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Abstract 

the field of humanities has started from 

intellectual and philosophical foundations and 

has extended to the most practical human 

needs and has a close relationship with the 

concept of development and progress. The 

purpose of this study is to study the life 

experience of students about the causes of 

inefficiency of humanities in Iranian 

universities. Phenomenology and semi-

structured interviews were used. The research 

participants, students of the Faculty of 

Psychology and Educational Sciences, 

University of Tehran, were selected by 

purposive sampling. The research tool was a 

semi-structured interview and data collection 

was saturated in fifty-five interviewees. 

Findings indicate that the inefficiency of 

humanities depends on the lack of promotion 

of its scientific and research achievements, 

insufficient attention to the field of 

humanities in the discussion of national 

policies and the lack of broad and 

comprehensive insights in the field of 

humanities. These cases indicate the complete 

dependence of the humanities on policy-

making institutions. 
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 پژوهشي-علمي فصلنامه

 فناوري و علم سياست

 

 1400 تابستان ،2 شماره ،چهاردهم سال

 

 پژوهشی مقاله

  :دانشجویان زیسته تجربه اساس بر  ایران های دانشگاه در  انسانی علوم ناکارآمدی

 پدیدارشناختی پژوهشیک 

 3باقري خسرو ،2موحد صفائی سعيد ، 1*بهشتی بتول

 .تهران تهران، دانشگاه درسي، ریزی برنامه ارشد کارشناس -1

 .تهران ،شرکت ملي نفت ایران درسي، ریزی برنامه دکترای -2

 .تهران تهران، دانشگاه تربیت، و تعلیم فلسفه استاد -3

 

 دهيچك

 ،علممي  مهمم  های زیرساخت از یکي عنوان به، افتهی امتداد یبشر ازین مورد یها دانش نیتر یکاربرد تا و شده آغاز يفلسف و یفکر يمبان ازکه  يانسان علوم حوزه

 سمته یز تجربمه  مطالعمه  ،این مقالمه  هدف .بود خواهد کند پیشرفت و علم مسیر ،حوزه این گرفتن نظر در بدون که دارد شرفتیپ و توسعه مفهوم با يکینزد رابطه

 اسمت،  هشمد  اسمتفاده  افتهیسماختار  ممه ین مصماحبه  و يدارشناسم یپد روش از کمه  باشمد مي رانیا یها دانشگاه در يانسان علوم یناکارآمد علل رامونیپ یاندانشجو

 مصماحبه  پمژوهش،  ابمزار   شمدند.  انتخما   هدفمنمد  روش بمه  و تهمران  دانشمگاه  تربیتمي  علموم  و اسمي روانشن دانشکده دانشجویان از پژوهش گانکنند مشارکت

 یاعمت   عمدم  وگمر  در يانسمان  علموم  یناکارآممد  کمه  اسمت  آن از يحاک ها افتهی .دیرس اشباع به مصاحبه پنجو پنجاه در ها داده یآور جمع و بوده یافتهساختار نیمه

 يانسان علوم حوزه در جامع و عیوس نشیب نبود و یکشور یها یگذار استیس بحث در يانسان علوم رشته به يکاف توجه عدم آن، پژوهشي و يعلم یدستاوردها

 .است گذار استیس ینهادها به يانسان علوم کامل يوابستگ انگریب موارد نیا است.

 .يشناختداریپد ران،یا یها دانشگاه ،يانسان علوم یناکارآمد :هاكليدواژه

 شود:مي پیشنهاد مقاالت محترم نویسندگان به زیر قالب مقاله، این به بعدی استنادات برای
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 1مقدمه -1
 ارتباط در که است اهمیتي حائز و مهم بخش ،عالي آموزش

 سیاسي، مختلف های بخش و دهانها دیگر با گسترده

 اهمیت و کارایي است. جامعه اقتصادی فرهنگي، ماعي،اجت

 است؛ آموزاندن و پژوهیدن و کاویدن از فراتر عالي آموزش

 جامعه، علمي و متخصص نیروهای تربیت با تربیتي نظام این

 گستره در را انسان فکری استعدادهای تعالي و رشد زمینه

                                                 
DOI: 10.22034/ jstp.2021.14.2.1349 

 beheshti529@ut.ac.ir :مكاتبات دارعهده نويسنده *

 اولیه اهداف از بنابراین .کندمي فراهم بشری دانش مرزهای

 توانایي و نگرش مهارت، دانش، توسعه و رشد عالي، آموزش

 همچنین و جامعه های بخش سایر با ارتباط در دانشجویان

 و تحقیق حال در مدام که است فراگیراني به آنان تبدیل

 و قابلیت حداکثر از استفاده توانایي دارای و هستند پژوهش

 و تحلیل به قادر و بوده جامعه در را خود های مهارت

 ،مهم مرا این تحقق .[1] باشند جامعه نیازهای به پاسخگویي

 پاسخگویي توان و است الزم های زمینه و بسترسازی نیازمند

 مراکز و ها دانشگاه خروجي نیروهای توسط جامعه نیازهای به
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 خود بطن در که هایي محدودیت و انتقادات از فارغ ،عالي

 جمله از علمي های شاخه و ها حوزه گستره در نتوانسته دارد،

 علوم بویژه آنکه. باشد داشته شایاني نمود انساني معلو حوزه

 در ،گسترده و مهم معرفتي حوزه یک عنوان به انساني

 های زمینه و است بشری مشترک تجار  و اتارتباط برگیرنده

 وجود با. کند مي فراهم فرامرزی جغرافیای در را انسان پیوند

 یگذار هیسرما بازده نرخ بودن باال انگریب يعلم شواهد اینکه

بوده و اصوال سرمایه اجتماعي، زیرساخت  يانسان علوم در

 های رشته قابلیت ،حال این با [،2نظام ملي نوآوری است ]

 و علمي های حوزه سایر با مقایسه در انساني علوم دانشگاهي

 با را عالي آموزش نظام سالهم این و است نابرابر دانشگاهي

 .است کرده مواجه انساني علوم ساحت ناکارامدی چالش

 در دانشجویان زیسته تجربه حاضر، پژوهش اصلي مسأله 

 هدف با ،ایران های دانشگاه در انساني علوم ناکارآمدی مورد

 و روانشناسي دانشکده دانشجویان دیدگاه تفسیر و توصیف

 حاضر مقاله اساس، این بر است. تهران دانشگاه تربیتي علوم

 زیسته تجربه که: است اصلي سؤال این به پاسخگویي پي در

 ؟چیست انساني علوم ناکارامدی از جویاندانش

 یفيتوص پارادایم بر مبتني حاضر تحقیق در مفهومي چارچو 

 توصیفي، دیدگاه براساس ،[3] بازرگان اعتقاد به ،است

 تواند مي تجربه با انسان ؛است انسان تجربه به مشروط واقعیت

 از پژوهشگر و بسازد خود ذهن در را واقعیت به مربوط دانش

 نایل آن شناخت به پژوهش، مورد موضوع با تعامل راه

 دیدگاه از استفاده با و موضوع این به توجه با شود. مي

 گشای ه را بتواند که آموزشي های پژوهش انجام برای بازرگان

 از باید باشد، آموزشي نظام عناصر عمقي شناخت

 سعي پژوهش این در .[4] نمود استفاده توصیفي شناسي روش

 تجار  بازسازی به ،توصیفي پارادایم از استفاده با تا شده

 های دانشگاه در انساني علوم اکارامدین مورد در دانشجویان

 چه نندگانک مشارکت که شود داده نشان و شود پرداخته ایران

 کنند. مي ارزیابي و درک چگونه را  آن و دارند، مساله از درکي

 

 نظري مبانی -2

 انساني،  علوم  حوزه در تحول بحث و انساني علوم ناکارامدی

 که هنگامي ویژه به ،است دار دامنه و اساسي مباحث از یکي

 مراکز و ها دانشگاه دهیم. ارائه آن از بومي ای نسخه بخواهیم

 راستای در انساني علوم حوزه در بویژه کشور يعال آموزش

 مشک تي و مسایل با همواره دخو وظایف و ها رسالت انجام

 یها نارسایي و ها چالش آن تداوم که بوده گریبان به دست

 افت به نهایتاً و داشته پيدر را نظام  این در يپژوهش و علمي

 دانشگاهي مراکز در پژوهش و تدریس آموزش، کیفیت شدید

 محققان جلو به رو حرکت رغم علي .[5] شد خواهد منجر

 نظر از کشور جایگاه هنوز اما علم، تولید در کشور

 تولید در کشور سهم و اساتید پژوهشي و علمي های فعالیت

 تحوالت د.شو نمي ارزیابي مطلوبي وضعیت بشری شدان

 نیع در رانیا در ينانسا علوم حام ن که کند  يم اقتضا يمعرفت

 به باشند، يبوم لیمسا یبرا حل راه افتنی صدد در که حال

 با هدرمواجه و باشند داشته ینظر زین يجهان یها عرصه

 قرار دیتهد مورد را یبشر بزرگ خانواده که یيها چالش

 علوم حوزه کارآمدی و کارایي .[6] کنند اندیشه دهد،  يم

 هدفمند دادن ربط برای ت شي بینانه نیک ویکردر با انساني

 ادامه در آنچه استناد به است. جامعه پیکره به علوم این

 علوم  ناکارامدی از مستور فرضي خود همین ،آمد خواهد

 وضعیت با مرتبط مناقشات [.7] دارد را جامعه بستر در انساني

 سخن آن های نیستي و ها کاستي از عمدتاً که انساني علوم

 نبدو دهد. مي نشان آن شدن کارآمد برای ایيه چالش گفته،

 دانشگاه سوم نسل انداز چشم  و اهداف به رسیدن برای شک

 رسالت نیز را معرفتي و فرهنگي و اجتماعي مساله حل که

 این های ضعف و  ها کاستي به توجه است، داده قرار خود

 نقطه، این به سیدنر برای است. نموده انکارناپذیر را علوم

 الزاماتي طلبد مي و است مواجه ایيه چالش با انساني علوم

 توسط عمومي افکار آمادگي نوعي نیازمند و باشد داشته

 علوم حوزه منزلت و جایگاه به  آکادمي و علمي جامعه

 وجه [.8] باشد جامعه یهانهاد سایر با آن ارتباط و انساني

 یکشورها از يکی عنوان به  رانیا کشور ناکارآمدی از دیگری

 در را يتوجه قابل سهم نتوانسته که است این ياس م مهم

 دهد اختصاص خود به يانسان علوم درحوزه يعلم داتیتول

 و يآموزش مراکز و ها دانشگاه نقش ارتباط نیهم در [.9]

 نیا شگرینما ،يانسان علوم به توجه عدم و کشور يپژوهش

 در را خود گاهیجا يانسان علوم تنها نه که است قتیحق

 در جیرا نگرش بلکه [،10] داده دست از يجمع یفرد يزندگ

 نگرش کی علوم، نیا به زین انیدانشجو انیم در ویژه هب جامعه
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 یدارا علوم نیا که يصورت در است دوم دست و يمنف

 نگرش .هستند ياجتماع و یفرد يزندگ در يمهم یکارکردها

 علوم شأن و کند رییتغ ما جامعه در دیبا يانسان علوم به يفعل

 الزم منظور نیا نیتأم یبرا شود. حفظ ها دانشگاه در يانسان

 مطالعه نید و جامعه علم، ،یفناور درباره ها دانشگاه در است

 يتخصص دروس به يعلم مختلف یها  حوزه دیبا لذا و شود

 و يشناخت جامعه ،يفلسف ابعاد بلکه نکنند اکتفا خود

 در واقع در .کنند تحلیل را خود يتخصّص يشناخت مردم

 دیبا تنها نه يعلم مختلف یها رشته يجهان يفعل طیشرا

 را منابع دیبا بلکه کنند حل را خود يتخصص حوزه مسائل

 از نهیبه استفاده و کرده یگذار استیس ها آن یبرا و اداره

 البته .[11] باشند داشته نظر مد ِّ را يانسان جوامع در یفناور

 یها تجربه و نبوده يحاصل يب راه ،میا رفته تاکنون که يراه

 يفیتعر و ریتصو به يابیدست یبرا .میا آورده دست به یاریبس

 نظام تیکل در ها آن گاهیجا و فهیوظ ها، دانش نیا از روشن

 نیا کنشگران و دولت مردم، نیب ارتباط است الزم ،ياجتماع

 سه نیا نیب مستمر یگفتگو کی بدون .ابدی بسط ها رشته

 جامعه بافت مناسب يانسان دانش فیتعر به توان ينم گروه

 جز است، افتگوهگ نیا يمتول که يگروه .افتی دست رانیا

 علوم نیا کنشگران .دباش ندتوا ينم يانسان علوم کنشگران

 نیا از مختلف یها يتلق و فیتعر ت،یغا مسئله دیبا ریناگز

 دولت و جامعه با يجمع یگفتگو و  بحث به را ها دانش

 توسعه یبرا علوم نیا راه گفتگوها نیا دل از تا بگذارند

  [.12] شود فراهم زا درون

 

 تحقيق پيشينه مرور -3
 یرو بر يآدم حضور قدمت به يانسان علوم حوزه ينگیرید

 نهیشیپ يتجل زین رانیا چندهزارساله تمدن است. يخاک کره

 علت به ریاخ یها سال در است. یبشر دانش از حوزه نیا

 نیا در لیتحص یبرا تقاضا جامعه، مختلف یها بخش استقبال

 دوره گسترش به ها دانشگاه از یشمار و افتهی شیافزا عرصه

 حوزه در (یدکتر و ارشد ي)کارشناس يلیتکم  تیتحص

 یها سال در يانسان علوم مسئله [.13] اند آورده یرو شدهادی

 اما شد مطرح يمدت یبرا ياس م انق   از پس نخست

 که ستا ها سال و شد رها ،ببرد یيجا به راه مباحث که آن يب

 [.14] شود ينم انجام یجد نحو به علوم نیا درباره يیگفتگو

 يانسان علوم گاهیجا ،ياجتماع علوم فلسفه به مربوط مباحث

 يانتظارات گر،ید علوم و علوم نیا انیم نسبت ها، دانشگاه در

 دیبا نوع نیا از یيها پرسش و داشت توان يم علوم نیا از که

 دنیرس یبرا يراه تا شود مطرح یانتقاد يجمع یگفتگو در

 از گفتن سخنشود.  دایپ میهست آن در آنچه از باالتر بهمرت به

 به توجه بدون ران،یا های دانشگاه در يانسان علوم ندهیآ

 تیموقع به توجه بدون زین و جهان در علوم نیا تیموقع

 [.15] داشت نخواهد يچندان وجه ،يجهان جامعه در رانیا

 [،16] 1هوکر دیدگاه اساس بر که است دلیل این به شاید

 نظام در يانسان علوم تیاهم مورد در مردم توده نظر جلب

 یبرا لیدل نیتر مهم او دهیقع به .است ارمشکلیبس يآموزش

 غلط یها استیس مردم اذهان در يانسان علوم گاهیجا فیتضع

 از حوزه نیا اعتبار و منزلت حیصح يمعرف عدم و يآموزش

 يزمان است. ياجتماع یها گروه و افراد به معرفت و علم

 مشک ت عیجم کننده برطرف یفناور و علم که شد  يم تصور

 به صرفا را خود توجه ها هدانشگا لذا و هستند یبشر

 جنگ دو وقوع .داشتند يم معطوف یروفنا و علم یها حوزه

 یاریبس و کرد فیتضع را برداشت نیا ستمیب قرن در يجهان

 يتجرب علوم که رساند جهینت نیا به را ف سفه و علما از

 لذا ؛کند نیتضم را یبشر تمدن ادامه یيتنها به تواند ينم

 و يانسان علوم مسائل سراغ فلسفه و علم بزرگان از یاریبس

 جوامع که گونه همان شد مشخص رایز ،رفتند ياجتماع

 ها آن کنند، يزندگ یفناور و علم بدون توانند  ينم يانسان

 اساس بر .کنند يزندگ توانند ينم هم يانسان علوم بدون

 هچ که آموزد يم ما به یفناور و علم ،[17] 2لندکارد دیدگاه

 کمک ما به يانسان علوم اما م،یده انجام میتوان يم یيکارها

 که شدند متوجه يغرب جوامع .میبکن دیبا چه میبفهم تا کند يم

 در يمهندس و يفن یها رشته یها برنامه در يانسان علوم نبود

 و اجتماع در کار یبرا را متخصّصان و مهندسان ها، دانشگاه

 یناکارامد باعث يحت و کند  ينم آماده وظایف دادن انجام

 از پس شود،  يم ها دانشگاه در آموختگان دانش از یاریبس

 یبرا يانسان علوم دروس یادیز تعداد شده انجام یها يبررس

 يبعض و شد ارائه ها دانشگاه آن در انیدانشجو گونه نیا

 و طرف کی از يمهندس علوم نیب  یا  رشته نیب یها حوزه

                                                 
1 Hooker 
2 Lankard 
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 در مطالعه ي،عبارت به افتاد. راه به گر،ید فطر از يانسان علوم

 کند،  ينم برآورده را عیوس آموزش اهداف فقط يانسان علوم

 افراد تا سازد  يم محقق زین را يمهندس يتخصص اهداف بلکه

 عهده از یریگ میتصم ندیفرا در تر تمام چه هر يآگاه با

 های گزارش اساس بر .ندیآ بر شیخو ياجتماع یها تیمسؤل

 به يانسان علوم گاهیجا نفورداست دانشگاه بولتن در ،[18] 1کر

 نظر در يانسان تجار  فهم و کشف یبرا يآل دهیا یمبنا عنوان

 شود  يم باعث فلسفه مثل یيها رشته مطالعه شود.  يم گرفته

 گرید زبان آموختن و ياخ ق مسائل درباره تفکر به افراد

 یها گفرهن با یيآشنا موجب نیهمچن و  شوند بیترغ

 در ،[19] محققان گزارش اساس بر یا شود.  يم متفاوت

 جامعه و یفناور علم، نهیزم در یا   برنامه 2يت.یاام. دانشگاه

 يمهندس و يانسان علوم متخصّصان آن هیته در که دارد وجود

 رابطه يبررس آن هدف و دارند مشارکت هیپا علوم و

 جامعه اتیمقتض و ازهاین با يمهندس و يعلم یها تیفعال

 و يانسان علوم نهیزم در زین مشترک درجه دانشگاه نیا .است

 .کند يم اعطا يمهندس

 همه توسعه در حاضر زمان در یفناور که ستین يشک 

 انسان فقدان در یفناور اما .دارد ياساس اریبس نقش کشورها

 دیبا ها آن یها دغدغه و ها انسان مسائل حل .ستین مطرح

 و متخصّصان يانسان علوم با يعبارت به .باشد فناوری هدف

 دهیچیپ مسائل با توانند  يم بهتر که شوند   يم تیترب يمهندسان

 در ينگرش رییتغ است الزم پس .شوند رو هروب يزندگ

 از يکی  [.20] شود جادیا ها دانشگاه يآموزش یها برنامه

 و قیعم درک عدم يانسان علوم در ما مشک ت نیتر ياساس

 حوزه نیا یا   هیپا مباحث از انیدانشجو از یاریبس یا   شهیر

 علوم منابع از تنها نه حوزه نیا در ما انیدانشجو .باشد  يم

 یاریبس یها ک س از بلکه شود،  ينم دشانیعا یا   بهره يانسان

 هر از شتریب آنچه [.21] رسند ينم یيجا به هم استادان از

 دکن  يم منددغدغه را حوزه نیا منتقد کی فکر و ذهن یزیچ

 یا   شهیاند و فکر خود از يانسان علوم در ما که است نیا

 يحت ما چرا که نیا .میهست ها يغرب فکر مترجم وعم ً نداشته

 دیتول یاثر متوانی  ينم هم خودمان جامعه تحوالت رامونیپ

 در ،يعلم دیتول فقدان دهیپد همان واسطه به قایدق م،یکن

                                                 
1 Keer 
2 MIT University  

 که یگرید یادیبن تفاوت [.22] است يانسان علوم یها حوزه

 عبارت دارد، وجود ها يغرب و ما انیم شهیاند و نظر حوزه در

 یدادهایرو و ها دهیپد فهم در شهیاند یریکارگ به از است

 اگر درغر  [.23] یفرد يحت و ،ياسیس ،يخیتار ،ياجتماع

 محقق که است يکمک واسطه به دارد، يتیاهم و باراعت شه،یاند

 وجود به علل و اسبا  فهم ای قتیحق وکشف نییتب یبرا

 بتوان بهتر دیشا کند،  يم ياجتماع یدادهایرو و تحوالت آمده

 که يمنابع و آثار انساني علوم حوزه در ما چرا که کرد درک

 و ياسیس ،ياجتماع ،يفرهنگ مسائل و تحوالت رامونیپ

 و میهست رو به رو يدهشتناک فقر با هم دمانخو جامعه يخیتار

 ياس م انق   خصوص در ما منابع و آثار نیدتریجد چرا

 از و رانیا ياجتماع و ياسیس تحوالت ران،یا اقتصاد ران،یا

 خود ما و آمده در ریتحر رشته به ها يغرب توسط ل،یقب نیا

 [.24] میا نداشته يداتیتول

 ساله ستیب انداز چشم تحقق در يانسان علوم نقش تیاهم

 دیترد يب .ستین دهیپوش یفناور و علم نظران صاحب بر کشور

 شرفتیپ ریمس اندتو  يم دانش از حوزه نیا داتیتول یارتقا

 اما .سازد هموار ياسیس نظام اهداف سمت به را کشور عالمانه

 از و است یکند ينوع دچار کشور در دانش نوع نیا خلق

 به توجه با. [25] ندارد وجود يتیرضا چندان آن کاربرد

 حیصح تیریمد عدم گرفت جهینت توان  يم شده گفته مباحث

 سبب مختلف یها جنبه از يدانشگاه مراکز در يانسان علوم

 تیفیک کاهش جهیدرنت و انتظارات و توقعّات نشدن وردهآبر

 یتمندیرضا کاهش و يعلم و يدانشگاه مراکز در حوزه نیا

  [.26] است شده يعلم حوزه نیا يلیتحص یها رشته انیمتقاض

 ها، دانشگاه استادان یها تیفعال و عملکرد به گذرا ينگاه با

 حوزه در خصوصام کشور يعال آموزش مراکز که میابی يم در

 به ندادن بها هستند. محور آموزش شدت به يانسان علوم

 .است علوم نیا مشک ت گرید از یادیبن و یکاربرد قاتیتحق

 بر شدن متمرکز و علم کاربرد حوزه به يتوجه يب دیشا

 به کرد، يتلق فوق یينارسا بر یدرآمدشیپ بتوان را ها هینظر

 و يمال یریگ اندازه بلقا و يتیکم یکردهایرو تیحاکم لیدل

 به قیتحق و یریادگی تیجذاب با،یز یهنرها ها، زبان ،یاقتصاد

 اریبس ای و شوند يم واقع غفلت مورد ای گرفته دهیناد يسادگ

 های گزارش اساس بر .رندیگ مي قرار يابیارز مورد تیاهم کم

 و محققان توسط گرفته صورت های کنکاش [،27] سکاران
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 ناکارامدی دهپدی پیرامون ایراني، جامعه علمي صاحبنظران

 گرفتار ،ایران در علوم آن های شاخه و انساني علوم

 ضرورت تواندمي ها آن به توجه که اند جدی يهای آسیب

 نوع از مساله، این بررسي سازد.مي روشن خوبي به را بحث

 و ضربتي تحمیلي، راهکار هر بنابراین است، یفرآیند

 برای عبارتي به .بود خواهد شکست به محکوم ،مدت کوتاه

 و رویکردها همه باید نشیب و فراز پر مسیر این پیمودن

 شود. گرفته نظر در فرهنگي و سیاسي و علمي مختلف عوامل

 و هبار یک روندی انساني، علوم حوزه ناکارامدی املعو و علل

 تخصصي و بنایيزیر های بررسي نیازمند بلکه نیست عيدف

 و آموزشي نظام سخت های چارچو  متاسفانه [،28] است

 شاید که آموزشي نمتخصصی و نخبگان به اجازه و نفوذ عدم

 آسان خود  صصتخ و راهکارها با را نشیب و فراز پر راه این

 از بسیاری .کندمي رو هب رو مختلفي های چالش با ،کنند کوتاه و

 انساني علوم حوزه کارامدی ،ایران آموزشي های برنامه مجریان

 انساني علوم حوزه درسي متون و محتوا پاالیش  گرو در  را

 از بسیاری متون که آن حال ،دانندمي غربي محتوای از

 نظام و ها دانشگاه در که انساني علوم حوزه  های شاخه

 از برگرفته گیردمي قرار  تدوین و تدریس مورد آموزشي

 و است غربي پردازاننظریه های نگرش و غربي های نظریه

 کدام پاالیش صدد در دوستان این که دارد سؤال بسي جای

 و نظریه از عاری که هستند علمي حوزه و درسي مواد از یک

 که است شگرف بسي جای و نباشد، ها غربي علمي گاهدید

 بیشترین سیاسي و علمي و فرهنگي مجریان و مسؤلین چرا

 در دهندمي انساني علوم حوزه در را را سازی بومي مانور

 تفکرات دارد. غربي مبنای و چارچو  حوزه این که حالي

 نشان را خودش چیزی هر از بیشتر حوزه این در غر 

 باید ،کارآمد انساني علوم تولید برای عبارتي به و دهد مي

 و عالمانه را ودخ گرانه مداخله  اقدامات ،خصصانتم و عالمان

 و دقیق های ریزی برنامه این سایه در و دهند انجام علمي

 نقش به توجه .کنند تولید کارامد انساني علوم ،هوشمندانه

 یها مهارت و يادراک یها لیتحل توسعه در يانسان علوم

 و است یضرور افتهی رشد و بالغ تیهو کی یبرا يارتباط

 توجه مورد يعال آموزش هتوسع یها برنامه در آن تیّاهم دیبا

 یاقتصاد و يقانون ،يسازمان لحاظ از علوم نیا رایز رد؛یگ قرار

 مؤسسات از را ما فهم که نندیب يم تدارک را یيها چارچو 

 .دهد يم رییتغ ها آن ياجتماع یامدهایپ و يفرهنگ ،ياجتماع

 

 تحقيق روش -4
 نوع از و کیفي تحقیق روش چارپو  در حاضر پژوهش

 گردآوری نحوه برحسب است. شده انجام پدیدارشناسي

 از یکي .رود مي شمار به توصیفي های پژوهش جزء ها داده

 عمیق مطالعه بر آن تمرکز کیفي، تحقیق عمده های ویژگي

 با .[29] گویند مورد آن به که است دهپدی یک از معیني نمونه

 زیسته تجربه بازنمایي پي در محقق که این به توجه

 ایران های دانشگاه در انساني علوم اکارامدین از دانشجویان

 ها داده و شده بررسي محیط و شرایط در یدهپد این بوده،

 پژوهشگر توسط توصیفي شکل به و مستقیم صورت هب

 با و استقرایي صورت به ها داده تحلیل است. شده دآوریگر

 این شده سعي و فتهپذیر انجام دانشجویان صحبت به توجه

 مطالعاتي زمینه این در که باشد دانشجویاني دید از پدیده

 اند. داده نشان پدیده این به نسبت را خود مندی ع قه و  هداشت

 و شده استفاده گردآوری مورد های داده ثبت در گفتار عین از

 .است گرفته صورت استدالل طریق از گیری نتیجه همچنین

 و شناسایي ها، مصاحبه طخ به خط بررسي طي مفاهیم

 همرحل در سپس .شد مشخص ها آن ابعاد و ها ویژگي

 ارتباط مشترک، ابعاد و ها ویژگي براساس محوری، کدگذاری

 با نهایت، در و گرفت شکل ها مقوله با فرعي های مقوله

 دیدگاه اساس بر. شد یکپارچه ها مقوله گزینشي، کدگذاری

 با ها یافته ،نتایج به اعتباربخشي برای [30] 1کربین و استراوس

 تأیید گان کنند شرکت تفاسیر تا شد بررسي اه شونده مصاحبه

 قرار دیگر نظران صاحب اختیار در نیز نتایج که آن ضمن .شود

 .شود مشخص ها مقوله و کدگذاری صحت تا گرفت

 رویکرد ،حاضر پژوهش برای استفاده قابل رویکرد بهترین

 به مربوط پدیدارنگاری و شناسي پدیدار است. شناسي پدیدار

  رویکرداین  مطابق ند.افراد زیسته تجربه مورد در تحقیق

 ارتباطات به نسبت و هستند خودشان دنیای فعال خالقین افراد

 [.31] دارند آگاهي خود روزانه ودانش ر وتجا

 بنا فرض این با شناسيدیدارپ» است معتقد [،32] 2پتن
 مشترک جوهر یک ،افراد همه مشترک تجار  که شود مي

                                                 
1 Esteravs & Corbin 
2 Patton 
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 ظورمن به متفاوت افراد دروني تجار  شناسي،پدیدار در دارد.

 مقایسه و تحلیل بندی، طبقه ها آن مشترک جوهر بررسي
 تحقیق طرح اجرای از وهشگرپژ هدف شوند، مي

 مورد مفهوم یا پدیده یک معني که است آن شناسيپدیدار

 عبارت به کند. بررسي افراد از گروه یک نظر از را مطالعه
 پدیده، از شناخت به که دارد آن بر سعي شناسيپدیدار دیگر

  .«نهد ارج پدیده، آن از افراد درک به بردن پي طرق از

 آن موضوعي قلمرو به هتوج با پژوهش این آماری جامعه

 های آموخته دانش و تحصیل حال در جویان معرفت شامل

 در است. تهران دانشگاه تربیتي ومعل و روانشناسي دانشکده

 صورت یافته ساختار نیمه مصاحبه نفر 55 با حاضر ژوهشپ

 اما شد حاصل نظری اشباع بعد، به 45 مصاحبه از که گرفت

 حاضر، مطالعه در یافت. ادامه 55 مصاحبه تا اطمینان برای

 را موردنظر پدیده که گیرند قرار پژوهش مورد افرادی باید

 اط عاتي مطالعه مورد پدیده مورد در اینکه یا اند کرده تجربه

 افراد تخا ان برای خاصي م ک دارد ضرورت و باشند داشته

 ویژه موارد گیری نمونه راهبرد این به هتوج با باشد. موردنظر

 است. شده داده تشخیص مناسب پژوهش این برای )بحراني(

 به ها نمونه آن در که است روشي ویژه موارد از گیری نمونه

 بررسي مورد موضوع مرکز در و دارند که خاصي اهمیت دلیل

 بیشترین که هایي محل یا افراد .شوندمي انتخا  ،هستند

 طور به زماني و هستند ویژه موارد ،آوردند فراهم را اط عات

 انتخا  کوچکي نمونه بتوان که مفیدند پژوهش برای عملي

 از .است سال 40 ات 25 از شوندگان مصاحبه سني زهبا نمود.

 تحصیل به مشغول نفر 35و آموخته دانش رنف 20 نمونه نفر 55

 ارشد، کارشناسي نفر 25 تحصیلي مدرک تعداد، این از .بودند

 در موجود منطق بود.  دکترا نفر 15 کارشناسي، نفر 15

 مقدماتي پژوهش در که است زماني ویژه، موارد گیری نمونه

 از را تربیتي علوم های رشته کلیه اول سال دانشجویان درک

 دیدگاه اساس بر دهیممي قرار بررسي مورد پرسشنامه یک

 درک را پرسشنامه مفهوم بتوانند ها اولي سال اگر [،33] دالور

 درک این نیز باالتر های سال برای که ودب مطمئن توان مي ،کنند

 دانشجویاني شده، گرفته درنظر نمونه به توجه با دارد. وجود

 مورد در محقق نظر از که شدند دعوت مصاحبه به و انتخا 

 قرار محقق اختیار در را اط عات بیشترین نظر مورد پژوهش

 7 ،توصیفي روش از حاضر پژوهش تحلیل در دهند. مي

 در شد. استفاده ها داده تحلیل برای [،34] 1ک یزی مرحله

 روی مصاحبه متن کل مصاحبه هر انجام از پس اول، مرحله

 مصاحبه از پس حتي که هایي یادداشت و شد پیاده کاغذ

 این .گردید اضافه مصاحبه متن به نیز دکر مي بیان کننده شرکت

 دوم، مرحله در .است داشته ادامه ها همصاحب همه برای روند

 حاصل متن از کلي درک تا دش مرور مرتبه چندین متن، کل

 شده استخراج معاني متن، مطالعه از پس سوم، مرحله در .شود

 تر راحت بندی دسته تا شد  تنظیم اولیه کدهای صورت به

 درقالب شده کدگذاری معاني چهارم، مرحله در .گیرد صورت

 مرحله در .گردید دهي سازمان ها زیرمضامین از ایيه خوشه

 برای منظور بدین .است پذیرفته صورت بازنگری پنجم،

 مرتبه یک بود الزم ابهام، بدون و واضح مفاهیم به دستیابي

 تا مصاحبه اولین از آمده پدید کدهای در بازنگری دیگر

 زیرمضامین ششم، مرحله در .گیرد انجام مصاحبه آخرین

 قرار مقایسه مورد دیگر، های گروه با گروه هر در آمده دست به

 با بخش هر در اصلي مضمون تا شد ادغام هم در و گرفته

 هفتم، هلمرح در و انتها در .آمد دست به ها مضمونزیر به توجه

 شده داده ارجاع کنندگان شرکت به ها یافته اعتباربخشي، برای

 هایي، تعدیل از پس و گردد حاصل اطمینان آن، صحت از تا

 شد. آماده نویسي ش گزار و انتشار برای

 

 تحليلی هاي یافته -5
 یها مصاحبه از برآمده مشترک نکات به توجه با

 یناکارامد مورد در کنندگان شرکت ادراک افتهیساختار مهین

 چند در ياصل مقوله ران،یا یها دانشگاه در يانسان علوم

 شده، استخراج مقوالت است. طرح قابل امجز طور به مرحله

 هر در موجود اشخاص گرید و ها يژگیو اجزاء، ف،یتعر

 مقوالت ارتباط ها، مثال شاهد کند،  يم انیب کیتفک هب را مفهوم

 گاه ،يفیک پژوهش در است. شده آورده ها آن لیتحل و مرتبط

 زین یگرید یها افتهی ،قیتحق سوال پاسخ افتنی ریمس در

 آن از يحاک پژوهش یها افتهی به توجه با .شود  يم حاصل

 علوم یناکارامد علل مورد در انیدانشجو دگاهید که است

 اند ساخته داریپد محور سه در را رانیا یها دانشگاه در يسانان

 -ج يآموزش عوامل -  يانسان عوامل -الف از: عبارتند که

  .بنیادین و یساختار عوامل

                                                 
1 Colaizzi 
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 صورت به انیدانشجو یها مصاحبه نیب از آنچه نیهمچن

 انیدانشجو که است آن از يحاک دیگرد استخراج یداریپد

 صورت به که کردند يمعرف یمدکارانا علل را يمختلف عوامل

 .است آمده 3 و 2 ،1یها جدول در مضمونریز

 ای يبه موضوعات اصل دنینحوه رس عیبه منظور فهم سر

 حیانجام شده است. توض یگذار شماره ي،اصل یها مضمون

 ه،یاول یکدها نیارتباط ب حیدرک صح یبرا که نیا

کار صورت گرفته  نیا ياصل یها و مضمون ها رمضمونیز

هستند که  ياصل نیمضام A B C... است. منظور از حروف

 )الفکرد. منظور  میخواه دایکدها دست پ نیبه ا تاینها

 ...... مضمون هستند و منظور از ریز ,1,2,3 )و   1,2,3

A-a3.3, A-a2.2 , A-a1.1 که آنچه .هستند هیاول یها کد 

 یها مصاحبه یکدگذار ،دهش درج ها جدول در

 علل مورد در آنان یباورها و انیدانشجو افتهیساختار مهین

 در که است رانیا یها دانشگاه در يانسان علوم یناکارآمد

 از ها مضمون ریز استخراج سپس و ياصل نیمضام قالب

 .باشد يم انیدانشجو یها مصاحبه

 عوامل انسانی 5-1

از نظر بنده ما تا زماني که هویت حوزه " :12 مصاحبه ،5 کد 

 ،علوم انساني را برای جامعه دانشگاهي تعریف نکنیم
توانیم انتظار پیشرفت و توسعه از این حوزه را داشته  نمي

که  این ي باید با هویت مستقل شناخته شود.باشیم. علوم انسان
چه تفکراتي گوییم و های علوم انساني چه ميالتحصیل ما فارغ

ي از در واقع به نوع ،در مورد آینده حوزه علوم انساني داریم
کنیم. تصویر  برداری مي هویت رشته علوم انساني پرده

جامعه  انساني تصویر غلط و ناصوابي است.شده از  علوم  ارائه
نیاز دارد که در این حوزه امروزی برای بالندگي 

 ".گذاری جدی داشته باشد سرمایه

 (انسانی-)الف مضمون – یانسان علوم يناكارآمد لیدال از انیانشجود ستهیز تجربه از حاصل هياول يكدها (1 جدول

 کد اولیه های کد عنوان کد اولیه کدهای عنوان کد اولیه کدهای عنوان

 الف 5) سرد بازخوردهای و ها برخورد
 محوری پژوهش سیاستنداشتن

 آموزشی مسؤالن
 الف  3)

 انگیزش و عالقه سطح بودن پايین

 دانشجويان
 الف  1)

 الف 2) متخصص استادان فقدان الف 4) دانشجويان نبودن تالشگر الف 6) انسانی    مديريت نامناسب کارايی

 

 (آموزشی-)ب مضمون – یانسان علوم يناكارآمد لیدال از انیدانشجو ستهیز تجربه از حاصل هياول يكدها (2 جدول

 کد اولیه های کد عنوان کد اولیه کدهای عنوان کد اولیه کدهای عنوان

 ب (1 جامعه و علم نهاد بین ارتباط عدم ب8) تقاضا بر عرضه تقدم ب15) کالس محیط در فكری تعامالت نبود

 ب( 2 آموزشی محیط روح بی و خشک فضای ب  9) دانشجويان ناآگاهانه حضور ب16) بافته توسعه بینش نبود

 ب (3 انسانی علوم رفتن محاق به ب10) محتوا جای به فرم دادن اولويت ب 17) انسانی علوم های پژوهش نبودن روز به

 ب18) نظری های آشفتگی و نامناسب کیفیت
 بین میان مطالعات چايگاه عدم

 ها دانشگاه در ای   رشته ای   رشته
 ب( 4 علمی و تئوری مباحث نبودن بومی ب11)

 ب19) دانشجويان نظرات به توجهی بی
 روش موانع شناسايی عدم

 شناختی
 ب 12 )

 از بسیاری کارافرينی روحیه ضعف

 پژوهشگران
 ب 5)

 ب6) دانشجويان به نامناسب راهنمايی ارائه ب 13) پژوهش به آموزش اولويت ب20) انسانی علوم های پژوهش نبودن کاربردی

 ب7) انسانی علوم محتوای نبودن تخصصی 14) دانشگاهی سیستم غلط معادله ب21) دانشجويان ناآگاهانه حضور

 (ساختاري-)ج  مضمون – انسانی علوم ناكارآمدي دالیل از دانشجویان زیسته تجربه از حاصل اوليه كدهاي (3 جدول

 کد اولیه های کد عنوان کد اولیه های کد عنوان کد اولیه های کد عنوان

 حوزه به آموزشی مسئوالن منفی نگرش

 انسانی علوم
 ج 5)

 معیارهای کارگیری به عدم

 دانشجو گزينش در علمی
 ج 3)

 علوم حوزه بین آمیز تبعیض نگاه

 علمی های حوزه ساير و انسانی
 ج 1)

 و کیفیت کنترل مكانیزم ضعف

 سازی بهینه
 ج 6)

 و راديكال های گروه تسلط

 سواد بی
 ج 2) هاضعف ترجمه ج 4)
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 1 مضمون زیر استخراج (4 جدول

 مضمون زير شماره اولیه کد شماره مرتبط اولیه کد مصاحبه نمونه

 و بحث برای کافی انگیزه انسانی علوم های رشته دانشجويان و استادان از بسیار

 ندارند را درس کالس در علمی های گفتگو

 انگیزش و عالقه سطح بودن پايین

 دانشجويان
1.A.1 

A1 ل
عوام

 
ی

انسان
 

 A.1.2 مرجع و متخصص استادان فقدان برخوردارند تخصصی ضعف از انسانی علوم های رشته استادان از بعضی

 پزوهش بخش کرد اشاره آن به توان می انسانی علوم حیطه در که مشكالتی از يكی

 است نشده تدوين زمینه اين در مشخصی سیاست هنوز است، علمی حوزه اين

 محوری پژوهش سیاست نداشتن

 آموزشی مسئوالن
3.A.1 

 با انسانی علوم دانشجويان از بعضی سوی از تالش عدم و پشتكار نداشتن دلیل به

 نیست زياد کوشش و تالش  نیاز ديگر های رشته خالف بر رشته اين تلقی اين
 A.1.4 دانشجويان نبودن تالشگر

 عامالن و مديران سوی از مساله اين به توجهی کم و انسانی علوم مستقل هويت نبود

 علمی و فرهنگی

 صورت به انسانی علوم حوزه هويت

 است نشده تعريف متسقل
5.A.1 

 متخصص و مستعد نیروهای تربیت جهت در کافی مديريت عدم

 
 A.1.6 انسانی مديريت نامناسب کارايی

 

 اجتماعي تصویر که است  این واقعیت": 14 مصاحبه ،8 کد

 القا مخاطب به را مطلب این انساني علوم حوزه از شده ارائه
 جایگاه و موقعیت کسب و پول کسب برای که کند مي

 این و مساله این .بگذارد کنار را انساني علوم باال اجتماعي

 فارغ شغلي آینده از هانگراني بروز زمینه تصویرسازی
 بروز زمینه و انساني علوم های رشته فراگیران و حصی نتال

 حوزه این های رشته دانشجویان انگیزگي بي هادلسردی
 ."است علمي

 آموزشی عوامل 5-2

 و ها معلم و است مهجور انساني علوم": 18 مصاحبه ،11کد

 را اساسي نقش حوزه این شدن هراند حاشیه به در استادان
 آموزان دانش رفتیم مي مدرسه که ابتدا همان از کنند. مي بازی

 یک به یعني شدند؛ مي داده نوید انساني علوم به تنبل
 علوم انگار ،است همین وضع هم ها دانشگاه در االن ...!جهنم

 "ست.ا بنجل یا دوم جنس انساني

علوم  زایي پول دانشجو، عدم به نظر منِ": 20 مصاحبه ،14 کد

 اگرچه انساني و آینده مجهول فارغ التحصی ن این حوزه
 این ایران جامعه در اما کند را القا مي تصویر ناصوابي

ای غیرمتخصص است عده شده وپرداخته تصویرساخته

نکند، مي خواهند خواهند این حوزه درجا بزند و پیشرفت  مي
افراد آگاهي الزم در  این برسد. نظر مترجم تفکرات غر  به

 دارد مزایایي چه دانندانساني ندارند و نمي زمینه مطالب علوم
را  علوم این آموزش ارزش تواندمي زیادی حد تا آن حل و

متاسفانه علوم انساني آنطور که باید و شاید در مراکز  .بیافزاید

ي ما تصویرسازی نشده، بسیاری از محققان علمي و دانشگاه
این حوزه فقط در حد قلم زدن و نوشتن به تعریف علوم 

ها با انساني کمک کردند. در میدان عمل هنوز استادان دانشگاه

تدریس فرسایشي و دلسردکننده عامل فراری شدن بسیاری از 
 ".باشندطالبان این حوزه مي

تدریس فرسایشي استادان به نظر من ": 22 مصاحبه ،16 کد
ها خشک  این حوزه علمي باعث شده است که فضای ک س

تواند  و عاری از تنوع و شادی و ع قه باشد، تدریسي که مي
و دانشجو را نسبت به  کاهش دهد را جذابیت این حوزه

در  روی این حوزه علمي نگران کند، مث ً مسائل پیش
 کنند، و ناله مي ان فقط آههای ما بسیاری از استاد ک س

دهند که تصورات ذهني  چیزهایي را به خورد دانشجو مي
های مورد  خودشان بوده است. جذابیت کافي در مورد موضوع

دهند، مث   بحث حوزه علوم انساني از خود نشان نمي
به زندگي و جامعه برای شروع  های مبت  توانند از موضوع مي

کنند ولي هیچ وقت من و تمرکز مباحث علوم انساني استفاده 
 ".ندیدم در این زمینه ابتکار عمل از خود نشان دهند

  آموزشی عوامل 5-3

به عنوان یک دانشجو رشته برنامه ": 28 مصاحبه ،25 کد
ریزی درسي  هیچ نوع بازدهي در برنامه های درسي پاس 

مدیریت، کیفیت پایین گرده به شده نداشتم ودلیل این برمي
اشده توسط نظام آموزش عالي، به نظر من ابتد های ارائه برنامه
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 2 مضمون زیر استخراج (5 جدول

 ونممض زير شماره اولیه کد شماره مرتبط اولیه کد مصاحبه نمونه

 بلكه است کند بسیار تنها نه ايران جمله از توسعه حال در های کشور در انسانی علوم رشد

 ندارد پیشرفت حال در جامعه يک ويزگی و عناصر با ارتباطی گونه هیچ
 B.1.1 جامعه و علم نهاد بین ارتباط عدم

B1 ل
عوام

 
ی

آموزش
 

 بر و ندارد تناسب کشور روز مسائل با انسانی علوم حوزه در مصوب های سرفصل از بسیاری

 است نشده گیری تصمیم کشور کالن و راهبردی های ريزی برنامه اساس
 B.1.2 تقاضا بر عرضه تقدم

 است، کند بسیار ها رشته ساير به نسبت انسانی علوم حوزه در اصالح و تغییر راهبردهای

 ندارد جهانی جامعه های پیشرفت با مناسبی سويی هم انسانی علوم حوزه
 B.1.3 يافته توسعه بینش نبود

 B.1.4 کالس محیط در فكری تعامالت نبود کافی و مناسب معرفی عدم و فكری تعامالت و ها بحث از کالسی های فع ِّالیت بودن خالی

 وارد ناآگاهانه انسانی علوم های رشته از کافی شناخت عدم دلیل به دانشجويان از بسیاری

 شوند می انسانی علوم حوزه
 B.1.5 دانشجويان ناآگاهانه حضور

 استادان از بسیاری همكاری عدم انسانی، علوم های رشته از بسیاری خشک محتوای دلیل به

 آموزشی. های محیط به بخشیدن رونق در

 روح بی و خشک فضای بودن حاکم

 آموزشی محیط در
6.B.1 

 3 مضمون زیر استخراج (6 جدول

 زيرمضمون شماره اولیه کد شماره مرتبط اولیه کد مصاحبه نمونه

 علوم رفتن حاشیه به و عالی آموزش ريزی برنامه در مهندسی فنی گفتمان به دادن اولويت

 انسانی علوم گفتمان و انسانی
 B.1.7 انسانی علوم رفتن محاق به

B1 ل
عوام

 
ی

آموزش
 

 ذيل تا صدر امروز آکادمیک صوری مناسک و پژوهشی و آموزشی فرمالیسم غلبۀ

 فرمالیسم گرفتار همه ها، نامه پايان و مجالت تا ها سرفصل و ها نامه آيین از ما عالی آموزش

 اند شده

 B.1.8 محتوا جای به فرم به دادن اولويت

 کشور روز مسائل با مطابق بلكه نیست هدفمند تنها نه انسانی علوم تحقیقات از بسیاری

 در آن کنونی وضعیت موقعست با ايران در  شده ارائه مباحث میان عمیق شكاف.  نیست

 دارد وجود جهان

 علوم های پژوهش نبودن روز به

 انسانی
9.B.1 

 B.1.10 علمی و تئوری مباحث نبودن بومی نیست بومی انسانی علوم حوزه در علمی و تئوری مباحث

 علوم های رشته بین و انسانی علوم درون در ای   رشته میان های گرايش گسترس عدم

 ملی راهبردهای از يكی عنوان به علوم ساير با انسانی

 در ای   رشته بین مطالعات جايگاه عدم

 ها دانشگاه
11.B.1 

 ديگر از انسانی علوم در پردازی نظريه شناختی روش معضل و صحیح پردازی نظريه کمبود

 است. کشور انسانی علوم مشكالت

 های آشفتگی و نامناسب کیفیت

 تئوريكی

12.B.1 

 

 

 

 

 آموزشي مواد بعد بشود تعریف انساني علوم حوزه وجهه باید
 از گرایي مدرک شود. هماهنگ کشورمون نیروی و نیازهای با

 نسل تربیت در را خودش توانمندی باید ما کشور برود. بین
 در تقاضا و عرضه بین رابطه بدهد، نشان خوبي به آینده

 دارد، تعمق و تاسف جای واقعا انساني علوم های رشته

 بیشتر ها دانشگاه در علمي حوزه این شده ارائه محتواهای
 سری کی حفظ جز  چیزی و میگیرد را دانشجو آینده و وقت

 ".ندارد ای نتیجه مکتوبات

 کنیم باور و دارد تعمق جای بحث این": 30 مصاحبه ،23 کد
 انساني علوم در که هایيپژوهش که بقبوالنیم خودمون به و

 و علمي جامعه درد به شود مي تولید و تدوین محققان توسط
 مورد پژوهشهای از یک هیچ کنون تا ، خورد نمي شغلي آینده

 را حوزه این کهنه زخم و دیرینه درد نتوانسته حوزه این نظر

 شعار حد در فقط متاسفانه ، ببخشد امالتی حداقل یا حل
"کنیم. مي توجه بزرگ مساله این به شعار حد در و نویسیم مي
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 آموزشی عوامل 5-4

 ورطه از اینکه برای من نظر به": 36 مصاحبه ،30 کد

 علوم حوزه به اول مرحله در باید  میبیای بیرون ماندگي عقب
 و اقتصادی توسعه در تواندمي که ای حوزه عنوان به انساني

 خیلي کنیم، نگاه باشد داشته سزایي به تاثیر جامعه فرهنگي
 بومي را حوزه این علمي يسشنا روش ما هنوز که هجالب

 تلقین مخاطب به را مساله این غربي دیدگاه با هنوز نکردیم،
 را حوزه این موجود موانع نکردیم سعي وقت هیچ کنیم،مي

 که داریم انتظار و مینالیم همچنان کنارش در کنیم شناسایي
 ".میکردند چنان و شد مي چنان باید

 علوم توسعه در موجود موانع حل": 38 مصاحبه ،32 کد
 و جدی تصمیم نیازمند حوزه این ناکارامدی و انساني

 و استاد متقابل ارتباط و هاسازمان و نهادها بین همکاری
 و نهاد هیچ عهده از تنهایي به مساله این است، دانشجو

 بین متقابل ارتباط و مشارکت با باید .ایدنمي بر سازماني
 ".بگیرد انجام فرهنگي و علمي های مجموعه

 
 

 آموزشی عوامل 5-5

 مهمي های مهارتي قابلیت انساني علوم": 40 مصاحبه ،34 کد

 و جمعي زندگي و کار از عرصه وسیعي در علوم این .دارند
که  حالي است در این فرد مي آموزد به را هایي مهارت فردی

 عنوان به ها آن از کمتر دانشگاهي انساني،  علوم کتب در 
 این اگرچه .آید مي به میان سخن کارآفرینانه قابلیت یک

 مهارت به صورت آن یافتهتوسعه شکل در حتي و هادانش
  ".شود نمي آن یاد از کارآفرینانه مهارت تعبیر شود،منتقل مي

 توجه قابل الزامات از به نظر بنده یکي": 42 مصاحبه ،36 کد
ایجاد تحول و زمینه سازی در زمینه  برای تأکید مورد و

 فرهنگ شاخص به توجه پویایي حوزه علوم انساني
است ، حوزه علوم انساني نیازمند بهره گیری از  دانشگاهي

پژوهش به جای آموزش صرف و برخورداری اساتید از 
 رهای دانشگاهي و انساني  است، وجودارزش ها و هنجا

 دانشگاه برای بلکه انساني علوم صرفاً برای نه فرهنگي چنین
 جایگاه علوم دلیل به آن اهمیت اما شود مي معرفي به الزم

 و منشي الگوهای ارائه در را آموزش عملي نقش که انساني
 ".است بیشتر مراتب دهد به مي نشان رفتاری

 4 زیرمضمون استخراج( 7جدول

 زيرمضمون شماره اولیه کد شماره مرتبط اولیه کد مصاحبه نمونه

 دانشجوياندر های ديدگاه و نظرات به آموزشی مسؤالن و استادان از بسیاری

 هستند توجه  بی انسانی علوم توسعه عوامل و علل خصوص
 پژوهشگران از بسیاری کارافرينی روحیه ضعف

 
13.B.1 

B1 
 

 

ل
عوام

 
ی

آموزش
 

 در تأمل اهمیت و ها آن شناسی روش توسعۀ گرو در انسانی علوم توسعه

 شناختی روش موانع

 شناختی روش موانع شناسايی عدم

 
14.B.1 

  ضعف پژوهشگران، طرف از کافی انگیزه نداشتن و نیاز احساس عدم

 کارافرينی روحیه
 B.1.15 دانشجويان نظرات به توجهی بی

 5 زیرمضمون استخراج (8 جدول

 مرتبط اولیه کد مصاحبه نمونه
 کد شماره

 اولیه
 مضمون زير شماره

 زير محققان و استادان نامناسب راهنمايی علت به دانشجويان ضعیف عملكردهای از بسیاری

 انسانی علوم دانشجويان بین سردرگمی ايجاد و ربط
 B.1.16 دانشجويان به نامناسب راهنمايی ارائه

B1 ل
عوام

 
ی

آموزش
 

 ضروری را آن و دهد نمی اهمیت روزآمدی و نوآوری به چندان آموزشی ريزی برنامه ساختار

 ها دانشگاه های گذاری سیاست و ها نامه آيین همۀ حاشیۀ و تبعید در نیز پژوهش داند. نمی هم

 است

 B.1.17 پژوهش به آموزش اولويت

 از يكی دانشگاهی و علمی مراکز در انسانی علوم های پژوهش بودن کاربردی به اهتمام عدم

 .است عالی آموزش نظام ضعف های چالش

 علوم های پژوهش نبودن کاربردی

 انسانی

 
18.B.1 
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 آموزشی عوامل 5-6

 خوندم مي ای مقاله داشتم پیش روز چند": 45 مصاحبه ،39 کد

 علوم پیشرفته،  و پیشرو کشورهای در که بود نوشته آن درکه 
 ارتباط دلیل به علوم این .شودمي معرفي خ قانه علوم انساني

 و است گرفته قرار محققین مطالعه موضوع انسان سرشت با

 متاسفانه ولي. است زیاد آن در شدن نو به نو و خ قیت درجه
 واسطه به آکادمي و علمي جامعه آن راس در و ما کشور در

 تحصی ت نامناسب کیفیت و آموزشي غلط سیستم
 تر رنگ کم روز به روز حوزه این خ قیت و بودن نو ،دانشگاهي

 این از متفاوت طرح یک باید رو ازاین شود، مي ترفروغ کم و
  ".داد رواج دانشگاهي درفضای را واژه

 بنيادین و ساختاري عوامل 5-7

نید درسته که آموزش عالي و سایر یبب": 50 مصاحبه ،46 کد

نهادهای علمي و دانشگاهي در زمینه توسعه علوم انساني 
متاسفانه این سرمایه گذاری کنند ولي خب  سرمایه گذاری مي

خیلي جدی تر و گسترده تر و اصولي تر مطرح نشده و 
نیست، به عبارتي بهتر بگویم هنوز حرکت نابرابری بین حوزه 

علوم انساني و سایر حوزه های علمي من جمله پزشکي و 
میز و عاری از فهم آ مهندسي در جریان است، نگاه تبعیض

ها و چالش هایي را برای اصولي نسبت به این علوم تنش 
فراگیران و طالبان این حوزه از  علم و اندیشه را  به وجود 

 ".آورده است
از نظر من دانشجو دانشگاه ها و مراکز ": 32 مصاحبه ،28 کد

علمي انقدر با دیده تحقیر و کوچک شماری به حوزه علوم 
انساني نگاه مي کنند که در بعضي مواقع بنده از اینکه در این 

وزه علمي در حال تحصیل هستم و فعالیت میکنم از خودم ح

و آینده شغلي،  رشته تحصیلي  ناامید مي شوم ، اگر قرار 
است این نگاه ها در این حوزه باشد چرا اص  در حوزه علوم 

انساني دانشجو پذیرش مي کنند، چرا با این نگرش ها و 
ي گزیش ها ناامیدی را برای آینده یک دانشجو به بار م

آوردند، متاسفانه هیچ نوع گزینش معتبری در ورود به حوزه 
علمي علوم انساني وجود ندارد ، از دوران دبیرستان تا به االن 

کساني که وارد این حوزه مي شوند برچسب تنبل و کودني و 
خنگ بودن بهش مي زنند، حتي یادمه در دوران دبیرستان 

شه مجبوریم به مدام به ما مي گفتند اگر معدلتون خو  نبا
اجبار شما را در ک س های علوم انساني ثبت نام کنیم، این 

 ".علمي مي گنجد در کجای منطق جامعه

 6 زیرمضمون( استخراج 9جدول 

 مصاحبه نمونه

 
 مرتبط اولیه کد

 کده شمار

 اولیه
 ونمزيرمض شماره

 حیث از نیز انسانی علوم درحوزه درسی های برنامه محتوای و ها سرفصل و عناوين

 است مشكالتی و مسائل دارای بودن تخصصی و عمق
 انسانی علوم محتوای نبودن تخصصی

 

19.B.1 
 

B1 ل
عوام

 
ی

آموزش
 

 چشم گونه هیچ و است محوری مقاله متاسفانه انسانی علوم حوزه در دانشگاهی سیستم

 ندارد محوری پژوهش و محوری محصول زمینه در اندازی
 دانشگاهی سیستم غلط یمعادله

 

 

20.B.1 

 معرفت و علوم کاروان از تر عقب قدم چند دانشگاهی تحصیالت حوزه معرفتی نظر از

 حرکتیم در انسانی علوم حوزه در
 B.1.21 دانشگاهی تحصیالت نامناسب کیفیت

 7 زیرمضمون (10 جدول

 مصاحبه نمونه

 
 زيرمضمون شماره اولیه شمارکد مرتبط اولیه کد

 مسؤالن از بسیاری نگاه آموزشی، سیستم غلط فلسفه واسطه به

 و انسانی علوم های پژوهش از استقبال عدم و توجهی بی با آموزشی

 مواجه ديگر های رشته نسبت به بودن کاربردی رويكرد نداشتن

 است.

 و انسانی علوم حوزه بین آمیز تبعیض نگاه

 علمی های حوزه ساير
1.C.1 

C1 

ل
عوام

 
ی

ختار
سا

و 
 

ن
بنیادی

 

 تحصیالت دانشجويان درگزينش علمی معیارهای نداشتن واسطه به

 ندارند علمی بار که کسانی از جلوگیری و دکتری و تكمیلی

 در علمی معیارهای کارگیری به عدم

 دانشجو گزينش
2.C.1 
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  بنيادین و ساختاري عوامل 5-8

  ما، کشور آموزشي مراکز و ها دانشگاه": 48 مصاحبه ،36 کد

 است، گرفته قرار ای کارانه محافظه چهارچو  یک در کام 
 و  افراطي افراد عده یک دست سیستم این عنان اینکه مثل

 مشخصي جهت گرفته، قرار بسته های ذهنیت با متعصب
 دارد، مشخص خروجي نه دارد مشخصي ورودی نه ندارد،

 افراد فکری راهبرد با ندارد، سیاست ایران عالي آموزش اص 
 و نخبه افراد برای ،میدان شود مي اداره متخصص غیر

 به را جدیدی و بنیادین حرکت اجازه است، خالي متخصص
 داریم انتظار آیا مترجم، و کهنه سیستم این در دهند، نمي افراد

 وکهنه قدیمي سیستم این کند؟ رشد انساني علوم حوزه که
 گذارند ونمي خواهندنمي ولي دارد دوباره تولد به نیاز است

 "باشد. داشته نویني حرکت سیستم این

  و تحول به نیاز ما انساني علوم حوزه": 52 مصاحبه ،39 کد

 یک عنوان به که آنجایي تا ولي انمد نمي من دارد، بازبیني
 سیستم این بگویم باید کنممي لمس را حوزه این دانشجو

 و نواقص دنبال باید  دارد، بنیادیني تحول یک به نیاز آموزشي
 چرا که باشیم این دنبال باید باشیم سیستم این مشک ت و

 چرا است؟ دارشده واگیر بیماری دچار ما سیستم خروجي

 چرا چیست؟ علت یابند، مي پرورش بیسواد ما دانشجوهای
  چرا است؟ شده کم دانشجوها بین در  علمي های انگیزه

  انساني علوم دهند؟نمي دانشجوها به را علمي رشد فرصت
 این در ما است، غربي های نگرش از برگرفته ما کشور در

 از دگماتیزم های برداشت ، نداریم گفتن برای حرفي حوزه
 این ماندن مهجور نوعي است زدن جا در نوعي علوم این

 "است. علوم

 گيري نتيجه -6

 و توسعه ومبا مفه یتر قیوث   رابطه يانسان علوم علوم، انیم در

 ینظر یها چارچو  و یفکر يمبان رایز دارد؛ شرفتیپ

 ،نیا وجود با شود.  يم استوار آن اساس بر يافتگی توسعه

 در علم دیتول تیوضع دهد  يم نشان موجود یها گزارش

 یيکارا مقوله .ستین بخش تیرضا چندان يانسان علوم حوزه

 طیشرا نیتأم ازمندین حوزه، نیا یکارآمد و يانسان علوم

 استق ل و ها دانشگاه در یفکر باز یفضا نیتأم و تر مهم

 دگاهیدشد  ت ش حاضرمقاله  در. است يعلم جامعه

در  يانسان علوم یناکارآمد خصوص در گان کنند شرکت

 عوامل ينیبازب اص ح، که ردیگها مورد مطالعه قرار  دانشگاه

 به ها آن تیتقو ای و یادار و یرساختا و يآموزش و يانسان

 علوم حوزه یکارآمد بهبود یبرا ،مؤثر یراهبردها عنوان

 صورت به حاضرمقاله  در .قرار گرفت تاکید مورد يانسان

وزه علوم انساني ح زیربنایي مشک ت و مسائل به عمقي

  به  انساني علوم حوزه جایگاه به اشاره ضمنپرداخته شده و 

 و آموزشي و اجرایي حوزه با حوزه این سازنده تعامل

 علوم حوزه شدن کاربردی راهبرد. است شدهتاکید  زیربنایي

آینده  افق تعیین و پیشتازی به علوم این بازگشت و انساني

 های نظریه سمت به جزئي تحقیقات از عبور نیازمند کشور

 چهارچو  در انساني علوم های ک ن است، اجرای پژوهش

 این با انساني علوم و برد نخواهد جایي به راه غربي های نظریه

 اص ح و جلو به رو حرکت شد، خواهد دورباطل دچار روند

 تاکید مورد قدری به انساني علوم حوزه در عالي آموزش نظام

 نیازمند، مجریه قوه و علوم وزارت بر ع وه که گرفته قرار

به و پژوهش های یافته به توجه با  است. قوا سایر جدی عزم

 8 زیرمضمون( 11ول جد

 مرتبط اولیه کد مصاحبه نمونه
 کده شمار

 اولیه
 ونمزيرمض شماره

 باورهای و ذهنیت از متشكل انسانی علوم حوزه در شده گرفته های تصمیم و ها سیاست از بسیاری

 است تندرو و مسلط افراد

 و راديكال های گروه تسلط

 سواد بی
 

5.C1 

C1 

ل
عوام

 
ی

ختار
سا

  
 و

ن
بنیادی

  

 تفكرات بودن رو دنبال و دانشگاهی های برنامه در کلیدی و مشخص آنداز چشم نداشتن علت به

 بومی غیر و قديمی های نظريه و

 کیفیت، کنترل مكانیزم ضعف

 سازی بهینه
6.C.1 

 مقتضیات به توجه عدم علمی، مختلف های مرتبه در متخصص افراد گزينش معیار نداشتن علت به

 وسردرگم بیمارگونه تفكر نوعی بودن حاکم و روز نیازهای و

 عمل تقلیدی و  و نبودن يپشرو

 کردن
7.C.1 

 مقتضیات به توجه عدم علمی، مختلف های مرتبه در متخصص افراد گزينش معیار نداشتن علت به

 وسردرگم بیمارگونه تفكر نوعی بودن حاکم و روز نیازهای و

 افتهي نبود بینش توسعه

 
8.C.1 
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 جهت در انساني علوم حوزه کارایي از گیری بهره منظور

  : شودمي پیشنهاد پژوهشي و علمي جوامع و ها دانشگاه یارتقا

 در کشور يعال آموزش نظام رانیمد و مسؤالن و استگذارانیس

 رانیا یها دانشگاه در يانسان علوم یکارآمد و توسعه جهت

 داتیتول ندیفرا و يپژوهش یها تیفعال و بردارند مثبتي قدم

 ساز سرنوشت يعلم حوزه کی عنوان به يانسان علوم يعلم

 ،يفرهنگ ،ينید نظر از ما يتجرب و  نظری یخودباور که

 یدستاوردها یاعت  گرو در ياسیس و یاقتصاد ،ياجتماع

 و ارتقا جهت در و گرفته بهره است آن يقاتیتحق و يعلم

 آموزش يفعل تیفیک .کنند ت ش آن بیشتر چه هر توسعه

 اخص طور به يانسان علوم ۀحوز تیفیک و اعم طور به يعال

 طیمح و يدرون طیمح طیشرا و عوامل از متأثر شدت به

 سطح دو هر در عوامل نیا است. يدانشگاه مراکز يرونیب

 و ها رسالت از یکي بنابراین هستند توجّه قابل خرد و ک ن

 کشور يپژوهش و يعال آموزش مراکز و ها دانشگاه اهداف

 در ازین مورد آموختگان دانش نیتأم و آموزش بر  باید

 یارتقا و و یفناور و دیتول در  مشارکت مختلف، یها بخش

  علوم وزارت نینو ساختار منشور در جامعه يفرهنگ و يعلم

 آموزش نظام در يمهم یها چالش هنوز  .باشد افتهی يتجل

 شهیر که داشته باز رو شیپ اهداف به لین از را کشور يعال

 و یرهبر سبک  ،سازمان خود در دیبا را ها آن از یاریبس

 یها چالش .نمود جو و جست يعال آموزش نظام تیریمد

 کدام هر که آموزشي و اداری و ساختاری و انساني مختلف

 در يانسان علوم توسعه و اص ح راه سر بر  را موانعي

 تیفیک سطح کاهش  باعث و آوردند وجود به ها دانشگاه

 اند شده يانسان علوم حوزه رد را يپژوهش و يآموزش ،يعلم

 و دیاسات يپژوهش عملکرد و پژوهش حوزه که نیا به .نظر

 خود رامونیپ یها ستمیراسف از متاثر شدت به پژوهشگران

 یها تیفعال تیتقو و توسعه یراستا در باید بنابراین باشد  يم

 تصور که گردد فراهم يطیشرا يانسان علوم در يپژوهش

 گاهیجا به راجع يمنف ياجتماع تیذهن و نگرش و نیمسئول

 و ها نهیزم شده واص ح آن نبودن سودمند و يانسان علوم

 در یپرداز دهیا و يعلم اجتهاد یرا مطلو  و مناسب طیشرا

 و فکر هم جو کی وجود که است يهیبد شود. فراهم آن

 و يعلم یفضا انگریب دانش و علم از یا   نهیزم هر در سازگار

 در يانسان علوم حوزه یيکارا در تامل. است مناسب يپژوهش

 يشناس بیآس گرو در  رانیا  یها دانشگاه و يعلم مراکز

 هم و بحث مورد حوزه در پژوهش یناکارآمد بر مؤثر عوامل

 مغز و ،یافزار نرم ،یافزار سخت یها بستر ستقرارا مستلزم

 که باشد يم يعلم حوزه نیا گاهیجا و شأن با متناسب یافزار

 و یگذاراستیس ،یریگ میتصم مجامع در نظر، اهل دید از

 مساله است. شده واقع مغفول کشور يعال آموزش یزیربرنامه

 یسازيبوم ،است رو هب رو آن با يانسان علوم حوزه که دیگری

 جامعه، اتیمقتض يبررس و مطالعه یمعنا به يانسان علوم

 براساس يانسان علوم قیتطب و رفتارها ها، یناهنجار هنجارها،

 دیبا ابتدا هدف نیا به دنیرس یبرا .است جامعه فرهنگ ازین

 الگو آن سبراسا و میباش داشته تحول از يمشخص یالگو

 .میبرو شیپ
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