واحد 9  دروس اجباري

   واحد6  دروس اختیاري 

   واحد20    نامه پایان

  ــــــــــــــــــــــــــــــ

   واحد 42    جمع واحدها

   دانشگاه شیراز-

، اصـفهان و   )ملـی سـابق   (شناسی است دانشگاه شهید بهشتی        پس از دانشگاه تهران که متقدم در آموزش جمعیت        

منـد دروس جمعیـت را در         هاي کشور به تدریج و با همـت اسـاتید عالقـه             شیراز و سپس تبریز و پس از آن سایر دانشگاه         

در این میان دانـشگاه شـیراز بـا توجـه بـه حـضور اسـاتیدي        ). 1371امانی (وره کارشناسی قرار دادند برنامه کار خود در د    

 ساله پس از    10اي     با فاصله  1375کسوت فعالیتی در خور توجه در حوزه آموزش و پرورش جمعیت داشت تا در سال                  پیش

از ( دانـشجو در دوره روزانـه و         8النه مجموعاً   ارشد جمعیت را تأسیس کرد و از آن پس سا           دانشگاه تهران دوره کارشناسی   

 دانشکده علوم اجتماعی به طور مستقل در دانشگاه شیراز وجود نداشـت            1382تا سال   . کند  شبانه پذیرش می  ) 1382سال  

از این سال به بعـد دانـشکده علـوم اجتمـاعی و مـدیریت        . و بخشی از دانشکده ادبیات و علوم انسانی را تشکیل داده بود           

  . شناسی نیز در همین مجموعه به کار خود ادامه داد یس و جمعیتتأس
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   دانشگاه عالمه طباطبایی -

هاي علوم اجتماعی سراسر کشور در طـول حیـات خـود همـواره      دانشگاه عالمه طباطبایی هم چون سایر دانشکده    

شناسـی   معیت در رشته جمعیـت    با تأسیس گروه آموزشی ج     1383شناسی بوده است اما از سال         ارائه دهنده دروس جمعیت   

  . پذیرد  دانشجو می8هاي روزانه و شبانه مجموعاً  پذیرش دانشجو را آغاز کرد و از آن پس ساالنه در دوره

   دانشگاه آزاد اسالمی -

شناسـی را دایـر کـرده اسـت و      ارشد جمعیـت   واحد دانشگاهی خود دوره کارشناسی   4اکنون در     این دانشگاه نیز هم   

واحد رودهن اولین واحد دانـشگاه آزاد اسـت کـه از سـال ـ ـ ـ اقـدام بـه          . پذیرد  دانشجو می90موع حدود ساالنه در مج

پذیرش دانشجوي جمعیت کرده است و پس از آن و در سال ـ ـ ـ واحد دهاقان، در سال ـ ـ ـ واحد تهران مرکز و نهایتـاً    

هرچنـد در جـاي   . انـد  رشناسی ارشد جمعیت افزوده شدهدر سال ـ ـ ـ واحد شوشتر به جمع واحدهاي دانشگاهی داراي کا   

خود بحث خواهد شد اما ذکر آن الزم است که به ویژه واحدهاي دهاقان و شوشتر اساسـاً فاقـد کـادر الزم بـراي دروس                          

  .جمعیت در دوره کارشناسی هستند و دایر کردن رشته در سطحی باالتر کاري نسنجیده و پراشکال است

شناسی و در سـطوح کارشناسـی ارشـد و دکتـرا               و مؤسسات آموزش عالی که در رشته جمعیت        ها   دانشگاه 1جدول  

  .دهد پذیرند را ارائه می دانشجو می

  پذیرند شناسی دانشجو می هاي کارشناسی ارشد و دکتراي جمعیت یی که در دورهها دانشگاه .1جدول 

  دانشگاه  
/ استان 

  شهرستان
  دکترا  ارشد کارشناس

  **  تهران/ تهران   تهران

  دانشگاه دولتی  *  شیراز/ فارس  شیراز

  *  تهران/ تهران   طباطبایی عالمه

  *  رودهن/ تهران  واحد رودهن

  *  دهاقان/ اصفهان  واحد دهاقان

  *  تهران/ تهران  واحد تهران مرکز

  دانشگاه آزاد

  *  شوشتر /خوزستان  واحد شوشتر

  

شناسی بخـشی از      هاي تکمیلی در سطح کارشناسی نیز دروس جمعیت         جز دوره گونه که در ابتدا اشاره شد به          همان

از این میان درس جمعیت و تنظـیم خـانواده ـ ـ ـ سـال اسـت کـه بـه          . دهند دروس پایه، اصلی و اختیاري را تشکیل می

شناسی تقریبـاً     عیتدرس مبانی جم  . شود  ها اعم از انسانی، فنی و مهندسی غیره ارائه می           صورت اجباري و براي همه رشته     
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شـود و     هاي دیگر ارائه مـی      ریزي و رشته    هاي کارشناسی علوم اجتماعی و ارتباطات و جغرافیا، آمار، برنامه           براي همه رشته  

شناسی که بیـشترین   هاي پژوهش اجتماعی و جامعه شناسی نیز به ویژه براي رشته   دروس تحلیل جمعیت و کاربرد جمعیت     

شناسی اقتصادي و اجتمـاعی       دروس جمعیت . هاي علوم اجتماعی دارا هستند اجباري است         رشته فراوانی دانشجو را در بین    

شوند و  ها جزو دروس اختیاري هستند که مرتباً ارائه می      رغم اختیاري بودن در بسیاري از دانشکده        و جمعیت ایران نیز علی    

به این ترتیـب فراوانـی ارائـه    . کنند س را انتخاب میها این درو    دانشجویان عمالً بنا به اقتضاي امکانات آموزشی دانشکده       

نـور و غیـره اسـت و در           هاي علوم اجتمـاعی کـشور اعـم از دولتـی، آزاد، پیـام               دروس جمعیت حتی فراتر از کل دانشکده      

ایـن گـستردگی آمـوزش    . شـود  ریـزي و غیـره نیـز ارائـه مـی      زیست، برنامـه  هایی چون اقتصاد، بهداشت، محیط  دانشکده

ریزي در کشور و نقش محوري جمعیت در آن توجه هرچه بیشتر به امـر                 هاي انواع برنامه    ناسی، در کنار ضرورت   ش  جمعیت

شناسی بسیار کمتر از نیـاز        دهد که تعداد اساتید جمعیت      محاسبات نشان می  . طلبد  کیفیت آموزش و ارتقاي مداوم آن را می       

شناسـی و درس جمعیـت و تنظـیم خـانواده              از دروس جمعیت   در حال حاضر تعداد زیادي    . مراکز علمی و دانشگاهی است    

شناسـی   شود و این امر باعث شده است تا نگاه و دید دانشجویان و جامعه به جمعیت   توسط افراد غیرمتخصص تدریس می    

  .تواند این خالء را پر کند هاي دکترا و کارشناسی ارشد می حمایت از این رشته در دوره. تضعیف شود

هـاي کارشناسـی،      شناسـی دانـشگاه تهـران در دوره         رست دروسی که توسط گروه آموزشی جمعیـت       جداول زیر فه  

  . در پیوست گزارش نیز شرح تفصیلی این دروس خواهد آمد. دهند شوند را نشان می ارشد و دکترا ارائه می کارشناسی

   پژوهش. 2-1-1

گزارش این بخش اشاره شد پژوهش جمعیت گونه که در ابتداي  شناسی همان  در ارتباط با وضعیت پژوهش جمعیت     

در ایران بر آموزش آن مقدم بوده است و اساساً دانشکده علوم اجتماعی محصول مؤسـسه تحقیقـات اجتمـاعی دانـشگاه                      

  :شود هاي پژوهشی آنها اشاره می ترین نهادهاي پژوهش جمعیتی در کشور و فعالیت در زیر به مهم. تهران است

  طالعات اجتماعی دانشگاه تهران مؤسسه تحقیقات و م) الف

مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی به عنوان نماد پژوهش اجتماعی در تـاریخ علـوم اجتمـاعی ایـران در سـال                 

واقـع در میـدان     ) بـاغ نگارسـتان   (در دانشسراي عالی    ) شناسی ایران   پدر جامعه ( به همت دکتر غالمحسین صدیقی       1337

 این مؤسسه پس از تأسیس شامل دو بخش آمـوزش علـوم اجتمـاعی در مقطـع فـوق          هاي  فعالیت. بهارستان تأسیس شد  

و چاپ و انتشار کتب بیشماري اعم       ) هاي مختلف علوم اجتماعی     هاي تحقیقاتی در زمینه     اجراي پروژه (لیسانس و پژوهش    

شناسـی،   ناسـی، جمعیـت  ش شناسـی اجتمـاعی، جامعـه     روان هاي مبانی علوم اجتمـاعی، تـاریخ،       از تألیف و ترجمه در زمینه     

  . شناسی، مونوگرافی و نظایر آن بوده است مردم

 اهداف مؤسسه شـامل تلفیـق       :هاي پژوهشی مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی        اهداف و بخش  

جهات نظري و عملی، انجام تحقیقات مستمر، ارتقاء سطح دانـش، فـراهم آوردن تـسهیالت آموزشـی و پژوهـشی بـراي        

 پژوهشی، کارشناسان تحقیقاتی، دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتري، برگزاري        اعضاي هیأت علمی و   

هاي کوتاه مدت و مستمر در داخل و خارج مؤسسه، شناسـایی و تحلیـل مـسائل و مـشکالت جامعـه، ایجـاد بانـک                دوره
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هاي علمی و تخصـصی در حـوزه علـوم            اطالعاتی ارتباط با مراکز تحقیقاتی داخل و خارج و برگزاري سمینارها و همایش            

  . باشد اجتماعی می

شناسـی   شناسـی شـهري، جامعـه     جامعـه شناسـی،  جمعیت: مؤسسه به قرار زیر اسـت هاي پژوهشی    بخش

  . شناسی، عشایري، تعاون شناسی اجتماعی، مردم شناسی تطبیقی، روان شناسی سیاسی، جامعه روستایی، جامعه

 تـا  1337هـاي    ساله اول عمر مؤسسه یعنی سال20 طی دوره :ؤسسههاي تحقیقاتی اجرا شده در م     طرح

 2/27( طـرح  95 طرح تحقیقاتی در مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتماعی اجرا شـده کـه از ایـن تعـداد       349 تعداد   1357

 در ) درصـد 3/16( طرح 57شناسی شهري،  در حوزه جامعه)  درصد7/22( طرح 79شناسی روستایی،  در حوزه جامعه  ) درصد

. شناسـی و مطالعـات جمعیتـی بـه اجـرا درآمـده اسـت                در حوزه جمعیت  ) درصد5/13( طرح   47حوزه مطالعات عشایري و     

 طرح تحقیقاتی در مؤسسه مطالعات و تحقیقات 143، تعداد   1378 تا   1357هاي     ساله دوم یعنی سال    20همچنین در دوره    

 22  شناسـی شـهري،     در حـوزه جامعـه    )  درصد 7/49( طرح   71عداد  از این ت  . باشد  اجتماعی اجرا شده و یا در دست اجرا می        

شناسی روسـتایی و      در حوزه جامعه  )  درصد 9/11( طرح   17شناسی و مطالعات عشایري،       در حوزه مردم  )  درصد 4/15(طرح  

 در به این ترتیب مشهود است کـه . شناسی و مطالعات جمعیتی به اجرا درآمده است در حوزه جمعیت)  درصد4/8( طرح  12

تـر   هاي اخیر تعداد و سهم تحقیقات جمعیتی به شدت کاهش یافتـه اسـت کـه از عوامـل اصـلی آن حـضور پررنـگ           دهه

  . توان نام برد هاي اول کار آن را می شناسان در مدیریت مؤسسه در دهه جمعیت

، حرکت در جهـت     هاي بعد از انقالب     هاي پژوهشی مؤسسه در سال      از جمله تغییر و تحوالت ایجاد شده در فعالیت        

براسـاس  . باشد  ریزي کشور می    هاي تحقیقاتی کاربردي به منظور تأمین بخشی از نیازهاي نظام برنامه            تهیه و اجراي طرح   

 طرح تحقیقـاتی اجـرا شـده و یـا در دسـت اجـرا در مؤسـسه        143 از مجموع 1358 ـ  78هاي  اطالعات موجود طی سال

 40ماهیتی کـاربردي داشـته و تنهـا تعـداد     ) ها  درصد طرح72معادل با  (ح   طر 103مطالعات و تحقیقات اجتماعی بیش از       

  . داراي رویکردي بنیادي بوده است) ها  درصد طرح72معادل با (طرح 

شناسـی نیـز    هـاي جمعیـت   هاي آموزشی، انجـام پـژوهش    بر فعالیت    عالوه :شناسی  بخش تحقیقات جمعیت  

عات و تحقیقات اجتماعی و نیز گروه آموزشی توسط اعضاء هیـأت  شناسی مؤسسه مطال کماکان در بخش تحقیقات جمعیت  

شناسـی    مسائل، موضوعات و مباحث مربـوط بـه جمعیـت         . علمی با همکاري دانشجویان تحصیالت تکمیلی استمرار دارد       

معیت، ومیر، مهاجرت و حرکات مکانی ج زاد و ولد و باروري، مرگ. ریزي اقتصادي ـ اجتماعی دارند  نقش اساسی در برنامه

بینی جمعیت و رابطه جمعیت با موضوعاتی از قبیل آموزش، اشتغال،  جمعیت و توسعه، پیش    ها،    ارزیابی و تحلیل سرشماري   

بـر   شناسـی عـالوه   استمرار تحقیقات جمعیت. دهند  شناسی را تشکیل می     موضوعات و مباحث جمعیت   ... بهداشت، مسکن و    

شناسی در کشور و به ویژه   پشتوانه ارزشمندي براي تقویت آموزش جمعیت   هاي جمعیتی،   تأمین نیازهاي جامعه به پژوهش    

 طـرح تحقیقـاتی در زمینـه مـسائل     59 تعـداد  1378 تا پایان سال 1337به این ترتیب از سال  . اند  در دانشگاه تهران بوده   

هـا شـتاب    عالیـت شناسی مؤسسه به انجام رسیده است و در دهه اخیـر نیـز ایـن ف         جمعیتی توسط بخش تحقیقات جمعیت    

  . عناوین برخی از تحقیقات در بخش پیوست گزارش آمده است. بیشتري یافته است
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  شناسی شیراز  مرکز جمعیت) ب

بـر   در ایـن پژوهـشکده عـالوه    . هاي پژوهـشکده علـوم اجتمـاعی دانـشگاه شـیراز اسـت              این مرکز یکی از بخش    

 اقتـصادي، مرکـز مطالعـات اجتمـاعی و علـوم تربیتـی ـ        شناسی، مرکز مطالعات اجتماعی زنان، مرکـز تحقیقـات   جمعیت

این پژوهـشکده در کنـار سـایر     . هاي مختلف علوم اجتماعی فعال هستند       شناختی جوانان نیز در امر پژوهش در حوزه         روان

تحـت عنـوان    1385در تابـستان    ) 47(کند کـه یـک شـماره آن           ها مجله علوم اجتماعی و انسانی را نیز منتشر می           فعالیت

  . نامه جمعیت و توسعه به مسائل جمعیتی اختصاص دارد ژهوی

 و به منظور مطالعه و پژوهش در زمینه مسائل جمعیت           1352در سال   شناسی دانشگاه شیراز      مرکز جمعیت 

این مرکز زیر نظر معاونـت پژوهـشی دانـشگاه شـیراز اداره             . تناسب آن تأسیس گردیده است      هاي ناشی از رشد بی      و زیان 

باشد کـه اهـم وظـایف         هاي مورد نیاز می     وراي علمی آن متشکل از اعضاي هیأت علمی دانشگاه با تخصص          شود و ش    می

کمـک بـه ایجـاد      . 2هاي اجرایـی مرکـز        راهنمایی و همکاري با رئیس مرکز در تهیه برنامه        . 1: باشد  آنها به شرح زیر می    

هـاي تحقیقـاتی ارائـه     ها و پروژه جهت انجام طرحارتباط میان مرکز و اعضاي هیأت علمی دانشگاه و جلب همکاري آنها         

ارشد  هاي کارشناسی نامه در بخش پیوست فهرست برخی از تحقیقات انجام شده در این مرکز در قالب پایان              . شده به مرکز  

اي تخصصی است که با توجه به دریافت منظم نشریات داخلـی و خـارجی و               این مرکز داراي کتابخانه   . جمعیت آمده است  

هاي دیگر منطقه اعم از  ئه خدمات به دانشجویان و اساتید دانشگاه شیراز و همچنین دانشجویان علوم اجتماعی دانشگاه        ارا

  .اي در امر آموزش و پژوهش این حوزه علمی در این منطقه از کشور داراست نور و نظایر آن نقش ارزنده آزاد، پیام

  انوسیه هاي جمعیتی آسیا و اقی مرکز مطالعات و پژوهش) ج

 تأسـیس و در    1377این واحد از مراکز پژوهشی و تحقیقاتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري اسـت کـه در سـال                    

 کتاب، شرکت در 9 طرح پژوهشی در حوزه مسائل جمعیتی، انتشار     65انجام  .  براي آن ردیف بودجه تعیین شد      1381سال  

شناسی بـا حـضور اسـاتید          کارگاه آموزشی جمعیت   6برگزاري   نشست تخصصی،    7المللی، برگزاري     سمینارهاي ملی و بین   

هاي فارسـی و انگلیـسی    هاي دانشجویی و انتشار گزارشات متعدد به زبان نامه  المللی، حمایت از پایان     برجسته داخلی و بین   

نـین  همچ. هاي این مرکز طی شش سال گذشته است که شرح تفصیلی آنها در بخش پیوست خواهد آمـد          از جمله فعالیت  

هاي پژوهشی به دانشجویان تحـصیالت تکمیلـی          شناسی و یا ارائه طرح      التحصیالن جمعیت   این مرکز با به کارگیري فارغ     

  . اي دارد در تشویق آنها به کار پژوهشی در رشته تخصصی خود سهم ارزنده

  بخش جمعیت مرکز مطالعات و تحقیقات معماري و شهرسازي ) د

اي سـهم     هاي کالن و در مقیاس کشوري و منطقه         ود به طور مرتب با انجام طرح      این مرکز طی دو دهه فعالیت خ      

مطالعات جمعیت طرح کالبدي ملی، طرح      . هاي مختلف به ویژه بخش مسکن بوده است         هاي بخش   ریزي  بزرگی در برنامه  

در حـوزه مـسائل   هاي کاربردي دیگر در کنار چاپ کتب متعدد  آمایش سرزمین، مجموعه شهري تهران و بسیاري از طرح 

  . هاي این مرکز است جمعیتی کشور از جمله فعالیت
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  ها دیگر سازمان)  ه

هـاي مختلـف اعـم از     ریـزي  ترین مسائل در برنامه اي از آنجا که جمعیت و تغییر در ترکیب و شمار آن یکی از پایه        

 نهادهاي دیگـري نیـز در کـشور در          آموزش، نیروي کار، مسکن و نظایر آن است، به جز مراکز ذکر شده در باال، مراکز و                

واحد جمعیت سـازمان  . پردازند هاي مختلف به طور تخصصی به امر تحقیق در حوزه جمعیت می چارچوب ادارات و سازمان 

 مرکز آمار ایران و بسیاري دیگر از آن  ریزي، وزارت کشاورزي، وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت،       مدیریت و برنامه  

  . اند جمله

  شناسی هاي آموزشی جمعیت گروه) و

هاي پژوهشی و به کارگیري دانشجویان بخـشی    هاي آموزشی نیز با انجام طرح       اعضاي هیأت علمی در قالب گروه     

شناسـی دانـشگاه تهـران، بـا انجـام            براي نمونه اعـضاء گـروه جمعیـت       . دهند  از اجتماعات علمی این حوزه را تشکیل می       

  المللـی از جملـه دانـشگاه ملـی اسـترالیا،      هاي معتبر بین استگذاري در کشور یا با دانشگاه  هاي تحقیقاتی با مراکز سی      پروژه

شناسی در فرانسه ارتبـاط پژوهـشی دارنـد و مقـاالت مـشترك علمـی        دانشگاه میشیگان و مؤسسه مطالعات ملی جمعیت   

ه تهران، عالمه طباطبایی، شـیراز      همچنین کتب منتشر شده اساتید جمعیت دانشگا      . اند  پژوهشی تهیه کرده و چاپ رسانده     

  . گیرد هاي کشور مورد استفاده قرار می شناسی در دانشگاه هاي دیگر به عنوان منابع معتبر جمعیت و همچنین دانشگاه

  UNFPAصندوق جمعیت ملل متحد ) ز

پـژوهش و  المللی، سهم مهمی در کمـک بـه    شعبه این سازمان در ایران مطابق با اهداف تعیین شده در سطح بین     

هاي دولتی مانند مرکز آمار ایـران، سـازمان ثبـت احـوال، وزارت                در کنار همکاري با سازمان    . شناسی دارد   آموزش جمعیت 

اي بـه     هاي شیراز و تهران کمک ارزنـده        بهداشت و نظایر آن به طور مستقیم با اجراي پروژه جمعیت و توسعه در دانشگاه              

هاي علمی، انتـشار کتـب معتبـر در     حمایت از برگزاري همایش. شی نموده استبهبود شرایط و تجهیزات پژوهشی و آموز     

  . هاي این سازمان است این حوزه علمی از دیگر فعالیت

   هاي دانشجویی  نامه پایان) ح

 100 ساله رشته در دانشگاه تهران تاکنون بیش از  20با توجه به تمرکز این رشته در سطح کارشناسی ارشد و عمر             

ه در زمینه مسائل جمعیتی تنها در این دانشگاه به انجام رسیده است کـه منبـع غنـی و ارزشـمندي از تحقیـق و                          نام  پایان

در تحقیقی که در بخش جمعیت مؤسسه مطالعات و تحقیقـات اجتمـاعی دانـشگاه تهـران در     . پژوهش در این رشته است  

هـاي دولتـی شـهر تهـران بـه       در دانـشگاه  1340 ـ  1380 سـاله  40هایی کـه طـی    نامه  صورت گرفت پایان1381سال 

الزم . آید موضوعات جمعیتی اختصاص داشتند مورد بررسی قرار گرفتند که نتایج این تحقیق به صورت خالصه در زیر می            

 درصـد  5/16 درصد متعلق به دانشجویان جمعیـت،   4/34اي که مرتبط با جمعیت بودند         نامه   پایان 218به ذکر است که از      

 متعلق بـه رشـته بهداشـت و پرسـتاري     6/10هاي مختلف علوم اجتماعی و   درصد رشته  6/38ستی و حیاتی،    رشته آمار زی  

  هاي پزشکی تهـران،     عمده موارد متعلق به دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران بودند، اما در عین حال دانشکده              . بودند
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. اند  اي خود با مسائل جمعیت داراي پژوهش بوده         اط رشته تربیت مدرس، شهید بهشتی و علوم پزشکی ایران نیز بنا به ارتب           

. انـد    درصد مقطع دکترا و مابقی مربوط به دوره کارشناسی بوده          3ها مربوط به مقطع کارشناسی ارشد،         نامه   درصد پایان  59

ها   ن محور پژوهش  بیشتری.  در این مقطع است     نامه   دلیل کم تعداد بودن پایان     1381نبود این رشته در مقطع دکترا تا سال         

 3/14(هـا     هاي جمعیتی اسـتان       ویژگی. بوده است و در این زمینه تفاوتی میان دو جنس وجود ندارد           )  درصد 6/20(باروري  

هـاي   انـد و آمـوزش، سیاسـت    پس از باروري بیشترین فراوانی را دارا بوده)  درصد2/14(، بهداشت و تنظیم خانواده  )درصد

اي بـودن     رشـته   عدم توجـه بـه بـین      . اند   درصد کمتر مورد توجه قرار گرفته      5/0 و   5/0 و   4/1جمعیتی و مسکن به ترتیب      

شناسی، کم توجهی به موضوعاتی چون مسکن، آموزش، خانواده، سالخوردگی و آینده جمعیت از مواردي است که                   جمعیت

  . خواهد شددر بخش پیوست بخشی از نتایج این تحقیق ارائه . در این تحقیق بر آن تأکید شده است

  شناسی  نشریات تخصصی در حوزه جمعیت. 3-1-1

 بـه  1385این نشریه که داراي امتیاز علمی ـ پژوهشی است از سـال   : شناسی ایران  نامه انجمن جمعیت-

اسـتقبال اسـاتید و   .  آن زیـر چـاپ اسـت   4اکنـون شـماره    شـود و هـم      منتشر می ) دو شماره در سال   (صورت دو فصلنامه    

الت تکمیلی از نشریه که مؤید وزن علمی آن نیز است، نویدبخش تداوم و بهبود هرچه بیـشتر کیفیـت                   دانشجویان تحصی 

  . آن در آینده است

این نشریه که انتشار آن نزدیک به دو دهه قدمت دارد داراي امتیاز علمی ـ ترویجی است  :  فصلنامه جمعیت-

شناسی تنها  تا قبل از انتشار مجله انجمن جمعیت. شود شر میو از سوي سازمان ثبت احوال و به کمک اساتید دانشگاه منت      

مجله تخصصی جمعیت بود که با انتشار مقاالت، دانشجویان و اساتید به تعامل علمی در این رشته کمک کرد و انتشار آن   

  .  شماره در سال ادامه دارد4 تا 2به صورت 

هـا و   کننـده گـره   شـود مـنعکس   یـران منتـشر مـی    این نشریه که از سوي مرکز آمار ا  : گزیده مطالب آماري   -

هـاي    گیـري   ها و نمونـه     هاي تجربی و نظري حل مسائل مبتال به در سرشماري           مشکالت آمارهاي جمعیتی کشور و روش     

  . نویسندگان آن عمدتاً کارشناسان مرکز آمار هستند که به صورت روزمره با این مسائل درگیر هستند. جمعیتی است

بـه جـز نـشریات بـاال کـه هرچنـد            : اندر کار مسائل جمعیتـی      هاي دست    سازمان  نشریات ادواري  -

هـاي   تواننـد بـه آنهـا دسترسـی داشـته باشـند، سـازمان        مندان به مسائل این حوزه علمی مـی  تخصصی هستند اما عالقه   

رزشـمندي  اندرکار جمعیت داراي نشریات ادواري هستند که به نوبـه خـود حـاوي اطالعـات، گزارشـات و مطالـب ا                   دست

از آن جمله به نشریات سازمان ثبت احوال، مرکز آمار ایران، بخش جمعیت مرکز مطالعات شهرسازي و معمـاري،                   . هستند

تـوان   می.... هاي جمعیتی آسیا و اقیانوسیه، وزارت بهداشت و ریزي، مؤسسه پژوهش دفتر جمعیت سازمان مدیریت و برنامه  

  . اشاره کرد

  هاي آموزشی، پژوهشی و فناوري  برنامهوضع مطلوب ساختار . 4-1-1

شناسی در ایران، رسـماً و بـه طـور مـشخص از      هاي علمی و آکادمیک مرتبط با آموزش و پژوهش جمعیت          فعالیت

در ایـن فاصـله زمـانی، بـر تعـداد        .  آغاز شد و در طول چهار دهه گذشته از نظر کمی و کیفی رشد نمود               1340اوایل دهه   
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هاي پژوهـشی مـرتبط و توسـعه     بر آن، انجام فعالیت لتحصیالن رشته در کشور افزوده شد و عالوه     ا  آموختگان و فارغ    دانش

  . کیفی نیروهاي متخصص نیز به طور نسبی بهبود یافت

هاي جمعیتی در کـشور، از طریـق تقویـت بنیـه علمـی نیـروي          با وجود این بهبود نسبی، ارتقاء و اعتالي پژوهش        

شناسی در مقایسه با چند دهه قبـل   دانش روز جمعیت. اي برخوردار است از اهمیت ویژهانسانی ماهر و متخصص همچنان    

در عین حال که وسعت و عمق مطالعات مربوط به رونـد تحـوالت و           . اي را تجربه نموده است      هاي قابل مالحظه    پیشرفت

ش یافتـه اسـت، قلمـرو مطالعـات     ومیر و مهاجرت افـزای      کننده فرایندهاي اصلی جمعیتی مانند باروري، مرگ        عوامل تعیین 

جمعیتی نیز تدریجاً به حوزه وسیعی از مسائل و موضوعاتی که بعد جمعیتی دارند نظیر ایدز، بهداشـت بـاروري، سـالمتی،                

. زیـست، آمـوزش و نظـایر آن گـشوده شـده اسـت       نوجوانان، سالخوردگی، تأمین اجتماعی، فقر و تغذیه، جنسیت، محـیط        

حلهـاي    هـا و یـافتن راه       هـا و برنامـه      اهمیت روزافزون موضوعات جمعیتی در طراحی سیاسـت       گسترش قلمرو رشته و نیز      

هاي علمی روز و آشـنایی بـا موضـوعات، مفـاهیم، ابزارهـا و                 هاي مرتبط، ضرورت انطباق با پیشرفت       مناسب براي چالش  

هاي آموزشی موجود در کـشور        مهبدین لحاظ ضرورت دارد که برنا     . ناپذیر ساخته است    هاي جدید پژوهشی را اجتناب      روش

هاي  گیري مطالعات جمعیتی و شرایط جدید به نحوي که بتواند پاسخگوي نیازهاي جامعه و اولویت          در راستاي تغییر جهت   

  . پژوهشی نوظهور کنونی و آتی باشد، اصالح و بازنگري گردد

 صـندوق سـازمان ملـل متحـد در          شناسی دانشگاه تهران با حمایـت       در پاسخ به همین احساس نیاز، گروه جمعیت       

هـاي   هـاي درسـی در دوره   اقدام به ارزیابی و بازنگري محتواي برنامه   در چارچوب پروژه مشترك جمعیت و توسعه،          ایران،

هاي درسی موجـود و ثانیـاً، پیـشنهاد دروس            در این رابطه، اوالً، اصالح سرفصل     . شناسی نمود   تحصیالت تکمیلی جمعیت  

هاي مورد نیاز در کشور مطمـح         شناسی مطابق با نیازهاي جامعه و تخصص        حصیالت تکمیلی جمعیت  هاي ت   جدید در دوره  

  :توان چنین بیان کرد هاي درسی موجود را می اهداف اصلی و محوري در بازنگري برنامه. نظر بود

قـاطع  شناسی در کشور و تدوین یک برنامـه جـامع درسـی بـراي م                به روز رسانی و هدفمند کردن دانش جمعیت       -

شناسی،  ارشد و دکتراي جمعیت کارشناسی

اي کـه   هـاي پژوهـشی در کـشور بـه شـیوه      هاي آموزشی موجود با نیازهاي جامعه و اولویت     متناسب بودن برنامه  -

گیري مؤثرتر از نیروي انسانی ورزیده و متخصص فراهم شود، هاي بهره زمینه

سرفصل دروس موجود و نیز گنجاندن دروس جدید،هاي درسی موجود از طریق اصالح  غنا بخشیدن به برنامه-

حذف زوائد از محتواي دروس موجـود و بـه حـداقل رسـاندن موضـوعات و نکـاتی کـه احیانـاً در چنـدین درس                -

همپوشانی غیرضروري دارند،

اي کـه امکـان آمـوزش و یـادگیري مـؤثرتر              تعیین ساختار و تقدم و تأخر مطالب و موضوعات درسـی بـه شـیوه              -

 را فراهم نماید و در عین حال دانشجویان را تدریجاً به موضوعات پژوهشی مورد عالقه و مورد تقاضا                   دانشجویان

. در کشور جهت دهد

در بازنگري ساختار دروس، تالش گردید تا دروسی که محتواي آموزشی آن بیشتر است در دوره کارشناسـی ارشـد ارائـه                      

شناسـی    به همین دلیـل، دروس جمعیـت      . ژوهشی بیشتري برخوردار باشند   گیري پ   شوند و در عوض، دروس مقطع دکترا از جهت        

ـا    بینی شده بودند به مقطع کارشناسـی   و توسعه اقتصادي که قبالً در برنامه درسی مقطع دکترا پیش      ریاضی و جمعیت   ارشـد جابج

  .استدر جدول عناوین، اهداف و گزارشی از وضعیت بازنگري دروس کارشناسی ارشد آورده شده . شدند
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 واحـد در نظـر      4نامه که معادل      الزم به ذکر است که تعداد واحدهاي درسی، به استثناء درس طرح تحقیق و پایان              

هـاي    مطـابق روال کلـی دوره     .  واحد درسی است   2گرفته شده، براي تمامی دروس دیگر اعم از اجباري و اختیاري معادل             

 واحدهاي درسی که هر دانشجو در این مقطع، ملزم به گذرانـدن             هاي تحصیلی در ایران، سقف      ارشد سایر رشته    کارشناسی

  مطـابق همـین روال کلـی،      .  نیمسال تحصیلی باید به اتمام برسـد       5 الی   4باشد که در مدت        واحد می  32آن است معادل    

لی  نیمـسال تحـصی    3بینی شده است که در مدت         شناسی نیز به نحوي پیش      ارشد جمعیت   برنامه آموزشی مقطع کارشناسی   

)  واحـد 4معـادل  (نامـه   به پایان برسد و فرصت باقیمانده به طرح تحقیق و پایان )  واحد 28معادل  (واحدهاي درسی نظري    

 واحـد درسـی بـه    6 واحد درسی به صورت اجباري و 26 واحد درسی، 32در برنامه درسی جدید از مجموع    . اختصاص یابد 

در جـدول برنامـه درسـی       . ند بر حسب عالقـه آن را انتخـاب نماینـد          توان  شود که دانشجویان می     صورت اختیاري ارائه می   

  . شناسی قبل و بعد از بازنگري مورد مقایسه قرار گرفته است کارشناسی ارشد جمعیت

  شناسی قبل و بعد از بازنگري ارشد جمعیت مقایسه برنامه درسی مقطع کارشناسی. 2جدول

  برنامه درسی بعد از بازنگري  برنامه درسی قبلی  

  32  32  ارشد سقف واحدهاي درسی مورد نیاز براي اخذ درجه کارشناسی

  19  16  تعداد عناوین درسی موجود در برنامه درسی

  40  32  کل واحدهاي موجود در برنامه درسی

  36  28  واحدهاي درسی نظري

  4  4  نامه طرح تحقیق و پایان

  26  32  تعداد واحدهاي اجباري موجود در برنامه درسی

  14  ـ  واحدهاي اختیاري موجود در برنامه درسیتعداد 

  ـ  2  عناوین درسی حذف شده از برنامه

  6  ـ  عناوین جدید درسی اضافه شده به برنامه
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  )به ترتیب حروف الفبا(شناسی  ارشد جمعیت  عناوین، اهداف و وضعیت بازنگري دروس مقاطع کارشناسی.3جدول 

  موضوع کلی درس  عنوان درس  
نوع 

  درس

نتیجه / یت درسوضع

  بازنگري

  آمار پیشرفته  1
هاي رگرسیون چند متغیـره خطـی و          آشنایی با مدل  

  تحلیل مسیر و کاربرد آنها در تحقیقات جمعیتی
  اصالح سرفصل/ موجود  اجباري

2  
هـاي    برآورد شـاخص  

  جمعیتی

هـاي    هاي ارزیابی و تـصحیح داده       پرداختن به روش  

س هـاي جمعیتـی براسـا       جمعیتی، بـرآورد شـاخص    

  هاي موجود داده

  اصالح سرفصل/ موجود  اجباري

3  
ریزي   جمعیت و برنامه  

  توسعه

پرداختـه بــه نقــش جمعیـت و عوامــل جمعیتــی در   

  هاي توسعه اقتصادي ـ اجتماعی ریزي برنامه
  اصالح سرفصل/ موجود  اجباري

4  
ــعه  ــت و توسـ جمعیـ

  اقتصادي

هـاي مفهـومی اقتـصادي مـرتبط بـا           طرح چارچوب 

ضوعات مرتبط با اقتصاد جمعیـت    جمعیت و مرور مو   

  در سطوح خرد و کالن

  اختیاري

جابجایی از مقطع دکترا / جدید

ارشد با اصالح  به کارشناسی

  عنوان

  جمعیت و جامعه  5
ــده  ــل پدی ــط متقاب ــا  بررســی رواب ــی ب هــاي جمعیت

  ساختارهاي اقتصادي و اجتماعی
  اصالح سرفصل/ موجود  اختیاري

  جمعیت و جنسیت  6

روابط جنسیتی موجود در نهادهـاي      بررسی سازمان   

اجتماعی و نقش بالقوه آن در روابط متقابل جمعیت         

  و توسعه

  جدید  اختیاري

7  
ــت ــی  جمعیــ شناســ

  شناختی انسان

هاي فرهنگـی جوامـع       بررسی پیامد عناصر و تفاوت    

هـاي    انـدازها و پـروژه      در رفتارهاي جمعیتی، چـشم    

شناســی و  مــشترك آموزشــی و پژوهــشی جمعیــت

  اختیشن انسان

  جدید  اختیاري

8  
ــت ــی  جمعیــ شناســ

  ریاضی

آشنایی با استدالل و منطق ریاضـی روابـط موجـود           

  میان متغیرهاي جمعیتی
  اختیاري

جابجایی از مقطع دکترا / جدید

ارشد با اصالح  به کارشناسی

  سرفصل

9  
ــت ــی  جمعیــ شناســ

  سالخوردگی

ها و پیامـدهاي جمعیتـی، اقتـصادي و           بررسی جنبه 

  اجتماعی سالخوردگی
  جدید  اختیاري

10  

هــــــا و  دیــــــدگاه

هاي جمعیتی    سیاست

  معاصر

هاي حکومتی بر ابعاد مختلـف        بررسی تأثیر سیاست  

  ها جمعیت و نیز تأثیر تغییرات جمعیتی بر سیاست
  اصالح سرفصل/ موجود  اختیاري

  روش تحقیق  11

آشنایی با مسائل درگیـر در تحقیقـات پیمایـشی بـا            

روابط ساختاري میـان  گیري و  تأکید بر مسائل اندازه  

  متغیرها

  اصالح سرفصل/ موجود  اجباري

12  
ــشرفته  روش ــاي پی ه

  ها تحلیل داده

هـاي لیـزر لجـستیک و پروبیـت و            آشنایی با مـدل   

  کاربرد آنها در تحقیقات اجتماعی و جمعیتی
  اصالح سرفصل/ موجود  اجباري

13  
روند تحوالت وعوامـل    

  کننده باروري تعیین

در ایـران و جهـان، مـرور        بررسی تحوالت بـاروري     

  ها و فرضیات انتقال باروري تئوري
  اجباري

و  اصالح عنوان/ موجود

  سرفصل
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  موضوع کلی درس  عنوان درس  
نوع 

  درس

نتیجه / یت درسوضع

  بازنگري

14  

ــوالت   ــد تحــ رونــ

کننـده   وعوامل تعیـین  

  ومیر مرگ

آشنایی عمیق با جدول بقاء، بررسی رونـد تحـوالت       

کننـده    ها و عوامـل تعیـین       ومیر، بررسی تفاوت    مرگ

  ومیر مرگ

  اصالح سرفصل/ موجود  اجباري

15  
ــات  ــمینار تحقیقـ سـ

  شناسی جمعیت
  جدید  اجباري  

16  
ــق ــرح تحقیــ  و  طــ

  نامه پایان
  موجود  اجباري  

17  

ــه ــاربرد نظری هــاي  ک

ــاعی در  اجتمــــــــ

  شناسی جمعیت

شـناختی    هـاي جمعیـت     بررسی رویکردهـا و نظریـه     

  مرتبط با مسائل و مبحث جمعیتی
  اجباري

اصالح عنوان و بسط و / موجود

  اصالح سرفصل

18  
ــاجرت  و مهـــــــــ

  شهرنشینی

بررسی رونـد تحـوالت مهـاجرت و شهرنـشینی در           

ــصادي ـ      ــدهاي اقت ــل و پیام ــران، عل ــان و ای جه

  اجتماعی مهاجرت و شهرنشینی

  اصالح سرفصل/ موجود  اجباري

  افزارهاي جمعیتی نرم  19
افزارهاي جمعیتی در محاسبات،  آشنایی با کاربرد نرم  

  هاي جمعیتی بینی برآوردها و پیش
  اصالح سرفصل/ دموجو  اجباري

  

شناسی در سـطح     اندر کار تعلیم جمعیت     الزم به ذکر است که با توجه به امکانات و نیازهاي مراکز دانشگاهی دست             

کـاهش  . هـایی در چگـونگی و ارائـه دروس وجـود دارد             رغم یکسان بـودن چـارچوب کلـی، تفـاوت           ارشد، علی   کارشناسی

همچنین بازنگري در دروس دوره دکتري نیـز  . ن سطح کیفی آن کمک نمایدتواند به باال رفت پراکندگی در امر آموزش می   

  .توسط اساتید این رشته در دست انجام است

در میزگردهایی که در قالب طرح تدوین نقشه جامع علمی کشور برگزار شد اساتید این رشته بر کمبود متخـصص                    

با توجه به تنوع جغرافیایی و اقلیمـی و        .  تأکید کردند  شناسی، چه در حوزه کالن و چه در حوزه دانشگاهی           در رشته جمعیت  

شـود کـه بـر        هاي جمعیتی متفاوتی در مناطق مختلف دیده مـی          قومی در کشور، رفتارها و آداب متفاوت و در نتیجه رژیم          

  . سازد افزاید و کمبود متخصصان جمعیتی را بیشتر مشخص می اي می ضرورت مطالعات منطقه

اي بـود کـه از سـوي          کننـده   زش و پژوهش و تأکیـد بـر کمیـت از نکـات بـسیار نگـران                عدم توجه به کیفیت آمو    

 واحـد کـه در سـطح        4به ویژه افـزایش واحـدهاي دانـشگاه آزاد بـه            . اندیشمندان این حوزه علمی بر آن تأکید بسیار شد        

 این رشته برخـوردار باشـند و   اند و بدون آن که از همکاري کادر ورزیده و متخصص     ارشد این رشته را ارائه داده       کارشناسی

مطلـوب آن  . رویه کمیـت افـزوده اسـت        پذیرند بر نگرانی گسترش بی       دانشجو می  20به طور میانگین ساالنه در هر واحد        

پذیرد به طور جدي کنترل  ارشد و باالتر دانشجو می   است که پذیرش دانشجو در این رشته که به ویژه در سطح کارشناسی            

هـاي نـسبت اسـتاد     هاي غیردولتـی در رسـاندن شـاخص        االجرا براي دانشگاه    وجود قوانین الزم  . گیردو مورد بازبینی قرار     

  . تواند مثمرثمر باشد متخصص به دانشجو و نظایر آن می

هـاي    ترین منبـع پـژوهش      شوند و مهم    با توجه به وجود منابع اطالعات و آمار که به طور منظم در کشور تولید می               
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هاي دولتی به طور قانونی ملزم به همکاري بـا اسـاتید و دانـشجویان و            د ضروري است تا سازمان    جمعیتی در کشور هستن   

 مادي و زمانی بتوانند از نتایج اطالعات ایـن           شناسی باشند تا با صرف کمترین هزینه        هاي آموزش و پژوهش جمعیت      گروه

  .مراکز استفاده کنند

هاي جمعیتی ضـرورت توجـه بیـشتر بـه      ریزي  در مطالعات و برنامهالتحصیالن با توجه به نیاز به تجربه عملی فارغ  

  . هاي آموزشی در این زمینه ضروري است هاي مشترك استاد ـ دانشجو و ایجاد تسهیالت الزم براي گروه پژوهش

شناسـی و     کمبودهاي علمی و پژوهشی اسـاتید و محققـین فعلـی جمعیـت            . 5-1-1

  وضع مطلوب مورد تقاضا 

در » شناسـی در ایـران      سنجش نیازهاي علمی و آموزشی اساتید و محققین جمعیـت         «حت عنوان   در تحقیقی که ت   

 نفـر از اسـاتید و محققـین و    75، )1384میرزایـی  ( انجام شـد  1384قالب پروژه جمعیت و توسعه دانشگاه تهران در سال        

وهشی مطـرح شـده بـه قـرار زیـر           ترین کمبودهاي علمی و پژ      مبرم. کارشناسان مسائل جمعیتی مورد پرسش قرار گرفتند      

  :اند بوده

هاي تحقیق، آمار،     هاي عمومی مانند کامپیوتر، روش      میزان آشنایی و تسلط اساتید و کارشناسان جمعیتی به مهارت         

شناسـان    هاي فوق نیاز به بـازآموزي و تقویـت جمعیـت            زبان خارجی و شبکه اینترنت در حد متوسط بوده و در تمام زمینه            

هـاي مقـدماتی و       افزارهاي جمعیتـی، روش     هاي تخصصی مانند کاربرد کامپیوتر، نرم       چنین در زمینه مهارت   هم. وجود دارد 

شناسی کاربردي، جمعیت و توسعه و نظریات جمعیتی، میزان آشنایی و تـسلط             پیشرفته تحلیل جمعیتی، پژوهش و جمعیت     

توانـد   ها به میزان زیادي می    خصصی در این زمینه   هاي آموزشی و ت     پاسخگویان در حد متوسط پایین بوده و برگزاري دوره        

  . بنیه آموزش و پژوهش جمعیت را تقویت نماید

داخلـی و   (شناسی ضعف دسترسی به منابع علمـی شـامل کتـب              یکی دیگر از مشکالت اساتید و محققین جمعیت       

تواند کمک مؤثر به پیشبرد این  یالمللی و الکترونیکی است که تأمین این منابع نیز م        ، مجالت علمی داخلی و بین     )خارجی

  . علم بنماید

افزارهاي جمعیتی، فضاهاي کاري مناسب، شبکه اینترنت و تلفن مستقیم نیز از              کمبود امکانات شامل کامپیوتر، نرم    

بایست این امکانـات بـه        باشد که می    ها می   شناسی به ویژه شاغلین در شهرستان       دیگر مشکالت اساتید و محققین جمعیت     

  . بیشتري در اختیار آنها قرار گیردمیزان

شناسی، آنها در اکثر دروس با کمبود منابع علمی مواجه هستند که تألیف و            بنا به اظهار اعضاء هیأت علمی جمعیت      

شناسـی    شناسـی ایـران، جمعیـت       دروس جمعیـت  . ها تا حدي کمبود منابع را جبران خواهد نمود          ترجمه کتب در این زمینه    

ریـزي،   شناسـی، تحلیـل جمعیـت، مهـاجرت، جمعیـت و برنامـه       هاي جمعیت، کاربرد جمعیت ، تئورياقتصادي ـ اجتماعی 

  . ترین دروسی هستند که کمبود منابع دارند افزارهاي جمعیتی و جمعیت و توسعه مهم نرم

هـاي   رشهاي منابع آماري کارآمد، کتاب و مجله، گـزا  اند در زمینه محققین و پژوهشگران جمعیتی نیز اظهار نموده   

ریـزي   بنابراین برنامـه . هاي تخصصی کمبود دارند تحقیق، بانک اطالعاتی جامع، ابزار فن مانند کامپیوتر، اینترنت و سایت        

  . باشد جهت رفع این کمبودها الزم و ضروري می
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المللی و همچنـین شـرکت آنهـا در       موانع موجود جهت عضویت اساتید و کارشناسان جمعیتی در مجامع علمی بین           

هاي  ها و کنفرانس المللی باعث شده درصد کمی از آنها بتوانند در این مجامع عضو شده و یا در همایش                  هاي بین   کنفرانس

هـاي ارزي آن      هایی جهت برقراري ارتباط با ایـن مجـامع و تـأمین بودجـه               بنابراین ایجاد زمینه  . المللی شرکت نمایند    بین

  . المللی منجر شود ساتید و کارشناسان جمعیتی در مجامع بینتواند به افزایش میزان عضویت و شرکت ا می

هاي پژوهشی و در اختیار قرار دادن کتب و انتشارات در اختیـار اسـاتید و    حمایت از تألیف کتب و انتشار نتایج طرح     

ـ         هاي آموزشی و سرمایه     ها و کارگاه    شناسی، برگزاري همایش    محققین جمعیت  ی بـه   گذاري جهت انجـام تحقیقـات جمعیت

. تواند مسائل و مشکالت مطرح شده از سوي اساتید، کارشناسان و محققـین جمعیتـی را برطـرف نمایـد               میزان زیادي می  

هایی جهت برقراري ارتباط مراکز علمی، دانشگاهی و پژوهشی با محققین و کارشناسان به افـزایش                  همچنین ایجاد زمینه  

 آمارهـا و   ریزي جهت انجام تحقیقی جـامع در ایـران در زمینـه        امهبرن. شناسی کمک خواهد نمود     دانش و پژوهش جمعیت   

هـاي    ریـزي   هاي جمعیتی و همزمان ایجاد بانک اطالعاتی جامع به رفع مشکالت مربـوط بـه پـژوهش و برنامـه                     شاخص

  . جمعیتی کمک مؤثري خواهد کرد

  ساختار اجتماعات علمی . 2-1

رغم کم شمار بودن به دلیل اهمیـت   ن پر تعداد نیست اما علیشناسی در ایرا به طور کلی خانواده تخصصی جمعیت    

ریـزي و اطالعـات    هاي دولتی که با برنامـه  مسائل جمعیتی، اجتماعات علمی چه در بخش دانشگاه و چه در حوزه سازمان  

  :شود ترین این اجتماعات معرفی می در زیر اجماالً برخی از مهم. آماري سروکار دارند حضوري نسبتاً فعال دارند

  شناسی ایران  انجمن جمعیت. 1-2-1

هاي علمی کشور است فعالیت خود را بـه طـور رسـمی از       شناسی ایران که عضوي از جامعه انجمن        انجمن جمعیت 

انجمن نهادي غیرانتفـاعی،  . گردد هاي دورتر بازمی  آغاز کرده است هرچند سابقه فعالیت غیررسمی آن به سال          1381سال  

شناسی و توسعه کمی و کیفی نیروهاي متخـصص   که در جهت گسترش، پیشبرد و ارتقاي جمعیت  علمی و پژوهشی است     

به منظور نیل به این اهداف انجمن اقدامات زیر را به عمـل       . کند  و بهبود بخشیدن به امور آموزشی و پژوهشی فعالیت می         

  : آورد می

اي با    گونه  لی بین محققان و متخصصانی که به      المل  ایجاد و تحکیم روابط علمی و تحقیقاتی در سطح ملی و بین           . 1

  شناسی سروکار دارند، دانش جمعیت

هاي مربوط به امـور   ها و برنامه همکاري با نهادهاي اجرایی، علمی و پژوهشی در زمینه ارزیابی و بازنگري طرح      . 2

  آموزش و پژوهش در زمینه موضوع فعالیت انجمن، 

  از اساتید و محققان ممتاز،ترغیب و تشویق پژوهشگران و تجلیل . 3

  ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی،. 4

  المللی و اي و بین هاي علمی در سطح ملی و منطقه تشکیل گردهمایی. 5

  .انتشار کتب و نشریات علمی. 6
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سـوم آنهـا در حـال حاضـر دانـشجویان        عضو داشته است که کمتر از یـک   300 حدود   1386انجمن تا پایان سال     

  . دهند الت تکمیلی هستند و بقیه اعضا را اساتید، محققان و کارشناسان جمعیتی کشور تشکیل میهاي تحصی دوره

اندرکار مسائل جمعیتی در پاسخ به اهداف تعریف شده خود طی             ها و نهادهاي دست     انجمن با حمایت دیگر سازمان    

 نمـوده اسـت و در فاصـله ایـن     هـاي جمعیتـی برگـزار    ترین مـسائل و چـالش    همایش با محوریت مبرم    4 سال گذشته    6

هاي ادواري کوشش نموده است تا اعضاي انجمن و عالقمندان این حوزه را بـه طـور                   ها نیز با برگزاري سخنرانی      همایش

هـاي مختلـف    هـا و تجـارب میـان نـسل       مداوم در فضاي بحث و تعامل فکري و نظري قرار دهد و زمینه انتقال اندیـشه               

» شناسی ایـران  نامه انجمن جمعیت«هاي خبري و نشر مجله علمی ـ پژوهشی   نتشار بولتنا. شناس را فراهم آورد جمعیت

هـا   در بخش پیوست فهرست تفصیلی این فعالیت. هاي ارزشمند انجمن است   اندازي سایت انجمن نیز از جمله فعالیت        و راه 

  . خواهد آمد

مندان این حوزه علمی است اما مراکز  القهاندرکاران و ع    انجمن تنها تشکیالت رسمی و علمی و پذیراي همه دست         

هاي قبل به طور مبسوط آمده است نیز عمالً تجمعات علمی هستند             هاي آموزشی که شرح آنها در بخش        پژوهشی و گروه  

آورند  اند و موجب تعامل علمی در این حوزه را فراهم می شناسان را به دور هم گرد آورده اي محدودتر جمعیت  که در گستره  

  . کنیم ز ذکر مجدد آنها خودداري میکه ا

در نظرسنجی که از اساتید و دانشجویان این حوزه علمی به عمل آمد مواردي بـه عنـوان کمبودهـا و نقـایص در                        

  . توان از موارد زیر نام برد هاي علمی مورد تأکید قرار گرفت که از آن جمله می وضعیت موجود انجمن

ها، عدم وجود    ها و حتی مراکز استان      ود شعب یا نهادهاي فرعی در شهرستان      تمرکز اجتماعات علمی در تهران و نب      

بـراي نمونـه در هـیچ یـک از     . ارتباط ارگانیک الزم میان اجتماعات علمی، نبود تعامل علمی مناسـب میـان دانـشجویان      

با توجـه بـه   . ستهاي علمی دانشجویی تشکیل نشده ا    شناسی هسته   هاي ارائه دهنده تحصیالت تکمیلی جمعیت       دانشکده

اي مـورد   شناسـی کـه بعـداً در سـطح حرفـه      هاي تکنیکی ویژه جمعیت   شناسی و ضرورت یادگیري     کاربردي بودن جمعیت  

استفاده کارشناسان جمعیت قرار خواهد گرفت تعامل علمی میان اساتید و دانشجویان بسیار ضـروري اسـت کـه در حـال                      

هاي پژوهشی به ایـن رشـته    بدیهی است اختصاص بودجه.  قرار نداردحاضر به دالیل مختلف این تعامل در سطح مطلوب    

. سـازد   کند و موجبات انتقال تجربه را فراهم مـی          هاي پژوهشی کمک می     به همکاري اساتید و دانشجویان در اجراي طرح       

ک مـؤثري   ریـزي در کـشور کمـ        سـازي برنامـه     این امر با تأثیر مستقیم در بهبود سطح کارشناسان آتی جمعیت به بهینـه             

  .رساند می

المللـی، هزینـه بـاالي     ها و نهادهاي علمی کشور با مراکز مشابه در سطح بین عدم وجود ارتباط کافی میان انجمن 

. برند شرکت در اجتماعات علمی خارج از کشور و موانع پیش رو نیز از کمبودهایی است که اجتماعات علمی از آن رنج می                     

  . شود گذارد و مانع توسعه کیفی آنها می کیفیت اجتماعات علمی کشور اثر میاین گونه موارد به نوبه خود بر 

  ساختار مدیریت .3-1

هاي علمی گروه     شناسی مدیران با انتخاب از سوي اعضاي هیأت         هاي آموزشی و انجمن جمعیت      اکنون در گروه    هم

اما در مورد هر دو حالت فوق، اساتید . تشوند و در نهادهاي پژوهشی مدیریت انتصابی اس       و یا اعضاي انجمن برگزیده می     
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و دانشجویانی که در نظرسنجی طرح تدوین نقشه جامع علمی کشور و همچنـین در میزگردهـایی کـه در همـین ارتبـاط          

  : آید ها در زیر می تشکیل شده بود شرکت کردند بر مواردي تأکید کردند که خالصه آن

   شود و موجب بروز  ها مانع خالقیت و نوآوري می ی و دانشکدههاي آموزش عدم وجود استقالل آکادمیک در گروه

.سازد هاي پژوهشی و آموزشی را کند می شود که شتاب فعالیت موانعی می

کند گرایی از انتخاب افراد کارآمد جلوگیري می ساالري نیست و رابطه بر شایسته انتخاب مدیران الزاماً مبتنی.

کند و فردگرایی در مدیریت غلبه دارد ها عمل نمی گیري خردجمعی در تصمیم.

کاهد استبداد گروهی و سازمانی از کارایی علمی در نهادهاي آموزشی و پژوهشی می.

گیرد دهی مورد استقالل قرار می گرایی به عنوان معیار پاداش رابطه .

سـاالري   ایـسته مطلوب اساتید و دانشجویان آن است که استقالل آکادمیک تقویـت شـود، در انتخـاب مـدیران ش                

همچنـین  . گرایی مقدم شمرده شـود     مداري بر رابطه    تقویت و گسترش یابد، مشارکت و کار جمعی تشویق شود و تخصص           

  . رساند گرایی یاري می نظارت بر اجراي دقیق قوانین به تقویت فرهنگ ضابطه

  ساختار منابع و تجهیزات. 4-1

تـر اسـت کـه تغییـر          سب نیستند و بسیاري از آنها مناسـب       فضاي کالبدي و فیزیکی مراکز آموزشی و پژوهشی منا        

شناسـی دانـشگاه عالمـه کـامالً فاقـد فـضا و        در حال حاضر گروه جمعیـت . کاربري یابند و به محل دیگري منتقل شوند     

افزارهـاي مختلـف وجـود سـایت          تجهیزات است و این در حالی است که به دلیل تکنیکی بودن این رشته و کـاربرد نـرم                  

هـاي صـندوق جمعیـت ملـل      تاکنون به واسطه کمـک . ی که به مقر اساتید نیز نزدیک باشد بسیار ضروري است      اختصاص

به دانشگاه شیراز و تهران در قالب پروژه جمعیت و توسعه این دو دانشگاه در رشته جمعیت از وضعیت       ) UNFPA(متحد  

هاي پژوهشی،  شجویان دوره دکتري، کم بودن بودجه    بهتري برخوردارند اما به ویژه نبود فضاي مستقل و مناسب براي دان           

شناسـی    ضعف تسهیالت رفاهی، کم بودن سرانه دانشجویان و عدم تخصیص بودجه مناسب، محدود بودن کتب جمعیـت                

با توجـه بـه   . ها به ویژه کتب خارجی از مواردي است که در وهله اول کمبود آنها چشمگیر است    هاي دانشکده   در کتابخانه 

هاي آموزشی  شجویان و اساتید جمعیت به رایانه به لحاظ ماهیت رشته جمعیت، ضروري است که از این حیث گروه      نیاز دان 

افزارهـاي جمعیتـی، فـضاهاي        همچنین قبالً نیز اشاره شد که کمبود امکانات شامل کـامپیوتر، نـرم            . جمعیت تقویت شوند  

شناسی به ویـژه شـاغلین در         الت اساتید و محققین جمعیت    کاري مناسب، شبکه اینترنت و تلفن مستقیم نیز از دیگر مشک          

  .ها است شهرستان

از آنجا که در مورد واحدهاي دانشگاه آزاد و فقدان شرایط آموزش علمی در آنها قبالً اشاره شده است از ذکر مجدد   

  . شود آن خودداري می
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شناسـی    نگاشت دانشی وضع موجود و مطلوب رشته جمعیـت        :2فصل  

  ن در ایرا

   شناسی وضع موجود و مطلوب کنشگران جمعیت. 1-2

 1384 ـ  85در سـال تحـصیلی   ) روزانـه (هاي دولتـی   شناسی دانشگاه ارشد جمعیت شدگان کارشناسی تعداد پذیرفته

 درصـد   3/1شناسـی     دانشجویان جمعیت . اند   نفر از آنها را دانشجویان دختر تشکیل داده        11 نفر بوده است که      25مجموعاً  

در دوره شبانه در همین سال و مقطـع  . اند  دانشجوي علوم اجتماعی ارشد ورودي روزانه این سال تحصیلی بوده 1969کل  

دوره دکتري به دلیل پـذیرش دو سـال یکبـار دانـشجو در ایـن سـال پـذیرش        . اند پذیرفته شده)  دختر 1( دانشجو   10نیز  

دهنـده   هـاي دولتـی ارائـه     دانـشگاه 3فت حداکثر ظرفیت   توان گ    دانشجوي دکتري می   5با احتساب   . دانشجو نداشته است  

هاي کـشور هـستند، در دو مقطـع کارشناسـی ارشـد و                شناسی یعنی تهران، عالمه و شیراز که از بهترین دانشگاه           جمعیت

 80 واحـد از دانـشگاه آزاد مجموعـاً حـدود            4این در حالی اسـت کـه        .  نفر است  40هاي روزانه و شبانه       دکتري و در دوره   

کنند و به جز واحد تهران مرکز کـه در تهـران قـرار دارد و                  هاي دولتی در سال پذیرش می       انشجو یعنی دو برابر دانشگاه    د

کند دو واحـد دیگـر یعنـی دهاقـان و شوشـتر از حـداقل امکانـات              واحد رودهن که تا حدي از امکانات تهران استفاده می         

  . برخوردارند

 درصـد کـل   06/0 نفـر بـوده اسـت کـه معـادل      77ه در این سال مجموعـاً  شناسی روزان تعداد دانشجویان جمعیت  

نبود این رشـته در سـطوح کـاردانی و کارشناسـی            . دانشجویان مقاطع مختلف آموزش عالی در حوزه علوم اجتماعی است         

 67. اند  وده نفر مابقی دانشجویان دختر ب     29 نفر از این تعداد دانشجوي پسر و         48. یکی از دالیل سهم کم این رشته است       

مـشغول بـه   )  درصد کل دانشجویان علوم اجتمـاعی ایـن مقطـع       2/1معادل  (نفر از دانشجویان در مقطع کارشناسی ارشد        

 نفر نیز   10همچنین  . اند   درصد این تعداد را دانشجویان دختر تشکیل داده        40الزم به ذکر است که حدود       . اند  تحصیل بوده 

 درصد از کـل     1/1اند که با توجه به جدید بودن دکتراي این رشته تنها              کرده  یشناسی تحصیل م    در مقطع دکتراي جمعیت   

نیز در دوره شبانه مـشغول تحـصیل   )  دختر3( دانشجو 17. اند داده  دانشجویان دکترا در حوزه علوم اجتماعی را تشکیل می        

  . رسد  نفر می94این سال به هاي دولتی در  شناسی دانشگاه اند که به این ترتیب تعداد کل دانشجویان جمعیت بوده

شناسـی در   سنجش نیازهاي علمی و آموزشی اساتید و محققـین جمعیـت       « جهت   1384نتایج تحقیقی که در سال      

شناسی در ایران مـرد و یـک    دهد که حدود سه چهارم از اساتید، کارشناسان و محققین جمعیت  انجام شد نشان می   » ایران

ی افزایش نسبت پذیرش دختران در دوره کارشناسی ارشد این رشته، بیـانگر بـرهم               ول). 1384میرزایی  (چهارم زن هستند    

الزم بـه ذکـر اسـت کـه     . سوم خواهد رسید هاي آینده این نسبت به دو سوم و یک باشد و طی سال خوردن این نسبت می   

چنین با توجه به افـزایش  هم. شدگان دختر بیش از پسران بوده است  تعداد پذیرفته1382 ـ  83اولین بار در سال تحصیلی 

 سال در حـال حاضـر   43شناسان از  شناسی میانگین سنی جمعیت التحصیالن کارشناسی ارشد و دکتراي جمعیت   سهم فارغ 

  . به تدریج کمتر خواهد شد

که همگی آنها نیز از خارج از کشور      ( درصد آنها    44اند که فقط      سوم از این افراد داراي مدرك دکترا بوده         حدود یک 
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شناسـی، آمـار، پزشـکی و     شناسـی داشـته و بقیـه داراي دکتـراي جامعـه      دکتراي جمعیت) اند رك خود را دریافت نموده مد

با توجه بـه دایـر شـدن دوره دکتـراي     . اند شهرسازي بوده که در زمینه مباحث جمعیتی به تدریس و تحقیق اشتغال داشته     

  . شناسی افزایش خواهد یافت مدرك دکتراي جمعیتداخل در دانشکده علوم اجتماعی به تدریج سهم افراد با 

اکثریت قریب به اتفاق افراد داراي مدرك دکترا و تعدادي از دارندگان مدرك کارشناسـی ارشـد بـه امـر تـدریس                        

 درصد به کارهاي تحقیقاتی مشغول بـوده و  48، ) درصد از پاسخگویان   3/41(ها اشتغال داشته      مباحث جمعیتی در دانشگاه   

  .اند کرده یز در مشاغلی مانند دبیري، مدیریت امور اجرایی و خبرنگاري کار می درصد ن11

 نتایج طرح بانک اطالعات کارشناسان جمعیتی کشور را منتـشر کـرد کـه    1381همچنین مرکز آمار ایران در سال    

زم به ذکر است    ال. اي آنها را مشخص کرد      اي کارشناسان جمعیت و ترکیب سنی و جنسی و شغلی و منطقه             وضعیت حرفه 

که پوشش طرح کامل نبوده است اما بخش بزرگی از کارشناسان به ویژه در بخش دولتی را در برگرفته است و تـصویري               

 کارشـناس جمعیتـی در کـشور کـه در طـرح بانـک       260از مجموعـه   . دهد  اندرکاران جمعیتی را ارائه می      از وضعیت دست  

 درصـد از    76بـه عبـارت دیگـر       .  نفر زن هستند   63 نفر مرد و     197ند،  ا  اطالعات کارشناسان جمعیتی کشور شمارش شده     

 13دهـد کـه       ترکیب سنی کارشناسان جمعیتی نشان مـی      .  درصد زن هستند   24اندرکاران جمعیتی کشور مرد و تنها         دست

 درصد  18 سال و    50 تا   40 درصد در گروه     27 سال،   40 تا   30 درصد در گروه     42 سال و    30درصد در گروه سنی کمتر از       

 درصد کارشناسان در بخش عمومی و مابقی در بخـش خـصوصی فعالنـد و    87.  سال و بیشتر قرار دارند  50در گروه سنی    

ترین دلیـل آن کمبـود متخـصص ایـن       سال سابقه فعالیت در امر جمعیت را دارند که مهم       15 درصد آنها بیش از      15تنها  

  . شود شتري در مورد کارشناسان جمعیتی در کشور ارائه میدر بخش پیوست اطالعات بی. رشته در کشور بوده است

شناسی به عمـل   در نظرسنجی که در چارچوب طرح تدوین نقشه جامع علمی کشور از اساتید و دانشجویان جمعیت  

رویه پـذیرش دانـشجو از سـوي     آمد، عدم تناسب میان تعداد دانشجو و نیاز جامعه از یک سو و از سوي دیگر گسترش بی       

. اندرکاران ایـن رشـته بـود    هاي عمومی دست التحصیالن این مراکز از دغدغه  اه آزاد و پایین بودن سطح علمی فارغ       دانشگ

نکته مهمی که بر آن تأکید شده است شیوه گزینش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد است کـه نـامطلوب، غیرعلمـی و                       

اي بودن گزینش دانشجو مورد انتقاد متخصصان این  رحلههاي تستی و یک م ناکارایی آزمون. غیرمعقول دانسته شده است

  . رشته علمی است

کمبـود فرصـت اسـاتید بـراي مطالعـه، وابـستگی بـه منـابع         . کمبود اساتید خبره در این رشته قابل مالحظه است       

وجـه بـه   المللـی بـراي اسـاتید و ت        هـاي مطالعـاتی بـین       غیرفارسی به دلیل کم شمار بودن تألیف و ترجمه، کمبود فرصت          

اي بودن گزینش اساتید از مواردي است کـه مـورد تأکیـد               گرایی به عنوان ابزار جذب اعضاي هیأت علمی و سلیقه           مدرك

  . اساتید و دانشجویان پاسخگو قرار گرفته است

  شناسی  وضع موجود و مطلوب کم و کیف عملکرد جمعیت. 2-2

 توزیع، ترکیب و حرکات جمعیت شـکل یافتـه    شناسی یک رشته آکادمیک است که حول موضوعات حجم،      جمعیت

شناسـی داراي     واقعیـت آن اسـت کـه جمعیـت        . برند  نام می » اي  میان رشته «شناسی معموالً تحت عنوان       از جمعیت . است

شـود و   شناسی متصل می اي است، از یک سو با مطالعه وقایع اساساً زیستی والدت، ازدواج و مرگ به زیست                موقعیت ویژه 
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به همین . شود الخصوص ازدواج و باروري ضرورتاً به علوم اجتماعی کشیده می ر براي تبیین وقایع مزبور، علی     از سوي دیگ  

براي نمونه در دانشگاه پرینستون در . هاي متفاوت جا گرفته است     هاي مختلف دنیا این رشته در دپارتمان        دلیل در دانشگاه  

در ایران ایـن رشـته در       ). 1368سرایی  (شود    شناسی تدریس می    ن جامعه دپارتمان اقتصاد و در دانشگاه شیکاگو در دپارتما       

هـاي جمعیتـی،    بر روش تحقیق و آمار و برآورد شاخص    دانشکده علوم اجتماعی قرار گرفته است و دروس اصلی آن عالوه          

ـ      . ریزي جمعیت است    ومیر و مهاجرت و برنامه      باروري، مرگ  ا جمعیـت قـرار   در واقع هر موضوعی که به نحوي در ارتباط ب

جمعیـت و بهداشـت، اقتـصاد جمعیـت،     . تواند سرفصلی جدا و یا بخشی از یـک واحـد درسـی ایـن رشـته باشـد        گیرد می 

شناسی در پیش برد آنها سهم      هایی هستند که جمعیت     شناسی تاریخی، محیط زیست و بسیاري عناوین دیگر حوزه          جمعیت

  . خود جاي داده استداشته و به همین دلیل آموزش آنها را در برنامه 

هایی چون مرکز آمار ایران، سازمان ثبت احـوال کـشور، آمـوزش و         توانند در سازمان    التحصیالن این رشته می     فارغ

هـا و تمـام     ترافیک، بیمه اي، مسکن، آب، ها، در بخش مطالعات شهري و منطقه      ریزي در تمام زمینه     پرورش، مراکز برنامه  

حـساسیت  . یزي یا تحقیق حول نیازهاي مختلف جمعیـت فعـال هـستند مـشغول کـار شـوند            ر  نهادهایی که در امر برنامه    

. اي بودن آن بسیار زیاد است هرچند در کشور ما هنوز جایگاه ارزشـی خـود را نیافتـه اسـت     مطالعات جمعیت به دلیل پایه   

هاي نادرست جمعیـت   بینی لط یا پیشریزي در کشور ما شاهد مثال زیادي در این امر دارد که با برآوردهاي غ                تاریخ برنامه 

اند در حالی که در زمان موعود جمعیت حـداقل را جـذب               چه بسا شهرهاي جدیدي با صرف هزینه بسیار سامان داده شده          

عـدم توجـه بـه هـشدارهاي     . اند و یا در محاسبه نیازهاي منابع آب و یا مـسکن خطاهـاي فاحـشی رخ داده اسـت                     نکرده

ترین آنهـا عـدم کنتـرل بـاروري و            هاي جدي پیش برده است که در یادماندنی         ا تا مرز بحران   شناسان گاه کشور ر     جمعیت

هاي رشدي غیرمتعارف را براي کـشور رقـم          هاي آغازین دهه شصت است که نرخ        هاي تشویقی زاد و ولد در سال        سیاست

آموزش، مسکن و سایر نیازهـاي موالیـد        اند جوابگوي کار،      ریزان کشور نتوانسته    زد و امروز پس از بیست سال هنوز برنامه        

  .  نفري آن دهه باشند2400000

هـا، سـپردن      ها، با باال بردن کیفیت آمـوزش و پـژوهش در دانـشگاه              ریزي  به این حساسیت و نقش مهم در برنامه       

پاسـخ  تـوان     هاي نظیـر آن مـی       شناس یا آماردان و تخصص      شناسان و نه اقتصاددان یا جامعه       مطالعات جمعیت به جمعیت   

  .گفت

اهداف و محورهاي توسـعه علـوم اجتمـاعی براسـاس سـند             : 3فصل  

  ساله و ارتباط با توسعه علمی کشور  یستبانداز  چشم

 آمده اسـت    72در زیر ماده    » اي  آمایش سرزمین و توازن منطقه    «در فصل ششم برنامه چهارم توسعه و در قسمت          

ها در پهنه سرزمین، با هدف استفاده کارآمد از قابلیتهـا              فعالیت دولت مکلف است، به منظور توزیع مناسب جمعیت و        «: که

هاي کشور، با استفاده از مطالعات انجام شده و سند ملی آمایش سرزمین مـشتمل بـر سـطوح ذیـل را از ابتـداي                          و مزیت 

جمعیـت در   راهبردهـاي کلـی توزیـع       . 2«:  آمـده اسـت کـه      2و در پی آن در سطح       » برنامه چهارم به مرحله اجرا درآورد     

در سراسر برنامه چهارم بارها و بارها به امـر جمعیـت، سـطوح              . »سرزمین، الگوي اسکان و نظام شهري و روستایی کشور        

بدیهی است بـراي  . ریزي متناسب با جمعیت تأکید شده است        آن، پراکندگی و توزیع مجدد و مناسب آن در کشور و برنامه           
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ئل مربوط به آن تربیت کارشناسـان کارآمـد و بـاال بـردن سـطح آمـوزش و                   ارائه درست راهبردهاي توزیع جمعیت و مسا      

به همین دلیل در خود برنامه چهـارم بـر ایـن امـر              . هاي به ویژه تحصیالت تکمیلی بسیار ضروري است         پژوهش در دوره  

زي و تربیـت  سـا  دولت موظف است، بـراي زمینـه  « برنامه چهارم توسعه آمده است که 49در ماده   . تأکید بسیار شده است   

افـزاري، بـا هـدف توسـعه      مدار، خالق و کارآفرین، منطبق با نیازهاي نهضت نرم         نیروي انسانی متخصص و متعهد، دانش     

ها و مؤسسات آمـوزش عـالی بـراي     ها و ساختار دانشگاه کمی و کیفی از ابتداي برنامه چهارم اقدامات ذیل را در مأموریت    

سـپس در بنـد ج و د ایـن مـاده بـه ارزیـابی مـستمر        » .کشور به انجام برساندهاي مختلف   پاسخگویی به نیازهاي بخش   

هـاي آموزشـی تأکیـد نمـوده      هاي علمی و همچنین ضرورت توجه به نیازهاي جامعه در برنامـه       ها و نقش انجمن     دانشگاه

  :است

هـاي   وزارتخانهها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی دولتی و خصوصی توسط  ارزیابی مستمر دانشگاه : ج«

هـاي علمـی و مداخلـه براسـاس آن و      علوم، تحقیقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاري انجمـن         

  . هاي نسبی و نیازهاي آتی کشور هاي علمی، براساس مزیت گذاري در علوم منتخب و تکیه بر ایجاد قطب سرمایه

زهاي اجتماعی، بازار کار و تحوالت علمی، در راستاي توسعه علوم    هاي دانشگاهی، برمبناي نیا     بازنگري در رشته  : د

  ».اي با تأکید بر علوم انسانی رشته میان

التحصیالن در مواجهه با  فقدان ارتباط میان نیازهاي جامعه و سیستم آموزش در حال حاضر به کاهش توانایی فارغ          

ش دانشجو و محروم ماندن بخشی از نیروهـاي نخبـه از          در سیستم گزین    از سوي دیگر ضعف   . انجامد  اي می   وظایف حرفه 

هاي ناکارآمد تستی در مقطع تحصیالت تکمیلی نیـز بـه نوبـه خـود بـر کیفیـت کـارایی                     ورود به دانشگاه به دلیل آزمون     

  . آموختگان اثرگذار است دانش

هـا نادیـده    ریـزي   در برنامـه  هاي علمی معموالً      رغم تأکید روشن در برنامه چهارم اما انجمن         نکته دیگر آن که علی    

  . شود ریزي استفاده نمی شوند و از ظرفیت باالي علمی و کارشناسی آنها در سطوح برنامه گرفته می
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هـاي علمـی در     یافتـه بـر   مبتنـی  ارائه پیشنهادهاي    :بخش سوم 

جهت توسعه علـوم اجتمـاعی در راسـتاي کمـک بـه تحقـق               

  انداز  اهداف مورد توجه در سند چشم

   راهبردها :1فصل 

تعریف روش استاندارد براي سنجش سطح علمی و توان آموزشی به منظور ارتقاء کیفیت آموزش، توجه به کیفیـت        

  ها،  علمی آموزش به ویژه در شهرستان

  شناسی،  هاي ویژه جمعیت کمک به ارتقاء سطح آموزش تکنیک

  ها، هاي علمی در شهرستان کمک به گسترش فعالیت انجمن

  اط ارگانیک و پایدار اجتماعات علمی،ایجاد ارتب

فراهم آوردن زمینه مناسب براي ایجاد تعامـل علمـی مناسـب میـان دانـشجویان از یـک سـو و میـان اسـاتید و                           

  هاي دانشجویی، برگزاري اردوهاي علمی، بهبود فضاهاي فیزیکی، کمک به انجام پژوهش. دانشجویان از سوي دیگر

هـا و نهادهـاي علمـی در     شناسی و تعامل بـا انجمـن        لی در حوزه علمی جمعیت    المل  کمک به تسهیل ارتباطات بین    

  .المللی سطح بین
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شناسی مؤسسه مطالعات و تحقیقات  هاي پژوهشی بخش تحقیقات جمعیت طرح. 5جدول 

  1382عی از ابتدا تا سال اجتما

  سال انتشار  مجري و همکاران اصلی  عنوان طرح  ردیف

1  
گزارش مقدماتی بررسـی دموگرافیـک اقلیتهـاي مـذهبی در ایـران             

  براساس(
  1342  مهدي امانی

  1345  ـ  )1335هاي سرشماري  داده  2

  1345  ـ  مسئله افزایش جمعیت در تهران و نکاتی پیرامون سیاست عمران  3

  1346  مهدي امانی  يشهر  4

  1347  ـ  حرکات داخلی جمعیت در ایران  5

  1349  اهللا پیمان حبیب  بررسی وضع رفتار زنان همسردار در مورد خانواده و تنظیم خانواده  6

  1349  پناهی خسرو کریم  جمعیت و شناسنامه ایالت کهگیلویه  7

  1349  مهدي امانی  اشکال و انواع تصرف در واحدهاي مسکونی  8

  1349  مهدي امانی  ررسی نوع مصالح ساختمانی و قدمت ساختمانی مسکونی در ایرانب  9

  1349  محمد علیزاده  بررسی دموگرافیک اقلیتهاي مذهبی در ایران  10

  1349  محمد میرزایی  شکل و تحول خانواده در ایران  11

  1349  محمود ستوده زند  هاي ارزشیابی توزیع جمعیت برحسب سن و جنس در سرشماري  12

  1349  زاده فرخ امین  1345 و 1335  13

  1349  محمود ستوده زند  هاي کشور ها و فرمانداري تحوالت عمومی دموگرافیک در استان  14

  1349  اهللا طبیبی حشمت  بررسی پیرامون ساختمان شغلی و سواد در ایران  15

  1349  پروین شهالپور  بیکاري و کم کاري در ایران  16

  1349  فرشته زریري  ش و پرورش و تحصیالت رسمیتحول و وضع آموز  17

18  

  صنایع خانگی در ایران

  تحول سمت و موقعیت زن در شغل

  هاي اقتصادي زنان در ایران تحول فعالیت

  مسئله مسکن و تراکم در واحدهاي مسکونی

محمد . اهللا زنجانی حبیب

خو و داریوش صدري  آراسته

  وحیدي

1349  



نگاشت نهادي و دانشی وضع موجود و مطلوب جمعیت در ایران

 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

453

  سال انتشار  مجري و همکاران اصلی  عنوان طرح  ردیف

  1349  زاده فرخ امین  هاي اقتصادي در ایران الیتهاي فع تحوالت جمعیتی بخش  19

  1349  زاده فرخ امین  ارتباط بین رشته و درجه تحصیلی و شغل در ایران  20

  1349  اهللا پیمان حبیب  هاي خارجی در ایران مهاجرت  21

  هاي داخلی در ایران مهاجرت  22

اهللا زنجانی ـ محمد  حبیب

  خو و داریوش صدري آراسته

  وحیدي

1349  

  1349  مهدي امانی  موالید و باروري در ایران  23

  1349  اهللا پیمان حبیب  تحول وضع زناشویی در ایران  24

  1349  زند محمود ستوده  بعد خانوار و ارتباط آن با سواد و شغل  25

  1349  زند محمود ستوده  بررسی وضع و تحول سواد در ایران  26

  شناسی تطبیقی جهان جمعیت  27

 ـ محمد اهللا زنجانی حبیب

  خو و داریوش صدري آراسته

  وحیدي

1350  

  1350  مهدي امانی  شهرگرایی و شهرنشینی در ایران  28

  1350  اهللا زنجانی حبیب  مسئله پیران و سالخوردگی جمعیت در ایران  29

  1350  ـ  1345 و 1335هاي  نتایج تجزیه و تحلیل سرشماري  30

  1351  پور  کاظمیشهال  بررسی دموگرافیک سن ازدواج در ایران  31

  1351  محمد میرزایی  مراکز آموزش و تحقیق و همکاري مالی در امور مربوط به جمعیت  32

  1352  مهدي امانی  گفتاري چند پیرامون باروري در تهران  33

  1352  احمد شکرنیا  وسایل ارتباط جمعی و نقش آن در تنظیم خانواده در تهران  34

  1354ومیر تهران بزرگ در سال  مرگ  35
اسماعیل مجدآبادي، شهال 

  پور کاظمی
1356  

  1363  محمد میرزایی  1380بینی جمعیت ایران تا سال  پیش  36

  1364  زاده محمود نبی  )پارامترهاي دموگرافی(شناسی  اصول و مبانی جمعیت  37
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  سال انتشار  مجري و همکاران اصلی  عنوان طرح  ردیف

38  
هـاي آموزشـی      مرحلـه اول گـروه    (استراتژي توسعه دانشگاه تهـران      

  )اونشناسی و تع شناسی، مردم جمعیت

محمد میرزایی، شهال 

  پور و طاهره خزاعی کاظمی
1371  

39  
بررســی رفتــار، نگــرش و عقایــد ســوادآموزان، آموزشـــیاران و      

  اندرکاران سوادآموزي نسبت به مسائل جمعیتی دست

پور و طاهره  شهال کاظمی

خزاعی، فرشته خرسندیار و 

  طیبه گردمرد

1373  

  شناسی کتابنامه تشریحی جمعیت  40

پور و طاهره  ظمیشهال کا

خزاعی، فرشته خرسندیار و 

  طیبه گردمرد

1373  

41  
ــاخص  ــل ش ــرآورد و تحلی ــشور در      ب ــی ک ــاتی ـ جمعیت ــاي حی ه

  1370 و 1365هاي  سرشماري

محمد میرزایی، مجید 

  کوششی و محمدباقر ناصري
1375  

42  
ومیر در تهران بـزرگ       کننده مرگ   بررسی سطح، علل و عوامل تعیین     

  1375در سال 
  1378  پور  کاظمیشهال

  ارزش فرزند از دیدگاه زوجین جوان و رابطه آن با باروري  43
حسین محمودیان و 

  محمدرضا پوررحیم
1380  

  هاي پیشگیري از باروري بررسی عوامل مؤثر بر انتخاب روش  44
حسین محمودیان و علی 

  حصاري
1380  

45  
ر ومیـر بزرگـساالن در شـه       بررسی میزان انطباق الگوي سنی مـرگ      

  ومیر در جداول عمر شیراز با الگوي سن مرگ

محمد میرزایی و اسماعیل 

  زارعی
1380  

46  
هاي کنتـرل جمعیـت در ایـران و تـأثیر آن بـر          بررسی تأثیر سیاست  

  تحوالت باروري

محمدجالل عباسی و 

  کاوه فیروز زینب
1380  

47  
عوامل نهادي مؤثر بر باروري با تأکید بر تحوالت خـانواده در ایـران    

  )مطالعه موردي استان یزد(

محمدجالل عباسی و عباس 

  عسکري ندوشن
1382  

48  
هاي تهـران   شناسی در دانشگاه هاي جمعیت نامه بررسی تحلیلی پایان  

  )1340 ـ 1380هاي  طی سال(

محمدجالل عباسی و 

  کاوه فیروز زینب
1382  

  بررسی تحوالت باروري در ایران  49
محمدجالل عباسی و پیتر 

  مکدونالد
1382  

  شناسی در ایران سیر تحول آموزش و پژوهش جمعیت  50
محمدجالل عباسی و رسول 

  صادقی
1382  

شناسـی آن   هایی که مجري و همکاران اصلی آن مشخص نشده است توسط مؤسسه مطالعات و تحقیقات اجتمـاعی و بخـش جمعیـت         طرح* 

  . انجام گرفته است

  شناسی شیراز هاي پژوهشی مرکز جمعیت طرح

  زدواج مجدد زنان و مردان بعد از طالق و فوت همسر در شهر شیراز، ا. 1

  یابی فرهنگی نامگذاري نوزادان در شهر شیراز،  زمینه. 2

  فارس و بوشهر، : قشربندي اجتماعی و تحرك شغلی در جامعه شهري ایران مورد مطالعه. 3
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  در شهر شیراز، ) دولتی(وجدان کار کارکنان بخش عمومی . 4

  آمیز دختران دبیرستانی در شهر شیراز، هاي انحراف  علل مؤثر بر نگرشبررسی. 5

  آموزان،  مطالعه عوامل مؤثر در تعیین گرایش تحصیلی دانش. 6

  آموزان متوسطه استان فارس،  بررسی کتابخوانی و مطالعه آزاد دانش. 7

  بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت سیاسی جوانان در شهر شیراز، . 8

  امل اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی مؤثر بر خشونت علیه زنان در منزل،بررسی عو. 9

  ها و پیامدهاي مهاجرت روستائیان به شهرها در استان فارس،  بررسی انگیزه. 10

  گیري رشد جمعیت و عوامل مؤثر بر آن در استان فارس،  اندازه. 11

  ،1365 و 1355هاي  در سالآموزان در شهر شیراز  بررسی کیفیت گذران اوقات فراغت دانش. 12

  بررسی امکانات و مشکالت اشتغال زنان در شهرستان شیراز، . 13

  بررسی میزان تحرك نیروي کار و تغییر ساخت شغلی در ایران، . 14

بررسی برخی عوامل عمده اقتصادي، اجتمـاعی، فرهنگـی و اقلیمـی مهـاجرت بـین اسـتانی در دوره پـس از              . 15

  ،)1355 ـ 1365(پیروزي انقالب اسالمی 

  بررسی عوامل طالق در شهر شیراز، . 16

  ،1365 و 55، 45هاي  هاي ایران در سال مقایسه وضعیت اجتماعی ـ اقتصادي زنان در استان. 17

بررسی علل و عوامل مهاجرفرستی ـ مهاجرپذیري و خالی از سکنه شدن روستاهاي استان فـارس در فاصـله    . 18

  ،1365 تا 1355هاي  سال

  ررسی چگونگی فعالیت کتابخوانی مردم شیراز، ب. 19

  ،1365 ـ75 و 1355 ـ 65هاي  الگوهاي مهاجرت بین استانی در ایران در دوره. 20

) نظام قدیم و نظام فعلی(مطالعه پیشرفت تحصیلی دانشجویان کارشناسی دانشگاه شیراز با توجه به نوع دیپلم    . 21

  آنان،

  کنند، مطالعه موردي زنانی که به مراکز تنظیم خانواده مراجعه می:  خانوادهبررسی نگرش زنان درباره تنظیم. 22

  سرپرست در شهر شیراز،  بررسی شرایط اجتماعی ـ اقتصادي و فرهنگی زنان بی. 23

  آموزان متوسطه استان فارس و عوامل همبسته با آن،  چگونگی انگیزش تحصیلی دانش. 24

  نمایی تحصیلی از لحاظ کاربرد مفاهیم جمعیتی،تحلیل محتواي کتب درسی دوره راه. 25

  .1354آموزان دوره متوسطه پیرامون ازدواج و مقایسه آن با نمونه مورد مطالعه در سال  بررسی نگرش دانش. 26

ارشـد    هـاي دانـشجویان کارشناسـی       نامـه   تحقیقات انجام شده در قالب پایـان      

  شناسی دانشگاه شیراز جمعیت

 ،1379 ومیر کودکان بر روي باروري در شهر شیراز، دانشگاه شیراز، تأثیر مرگآزادیان دلسم، رفائیل .

        نمونه موردي  . 1375 و   1365هاي    نشینی در سال    اژدري، فاطمه، تأثیر تمرکزگرایی اجتماعی بر مهاجرت و حاشیه
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.1384 شهر شیراز، دانشگاه شیراز،

         مطالعه موردي شهر شیراز،    : بت به همسان همسري   اسکافی، مریم، بررسی عوامل مؤثر بر نگرش افراد متأهل نس

.1380 دانشگاه شیراز،

           سـاز    ساز در کارخانجات قطعـه      اسماعیل خان کالنتر، نازنین، بررسی کیفیت زندگی شغلی از دیدگاه کارکنان قطعه

. 1382  نفره کارکن، دانشگاه شیراز،5هاي زیر  مطالعه موردي کارگاه: خودرو

    مطالعه موردي کـار خـانگی زنـان متأهـل شـهر اردل،             : جایگاه زنان در اقتصاد غیررسمی    امیدي، افسانه، بررسی

.1380 دانشگاه شیراز،

 کننده کار کودکان، مطالعـه مـوردي شهرسـتان کاشـان، دانـشگاه شـیراز،            اله، بررسی عوامل تعیین     اشرفی، حجت 

1380.

        1380 مطالعـه مـوردي در اسـتان بوشـهر، ایـران             یک: باتارائی، کمار، پرم، تأثیر سواد زنان بر رفتارهاي باروري ،

.1382 دانشگاه شیراز،

       مطالعه موردي روستاهاي شهرستان بوشـهر، دانـشگاه        : برشد، عبدالمهدي، بررسی نقش مردان در تنظیم خانواده

.1381 شیراز،

 العـه مـوردي اسـتان     مط :ومیـر اطفـال و کودکـان    بهادر، تاپا، شانکهار، تأثیر شیردهی و فاصله فرزندزایی بر مرگ

.1382 کردستان، دانشگاه شیراز،

 ومیر نوزادان و کودکان بر باروري در اسـتان سیـستان و بلوچـستان، ایـران                  کی، سیکو، تأثیرات مرگ     تراوالی، جی

. 1382 ، دانشگاه شیراز،1379

           اي پیـشگیري از آن هـ  جمالی، مژده، بررسی عوامل مؤثر بر آگاهی و نگرش معتادین زندانی نسبت به ایـدز و راه .

.1382 دانشگاه شیراز،

1379مطالعه موردي بندر ترکمن، دانشگاه شیراز، : حاجیان افراکنی، محمدرضا، باروري افتراقی.

                شـهر تهـران،    : خوشنویس، اعظم، ترجیحات جنسی و گرایش زنان همسردار به رفتـار بـاروري، مطالعـه مـوردي

.1380دانشگاه شیراز، 

  هیم، بررسی زمینه انتقال باروري در روستاهاي شهرستان کازرون از دیدگاه کالدول، دانـشگاه              دهقان مشتانی، ابرا

. 1380 شیراز،

 1382 ، دانشگاه شیراز،1380رضایی، مهدي، بررسی جمعیت و وضعیت توسعه در استان کردستان.

   وردي شـهر شـیراز، دانـشگاه    مطالعـه مـ  : هاي اجتماعی و پیامدهاي ناباروري رشیدي فارفار، ابراهیم، بررسی جنبه

.1379 شیراز،

1382 بینابینی باروري در ایران، دانشگاه شیراز،) اساسی(هاي  کننده زارع، علی، تجزیه و تحلیل تعیین.

،1379 زندي مهر، هوشنگ، باروري افتراق مهاجران و بومیان شهرهاي فیروزآباد، دانشگاه شیراز.

اسالم شهر   1آموزان سال سوم دبیرستان ناحیه        بر آگاهی و نگرش دانش    نژاد، مژده، تأثیر آموزش جمعیت        سعیدي 

.1382نسبت به مسائل جمعیتی و تنظیم خانواده، دانشگاه شیراز، 

       صیفوري طغرالجردي، بتول، بررسی عوامل اقتصادي ـ اجتماعی، جمعیتی مـؤثر بـر سـن اولـین ازدواج، مطالعـه
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، دانشگاه 1381رستان زابل در استان سیستان و بلوچستان، ایران  ساله روستاهاي شه 15ـ49زنان متأهل   : موردي

.1382 شیراز،

،1384 طاهري تهرانی، محمد، پیامدهاي اقتصادي ـ اجتماعی سالخوردگی جمعیت در شیراز، دانشگاه شیراز.

           ي، نمونه طاهریان فرد، طیبه، بررسی عوامل مؤثر بر تفاوت نگرش دو نسل متصل نسبت به مسئله ازدواج و بارور

.1383موردي، زنان شهر شیراز، دانشگاه شیراز، 

 شهر شیراز، : عمرانی، حمید، بررسی عوامل اجتماعی ـ اقتصادي مؤثر بر نگرش جوانان به سالمندان، مورد مطالعه

.1382 دانشگاه شیراز،

هاي جلوگیري    ل و روش  زاده قریبه، حیدر، بررسی عوامل جمعیت، اقتصادي، اجتماعی مؤثر بر استفاده از وسای              فتح

.1379 زنان شوهردار شهرستان اهر، دانشگاه شیراز،: از بارداري و کاهش باروري، مطالعه موردي

              شـهر  : فتحی، ابراهیم، بررسی عوامل اقتصادي و اجتماعی مؤثر بر مهاجرت و رضامندي مهاجران، مـورد مطالعـه

.1379اسالم شهر، دانشگاه شیراز، 

،1384 دانشگاه شیراز،. ها در محاسبه تابع پیوسته باروري ویژه سنی برد اسپالین علی، کار فتحی لقمان.

علی، بررسی تأثیر عوامل اقتصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی بـر مهاجرپـذیري در شهرسـتان بنـاب،                     زاده قلعه،   فرج 

.1379 دانشگاه شیراز،

1383 گاه شیراز،فیضی، عمر، پیامدهاي باروري زنان نوجوان در شهرستان کامیاران، دانش.

       ،جمعیتی مؤثر بر رفتار باروري در مناطق روسـتایی شهرسـتان             قدرتی، حسین، بررسی عوامل اقتصادي، اجتماعی

.1381 دهستان بیهق، دانشگاه شیراز،: سبزوار، مطالعه موردي

نـشگاه شـیراز،  هاي استفاده از وسایل پیشگیري در استان گـیالن، دا       کننده  زاده، مهوش، بررسی تعیین     غالمحسین 

1382.

 شهر اصـفهان، دانـشگاه شـیراز،      : مریم، بررسی عوامل مؤثر در سن نخستین ازدواج، مورد مطالعه         . کریمی رامشه 

1380.

هاي  هاي استان مرکزي با تکیه بر سرشماري سال       پور، زهرا، بررسی تأثیر توسعه بر روند باروري شهرستان          کسایی

.1381 دانشگاه شیراز، ،1365 ـ 1375

          آباد، دانـشگاه    شهرستان خرم : ، مورد مطالعه  )1378(گنجی، پروین، بررسی علل بیکاري در مناطق شهري لرستان

.1379 شیراز،

 ساله شاغل و غیرشـاغل     ) 15ـ49(، بررسی تطبیقی میزان آگاهی و عملکرد زنان همسردار          ...ا  محمودي، سیدفضل

.1379 ممسنی، دانشگاه شیراز، شهر نورآباد: پیرامون تنظیم خانواده، مطالعه موردي

شناس، نادر، بررسی تأثیر عوامل اقتصادي ـ اجتماعی و جمعیتی بر رفتار بـاروري در ارومیـه، دانـشگاه      مطیع حق

.1379 شیراز،

     شـهر داراب، دانـشگاه شـیراز،   : ملتفت، حسین، بررسی عوامل مؤثر بر گرایش زنان به طالق، نمونه مورد مطالعـه 

1381.

 ،محمدرضا، بررسی عوامل اقتصادي ـ اجتماعی و جمعیتی مـؤثر بـر رضـایتمندي مهـاجرین در نقـاط       مهجوریان



  شناسی سند نقشه جامع علمی کشور در رشته جمعیت

 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

458

. 1381 نشین شهر فالورجان، دانشگاه شیراز، حاشیه

   روستاي نـودان، دانـشگاه     : هاي استفاده از وسایل جلوگیري، مطالعه موردي        کننده  نگهداري، تهمینه، بررسی تعیین

.1379 شیراز،

 بررسی تأثیر عوامل مرتبط با اشتغال زنان با بروز اختالفات خانوادگی، مطالعه واحدهاي تولیدي               یوسفی، معصومه ،

.1380 شهر شیراز، دانشگاه شیراز،

  شناسی ایران ي انجمن جمعیتها فعالیت

  ها و سمینارها  برگزاري همایش) الف

در روزهـاي  » آینده جمعیت ایـران تحوالت اخیر و «شناسی ایران تحت عنوان      نخستین همایش انجمن جمعیت   . 1

این همایش با حمایت مالی صندوق جمعیت       .  در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد        1381 بهمن   30 و   29

و با همکاري دانشکده علوم اجتماعی دانـشگاه تهـران، دانـشگاه شـهید بهـشتی، مرکـز       ) UNFPA(سازمان ملل متحد  

کل سالمت و جمعیت وزارت       آسیا و اقیانوسیه، سازمان ثبت احوال، مرکز آمار ایران، اداره         هاي جمعیتی     مطالعات و پژوهش  

  .بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت گرفت

شناسـی ایـران، وزارت بهداشـت و      به همت انجمـن جمعیـت  1382 تیر 25سمینار روز جهانی جمعیت در تاریخ   . 2

  . الر عالمه امینی دانشگاه تهران برگزار شددر تا) UNFPA(صندوق جمعیت سازمان ملل متحد 

در » بررسی مسائل جمعیتی ایران با تأکید بر جوانان       «شناسی ایران تحت عنوان       دومین همایش انجمن جمعیت   . 3

این همـایش بـا حمایـت مـالی سـازمان ملـی جوانـان،        .  در دانشگاه شیراز برگزار شد 1383 اردیبهشت   24 و   23روزهاي  

 مرکـز مطالعـات و       و بـا همکـاري دانـشگاه تهـران،        ) UNFPA(ندوق جمعیت سـازمان ملـل متحـد         دانشگاه شیراز، ص  

  . هاي جمعیتی آسیا و اقیانوسیه و استانداري فارس صورت گرفت پژوهش

 به همت وزارت بهداشت، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد    1383 تیر   21سمینار روز جهانی جمعیت در تاریخ       . 4

)UNFPA (شناسی ایران در تاالر عالمه امینی دانشگاه تهران برگزار شد  انجمن جمعیتو با مشارکت.  

 با همکـاري  1383 مهر 19در تاریخ » مسائل جمعیتی ایران و فرانسه معاصر    «اي تحت عنوان      سمینار یک روزه  . 5

لـی تحقیقـات   شناسـی ایـران و مؤسـسه م         انجمـن جمعیـت     شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران،       گروه جمعیت 

  . در تاالر شریعتی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد) INED(شناسی فرانسه  جمعیت

اي با عنوان موضوعات و مسائل جمعیتی مرتبط بـا توسـعه اهـداف هـزاره در                   برگزاري نشست علمی یک روزه    . 6

 در تـاالر امیرکبیـر      27/7/1384رشـنبه   در روز چها  ) UNFPA(ایران با همکاري صندوق جمعیت سـازمان ملـل متحـد            

  .معاونت دانشجویی دانشگاه تهران

شناسی ایران با عنوان منابع آمارهاي جمعیتی با تأکیـد بـر سرشـماري عمـومی        سومین همایش انجمن جمعیت   . 7

ایـن  . ران در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهـ  1384 آذرماه   30 و   29ها و راهکارها در روزهاي        چالش: نفوس و مسکن  

هاي جمعیتی آسیا و اقیانوسـیه، صـندوق جمعیـت            هاي مالی مرکز آمار ایران، مرکز مطالعات و پژوهش          همایش با حمایت  



نگاشت نهادي و دانشی وضع موجود و مطلوب جمعیت در ایران

 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

459

  . سازمان ثبت احوال و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت گرفت) UNFPA(سازمان ملل متحد 

در » ریـزي و توسـعه پایـدار         برنامـه   جمعیت،«ان  شناسی ایران با عنو     برگزاري چهارمین همایش انجمن جمعیت    . 8

هاي مـالی   این همایش با حمایت.  در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران برگزار شد       1386 اسفندماه   15 و   14روزهاي  

هاي جمعیتی آسیا و اقیانوسیه و پژوهشکده  مرکز آمار ایران، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، مرکز مطالعات و پژوهش     

  . مار صورت گرفتآ

  شناسی ایران  انتشارات انجمن جمعیت) ب

  ،1381شناسی ایران با همکاري مرکز آمار ایران در سال  انتشار خالصه مقاالت اولین همایش انجمن جمعیت. 1

هـاي    شناسی ایران با همکاري مرکز مطالعات و پـژوهش          انتشار مجموعه مقاالت اولین همایش انجمن جمعیت      . 2

  ،1383ا و اقیانوسیه در سال جمعیتی آسی

هـاي    شناسی ایران با همکاري مرکز مطالعات و پـژوهش          انتشار خالصه مقاالت دومین همایش انجمن جمعیت      . 3

  ،1383جمعیتی آسیا و اقیانوسیه در سال 

هـاي    شناسی ایران با همکاري مرکز مطالعات و پژوهش         انتشار مجموعه مقاالت دومین همایش انجمن جمعیت      . 4

  ،1384یتی آسیا و اقیانوسیه در سال جمع

  ،1384شناسی ایران در سال  انتشار خالصه مقاالت سومین همایش انجمن جمعیت. 5

هـاي   شناسی ایران با همکاري مرکز مطالعات و پژوهش انتشار مجموعه مقاالت سومین همایش انجمن جمعیت    . 6

  ،1385جمعیتی آسیا و اقیانوسیه در سال 

  ،1386شناسی ایران در سال  االت چهارمین همایش انجمن جمعیتانتشار خالصه مق. 7

هـاي اسـفند    شناسی ایران با هدف نشر اخبار جـاري جمعیتـی در تـاریخ         شماره خبرنامه انجمن جمعیت    6انتشار  . 8

  ،1386 و دي 1385 اسفند  ،1384، آذر 1384، خرداد 1383، دي 1382

  ،1385در تابستان » شناسی ایران یتنامه انجمن جمع«انتشار اولین شماره مجله . 9

  ،1385در زمستان » شناسی ایران نامه انجمن جمعیت«انتشار دومین شماره مجله . 10

  .1386در تابستان » شناسی ایران نامه انجمن جمعیت«انتشار سومین شماره مجله . 11

  هاي ادواري انجمن  سخنرانی) ج

  سخنران  تاریخ  عناوین سخنرانی  شماره

  دکتر محمدجالل عباسی شوازي  8/12/1379  تر از حد جانشینی در ایران باروري پایینعالئم   1

2  
ومیـر   ومیر اوان تولد و مرگ هاي مرگ بررسی تطبیقی شاخص 

  مادران
  اکبر پایدارفر دکتر علی  30/2/1380

  دکتر جواد صالحی اصفهانی  8/3/1380  زمانبندي موالید  3
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  سخنران  تاریخ  عناوین سخنرانی  شماره

  دکتر مهدي امانی  13/3/1380   در ایرانشناسی نگاهی به سیر تکوینی جمعیت  4

5  
برابري جنسی و انتقال موالید با تأکید بر کـاهش بـاروري در             

  ایران
12/4/1380  Professor Peter Mc 

Donald

  دکتر محمدجالل عباسی شوازي  23/10/1380  تحوالت اخیر و آینده باروري در ایران  6

 Professor Peter Mc  3/2/1381  باروري پایین، درهم آمیختن نظریه و عمل  7
Donald  

  اهللا زنجانی دکتر حبیب  3/3/1381  معرفی راهبرد ملی مسکن جوانان  8

9  
ــش  ــتغال دان ــشهاي اش ــان    چال ــر زن ــد ب ــا تأکی ــان ب آموختگ

  تحصیلکرده
  پور دکتر شهال کاظمی  31/3/1382

10  
ــردم ــاي مـ ــدگان  رویکردهـ ــات پناهنـ ــناختی در مطالعـ : شـ

  هندگان افغانی در ایرانهاي اولیه از پنا یادداشت
19/8/1382  Dr Diana Glaze brook

Dr Marie Ladier Fouladi  5/11/1382  هاي تغییرات اجتماعی باروري به عنوان یکی از شاخص  11

Professor Arland Thornton  6/2/1383  شناسی ازدواج در کشورهاي غربی جمعیت  12

Professor Arland Thornton  7/2/1383  اي و تغییر خانواده آلیسم توسعه ایده  13

Dr Jean Cloud Chesnaise  15/9/1383  آیا انتقال دوم باروري وجود دارد؟: باروري بعد از انتقال  14

15  
ومیـر کودکـان در       هاي اجتماعی اقتـصادي مـرگ       کننده  تعیین

DHSهاي  تحلیلی از داده: ایران
  دکتر فرخ مصطفوي  24/11/1383

16  Trends in delayed marriage, non-marriage 
and divorce in East and South –East Asia

  Professor Gavin Jones  

17  China's Demography: Future Challenges for 
Economic Development

27/1/1384  Professor Peter Mc Donald  

18  Asymptotic Population Indicators and a 
Glance at the Population of Iran

  دکتر مهدي امانی  26/2/1384

19  

Transnational networks and sustainable 
reintegration of Afghan migrants in Iran: 
Case studies in Tehran, Mashhad and 

Zahedan

17/2/1384  

دکتر محمدجالل عباسی شوازي، 

 دکتر غالمرضا  دکتر دایانا گلزبروك،

حسین محمودیان، جمشیدیها، دکتر 

  رسول صادقی

20  The changing Context of Marriage Decisions 
in East and Southeast Asia

8/12/1383  Professor Gavin Jones

21  
Migration and Urbanization in Pakistan and 
its impact on fertility: a case study of 

Karachi city, Pakistan
8/12/1383  Mehtab Karim Professor

  دکتر احمد کتابی  24/10/1384  هاي ایران قحطی  22



نگاشت نهادي و دانشی وضع موجود و مطلوب جمعیت در ایران

 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

461

  سخنران  تاریخ  عناوین سخنرانی  شماره

  دکتر جواد صالحی اصفهانی  13/10/1384  تحلیل نسلی درآمد و مصرف در ایران  23

  دکتر محمد میرزائی  15/11/1384  از تعادل بیولوژیک تا تعادل اکولوژیک جمعیت  24

  سم پوررضادکتر ابوالقا  13/12/1384  بهداشت سالمندان  25

  دکتر محمود قاضی طباطبایی  2/2/1385  خشونت علیه زنان  26

27  THE FUTURE OF THE PLANET FROM A 
DEMOGRAPHER'S PERSPECTIVE

6/3/1385  Dr.John cleland

هاي جمعیتـی آسـیا و اقیانوسـیه از بـدو             ي مرکز مطالعات و پژوهش    ها  فعالیت

  )1380 ـ 1386( تاکنون تأسیس

  ي علمی و آموزشی ها تفعالی )الف

هاي آموزشی کوتاه مدت     مرکز سعی کرده با دعوت از متخصصین ایرانی مقیم خارج هر ساله کارگاه             1380از سال   

هـاي اجرایـی      هـا و کارشناسـان سـازمان        هاي جدید تحلیل جمعیت به کمک هیأت علمی دانـشگاه           را براي آموزش روش   

  . تشکیل دهد

  : باشد  توسط مرکز به شرح ذیل میهاي آموزشی برگزار شده کارگاه

شناس دانشگاه تهـران و همکـار         ـ تشکیل سمینار یک روزه با شرکت آقاي دکتر مهدي امانی استاد سابق جمعیت             

  ،1380در سال ) مقیم فرانسه(المللی  هاي بین سازمان

شـیراز و اسـتاد فعلـی    اي به کمک آقاي دکتر آقاجانیان استاد سـابق دانـشگاه    ـ تشکیل کارگاه آموزشی یک هفته   

  ،1380دانشگاه کارولیناي شمالی در سال 

 نفـر از  30بـا شـرکت   » هـاي جمعیتـی     براي تحلیـل داده    Excelافزار    استفاده از نرم  «ـ برگزاري کارگاه آموزشی     

 سـازمان ثبـت احـوال، مرکـز آمـار ایـران، سـازمان مـدیریت و                   کارشناسان وزارت بهداشت، درمان و آمـوزش پزشـکی،        

هاي تهران و شهید بهـشتی توسـط آقـاي             اساتید و دانشجویان دانشگاه     کل بیمه خدمات درمانی تهران،       اداره  ریزي،  هبرنام

  ،1381دکتر آقاجانیان در سال 

شناسی ایران تحت عنوان تحـوالت و آینـده جمعیـت ایـران در      ـ کمک به برگزاري اولین همایش انجمن جمعیت      

  ،1381بهمن 

آموزشی مربوط به ارزیابی و تحلیل جمعیت توسط معاون آموزشی و اعـضاء هیـأت علمـی و                  ـ برگزاري دو کارگاه     

  ،1382پژوهشی مرکز در سال 

شناسی ایران بـا شـرکت        المللی اسالم و جمعیت با همکاري دانشگاه تهران، انجمن جمعیت           ـ برگزاري سمینار بین   
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  ،1383، بنگالدش و مصر در اسفند نظران از کشورهاي آمریکا، استرالیا، پاکستان اساتید و صاحب

شناسی ایران و دانشگاه شیراز تحت عنوان مسائل جمعیـت            ـ همکاري در برگزاري دومین همایش انجمن جمعیت       

  ،1383ایران با تأکید بر جوانان در اردیبهشت 

توسـط  هاي تحلیل جمعیت با شرکت تعدادي از محققین و کارشناسـان جمعیتـی                ـ برگزاري کارگاه آموزشی روش    

  ،1384آقاي دکتر آقاجانیان در خرداد 

  ،)2005 ـ 2009(ـ همکاري با صندوق جمعیت ملل متحد و برنامه پنج ساله آینده آن 

شناسی و مرکز آمار ایـران تحـت عنـوان منـابع آمارهـاي                ـ همکاري در برگزاري سومین همایش انجمن جمعیت       

  ،1384جمعیتی با تأکید بر سرشماري در آذرماه 

ري با صندوق جمعیت سازمان ملل در برگـزاري همـایش دو روزه تنظـیم محورهـاي پژوهـشی در زمینـه          ـ همکا 

  جمعیت و توسعه، جنسیت و بهداشت باروري با دفتر صندوق جمعیت در خرداد،

) IUSSP(شناسـی   رئیس انجمن مطالعات علمی جمعیـت  (ـ برگزاري نشست علمی و سخنرانی آقاي دکتر کلیلند          

  .1385دیبهشت در مرکز در ار

  هاي پژوهشی درون سازمانی طرح

  یافته   خاتمه)الف

  نویسنده  سال  عنوان

مستندسازي و تعیین عوامل مؤثر بر کاهش باروري و رشـد جمعیـت در ایـران در دهـه                   . 1

  گذشته
  دکتر شیرین احمدنیا  1381

  شناس نادر مطیع حق  1381  پزشکیالتحصیالن دانشگاهی با تأکید بر گروه  بررسی وضعیت اشتغال و بیکاري فارغ. 2

  دکتر بهروز نبئی  DHS  1381هاي اولیه طرح  سازي داده آماده. 3

  دکتر بهرام دالور  1382  بررسی عوامل مؤثر بر جمعیت و سالمت در ایران. 4

 ازدواج و تنظـیم خـانواده،    هاي تحصیل، حوزه( نگرش و گرایشات جوانان    بررسی هویت، . 5

  در شهر تهران) غت اوقات فرا اشتغال،
  دکتر شیرین احمدنیا  1382

  دکتر محمد طبیبیان  1383  مباحث نظري و نتایج آماري در مورد فقر و توزیع درآمد در ایران. 6

  دکتر غالمعلی فرجادي  1383  آموزش عالی، اشتغال و رشد. 7

  دکتر فرخ مصطفوي  DHS1383ي ها تحلیل داده: ومیر کودکان در ایران عوامل اجتماعی، اقتصادي مؤثر بر مرگ. 8

  پور دکتر شهال کاظمی  1383  باروري و مهاجرت. 9
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  نویسنده  سال  عنوان

  1383  طرح بررسی ابعاد فرهنگی جمعیت. 10
 یونسکو در   ملی کمیسیون

  ایران

  پور دکتر شهال کاظمی  ـ  شناسی تألیف کتابنامه تشریحی جمعیت. 11

هـاي منـاطق روسـتایی     تـرك باروري افتراقی و عوامل مؤثر بـر آن در بـین کردهـا و            . 12

  شهرستان ارومیه
  حاتم حسینی  1383

  شناس نادر مطیع حق  1383  هاي گذشته جمعیت در ایران بینی اي و پیش بینی جمعیت ایران و بررسی مقایسه پیش. 13

هاي مربوط به ضایعات باروري و عوامل اجتماعی جمعیتی مؤثر بر    تجزیه و تحلیل داده   . 14

  DHS نتایج طرح آنها با استفاده از
   زیناب حسن عینی  1383

هاي  هاي بخش بهداشت و درمان و مطالعه سهم دولت و خانوار در هزینه بررسی هزینه. 15

  این بخش
  ابراهیم عظیمی  1384

  سید معاون رضوي  1384  ارتباط تأمین مالی در نظام سالمت و فقر در ایران. 16

  دکتر محسن نقوي  1383  و عوامل آنومیر کودکان در ایران، روند، علل  مرگ. 17

هـا و تهیـه راهنمـاي     هاي توسعه پایدار در سطح کل کـشور و اسـتان      محاسبه شاخص . 18

  محاسبه آنها
  خانم هما آقا  1384

  دکتر شیرین احمدنیا  1385  ها، رضایتمندي و عملکرد انگیزه: بهورزان ایران. 19

  توکل آقایاري هیر  1384  ها یران به تفکیک استاني در ا برآورد غیرمستقیم نرخ سقط جنین عمده. 20

  محمود مشفق  1385  هاي مهاجر کارگران شهر تهران بررسی وضعیت اقتصادي ـ اجتماعی و جمعیتی گروه. 21

محیطـی     فرهنگـی و زیـست      هاي جمعیتی، اقتـصادي، اجتمـاعی،         مطالعه جامع ویژگی  . 22

  شهر تهران کالن
  پور شهال کاظمی  1385

  دکتر محمد توکل  1382  ها در مسیر جاده ابریشم  مطالعاتی جاده ابریشم و جوانان و گفتگوي تمدنطرح. 23

المللی توسعۀ    طرح توسعۀ گردشگري فرهنگی و طبیعی ماسوله در چارچوب برنامۀ بین          . 24

  گردشگري فرهنگی و طبیعی مناطق کوهستانی آسیاي میانه و جنوبی
  دکتر محمد توکل  1383

  دکتر محمد توکل  ـ  ها و حقوق بشر ها، تفاوت  المللی حقوق بشر تحت عنوان هویت ي همایش بینبرگزار. 25

  دکتر محمد توکل  1383  نقش زنان در حفظ و انتقال میراث معنوي. 26

  دکتر محمد توکل  ـ  برگزاري کنگره اخالق زیستی. 27

  حسن عینی زیناب  1384  نان نخبهگرایش به مهاجرت و ترك کشور در بین جوانان با تأکید بر جوا. 28

هاي اجتماعی، اقتـصادي و بهداشـتی         زمینه: بررسی ابعاد سالخوردگی جمعیت در ایران     . 29

  آن
  شناس نادر مطیع حق  1384
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  نویسنده  سال  عنوان

  هما آقا  1385  بررسی ساختار اقتصادي ـ اجتماعی و روانی سالمندان در شهر تهران. 30

  ابوالقاسم پوررضا  1385  ارزیابی برنامه تنظیم خانواده در ایران. 31

مرور و تحلیلی بر مطالعات     ) هاي فرسوده   بافت(احیاء و بازسازي مناطق محروم شهري       . 32

  هاي احیاء و بازسازي مناطق محروم شهري و طرح
1385  

یونسکو  ملی  کمیسیون 

  )دکتر محمد توکل(

  ناهید صالحی  1385  بررسی وضعیت اشتغال و بیکاري زنان. 33

  طیبه طاهریان فرد  1385  هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی تمایل به سزارین کننده تعیینبررسی . 34

  دکتر محمد طبیبیان  1385  تهیه اطالعات جغرافیایی کشور به تفکیک شهرستان. 35

  مرحله تصویب نهایی ) ب

  نویسنده  سال  عنوان  ردیف

  یروزفرغالمحسین ف  1385  مروري بر مدیریت توسعه روستایی در ایران  1

2  
التحـصیالن   بررسی و تجزیه و تحلیل وضعیت اشتغال در ایران با تأکیـد بـر فـارغ        

  دانشگاهی
  غالمعلی فرجادي  1385

3  
فارس بر وضـعیت همـسران        تأثیر مهاجرت کاري مردان به کشورهاي حوزه خلیج       

  آنها
  حسینی جمیله علی  1385

  حمان خاکبانر  1385  مروري بر پدیده فقر و توزیع درآمد در ایران  4

  رحیم رضائی  1385  تعیین حوزه نفوذ کالن شهر تهران  5

6  
  پیامدهاي جمعیتـی تغییـر سـاختار سـنی جمعیـت در کـشورهاي عـضو سـازمان                 

  )ECO(هاي اقتصادي  همکاري
  شناس حق نادر مطیع  1386
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  هاي درون سازمانی در دست اجرا  طرح) ج

  نویسنده  سال  عنوان  ردیف

  محمد توکل  1383  ریزي جمعیتی شهري و حیاتی براي دریاي خزر حلی و برنامهمدیریت منسجم سا  1

  شیرین احمدنیا  1384  بررسی فرهنگی، اجتماعی درك تجربه سرطان سینه در زنان مبتال  2

  Hand Book of Population1384ترجمه کتاب   3

: زیرنظر شوراي سردبیري

امیرهوشنگ مهریار، محمد 

میرزایی و غالمعلی 

  اديفرج

4  
هاي داخلی و    بررسی ابعاد مختلف مهاجرت   : انتقال مهاجرت و شهرنشینی در ایران     

  رابطه آن با تغییرات شهرنشینی
  محمود مشفق  1386

5  
هاي خانواده ساکن شهرستان شـیراز کـه    گیري نحوه مشارکت همسران در تصمیم  

  کنند هاي بهداشت باروري و تنظیم خانواده استفاده می از برنامه
  دکتر بهرام دالور  1385

6  
هاي ایران به تفکیک نقاط شهري و روسـتایی و            محاسبه جدول عمر کامل استان    

  هاي کشور ومیر در امید به زندگی در استان هاي مرگ تعیین اثر علت
  هما آقا  1385

7  
هـاي    هاي جمعیتی، بهداشتی و رفـاهی در اسـتان          تحلیل و بررسی عمیق شاخص    

  یمایش جمعیت و سالمتهاي پ کشور براساس داده
  علی یاراحمدي  1385

  دکتر محمد میرزایی  1385  بررسی علل، عوامل و آثار و پیامدهاي افزایش سن ازدواج دختران در ایران  8

  پور دکتر شهال کاظمی  1385  بررسی کار غیررسمی زنان  9

10  
ریزي جمعیتی شهري و حیاتی براي دریاي خـزر           مدیریت منسجم ساحلی و برنامه    

  ر منطقه مازندراند
  محمدحسین مالیانی  1385

  مهدي رضائی  1385  سنت، نوسازي و خانواده در میان ایاالت منگور و گورك شهرستان مهاباد  11

  دکتر بهرام دالور  1385  بررسی عوامل مؤثر بر سزارین در جمهوري اسالمی ایران  12

13  
 ایران و عوامل مؤثر بر میزان ادغام اجتماعی ـ اقتصادي مهاجران افغان در جامعه 

  )مطالعه موردي مهاجران ساکن شهر تهران(آن 
  محمد امیري  1385

  دکتر امیرهوشنگ مهریار  1386  هاي قبلی  و مقایسه آن با سرشماري1385تجزیه و تحلیل نتایج اولیه سرشماري   14
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  )خاتمه یافته(هاي پژوهشی بدون سازمانی  طرح) د

  نویسنده  ردادسازمان طرف قرا  سال  عنوان

  سازمان ملی جوانان  1384  هاي جوانان ها و نگرش پیمایش ارزش. 1
دکتر امیرهوشنگ 

  مهریار

هاي ایران    هاي ارزیابی سرشماري    مطالعه تطبیقی شیوه  . 2

مدل کاربردي براي سرشـماري     : و سایر کشورهاي جهان   

   ایران1385

1385  

پروژه جمعیت و توسعه دانشگاه 

ی صندوق تهران با حمایت مال

  جمعیت سازمان ملل

  شناس  حق نادر مطیع

ــه  . 3 ــت و زمین ــالخوردگی جمعی ــاد س ــی ابع ــاي  بررس ه

  اجتماعی، اقتصادي و جمعیتی آن در ایران
1385  

پروژه جمعیت و توسعه دانشگاه 

صندوق مالی تهران با حمایت 

جمعیت سازمان ملل

دکتر امیرهوشنگ 

  مهریار

ان و آثـار و پیامـدهاي   شهرها در ایـر  روند توسعه کالن . 4

  اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی آن
1385  

پروژه جمعیت و توسعه دانشگاه 

صندوق مالی تهران با حمایت 

جمعیت سازمان ملل

دکتر شهال 

  پور کاظمی

بررسی وضعیت جمعیت، ازدواج و طالق جوانان ایـران        . 5

  1385در سال 
  سازمان ملی جوانان  1386

دکتر شهال 

  پور کاظمی

  در دست اجرا)  ه

  نویسنده  سازمان طرف قرارداد  سال  عنوان

 در  1385تجزیه و تحلیل و ارزیابی نتـایج سرشـماري          . 1

زمینه موضوعات جمعیتی مربـوط بـه جوانـان و مقایـسه            

  1375 و 1365، 1355هاي  تطبیقی آن با سرشماري سال

  سازمان ملی جوانان  1386
دکتر شهال 

پور کاظمی

  1386  ي اشتغال و بیکاري ها ستنقد و ارزیابی سیا. 2

پــروژه جمعیــت و توســعه دانــشگاه 

تهــران بــا حمایــت مــالی صــندوق 

  جمعیت سازمان ملل

دکتر شهال 

پور کاظمی

بررسی ابعاد تغییرات ساختار سنی جمعیـت در ایـران و       . 3

  پنجره جمعیتی آن
1386  

پــروژه جمعیــت و توســعه دانــشگاه 

صــندوق مــالی تهــران بــا حمایــت 

مان مللجمعیت ساز

  محمود مشفق

ارزیابی نتـایج سرشـماري عمـومی نفـوس و مـسکن            . 4

 از طریــق آمارهــاي ثبتــی ســازمان ثبــت احــوال،  1385

  هاي قبلی اي و نتایج سرشماري هاي نمونه آمارگیري

سازمان ثبت احوال کشور  1386
دکتر شهال 

  پور کاظمی
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  ترجمه) و

  مترجم  سال  عنوان

  پور و اوشا حاتمی دکتر شهال کاظمی  1383  2000 بررسی سال انداز جمعیت جهان، چشم. 1

  شناس نادر مطیع حق  1385تابستان   2004بازنگري سال : اندازهاي جمعیت جهان چشم. 2

  )فارسی(ها  گزارش) ز

  نویسنده  سال  عنوان

  1381  هاي مختلف کشور  بررسی تطبیقی نرخ اشتغال و بیکاري جمعیت فعال در استان. 1
ع نادر مطی

  شناس حق

هاي عمدة جمعیتی و توسعه انسانی کشورهاي مسلمان در نیمـه اول قـرن                بررسی شاخص . 2

21  
1382  

نادر مطیع 

  شناس حق

  1385  هاي اشتغال زنان تحصیلکرده در ایران چالش. 3
دکتر شهال 

  پور کاظمی

سایه آن نگاهی به وضع موجود و آیندة احتمالی جمعیت و توسعه در ایران و کشورهاي همـ             . 4

  در آستانۀ هزاره سوم میالدي
1385  

نادر مطیع 

  شناس حق

: بررسی سـطح فعالیـت اقتـصادي و خـصوصیات شخـصی و اجتمـاعی کودکـان در ایـران            . 5

  ها ها و چالش واقعیت
1385  

نادر مطیع 

  شناس حق

  1386پاییز  1359شدگان کنکور سراسري تا سال  نگري تعداد داوطلبان و پذیرفته آینده. 6
ر شهال دکت

  پور کاظمی

  انگلیسی) ح

ByYearTitle

A.H. Mehryar20011. Islam and family planning: the Shiite Perspective;

A.H. Mehryar, B.Delavar, 
G.A.Farjadi, M.Hossein –
Chavoshi, M. Naghavi& M. 
Tabibian

2001
2. Iranian miracle: how to raise CPR to over 70% and 
cut TFR by two – thirds in less than a decade?

A.H. Mehryar, G.A.Farjadi & 
M. Tabibian

2002
3. Labor force participation of women in Iran: Trends 
and covariates.

Shirin Ahmad - nia2002
4. Working mothers and their health in Tehran; A 
quantitative study within the field of medical 
sociology.

A.H. Mehryar, A. Aghajanian, 
Shirin Ahmad – nia & 

2002
5. Women's Education, and labor force participation 
and Fertility Decline in Iran.
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ByYearTitle

F.Tajdini

A.H. Mehryar, H. Agha, 
F.Mustafavi & F.Tajdini

2002
6. Men and family planning in Shiraz, Iran: A 
Summary of Main Findings.

A.H. Mehryar, Farzaneh 
(Nazy) Roudi, A. Aghajanian, 
F.Tajdini

2002
7. Family Planning in the Islamic Republic of Iran: A 
Historical Review

A.H. Mehryar2003
8. Demographic and health survey of Iran, 2000: A 
summary of main findings;

A.H. Mehryar, Shirin Ahmad 
– Nia, A. Aghajanian & K. 
Shadpour

2003
9. Primary health care and Rural Poverty Eradication 
in the Islamic Republic of Iran;

A.H. Mehryar, H. Agha, M. 
Jazayeri & F. Mustafavi

2003
10. Men and family Planning: A review of Iranian 
experiences and Achievements.

A.H. Mehryar, H. Eini –
Zinab.

2004
11. Teenage Marriage, Pregnancy, Contraception, and 
Fertility in the Islamic Republic of Iran;

A.H. Mehryar, H. Eini –
Zinab & B. Delavar.

2004
12. Pregnancy Wastage in Iran: A Retrospective Crass 
– Sectional Study of Extent and Major Correlates.

A.H. Mehryar, Shirin Ahmad 
– Nia.

2004
13. Age – Structural Transiton in Iran (Short and long 
– term Consequences of Drastic Fertility Swings 
during the Final Decades of Twentieth Century)

A.H. Mehryar, H. Eini –
Zinab & B. Delavar.

2004
14. Non – users in a High Contraceptive Prevalence 
Setting: Iran

A.H. Mehryar, Shahla 
KazemiPour, H. Eini – Zinab 
& B. Delavar.

200415. Migration and Reproductive Health in Iran;

A.H. Mehryar, Shirin Ahmad 
– Nia, B. Delavar,&, H. Eini –
Zinab

  
16. Caesarean Section in Iran: Prevalence and Socio –
Demographic Correlates

A.H. Mehryar, Shahla 
KazemiPour, H. Eini – Zinab, 
B. Delavar, A. Aghajanian & 
Shirin Ahmad - Nia

200517. Sterilization in Iran: Prevalence and Correlates;

A.H. Mehryar, Shahla 
KazemiPour, H. Eini – Zinab, 
B. Delavar, A. Aghajanian & 
Shirin Ahmad - Nia

2005
18. Continuing use of a traditional method 
(withdrawal) in a high contraceptive prevalence 
country, Iran: correlates and consequences.

A.H. Mehryar.  
19. Idelogical basis offertility changes in post –
revolutionary Iran: Shiite teachings vs. Pragmatic 
considerations.

A.H. Mehryar, , Shirin 
Ahmad – nia, G.A.Farjadi, 
M.Jazayeri, Shahla 
KazemiPour & M. Tabibian

2006
20. Rapid Fertility Decline and Age – Structural 
Transtion in Iran: Causes and Consequences

A.H. Mehryar, , Shirin 
Ahmad – nia, B. Delavar, 
M.Naghavi & A. Pourreza

2006
21. Iranian Success Story in Family Planning: 
Evidence and Explanation
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  )یافته خاتمه(ها  نامه پایان) ط

  نویسنده  دوره  سال  عنوان

  ارشد کارشناسی  1385  بررسی تأثیر عوامل جمعیتی ـ اجتماعی مؤثر بر شدت ناامنی غذایی. 1
جمیله 

حسینی علی

سـازي   بررسی اثر توسعه آموزش بر فقر و نابرابري در ایران در قالب یک مدل شبیه . 2

  خرد
ظم علوياعارشد کارشناسی  1385

گیـري خـانوار بـر     برآورد نقش ترکیب جمعیتـی، آمـوزش و توزیـع قـدرت تـصمیم      . 3

  هاي بهداشتی ـ درمانی هزینه
  گلناز صدیقارشد کارشناسی  1385

  آزاده علیزادهارشد کارشناسی  1386  بررسی عوامل جمعیتی و اجتماعی مؤثر بر فقر مادي با رویکرد جنسیتی. 4

  در دست اجرا) ك

  نویسنده  دوره  سال  عنوان

منصور شریفی  دکترا1386  بررسی تأثیر عوامل جمعیتی براساس مطبوعیت محیطی در شهروندان تهرانی. 1

نـشینی در   بررسی تأثیر مهاجرت به مرکز استان از مناطق پیرامونی بر انـواع حاشـیه        . 2

  شهر شیراز
1386

  کارشناسی

ارشد
محمدرضا نیرو

 سال  5ومیر کودکان زیر       جمعیتی مؤثر بر سالمت و مرگ      بررسی عوامل اجتماعی و   . 3

  هاي مختلف در ایران به تفکیک استان
1386

کارشناسی 

ارشد 
  صفیه میرزایی

  1386  هاي ایران کیفیت آمارهاي جمعیتی و سطح توسعه اقتصادي ـ اجتماعی استان. 4
کارشناسی 

ارشد 
  کاوه باباجانی

  1386  شناختی مؤثر بر حمایت بین نسلی یتشناختی و جمع بررسی عوامل جامعه. 5
کارشناسی 

ارشد 
  زینب کریمی

  هاي چاپ شده مرکز لیست کتاب) ل

  نویسنده  انتشار سال   موضوع  ردیف

1  
گـام بـرآورد      بـه   راهنماي گـام  (هاي جمعیتی     هاي غیرمستقیم برآورد شاخص     روش

  )میر کودکان و مرگ
  ترجمه حاتم حسینی  1382

2  
مجموعـه مقـاالت اولـین همـایش انجمـن          (نده جمعیت ایران    تحوالت اخیر و آی   

  )شناسی جمعیت
1383  

ــات و  مرکـــز مطالعـ

هــــاي   پــــژوهش 

جمعیتـــی آســـیا و  

کمیتـــه (اقیانوســـیه 
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  نویسنده  انتشار سال   موضوع  ردیف

  )علمی همایش

3  
هاي   هاي تهران طی سال     شناسی در دانشگاه    هاي جمعیت   نامه  بررسی تحلیل پایان  

1380تا1340
1383  

دکتــر محمــدجالل  

  عباسی شوازي

  دکتر محمد میرزائی  1384  )ده مقاله(عیت و توسعه با تأکید بر ایران جم  4

  1384  شناسی مبانی جمعیت  5
ــهال   ــر شـــ دکتـــ

  پور کاظمی

  ترجمه حاتم حسینی  Demproj(  1384(بینی جمعیت  افزار پیش نرم  6

7  
مجموعه مقاالت دومین همایش    (بررسی مسائل جمعیتی ایران با تأکید بر جوانان         

  )شناسی انجمن جمعیت
1384  

ــات و  مرکـــز مطالعـ

هــــاي   پــــژوهش 

جمعیتـــی آســـیا و  

کمیتـــه (اقیانوســـیه 

  )علمی همایش

  ترجمه حاتم حسینی  1385  شناختی هاي جمعیت روش  8

9  
چالشها و راهکارها   : منابع آمارهاي جمعیتی با تأکید بر سرشماري نفوس و مسکن         

  )شناسی مجموعه مقاالت سومین همایش انجمن جمعیت(
1386  

ــات و مرکـــز  مطالعـ

هــــاي   پــــژوهش 

جمعیتـــی آســـیا و  

کمیتـــه (اقیانوســـیه 

  )علمی همایش

  هاي آموزشی کارگاه) م

  تاریخ برگزاري   آموزشی عنوان کارگاه  ردیف

  17/5/1381 تا Five – Five12/5/1381افزار  بینی جمعیت با استفاده از نرم هاي پیش روش  1

  25/4/1382 تا Excel21/4/1382ار افز هاي تحلیل جمعیتی با استفاده از نرم روش  2

  1/4/1383 تا 31/3/1383ریزي شناسی و برنامه هاي جمعیت مدل  3

  9/12/1383  اسالم و جمعیت  4

  4/5/1385 تا 17/4/1385  جمعیت، جنسیت و توسعه  5

  17/5/1385 تا 12/5/1385  الگوسازي جمعیتی  6
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  هاي تخصصی ها و نشست سخنرانی) ت

  سخنران  نشست/ نیموضوع سخنرا  ردیف
تاریخ 

  برگزاري

1  
شناسـی   نشست علمی بـا حـضور هیـأتی از متخصـصین جمعیـت           

  )INED(فرانسه 
  8/1383  ـ

2  
شناسـان مـشهور      نشست علمی با حضور پروفسور شنه از جمعیـت        

  فرانسوي
  10/1383  شنه

  5/2/1385  تاش رکسانا بهرامیجنسیت و جهانی شدن  3

4  
International Family Planning: Time for a 

Renaissance
  دوره رنسانس: تنظیم خانواده جهانی

  جان کلیلند

)John Cleland(  
7/3/1385  

  نشست تخصصی گفتگوي سیاستی مسائل سالمندان  5

 دکتر میرزائی ـ  دکتر مهریار ـ

دکتر محمودیان و نمایندگان 

  هاي مرتبط سازمان

1/11/1385  

  20/8/1386   معماریانیعزیزاهللا  شناسی کاوي در جمعیت داده  6

7  
هـاي جمعیتـی      هـا و جابجـایی      نشست تخصصی بررسی مهاجرت   

  )ها و راهکارها مسائل، چالش(جوانان 

پور ـ آقاي  دکتر کاظمی

  شناس و آقاي مشفق حق
6/9/1386  

  1386دیماه   ـ  نشست تخصصی بررسی وضعیت طالق جوانان  8

  1386 دیماه26  ـ  ال در ایراننخستین نشست راهبردهاي اجتماعی ـ فرهنگی اشتغ  9

  شناسی هاي جمعیت نامه نتایج تحقیق بررسی تحلیلی پایان

  ها برحسب موضوع به تفکیک جنس و مقطع تحصیلی نامه توزیع درصد فراوانی پایان. 4جدول 

  مقطع تحصیلی  جنس

  موضوع

  دکتري  ارشد کارشناسی  کارشناسی  مجموع  پسر  دختر

  ـ  9/3  0/12  9/6  2/5  1/11  ازدواج و طالق

  3/14  5/30  0/6  6/20  6/20  6/20  باروري

  6/28  5/19  0/8  2/14  8/14  7/13  بهداشت و تنظیم خانواده
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  مقطع تحصیلی  جنس

  موضوع

  دکتري  ارشد کارشناسی  کارشناسی  مجموع  پسر  دختر

  3/14  5/5  6/9  3/7  7/9  1/6  جمعیت و اشتغال

  ـ  3/2  ـ  4/1  6/0  2/3  جمعیت و آموزش

  ـ  9/3  4/8  5/5  5/6  2/3  جمعیت و توسعه

  ـ  6/1  6/9  6/4  6/2  5/9  جمعیت و شهرنشینی

  ـ  8/0  ـ  5/0  6/0  ـ  معیت و مسکنج

  ـ  9/3  3/6  7/3  9/3  2/3  رشد جمعیت

  3/14  6/1  9/6  5  3/1  3/14  زنان

  ـ  2/1  ـ  5/0  ـ  6/1  هاي جمعیتی سیاست

  6/28  0/18  ـ  5/11  3/12  5/9  ومیر مرگ

  ـ  3/6  1/2  4/1  5/4  2/3  مهاجرت

  ـ  3/2  7/33  3/14  4/17  3/6  ها هاي جمعیتی استان  ویژگی

  عدادمجموع ت

  درصد

63  

100  

155  

100  

218  

100  

83  

100  

128  

100  

7  

100  

  ها برحسب موضوع به تفکیک دانشگاه نامه توزیع درصد فراوانی پایان. 5جدول 

  دانشگاه

  موضوع
  کل  پزشکی ایران علوم  شهید بهشتی  مدرس تربیت  تهران

  6/44  0/2  0/1  9/6  7/34  باروري

  7/30  9/2  ـ  0/5  8/22  بهداشت و تنظیم خانواده

  8/24  1/1  ـ  9/5  8/17  ومیر مرگ

  مجموع تعداد

  درصد

76  

2/75  

18  

8/17  

1  

0/1  

6  

6/0  

101  

0/100  
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  شناسی سرفصل دروس دوره دکتري جمعیت

  هاي غیرمستقیم برآوردهاي جمعیتی روش

   نظري:نوع واحد 2 :تعداد واحد

  افزارهاي متناسب هاي تحلیل آماري پیشرفته و نرم  روش:نیاز پیش

هاي جمعیتی و کاربرد آن در مطالعات  هاي غیرمستقیم برآورد سنجه  آشنایی کامل دانشجویان با فنون پیشرفته و جدید روش  :فهد

  مرور آخرین مقاالت و مجالت معتبر. شناختی و تحقیقات جمعیت

  ) ساعت34 (:سرفصل درس

  ـ آشنایی با فنون غیرمستقیم برآوردهاي جمعیتی

  هاي پایه برآورد ـ ارزیابی منابع و داده

  هاي غیرمستقیم برآورد باروري ـ آشنایی با تمام روش

  ومیر هاي غیرمستقیم برآورد مرگ ـ آشنایی با تمام روش

  هاي شهرنشینی و شهرگرایی هاي برآورد مهاجرت و توزیع و بخشایش جمعیت، شاخص ـ روش

  جمعیت، منابع و توسعه پایدار

   نظري:نوع واحد 2 :تعداد واحد

  هاي خاص جمعیت ریزي جمعیت و نظریه  برنامه:نیاز پیش

افزایش توانایی تحلیل دانشجو در بررسی چگونگی و نحوه ارتباط میـان جمعیـت، منـابع و توسـعه پایـدار در جوامـع داراي               : هدف

  .هاي مختلف جمعیتی که در مراحل متفاوتی از توسعه اقتصادي و اجتماعی قرار دارند  ویژگی

  )اعت س34(: سرفصل درس

  از تئوري تا عمل: ـ توسعه پایدار

  ـ روند تغییرات جمعیت در مقایسه با توزیع منابع

  زیست، منابع انرژي و توسعه پایدار ـ جمعیت، محیط 

  المللی و توسعه پایدار هاي داخلی و بین ـ شهرنشینی، مهاجرت

  المللی در تداوم توسعه پایدار هاي بین ـ نقش و اهمیت همکاري

  شناسی س دوره دکتري جمعیتسرفصل درو

  هاي خاص جمعیت نظریه

   نظري:نوع واحد 2 :تعداد واحد

  شناختی هاي معاصر جامعه  نقد نظریه:نیاز پیش

هاي نظري و تئوریک دانشجویان در زمینه موضوعات و مسائل جمعیتـی از طریـق بررسـی و تحلیـل و نقـد                          تعمیق دیدگاه  :هدف

  .ان و متأخرینها و نظریات جمعیتی پیشینی دیدگاه

  ) ساعت34 (:سرفصل درس
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  )فالسفه و متفکرین اجتماعی(ـ بررسی و نقد نظریات پیشینیان 

  )مالتوس پس از او(ـ بررسی و نقد نظریات متأخرین 

  ها و نظریات جمعیتی متفکرین مسلمان ـ بررسی و نقد دیدگاه

  شناختی در حال حاضر ـ تبیین وضعیت تئوریک و نظریات جمعیت

  ت جمعیتی ادیان و مذاهبـ نظریا

  جمعیت و بهداشت

   نظري:نوع واحد 2 :تعداد واحد

  هاي خاص جمعیت  نظریه:نیاز پیش

. هاي بهداشتی مورد بحث قـرار خواهـد گرفـت           در این درس ارتباط علوم اجتماعی با علوم پزشکی و نتایج جمعیتی سیاست            : هدف

  . بهداشتی نیز از ابعادي است که در این درس به آن پرداخته خواهد شدریزي و توسعه هاي تحقیقاتی الزم براي برنامه زمینه

  ) ساعت34(: سرفصل درس

  با علوم پزشکی و بهداشت) به طور خاص(شناسی  و جمعیت) به طور عام(ـ ارتباط علوم اجتماعی 

  هاي اقتصادي و اجتماعی مؤثر بر بهداشت مادر و کودك ـ زمینه

   تنظیم خانوادههاي جمعیتی، بهداشت و ـ سیاست

  ـ اختالل در سالمتی و رابطه توسعه بهداشت با آن

  ریزي بهداشتی ـ برنامه

  شناسی  جمعیتاسرفصل دروس دوره دکتر) الف

  شناسی هاي معاصر جامعه نقد نظریه

   نظري:نوع واحد 2 :تعداد واحد

   ندارد:نیاز پیش

اي بر نظریات خاص      این درس در واقع مقدمه    . باشد  شناسی می   جامعههاي معاصر در زمینه علوم اجتماعی و           آشنایی با نظریه   :هدف

  .باشد شناسی می جمعیت

  ) ساعت34 (:سرفصل درس

  هاي معاصر و سیر تکوین آنها ـ بررسی نظریه

  هاي معاصر ـ بررسی انواع تقریرات نظریه

  هاي معاصر و تقریرات آنها ـ نقد نظریه

  هاي معاصر ریهـ تحلیل مسائل اجتماعی با استفاده از نظ

  هاي تحقیق پیشرفته روش

   نظري:نوع واحد 3 :تعداد واحد

   ندارد:نیاز پیش

  شناسی هاي خاص جمعیت هاي تحقیق در زمینه علوم اجتماعی با تأکید بر روش ترین روش بررسی و انتقال پیشرفته: هدف

  ) ساعت51(: سرفصل درس

  :نظیر) به زبان انگلیسی(شناسی   معتبر جمعیتـ مطالعه، بررسی و تحلیل آخرین مقاالت علمی مجالت

- Population Studies



نگاشت نهادي و دانشی وضع موجود و مطلوب جمعیت در ایران

 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

475

- Population and Development Review
- Demography

- Population  
  

  افزارهاي متناسب با آن هاي تحلیل آماري پیشرفته و نرم روش

   نظري:نوع واحد 2 :تعداد واحد

   ندارد:نیاز پیش

  افزارهاي متناسب اي تحلیل آماري پیشرفته و نرمه  آشنایی و کار با روش:هدف

  ) ساعت34 (:سرفصل درس

  :هایی براي تدریس انتخاب شود ةاي زیر به تناسب نیاز بخش از زمینه

اي، رگرسیون چند متغیره، روش معمول حـداقل مربعـات، مـدل لوجیـت، مـدل لـوگ خطـی، آنـالیز                 ـ تحلیل عاملی، تحلیل خوشه    

  نالیز تشخیص چندمتغیره، منووا، معادالت ساختاري و لیزرلتشخیص، تحلیل لجستیک، آ

  شناسی سمینار تحقیقات جمعیت

   نظري:نوع واحد 3 :تعداد واحد

  افزارهاي متناسب هاي تحلیل آماري پیشرفته و نرم  روش:نیاز پیش

   و مآخذ تحقیقات جمعیتی در ایرانافزایش توان تجزیه و تحلیل موضوعات و مسائل جمعیتی و بسط آگاهی آنان نسبت به منابع: هدف

  ) ساعت51(: سرفصل درس

  هاي پژوهشی مرتبط با جمعیت ـ مروري بر زمینه

در ...) ومیـر و  بـاروري، مـرگ  (ـ ارائه و نقد و بررسی مطالعات و تحقیقات انجام شده در زمینه موضوعات و مسائل مرتبط با جمعیت      

  ایران و مقایسه آن با تحقیقات سایر کشورها

  هاي جمعیتی بینی ارزیابی و نقد و بررسی اطالعات و آمارها و پیشـ 

  هاي مرتبط با جمعیت و ارائه گزارش آن در یکی از جلسات پایانی ـ ارائه طرح تحقیق توسط دانشجویان در یکی از زمینه

  

  

  اقتصاد جمعیت

   نظري:نوع واحد 2 :تعداد واحد

  هاي خاص جمعیت  نظریه:نیاز پیش

همچنین موضوعات . هاي مفهومی اقتصادي مرتبط با جمعیت نیز مطرح خواهد شد            الگوها و چارچوب     درس نظریات،   در این  :هدف

  .مرتبط با اقتصاد جمعیت در سطح خرد و کالن مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت

  ) ساعت34 (:سرفصل درس

  ها و نظریات اقتصادي جمعیت ـ دیدگاه

  تـ روابط متقابل اقتصاد و جمعی

  ـ تاریخچه ارتباط اقتصاد و جمعیت

  ـ تغییرات جمعیتی و پاسخهاي اقتصادي و برعکس

  شناختی جمعیت و نیروي انسانی هاي جمعیت ـ جنبه

  شناسی جمعیت ایران پویایی
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   نظري:نوع واحد 2 :تعداد واحد

  هاي خاص جمعیت  نظریه:نیاز پیش

دهنـده تغییـرات جمعیـت        ر تعامل میان ساختمان سنی و عوامل تـشکیل        شناخت چگونگی تغییرات جمعیت ایران با مداقه د       : هدف

  )ومیر و مهاجرت باروري، مرگ(

  ) ساعت34(: سرفصل درس

  ومیر و مهاجرت بر ساختمان سنی جمعیت ـ تأثیر باروري، مرگ

  هاي رشد جمعیت با تأکید بر ایران دهنده میزان ـ عوامل شکل

  ـ گشتاور رشد جمعیت با تأکید بر ایران

  هاي جمعیتی متفاوت  هاي ناهمگن و داراي ویژگی ـ تغییرات نسبی در جمعیت

  بینی جمعیت به روش ترکیبی ـ طرح تئوري جمعیت ثابت و پیش

  

  جمعیت و بهداشت

   نظري:نوع واحد 2 :تعداد واحد

  هاي خاص جمعیت  نظریه:نیاز پیش

. هاي بهداشتی مورد بحث قـرار خواهـد گرفـت            جمعیتی سیاست   در این درس ارتباط علوم اجتماعی با علوم پزشکی و نتایج           :هدف

  .ریزي و توسعه بهداشتی نیز از ابعادي است که در این درس به آن پرداخته خواهد شد هاي تحقیقاتی الزم براي برنامه زمینه

  ) ساعت34 (:سرفصل درس

  پزشکی و بهداشتبا علوم ) به طور خاص(شناسی  و جمعیت) به طور عام(ـ ارتباط علوم اجتماعی 

  هاي اقتصادي و اجتماعی مؤثر بر بهداشت مادر و کودك ـ زمینه

  هاي جمعیتی، بهداشت و تنظیم خانواده ـ سیاست

  ـ اختالل در سالمتی و رابطه توسعه بهداشت با آن

  ریزي بهداشتی ـ برنامه

  شناسی جمعیت جامعه

   نظري:نوع واحد 2 :تعداد واحد

  جمعیتهاي خاص   نظریه:نیاز پیش

شناسی جمعیت جهت آشـنایی ارتبـاط متقابـل موضـوعات و متغیرهـاي       هاي مفهومی جامعه در این درس الگوها و چارچوب   : هدف

  .جمعیتی با عوامل اقتصادي و اجتماعی ارائه خواهد شد

  ) ساعت34(: سرفصل درس

  شناختی جمعیت ها و نظریات جامعه ـ دیدگاه

  عوامل مؤثر بر آنـ روندهاي جمعیتی در گذشته و علل و 

  ـ مراحل انتقال جمعیتی و روند تحوالت جمعیت در دو قرن اخیر

  ـ اثرات اجتماعی تغییرات در توزیع سنی و جنسی جمعیت

  ومیر ـ اثرات اجتماعی تغییرات باروري و مرگ

  ها ـ اثرات اجتماعی مهاجرت
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  شناسی تاریخی جمعیت

   نظري:نوع واحد 2 :تعداد واحد

  هاي غیرمستقیم برآورد باروري روش :نیاز پیش

 مطالعه تغییر و تحوالت تاریخی جمعیت در بستر زمان و شناخت روندها و الگوهاي مترتب بر این تغییـر و تحـوالت و نیـز                          :هدف

  .کننده آنها شناخت عوامل تعیین

  ) ساعت34 (:سرفصل درس

  هاي دور تا حال حاضر ـ تغییر و تحوالت جمعیتی از گذشته

  ه شمارش جمعیت و ثبت وقایع حیاتیـ تاریخچ

  ـ مرور متون تاریخی و شواهد مکتوب و غیرمکتوب در مورد جمعیت

  دهنده تغییر و تحوالت تاریخی جمعیت ـ عوامل تعیین

  ها و نتایج اجتماعی تغییرات جمعیتی ـ استنباط

  ـ مقایسه روندها و الگوهاي تاریخی و تحوالت جمعیتی

  فرهنگ و جمعیت

   نظري:نوع واحد 2 :دتعداد واح

  هاي خاص جمعیت  نظریه:نیاز پیش

شناسی و همچنین طرح مباحثی در زمینه رابطـه فرهنـگ و متغیرهـاي     شناسی و مردم  درك پیوندها و روابط متقابل جمعیت     : هدف

  .ومیر و مهاجرت از اهداف اصلی این درس است جمعیتی با تأکید بر سه محور باروري، مرگ

  )عت سا34(: سرفصل درس

  شناسی شناسی و جمعیت ـ پیوند و ارتباط مردم

  ـ آگاهی، نگرش و رفتار در زمینه مسائل و موضوعات جمعیتی

  هاي قومی و نژادي شناسی گروه ـ جمعیت

  ـ روابط متقابل فرهنگ و توسعه

  )ومیر و مهاجرت باروري، مرگ(ـ فرهنگ و متغیرهاي جمعیتی 

  ـ فرهنگ و ساختارهاي جمعیتی

  شناسی دروس دوره کارشناسی ارشد جمعیتسرفصل ) ب

  شناسی هاي جامعه بینش

   نظري:نوع واحد 2 :تعداد واحد

   ندارد:نیاز پیش

  شناسی هاي کالسیک و معاصر جامعه  بررسی و شناخت مکاتب و نظریه:هدف

  ) ساعت34 (:سرفصل درس

  شناسی ها و بنیانگذاران جامعه ـ نقد و بررسی نظریه کالسیک
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  )ساختارگرایی، کارکردگرایی، تضاد، کنش متقابل و پدیدارشناسی(شناسی  ب مختلف جامعهـ بررسی مکات

  شناسی هاي کنونی در جامعه ـ جریانات عمده و گرایش

  شناسی هاي معاصر در جامعه ـ بررسی نظریه

  اندیشه اجتماعی متفکرین مسلمان

   نظري:نوع واحد 2 :تعداد واحد

   ندارد:نیاز پیش

ین درس، تحقیق در زمینه تفکرات و نظریات اجتماعی است کـه از خـالل آثـار فالسـفه، دانـشمندان، مورخـان،                       هدف از ا  : هدف

  .توان استخراج کرد نگاران، سیاحان و ادیبان متفکر مسلمان باالخص دانشمندان مسلمان ایران می مردم

  ) ساعت34(: سرفصل درس

خلدون و آثار یعقوبی، مـسعودي و ابوریحـان     تاریخی، اجتماعی نظیر مقدمه ابنشناختی تعدادي از کتب و آثار ارزنده  ـ بررسی جامعه  

  ...بیرونی و

  هاي اجتماعی و جمعیتی متفکرین و اندیشمندان مسلمان ـ بررسی دیدگاه

  

  هاي جمعیتی نظریات و سیاست

   نظري:نوع واحد 2 :تعداد واحد

   ندارد:نیاز پیش

هاي جمعیتی و تاریخچـه تنظـیم    هاي باستان تا به امروز، سیاست و نظریات جمعیتی از زمانها    آشنایی دانشجویان با دیدگاه    :هدف

  .باشد خانواده و بهداشت باروري می

  ) ساعت34 (:سرفصل درس

  هاي باستان تا زمان مالتوس ها و نظریات جمعیتی از زمان ـ دیدگاه

  ها، طرفداران و مخالفان آنها ـ نظریات مالتوس، نئومالتوزین

  )تعریف و انواع آن(هاي جمعیتی  سیاستـ 

  هاي جمعیتی کشورهاي مختلف ـ بررسی تطبیقی سیاست

  هاي جمعیتی با تأکید بر ایران ـ قوانین و سیاست

  ـ تاریخچه تنظیم خانواده و اهمیت آن

  هاي مختلف آن ـ بهداشت باروري و جنبه

  شناسی افزارهاي جمعیت نرم

   نظري:نوع واحد 2 :تعداد واحد

  هاي جمعیتی هاي غیرمستقیم برآورد شاخص  روش:نیاز یشپ

  .باشد شناسی می افزارهاي مختلف جمعیت هدف از این درس، آشنایی و کار با نرم: هدف

  ) ساعت34(: سرفصل درس

  هاي جمعیتی هاي غیرمستقیم برآورد شاخص ـ مروري بر روش

  PASافزار  ـ نرم

MORTPAKافزار  ـ نرم

  FERTافزار  ـ نرم
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  WORKERS و PEOPLEافزار  رمـ ن

RAPID و SPEKTROMافزار  ـ نرم

  ریزي جمعیت و نیروي انسانی برنامه

   نظري:نوع واحد 2 :تعداد واحد

   ندارد:نیاز پیش

  .باشد هاي توسعه اقتصادي و اجتماعی می ریزي  هدف از این درس، بیان نقش عوامل جمعیتی در برنامه:هدف

  ) ساعت34 (:سرفصل درس

  ها و نقش عامل جمعیت ریزي مدي بر برنامهـ درآ

  هاي جمعیتی بینی ها با تأکید بر پیش ریزي ـ آمارهاي جمعیتی مورد نیاز در برنامه

  ...) مسکن، شهرنشینی و اشتغال و نیروي انسانی، آموزش، بهداشت و درمان،(ـ مالحظات جمعیتی مرتبط با توسعه 

  هاي جمعیتی ـ سیاست

  هاي توسعه ایران و مقایسه آن با کشورهاي مختلف ریزي نامهـ عوامل جمعیتی در بر

  

  کننده باروري روند تحوالت و عوامل تعیین

   نظري:نوع واحد 2 :تعداد واحد

   ندارد:نیاز پیش

  .باشد کننده آن می هاي نظري و عوامل تعیین هدف این درس آشنایی دانشجویان با روند تحوالت باروري، دیدگاه: هدف

  ) ساعت34(: سرفصل درس

  هاي اساسی باروري ـ مفاهیم و شاخص

  ـ روند تحوالت باروري در ایران و جهان و آینده آن

  کننده تحوالت باروري هاي نظري تبیین هاي و دیدگاه ـ بررسی تئوري

  ـ باروري افتراقی و عوامل مؤثر بر آن

  هاي فیزیولوژیک، اقتصادي و اجتماعی باروري ـ جنبه

   باروريـ تنظیم خانواده و

  

  جمعیت و جامعه

   نظري:نوع واحد 2 :تعداد واحد

   ندارد:نیاز پیش

هـاي اقتـصادي، اجتمـاعی و فرهنگـی      جنبـه ( آشنایی دانشجو با روند تحوالت جمعیتی و مکانیزم ارتباطی جمعیت و جامعه              :هدف

  )جامعه

  ) ساعت34 (:سرفصل درس

  شناسی ـ مروري بر اصول و مفاهیم جمعیت

  ت جمعیتی و مراحل انتقال جمعیتیـ روند تحوال

  هاي مختلف جامعه ـ اثرات تغییرات جمعیتی بر جنبه

  ـ ارتباط جمعیت، توسعه و منابع
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  1 تحقیق هاي ها و روش تکنیک

   نظري:نوع واحد 2 :تعداد واحد

  شناسی  آمار پیشرفته و روش:نیاز پیش

  هاي تحقیق خی از تکنیکهاي تحقیق و کاربرد آنها و بر تسلط دانشجویان بر روش: هدف

  ) ساعت34(: سرفصل درس

  ـ نقش تئوري در تحقیقات اجتماعی

  گیري و مفاهیم اساسی آن ـ اندازه

  ـ اعتبار و روایی در تحقیق و انواع آن

  هاي کمی و کیفی در تحقیق ـ مطالعه برخی از روش

  

  آمار پیشرفته

   نظري:نوع واحد 2 :تعداد واحد

   ندارد:نیاز پیش

  .باشد هاي آماري در تحقیقات اجتماعی می ف از این درس آشنایی دانشجو با کاربرد آزمون هد:هدف

  ) ساعت34 (:سرفصل درس

  ـ مروري بر آمار مقدماتی و آمار در علوم اجتماعی دوره کارشناسی

  هاي پارامتري و ناپارامتري ـ آزمون

  ـ نحوه برآورد حجم نمونه

  ـ رگرسیون چندمتغیره

  ـ تحلیل مسیر

  تحلیل عاملیـ 

  هاي آماري مورد نیاز ـ سایر آزمون

  شناسی روش

   نظري:نوع واحد 2 :تعداد واحد

   ندارد:نیاز پیش

  شناسی ها و مفاهیم اساسی در روش آشنایی دانشجویان با مکاتب، دیدگاه: هدف

  ) ساعت34(: سرفصل درس

  شناسی ـ بحث و بررسی اصول شناخت از دیدگاه معرفت

  شناسی  اساسی روشـ مبانی و مفاهیم

  هاي بنیادي ـ انواع روش

  ـ رویکردهاي کمی و کیفی روش تحقیق

  ـ بحث و بررسی پیرامون اجزاء مختلف یک طرح تحقیقاتی

  

  2هاي تحقیق  ها و روش تکنیک
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   نظري:نوع واحد 2 :تعداد واحد

  1هاي تحقیق  ها و روش  تکنیک:نیاز پیش

  .باشد رد نیاز در تحقیقات اجتماعی و کاربرد آنها میهاي مو  آشنایی دانشجویان با تکنیک:هدف

  ) ساعت34 (:سرفصل درس

  ـ مروري بر انواع تحقیقات اجتماعی

  هاي کمی ـ مروري بر برخی از تکنیک

  هاي پیشرفته تحقیق ـ برخی از تکنیک

  ـ رگرسیون لجستیک

  افزار لیزرل ـ معادالت ساختاري و آشنایی با نرم

  ومیر کننده مرگ عیینروند تحوالت و عوامل ت

   نظري:نوع واحد 2 :تعداد واحد

   ندارد:نیاز پیش

کننـده آن   هـاي نظـري و عوامـل تعیـین     ومیر، دیدگاه هدف این درس آشنایی دانشجویان با جدول بقا و روند تحوالت مرگ   : هدف

  .باشد می

  ) ساعت34(: سرفصل درس

   بقاءومیر با تأکید بر جدول هاي اساسی مرگ ـ مفاهیم و شاخص

  در ایران و جهان و آینده آن) ومیر انتقال مرگ(ومیر  ـ روند تحوالت مرگ

  ومیر کننده تحوالت مرگ هاي نظري تبیین ها و دیدگاه ـ بررسی تئوري

  ومیر افتراقی و عوامل مؤثر بر آن ـ مرگ

  ومیر هاي فیزیولوژیک، اقتصادي و اجتماعی مرگ ـ جنبه

  ومیر و اختالل در سالمتی ـ انتقال اپیدمیولوژیک، علل مرگ

  هاي جمعیتی هاي برآورد شاخص روش

   نظري:نوع واحد 2 :تعداد واحد

   ندارد:نیاز پیش

هـاي جمعیتـی و کـاربرد آن در مطالعـات و تحقیقـات             هاي غیرمـستقیم بـرآورد سـنجه         آشنایی دانشجویان با فنون و روش      :هدف

  .شناختی جمعیت

  ) ساعت34 (:سرفصل درس

  نون غیرمستقیم برآوردهاي جمعیتیـ آشنایی با ف

  هاي جمعیتی به ویژه گزارشات سنی ـ ارزیابی داده

  هاي غیرمستقیم برآورد باروري ـ آشنایی با روش

  ومیر و جدول بقاء هاي غیرمستقیم برآورد مرگ ـ آشنایی با روش

  هاي برآورد مهاجرت ـ آشنایی با روش

  مهاجرت

   نظري:نوع واحد 2 :تعداد واحد

   ندارد:یازن پیش

هاي مختلف مهاجرت در ارتباط با اثرات جمعیتی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگـی و سیاسـی                 هدف از این درس شناخت جنبه     : هدف
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  .است

  ) ساعت34(: سرفصل درس

  ـ کلیات و مفاهیم اساسی مهاجرت

  هاي مهاجرت ـ مروري بر تکنیک

  ـ تاریخچه مهاجرت، علل و عوامل مؤثر بر مهاجرت

  هاي مرتبط با مهاجرت ها و دیدگاه ـ تئوري

  ـ پیامدها و اثرات جمعیتی، اقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مهاجرت

  

  ریاضیات پایه

   نظري:نوع واحد 3 :تعداد واحد

   ندارد:نیاز پیش

ـ               :هدف شجویان در تحلیـل   آشنایی با مفاهیم اولیه ریاضی اصول، روابط و قضایاي اساسی ریاضیات به منظور ایجاد توان علمی دان

  .هاي ریاضی مسائل اجتماعی و توانایی در درك مفاهیم آماري و مدل

  

  ) ساعت51 (:سرفصل درس

  ها ـ مجموعه

  هاي مختصات ـ دستگاه

  ـ روابط و توابع

  ـ حد و پیوستگی

  ـ مشتق و دیفرانسیل

  ـ ماتریس و دترمینان

  آمار مقدماتی

   نظري:نوع واحد 2 :تعداد واحد

  یاضیات پایه ر:نیاز پیش

  آشنایی دانشجویان با مفاهیم اولیه علم آمار و اهمیت و کاربرد آن در علوم اجتماعی: هدف

  ) ساعت34(: سرفصل درس

  ـ تعاریف، اصول و مفاهیم علم آمار

  ـ جداول فراوانی و نمودارهاي آماري

  گیري و سرشماري ـ نمونه

  ـ جدول اعداد تصادفی

  ـ پارامترهاي آماري

  ستگیـ ضرایب همب

  

  آمار در علوم اجتماعی

   نظري:نوع واحد 2 :تعداد واحد
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   آمار مقدماتی:نیاز پیش

هـا در تحقیقـات اجتمـاعی و کـسب مهـارت در                آشنایی با اصول استنتاج آمـاري، ایجـاد توانـایی در تحلیـل و تفـسیر داده                 :هدف

  هاي علمی قضاوت

  ) ساعت34 (:سرفصل درس

  قضیه حد مرکزيـ احتماالت، قانون اعداد بزرگ و 

  ـ پارامترهاي آماري

  هاي معیار ـ توزیع

  ـ برآورد و اصول تخمین، برآورد میانگین و واریانس

  ـ آزمون فرض

  ـ ضرایب آماري و تفسیر آنها

  کاربرد کامپیوتر در علوم اجتماعی

   نظري و عملی:نوع واحد 3 :تعداد واحد

   روش تحقیق نظري و عملی:نیاز پیش

   و کاربرد آن در تحقیقات اجتماعیSPSSافزار  جویان با نرمآشنایی دانش: هدف

  ) ساعت51(: سرفصل درس

  ـ ساختار و منطق برنامه

  هاي محاسباتی برنامه ـ امکانات و قابلیت

  ـ محاسبه توزیع فراوانی

T و Fـ آزمون 

  ـ جداول دو بعدي

  ...)دو و پیرسون، اسپیرمن و کی(هاي آماري  ـ آزمون

ــصل دروس ک) ج ــروه     سرف ــط گ ــده توس ــه ش ــاعی ارائ ــوم اجتم ــی عل ارشناس

  شناسی جمعیت

  شناسی مبانی جمعیت

   نظري:نوع واحد 2 :تعداد واحد

   ندارد:نیاز پیش

هـاي مختلـف    شناسـی در زمینـه    هدف از این درس، معرفی علم جمعیت و بیان حدود و ثغور آن با توجه به اهمیت جمعیـت     :هدف

  .تریزي اجتماعی و اقتصادي اس برنامه

  ) ساعت34 (:سرفصل درس

  آوري اطالعات جمعیتی ها و منابع جمع شناسی و آشنایی با سازمان ها، موضوع و شعبات جمعیت ـ تعاریف، مفاهیم، روش

  ـ کلیاتی در مورد ساخت و توزیع جمعیت و تحوالت جمعیتی جهان و ایران

  )ومیر و مهاجرت باروري، مرگ(ـ کلیاتی در مورد حرکات جمعیتی 

  زدواج و خانوادهـ ا

  هاي اقتصادي و اجتماعی ریزي هاي جمعیتی و اهمیت جمعیت در برنامه ـ سیاست



  شناسی سند نقشه جامع علمی کشور در رشته جمعیت

 اسالمی و هنر کمیته علوم انسانی، معارف/ اسناد پشتیبان نقشه جامع علمی کشور 

484

  هاي مقدماتی تحلیل جمعیت روش

   نظري:نوع واحد 2 :تعداد واحد

  شناسی  مبانی جمعیت:نیاز پیش

  هاي مرتبط ها و تمرین هاي ساده تحلیل متغیرهاي جمعیتی و حل مثال آشنایی دانشجویان با تکنیک: هدف

  ) ساعت34(: سرفصل درس

  اي ـ کلیاتی در مورد سرشماري، ثبت احوال و آمارگیري نمونه

  ـ توزیع و ترکیب جمعیت و معرفی میزان، نسبت و احتمال

  ـ نمایش هندسی وقایع جمعیتی

  ومیر و مهاجرت هاي مقدماتی تحلیل باروري، مرگ ـ روش

  بینی جمعیت هاي پیش ـ روش

  

  ناسیش کاربرد جمعیت

   نظري:نوع واحد 2 :تعداد واحد

  هاي مقدماتی تحلیل جمعیت  روش:نیاز پیش

هـاي بـرآورد    هاي جمعیتی به ویژه آمارهاي سرشماري، روش  هدف از این درس آشنایی دانشجویان با بررسی و ارزیابی داده    :هدف

  .باشد ها می ریزي شناسی در برنامه هاي جمعیتی و کاربرد جمعیت شاخص

  ) ساعت34 (:رسسرفصل د

  هاي جمعیتی ـ ارزیابی داده

  هاي جمعیتی ـ تصحیح داده

  ـ مقایسه آمارهاي جمعیتی و استاندارد کردن آنها

  بندي و تنظیم آمارهاي سرشماري ـ دسته

  هاي اقتصادي و اجتماعی ریزي شناسی در برنامه ـ کاربرد جمعیت

  شناسی اقتصادي و اجتماعی جمعیت

   نظري:حدنوع وا 3 :تعداد واحد

  هاي مقدماتی تحلیل جمعیت  روش:نیاز پیش

  .باشد آشنایی دانشجویان با روابط متقابل متغیرهاي جمعیتی و موضوعات و مسائل اقتصادي و اجتماعی می: هدف

  ) ساعت51(: سرفصل درس

  ـ تاریخچه تحوالت جمعیت جهان

  ـ ساختمان جمعیت و تأثیر اقتصادي، اجتماعی و سیاسی آن

  نتقال جمعیتـ تئوري ا

  )ومیر و مهاجرت باروري، مرگ(هاي جمعیتی  ـ عوامل اقتصادي، اجتماعی مؤثر بر پدیده

  ها و نظریات جمعیتی ـ سیاست

  

  شناسی ایران جمعیت
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   نظري:نوع واحد 2 :تعداد واحد

  هاي مقدماتی تحلیل جمعیت  روش:نیاز پیش

  .ط با آن در مقایسه با جمعیت مناطق و کشورهاي مختلف جهانهاي مربو  مطالعه روند تحوالت جمعیت ایران و شاخص:هدف

  ) ساعت34 (:سرفصل درس

  هاي جمعیتی جهان ـ مروري بر روند تحوالت شاخص

  ـ بررسی جمعیت ایران و تحول آن در گذشته و مقایسه آن با مناطق مختلف جهان

  ها و منابع آمارهاي جمعیتی در ایران ـ بررسی روش

  )توزیع و ترکیب سنی و جنسی، توزیع جغرافیایی، وضع زناشویی، فعالیت و اشتغال و آموزش و سواد(کیب جمعیت ایران ـ بررسی توزیع و تر

  ومیر در ایران ـ بررسی روند تحوالت باروري و مرگ

  روندها و الگوها: ـ مهاجرت داخلی و خارجی

  جمعیت و تنظیم خانواده

   نظري:نوع واحد 2 :تعداد واحد

  داردن: نیاز پیش

 قـانون تنظـیم خـانواده و    2مـاده  » ب«آشنایی دانشجویان با جمعیت و مسائل مرتبط با آن و تنظیم خانواده و اجـراي بنـد       : هدف

  جمعیت

  ) ساعت34(: سرفصل درس

  ـ روند تحوالت جمعیت ایران و جهان

  ـ مشکالت ناشی از افزایش جمعیت در ایران و جهان

  هاي جمعیتی ـ سیاست

  م خانواده در ایران و جهانـ تاریخچه تنظی

  ـ اهمیت و فواید تنظیم خانواده

  هاي مختلف جلوگیري از بارداري ـ آشنایی با روش

  

  


