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 دانشگاه تهران
 سزضٌبسِ

 
 عٌَاى ٍ ًبم پذيذآٍر

ِ  كٌگزُ هلي ًمص هطبلعاب  هاابى  :  اي در تَساعِ علواي ٍ كابرآنزيٌي     رضاه
   : تْزاى(1397كطَر)

اي  رضهِ ّبي كٌفزاًس هلي ًمص هطبلعب  هابى :هجوَعِ همبال  ٍ سخٌزاًي
ٍ تذٍيي يًَس ًَرثخص، در تَسعِ علوي ٍ كبرآنزيٌي كطَر/ گزدآٍري 

حواذُ دثبغي؛ هطبٍر طزح ساذاحوذ نازٍسآثبدي؛ ثِ سفبرش هعبًٍت علوي 
 پزديس الجزس داًطگبُ تْزاى.

 .1398تْزاى: داًطگبُ تْزاى، هؤسسِ اًهطبرا ،   : هطخصب  ًطز
  ظ.616 :  هطخصب  ظبّزي

 .اًهطبرا  داًطگبُ تْزاى:  نزٍست
:  ضبثك 

 ناپب:  ًَيسي ٍضعات نْزست
   ّب كٌگزُ - -ايزاى - -اي رضهِ تحماك هابى:  هَضَع
   Interdisciplinary Research- - Iran- - Congresses : هَضَع
 هَضَع
 هَضَع
 هَضَع

    ّب كٌگزُ - -ايزاى - -تحماك ٍ تَسعِ :
 :Research and Development - - Iran- - Congresses*   
   ّب كٌگزُ - -ايزاى - -يكبرآنزيٌ :

 هَضَع
 ضٌبسِ انشٍدُ
 ضٌبسِ انشٍدُ
 ضٌبسِ انشٍدُ
 ضٌبسِ انشٍدُ

: Entrepreneurship- - Iran- - Congresses   
  Nourbakhsh, Younes ، گزدآٍرًذُ-1344ًَرثخص، يًَس،  :
  Dabaghi, Hamideh ، گزدآٍرًذُ-1361دثبغي، حواذُ، : 
  -1350نازٍسآثبدي، ساذاحوذ، : 
  داًطگبُ تْزاى. پزديس الجزس: 
 University of Tehran. Press. داًطگبُ تْزاى. هؤسسِ اًهطبرا : 

 ثٌذي كٌگزُ ردُ
 ثٌذي ديَيي دُر

 ضوبرُ كهبثطٌبسي هلي

:  1398  55/180Q      
 :4/001    
 :6039284  
 

 
ايي كهبة هطوَل لبًَى حوبيت اس حمَق هؤلفبى ٍ هصٌفبى است. تكثاز كهبة ثِ ّز رٍش اعن اس نهَكپي، 

ثذٍى اجبسُ ّب ٍ كهبة،  ّب، هجلِ ّب، سبيت ، ثبسًَيسي در ٍثالگ، لَح نطزدُّبي  ريسَگزاني، تْاِ نبيل

 .ٍ توبهي حمَق ثزاي ًبضز هحفَظ است ضَد كهجي ًبضز هجبس ًاست ٍ هَجت پاگزد لبًًَي هي

 چبح رساذُ است.( )ايي كهبة ثب كبغذ حوبيهي ثِ

 
 (1398اي در تَسعِ علوي ٍ كبرآنزيٌي كطَر)خزداد  رضهِ ّبي كٌفزاًس هلي ًمص هطبلعب  هابى هجوَعِ همبال  ٍ سخٌزاًي عٌَاى:
 سفبرش: هعبًٍت علوي پزديس الجزسثِ 

 دكهز حواذُ دثبغي -گزدآٍري ٍ تذٍيي: دكهز يًَس ًَرثخص
 هطبٍر طزح: دكهز ساذاحوذ نازٍسآثبدي

 اٍلًَثت چبح: 
     1398تبريخ اًهطبر: 
     ًسخِ 200ضوبرگبى: 

  ًبضز: هؤسسة اًهطبرا  داًطگبُ تْزاى
 هؤسسِ اًهطبرا  داًطگبُ تْزاىچبح ٍ صحبني: 

 «است گزدآٍرًذگبىسئَلات صحت هطبلت كهبة ثب ه»
 هؤسسِ اًهطبرا  داًطگبُ تْزاى -خابثبى ضْاذ نزضي همذم  –خابثبى كبرگز ضوبلي 
 تبرًوب:   - : پست الكهزًٍاك

 88338712پخص ٍ نزٍش: تلفكس 
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دكتر محمد  -دكتر شاهین رفیعی )دانشگاه تهران(  -ي(دولتی )وزارت علوم، تحقیقات و فناور دكترابوالقاسم

 -دكتر سعیدرضا عاملی رنانی )دانشگاه تهران( -)دانشگاه تهران( دكتر فرزانه شمیرانی -علی شریفی )دانشگاه تهران(
موحد )دانشگاه  موسوي دكتر -كالنتري )دانشگاه تهران( دكتر عبدالحسین -اي )دانشگاه تهران( دكتر محمود كمره

ریزي آموزش  موسسه پژوهش و برنامه) دكتر نسرین نورشاهی -دكتر یونس نوربخش )دانشگاه تهران( -تهران(
 دكتر مهدي وصفی مرندي )دانشگاه تهران( -(عالی

 

 علمی: کمیتهاعضای 
موسسه ) دكتر داوود حاتمی -)دانشگاه تهران( دكتر شاهین حیدري -)دانشگاه تهران( دكتر حسن ابراهیمی

 دكتر رضا رجبی -)وزارت علوم، تحقیقات و فناوري( دولتی دكترابوالقاسم -(ریزي آموزش عالی و برنامهپژوهش 
دكتر محمدرضا  -)دانشگاه تهران( دكتر محمدرضا زالی -)دانشگاه تهران( دكتر شاهین رفیعی -)دانشگاه تهران(

 دكتر محمدعلی شاه حسینی -ت()دانشگاه علم و صنع سیدین سیدحسین دكتر -)دانشگاه تهران( سعیدآبادي
)دانشگاه  دكتر سیداحمد فیروزآبادي -)دانشگاه صنعتی شریف( علیرضا فیض بخشدكتر -)دانشگاه تهران(

دكتر رضا  -)دانشگاه تهران( اي دكتر محمود كمره -(و تجارت ت صنعت و معدن)وزرا قبادیان دكتر برات -تهران(
دكتر نسرین  -)دانشگاه تهران( دكتر یونس نوربخش -(عالی ریزي آموزش موسسه پژوهش و برنامه) منیعی

 )دانشگاه تربیت مدرس( فراهانی واشقانی دكتر ابراهیم -(ریزي آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامه) نورشاهی

 رئیس کنفرانس:
 دكتر یونس نوربخش

 دبیر علمی:
 دكتر شاهین رفیعی

 دبیر اجرایی:
 دكتر محمدمهدي وصفی مرندي

 یر علمی:معاون دب
 دكتر حمیده دباغی

 :دبیر اجراییعاون م
 دكتر زهره نجفی اصل

 رئیس دبیرخانه:
 آیناز نوري

 کمیته اجرایی: ی اصلیاعضا
 مصطفی ترابی  -مژگان بابائی -داریوش انصاري
 حمید نیروئی -فییجمشید نظ -سعید صادقی  -حسین حسینی 

 

 کنندگان حمایت
 ها نام مؤسسات و دانشگاه
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 پیشگفتار
ي و وري از انرژ زیست، لزوم بهره انسان با مسائل جدیدي در حوزه سالمت، محیطاخیر، دهه در سه 

ها، پاسخگویی علوم با  غیره مواجه شده كه هر یك از این مسائل، به علت پیچیدگی در حل آن

هاي حل مسائل مذكور،  ترین راه دیگر، یکی از مهم بیان اند. به هاي فعلی را به چالش كشیده مرزبندي

ها  آن تنهایی، درصدد حل و پاسخگویی به هایی است كه تاكنون هریك به تركیب و تقریب رشته

هاي قبلی علوم، در حل مشکالت امروز عاجزند و دست یاري  رسد حوزه آمدند. درواقع، به نظر می برمی

 اند. هاي دیگري از علوم، دراز كرده به سمت حوزه

عالوه بر رفع موانع با برقراري ارتباط و پیوند بین چندین رشته،  اي رشته میانگفتمان در این راستا، 

، فعالیت از بین بردن فاصله و فضاي خالی بین علوم و بیشتر محیط دانشگاهی مذكور، در اثربخشی

اي در جامعه علمی، نیازمند آنست كه همین قرابت و  رشته گیري گفتمان میان دارد. همچنین اما شکل

هاي علمی متعددي  نظر گذاشته شود. كنفرانس مثابه یك مسئله، به بحث و تبادل نزدیکی علوم، خود به

حال برگزارشده و هر  اي ها تابه رشته یابی و توسعه میان منظور بررسی ضرورت، راهکارها، جهت هنیز ب

 اند. یك با محوریت قرار دادن موضوعاتی در این حوزه، تالش در هموار كردن مسیر داشته

عنوان یکی از نهادهاي وابسته به دانشگاه تهران كه از سوي  پردیس البرز دانشگاه تهران نیز به

ایجاد فضاي تبادل اطالعات و افکار  هاست، باهدف اي رشته دانشگاه، متولی توسعه و تقویت امر میان

ها، اولین كنفرانس  اي رشته موضوع میانبراي بررسی  هایی فرصتو پدید آوردن  علمی اعضاي جامعه

رگزار نمود. ، ب1397آبان ماه  28اي در توسعه علمی و كارآفرینی كشور را در  رشته مطالعات میان

ها در علوم  اي رشته طور تخصصی بر موضوع میان كنفرانس مذكور كه در سطح ملی برگزار شد، به

سوي اهداف خود، گام برداشت.  مختلف، تمركز یافت و در قالب ارائه مقاالت اصلی و كاربردي، به

 ترین اهداف شامل، موارد ذیل بوده است: مهم

 رشتگی در توسعه علمی كشور. زامات میانبررسی ضرورت، اهمیت، كاربرد و ال -

 در چهارچوب نقشه جامع علمی كشور. ها در توسعه میان رشتگی دانشگاه تبیین كاركرد و نقش -

 زایی. بررسی نقش میان رشتگی در توسعه كارآفرینی و اشتغال -

 . المللی دانشگاه تبیین نقش میان رشتگی در ارتقاء جایگاه بین -

 ا در تحقق مسئولیت اجتماعی دانشگاه.ه  تبیین نقش میان رشتگی -

 و ارائه راهبردهاي الزم. ها، موانع و راهکارهاي توسعه میان رشتگی در كشور شناسایی چالش -

هاي خود را  در این راستا محورهایی براي كنفرانس تعریف گردید تا مخاطبان، مقاالت و سخنرانی

ال نمایند. این محورها در شش حوزه زیر در این قالب، تنظیم نموده و براي ارائه به پردیس ارس

 گنجد: می
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رشااتگی در كشااورهاي  هااا، الگوهااا و روناادهاي جدیااد توسااعه میااان  مبااانی، مفاااهیم، تجربااه -

 .افتهی توسعهو  توسعه درحال

 .ملزومات و موانع ساختاري و نهادي -

 .رشتگی ها در توسعه میان دانشگاه  ظرفیت -

 .رشتگی و توسعه میان یپژوه ندهیآ -

 .رشتگی و توسعه علمی و كارآفرینی میان -

 .رشتگی و ارتباط صنعت و دانشگاه میان -

پس از برگزاري كنفرانس و در راستاي بهبود ارائه دستاوردهاي آن، هیئت مدیریت پردیس البرز بر 

شده را در قالب یك جلد كتاب، براي مخاطبان علم و  هاي ارائه آن شدند تا مقاالت و سخنرانی

 ه در كنفرانس حضور نداشتند، ارائه دهند.مندانی ك عالقه

هاي  دهنده دستاوردهاي كنفرانس در قالب مقاالت و سخنرانی كتاب حاضر، عالوه بر آنکه نشان

گیري و  اي ها، شکل رشته كلیدي و مهم است، ادامه كار پژوهشی و دغدغه این مجموعه در حوزه میان

اي ها، شامل یك كتاب با  رشته در حوزه میان هاي پردیس ها نیز هست. مجموعه فعالیت توسعه آن

،)كتاب اول( با موضوع مبانی "هاای، موانع و بازدارنده: ملزومات توسعهها ای رشتهمیان " عنوان

باشد كه  اي می رشته مفهومی و نظري، تاریخچه و تجارب جهانی، همچنین موانع و ملزومات توسعه میان

عنوان دومین كتاب از این سري،  اما در كتاب حاضر به شده است؛ كتاب حاضر(، چاپ) پیش از جلد دوم

ای در  رشته یانمهای کنفرانس ملی نقش مطالعات  یسخنرانمجموعه مقاالت و "با عنوان 
هاي پنل شود تا ذیل محورهاي همایش، تمامی سعی می "توسعه علمی و کارآفرینی کشور

 ارائه گردد.بندي و  ها و مقاالت برتر طبقه سخنرانی تخصصی،

، به ها یسخنراندر بخش اول، تمام  :شود یمبخش اصلی، تقسیم  هشتمحتواي این كتاب، به 

كتاب، تمامی مقاالت  تا هفتم ي همایش، ارائه خواهد شد. در بخش دومبند زمانترتیب ارائه در برنامه 

رهاي همایش، ارائه ، به تفکیك محواند آمدهكمیته همایش، موفق بیرون  گانه سهبرتر كه از داوري 

مقاله، به  42مقاله فقط  49مقاله در همایش ارائه شد و از  49سخنرانی و  14 درمجموعخواهند شد. 

علت تائید نهایی از سوي نویسندگانشان پس از اصالحات از سوي داوران پذیرفته شد و در این كتاب، 

ها، الگوها و  ی، مفاهیم، تجربهمبان" عنوانبا بخش دوم مقاله مربوط به  9، درمجموعآمده است. 

بخش مقاله در حوزه  6، "افتهی توسعهو  توسعه درحالرشتگی در كشورهاي  روندهاي جدید توسعه میان

  ظرفیت" عنوانبا  بخش چهارممقاله در قالب  5، "ملزومات و موانع ساختاري و نهادي" عنوانبا سوم 

بخش در  "رشتگی و توسعه میان یپژوه ندهیآ"ضوع مقاله با مو 3، "رشتگی ها در توسعه میان دانشگاه
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مقاله در  5و  بخش ششمدر  "رشتگی و توسعه علمی و كارآفرینی میان" مقاله مرتبط با 14، پنجم

 است. ارائه شده "رشتگی و ارتباط صنعت و دانشگاه میان "با عنوان  بخش هفتم

تربیت بدنی  يا رشته انیم ياه دانشکدهپنل موازي با همکاري  6همچنین در این كنفرانس، 

و پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و  IBBكارآفرینی علوم پایه هنرها 

از هر پنل به تفکیك در بخش هشتم كتاب  يا دهیچکكه شرح و  برگزارشدهدانشگاه تهران فناوري 

 است.  شده ارائهحاضر، 

محترم پردیس البرز دانشگاه  رئیسه  ئتیهز اس خود را اكه مراتب تشکر و سپدر آخر، الزم است 

مشاور محترم این اثر و سركار خانم آیناز  عنوان بهتهران، جناب آقاي دكتر سید احمد فیروزآبادي، 

راستاي گردآوري و چاپ این بیان كنیم كه همواره در محترم اداره پژوهش پردیس البرز،  رئیسنوري 

 كتاب، ما را یاري نمودند.

ها در نظام دانشگاهی  يا رشته انیمي تحقق ایده ه كتاب حاضر، گامی كوچك در راستاامید است ك

 این حوزه آشنا نماید. مختلف و محققین نظران صاحبرا با نظر  گذاران استیسباشد و 
 حمیده دباغی -یونس نوربخش

 1398 خردادماه                                                                                                        
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 کنفرانس ملی  افتتاحیهپیام 
 علمی و کارآفرینی کشور در توسعه ای رشته یانمنقش مطالعات 

 احمدآبادی نیلی محمود دکتر

 تهران دانشگاه ریاست

 و توسعه در يا رشته انمی مطالعات ملی كنفرانس در تهران دانشگاه رئیس احمدآبادي نیلی دكتر

 این اندركاران دست از تشکر ضمن شد برگزار البرز پردیس توسط ماه آبان 28 در كه كشور ینكارآفری

 :ندگفت پیامشان در اندیشمندان و دانشجویان و اساتید و مهم كنفرانس

 از تواند نمی امروز رمتغی بسیار شرایط براي دانشجو سازي آماده و ندهآی كار بازار به جدي توجه

 ضعف و قوت نقاط است الزم ها پاسخ یافتن براي گیرد. صورت ایستا و نوآوري فاقد آموزش مسیر

 و مطالعات گردد. ترسیم خوبی به ندهآی راه نقشه ها افتهی این اتکا به و قرارگرفته موردبررسی موجود

 و میان آموزشی يها برنامه توسعه قطعاً نیاز این به پاسخ يرهامسی از یکی كه دهد می نشان تجارب

 است. يا رشته نبی

 افزود: ادامه در او

 باعث حاضر قرن در جدید يها فناوري ظهور متعاقباً و جهان هاي ناشناخته به بشر دستیابی افزایش

 سرعت با تقاضا و تکنولوژي توسعه چرخه كه اي گونه به شود حاكم برجهان متفاوتی شرایط تا است شده

 است. افتهی شافزای يزانگی شگفت صورت به بشر دانش رشد سرعت و است آمده حركت به بیشتري

 و همکاري طرف كازی و است شده بیشتري نوین و متنوع نیازهاي شدن پدیدار باعث تکنولوژي توسعه

 پیشامد بایستی تغییرات این به است. داده افزایش جهان در را علمی مراكز بین رقابت دیگر طرف از

 نبوده منطقه و كشور ناحیه، یك به منحصر مشکالت این كه شد متذكر را جهان روزافزون مشکالت

 مهاجرت آب، ،ستیز طمحی و اقلیم تغییر مانند موضوعاتی است. برگرفته در را جهان همه باًتقری بلکه

 و خطرات و داشته مخربی راتتأثی جهان ندهآی بر تواند می … و انرژي نخبگان، ژهوی به و جمعی دسته

 كه است شده مسجل باًتقری همگان براي امروزه نماید. آینده هاي نسل متوجه را بیشتري هاي چالش

 و گرفته صورت خطا و سعی با تواند نمی معضالت و مشکالت حل و پایدار توسعه ژهوی به توسعه مسیر

 اجتماعی مسئولیت پذیرش و اي حرفه اخالق بر هتکی با دانش و علم مسیر همانا مسیر نتری مطمئن

 ست.ا
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 علم توسعه و دانش تولید نهاد نتری مهم عنوان به ها دانشگاه نقش كه است آگاهی این به توجه با

 گذشته از بیش دانشگاه عملکرد نیتر يا هپای عنوان به آموزش نقش كه است طبیعی و شده تر برجسته

 و مدون مسیري از بشر هاي تجربه و ها افتهی دانش، انتقال اگر را آموزش گیرد. قرار موردتوجه بایستی

 هم و محتوي ازنظر هم آموزش پس است پویا امري خود علم و دانش كه ازآنجایی و بدانیم افتهی سازمان

 هاي ارزش به تعهد ضمن تهران دانشگاه كه است دلیل این به و باشد پویا امري بایستی روش نظر از

 از هدف دارد. كار دستور در بدیهی و قطعی امري عنوان به را آموزش در نوآوري و تحول خود متعالی

 كارآفرینی، گروهی، كار خالقیت، مانند ازموردنی هاي مهارت ایجاد براي الزم هاي آموزش ارائه تحول این

 نیاز دنیا امروز پویاي شرایط دیگر طرف از .باشد می غیره و مدیریتی خود و نقادانه نگاه پذیري، اشتغال

 ندهآی كار بازار به جدي توجه .طلبد می گذشته از بیش را مختلف هاي حوزه در علمی تسلط و آگاهی به

 ایستا و نوآوري فاقد آموزش مسیر از تواند نمی امروز رمتغی بسیار شرایط براي دانشجو سازي آماده و

 قرارگرفته موردبررسی موجود ضعف و قوت نقاط است الزم مناسب هاي پاسخ یافتن براي گیرد. صورت

 از یکی كه دهد می نشان تجارب و مطالعات گردد. ترسیم خوبی به ندهآی راه نقشه ها افتهی نای اتکا به و

 است. يا رشته نبی و میان آموزشی هاي برنامه توسعه قطعاً نیاز این به پاسخ يرهامسی

 همچنین .است تفکر و شیوه فرایند، مفهوم، شناسی، روش فلسفه، نوعی درواقع اي رشته میان

 و روشمند و آگاهانه و هدفمند همکاري ارتباط، تعامل، از خاصی گونه را ها يا رشته نامی توان می

 هاي نظام جهان، در امروزه .دانست علمی مختلف هاي حوزه متخصصان و كنشگران میان اي حرفه

 نظام كه زیرا هستند ها اي رشته میان توسعه سیستم به آوري روي حال در دانشگاهی و آموزشی

 به آن براي را هایی ضرورت و ها نیازمندي صنعت، و اجتماعی نظام با تعامل :داند می مروزها دانشگاهی

 هاي فعالیت بر تمركز با را جامعه پیچیده و متنوع مسائل نیست قادر دیگر كه اي گونه به آورده وجود

 ها، ادهخانو صنعت، كارفرمایان، )دانشجویان، عالی آموزش ذینفعان رضایت و كند حل اي رشته تك

 .نماید تأمین را (دولت و جامعه

 يا رشته انمی نقش و اهمیت رغم علی چرا اینکه آن و كند می خودنمائی همواره بزرگ سؤال یك اما

 دالیل دقیق بیان اگرچه نیستیم. باید كه گونه آن ایران در ها رشته نوع این ایجاد و توسعه شاهد ما

 طوركلی به اما شد خواهد پرداخته بدان همایش این در اًحتم كه است زیادي علمی مطالعات نیازمند

 نیاز به توجهی كم ها، گروه نای در پژوهش انجام علیرغم آموزشی هاي گروه نبودن محور پژوهش توان می

 در ها رشته گسترش و يزری برنامه در تمركزگرائی دانشجویان، در الزم هاي مهارت ایجاد و كار بازار

 توان می را گروه بودن محور برنامه جاي به آموزشی گروه گرفتن قرار محور و اصل ف،تع وزارت سطح

 گروه ایجاد از هدف كه داشت توجه بایستی دانست. يا رشته انمی هاي رشته توسعه عدم دالیل ازجمله

 سازمان یك عنوان به نه هاست تفعالی سازي روان و همفکري اجرائی، امور انتظام بیشتر آموزشی
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 از ناشی تکمیلی تحصیالت مقطع در ژهوی به آموزش محتواي است بدیهی انحصارگرا. و محدودكننده

 لذا است چندبعدي و گروهی حتماً موفق پژوهش آنکه به توجه با و است فناوري و پژوهشی يها افتهی

 يها تفعالی محور حول عمدتاً و نباشد گروه كی به منحصر لزوماً است الزم هم آموزشی هاي برنامه

 شکل به موضوعات دیگر همراه به رود می انتظار كه است موضوعی این و گیرد شکل گروهی وهشیپژ

 گیرد. قرار موردبررسی نشست این در جانبه همه و علمی

 در كه همکارانی همه و مدیران دانشجویان، اساتید، مشاركت و همکاري از دیگر بار كی پایان در

 براي و موفقیت نشست براي و كنم می تشکر صمیمانه دندكر كمك را البرز پردیس نشست این اجراي

 دارم. پیروزي و بهروزي سالمتی، آرزوي همگان

 مهندسی، فنی مختلف يها رشته از اساتید از نفر 50 به قریب همایش این در كه است ذكر به الزم

 پیرامون و ختندپردا سخنرانی ایراد به اجتماعی علوم و علوم زیبا، هنرهاي ی،بدن تیترب ی،نیكارآفر

 این .پرداختند بررسی و بحث به يا رشته انیم يها رشته توسعه و ایجاد و ها دانشگاه در تحول ضرورت

 و حضورداشته دانشگاهی يها رشته از بسیار از آن در كه بود يا رشته انیم حوزه در ملی كنفرانس اولین

 پرداختند. وگو گفت به باهم
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 انسگزارش دبیر علمی کنفر
 دکتر شاهین رفیعی

 معاونت علمی وقت پردیس البرز دانشگاه تهران

دانم گزارش مختصري از علت و اهداف  با سالم و عرض خیرمقدم خدمت حضار محترم، الزم می

شك بدون همکاري و  نحوه برگزاري كنفرانس خدمت حضار محترم ارائه دهم. اجراي این كنفرانس بی

ها میسر نبود. این كنفرانس متعلق به دانشگاه تهران است. بدون  دهها و دانشک تعامل مثبت پردیس

ناچار نیازمند نگرش جدید  ها، مرزهاي علم را فراتر برده و به هاي آن شك، پیچیدگی علوم و خاستگاه

 ها عبور كنیم. نسبت به مرزهاي علم است تا به این صورت از دیوار بلند گروه

را به پردیس البرز واگذار كرد. پردیس البرز نیز با صدور احکام دانشگاه تهران بخشی از مسئولیتش 

ها تالش  هاي تخصصی و پیگیري و نیز تالش مداوم با روساي دانشکده براي دبیران بعضی از كمیته

هاي جدي وجود  سرعت ببخشد كه انتظارات برآورده نشد. در این رابطه چالش داشت كه این مهم را

ها است. عدم وجود انگیزه براي  گام اول، عدم وجود روحیه همکاري بین گروهترین چالش در  دارد. مهم

هاي جدید، عدم وجود برنامه راهبردي براي توسعه كشور و وزارت علوم، كم بودن امتیاز  تدوین برنامه

ند توا ها می اندازي رشته اي براي اساتید و عدم وجود اعتبار الزم براي راه رشته هاي میان تدوین برنامه

 ها بپردازیم. مواردي باشد كه ما باید به آن

در این راستا پس از جلسات متعدد، تصمیم به برگزاري كنفرانس شد. معاونت محترم پژوهشی 

دانشگاه تهران نظر مثبت خود را اعالم كردند و این كنفرانس را مورد تائید قراردادند. اهداف برگزاري 

اي در توسعه كشور، تبیین  رشته همیت و كاربرد الزامات میانكنفرانس عبارت است از بررسی ضرورت، ا

علمی كشور، بررسی نقش  ه جامعاي در چارچوب نقش رشته كاركرد و نقش دانشگاه در توسعه میان

المللی  اي در ارتقاء جایگاه بین رشته زایی، تبیین نقش میان اي در توسعه كارآفرینی و اشتغال رشته میان

ها و موانع و  اي در تحقق مسئولیت اجتماعی دانشگاه و شناسایی چالش رشته میان دانشگاه، تبیین نقش

 اي. رشته راهکارهاي توسعه میان

شده و  درصد آن انجام 90در همین راستا پردیس البرز طرحی را در دستور كار دارد كه بیش از 

هم به ریاست  نهایی آنهایش در این كنفرانس ارائه خواهد شد و گزارش  اهلل بخشی از خروجی انشا

اند از: مبانی مفاهیم،  محترم دانشگاه اعالم خواهد شد. محورهاي كنفرانس پس از بحث و بررسی عبارت

توسعه، ملزومات و موانع  اي در كشورهاي درحال رشته ها، الگوها و روندهاي جدید توسعه میان تجربه

اي است، ظرفیت  رشته معضالت توسعه میان اي كه یکی از رشته ساختار و نهاد فرهنگی در توسعه میان

اي و توسعه علمی و  رشته اي، میان رشته پژوهی و توسعه میان اي، آینده رشته دانشگاه در توسعه میان

گذاري  در همین راستا كمیته علمی، كمیته سیاست اي و ارتباط جامعه و دانشگاه. رشته كارآفرینی، میان
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كنم كه تالش  جا از تمامی اعضاي محترم كمیته سپاسگزاري میو كمیته اجرایی تشکیل شد. در این

تخصصی نیست  ها مستمري داشتند. بدیهی است براي برگزاري این كنفرانس به علت اینکه براي رشته

ریزي و راهکارهاي مؤثري  شد، برنامه از آن استقبال نمی و متولی آن، در سطح كشور اساتید نیستند و

تا است كه از دو  6ها  سه سخنران اصلی داریم. تعداد پنلسخنران كلیدي، امروز چهار  .گرفتصورت 

ها هستند ارزیابی خواهد شد.  كننده هستند و مسئولین كه ارزیاب كننده پنل طریق حضاري كه شركت

مقاله  9مقاله دریافت شده بود كه  62از دو هفته ارزیابی نهایی از بهترین پنل تقدیر خواهد شد.  پس

ها ارائه  له نیز هست كه خود اساتید در پنلمقا 15مقاله براي پوستر بودند. بیش از  34شفاهی و 

 خواهند كرد.
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 رشتگی در نظام دانشگاهی و موانع آن ضرورت میان
 دکتر یونس نوربخش

 و رئیس كنفرانس پردیس البرز دانشگاه تهران رئیس

 شناسی دانشگاه تهران دانشیار گروه جامعه
 ynourbakhsh@ut.ac.ir    

. وقتی از علم سخن به شناسند می هایش رشتهو  1ها دیسیپلینكالسیك با  صورت بهرا  ها دانشگاه

بر  عموماًنیز  ها آنكه  شود می ها دانشگاهعلمی  هاي گروهمتوجه  ها ذهن طورمعمول به آید میمیان 

علمی نیز در این  هاي سنت. اند گرفته شکلدنیا صورت گرفته،  هاي دانشگاهدر  اساس تعاریف معمولی كه

و  ها آنتخصصی شدن  جوامع مدرن و گیري شکلبا آغاز مدرنیته و  آمدند. وجود به ها دانشگاهقالب در 

قرار گرفت. تفکیك علوم  موردتوجهبیشتر  علوم و تعریف مرزهاي دانش بندي تقسیمرشد دانش بشري، 

مسئله و روش حل  ازنظرو روش آن صورت گرفت و علوم  مسئله ،علمکدیگر بر اساس موضوع هر از ی

قبل از مدرنیته  اگرچهآمدند.  وجود بهبر اساس یك نیاز علمی  هركدامآن از یکدیگر متمایز شدند و 

ل و و دانشمندانی كه جامع علوم معقو شد میارتباط علوم و عالمان با یکدیگر امري بدیهی شمرده 

تخصصی محور  هاي دپارتمانو  ها دیسیپلینمنقول بودند، بسیار بودند. اما در عصر جدید ایجاد 

یکی از نیازهاي جامعه  عنوان بهمراكز علمی جدید شد. تربیت نیروي كار ماهر و متخصص  گیري شکل

 بسزایی در این امر داشت.  تأثیرصنعتی 

 منافع تأمین وسیله علم درگذشته ار تغییر شد.در این میان نگرش به علم و رسالت آن نیز دچ

 علم برعکس نبود، پیشرفت هاي راه كردن باز و جهان در زیستن بهتر براي فناوري یك یا انسان

 درباره نیز نیوتن. بود خلقت ابدي كمال درباره تفکر در آرامش یافتن و ذهن ارتقاي براي اي وسیله

 مشوق را اصول این انگلیسی، اسقف یك به اي نامه در «طبیعی فلسفه ریاضی اصول» مشهورش، كتاب

 جهان از را دین از علم تفکیك و گسست آغاز نقطه گلشنی دكتر .داند می خداوند به اعتقاد به مردم

 كه است عطفی نقطه بود، آغازشده پنجم قرن از كه اشعري متکلمان غلبه و ششم سده. داند می اسالم

 طبیعیات، ریاضیات، و عقلی علوم. »شوند می رانده حاشیه به لمانانمس میان در تجربی و عقلی علوم

 .]1[ شد جمع نظامیه مدارس از ها آن نظایر و فلسفه

علمی نیز مثل سایر ابعاد جوامع انسانی دچار  هاي رشتهبا تغییرات اجتماعی و رشد و تحول علوم، 

 مراحل رشد خود را طی كردند. تحوالت درونی در مبانی و رویکردها شده و همسو با این تحوالت

علوم، این تحوالت شتاب بیشتري   دامنهامروزه با گسترش ابعاد و سرعت تحوالت اجتماعی و توسعه 

، در 1960دهه  هاي سالكه در  گونه همانكرده است.  ناپذیر اجتنابیافته و ضرورت ارتباط علوم را 

_____________________________________________________________ 
1. discipline 

mailto:ynourbakhsh@ut.ac.ir
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علمی  هاي رشتهانتقاد از  ،تغییرات اجتماعی جنگ ویتنام، انقالب دانشجویی و  عمدهآمریکا سه تحول 

را به دنبال داشت و حاصل آن بروز تفکر جدیدي در این زمینه بود كه دانشگاه چگونه رفتاري بایستی 

 هاي حوزهعلمی از توصیف این اتفاقات ناتوان بودند. لذا  هاي رشتهدر ارتباط با جامعه داشته باشد. 

 جدید مطالعاتی شکل گرفت.

یك ضرورت علمی براي توسعه قلمرو دانش، بلکه نیاز زندگی مدرن در  تنها نهلوم به یکدیگر نیاز ع

كنونی است. روزآمد كردن علوم و دستیابی به علوم جدید، رمز پاسخگویی به نیازهاي  پیچیدهدنیاي 

مدرن و دستیابی به قدرت علمی و اقتصادي در جهان كنونی است. طرح  هاي تمدنجوامع و 

نو و كارآمد همسو با تحوالت فکري، اجتماعی و  هاي پاسخجدید از جهان و دستیابی به  ايه پرسش

اجتماعی و فرهنگی كه شرایط الزم را براي در هم  هاي زمینهانسانی تنها راه گشودگی علم است. ایجاد 

ساسی ا سؤالشکستن مرزهاي دانش فراهم كند، از شرایط دیگر تحول علم در جامعه است. بنابراین، 

این است كه آیا شرایط ساختاري، ذهنی و فرهنگی الزم در مراكز علمی ما براي رشد، جهش و تحول 

كه امکان یا ضرورت  اند رسیدهاز بلوغ  اي درجهما به  هاي دانشگاهدر علم وجود دارد؟ آیا امروزه 

داختن به بحث میان مطرح شود یا هنوز ما در مرحله امتناع آن هستیم؟ آیا پر اي رشته میانمطالعات 

 رشتگی امروزه یك امکان است و یا یك ضرورت؟ و آیا تحقق آن در عمل ممکن است و یا ممتنع؟

بلکه  ناپذیر اجتناب تنها نهبه میان رشتگی، امروزه  ها دانشگاهپاسخ اولیه من این است كه پرداختن 

 هاي دروازهها،  اي رشته میانیك ضرورت دانشی، بلکه یك ضرورت اجتماعی است.  تنها نهضرورت است. 

 ها نوآوريو زمینه  ها ایدهبراي آزادي افکار و  اي زمینهاداري و  حاصل بیرهایی دانشگاه از نظام خشك 

حتی بین اندیشمندان نیز بسته است و  تفاهم منظور بههستند. امروزه باب گفتگو در یك زمینه علمی 

. بر همین اساس پیمایند میموازي هم مسیر خود را و همه در خطوط  گیرد نمیگفتگویی صورت  عمالً

 .اند شده تبدیل براي نسل جوان جویاي اندیشه اي كننده خستهو  آور كسالت هاي محیطبه  ها دانشگاه

 شود میبر اساس نظر سقراط محصول توجه آدمی به جهل خود است. این معرفت محركی  وگو گفت

به  مل كند تا معرفت خویش را رشد دهد و از سوي دیگردیگر تعا هاي انسانبراي اینکه انسان با 

و برخورد دو اندیشه تنها تبادل اطالعات نیست بلکه  پرثمر وگوي گفتدیگران مدد رساند. محصول یك 

 آفرینشِ بود سقراط معتقد .]2[نتیجه آن تغییر در واقعیات موجود و پدید آمدن منظرهاي تازه است

 .داشت رأیی هم و شنیدن انتظار توان نمی مکالمه بدون. شود می حاصل وگو گفت پرتو در معنا

به یکدیگر در گشودن زوایاي مختلف  ها آنبه معنی مدد  علمی با یکدیگر هاي رشتهعلوم و  وگوي گفت

 مسئله براي حل بهتر آن است. 

 عقل ابزاري، عقل:  راند میسخن  عقالنیت گونه از سه -آلمانی شناس جامعه- هابرماس یورگن

 در ابزاري نیز متفاوت است. كنش ها عقلاز این  هركداممتناظر  هاي كنش .ارتباطی عقل و استراتژیك
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 هدف به معطوف هم استراتژیك كنش. كند می اختیار ابزاري هرگونه شخصی، منافع به نیل راستاي

 از نپیشی كنش دو برخالف ارتباطی كنش. كند می پیدا معنا راهبردي و جمعی وجه در اما است،

 ارتباطی كنش گیرد. درواقع می شکل وگو گفت از بستري در دور است و به شخصی هاي حسابگري

 كنش این سلطه و فشار عمل كند. زیربناي هرگونهزبان و رها از  و استدالل طریق از كند می تالش

 نايبرمب. باشد می تفاهم حصول به معطوف اجتماعی كنش نوعی ارتباطی، كنش همانا مفاهمه است.

 یکدیگر با همکاري و وفاق استدالل، طریق از مشترک درک یك به رسیدن براي كنشگران نظریه، این

  .كنند می برقرار متقابل ارتباط

ایجاد و توسعه میان رشتگی و  منظور بهمعرفتی، اجتماعی و فرهنگی  هاي زمینهاما آیا در عمل،  

زیاد است كه  قدر آناولیه من این است كه موانع تیمی و كنش ارتباطی فراهم است؟ پاسخ  هاي فعالیت

 هاي چالش و موانع ترین شاید بتوان مهم. ممتنع و ناممکن است. دگردیسیشاید بتوان گفت بدون یك 

 ارتباط شیوه»«دانشگاهی ساختارهاي» یعنی اصلی، مانع سه قالب را در اي رشته میان هاي فعالیت

من بیشتر بر  سخن كوتاهكرد. اما در این  توصیف و بندي بقهط «اجتماعی ا فرهنگی» و «علوم روشمند

. تغییر دانشگاه مبتنی بر عقل ابزاري به دانشگاه مبتنی بر عقل كنم می تأكیدتغییر ساختار دانشگاه 

 ارتباطی براي رسیدن به دانشگاه پایدار.

علم با بخشنامه،  و كند می ناپذیر اجتنابنوآوري در آن را  بدیهی است مصرف و بکار گیري علم،

از روابط تولید و مصرف به  اي شبکهو در قالب  بلکه در یك جریان اجتماعی یابد نمیرشد و توسعه 

نوآوري و ابتکار  هاي زمینهدیگران و اصرار بر حفظ وضع موجود  هاي یافته. تقلید و تکرار رسد میپویایی 

الزم براي نوآوري برخوردار نیستند  هاي تواناییز ا ها دانشگاهبتوان گفت:  جرأت به. شاید كند میرا نابود 

توانمند در تولید دانش مناسب و روزآمد كه بتوانند  هاي دانشگاهدارند تا به  دگردیسیو نیاز به یك 

  ارزش اقتصادي و اجتماعی ایجاد كنند، تبدیل شوند.

جدید  هاي پارادایماس كه بر اس هاست دانشگاهنسل جدید  گیري شکلمهم در این زمینه،  هاي گاماز 

نسل جدید بر مسئولیت اجتماعی  هاي دانشگاه. در سازند میخود را بازسازي نموده و رشد علم را ممکن 

كه نگاه جامع را در خود داشته باشد و بتواند  صورتی بهو توجه به نیازهاي اجتماعی و حل مسئله 

منعطف و  هاي دانشگاهها نیازمند  اي رشته میان. ایجاد شود می تأكیدتوسعه پایدار را به ارمغان بیاورد، 

محصور در تشکیالت  تواند نمیفاصله نگیرد. چنین دانشگاهی  چابك است تا از نیازهاي روز جامعه

و همه نهادهاي اجتماعی بهره  التحصیل فارغمیانی و دانشجویان  نهادهاياداري خشك باشد و باید از 

چنین دانشگاهی است. یکی از موانع مهم براي  گیري شکل، اساس آموزشی ریزي برنامهببرد. تفکر خالق 

تفکر خالق كنکور است. غول كنکور و یا بهتر بگویم مافیاي كنکور یکی از معضالت جدي در مسیر 

تبدیل و زمینه خشونت  زنی تست مؤسساتتفکر خالق است. آزمونی كه جوانان را به یك كاال براي 
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گرفته تا بخش مهمی از  ها آنفراهم كرده است. آن فرصت تحقیق را از  اه خانوادهعلیه جوانان را در 

بهترین ساعات خود را در  متأسفانهنیز  صداوسیماكنکور نمایند و  هاي دورهزندگی خودشان را صرف 

 قرار داده است. مؤسساتاختیار این 

نیست. بلکه شاید بتوان گفت امروزه دیگر هدف علم؛ علم نیست. هدف علم، تسخیر جهان هم 

اگر هدف اساسی، حل مسائل جامعه و كمك به رشد، رفاه مردم، توسعه اجتماعی و اقتصادي است. 

و هدف  و آموزش عمومی مدار قانونشهروندان  میو تعل« آموزش» ها دانشگاهنسل از  نیهدف اول

لکه و آموزش ب یپژوهش علم تنها نههدف دانشگاه نسل سوم بود، « پژوهش»دانشگاه نسل دوم 

نسل  يها نقش دانشگاه، دیگر بیان به است. «آوري فناز دانش و خلق  يبردار بهرهعلم و  كردن يبردكار»

نسل سوم  يها هدف دانشگاه و «قتیكشف حق»نسل دوم  يها و نقش دانشگاه «قتیدفاع از حق»اول 

اط نزدیکی دارند و كه با صنعت و جامعه ارتب هایی دانشگاه. است« اقتصادي و اجتماعی هاي ارزشخلق »

 دیوارهاي بلندي بین دانشگاه و جامعه وجود ندارد. 

است. این در حالی  اي رشته میاننسل سوم، توسعه مطالعات  هاي دانشگاهیکی از مسیرهاي ورود به 

در گذار از مراحل قبل با مشکل مواجه هستند بلکه در ارتباط  تنها نهایران  هاي دانشگاه اساساًاست كه 

آمادگی  ها دانشگاهدر  ها رشته دهد میهستند. تحقیقات نشان  مواجه تري جديبا موانع  اي شتهر میان

مشابه تبادالت  اساساً اي رشته میانالزم را براي تلفیق یا تركیب و یا حداقل همکاري ندارند. تفکر 

و تفهم  ندشو میتهاتر  شناختی معرفتجمعی است كه در آن مواضع  هاي فعالیتگفتمانی در زبان و 

لوازم و  اي رشته میانمستلزم این است كه محقق  ها رشته. لذا وام گرفتن از گیرد میگفتگویی صورت 

بشناسد. فعالیت میان رشتگی به اطالع، به حد  خوبی بهرا  كاررفته بهشناختی و ادراكی  هاي دستگاه

علمی  هاي رشتهد را در تلفیق توان فر اي رشته میان یادگیريعلمی نیازمند است.  هاي رشتهكفایت از 

. سازد میو فهم جدید و جامعی نسبت به مسئله فراهم  برد میكه به حل مسئله مربوط هستند باال 

 موردمطالعه را دانشی محض زمینه یك از بیش كه دارد دانش در نوین هاي حوزه به رشتگی اشاره میان

 یا دو تجارب و روش و دانش تلفیق با و كند می عبور موجود هاي رشته سنتی مرزهاي از و دهد می قرار

 اقدام نیست، ممکن رشته یك با آن حل كه پیچیده مسئله یك حل و شناخت براي علمی حوزه چند

 .كند می

كه بر نحوه  اند شده مطرحمختلفی  هاي پارادایمو  ها نظریه، آوري فندر عصر حاضر با گسترش علم و 

، اقتصاددانان به اهمیت زا درون. با پیدایش نظریه رشد كیددارندتأتبدیل علم به ثروت، رشد و توسعه 

نظریه دیگري مطرح  تدریج به. اما ]4[عامل اصلی در رشد و توسعه پایدار اشاره كردند عنوان بهدانش 

معتقد بودند براي شرایط پویاي كنونی این مفهوم بهتر از اقتصاد  ها آن، یادگیرندهشد مبنی بر اقتصاد 
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 كه درحالی دارد. تأكیداین اقتصاد بر یادگیري مستمر و تعامل نهادها در نوآوري  است. زیرا نبنیا دانش

 دانش ایستایی دارد و نسبت به گذشته با سرعت بسیار بیشتري در حال منسوخ شدن است.

، عاملی است كه تمامی ابزار كارآفرینكارآفرینی است.  قرارداد موردتوجه باید مفهوم دیگري كه

. كارآفرینی محرک اصلی در توسعه سازد میو تغییر، خلق و آفرینش را ممکن  كند میرا تركیب  تولید

 هاي ویژگیو مخاطره پذیري از  آوري فناقتصادي است. نوآوري، مشاركت، میان رشتگی، تحول در 

نیز  فرینكارآ هاي دانشگاهبازارها كارآفرینی را ضروري ساخته است.  شدن جهانیاست. امروزه  كارآفرینی

هستند كه در آن عالوه بر تدریس و تحقیق بر تعامل با جامعه، درک نیازها  ها آكادمیشکل جدیدي از 

. در این مدل مسیر آموزش و تحقیق، مدل خطی شود می تأكیدو حمایت از نوآوري  ها آن تقاضاهايو 

، كارآفرین هاي انشگاهددانشگاه شروع و به دانشگاه ختم شود. بلکه در مدل جدید، در  نیست كه از

 . ]3[شود نمیو در دانشگاه بایگانی  شود میتحقیق از مسائل جامعه شروع و محصول نیز به جامعه عرضه 

تحوالت اجتماعی مفهوم دیگري را تحت عنوان توسعه پایدار مطرح كرده كه تحقق آن با 

تا پایداري را در كاركردهاي  دكنن میپایدار تالش  هاي دانشگاهاست.  پذیر امکانپایدار  هاي دانشگاه

خدمات و ارتباط مستمر با جامعه تعریف كنند. بر  ارائهاصلی خود و در مسئولیت اجتماعی و همچنین 

كنش متقابل و  صورت بهاین اساس مدل ارتباط دانشگاه و جامعه دچار تغییر شده است و این ارتباط 

این مدل هر سه نهاد ضمن حفظ استقالل و  در .درآمدهاستدانشگاه و دولت  ،بین جامعه اي فشرده

كنترل و  درصدد. دولت دیگر تأكیددارندهویت خویش بر توسعه ارتباط و درک متقابل و اعتماد متقابل 

از دانشگاه است و نقد آن را راهگشا  ها پاسخدریافت  دنبال بهنیست بلکه  ها دانشگاهیا نظارت بر 

 . كند میجامعه احساس مسئولیت  . دانشگاه نیز در برابر دولت وداند می

 از سه مدل دانشگاه نام برد: توان میدر اینجا 

 

 ) خطی( 1مدل 

 

 
 

و پایان آن درون دانشگاه  آغازدر این مدل ارتباط چندانی بین دانشگاه و جامعه وجود ندارد و 

 .شود میتعریف 
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 )دانشگاه کارآفرین( 2مدل 

 

 
 

 
 

 )دانشگاه توسعه محور( 3مدل 

 
 

 
 

 در این مدل آغاز و پایان كار دانشگاه از جامعه و براي جامعه است.

یدار كه الزمه رسیدن به توسعه پایدار در جامعه است، ارتباطات میان دانشگاه پا هاي شاخص ازجمله

غرب آثار   پیشرفتهدر قرن بیستم، جهان  اینکه از بعداست. این ایده  اي رشته میاندانشگاهی و فرا و 

مفهوم  كه وقتیمبتنی بر عقل ابزاري را مشاهده كرد، مطرح شد،  بعدي تكو  تندوتیز هاي نگاهمخرب 

آتی و حفظ و  هاي نسلكه با توجه به مسئولیت اجتماعی و حقوق  اي توسعهیدار اهمیت یافت. توسعه پا

 .یابد میتحقق  زیست محیطحراست از 

بتوانیم یك نقشه راهی براي دانشگاه و وزارت  در پایان امیدوارم از مباحث این كنفرانس و پنل ها

 اسی در نظام آموزش عالی برداریم.دیر براي تغییرات اس هرچندنماییم و گامی  ارائه علوم
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 گاه تهرانها در دانشای رشته یانمگزارشی پیرامون 
 دکتر سید حسین حسینی

 معاون آموزشی دانشگاه تهران

اي نیاز به بحث و گفتگوي بسیار است. درک واقعی و  رشته اي و بین رشته در بحث موضوع میان

كه سبب شده مانتوانیم به تعریف صحیح و واقعی از  طوري صحیح از این مقوله موضوع مهمی است. به

شود در بسیاري از موارد،  اي مطرح می رشته یل وقتی بحث موضوع بیناین مقوله برسیم. به همین دل

كنیم كه شاید عمدتاً عناوین  هایی را براي تصویب براي مراجع مربوطه ارسال می عناوین و رشته

رشته جدید تعریف  عنوان یك هاي پژوهشی مطرح باشند و درواقع ضرورت نداشت كه به عنوان حوزه به

 كنیم.

كه این موضوع در كشور  شویم. وقتی وتفریط می اي، گاهی دچار افراط رشته ع بیندر بررسی موضو

اي، موضوع جدیدي  رشته ها پرداخته نشود. بحث بین طور كه باید به آن شود ممکن است آن مطرح می

شده و سوابق طرح آن بسیار طوالنی است. در ایران هم  ها است كه در دنیا مطرح نیست. بلکه مدت

اي  رشته هاي ما دایر هستند بین اكنون در دانشگاه هایی كه هم از رشته یارياست. بس طور همین

 ارتباط مطرح شود. تواند كه دراین هاي جدید هم می ها، رشته شوند. عالوه بر آن محسوب می

اي كه اخیراً  ها پیش در دانشگاه تهران مطرح بوده است براي مثال رشته اي از مدت رشته بحث بین

شناسی زیستی است؛ یعنی بین دانشکده علوم  ویب مراجع مربوط رسیده است تحت عنوان انسانبه تص

هاي خاصی كه در این  اجتماعی و پردیس علوم این رشته ایجادشده و دانشگاه تهران به دلیل ظرفیت

 تر عمل كند. تواند موفق زمینه دارد می

و خیلی هم به آن پرداخته نشده است، ایجاد هایی كه از گذشته تا به امروز مطرح بوده  یکی از بحث

شده  طورجدي پرداخته به 96 -95ها از سال  كه به این بحث طوري ها است. به هاي كهاد در دانشگاه دوره

 است و خوشبختانه مورد استقبال و حمایت بسیاري از طرف واحدها و دانشجویان قرارگرفته است.

 28ها مورد استقبال قرارگرفته است و تاكنون  دانشکده ها و درهرحال این اقدام هم از طرف گروه

  اندازي شده است. رشته در دوره كهاد راه

اي، باید اقدامات ما برحسب  رشته عنوان دوره میان هاي درسی جدید به در بحث تعریف برنامه

ها و عناوین  توانیم از طریق رشته هایمان را نمی ضرورت و امکانات صورت گیرد اما واقعاً تمام خواسته

 جدید پیگیري كنیم.

هاي درسی موردتوجه قرار بگیرد، باید در راستاي  قواعد و اصولی كه باید در تدوین برنامه

روز  پیوسته، منسجم و به هم هاي كلی و بلندمدت كشور باشد. برنامه درسی، باید یك مجموعه به سیاست

راحتی در درون  طرفی بتوانیم تغییرات را به باشد. همچنین باید از انعطاف الزم برخوردار باشد. از
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اي باشند. از  اي از متخصصین نیز پشتوانه تدوین چنین برنامه ها شاهد باشیم و همچنین مجموعه برنامه

طرفی برنامه باید بتواند زمینه شکوفایی استعدادها، ایجاد خالقیت و فراگیري مداوم دانشجویان و 

 آموختگان را فراهم كند. دانش

كه در چارچوب  طوري گیرد به اي بیشتر در دوره تحصیالت تکمیلی صورت می رشته هاي میان ثبح

یابد؛ اما آنچه مورد غفلت  هاي مختلف تحقق می ها و حوزه هاي تحقیقاتی بین دپارتمان ها و پروژه طرح

عی از كه بخش وسی طوري اي در مقطع كارشناسی است. به رشته هاي میان قرارگرفته است وجود بحث

دهد و این دانشجویان ملزم هستند از  هاي كشور را مقطع كارشناسی تشکیل می دانشجویان دانشگاه

هاي جاري وجود دارد،  هایی كه در برنامه رشته تبعیت كنند. محدودیت هاي خاصی براي یك برنامه

ختگانمان داریم، آمو شود آن انتظاري كه ما از دانش كند كه باعث می هرحال مشکالتی را فراهم می به

 فراهم نشود.

هاي كارشناسی در  هاي دوره اما موضوعی كه به نظر من مهم است، مسئله بازنگري در ساختار برنامه

ریزي دانشگاه نیز قرارگرفته است. اما ممکن  دانشگاه است كه در حال حاضر موردتوجه شوراي برنامه

ینی، بازنگري و نقد داشته باشد كه حتماً نظرات كنم، نیاز به بازب است نکاتی را كه در اینجا عرض می

ارتباط به ما كمك خواهد كرد. در ارتباط با ارائه دروس عمومی كه در حال  كارشناسی همکاران دراین

گردد كه بازنگري در مورد آن باید توسط مراجع مربوط صورت  واحد ارائه می 22-20حاضر حدود 

وپنج واحد از واحدهاي برنامه را دربرمی گیرد. در مورد دروس  تا سی گیرد. دروس پایه نیز، حدود بیست

طور در  دهد. همین رشته را به خود اختصاص می واحد از واحدهاي برنامه یك 85تا  30اصلی هم بازبین 

ها حداقل است؛ یعنی در  مورد دروس تخصصی. ولی در مورد واحدهاي پروژه و كارآموزي در برنامه

انشگاه از فنی گرفته تا علوم انسانی اصالً كارآموزي و پروژه نداریم و اگر داشته هاي د بسیاري از رشته

توجه است  اي مثل شهرسازي تعداد كارآموزي قابل كه در رشته واحد است. درحالی 3تا  2باشیم در حد 

 رسد. واحد هم می 20و به 

رو  چنین وضعیتی روبهواحد است، با  142تا  132درمجموع تعداد واحدهاي دوره كارشناسی بین 

عنوان دروس پایه اصلی،  واحد به 115واحد درس عمومی و حدود  22هستیم؛ یعنی مجموعاً حدود 

دهیم. بخشی از  تخصصی، اختیاري، كارورزي و پروژه و زبان تخصصی در دوره كارشناسی ارائه می

طور  هاي مختلف به دروس در برنامه تحت عنوان دروس اختیاري وجود دارد و تعداد آن در رشته

هاي دیگر اخذ شود و  واحد است. قاعدتاً این واحدها باید به اختیار دانشجو از رشته 14میانگین حدود 

كه در ارائه دروس توسط  ها اخذ شود. درحالی صورت هدفمند و باراهنمایی گروه از سایر رشته یا به

شود. باز این  از همان برنامه ارائه میواحدها خیلی اختیاري براي دانشجو دیده نشده است و عمدتاً 

كنند تا این درس را از همان برنامه اخذ نمایند.  ریزي می هاي ما هستند كه براي دانشجویان برنامه گروه
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در حقیقت ما نتوانسته قدرت انتخاب و اختیار را براي دانشجویانمان فراهم كنیم. درواقع، این تصویري 

 پنجاه رشته شاهد آن هستیم.است كه درمجموع بین صد و چهل 

تواند موردتوجه قرار گیرد  حال اگر بخواهیم به این بحث ورود پیدا كنیم باید بدانیم چه اقداماتی می

اي بر اساس یك نیاز  رشته اي است. ورود به بحث میان رشته كه در حقیقت همان بحث ورود به میان

یاز به حركت در مرزهاي دانش است و یا اصالً نوعی شود. حال این نیاز، یا نیاز جامعه و یا ن تعریف می

 آموختگان موردتوجه قرار گیرد. عنوان توانمندسازي دانشجویان و یا دانش تواند به دهی به آنچه می پاسخ

تواند در این مقوله مطرح باشد. یکی از نیازهاي اساسی و ضروري  افزایش اشتغال دانشجویان ما می

اي این است كه ما توانمندي دانشجویانمان را بتوانیم افزایش دهیم.  رشته نهاي بی ما در ورود به بحث

( دوره فرعی majorالمللی به مرحله اجرا درآمده است در كنار رشته اصلی ) آنچه در تجربیات بین

(minorتعریف ) ها، یك پروژه پایانی وجود دارد و جزء الزامات رشته است و  شده است. در برخی رشته

ژه پایانی باید در ارتباط با رشته اصلی باشد. بخش انتخابی نیز در اختیار دانشجو است كه بتواند این پرو

پذیر  هاي تکمیلی انعطاف هاي اصلی با رشته پذیري رشته از این اختیار استفاده كند. نهایتاً جدول تركیب

 .تواند متغیر باشد و سالیانه هم مورد تغییر و تعویض قرار بگیرد است و می

موجود خودمان كه صد و سی یا چهل واحد، منهاي   اي هم هست. مثل همین برنامه رشته مدل تك

گیرند كه  واحد برنامه درسی را دربر می 100هاي ما حدود  واحد برنامه دروس عمومی. رشته 22

ل واحد در اختیار دانشجو است؛ بنابراین حتی در این مد 24تا  18ها یعنی چیزي حدود  ششم آن یك

اي باید براي دانشجو  رشته كنیم؛ زیرا در مدل تك اش را اجرا نمی اي در معناي واقعی رشته نیز مدل تك

هاي دیگر بگذراند؛ یعنی این  این شرایط فراهم شود كه حتماً حدود بیست واحد درس را در حوزه

 كنیم. هاي دیگر را ما فراهم می ها و حوزه حركت دانشجویان در رشته

عنوان یك دانشگاه جامع وجود  اي مدل دورشته اي به نحو مناسبی در دانشگاه تهران بهامکان اجر 

كنید.  اي به همین صورتی است كه مالحظه می رشته ها در این مدل تك دارد؛ بنابراین یکی از بحث

 ها حضور پررنگ خود را داشته باشد. بحث بسته انتخابی دانشجو باید در همه این مدل

تواند از حوزه  ششم تا دوششم یك برنامه درسی مجموعه می و یا تکمیلی بین یك در مدل دووجهی

ها وجود دارد و از طرف  درسی خارج از برنامه اصلی انتخاب شود. این ظرفیت و امکان در درون برنامه

 هاي مختلف وجود دارد. گیري آن در حوزه هاي موجود در دانشگاه امکان بهره دیگر با توجه ظرفیت

ریزي دانشگاه موردتوجه قرارگرفته  ها پیش در دانشگاه تهران و در شوراي برنامه موضوع از مدتاین 

گذاري و نوآوري آموزش موردبحث قرارگرفته است. امیدواریم كه این موضوع در  و در شوراي سیاست

 ذاشته شود.ها هم موردتوجه قرار گیرد و بر اساس یك دستورالعمل به مرحله اجرا گ ها و دانشکده گروه



18        هاي كنفرانس مجموعه مقاالت و سخنرانی 

توانم خدمت شما عرض كنم كه ما دروس عمومی را داریم اما فرض ما بر این است كه  اآلن فقط می

در همه این سناریوها، دروس عمومی ما سر جاي خودشان قرار بگیرند. ما حتی اگر نخواهیم بر دروس 

ر حتی ما یك بخش از هایی كه در حال حاضر داریم، اگ عمومی تغییري ایجاد كنیم، در دل همین رشته

 90 -80جا كنیم، حدود  بخشی از دروس عمومی را جابه ها را از دروس اصلی كم كنیم یا یك این دوره

دهیم ولی باز از میانگین آنچه در  شود كه ما به دانشجو ارائه می واحد دروس اصلی و پایه می

 بیشتر است. شود، خیلی هاي كارشناسی ارائه می هاي دنیا در مورد دوره دانشگاه

واحد تا  18بنابراین ایجاد یك دوره فرعی موردتوجه است و تعداد واحد دوره تکمیلی بین حداقل 

شود ایجاد خواهد  هایی كه در واحدهاي اختیاري، پایه واصلی انجام می جایی واحد است كه با جابه 24

 شد

اي اینکه دانشجویان ما از آنچه عرض كردم نگاهی است كه ما در حوزه معاونت دانشگاه داریم. بر

نظر، تحرک، پویایی و گردش  مند شوند تبادل نعمت بودن در دانشگاه جامع بیش از گذشته بهره

عنوان یك موضوع مهم و دستاورد براي ما مطرح  ( خود بهstudent mobilityدانشجویان در واحدها )

 باشد. می
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 ها از منظر آمارای رشته یانم
  قاسم دولتیدکتر ابوال

 مدیركل دفتر گسترش آموزش عالی

 9درصد جمعیت دانشجویی ما در دانشگاه آزاد است. حدود  35با توجه به وضعیت موجود كشور، 

هاي مهارتی مثل  درصد در دانشگاه 18درصد در دانشگاه دولتی،  15درصد در مؤسسات غیرانتفاعی، 

 2800درصد است. سابق حدود  8/7مؤسسات درصد در پیام نور و مابقی  6/15كاربردي،  -علمی

ها  موسسه كاهش پیدا كردند و بخش عمده آن 2000اكنون به حدود  موسسه در كشور داشتیم كه هم

 كاربردي بوده است. -در بخش علمی 

افزایش  96تا  93از سال  كه دهد مینشان وضعیت مقاطع تحصیالت تکمیلی در مقطع دكتري 

رسیده و دانشگاه پیام نور  هزار نفر 60این جمعیت به بیش از داشته و  وجودجمعیت دانشجوي دكتري 

دوم است كه در این زمینه كم هستند، البته مأموریت دانشگاه پیام نور در راستاي تحصیالت تکمیلی 

 نیست.

نامه شوراي عالی  هاي اجرایی با آیین هاي اجرایی در حال كاهش هستند و مؤسسات دستگاه دستگاه

وپرورش،  هاي دولتی ادغام شوند. دانشگاه فرهنگیان آموزش ا باید حذف شوند و یا در دانشگاهاداري ی

ها را مشاهده كنیم متوجه خواهیم شد كه  هاي غیرانتفاعی و آزاد اسالمی هم هست. اگر رویه دانشگاه

اتفاق  تحصیالت تکمیلی و روند رو به رشدي كه شاید مناسب هم نیست بیشتر در بخش دانشگاه آزاد

 افتاده است.

تا  67این جمعیت از سال كه شویم  اگر روند تغییرات جمعیت دانشجو را بررسی كنیم متوجه می

میلیون و صد هزار نفر در كلیه مقاطع و  4اكنون به حدود  همو میلیون و هفتصد هزار رسیده  4، به 96

ها  تم آموزش عالی و در زیر نظامدهد كه رشد ما در سیس یافته است. این نشان می ها كاهش زیر نظام

 كنیم. برگشتی را مشاهده می 93تا  92تا  86تا  85ها از  مخصوصاً در برخی از سال، رشد زیادي بوده

ها، توسعه  در برخی از رشته كه طوري رو هستیم. به بنابراین ما با شیب تندي از افزایش دانشجو روبه

رسد توسعه در  ها الگوهاي جدیدتري اجرا شد. به نظر می اي رشته سنتی بود و در برخی دیگر مانند میان

ها بیش از آن چیزي است كه ما در آموزش عالی بدان نیاز داریم و بیش از آن چیزي  برخی از رشته

 است كه برایش اشتغال داریم.

 750هزار دانشجوي دكتري و چیزي نزدیك به  100ها بیش از  در حال حاضر نیز در كل زیر نظام

هرحال آمار دانشجوهاي تحصیالت  ولی بهطور جاري داریم.  كارشناسی ارشد بههزار دانشجوي  60تا 

هاي آموزش عالی آن را بپذیرند.  هاي كل زیر نظام تکمیلی بیش از آن چیزي است كه باید ظرفیت
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ه ها مانند دكتري توسع ایم و در زیر نظام جا توسعه یکنواخت نداشته دلیلش این است كه در همه

 هاي دیگر روند مالیمی وجود داشته است. ازحد داشتیم و همچنین در برخی زیر نظام بیش

 تري داشتند؛ هاي علوم پزشکی از یك پایداري نسبی برخوردار بوده و وضعیت مالیم برخی از رشته

صورت تخصصی  دهد ما گاه به نشان می وافزایش جمعیت وجود داشت اما در بخش آموزش عالی، 

ایم و توسعه كمی را بر توسعه كیفی ترجیح  هاي خاص توجه نکرده ها و رشته ایم. به دیسیپلین هكارنکرد

بخواهیم مقایسه  96، 95تا اآلن  85، 84 ایم. اگر رشد كمی تحصیالت تکمیلی را فرضاً از سال داده

هشت برابر شده یعنی تقریباً  هزار نفر اضافه 904هزار نفر به  111كنیم باید بگوییم چیزي حدود 

این با هیچ روند توسعه جمعیتی، روند توسعه آموزش عالی و  وجمعیت تحصیالت تکمیلی ما زیاد شده 

كند و انطباق هم ندارد. ما رشد جمعیتی زیادي داشتیم كه هرچند این  با هیچ قاعده آماري تطبیق نمی

ه كارشناسان و بزرگان تواند یك رشد جمعیتی كیفی هم باشد ولی همین نقدهایی ك رشد جمعیتی می

 گونه نبوده است. دهد كه این كنند نشان می آموزش عالی می

شود. ماحصل این موارد، در  هاي سطح یك و دو مطرح می اي بیشتر در دانشگاه رشته هاي میان بحث

شود و نتیجه آن سبب ایجاد یك دیسیپلین جدید و یا  شود، تحلیل می هاي تخصصی بررسی می كمیته

آن را  ها توسعه داده و نهایتاً توانیم آن را در دانشگاه شود كه ما می اي می رشته لین بینیك دیسیپ

 تصویب و ابالغ كنیم.

اي را به تفکیك گروه و مقطع مشاهده كنیم، باید  رشته هاي میان اگر بخواهیم تعداد رشته محل

تصاد و اشتغال در مقطع اش است. در آموزش عالی اق بگوییم كه این تمام آن نیست ولی بخش عمده

زیست،  محیط 90تا رشته محل داریم، در علوم و فنون دریا  53كارشناسی ارشد و دكتري در جمع 

كه در این بخش، توسعه بیشتر از  مورد؛ 376مورد در زیست و در فناوري  150مورد در انرژي،  182

مورد رتبه  30اول را، علوم شناختی با  مورد، رتبه 226هاي دیگر بوده است. نانو فناوري با  اي رشته میان

 ایم. رشته تعریف كرده 1107اي،  رشته دوم و در جمع در این چند گروه میان

اندازي كنیم؟ آیا نیاز داریم كه حتماً  اي ارشد را راه رشته میان  آیا ما نیاز داریم كه فرضاً یك

خواهیم؟ و  مه مقاطع این توسعه را میاندازي كنیم؟ آیا در ه كارشناسی و دكتراي آن رشته را هم راه

ها طراحی  از این گروه یك این توسعه در چه جهتی است؟ ما دانشگاه نسل اول، دوم و سوم را در كدام

 كنیم؟ می

زایی، كارآفرینی، تأمین  اگر مسائل امروز جامعه و دنیا را بخواهیم بررسی كنیم، باید حتماً به اشتغال

ها باید نهایتاً به شغل  درنهایت به ایجاد ثروت فکر كنیم. در جامعه ما رشته التحصیالن و شغل براي فارغ

هاي علمی و آكادمیك را رعایت كنند باید مسائل  كه باید زمینه عالوه بر این و ایجاد ثروت ختم شوند.

توسعه خواهیم براي اینکه موضوعات روز را  اي را می رشته یعنی ما میان علمی را یك گام به جلو ببرند؛
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خواهیم از  خواهیم از توسعه علم، توسعه فناوري و تکنولوژي را به وجود آوریم. می دهیم. درواقع می

گونه است پس  اگر این توسعه فناوري، توسعه صنعت و از توسعه صنعت، توسعه ثروت به وجود آوریم.

شویم باید به این  ا دور میه اما زمانی كه از این شاخص بسیار عالی است و حتماً باید به آن بپردازیم؛

خواهیم؟ دوستانی كه در كارگروه تخصصی هستند  اي را براي چه می رشته رشته میان بیندیشیم كه یك

به لحاظ  شوند. این به آن معنا است كه اي ها تصویب نمی رشته متوجه هستند كه بسیاري از میان

اي از آن به وجود بیاید. حتماً باید  رشته انتوانیم كنار هم بگذاریم تا یك می تخصصی هر دورشته را نمی

توانیم  ها را می هاي اجتماعی آن توجه كنیم. این رشته هاي آموزش عالی آن و به شاخص به شاخص

اي  رشته رشته میان ها طبق آنچه دكتر حسینی فرمودند، پاسخ داد یك مدل كنیم و اگر این مدل

 شود. عه میبا باعث توس تواند به وجود بیاید كه غال می

اي باعث توسعه فناوري، تکنولوژي و صنعت شدن  رشته هاي بین در بسیاري از كشورها بحث

خواهیم  ها را تنها براي اخذ دانشجو نمی گونه باشد. ما این رشته شود. حتماً باید در كشور ما نیز این می

عه كل مباحث اجتماعی و خواهیم و هم براي توس هایمان می بلکه آن را هم براي توسعه همه دانشگاه

ها مانند بحث اقتصاد، تقریباً در مقاطع كارشناسی ارشد و دكتري در  خواهیم. برخی از رشته صنعت می

یك رده هستند. در بخش علوم، فنون دریا و غالباً موارد دیگر توسعه ارشد بیشتر بوده و طبیعتاً توسعه 

 شود. میدكتري كمتر بوده و مقایسه این دو با یکدیگر دیده 

اي هستند، توسعه بیشتري داشتیم كه  رشته فناوري و نانو كه هر دو میان ظاهراً ما در بخش زیست

گردد. اگرچه ذاتاً به این معنا نیست كه همه مانند هم باشند.  البته این امر به بسیاري از فاكتورها برمی

هاي مجموع  تند. اگر رشته محلها در این امر دخیل هس بسیاري از فاكتورها نظیر استقبال دانشگاه

هاي مختلفی داریم.  ها، رشته اي ها را بخواهیم نگاه كنیم، باید بگوییم در هركدام از آن گروه رشته میان

ریزي  مثالً در گروه اقتصاد و اشتغال، آموزش عالی را داریم، اقتصاد كشاورزي را داریم، مدیریت برنامه

 اي ها كاركردند. رشته هایی بودند كه روي این میان آموزش عالی را داریم و غالباً گروه

شده و سپس به مدلی براي همه  هاي سطح یك و دو ما شروع توسعه یعنی اینکه این امر از دانشگاه

ها توسعه پیدا  هاي غیرانتفاعی بسیاري از این رشته شده است. در دانشگاه هاي كشور تبدیل دانشگاه

هاي دولتی، آزاد و  اي ها در دانشگاه رشته رشته نانو را دارند. بیشتر میاناند. دانشگاه غیرانتفاعی  نکرده

هاي دیگر مثل آموزش عالی  اما برخی از رشته كاربردي هستند؛ -تعدادي در پیام نور و علمی 

بنابراین به این صورت نیست كه بگوییم توسعه همه  هاي خود داشتند؛ هاي دیگري در زیرگروه توسعه

شده كه بیشترینش مربوط به  هاي زیادي تعریف كم بوده است. در علوم و فنون دریا رشتهها  این رشته

كه مهندسی دریا را  شناسی دریا یا گرایش جانوران دریا است و بعد مجموع مهندسی دریا زیست

 كنند. هاي فنی مهندسی هم اجرا می دانشکده
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رشته براي علوم و فنون دریا.  90و  رشته براي آموزش عالی اقتصاد و اشتغال داریم 53درمجموع 

شده و هم تنوعشان را در سه مقطع بیشتر داریم  هایی كه تعریف زیست كه هم تعداد رشته در محیط

ریزي، مهندسی منابع  زیست گرایش برنامه رشته داریم. در محیط 182بخصوص در ارشد، درمجموع 

و تمام بخش  ریزي جدیداً اصالح شد هزیست كه در برنام طبیعی، مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط

 زیست دیگر تجمیع خواهند شد. ایمنی و بهداشت را در زیرگروه مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط

هاي مختلف كه قبالً وجود داشت مبنی بر اینکه باید در  گرایش زیست در مجموع مهندسی محیط

زیست دریا قرار  ست، علوم محیطزی زیست، علوم و مهندسی محیط زیرگروه ایمنی بهداشت و محیط

 كه قبالً شده و اكنون باید با یکدیگر تجمیع شوند. بگیرد. این موارد تعاریفی هستند

زیست و  زیست، مدیریت دریا، مدیریت محیط ریزي محیط هاي برنامه زیست گرایش در محیط

اي ها  رشته میاناي كه براي  زیست توسعه هرحال در بخش محیط وجود دارد به زیست. آموزش محیط

هاي كوانتومی، مهندسی انرژي،  رشته یعنی مواد و انرژي 4اتفاق افتاده، بیشتر است. در بخش انرژي 

كد  150كه درمجموع  هاي انرژي را داریم؛ هاي تجدید پذیر و مجموع مهندسی سیستم مهندسی انرژي

كد رشته داریم. در  376كه بینیم  فناوري مجدداً می شده است. در زیست ها تعریف رشته براي آن

هاي مختلف نظیر شاخه پزشکی و فنی  اي وجود دارد كه به شاخه رشته فناوري چون یك میان زیست

اش هم بیشتر بود.  شود و چون از زیر گروهاي مختلف هم هست، بنابراین توسعه مهندسی مربوط می

كد رشته در كشور  237ك كه بیشتر از همه مجموعه مهندسی پزشکی و بایو مکانیك و بایو الکتری

هاي كشور بیش از  اش در دانشگاه كد رشته را داریم یعنی توسعه 376شده و درمجموع  براي آن تعریف

 هاي دیگر بوده است. اي رشته میان

مورد و در  27طور جاري داریم. در دكتري حدود  كارشناسی ارشد به 1800در كشور حدود 

دلیل اینکه استقبال زیاد  در بخش نانو فناوري به رشته داریم. مورد كد 226 - 199كارشناسی ارشد 

هاي مختلفی هم تعریف شد مثل  ها این مجموعه را داریم، رشته بود و تقریباً در همه زیر نظام

فناوري، نانو بیوتکنولوژي، نانو فناوري، نانو مواد، مهندسی شیمی گرایش نانو فناوري، نانو فیزیك  زیست

 لی آخر.و نانو شیمی وا

هاي مختلفی هم براش  هاي جدید هست و گرایش اي رشته در بخش علوم شناختی كه از میان

عنوان علوم شناختی گرایش  هاي مختلف بوده بعد به صورت علوم شناختی با گرایش شده، ابتدا به تعریف

ها  آن توان شناختی روانشناسی نیز در شده و بعد روانشناسی شناختی و تربیت تعریف ذهن، مغز

 شده است. علوم شناختی تعریف اي رشته میانكد رشته در این بخش  30درمجموع  شده و تعریف

هاي  طور كه اشاره كردم این موارد تمام كد رشته شود. همان رشته می 1107ها  جمع كل این رشته

آنالیز  گیرد. چند سال اخیر را مورد ها را در برمی هاي ما نیست و بخش بزرگی از آن میان رشته
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توجهی را ارائه نماییم. در دكتري تخصصی  قراردادیم و سعی كردیم بر اساس این آنالیزها یك آمار قابل

مورد كد رشته تعریف كردیم كه  749و براي كارشناسی ارشد  اي تعریف كردیم رشته مورد میان 154

 كند. اي هایی كه ما داریم زمینه و بستر خوبی رو ایجاد می رشته این حجم میان

ها را به آنالیز درآوریم، من فکر  ها را مطالعه و بررسی كنیم و مزایا و معایب این رشته اگر این رشته

هاي  اي ها به وجود آمده است. سالیان سال دانشگاه رشته براي بحث میان كنم زمینه مطالعه خوبی را می

 اند. ها را اجرا كرده ده و آنبزرگ ما درگیر این مسئله بودند و در این زمینه آنالیز انجام دا

هرحال دانشگاه تهران، این زمینه را انتخاب كرده است و در همین زمینه كنفرانسی تشکیل داده  به

ها  بندي كنیم و بر اساس این جمع و بسیار مهم است كه بتوانیم نتایج خوبی را از این كنفرانس استخراج

اي  رشته هرحال هدف این است كه در بخش میان به راهکارهاي مناسب و مهمی دست پیدا كنیم. به

هاي  توسعه علم را بین دیسیپلین هاي جدیدي را ایجاد كنیم كه كارایی بیشتري داشته باشند و رشته

 مختلف ایجاد كنند.

شود كه در فناوري و تکنولوژي یك گام به جلوتر برویم و نتایج خوبی را  مجموع این موارد سبب می

زایی و كارآفرینی رو افزایش  كه اشتغال عتمان توسعه پیدا كند و عالوه بر ایندر آن ببینیم و صن

اندازي كنیم. تمامی مراكز تحقیقاتی،  هایی را در كشور راه دهیم اصل این است كه بتوانیم مجموعه می

صنعتی ها را تغذیه كنیم و توسعه  یعنی ما باید بتوانیم آن ها و صنایع ما تشنه علوم جدید هستند؛ پارک

سال بعد این كنفرانس تکرار شد ما بتوانیم بگوییم كه در حداقل  5اهلل اگر ءو ثروتی دهیم. انشا

 اي را كه كشور به آن نیاز دارد را ایجاد كنیم. ایم توسعه اي، ما توانسته رشته هاي میان دیسیپلین

ی ایجاد كرده و آن را به اكنون چه میزان صنعت داریم؟ به معناي واقعی باید بتوانیم بگوییم علم هم

 ایم. فناوري و سپس به صنعت و ثروت رسانده

هاي  ها را در كارگروه استفاده كرده و آن ها مشتاق این هستیم كه از نتایج این سمینارها و سخنرانی

 تخصصی وزارت علوم مطرح نماییم.
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Interdisciplinarity, a complex and urgent issue:  

Concepts, Institutions, Actors 
 پروفسور فردریک داربلی

 دانشگاه ژنو سوئیس

دهی كرده است، تبریك بگویم. زیرا این رخداد  ازهمه باید به تیمی كه این رخداد را سازمان اول

اي ضروري است.  رشته رشتگی و میان تنها مهم است، بلکه براي پیدایش گروهی از متخصصان بینا نه

كنند(. همه ما بازیگران این فرآیند هستیم و به  ینی و رشد تحقیقاتی حمایت می)كسانی كه از كارآفر

فکر باز ما نیاز دارد تا  ها و طور كه این گروه نیز براي رشد كردن به مهارت این گروه نیاز داریم. همان

 هاي مشترک، مشاركت داشته باشد. گیري اشکال جدید پژوهش بتواند در شکل

الشی دوگانه است. اول اینکه دعوتی به تغییر یا حداقل به تحولی براي گذر اي چ پژوهش بینارشته

كنیم كه نیازمند فکري باز براي  رشتگی است. پس چالشی را مطرح می هاي پیش از بینا از پژوهش

ها است و این چالشی است كه هم براي خودمان و هم براي كل جمعیت  رشته برقراري گفتگو میان

 كنیم. دانشگاهی مطرح می

ها فائق آییم.  رو شویم و بر آن كنیم تا بتوانیم با موانع روبه هاي جدیدي را فراهم می دوم، توانایی

پذیریم. این  اي را می رشته اي و میان رشته ها(. پس ما چالش پژوهش بین )موانع برآمده از مرزهاي رشته

نه و با مشاركتی سازنده با بخش گرایا موارد، شرط الزم براي تغییر دانشگاه به نحوي مناسب، عمل

دولتی و خصوصی براي همکاري، خالقیت، نوآوري و كارآفرینی است. میل به مشاركت از همه 

خواهد شجاعت داشته باشند، براي آنکه تصمیمات الزم را براي مسائل پیچیده  اندركاران حوزه می دست

كنار گذارند. البته نه تا حدي كه گرفتار  بگیرند و بیشتر از آن، جسارت داشته باشند تا راحتی خود را

پروایی شده و بدون محاسبه خطر به رفتارهاي نابخردانه دست زنند. در سخنرانی حاضر، من فرآیند  بی

 پردازم.  كنم و طی آن به چند مسئله راهبردي می اي را دنبال می سه مرحله

توانیم براي  م تحقیقاتی است؟ آیا میرشتگی یك مسئله پیچیده براي بازیگران نظا چرا و چگونه بینا

رشتگی و اصطالحات مربوط به آن، تعریفی ارائه كنیم كه از مقبولیت نسبی برخوردار باشد؟ و  بینا

سرانجام، آیا بینا رشتگی یك شیوه جدید اندیشیدن است؟ اهرمی قدرتمند كه بتواند جزئی از روند 

عنوان سخن پایانی، چند پیشنهاد  تر شود؟ و در آخر به تغییر دانشگاه به سمت واحدي بازتر و كارآفرین

رشتگی تا حدودي به این دلیل است كه این  كنم. پیچیدگی بینا در مورد این فرآیند اندیشه مطرح می

 ها، منافع و اهداف مختلف قرار دارد. گرایش در نقطه تقاطع بازیگران، ارزش

لعات رشته محور، چندرشتگی، بینارشتگی و ترا نظر بگیریم: مطا در اینجا چهار مفهوم را باید در

 رشتگی.
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هاي آ،  دهی دانش است. به این صورت كه رشته مطالعات رشته محور: منظور از آن، نوعی سازمان

شناختی  ب، ث و غیره وجود دارند و هركدام موضوع مطالعاتی، زبان علمی، ابزارهاي شناختی، روش

شده است كه  ید دانش میان چندین گروه علمی مختلف تقسیممفهومی و نظري خاص خود را دارند. تول

 ها هیچ ارتباطی وجود ندارد. بین آن

آنکه  هاي چندین رشته مجزا است. بی چندرشتگی: مطالعه یك موضوع مشخص با استفاده از دیدگاه

هاي  تها وجود داشته باشد. این رویکرد حامی نهادسازي فعالی هیچ بازخورد یا تماسی میان این رشته

ها  گیرد. در اینجا شاهد تعدد رشته می هاي مجزاي علمی صورت پژوهشی است كه تحت كنترل پارادایم

توان با تصویري از افسانه مرد نابینا و فیل  شوند. این مورد را می ها باهم ادغام نمی هستیم اما این رشته

ه كند كه به پیشرفت دانش هم تواند تصویر علمی از موضوع خود ارائ شك می نشان داد. هر رشته بی

شود و هر یك  هاي مجزا تقسیم می اما مشخص است كه كلیت موضوع به بخش كند؛ كمك می

ها همچنین باعث ایجاد  ها مربوط نیستند. چندگانگی رشته سازند كه با دیگر واقعیت هایی را می واقعیت

 نگر به ما ارائه دهد. تواند درک كلی شود كه نمی نقاط كوري می

كند كه باهم براي تحلیل و درک موضوع  بینا رشتگی، چندین رشته مختلف را تركیب می

موردمطالعه در تعاملی پویا قرار دارند. بینارشتگی امکان همکاري و ادغام چندین رشته علمی را در 

 سازد. گاهی هدف، انتقال یا عاریه گیري دانش مفاهیم، نظریه و رابطه با یك موضوع مشترک ممکن می

هاي مختلف و گاهی حتی  روش از یك حوزه دیگر است. گاهی نیز هدف، تركیب سازوكارهاي رشته

اي جدید با پیوند زدن دو یا چند رشته دیگر است. مثل اقتصاد عصبی،  هدف، ساختن رشته

 شناسی شناختی. بیوانفورماتیك تاریخ اجتماعی، انسان

ها عضویت  اي كه )من در آن هاي پژوهشی وهگونه رویکردهاي مشترک و ادغامی، گر برمبناي این

هاي تحقیقاتی مشترک نظیر  هاي مختلف، در پروژه اند باوجود تعلقشان به رشته دارم( تالش كرده

ها مفاهیم  ترتیب آن این مطالعات توریسم، حقوق كودكان، علوم انسانی دیجیتال و غیره فعالیت كنند. به

 ها تجربیات بسیار آموزنده و جالب بود. اند كه حاصل آن هاي، كاركردي و شناوري ساخت بینا رشته

كنند. موضوع مطالعه در دست پژوهشگرانی از  ها هستند كه بینا رشتگی را خاص می این ویژگی

تر از جمع اجزایش است. واقعیت جدیدي وجود دارد كه  گیرد. موضوع بزرگ هاي مکمل قرار می رشته

دهنده خالقیت اشتراكی و شاید  یتی چندگانه و ادغامی كه نشانشود. واقع صورت مشترک تعریف می به

 دهنده یك بازي تصادفی است. حتی نشان

 كنم. ها اشاره می دهد كه به آن سرانجام اینکه ترارشتگی حداقل سه رویکرد را پوشش می

بندي  گیرد و تركیب ها قرار می عنوان فرآیندي از دانش كه فراي مرزهاي رشته ترارشتگی، به

 كند. تر ارائه می مندتر و ادغامی تر، نظام اندازي كلی ها را در چارچوب چشم جدیدي از تقسیمات رشته
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هاي علمی برآمده از علوم فنی،  عنوان كاوش روابط و گفتگوي پیچیده میان فرهنگ ترارشتگی: به

خود  كه خودبهعنوان روش تحقیقی  علوم زیستی و طبیعی، علوم انسانی و اجتماعی است. ترارشتگی به

و « حل مسئله» انداز بازیگران سیاسی، اجتماعی، اقتصادي و همچنین شهروندان را در چشم

كند. از چند رشتگی تا بینا رشتگی و ترارشتگی،  وارد فرآیند پژوهشی می« هاي مسئله محور پژوهش»

هاي مجزا را در  هاي مبتنی بر رشته شناختی منسجم و معناداري وجود دارد كه پژوهش پویایی معرفت

 شوند. طور فزاینده یکپارچه می ترتیب به این دهد و به اي از روابط قرار می شبکه

ها  رسد تفکرات ما در مورد مسائل ترارشتگی و فروریزي فزاینده مرزهاي میان رشته به نظر می

د. آیا شو گیرد. مفهومی كه خیلی كم مورد پرسشگري واقع می برمبناي مفهوم مركزي رشته صورت می

توان بدون  نزاكتی است؟ من باور دارم كه اصالً نمی پرسشگري در مورد رشته محوري ممنوع یا بی

ها كه در نگاه اول یکدست به  هاي مبتنی بر رشته پرسشگري در مورد رشته محوري و همچنین هویت

تارهاي مدت و بلندمدت ساخ رسند در مورد ترارشتگی صحبت كرد. اگر بخواهیم در میان نظر می

ها را  ها بسیار ضروري است. پس وقتی پوسته رشته دانشگاهی را تغییر دهیم، تحلیل ماهیت رشته

ها به مسئله فکر  زند؟ وقتی خارج از كلیشه شکافیم، از دل نگرش رشته محوري چه چیزي بیرون می می

 بینیم؟ كنیم، چه می كنیم و در قالب ماتریس به مسئله نگاه می می

ها باید همچون آینه، اول انعکاس خود باشند پیش از  این زمینه گفته است: رشته ژان كوكنو در

هاي یکدست خود ارائه دهند. تصویري  آنکه بتوانند تصویري باورپذیر چه حقیقی و چه دروغین از هویت

ها نیز  دار چندین مکتب فکري است. گویی بینارشتگی درون رشته كه اغلب چندگانه، تركیبی و وام

شده است،  ترها تعریف دارد. در این شرایط، مسئله هویت رشته محور پژوهشگر كه میان جوان وجود

مثابه دیگري(.  خود به) كه تفاوت هم دارد رشته به خود شبیه است در عین این بسیار حیاتی است. یك

به  رشته، واحدي متناقض است. ما نیز باید هم منظم و اصولی بوده و هم براي گفتگو و چرخش یك

اي بین پرتگاه و دگردیسی قرار دارد. بین از هم فروپاشی به  باشیم. پس هر رشته سمت بینارشتگی آماده

شدن به چیزي دیگر در  سو و توانایی براي تغییر و تبدیل دلیل مقاومت در برابر تغییر و تحول از یك

اي در پیله  ست. رشتهاي ا دهنده هر رشته بخش تشکیل« بودن»عین حفظ هویت خود. از سوي دیگر، 

اش را بشکند كه در بستر تغییر  اي تبدیل شود و ساختارهاي قدیمی رشته اي میان تواند به پروانه می

 تر دست یابد. دانشگاه به هویتی فراتر و گسترده

اي در حال شکوفایی؟ حال كه به پایان این سخنرانی نزدیك  آیا ما یك پیله هستیم یا پروانه

كنم باید تأكید كنم كه بینارشتگی سبك جدیدي از تفکر است و نه عصایی كه به  شویم، فکر می می

كند تا با یکدیگر ارتباط برقرار كنند. بینارشتگی در دو سطح مکمل، سبك تفکري  ها كمك می رشته

گوید، جمعیت  ( می1934) طور كه لودویك فلك شود. در معناي تفکر گروهی، آن جدیدي محسوب می
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كند كه در این شیوه جدید پژوهش درگیر هستند و در سطح  وهشگرانی را توصیف میمعرفتی از پژ

دهد كه با تركیب چند رشته، سبك پژوهشی خود را بسازد. پس  فردي، به هر محقق این امکان را می

 ها چیزي نیست كه ما بخواهیم یا بتوانیم آن را انجام دهیم. تکانی در رشته نفوذ به قلب دانشگاه و خانه

دهد. آنچه ما به دنبالش  رو هستیم كه درجه باالیی از مقاومت را از خود نشان می ما با نظامی روبه

هستیم، بازاندیشی نظام دانشگاهی و نوسازي آن است و این چیزي است كه از طریق تحول 

 اندازها و تغییرات تدریجی قادر به انجام آن هستیم. چشم

تواند به غناي بیشتر  ارید چند سؤال راهبردي دیگر را كه میگیري بگذ قواعد بازي: پیش از نتیجه

هاي  هایی در مورد قواعد بازي. اگر به مسیرهاي دانشگاهی و برنامه روزگارمان بی انجامد بپرسم. سؤال

اند؟ آیا پژوهشگرانی در حال ظهور هستند كه  هاي رشته محور واقعی ما كدم شغلی خود بنگریم، هویت

ترند؟ و آیا  متفاوت از قبل دارند و با نگرش كارآفرینی براي مشاغل جدید آماده پیشینه و مشخصاتی

ها آماده پذیرش و قدردانی و همچنین امتیازدهی از پژوهشگرانی هستند كه كامالً مشغول به  دانشگاه

 اي فقط كمکی است براي پژوهشگران رشته محور؟ رشته اي هستند؟ آیا پژوهش بین رشته تحقیقات بین

اي  دهد؟ یا یك خط قاطع حاشیه اي یك نفر است كه كار یك گروه را انجام می رشته ا پژوهشگر بینآی

هاي بسیار  تواند میان جهان شود كه می ها به فردي اطالق می طور كه در نظریات سازمان است؟ آن

ش مشترک ها در یك پژوه دلی میان رشته متفاوت اتصال برقرار كند؟ و سرانجام، تحمل متقابل و هم

ام به قابلیت شناختی ما براي تمركززدایی از خود و درک نظرات دیگران است.  چقدر اهمیت دارد؟ اشاره

حقیقت، آیا در بینارشتگی اصالً عدالتی شناختی وجود دارد؟ یعنی حق ابراز نظرات مخالف و  در

 نیز بیندیشیم؟ اي رشته متفاوت با رعایت دقت علمی. آیا باید در مورد اخالقیات پژوهش بین

صورت مجازي در خدمت شما بودم. امیدوارم  ام بود كه به از توجه شما متشکرم و مایه خوشوقتی

ها را پیدا كنید. اگر خواهان  امروز روزي باشد كه شما انگیزه كافی براي كار كردن فراي رشته

ن و گاه خطر كردن ساخته اما راه، با راه رفت بینارشتگی هستیم، راه رسیدن به هدف بسیار دراز است؛

 .شود می
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و پیشنهادی برای تأسیس  کارآفرینی دانشگاه با تأکید بر ساختارهای میانی

 ای رشته اتاق بین
 مقصود فراستخواهدکتر 

 ریزي آموزش عالی علمی موسسه پژوهش و برنامه عضو هیئت

ه است؛ انباشت انفجاري در اي شدن حاصل تحوالتی است كه در تاریخ علم اتفاق افتاد رشته میان

اي شدن یك گسست و پارادایم تازه و  رشته داده است. میان هاي نوظهوري كه در علم روي دانش و نسل

تنوع اندكی در علم وجود داشت. از بعد از قرن  18ورزي است. تا پایان قرن  یك نحوه ادراک تازه از علم

بندي در علم هستیم. علم در این مدت از  شاهد نوعی تخصص گرایی و طبقه 20و اوایل قرن  19

ها، ارسطوها و  سیناها، فارابی كند. ابن اي تحول پیدا می ساختار درختی به سمت ساختار شبکه

اي  ها همه متعلق به موج اول علم هستند. در این دوره، افراد به شکل تخصصی در هیچ حوزه افالطون

كردند. در موج دوم كه همان تخصص  ها ورود پیدا می حال، به همه حوزه شدند، اما بااین متمركز نمی

بنابراین ما با سه موج در تاریخ علم مواجه  شد؛ تر بررسی می گرایی بود، موضوعات مختلف تخصصی

مابعد »سیناها به وجود آمدند. موج دوم،  كه در این دوره، ابن« ماقبل تخصص»هستیم؛ موج اول، 

كه ما امروز « فرا تخصص»گیرد و موج سوم،  صصی صورت میكه به هر حوزه علمی نگاهی تخ« تخصص

اي  رشته هاي میان گرایی، نگاه بریم. یکی از رویکردها به علم در دوره فراتخصص در این دوره به سر می

گرایی امروز جوابگوي مسائل متنوع بشر  واقعیت این است كه تخصص .گرا است است كه نگاهی كل

اي، دانشی كارآفرین  اي با ترا رشته رشته و ترارشته اي داشت. دانش میان «گرا نگاهی كل»نیست و باید 

 است.

 
ما شاهد ظهور كهکشان علم بزرگ هستیم؛ یعنی آن چیزي كه سوالدوپرایز از علم بزرگ و علم 

هاي خود و با  است بر اساس بررسی“ سنجی علم”كند. وي كه پیشرو مطالعات  كوچك صحبت می
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هاي  یی از مجالت و مقاالت علمی، این موضوع را مطرح كرد كه رشد علم، در دورهها استفاده از شاخص

ها در زمان  نفر از آن 7دانشمند تاریخ،  8كه از  طوري اخیر گسترش پرشتاب و پر خیز داشته است به

 بررسی او، زنده بود.

بگیریم این پایه  در نظر 1750عنوان پایه رشد علمی در سال  را به 10سنجی او، اگر  حساب علم به

این پایه به  1800، رو به رشد گذاشته است. در سال “توان”صورت تصاعد حسابی بلکه بر اساس  نه به

ي  رسیده است. وي بر این اساس نظریه 4به توان  1900و در سال  3به توان  1850، در سال 2توان 

مزیت ”علمی، تعامل باهم و ارتباطات  ةل علم سنتی كوچك مطرح كرد. شبکرا در مقاب« علم بزرگ»

 .]4[انجامد در علم می“ انباشتی

هاي  هاي تازه علمی ظهور پیداكرده اساساً در پارادایم دانش این ضریب توانی و انفجاري كه نسل

سوي دنیا و با ویدئو  جانب كه از كشوري دیگر در آن تصور نیستند. سخنران قبل از این فکري قبل قابل

ها به  كردند گفتند كه تخصص او در بی تخصصی است و دیگر تخصص می كنفرانس براي ما صحبت

معناي قبل وجود ندارد و درک دیگري در علم به وجود آمده است. علم زمین شهري شده، جهان 

هاي متنوعی پیداكرده است. مسئله گرا شده است. خیلی زمینه گرا  شهري شده، سبك دو شده و سبك

 است و نظریه با زمینه بافتینه شده است.شده است، حساس به زمینه شده 

آورد و  دانش كارآفرین فقط پاسخگوي تقاضاها نیست بلکه خود نیازها و تقاضاهاي تازه پدید می

آید. همه  رویم و قواعد از راه رفتن ما به وجود می گشاید. ما راه می هاي نرفته می بازار سازاست و راه

علم كارآفرین بنا به درک بنده، خصایص پدیدار شناختی دارد؛ اندازه كافی طی نشده است.  ها به راه

كند. به دنیاي تولید، خدمات، كسب و  یعنی بنا به سرشتش بافتمند است و در زندگی نفوذ می

همه دانش  كند این هاي تازه خلق می كند. فرصت زند. تقاضاهاي تازه ایجاد می ها دامن می فعالیت

رآفرینی تنها اقتصادي نیست بلکه اجتماعی و معرفتی و پژوهشی هم اي كارآفرین است. كا بینارشته

اي از علم است. روندهایی در علم اتفاق افتاده است كه به نظر  هست. علم كارآفرین، طراز و نژاد تازه

 بازگشت باشند مانندِ روندهاي زیر: رسد بی می

 مسئله گرا شدن.

 زمینه گرا شدن.

 نظریه/ زمینه.

 جهانی/ محلی.

 ع دوتایی دیرین علم و ثروت.رف

هاست.  اي از كارها و كوشش است بلکه آفریننده نژادهاي تازه وكار تنها جوابگوي كسب دانش نه

گشاید و تقاضا ساز و بازار  هاي نرفته می ها و راه فقط پاسخگوي تقاضاها و بازارهاست بلکه خود افق نه
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طورجدي  یعنی چهل سال پیش به 80حوالی دهه هاي پیشرو دنیا از  ساز و ظرفیت ساز است. دانشگاه

  .]2[به نهضت بین رشته گرایی پیوستند

ساز است  جلو در نظر داشته باشیم كه موقعیت باز مسئله رغم تمام این روندهاي روبه اما به

راه حل و یك مسئله  اي شدن یك رشته اند. مسئله بین شده ها نیز به مسئله تبدیل حل كه راه طوري به

كند و باید  اي شدن یکی از مسائلی است كه در متن میان رشته گرایی ما را تهدید مینارشته است.

شویم. در ایران  مراقب این معرض باشیم. یعنی درجایی ما به نام بینارشتگی به سمت نارشتگی پرت می

چنان هاي علمی نهادینه نشده است. اگرچه همکاران و دانشجویان جدیدي داریم اما هم هنوز سنت

اي و ترا  رشته سنتی علمی وجود دارد، میان اي كه در آن بی سنتی علمی وجود دارد. در جامعه بی

هاي علمی، هنجارهاي علمی و  تواند مسئله باشد. چرا؟ چون هنوز روش اي شدن هم می رشته

جهانی پذیري علمی دانشگاهیانمان توسعه پیدا نکرده است. در متون و منابع نیز این مشکل  اجتماع

  .]3[بازتاب یافته است

عنوان یك دنش آموز به مفهوم  اصل بحث من، مسئله بینا است. من بر اساس دانش ناچیزم به

ورزي نرسیم ترا رشتگی، بین رشتگی و  ام. ما تا به مفهوم بینیت در نظام معرفت و علم بینیت رسیده

ي بینیت دانشگاه و جامعه، ها به معنا چندرشتگی، همه دچار مشکل خواهند شد. بینیت رشته

ها، بین علوم انسانی و غیرانسانی، بین علوم پایه، فنی و مهندسی و... است. پس دانش در میان  دپارتمان

توان دانش را با  دانشگاه و جامعه است. دانش در دانشگاه نیست. تنها در فضاهاي میانی است كه می

ها، فضاي واسط و  سط هستیم. ما نیاز به میانهتمام وسعتش سراغ گرفت. پس ما نیازمند فضاهاي وا

هاي مشترک داریم. آن چیزي كه در ایران توسعه پیدا نکرده همین فضاهاي میانی است. حتی در  زمین

هاي ما كامالً نسبت به این فضاهاي میانی كودن هستند. ازجمله  رشته ما از هم جدا هستیم. سیستم یك

رسد كه كسانی را  نامه ارتقا ما اصالً هوشش به این نمی . سیستم آییننامه ارتقاء است ها سیستم آیین آن

ها وجود  كنند را تشخیص دهد. ارتباطی بین رشته كه یك نحو و سبك دیگري از علم را دنبال می

شود،  ها ارتباط شروع می كنند. وقتی بین رشته ها باهم همکاري می ندارد. هرچند گاهی در داخل پروژه

كند. وقتی  گیرد، مسئله هم توسعه پیدا می آید. هر چه فضاي میانی شکل می وجود می پیوندها هم به

 كند. یك این پیوندها توسعه پیدا می به رسد، یك اي میاي و ترارشته رشته اي و بین رشته مسئله به میان



     31    اي در... هاي كنفرانس ملی نقش مطالعات میان رشته مجموعه سخنرانی -بخش اول 

 
 

این گذاري ما است.  فضاي میانی زیاد است. این فضاهاي میانی، فرآیندهاي مدیریتی و سیاست

هاي دانشگاه با جامعه، معلم با دانشجو و دانشجویان با یکدیگر  تواند مربوط به ارتباط فضاهاي میانی می

 ها، ساختارها و كاركردهاي میانی هستند. باشد. پس مسئله، موقعیت

شود و توسعه  ها ساخته میهاي دندریتی و اكسون ها و از شبکه آگاهی در مغز از پیوند نورون

ها، از ربط نظر و عمل،  افزایی رشته در حقیقت دانش و آگاهی از شبکه اجتماعی دانشگاه، از همیابد.  می

آید. تنها با ربط هست كه دانش توسعه  از بافتینه سازي دانش و از نسبت علم با زندگی به وجود می

در همین رابطه هاي بسیار باارزشی كه شما در این سمینار دارید به نظر من  كند. تمام دغدغه پیدا می

است. ما باید این امر را ساختارمند كرده و آن را به فرهنگ، سبك اندیشیدن و سبك زندگی تبدیل 

اي است تا این ربط و پیوند را احساس كنیم؛ اما متأسفانه در  هاي رشته اش گذر از جزمیت كنیم. الزمه

حیف است و توسعه پیدا نکرده است. به ها با جامعه، امور مربوط به ربط ن هاي ما و مناسبات آن دانشگاه

 توانیم بگوییم چون به درجات بلوغ نرسیده بنابراین ما فضاهاي میانی نداریم. نحوي می

اي بودن آن  اكولوژي آموزش عالی در حال تغییرات دورانی است. منظورم از دورانی غیر از دوره

ها دچار بحران  شود، موجودیت و دورانی میكند. وقتی تغییرات، اكولوژیك  است. اكولوژي تغییر پیدا می

توانند با تغییرات سازگاري  ها و نژادهایی كه نمی روند. گونه شوند. دایناسورهاي آكادمیك از بین می می

ها، علم و دانشگاه تغییر  ها، دپارتمان ها، آكادمی روند. راز ادامه موجودیت خالق داشته باشند از بین می

داده كه دانشگاه سازمان یادگیرنده خوبی نیست. تحقیقات نشان داده یك كند. تحقیقات نشان  می

تواند  تواند یك سازمان خوبی باشد. این مشکلی است كه در دانشگاه وجود دارد و نمی دانشگاه نمی
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كند، برایش بسیار  ها سازگاري پیدا كند. چون دانشگاه كار علمی می تغییرات را خوب درک و یا با آن

 سازگاري خالق انتقادي را خوب توسعه دهد. سخت است كه

اي از دانشگاه احتیاج داریم تا از این  هاي تازه دهد كه چگونه به نسل تئوري تحولی توضیح می

واره ها ها و عادت سالمت بگذرند، به حاشیه نرفته و منقرض هم نشوند. تغییر نگاه تحوالت اكولوژیك به

اي، ساختارهاي  اند، به الگوهاي ارتباطی، الگوهاي كار حرفه كردهها صحبت  كه بوردیو به تعبیري از آن

ورزي در حال تحول است.  هاي فعالیت پژوهشی، آموزشی و تعلیمی نیاز دارد. مکان علم آكادمیك، شیوه

مکان زندگی، عمل و آكادمی ما در حال تحول است. یك انقالب كوپرنیکی در علم در حال وقوع است. 

، مركز عالم  نقالب كوپرنیکی مکان زمین عوض شد. قبل از انقالب كوپرنیکی، زمینطور كه در ا همان

اكنون نیز دانشگاه دیگر  بود. وقتی انقالب اتفاق افتاد زمین نه مركز عالم شد و نه یك امر ثابتی شد. هم

ه مکان علم هاي الزم را ارائه كند. اینجا است ك حل مركز علم نیست تا بتواند مشکالت را حل كند و راه

شود. علم فقط در دانشگاه نیست بلکه  شود. از مکان علم مركز زدایی می شود. چندمركزي می سیال می

ها  اند. مکان ها و نهادهاي مختلف موزاییکی شده و در كنار یکدیگر قرارگرفته در جامعه هم هست. دانش

رشتگی، ترارشتگی و دانش هاي نامتقارن شده است. میان چندمركزي شده،، نا مركزي شده، مکان

كارآفرین متعلق به یك فضاي نامتقارن است، فضاي متکثر است؛ یعنی در كل ایماژهاي ما نسبت به 

شناسی علم و دانشگاه به این  علم، نسبت به كالس و نسبت به درس باید تحول كند. سه نسل جامعه

ن علم به مرحله پسانرمال رسیده مرور علم نرمال شد و اال صورت است كه زمانی علم ناب داشتیم به

  .]1[ است
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دانشگاه امروز باید كالً وارد زندگی شده، وارد جامعه شده و از آن حالت برج عاجی بودن خودش 

هاي دانشجویانمان و در تحقیقاتمان هست.  نامه ها و پایان دربیاید. این وظیفه یکایك ما در كالس

زدایی از دانشگاه،  رخش میان رشتگی، چرخش برج عاجچرخش تمركززدایی، چرخش مقررات زدایی، چ

مسلط شناخته   عنوان رشته مهندسی به  چرخش چندجانبه گرایی. در ایران، طی چند دهه، رشته

وزارت علوم نیز   شد؛ حتی در حوزه شد و مدیریت بسیاري از مراكز علمی به مهندسان واگذار می می

هایی هم این سلطه از آن جامعه پزشکی بود و اطبا بیشتر  كردند. در دوره مهندسان بیشتر حکومت می

كردند؛ اما واقعیت این است كه امروز در دنیا، گرایشی به سمت آزادي،  ها را از آن خود می مدیریت

گیري است.  ها در حل مسائل جامعه و... در حال شکل برابري، چندصدایی شدن، مشاركت همه رشته

عنوان یك نوع نگاه دموكراتیك به علم مطرح شود كه در آن  گرایی به شتهر این امور باعث شده تا میان

كوشند تا  اي جایی ندارد. البته امروزه برخی از استادان می هاي رشته ها، تعصبات و هژمونی جزمیت

خواهد بر این نگاه و  گرایی می رشته اي خودشان را حاكم كنند؛ اما میان هاي رشته نوعی گرایش به

 ئق آید.رویکرد فا

 

 شود: اي در دانشگاه به شرح زیر ارائه می رشته در پایان پیشنهاد نویسنده براي اتاق بین

 

 «ای دانشگاه رشته میز بین»و « ای دانشگاه رشته اتاق بین»

 1397پیشنهاد برآمده از تحقیق فراستخواه، 

لکرد تعاملی این میز كند. براي مصورسازي عم را پشتیبانی می« ساختار گفتگوییِ خالقی»این میز 

هاي  صورت مربع در تاالر بزرگ با میزهاي جانبی براي بررسی الزم است این میز كنفرانس به

 شود. صورت زیر بازنمایی می مدل این میز به .تر تدارک بشود كارشناسی



34        هاي كنفرانس مجموعه مقاالت و سخنرانی 

 
 

 های اجرایی شدن این مدل در دانشگاه:پیش بایسته

 .گر( ولت مداخلهجاي د استقالل دانشگاهی )دولت حمایتگر به -

 .آزادي علمی -

 .علمی توسعه هیئت -

 .سازمانی تحول و توسعه -

 .هاي دانشگاهی اختیارات گروه -

 .ارتباط خالق دانشگاه با زندگی روزمره جامعه، مسائل توسعه ملی و بازار و صنعت و جامعه -

 .توسعه اجتماع دانش، جوامع دانش و بازار دانش -

 .تضمین كیفیت -

 .ها ها و گروه شبکه دانشگاه هاي دانشگاهیكنسرسیوم -

 .المللی شدن بین -

 .نتیجه گرایی مثل فناوري، نوآوري، دو تصدیقی و... -

 

 جایگاه سازمانی:

كند و كند، به او گزارش میاي به لحاظ سازمانی مستقیماً با رئیس دانشگاه كار می رشته میز بین

هاي  رد خاص به شوراي دانشگاه و هیئترئیسه نهایی یا در صورت لزوم و یا در موا مصوبات آن در هیئت

شود. الزم است گرفتار دیوانساالري دانشگاه نشود و با رویکرد حمایتی، پشتیبانی و امنا ارجاع می
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سازي بشود. رئیس دانشگاه مسؤولیت ضلع مدیریتی این مربع را با منطق پشتیبانی بر عهده دارد و  روان

ربط خود را به نیابت تام از جانب تواند معاونان ذيحسب موضوعات مختلف آموزشی و پژوهشی می

 كند خود براي مسؤولیت این ضلع میز تعیین بکند. میز در چهار سطح عمل می

 

 :سطح آر. اف.پی یا پروپوزال

 .شود دهنده یا طرف میزبان میز ارائه می كه در پی تعامالت قبلی به ترتیب از طرف سفارش

 

 :سنجی سطح بررسی و امکان

هاي چهارگانه میز؛ برگزار و پس از  ا پیگیري طرف میزبان ضمن و دعوت از همه طرفكه ب

 .شود اصالحات الزم تصویب می

 

 :سطح اجرا و راهبری

كه مسئول آن همچنان طرف میزبان میز است و هماهنگی الزم با دیگر اضالع میز را به عمل 

 .آورد می

 

 :سطح پژوهشِ ارزشیابی و توسعه

 شود. صورت تعاملی دنبال می باز با طرف میزبان میز است و بهكه مسؤولیت آن 

 

 :ای رشته های مورد انتظار میز بین خروجی

 .هاي درسیتحول برنامه

 .هاي درسی سفارشیبرنامه

 .هاي آموزشی جدیدریزي دورهبرنامه

 .هاي بین گروهی ضمن تعامل با جامعه و صنعت هاي همکاريتعریف پروژه

 .با جامعه نو صنعت و مسائل زندگی روزمره تعامالت دانشگاه

 .فناوري و كارآفرینی از طریق دانشی

 .نوآوري

 .هاي اجتماعی دانشگاه.انجام مسؤولیت
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نگر در فهم رویکرد جامع - های تحقیق ترکیبیای و روشهمکاری چندرشته

 های جهانیپدیده
 دکتر سعیدرضا عاملی

 دانشگاه تهران –عضو گروه ارتباطات و مطالعات آمریکا 

 

ایم. تبدیل خواب ناآرام و زندگی ما گرفتار یک خواب ناآرام و یا یک زندگی آشفته شده»

ایم به این نتوانسته هاست. چون ما رشته آرام، نیازمند همکاری بینآشفته به خواب و زندگی 
 «.طور که باید طی کنیمخواب ناآرام کمک کرده و مسیر را آن

 برگرفته از استوارت هال

 
 

 مقدمه -1

ام. در طرح مسئله باید عرض كنم كه متغیرهاي من بحث خود را در چهار بخش تنظیم كرده

اند. اگر این متغیرها همان ماهیت قدیم  ع علم هستند، افزایش پیداكردههایی كه موضومرتبط با پدیده

كنیم،  اي كه ما زندگی میها نبودیم. ولی در زمانه رشته خود را داشتند، ما نیازمند همکاري بین

اي  اند. لذا این امر، ما را وادار به رویکرد چندرشته متغیرهاي دخالت كننده در فهم، افزایش پیداكرده

است؛ هرچند تا حدودي این اتفاق نیز افتاده است، مانند نانوتکنولوژي، بیوتکنولوژي،  كرده

. اكنون پزشکی توانسته است 1هاي پزشکی و پزشکی از راه دورالکتروشیمی، سالمت الکترونیك، فناوري

، تله مدیسن 2تله نظیر تله فارمسی یا داروخانه از راه دور 24تنها با پیوند خوردن با فناوري اطالعات، 

، تله 4، تله هاسپیتال یا بیمارستان از راه دور3دور راه از یا پزشکی از راه دور، تله سرژري یا جراحی

 . ]5و 1[و ... پیدا كند 5نرسینگ یا پرستاري از راه دور

 صحبت خواهند كرد. صنعت چهار« 6صنعت چهار»در حوزه اقتصاد هم سخنران بعدي در خصوص 

، «9سایبري -صنعت فیزیکی»مواجه است؛ یعنی « 8كشاورزي چهار»و با « 7خدمات چهار»با 

_____________________________________________________________ 
1- Tele-medicine 
2- Tele-pharmacy 

3- Tele-surgery/Remote surgery 
4- Tele- hospital 
5- Tele-nursing 

6- Industry 4.0 

7- Services 4.0 
8- Agriculture 4.0 

9- cyber Physical Industry 
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این امر در مدیریت بخش صنعت، «. 2سایبري -خدمات فیزیکی»و « 1سایبري -كشاورزي فیزیکی»

كشاورزي و خدمات هم صورت گرفته است. همچنین این امر، در موضوعات مختلف هم اتفاق افتاده 

كنیم؛ براي مثال در پزشکی قومی، اقتصاد سیاسی، اقتصاد بت نمیاست، یعنی ما تنها از یك امر صح

شناسی سیاسی و مهندسی پزشکی و صدها فناوري، جامعهفرهنگ، پزشکی اجتماعی، علوم زیست

ها با یکدیگر، این اي دیگر كه از هم جدا نیستند كه تركیب این دانشاي یا چندرشتهتركیب دورشته

 خصوص فناوري باید گفت كه تعداد كاربران اینترنت از مرز  راي مثال درپیوند را ایجاد كرده است. ب

عنوان  تریلیون دالر هم رد شده كه به 6(؛ اقتصاد اینترنت قطعاً از 2018است )كمپ،  میلیارد گذشته 4

 74تا به امروز از مرز  2018هاي ارسالی از آغاز سال شده؛ تعداد ایمیل اقتصاد پنجم جهان شناخته

تریلیون و  1تا امروز به  2018هاي یوتیوب از آغاز سال ؛ تعداد تماشاي فیلم3یون هم رد شده استتریل

 تریلیون است 2 بیش از 2019میلیارد رسیده )( و تعداد جستجوي اطالعات در گوگل در سال  980

]13[. 

هاي حث دادهها كه ب ها مواجه هستیم. این تجمع عظیم داده بر این اساس، ما با تجمعی از داده

ها با یکدیگر است. لذا اساساً ما اي و پیوند خوردن رشتهوجود آورده، نیازمند فهم چندرشته بزرگ را به

كنیم، یا به تعبیر تري مواجه هستیم. امروزه از سواد مجازي صحبت می و پیچیده تر با یك سواد مهم

یك عرصه آن مربوط به فضاي منظور از سواد دوفضایی، سوادي است كه «. سواد دوفضایی»من، 

كردن خألهاست.  فیزیکی و عرصه دیگر آن مربوط به فضاي مجازي و پیوند این دو با یکدیگر باهدف پر

این سواد، سطح بسیار باالتري از سوادهاي معمولی دیگر دارد و به دو بخش عمومی و اختصاصی 

 .]3و2[ شودتقسیم می

توجه به تخصصی بودنش، مستلزم تحول در علوم است.  این سواد، متناسب با اكوسیستم است و با

ها شده است و یعنی فناوري اطالعات باعث میرایی تمام رشته ایم؛متأسفانه ما به این امر توجه نکرده

 ها یکی پس از دیگري مانند برگ پاییز در حال افتادن بر روي زمین هستند.تمام رشته

 

 سواد الگوریتمی -2

رو هستیم. این  تري از دانش و سواد روبهص است كه ما با سطح پیچیدهبحث دوم من در این خصو

گذاري  خواهم در قالب سواد الگوریتمی بحث كنم. این عصر را با عنوان عصر الگوریتم نامموضوع را می

اند. البته الگوریتم یك دانش قدیمی و مربوط به دوران خوارزم است. ولی الگوریتمی كه خوارزمی كرده

توانست با زبان ریاضی فرآیند بسازد و معادالتی را طراحی كند ذاري كرد، الگوریتمی بود كه میگپایه

_____________________________________________________________ 
1- cyber Physical Agriculture 
2- cyber Physical Services 

3- https://www.getmailbird.com/manage-corporate-email/ 

https://www.getmailbird.com/manage-corporate-email/
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، یعنی نوعی 1عنوان یك توانمندساز كه این معادالت بتوانند مسیر را مشخص كنند. اگر ما سواد را به

وییم این سواد بر بستر كند، تعریف كنیم؛ باید بگها ایجاد میتوانایی كه قدرت فهم و بازگشایی از پدیده

شود. شود كه برمبناي داده، برایش قدرت رمزگشایی فراهم مینشیند و به دانشی تبدیل میاي میداده

ها، تأمین بستحل در بنداشتن و یافتن راه درواقع الگوریتمی بودن یعنی با برنامه عمل كردن، سیستم

تأمین آن در محیط عددي با خلق الگوریتم نیافتنی كه امکان  ظاهر دست هاي بهآرمان و خواسته

مبنا تضمین اجرایی شود و در جهان عینی، فیزیکی و حضوري با نظارت الگوریتمی دادهپذیر می امکان

 .]4[كند پیدا می

چیز،  لذا زمانی كه در حال حل مسئله به زبان ریاضی هستیم، باید بگوییم ریاضیات براي همه

طور  توانیم اینشود. نمییعنی هرچه جلوتر برویم راه بازتر می انتوم است؛حل آن، كوحل دارد و راه راه

گوییم محیط دیجیتال است، یعنی یا محیط ایم. وقتی ما میدر این مرحله به پایان رسیده بگوییم كه

چیز قابل الگوریتم شدن است و این  است. در این مرحله دیگر همه 2صفر و یك است و یا محیط عددي

شود. پزشکی ه توانایی دانش دارد. درواقع آن رفتار شخصی تبدیل به رفتار الگوریتمی میبستگی ب

شود. شود؛ مهندسی صنعتی فیزیکی تبدیل به الگوریتم میفیزیکی تبدیل به پزشکی الگوریتمی می

ي به بستري برا هاي بزرگ،الگوریتم زبان جدیدي نیست اما در محیط دوم به دلیل دست یافتن به داده

صورت  شده است. لذا اگر ما الگوریتم را به هست و نیست تقسیم كنیم و یا آن را به كار و عمل تبدیل

تواند نهایت صفر و یکدیگر میاي بین این صفر و یك، بیباید بگوییم در هر مرحله صفر و یك ببینیم،

زبان ریاضی و مبتنی بر معادالت  ها،دیگر، زبان الگوریتم عبارت اتفاق بیفتد و لزوماً دو انتخاب نیست. به

هاي مثبت و ها، بایدونبایدها، انتخابریاضی است كه در فضاي صفر و یك، برمبناي هست و نیست

 .]4[شودمنفی و مسیرها كوتاه و بلند، كوچك و بزرگ طراحی می

 نویسی الگوریتمی یك دستورالعمل است كه برمبناي آن، تمام مراحل حلبر این اساس، برنامه

اي الگوریتمی، اجزا شده است. همچنین در زبان برنامه مسئله یا رسیدن به یك هدف در آن تعریف

شده است.  ها روشنبه خروجی هامختلف و متغیرهاي ورودي و خروجی و فرایند انتقال از ورودي

رد یکپارچه كه استاندا راه قطعی تکرارپذیر است كنند و آن مسیر، یكها مسیر قطعی تعیین میالگوریتم

شود بینی میها پیش وبرگشت طور در نظام الگوریتمی، تحقیق و عدم تحقیق، رفتكند. همینایجاد می

الگوریتمی براي درخواست آدرس ایمیل در شکل  و لذا هیچ امري بدون نتیجه نخواهد بود. یك نمونه

 .]8[شده است زیر ترسیم

_____________________________________________________________ 
1- Enabler 

2- Numerical environment 
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 .]8[لیمیا آدرس درخواست يبرا یتمیورالگ مثال كی   1 شکل

 

 ایای و چندرشتهدانش رشته -3

شود؛ یعنی  2قطعه تواند قطعهیعنی چه؟ رشته یعنی چه؟ رشته ظرفیتی است كه می 1دیسیپلین

یك الگوي فهم و منطق فهم بر اساس دانش مبتنی  پدیده موردمطالعه خودش را جزئی كند و براي آن

گوید روش شود كه میقدر استاندارد می منطق فهم آن .]9[اختی ایجاد كندبر ابعاد مختلف هر حوزه شن

بندي كرده و تواند آن را كامالً طبقهمن، رویکرد من و مسائل موردمطالعه من این است. همچنین می

دارد كه پشت كوري،  3اي یك كورياما نگاه رشته تري تبدیل كند؛تر و جزئیدانش را به ابعاد كوچك

كند كه از عصبیت قومی، نژادي، دینی و جاهالنه وجود دارد كه انسان را گرفتار عصبیتی میعشق هم 

كند كه همین نکته تر است، زیرا در آن علم وجود دارد و این علم من مطلق و دیسیپلین ایجاد میقوي

 خطري براي آن است.

هردوي این موارد  كند، یکی تجربه و دیگري علم است كهدو چیزي كه انسان را گرفتار می

اي متمركز هاست كه در نقطهها عمل نمایند و این خطر به دلیل دیسیپلینتوانند علیه ما انسان می

_____________________________________________________________ 
1- Discipline 
2- Compartment 

3- Blindness 
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افتد را با رویکرد تواند انبوهی از اموري كه اتفاق میاي، علم تك مسیر است. میهستند. دانش رشته

 علوم سیاسی مشاهده كند.

اي است.  رشته هاي پیرامونی، یکی دیگر از خطرات تكاي و فراموشی واقعیترشتهنگاه تك

كنند، ابهامی را نسبت به سایر عوامل و نفی نگاه می هاها زمانی كه از منظر خود به پدیدهايرشته تك

شود كه گاهی اوقات فرد در مرحله  آورند. در ارتباطات بین فرهنگی گفته میموارد دیگر به وجود می

بیند و شنود و نه چشمش میگیرد، نه گوشش میكه در این مرحله قرار می انکار است. وقتی فردي

ها رخ پذیرد و این اتفاقی است كه در رشتهكند. هیچ اقتداري جز خودش را نمیفقط زبان وي كار می

 دهد. می

ها نیست. اینجا اي لزوماً در یك مسیر هدفمند و مرتبط با سایر دیسیپلینهاي مطالعات رشتهجهت

ها نگریست. من اي به پدیدهدرجه 360صورت  توان بهم مشکلی وجود دارد و آن این است كه نمیه

هاست. دانش  درجه به پدیده 360اي، نگاه اي و فرارشته اي، چندرشته رشته دانش بین معتقدم

اند خود را با تواي توان سازگاري با همه علوم را دارد. سازگاري نیز از دانایی است و دانایی می رشته بین

به همه  ]100: ص 10[و به قول فرانك  ]5[اي قدمت طوالنی دارد رشته دیگران پیوند بزند. دانش بین

 گذارد و از یك منش دوستانه به رویکردهاي مختلف علم برخوردار است.علوم احترام می

ا بینا پیشوند بین ی»مهم است كه مطرح كرده كه  ]11[قول از جفري بنینگتون  به نظر من این نقل

یك امر  شدن آن دوبه تواند به معناي پیوند زدنِ دو چیز با یکدیگر و تبدیلمبهمی است كه می

شده و هم به معناي ارتباط دو چیز با حفظ استقالل یکدیگر براي گسترش فهم نسبت به یك  تركیب

نتیجه یك میوه دیگر زدند و درپیوند زدن در كشاورزي است. گالبی را با سیب پیوند می«. امر است

تواند دست آمدن یك میوه دیگر نیست، بلکه این سنتز می شد. لزوماً پیوند به معناي بهحاصل می

نگري جانبهسازي از عناصر فهم و دور شدن از یكخلق كند. یکپارچه هاي جدید دیگري را نیزپدیده

رت كه سر بزرگی در بدن الغر و یا شویم، به این صوها درگیر یك كاریکاتور میاست. گاهی ما انسان

 زند.ها را برهم میدرازي در بدن چاقی قرار دارد كه تناسب یافته دست

 

 دانش یکپارچه -4

است كه  كند. به همین دلیلیافته تحقق پیدا می پیوسته و سازمان هم اساساً دانش در یك سامانه به

 شده است. اصلی دانش یعنی دانش یکپارچهبه بعد، دكترین و پارادایم  80بحث دانش یکپارچه از دهه 

اي سابقه طوالنی  رشته شود كه مطالعات بیناي مشاهده می رشته در ارتباط با سوابق مطالعات بین

شناس بود؛ محمد بن شناس و ستارهمثال، جابربن حیان، اهل طوس، كیمیادان و كانی عنوان دارد. به

گذار معادله درجه سوم شناس و مهندس و پایهستارهعیسی ماهانی، اهل ماهان كرمان، ریاضیدان، 
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موسوم به معادله ماهانی بود و دیگران؛ ابونصر فارابی، زاده فاراب تركستان، فیزیکدان، موسیقیدان و 

دان، مهندس، فیلسوف بود؛ ابوالرضا عباس بوزجانی، زاده بوزجان در حوالی نیشابور، ریاضیدان، هندسه

داز در نجوم بود؛ عمر بن ابراهیم خیامی )عمر خیام(، زاده نیشابور، ریاضیدان، پرشناسی و نظریهستاره

شناس، شناس، شاعر و فیلسوف بود؛ ابوریحان بیرونی، فیلسوف، مورخ، جهانگرد، جغرافیدان، زبانستاره

کاري ها آثار معتبر و تحقیقات مهم ابتریاضیدان، منجم، شاعر و عالم طبیعیات بود و در همه این رشته

را فلسفی نگاشته است و قانون در  داشت؛ و ابوعلی سینا كه هم شفا را نوشته و هم قانون را. شفا

ها در مورد  هاي گوناگون نوشته است كه تعداد زیادي از آنكتاب در زمینه 450پزشکی است. وي 

 پزشکی و فلسفه است.

ها سطحی فکر  گویند آنامروزه میاي داشتیم.  چندرشته هاي گذشته، دانشمندانبنابراین از زمان

اما آغاز جدید علوم  پایه همه علوم جدید، در حقیقت بر پایه گذشته بناشده است؛ اما كردند؛ می

اي  رشته گرایانه علم آغاز شد و واژه بین گردانند كه نهضت پیشرفتبازمی 1920اي را به دهه  رشته بین

بسیار مهمی است. در این سال، تلکس به وجود آمد تاریخ  1920سال  .]12[ها مطرح شددر طرح درس

صنایع ارتباطی  وجود آمد و رادیو به 1920زمان با فرامحل اتفاق افتاد. همچنین در سال  و ارتباط هم

هاي پراكنده در جغرافیا ارتباط ایجاد شکل گرفت كه توانست علوم را با یکدیگر پیوند زند و میان دانش

 كند.

اگرچه علم در  علم وجود دارد، این است كه علم مربوط به جغرافیا نیست. چیزي كه در ذات خودِ

آید، ولی ذات فراجغرافیایی و فرامحلی دارد. در علوم اجتماعی بحث این است كه وجود می جغرافیا به

هاي فهمیم؛ یعنی یك متن و زمینه وجود دارد. در زمینه، دانشرفتار و مسئله اجتماعی را در زمینه می

ها هستیم. درواقع، در مطالعات اجتماعی، اساساً حذف زمینه  شوند كه ما ناگزیر از آنعدد درگیر میمت

اي است و در این هاي چندرشتهشود و شناخت زمینه مستلزم همکاريموجب عدم رؤیت واقعیت می

رسیدن به هدفی  ها را در پیوند با یکدیگر براياي، مسیر رشته اي یا چندرشته رشته میان، مطالعات بین

 دهد.مشترک قرار می

اي از توجه به چنین رویکردي است. دانشگاه ایموري جزء صد دانشگاه اول دانشگاه ایموري نمونه

هاي درصدي تحقیقات را در سال 450دنیا است كه در آمریکا بناشده است. دانشگاه ایموري رشد 

این نگرانی كه رشد دانشگاه و درگیر شدن پشت سر گذاشته بود كه رئیس دانشگاه با  1993تا  1978

اي را حمایت كرد كه هدف آن تقویت گروهی از اساتید موجب كاهش همکاري بین اساتید شود، پروژه

 85، تعداد 1996تا  1989ساله یعنی از اي بود كه طی یك دوره زمانی هشترشتههاي بین همکاري

ح مشاركت داشتند و موضوعات مختلف مانند هاي مختلف را در این طرعلمی از رشته عضو هیئت

گرفتند. یکی از گذاشتند و نتایج بسیار فاخري میزیست، صلح، خشونت و نیز آب را به گفتگو می محیط
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اقداماتی كه انجام شد، این بود كه همان ابتدا گفتند كه ما باید فردي را براي مدیریت این جلسات پیدا 

همگان را داشته باشد و قادر باشد تا به همه احساس بودن بدهد.  كنیم كه قدرت به مشاركت درآوردن

 اند كه به سه نتیجه رسیدند:ساله تحقیق كردهفاستر و همکارانش روي نتایج این مطالعه هشت

الف. شکل طرح، شیوه مدیریت، انتخاب موضوعات و ترتیب موضوعات باعث تقویت اجراي 

 شود؛ اي می رشته هاي بینهمکاري

چیز تحت تأثیر جدیت و هدفمند بودن آن قرار  ریزي و اجرا شد كه همهح به شکلی برنامهب. طر

 گرفت. بدون این جدیت و هدفمند بودن، رسیدن به هدف میسر نبود؛

یك اصل مهم بود كه قادر بود تا فضاي مناسبی را براي افزایش حساسیت و  1ج. هدایت محترمانه

 عمیق و ایجاد فضاي همکاري بسیار مؤثر بود. احترام متقابل تأمین كند و در فهم

 

 های جهانینگر به پدیدههای ترکیبی و رویکرد جامعبندی: روشجمع -5

وجود آمده و باید بیاید و در كنار آن نیز باید روشی تركیبی  اي در رویکردها بهدرمجموع، بینارشته

وجود  هاي تركیبی بهت. چرا روشاي اسشناسی نیز نتیجه همین بینارشتهوجود آید. تركیب روش به

داشت. روش  می هاي كمی پاسخگو را به سکوت واوجود آمد براي آنکه روش هاي تركیبی بهآمد؟ روش

بنابراین در  اي جز تیك زدن ندارد؛كمی سؤال و جواب را در اختیار پاسخگو قرار داده است و فرد چاره

هایی ر باعث شد محققان و اندیشمندان به سراغ روشگیرد. لذا این اماین تحقیقات اكتشاف صورت نمی

وجود آمد كه ماهیت  بروند كه چرایی و چگونگی را بتواند بیان كند. در كنار این روش، موضوعاتی به

اي داشتند، مانند طالق، خشونت، احساس فقر، نژادپرستی، تبعیض و غیره. این موارد مسائل  چندرشته

 درگیر آن هستیم. امروزه جامعه ایران در فضایی كه كمی آزادتر استمهم امروز جهان است كه ما هم 

افتد؟ چرایی این امر را رشته ارتباطات ریخته و پرخاشگر است. چرا این اتفاق می هم تا اندازه زیادي به

بنابراین علوم شناختی، تاریخ و مطالعات فرهنگی باید به كمك آن  تنهایی جواب دهد؛ تواند بهنمی

هاي ها متکثر شده است، استفاده از روشكه متغیرهاي مداخله كننده در فهم پدیده لذا ازآنجاییبیاید. 

 گذارد و امکان فهم پهنانگر واي را بر مطالعه دیگر میتركیبی بسیار ضرورت دارد كه پایه مطالعه

شده  مطرح 2روندهمزمان یا  شناسی همبنابراین روش كند؛نگر را فراهم میحال، جامع ژرفانگر و درعین

 ها را مطالعه كند. تواند پدیده زمان می كه هم

 

 

_____________________________________________________________ 
1- Gentle Guidence 

2- Concurrent methodology 
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 ای روش تحقیق چندوجهی، ترکیبی و چندرشته -6

هاي تحقیق از ، روش«دانش یکپارچه»وجود آمدن  هاي تحقیق و تحت تأثیر بهدر مسیر رشد روش

اند هاي تركیبی شدههاي كیفی، وارد رویکرد روشو یا روش هاي كمی بودكه یا روش شکل مرسوم آن

هاي روش توان ازتر درک كند. لذا میتر و عمیقها را جامع ها و روابط بین آنتا بتواند شناخت پدیده

نگر هاي تحقیق تركیبی چندزاویهزمان و روش هاي تحقیق تركیبی همتحقیق تركیبی پیامدي، روش

 زمان نام برد. هم

هاي ها، روشخود را داشتند كه در همکاري رشتههاي تحقیق هاي مختلف، روشدرواقع رشته

هاي تحقیق در تاریخ شامل روش تحقیق نیز در مسیر همکاري و تركیب قرار گرفتند. براي مثال، روش

شناسی شامل هاي تحقیق در علوم شناختی و روانشناسی...؛ روشتحقیق تاریخی، تاریخ شفاهی، روایت

شناسی هاي تحقیق در مردمنگاري و ...؛ روشحقیق زیستهاي كیفی، روش تتحلیل دریافت، روش

شناسی وقایع؛ روش تحقیق در جامعه و نگاري، روش پهنانگر، روش ژرفانگر و روش ثبت آثارشامل قوم

سنجی، تحلیل كیفی و ... و روش تحقیق در ارتباطات و مطالعات رسانه  شامل روش تحقیق كمی، افکار

اما باید گفت دیگر این  حتوا، تحلیل مخاطب، تحلیل گفتگو و ... است؛شامل تحلیل گفتمان، تحلیل م

چسبد و خودش را دوره به پایان رسیده است و روش یك پدیده مضاف شده است كه به پدیده می

 كند.بازسازي می

اي مستلزم این است كه بتوانیم از فرضیات اي و مطالعات رشته سخن آخر اینکه مطالعات چندرشته

نظمی  اي و زندان دیسیپلین آزادشویم، اما باید از بیهاي متعصبانه رشتهها و وابستگی بستگی دلقبلی و 

ها اهمیت و محوریت یعنی دیسیپلین تواند مسائلی را در پی داشته باشد؛زیرا می و آشفتگی پرهیز كرد،

ها در كنار اً همه رشتهآید و لزوموجود می ها به خودشان را دارند و منتها قدرت فهم و همکاري در آن

اي  و با چه رشته ايبگوید چه رشته گیرند. ما نیازمند به یك الگو هستیم تا این الگو بتواندهم قرار نمی

آید. ارتباطات مسیري وجود می داخل ارتباطات به توانند با یکدیگر همکاري كنند كه این هم از می

ها  نکه نیازمند طراحی یك الگو براي همکاري رشتهدرنهایت ای دهد.است كه اختالل فهم را كاهش می

 بتواند نظام علت و معلولی بین متغیرهاي مطلوب را براي ما فراهم نماید. هستیم كه
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 نقش میان رشتگی در توسعه انقالب چهارم صنعتی در ایران
 دکتر برات قبادیان

 معاون آموزش، پژوهش و فناوري وزارت صنعت، معدن و تجارت
بحث من بیشتر در خصوص حضور علم در عرصه عمل، زندگی و اجرا است. در كشور ما با هشتاد 

ه، مركز و موسسه آموزشی وجود دارد. ما دانشگا 2640شده است،  میلیون جمعیتی كه طبق آمار ارائه

میلیون و  علمی داریم. قریب به یك هزار هیئت 100میلیون دانشجو و نزدیك به  5ها حدود  در دانشگاه

بنابراین بحث بر  ها مشغول به تحصیل هستند؛ دویست هزار نفر دانشجوي ارشد و دكتري در دانشگاه

كنیم. حدود سه روز گذشته از  این دانشجویان را تربیت میسر این است كه ما بدانیم براي چه كسانی، 

سازي و تعمیر كشتی در  هاي كشتی ترین شركت سازي جمهوري اسالمی كه یکی از بزرگ شركت كشتی

هرمزگان است، بازدید كردم و دیروز غروب هم دو ساعت در میان دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشته 

و جالب است كه وقتی از دانشجویان ارشد و دكتري كه همه در مهندسی مکانیك دانشگاه شریف بودم 

یك از شما  دادند و در حال تحقیق بودند پرسیدم كه كدام نامه انجام می رشته مهندسی مکانیك پایان

دهید؟ كسی نبود كه بگوید براي  شود انجام می تان را بر اساس نیازي كه در كشور احساس می نامه پایان

 نویسد. می نامه را این پایان پروژه وي نیاز است كسی و جایی كه به

گیري  هاي توسعه در دنیا هست كه پیشرفت كشورها را بر اساس آن اندازه یکسري شاخص 

گویند فالن كشور رتبه اول را دارد و كشور دیگر رتبه فالن. یکی از مواردي كه توسعه  كنند. مثالً می می

كه بر اساس آن رتبه كشور ما از  پذیري جهانی است؛ رقابتكند، شاخص  گیري می كشورها را اندازه

شوم. مقصود  ها نمی هایی دارد كه من وارد آن است. البته این شاخص زیر شاخص 89كشور،  140میان 

بین  كار كنیم. دراین كنیم و در آینده باید چه من این است كه ما باید بدانیم در دانشگاه خود چه می

 كنید. ه كرده و رتبه ایران را مالحظه میها را مشاهد شما شاخص

طرف دانشگاه، پژوهشگاه و تربیت نیروي انسانی قرار دارد و در طرف دیگر باید دانست از این  یك

در اینجا من دو موضوع را كه یکی بحث توانمندي نوآوري و دیگري  مند شد. افراد در كجا و چگونه بهره

 كنیم. ما در فضا و اتمسفر اقتصادي زندگی میكنم.  وكار است را مطرح می پویایی كسب

هاي این امر به  كنید كه زیر شاخص دانشگاه چه نقشی در فضا و اتمسفر اقتصادي دارد. مالحظه می

ها هم در اینجا موجود است. در اینجا من تنها یك رتبه و شاخص را مطرح  چه شکلی است و رتبه

است. از سوي دیگر هم دیدید كه  3هندسی ما در دنیا التحصیالن علوم پایه و م كنم. رتبه فارغ می

ها چگونه است. ما در اینجا با دو بحث ر و به رو هستیم. یکی بحث پنج  وضعیت ما در این شاخص

چرا؟ رتبه باالي صد  3میلیون و دویست هزار دانشجو است كه براي كجا و دیگري رتبه  میلیون، یك

توانیم در بخش صنعت، معدن، كشاورزي و  خورند. هر یك از ما می هم نمی چرا؟ كه اصالً این موارد به
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كنیم. احتماالً تعدادي از دوستان  آفرین باشیم اما متأسفانه این كار را نمی خدمات براي مردم نقش

اما اینکه این تعداد  توانند دانشگاه بروند؛ بنابراین می ها هم آزاد؛ بگویند كه علم مقدس است و انسان

 آیند مهم است. ونه به كار میدانشجو چگ

شود كه نسل اول آموزش محور، نسل دوم آموزش و  هاي مختلف دانشگاه گفته می در بحث نسل

پذیر است.  پژوهش محور، نسل سوم آموزش محور، پژوهش محور و كارآفرین و نسل چهارم مسئولیت

ا كجا است. درواقع دانشگاه ه مقابل اقتصاد و ناهنجاري اینجا باید دانست مسئولیت دانشگاه در در

كرده  اي نیست كه دو یا سه جوان تحصیل شناسمش، هفته كند. در شهري كه من می كار می چه

هاي دانشگاهی چیست؟ بنابراین مسئولیت كجا  خودكشی نکنند. باید دانست نقش دانشگاه و رتبه

 است؟

انه و كارآفرینی علمی است. اي در نوآوري فناور رشته ها و منافع مطالعات میان یکی از ضرورت

حل  متأسفانه سیاست و اقتصاد ما علمی نیست. رفتارها و اخالقیات ما علمی نیستند. آیا این رفتارها راه

طرف میز با  علمی در این عنوان هیئت توان این رفتارها را اصالح كرد؟ من كه به دارند یا خیر؟ چگونه می

ام.  ز كالس چهارم ابتدایی در صنعت شاگردي كردهعلمی هم هستم ا كنم و هیئت شما صحبت می

آموزي كرده بودم. از زمانی هم كه  زمانی كه دیپلم گرفتم حدود هشت سال بود كه در این زمینه حرفه

كند.  گویم كه صنعت به دانشگاه اعتماد نمی دانشجو شدم تاكنون باز در صنعت بودم. با اعتماد می

 توانیم انجام دهیم. . در چنین وضعیتی هیچ كاري نمیدانشگاه نیز صنعت ر ا قبول ندارد

 

 ای رشته تشابه، تمایز و تعریف مطالعات میان -1

 هاي مختلف دانش به مرزهاي معرفتی یکدیگر اي به معناي ورود هدفمندِ متخصصان رشته رشته بین

امکان ندارد كنم، شاهد هستم كه  عنوان یکی از اساتیدي كه در زمینه علمی كار می است. خود من به

اي را بنویسد. خود ما تا دیروز  نامه هاي دیگر پایان دانشجویی بدون استفاده از برق، الکترونیك و رشته

گرفتیم اما اینك امکان ندارد تحقیقی بدون توجه به توسعه پایدار یا  زیست را نادیده می اساساً محیط

 فعالیتی را بدون توجه به آینده اقتصادي آن انجام دهیم.

پذیر است  گوییم رقابت پذیر است یا خیر؟ وقتی می كنیم رقابت مثال آیا كاالیی كه تولید می عنوان به

شود كاالیی را بدون استفاده از دانش  داریم. یکی كیفیت و دیگري قیمت. امروزه نمی در اینجا دو بخش

ؤسسات علمی ما واردشده ها و م كنم به دانشگاه و نفوذ فناوري تولید كرد. بحث دیگري كه من فکر می

شود من مهندسی اقتصاد را بدون توجه به علم اقتصاد درس دهم. مگر  پژوهی است. مگر می بحث آینده

كه تا  شود خودرویی بدون توجه به اقتصاد تولید كرد. اصالً چنین چیزي امکان ندارد. درصورتی می

 هایی اهمیت نداشت. ازاین اصالً چنین بحث پیش
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ازآن به بحث انقالب  اي و پس رشته گذرم و به حوزه مطالعات میان پژوهی می آینده من باز از بحث

پردازم. تافلر در دهه هشتاد در كتاب موج سوم از سه موج توسعه صحبت كرد. موج اول  صنعتی می

انقالب كشاورزي، موج دوم انقالب صنعتی و موج سوم توسعه الکترونیك و آي تی است. من فکر 

 كه آنچه توسعه من همیشه معتقدم ها مطرح شد. هه هشتاد بحث ارتباط كاري بین رشتهكنم از د می

پیداكرده به دنبال كار تیمی و گروهی است. در ایران متأسفانه ما فرهنگ كار جمعی و تیمی نداریم. 

ل خواهند گ مثال در بازي فوتبال همه می عنوان اي در ایران وجود ندارد. به كه چنین روحیه درحالی

اي بنویسیم. یکی  خواهیم مقاله یا مثالً با چند نفر می كند. بان هم این كار را می بزنند. حتی دروازه

درنتیجه بینمان اختالف ایجاد  گوید اسم من اول باشد و یکی می گوید اسم من اول باشد. آن می

 شود. به نظر من این فرهنگ باید درست شود. می

انسان  م شروع شد. نسل اول، ماشین بخار را متحول كرد،انقالب صنعتی چهار 2012از سال 

كه ماشین بخار آمد، یکسري  اما وقتی داد؛ ازاین كارش را با نیروي ماهیچه خودش و دام انجام می پیش

آخر. انقالب صنعتی دوم با برق،  تحوالت اساسی هم به وجود آمد. قطار بخار و نساجی راه افتاد و الی

ها و  تك انسان كامپیوتر و انقالب صنعتی چهارم با تحوالت اساسی در زندگی تك انقالب صنعتی سوم با

حتی اقتصاد كشورها به وجود آمد. به نظر من خیلی از اقتصادها دگرگون خواهند شد. شما زمانی كه 

تر و  پذیر داشته باشید، اقتصادتان ورشکسته خواهد شد. خودرویی كه ارزان نتوانید تولید رقابت

-شود. به نظر من اِن بیك، نانو تکنولوژي، بایو تکنولوژي و آي تر از خودروي شماست، تولید می تباكیفی

صورت مشترک. زمانی كه آي  تك و چه به صورت تك تی توانستند تحوالت اساسی ایجاد كنند. چه به

دس توانید مهن تی كنار این علوم آمد و در كنار علوم قدیم قرار گرفت، مشخص شد كه شما نمی

هاي اِن  مکانیك باشید و یك سامانه مکانیکی را ایجاد كنید ولی آي تی را در آن دخالت ندهید. فناوري

 اند. اند كه امروزه اسم آن را توسعه پایدار گذاشته همگرا مسیري را مشخص كرده بیك یا

 

 هدف در توسعه پایدار -2

حث صنعت از زیرساخت و نوآوري؛ در ایم. مثالً در ب هاي مختلفی را در این زمینه تعریف كرده هدف

اما منظور از توسعه پایدار، این است كه ما  ایم؛ بحث آموزش از آموزش تأثیرگذار و ... صحبت كرده

هاي آینده را به خطر بیندازیم. شما فقط  بدون آنکه منافع نسل صورت مطلوب انجام دهیم. به امورمان را

زیست نسل دیگر هستیم. منابع و منافعی كه  تخریب محیطزیست را در نظر بگیرید. ما در حال  محیط

طور كه دلخواهمان است، مورداستفاده  كنیم و هر آن هاي دیگر است را نابود می مربوط به همه ما و نسل

اي داشت. چون این علم  رشته توان بحثی به نام تك كنم دیگر نمی بنابراین من فکر می دهیم؛ قرار می

 تواند موفق باشد. ند. حداقل در رشته فنی و مهندسی نمیتواند موفق عمل ك نمی



     49    اي در... هاي كنفرانس ملی نقش مطالعات میان رشته مجموعه سخنرانی -بخش اول 

اگر بپذیریم كه انقالب صنعتی چهارم، تحول اساسی و دگرگونی عجیبی در اقتصاد و حکومت 

پذیر  صورت رقابت ها نتوانند اقتصاد خود را اداره كنند و آن را به اگر دولت كشورها ایجاد خواهند كرد.

هاي محوري انقالب صنعتی چهارم بر  ایده راي مدت طوالنی دوام آورند.توانند ب شك نمی درآورند، بی

یگانه  صورت تواند به صورت آي سولیت كاركرده و اكنون نمی این اساس است كه صنعت ما تاكنون به

اي و نه چیزي دارد.  امروزه گوگل در حال طراحی خودروهاي آینده است. گوگل نه كارخانه كار كند.

صورت نصفه و نیمه در تهران به اجرا درآمد كه  هاي انقالب صنعتی چهارم به رد از پیامحال دو مو بااین

یکی دیجی كاال و دیگري اسنپ بود. حتی ما قوانینی نداشتیم كه اگر زمانی اسنپ یا دي جی كاال خطا 

 ها چگونه رفتار كنیم. كرد، با آن

ها باید باهم  كارگیري آن ورت بههاي مختلف در ص تکنولوزي وجود دارد كه رشته 9به نظر من 

تر از  همکاري كنند. تنها بحث مکانیك، الکترونیك و برق نیست كه بشود مکاترونیك. بحث خیلی وسیع

خواهم بگویم كه اقتصاد مبتنی بر منابع و خام فروشی به معناي حراج  این موارد است. در حقیقت می

 م كار هركسی نیست جز علم.اقتصاد مبتنی بر دانش ه زدن به معدن و نفت است.

توانند طرح توانمندسازي تولید و توسعه اشتغال پایدار را سرچ كنند. این طرح  دوستان در گوگل می

شود  اي در گروه آموزشی بنده و دكتر رفیعی تصویب نمی نامه و رساله گویاي این است كه هیچ پایان

ذا براي این كار ما در وزارت صنعت، معدن و مگر اینکه در بیرون نیازي براي آن وجود داشته باشد. ل

كند و  نام می هزار بنگاه اقتصادي ثبت 100اي ر ا ایجاد كردیم كه این سامانه نزدیك  تجارت سامانه

توان كاالها  كنند. من معتقدم كه به این شکل می نیازهاي علمی و فنی خودشان را در آنجا فهرست می

توان كاالهاي با استاندارد و باكیفیت دنیا را  تغال ایجاد كرد و هم میتوان اش بنیان كرد. هم می را دانش

 تولید و عرضه كرد.
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 )سخنرانی( یکپارچگی علم و نقشه راه آینده
 اکبر موسوی موحدی دکتر علی

 رئیس مركز تحقیقات بیوشیمی و بیو فیزیك دانشگاه تهران

رسانم كه این سخنرانی به دو قسمت  حضار میاست با سالم و احترام خدمت همگی بزرگواران، به

جانب است و بخش دیگر توسط آقاي دكتر شیخ حسنی ارائه  شود: یك قسمت مربوط به این تقسیم می

اي را تعریف كنم. در اینجا من دو تعریف براي آن قائل  رشته خواهم علوم بین شود. در ابتدا می می

داریم. حال این مسئله ممکن است علمی،  مسئلههستم. یك تعریف مبنی بر این است كه ما یك 

اجتماعی یا بیماري و یا هر چیز دیگر باشد. براي حل و رفع این مسئله چند رشته باهم همکاري و 

كنند از زوایاي مختلف به آن بنگرند. اگر تنها از یك زاویه به آن  كنند و درنهایت سعی می فکري می هم

اي دیگر حل  گونه د و اگر از زوایاي مختلف به آن بنگرند بهشو جور حل می مسئله نگاه شود، یك

ساعت از این وسیله استفاده كند بعد از  5شود. مثالً به تلفن همراه نگاه كنید. اگر انسان روزي  می

شود و پس از چند سال انسان را دچار مشکالت جدي خواهد كرد. حتی این  مدتی احتماالً بیمار می

بنابراین  گذارد. ها تأثیر می تواند منتقل شود. چون روي دي ان اي آن می هم هاي بعدي مشکل به نسل

در اینجا این سؤال مطرح است كه پس علت این اتفاق چه است؟ چون در این مورد تنها یك یا دورشته 

علوم زیستی و محیط زیستی  كردند و نگاه باهم همکاري داشتند اما اگر چندین رشته باهم همکاري می

آمد. لذا یادمان باشد محصول یك علم صرفاً تخصصی،  كردند، این مشکالت كمتر به وجود می می به آن

اي نواقص كمتري دارند. منظور از علوم  رشته كه محصول علوم بین نواقص بسیاري دارد. درحالی

 هاي ناهمگون است. هاي همگون و هم رشته اي، هم رشته رشته بین

در هم تنیدگی است. به این معنا كه زمانی كه علوم مختلف باهم اي  رشته تعریف دیگر علوم بین

مثال دو هیدروژن با یك اكسیژن تركیب  عنوان شوند، نتیجه چیز دیگري خواهد شد. به تركیب می

كند. حیات هم از آب است.  شود. آب با هیدروژن و اكسیژن فرق می شوند و نتیجه آن آب تولید می می

 شود؛ اي یك اكسیژن، دو اكسیژن بگذاریم. نتیجه آن پراكسید اكسیژن میج حاال همین واكنش را به

شود و با  بنابراین آب با یك نسبتی از هیدروژن و اكسیژن حیات می شود؛ جاي حیات، مرگ می یعنی به

شود. تركیب اطالعات و علوم هم به این شکل هستند. زمانی كه با یکدیگر  نسبتی دیگر مرگ می

تواند هم كمی باشد و هم كیفی.  شود. این در هم تنیدگی می یجه چیز دیگري میشوند نت تركیب می

كیلو آب داشته باشید و دستتان خونی باشد و داخل این ظرف بگذارید  450مثال اگر در ظرفی  عنوان به

شود. حال اگر شما مقداري آب  ماند بلکه حتی آب ظرف هم نجس می تنها دست شما ناپاک باقی می نه

دست شما تمیزمی شود و هم  كنید این آب به چهارصد و هشتاد كیلو برسد در این صورت هم اضافه

شود. آب كر چه چیزي دارد كه پاک  آب پاک است. در چنین وضعیتی به این آب، آب كر گفته می
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اي ایجاد  دهد یك شبکه دست می ها به توان گفت از كمیتی كه از همین اندركنش مولکول شود؟ می می

 تواند شرایط را متفاوت كند. ند كه این شبکه میك می

اي  توان به بحث در خصوص یکپارچگی علم رسید. علم تنها اطالعات نیست. علم مجموعه حال می

باشد. كتاب، علم نیست بلکه اطالعات است. مقاله علم نیست بلکه  است كه بخشی از آن اطالعات می

لم بیاموزد. علم از آن خداوند است و به تنها كسی كه این اطالعات است. انسان باید كتاب بخواند تا ع

كند. پس علم چیست؟ بخشی از آن  نعمت را داده، انسان است. انسان در حقیقت علم را دریافت می

فرمایند كه ارزش تجربه پیر بیش از علم  دریافت از اطالعات و بخشی از آن تجربه است. حضرت امیر می

از علم، تجربه است. بخش دیگر علم ضمیري هست كه خداوند به انسان بنابراین بخشی  جوان است؛

گوید من به هركسی كه بخواهم در وجودش علم  داده است. همه ما متفاوت هستیم. خداوند می

گذارم. این موضوع اطالعات نیست بلکه  گذارم. حال دریکی علم كمتر و در دیگري علم بیشتري می می

باید  گیرد. ما می یعنی علم و عالم در یك طبقه قرار می با عالم متعالی.الهام است. علم مساوي است 

هایی داشته باشیم كه چندبعدي باشند، چون علم خیلی تخصصی نیست. آن چیزي كه خیلی  انسان

آید. از  دست می شوند علم به ها تحقیق باهم تركیب می شود. وقتی ده تخصصی است تحقیق نامیده می

سازي بحث بسیار مهمی است. مسئله  آید. بحث شبکه دست می کدیگر هم معرفت بهها با ی تركیب علم

باید افرادي  اي است. ما در جامعه می رشته مهمی كه ما بایستی روي آن فکر كنیم، درواقع انسان بین

هایی را تربیت كنیم. چون نقشه راه  باید بتوانیم چنین انسان مانند ابوعلی سینا را پرورش دهیم. می

خواهد. این مسئله  ینده دینامیك است و استاتیك نیست. نقشه دینامیك هم انسان پویا و عالم میآ

اي هم داشته باشیم. عالوه بر  رشته خواهیم باید استاد بین اي می رشته اگر علوم بین بسیار مهمی است.

تربیت انسان است. باید  اي هم داشته باشیم. خانواده ریشه رشته اي باید پدر و مادر بین رشته استاد بین

 گونه تربیت شوند؛ اي باشد تا فرزندان این گیرد خانواده فرهیخته اي كه شکل می سعی شود خانواده

مانند. باران درصد بسیار  اي. انسان و علم مثل باران می رشته اي، یعنی انسان بین رشته بنابراین علم بین

شود و این خاصیت  مرور ایام كشف می ر است و بهخب كند انسان از آن بی زیادي از كارهایی كه می

تواند مدیریت كند  كند، بخش كوچکی از آن را انسان می خود كار می خودي چندوجهی آن است. باران به

ها. منظور بر این است كه آب و باران بسیار  سازي و امثال این مثل بحث زه كشی، هدایت آب و یا ذخیره

دهند و بخشی از كارهاي باران را انسان  ن را در طبیعت انجام میهوشمند هستند و كارهاي خودشا

علوم بنیادی مانند باران كند.  مرورزمان از راه تحقیق دریافت می فهمد و بخش زیادتر آن را به می

طور به شما بگویم كه به دنبال علوم بنیادي باشید تا ده و صدها كاربرد  خواهم این رو می ازاین است.

هاي  توان از شاخه طور نمی از آن زایش شود اما اگر به دنبال پژوهش كاربردي باشیم آن مرورزمان به
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شود. علم اگر علم باشد خودش  كاربرد از علوم بنیادي منتج می گسترده استفاده نمود. در حقیقت هر

 شود. گوید می كند و علم خداوند فعل او است و می مثل باران كار می

مه هشتادمین سال دانشگاه تهران توقع شما از دانشگاه تهران چیست؟ گفتم از من پرسیدند، در برنا

التحصیالن  كه توقعم این است كه دانشگاه تهران افرادي مانند ابوریحان بیرونی تربیت كند. فارغ

دانشگاه تهران مانند ابوریحان بیرونی شوند. آیا فردي مانند ابوریحان بیرونی تحت هر شرایطی بدون 

وقتی روح هایی باروح بزرگ تربیت كرد.  رسد براي نقشه راه آینده باید انسان اند؟ به نظر میم شغل می

یك پیشنهاد است كه باید خانواده، مدرسه،  بنابراین این بزرگ باشد، عملیاتش هم بزرگ است؛

نیم. در گذاري ك شود را تقویت كرد. از هر سو باید سرمایه دانشگاه و هر مركزي در آن انسان تربیت می

خواهید كشور مترقی داشته باشید باید  شده است كه اگر می چنین نوشته همه كشورهاي پیشرفته این

 داشته باشید. توانا بود هركه دانا بود. انسان دانا

ها را درست كرد. مثل گوگل. من از طرفداران گوگل  توان شبکه انسان مسئله بعد این است كه می

هایی كه به دنبالش  تواند جریان اي طراحی كرد. این گوگل می رشته توان یك گوگل بین هستم. می

افزاري باشیم. فضاي مجازي به  هاي نرم بنابراین بهتر است به دنبال سیستم هستید را به هم وصل كند؛

بهتر است در دانشگاه تهران یك شبکه گوگل كند. به همین خاطر  هاي بزرگی ایجاد می هر طریق شبکه

را زدم استاد مربوط بدان را به من  و یا هیدرودینامیك ینامیكترموداگر مثالً من كلمه  درست كنیم كه

در  توان یمربوط بدان را به من نشان دهد. این كار را اكنون نم هاي یشها و آزما معرفی كند. دستگاه

و مدارک  ما كرده نصبتاب ام گوگل دسك یشخصبر روي كامپیوتر  دانشگاه تهران انجام داد. من اكنون

یاز باشد با یك موردنو یا مقاله و یا محتوا كه  هر مدرک. به آن اتصال دارد ام گذشتهو مقاالت علمی 

یعنی آنچه اطالعات من چنین چیزي را از دانشگاه تهران توقع دارم؛  آورم. یم به دستكلیك آن را 

ك ظرف الکترونیکی ریخته آید در ی دست می مجاز در دانشگاه تهران درگذشته موجود است و یا به

افزارهاي پیشرفته وصل باشد و هر سؤالی موردنظر است از این محتوا پرسیده شود و این  شود و به نرم

كننده قرار دهد و اگر پاسخ به  ظرف الکترونیکی تركیب داده انجام دهد و پاسخ سؤال را در اختیار سؤال

هاي علمی پیوند بزند.  شود و یا به دیگر شبکه سؤال مقدور نبود، داده جدید از تحقیق كردن ایجاد

 یك مثال خوب از علوم یکپارچه است. این

 

 



     53    اي در... هاي كنفرانس ملی نقش مطالعات میان رشته مجموعه سخنرانی -بخش اول 

 )مقاله( یکپارچگی علم و نقشه راه آینده
 *اکبر موسوی موحدی وحید شیخ حسنی، علی

 مركز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیك دانشگاه تهران، تهران، ایران
* www.ibb.ut.ac.ir/~moosavi 

 

 چکیده

هاي مختلفی از علوم زمان خود سرآمد بودند  گذشته حکیمان بزرگ مانند ابوعلی سینا در زمینه در

زماان و باا    درگاذر متعالی و آثااري جااودان دسات یافتناد.      هاي حکمتدانشی یکپارچه به و با داشتن 

و بسایار   شده تقسیمهاي متعدد  به شاخه هركدامپیشرفته، علوم مختلف  هاي آوري فنبشر به  یابی دست

هاا در كاون و تکاوین و     . نظر به یکپاارچگی پدیاده  اند پرداختهها  به جزییات پدیده تر عمیقو  تر گسترده

یابد براي شناخت و دریافت حقیقت علوم و ملکوت آن در هستی،  هماهنگی موجودات عالم، ضرورت می

علام در جهاان    ن معاصار و دانش همگارا و فراگیار شاد. اماروز بزرگاا      اي فرارشتهمجهز به علوم بین و 

اناد.   طور كه دانشمندان درگذشاته بااور داشاته    دانند همان همگرایی علوم را انقالب سوم علمی بشر می

گیرد و غایت علوم جدید به نقطه اول علوم  البته علم تسلسل دارد علوم آینده از علوم گذشته نشاءت می

 رسد. قدیم می

تاوان از آن باراي پیوناد و     شده اسات كاه مای    ونی ساختهافزارهاي گوناگ سازي علوم نرم براي شبکه

ها و علوم مختلف استفاده نمود. در این مقاله در راستاي بررسی همگرایای   ها، روش ها، یافته تركیب داده

مقاالت علمی منتشرشده ازنظر  SciValافزار  علوم مختلف در ایران و چند كشور جهان، با استفاده از نرم

دهاد كاه پژوهشاگران     آمده نشاان مای   دست علمی موردمطالعه قرار گرفت. نتایج به هاي تعداد و گرایش

باید فعالیت بیشتري داشته باشند. هماین مطالعاه    اي و همگرایی علوم می رشته هاي بین ایران در زمینه

دهد بعضی از كشاورهاي پیشارفته علمای در تاوازن و یکپاارچگی علاوم رشاد بسایار خاوبی           نشان می

بایاد   بناابراین مای   هاي همگرا ایجاد نمایند؛ اند فناوري از همین در هم تنیدگی علوم توانسته اند و داشته

اي در بین پژوهشگران كشور قوت یابد بدین منظور كه یك موضوع مهام اجتمااعی و یاا     رشته تفکر بین

این مسئله  هاي گوناگون باید در میان گذاشته شود و با همکاري رشته یا یك مسئله علمی می و بیماري

 حل و یا تحلیل علمی براي نزدیك شدن به جواب صحیح صورت پذیرد.

اي، همکااري   سازي علم، تعریف مسئله، علوم بین و یا فرارشاته  ها: همگرایی علوم، یکپارچه كلیدواژه

 علمی، علوم قدیم، علوم جدید، تسلسل علوم، دانش فراگیر.
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 مقدمه -1

یی كوتاه و سریع را براي گسترش دامنه حیات خود ها راهتا در عصر حاضر بشر همواره تالش كرده 

دانشی سودمند  لزوماًي بسیاري همراه بوده است ولی ها يآور فنهرچند با  ها راهدر زمین برگزیند. این 

از یك یا چند جنبه علمی محدود  ها يآور فننبوده است. بسیاري از این  ها انتخابپشتوانه این 

ي واردشده است. با گذر زمان و ساز يتجاردر مسیر كسب ثروت و  سرعت بهو موردبررسی قرارگرفته 

شود و كره زمین و اهالی آن بیشتر تحت تنش قرار  حاصل می ها يآور فنیی از این ها يناهنجارزایش 

باید زیست سازگار باشد  [. براي آرامش انسان و سایر موجودات دستاورد فناوري انسان می1،2گیرد ] می

هاي آن الگوبرداري  سان شایسته است در اول محیط و طبیعت خود را بشناسد تا بتواند از پدیدهلذا ان

 [.3هاي همگرا با طبیعت و كون و تکوین را بسازد ] نماید و سپس فناوري

براي شناخت اصیل طبیعت و محیط، انسان نیاز به علم از منظرهاي گوناگون دارد چون براي صنع 

هاي طبیعی در  شده است. پدیده طبیعت و كون و تکوین از علوم فراگیر استفادهها و موجودات  پدیده

اي و علوم معنوي  رشته باید با استفاده از علوم بین شده است كه انسان می عالم از ماده و ملکوت ساخته

ها را بشناسد. شناخت صحیح ریشه اصلی دستاوردهاي انسان از قبیل  و حکمت بتواند تا حدودي آن

هاي زیست سازگار و ارائه سبك زندگی سالم براي بشریت است. سبك زندگی خوب  اد فناوريایج

 [.3نماید ] نماید و آرامش را كه زیرساخت جامعه متعالی است را هموار می ها می جلوگیري از بیماري

زیربناي یك جامعه پیشرفته دانش و اخالق است. دانش فقط روش و یا اطالعات نیست بلکه ضمیر 

هاي نهفته همراه باتجربه و استعدادهاي خدادادي و نبوغ و نخبگی است كه از اطالعات و  گاه از دانشآ

نماید. البته  و از این طریق مشکالت را حل می را صادر نماید نماید تا راي بسیار مهمی  روش استفاده می

صاحب حکمت باشد دانش طبقات گوناگون دارد كه حکمت در اوج طبقات آن قرار دارد. اگر كسی 

نماید.  هاي عالم برداشت می كند و علوم موردنیاز را از موجودات و پدیده سیطره بر موجودات پیدا می

هاي  آوري زیست و جامعه نداشته باشد لذا فن هاي خوب آن است كه عوارض منفی براي محیط فناوري

 [.4شود ] خوب از الگوبرداري از طبیعت میسر می

است در سایه همکاري  رو روبهي كه انسان امروز با آن آور فنیچیده علمی و بسیاري از مسائل پ

ی است. تمامی پدیدهاي موجود در جهان هستی در ذات خود شدن حلپژوهشگران در علوم مختلف 

اي،  رشته ي از نیروها و قوانین كائنات هستند. لذا یك الگوي خوب براي همگرایی علوم بینا زهیآم

و  ها رشتهي از آن است. این رویکرد نیاز به تلفیق همگرایی الگوبردارطبیعی و ي ها دهیپدشناخت 

ی مطالعه درست بهي را ا دهیپدبنابراین اگر بخواهیم  ي علوم دارد؛ها حوزهي گوناگون در تمامی ها روش

ي مختلف به آن موضوع نگاه كنیم. این موضوع ضرورت همگرایی علوم در ها دگاهیدكنیم باید از 
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آوري قرار گیرد و این علوم  صورت همگرا پشتیبان فن . علوم باید بهسازد یمي گوناگون را روشن ها رشته

 ها خواهند شد. آوري همگرا هستند كه موجب پیشرفت پایدار و سودمند در فن

با  1. نخستین جلد از كتاب رابرت كوهنگردد یبرمي گذشته ها سالتالش براي همگرایی علوم به 

2ي علمیها انقالبر ساختا"عنوان 
كرد كه اكثر  حیكوهن تصرمیالدي منتشر شد.  1962در سال  "

، آورند یرا به دست م خاصیجامع و  تنهایی نتایج بههستند كه اغلب  مسیر علوم محضدانشمندان در 

بعد از  .كند یكمك م يبعد یعلم جریانبه حركت  یجمع صورت بهو  شده انباشته جیتدر بهاین نتایج 

بروز كند. با بروز  ها انساني جدیدي در زندگی ها يناهنجاري بودن علوم باعث شد تا بعد تك رنسانس

ي ناهنجار براي زندگی انسان، موجب شد كه تعدادي از دانشمندان ها يآور فنو رشد  ها يناهنجاراین 

ي ها يآور فني مربوط به همگرایی علوم و ایجاد ها دهیا ي در علوم خارج شوند وبعد تكاز مسیر حركت 

 تیاهم برنده جایزه نوبل فیزیولوژي و پزشکی شارپ، پیلیف[. در این مورد 5سودمند پدیدار شد ]

 ییهمگرا" :چنین بیان كرده استعلم  شرفتیپ يبرا کایانجمن آمر ریرا در نشست اخ یی علومهمگرا

ي طور انجام شود، همان دتوان یم یکپارچه طور بهی علم قاتیچگونه تحق نکهیاز ا ی استعیوس یشیبازاند

. میكن یم يگذار هیسرما یو مهندس انهیعلوم را تا یشناس کروبیمختلف دانش، از م يها نهیكه ما در زم

ها  سازمانو  ندهای، فرآها يورآ فن همگرایی .است یقاتیتحق يها گروه انیم يمستلزم همکار موضوع نیا

 يآور فن و یعلم شرفتیپ يبرا ییها و فرصت دیدج يها ، راهیکپارچگی() كل واحد كیبه  ها و دستگاه

  "[.6] خواهد كرد جادیا

ي فنّاوربراي استفاده از  ها انسان روزافزونبا توجه به روند پیشرفت علوم مختلف و نیازهاي 

ي ا ندهیآ. به این معنی كه در دیآ یمانقالب بعدي در تاریخ علم به شمار  عنوان بههمگرایی علوم 

نیاز جوامع انسانی  نیتأمیی قادر به حل مسائل و تنها بهبعدي  لوم تخصصی و تكدور ع چندان نه

ي در جهان در حال تدوین است كه دریکی از این ا گستردهي علمی ها برنامهنخواهند بود. بر این اساس 

 ( درNSFعلم ) یمل ادیبن يبرا ندهیبزرگ آ دهیا 10به كمك علوم همگرا جزو  یعلم قاتیتحق ها برنامه

است تا  اتیها و تجرب ها، دانش روش یختگیآم شامل درهم دهیا نیا است. شده گرفتهدر نظر  کایآمر

شده است كه  دیتأكدر این برنامه جامع  شود. جادیدر علم ا ياكتشاف و نوآور يبرا يدیجد يها شبکه

پیش  تر عیسري مختلف بسیار ها يآور فنباعث خواهد شد تا روند رشد  جادشدهیاشبکه علمی جدید 

 (.1 شکل) رود

 

_____________________________________________________________ 
1- Robert Kuhn 

2- The Structure of Scientific Revolutions 
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 آمده و تجربیات علمی دست هاي به ها، دانش تصویر نمادین تشکیل شبکه علمی جدید حاصل از تلفیق روش   1 شکل

 

 یی از مسیر علم در آیندهها مثال -2

همگرایی هستند تا مسیر آیناده علمای بشار     كه اشاره شد علوم مختلف در حال تلفیق و طور همان

و علوم با سرعت زیادي در حال انجاام اسات كاه انتظاار      ها روشترسیم شود. در این میان تلفیق برخی 

 در آینده نزدیك تحوالت شگرفی در زندگی بشر ایجاد كند. رود یم

ی، كوانتاوم  یاسا شن سات یزی كوانتومی، الهام زیستی و زیست الگو از آن جمله هستند. شناس ستیز

باا عناوان    یو با نوشاتن كتااب   نگریتوسط شرود 1920در سال  است كه در علم يا رشته نیشاخه بیك 

است با گرد هام آوردن   درصدد یكوانتوم یشناس ستیاكنون ز مطرح شد. همكلیت آن  ”ستیچ اتیح“

د. باراي نموناه   ی پاسخ دها شناس ستیبزرگ ز يها به پرسش ی و سایر علوممیو ش كیزیف ،یاضیعلوم ر

 [.7براي بیماري سرطان به پاسخی اساسی و پایه ارائه گردد ]

 از اسات كاه   ییهاا  و ساازه  هاا  ، رباات ها دستگاه د،یتوسعه مواد جد زیست الگو و الهام زیستی شامل

 هاا و  بهباود مادل  ي ا رشاته  نیبا از این علم هدف  گرفته است.الهام  ساله زیستی ونیلیمچندین  تکامل

اسات تاا در    اتیا ح يسااختار  يهاا  یژگیدرک بهتر از و يبرا ي زیستیها سامانه يساز هیشب همچنین

ي طبیعای  هاا  دهیا پدبه دلیل اینکه در این علم با كمك علوم مختلاف از   .ي آینده به كار آیدها يآور فن



     57    اي در... هاي كنفرانس ملی نقش مطالعات میان رشته مجموعه سخنرانی -بخش اول 

ت ي كمتري براي بشر به دنبال خواهد داشا ها يناهنجاربوده و  تر جامعنتایج حاصل  شود یمالگو گرفته 

[9 ،8.] 

و دانش سودمند و حركات عظایم    ها يآور فنبا توجه به اهمیت همگرایی علوم در راستاي گسترش 

ابتادا   SciValبار خاط    افازار  نارم به آن اشاره شد، در این مقالاه باا اساتفاده از     كه ریمسجهانی در این 

خاواهیم كارد.    ي مختلف علوم در ایران و چند كشاور دیگار را بررسای   ها نهیزموضعیت حال گسترش 

ي در علاوم مختلاف در ایاران    ا رشاته  نیبا وضاعیت مطالعاات    ژهیا و باه سپس با توجه به نتاایج حاصال   

ي در جامعه علمای كشاور ارائاه    ا رشته نیبي ها يهمکاریی در جهت افزایش همگرایی و توسعه كارها راه

 خواهد شد.

 

 روش مطالعه -3

روند حركت مسیر علمی گذشته مسیر خواهد مسیر آینده علم بامطالعه  يبهتر برا يها تدوین راه

. در این راستا شود یمانجام  منتشرشدهبود. این كار با دسترسی گسترده به اسناد و مقاالت پژوهشی 

ي كرده و آور جمعي داده مختلف ها گاهیپااند كه اطالعات الزم را از  یافته ي مختلفی توسعهافزارها نرم

ي افزارها نرم. در میان دهند یمانجام  آمده دست بههاي  داده ويي آماري مختلف را رها لیتحلتجزیه 

را فراهم  تر جامعبا دسترسی به حجم انبوهی از اطالعات اسناد علمی امکان مطالعه  SciVal ،شده عرضه

در این پژوهش براي بررسی میزان همگرایی علوم مختلف و همچنین گسترش هر یك از  .كرده است

 افزار نرمشده است. این  استفاده SciValان و چند كشور جهان از سرویس آنالین ي علمی در ایرها شاخه

. در این مطالعه آورد یمبه دست  Scopusرا از پایگاه  منتشرشدهاطالعات مربوط به اسناد علمی 

در ایران، تركیه، آلمان و آمریکا در پنج سال  ها آني انتشارات علمی و میزان همگرایی بین ها نهیزم

عنوان نمونه میزان ارتباط و پیوستگی  ( موردبررسی قرارگرفته است. همچنین به2013-2018ر )اخی

شده با  جداگانه مطالعه شده است. همچنین نمودارهاي ارائه طور بهو علوم زیستی  علوم پزشکی نیماب

هاي  به رشتههاي مربوط  شده است. كد رنگ تهیه SciVal افزار نرمي ها دادهاستفاده از امکان آنالیز 

 آورده شده است. 1مختلف در پیوست 

 

 نتایج و بحث -4

ي مختلاف تحقیقااتی را   هاا  نهیزمتعداد و همچنین ارتباطات  SciVal افزار نرماز  آمده دست بهنتایج 

هاي متفاوت در محایط دایاره    ي تحقیقاتی علمی مختلف بارنگها نهیزم. در این نمودارها دهد یمنشان 

ي خارجی قرار دارناد بیاانگر    رهیدای كه داخل پررنگي تو ها رهیدادرآمدهاست.  بزرگ خارجی به نمایش

ي هاا  رهیداي داخلی تعداد مقاالت و پراكندگی ها رهیداچند موضوع در مورد انتشارات علمی است. شعاع 
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ي ها رهیداهر چه شعاع  گرید عبارت به. دهد یمي علمی را نشان ها نهیزمهر رنگ ارتباط آن رشته با سایر 

باشد تعداد انتشارات در آن زمیناه بیشاتر باوده و همچناین هار چاه        تر بزرگي خاص ا نهیزمرنگی در 

ي در آن زمینه كمتار باوده و   ا رشته نیبباشند همکاري  تر كینزدبه سمت محیط دایره خارجی  ها رهیدا

اكنادگی داشاته   ي اصالی قرارگرفتاه باشاند و پر    رهیداي با یکرنگ خاص به سمت مركز ها رهیداهر چه 

 ي بیشتر بوده است.ا رشته نیبعلمی مرتبط با آن رنگ همکاري  نهیدرزمباشند 

شده  نشان داده 2شکل در مورد مطالعات علمی در ایران و تركیه كه در  آمده دست بهبر اساس نتایج 

اد تعداد مقاالت زیادي منتشر كرده است. این در حاالی  است. ایران در زمینه مهندسی شیمی و علوم مو

ی و هنر چندان زیاد نبوده است. در روانشناسي علوم اجتماعی، ها نهیزماست كه تعداد مقاالت ایران در 

. همچناین  دهاد  یما زمینه علوم پزشکی، علوم پایه، علوم مهندسی و علوم مواد تعداد بیشتري را نشاان  

. در ماورد  دهاد  یما مقدار اندكی را نشاان   زینوكار، كامپیوتر و اقتصاد  ي كسباه نهیزمتعداد مقاالت در 

موردمطالعه قرار نگرفته و در ایان   ها نهیزمي سبز و زرد( تمامی ها رنگعلوم زیستی و كشاورزي )طیف 

. در نگاه كلی به تصویر قسمت مركزي دایره اصالی مرباوط باه ایاران     استتر  دو مورد تراكم نقاط پایین

 .دهد یماكم پایینی را نشان تر

فیزیاك   ناه یزم درنقطه شاخص در مورد نتایج مربوط به كشور تركیه انتشار مقاالت باا تعاداد بااال    

وكاار و اقتصااد تعاداد     ي هنر، پرستاري، كسبها نهیزم. همچنین این كشور در مقایسه با ایران در است

م پزشکی در تركیه تراكم بااالتري را نشاان   بیشتري اسناد علمی منتشر كرده است. نقاط مربوط به علو

علاوم پزشاکی    ناه یزم دري بیشاتري  هاا  شیگراانتشار اسناد علمی در  دهنده نشان. این موضوع دهد یم

كه تاراكم نقااط    شود یماست. با توجه به بخش مركزي دایره اصلی در تصویر مربوط به تركیه مشاهده 

توجه در هار دو تصاویر    ي بین رشته است. نکته قابلها يهمکارمقدار پایین  دهنده نشانكه  استپایین 

 (.2 شکل) ي مختلف استا نهیزمعدم توازن در رشد علمی در 
 

 ایران تركیه
 هاي مختلف علمی در كشورهاي ایران و تركیه تعداد و ارتباط مقاالت علمی منتشرشده در زمینه   2شکل 
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علمی در ایران نیاز به همگرایی بیشتر و ورود گفت توسعه  توان یم آمده دست بهبر اساس نتایج 

ي علمی با توجه به موقعیت خاص یا نیازهاي ها رشتهاي دارد. به این معنی كه در برخی  رشته علوم بین

و میزان انتشار مقاالت در آن زمینه خاص  شده فراهممقطعی ایجادشده امکانات مناسب پژوهشی 

هاي موفق  ت دالیل افزایش انتشار مقاالت علمی در این زمینهی داشته است. الزم استوجه قابلافزایش 

نسبتاً كم است كه  ها رهیداتراكم و شعاع  ها رشتهدقت بررسی شود. بعضی از  عنوان الگویی مناسب به به

 است. ها نهیزمآمار كم انتشارات علمی و مطالعه پراكنده در آن  دهنده نشان

ي سبز و قرمز( با توجه به تراكم كم نقاط ها رنگپزشکی )ي علوم زیستی، كشاورزي و ها نهیزمدر 

كه تمام  دهد یمي جدید تحقیقاتی ضروري است. تراكم كم نقاط نشان ها نهیزمرنگی گسترش 

گرفته پوشش داده نشده است. از طرفی دیگر  ها در تحقیقات انجام ي مطالعاتی در آن رشتهها نهیزم

زیستی در این مطالعه مشهود است كه نیاز به افزایش آمیختگی كمتر بین علوم پزشکی و علوم 

نماید. در این راستا الزم است  ارتباطات علمی بین پژوهشگران این دو قلمرو در كشور را ضروري می

پزشکی بیشتر تعریف و مطالعه شود. البته مطالعات علمی در -اي در زمینه زیست رشته هاي بین پروژه

باید توسعه یابد. علوم انسانی و علوم اجتماعی و هنر در  م انسانی میي علوم اجتماعی و علوها نهیزم

عنوان یك كشور كهن شایسته است علوم گذشته خود را به زبان  ایران سابقه طوالنی دارد. ایران به

درک براي همگان باشد. مطمئناً علوم و ادبیات و هنر ایران در  امروز جامعه بشري ترسیم نماید تا قابل

جلی خواهد شد و بدون شك از آن الگوبرداري جهانی خواهد شد. این پیشنهاد برازنده نام جهان مت

عنوان یك كشور كهن است. نکته مهم دیگر كه باید موردتوجه قرار گیرد پراكندگی كم نقاط و  ایران به

از به اي نی رشته هاي مطالعاتی است. این بدین معنی است كه مطالعات بین در هم تنیدگی بین زمینه

هاي سودمند  توجه بیشتري دارند. با توجه به اهمیت همگرایی علوم براي تولید و گسترش فناوري

 ازپیش افزایش یابد. هاي علمی بیش جدید الزم است همکاري

 3شکل اي علمی در  رشته هایی با توسعه بین عنوان نمونه نتایج مربوط به دو كشور آمریکا و آلمان به

آمریکا عالوه بر تعداد بسیار باالي مقاالت علمی در  آورده شده است. نکته بارز در زمینه كشور

هاي  هاي مختلف وجود توازن نسبی در رشد علمی است. تعداد باالیی اسناد علمی در زمینه زمینه

الی است كه كشور آلمان در مختلف پزشکی از مؤسسات علمی این كشور منتشرشده است. این در ح

هاي داروسازي و پرستاري  هاي پزشکی رشد متوازنی نداشته است. این اختالف، در زمینه تمامی زمینه

آمریکا در زمینه علوم روانشناسی و هنر است،  مشهود است. نکته مهم در مورد روند مطالعات در كشور

شده دیده  هاي اشاره شارات باالیی در زمینهشود تعداد انت طور كه در تصویر مربوط مشاهده می همان

هاي علوم زیستی )رنگ سبز( و علوم پزشکی  شود. در هر دو كشور درهم تنیدگی زیادي در زمینه می

 شود. )رنگ قرمز( مشاهده می
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 آلمان آمریکا
 و آلمانكشورهاي آمریکا در  یمختلف علم هاي زمینهدر  منتشرشده یتعداد و ارتباط مقاالت علم   3شکل 

 

هاي علوم پزشکی و علوم زیستی در ایران را  تعداد و ارتباط مقاالت منتشرشده در زمینهشکل در 

دهد كه ارتباط نزدیکی با سطح سالمت مردم جامعه دارند با دقت بیشتري موردبررسی  نشان می

شود بسیاري از مقاالت كه در زمینه علوم پزشکی  مشاهده می طور كه در تصویر قرارگرفته است. همان

زیست منتشرشده  هاي مختلف علوم مواد، علوم زیستی، كشاورزي و محیط اند از زمینه شده بندي دسته

هاي فوق توسط محققان حوزه  توان گفت انتشار مقاالت علمی همگرا با زمینه دیگر می عبارتی است. به

توان گفت الزم است در زمینه علوم پزشکی به  ها می ه است. با استناد به این دادهپزشکی چندان زیاد نبود

 هاي پایه اهمیت بیشتري داده شود و دانشجویان و محققان پزشکی در این مسیر هدایت شوند. پژوهش

 

 ایران: علوم زیستی

 

 ایران: علوم پزشکی

 
 ایران علوم زیستی و علوم پزشکی در هاي ینهزمدر  منتشرشده یتعداد و ارتباط مقاالت علم   4شکل 
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باید در بین پژوهشگران ایرانی و  رویکرد این مقاله پرداختن به تفکر همگرایی علوم است كه می

ربط كشور شکل گیرد. البته این موضوع بدین معنی نیست كه علوم تخصصی كمرنگ شود  مسئوالن ذي

ها همگرا  رشته با سایر رشته نی است كه پژوهشگران یكباید تقویت شود. این پیشنهاد بدین مع بلکه می

اي  رشته ها براي درک بهتر علم تخصصی خود استفاده نماید. با درک علوم بین شوند و از علوم آن

تري تعریف نمود تا كار تخصصی روي آن صورت پذیرد. اصل یك  نامه )پروپوزال( جامع توان طرح می

ز كون و هستی آن پرسش را الگوبرداري نمود لذا نیاز به درک باید ا تحقیق، پرسش آن است كه می

 باشد. اي می رشته علوم فراگیر و بین

 

 پیشنهادات -5

هاي اخیر  در سالاست،  یعلم دهیچیپ سؤاالتحل  يبرا يدیجد رهیافت یی علوم درواقعهمگرا

زمینه نیست بلکه  اینمحدود به  فقطاما  ی نمود بیشتري یافته استپزشک ستیز این رهیافت در قلمرو

 هاي ایجاد فرصت يراه را برا این مسئله درواقع [.10گیرد ] هاي مختلفی شکل می ها و زمینه در رشته

با توجه به  هاي بزرگ علمی و حل مسائل اساسی موجود بازخواهد كرد. پروژه انجام يبرا دیجد

كارها در جهت  ن روند یك سري راهآمده در مورد روند تحقیقات در ایران و نگاه به ای دست هاي به داده

 شود: رسد كه به شرح زیر پیشنهاد می جانبه و پایدار ضروري به نظر می پیشرفت همه

فعالیت خود را در جهت افزایش  NBICدر ایران با عنوان  همگرا يها فناوري ي. مركز راهبرد1

است. لذا نیاز است این  هاي مختلف در دانشگاه تهران آغازشده همکاري و همگرایی علوم در زمینه

 يها يفناور ساختار مهم ملی موردحمایت پژوهشگران و مؤسسات علمی داخل و خارج كشور قرار گیرد.

كه در  شود ینانو گفته م علوم و یشناخت علوم ،یستیزعلوم اطالعات،  يفناور چهارهمگرا به مجموعه 

قادر  گرید يها يكه تاكنون فناور گویند پاسخ یاز آدم ییازهایقادرند، به ن باهم یکپارچگیو  ییافزا هم

و  ها يورآ فن نیممتاز ا يها یژگیو جهیهمگرا، نت يها يورآ نف لیبد یب تیقابل نیاند. ا به آن نبوده

هاي علمی مرتبط كنار یکدیگر قرار  كه تركیب مناسبی از گرایش درصورتی ها است. آن ییهمگرا تیقابل

آوري سودمند  تواند منجر به فن ی جدید حاصل خواهد شد كه میگیرد درنتیجه آن شناخت و معرفت

 شود.

هاي علمی، آموزشی و پژوهشی الزم است با استادان  عنوان اركان اصلی فعالیت دانشجویان به. 2

اي روند تحقیقات  رشته اي پیوند داشته باشند تا با نگرشی چندبعدي و میان رشته برجسته با دانش میان

 د.خود را پیش ببرن

هاي متفاوت باشند تا با مباحثاتی كه  ها از رشته اتاق ها دانشجویان هم گردد در خوابگاه پیشنهاد می

 اي داشته باشند. رشته هاي بین باهم دارند آگاهی و همکاري
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لذا این علوم  امروزه نزدیك به بیش از نیمی از گسترش مرزهاي علم در حوزه علوم زیستی است.. 3

طور كه در  ها نفوذ یابد همان داشته و در عموم رشته ها با سایر رشته يد بیشترپیونبایست  نو می

 كشورهاي پیشرفته علمی نفوذ یافته است.

هاي جدید در دنیاي مجازي امکان ارتباط سریع و مؤثر افراد را در سراسر  استفاده از فناوري. 4

موجب ( Webinarمجازي ) صورت بهعلمی  هاي همایشگسترش برگزاري جهان فراهم كرده است. 

خواهد شد تا پژوهشگران جوان از آخرین دستاوردهاي علمی در سراسر جهان آگاه شوند. در این راستا 

اي مانند  رشته هاي ویژه بین زودي سخنرانی مركز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیك دانشگاه تهران به

 پخش  وب ازي در بستر شبکهمج صورت حضوري و بهرا در محل این مركز  (TED)هاي  سخنرانی

 خواهد كرد.

 تحصیالت تکمیلی در دانشگاه تهران هاي نامه پایانجلسات دفاع از  رسانی اطالعامکان  اندازي راه. 5

هاي موردعالقه خود  خبرخوان این اجازه را به دانشجویان خواهد داد تا زمینه صورت به ها و سایر دانشگاه

تواند  ده و در جلسات دفاع مربوط شركت كنند. این اتفاق میهاي مختلف را انتخاب كر در رشته

اي باشد. اگر این پیشنهاد در دانشگاه تهران عملیاتی شود در زمان  رشته هاي بین ساز آغاز همکاري زمینه

 هاي دیگر الگوبرداري خواهد شد. كوتاه در دانشگاه

سالمت و افزایش كیفیت زندگی  رو است در حوزه بسیاري از مسائل بزرگی كه بشر با آن روبه. 6

 پزشکی-دانشی همگرا در زمینه زیست عنوان به Translational Medicine (TM) مراكز اندازي راه است.

گردد مراكز  هاي سایر علوم در حیطه پزشکی كاربرد پیدا كند. پیشنهاد می كمك خواهد كرد تا یافته

TM مؤسسات علمی پیوند داشته باشد. به كمك این اي با سایر  صورت شبکه در كشور تشکیل شود و به

سرعت در خدمت سالمت و جامعه قرار خواهد  خصوص علوم زیستی به هاي علوم دیگر به مراكز یافته

 [.11گرفت ]

 

 سپاس

علمی و   در توسعه اي رشته میانملی نقش مطالعات این مقاله به سفارش دبیرخانه همایش 

صورت  ن مقاله در این همایش كه در دانشگاه تهران برگزار شد بهر نگارش شده است. ایكشو كارآفرینی

 شود. سخنرانی ارائه شد. از برگزاركنندگان این همایش سپاسگزاري می
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 انفورماتیک سالمت
 دکتر مهرشاد مختاریان

 علمی دانشکده مجازي علوم پزشکی تهران عضو هیئت

اي  رشته ان یك میانعنو لیسانس و دكتراي من در رشته انفورماتیك پزشکی است كه به فوق

شده  بندي شود. سخنرانی من به ترتیب در عناوینی مانند مقدمه، تعریف، تاریخچه و... دسته محسوب می

هایی كه در این حوزه داده  هاي مختلف و درس هاي دانشگاه ریزي ازاین مباحث به برنامه است. پس

توان از  اي دارد، بنابراین می رشته میان یا بههایی كه دن ها و دیدگاه با توجه به نگاه پردازم. شود، می می

 گیري خواهم داشت. هاي درسی استفاده كرد. درنهایت هم یك نتیجه برنامه

اي ها ما به دنبال  رشته اي وجود دارد این است كه در همه میان رشته اي كه در خصوص میان نکته

ك مسئله كامالً مشخصی است. كنم این موضوع، ی من فکر می تركیب چند رشته آكادمیك هستیم و

كنیم چندین رشته و حوزه را تحت یك عنوان با یکدیگر تركیب كنیم و آن را به  كه سعی می طوري به

اي ها را ایجاد كرده، همان مرزهایی است كه  رشته تر كنیم. چیزي كه نیاز به میان دنیاي واقعی نزدیك

رو با تركیب علوم مختلف با یکدیگر  است. ازاینصورت قراردادي بین علوم مختلف ایجاد كرده  بشر به

خواهیم فاصله بین دنیاي تئوریك و واقعی را كم كنیم. براي تعریف این رشته، تعریف كتابخانه ملی  می

آمریکا مدنظر است. عمالً در حوزه پزشکی بحث پاپ مت مطرح است. بسیاري از استانداردها و 

اي  رشته انه ملی ایجادشده است. تعریفی در خصوص میانها در حوزه پزشکی توسط كتابخ رمزگذاري

اي بر  رشته توسط این كتابخانه آورده شده است كه در آن نکاتی وجود دارد. بر اساس این تعریف، میان

 دیزاین، دِوِلوپمنت، اَداپشن، اپلیکیشن، آپ ایتی اینو ویشن تمركز كرده است.

كند. همچنین این حوزه با منابع، وسایل و  تعریف میاین حوزه هلسینگ فورماتیکز را به این شکل 

ها است، بنابراین به دنبال آن  ها كار خواهد داشت. چون در این حوزه تأكید روي اطالعات و داده روش

 تاریخچه این رشته به سازي كنیم. هاي مختلف این موارد را بهینه هستیم تا با استفاده از ابزارها و روش

ها و امور  كند با استفاده از تکنولوژي سعی می كه بشر طوري مت است. بهخاطر اهمیت حوزه سال

دانید سالمت، ارتقاء  طور كه می ها براي ارتقاء كیفیت زندگی خویش استفاده كند. همان مختلف، از آن

هاي  تمركزش را بر روي بیماري 2000كه سوشواكونومی، پس از سال  طوري كیفیت انسان است. به

به  2000هاي اپیدمیك مطرح بود پس از سال  بیشتر بحث 2000ه است. قبل از سال روانی گذاشت

یعنی برخی مواقع در مباحث سالمت، مسائل  هاي واگیردار و اپیدمیك حركت كردیم؛ سمت بیماري

گیرد. پس از جنگ جهانی دوم كه تکنولوژي پیشرفت كرد، بحث استفاده از  اقتصادي هم جاي می

 سالمت مطرح شد.كامپیوتر در حوزه 
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كشورهاي اروپایی در این زمینه  هلند و كشورهایی مثل فرانسه، آلمان، بلژیك، 1960در سال 

ازاین كشورها، كشورهایی مانند لهستان و آمریکا سردمدار تحقیق در این حوزه  پیشگام شدند. پس

و تحقیقاتی صورت هاي تأسیس شد  شدند. از همان اوایل به این رشته خیلی جدي پرداخته شد، رشته

سال  50اي استفاده شد. بیش از  رشته مثال در حوزه هوش مصنوعی از كاربردهاي میان عنوان به گرفت.

هاي تخصصی در بسیاري از  گذشته انترنشنال مدیکال انفورماتیك اسوسیشن شکل گرفت كه بحث

وز اسامی آن در اینترنت گذرد اما هن سال از این رشته می 50مجالت داشت. امروزه نیز باوجوداینکه 

ترین مثال این  شوند. مهم شود. گاهی این علوم با یکدیگر تناقض دارند و یا باعث سردرگمی می دیده می

است كه بین واژه هلسینگ فورماتیك و مدیکال انفورماتیك مرز مشخصی وجود ندارد. من فهرستی از 

ام. بك سمت این علم، مدیکال و هلس است و  دهكاربرده شده است را آور هایی كه براي این رشته به واژه

سمت دیگرش انفورماتیك یا آي تی. انفور گرایش به این دارد كه انفورمیشن ساینس شود. برخی از 

 برند. ها این علم را به سمت اینفورمیشن تکنولوژي می دانشگاه

كامپیوتر  هیزات وچندان دقیق بگذاریم باید بگوییم ماهیتی مستقل از تج اگر بخواهیم مرزي نه

گوییم  حل است تا به دنبال اصول علمی. مثالً در هندسه می اما تکنولوژي بیشتر به دنبال راه دارد؛

هاي  حل حلی كه نسبت به راه حل هستیم. راه نیازي به اثبات نیست ولی در تکنولوژي ما به دنبال راه

حل،  در آینده ممکن است این راهشود. هرچند  حل خوبی در نظر گرفته می موجود خوب باشد، راه

 راه حل كهنه و قدیمی فرض شود. یك

كتابی با عنوان هن بکامدیکال انفورماتیك توسط ون بمل منتشر شد. نویسنده در این  90در دهه 

كتاب به طریقی توانست چارچوب ورود مپ مدیکال اینفورماتیکز رو مشخص كند. هنوز این كتاب در 

شود. در مقدمه كتاب، تصویري وجود دارد كه از حوزه  یز تدریس میهاي اینفور مدیکال حوزه

كامپیوتر در شش الیه،  شده است كه شود و در آن گفته برده می عنوان كامپیوتر نام اینفورمیشن به

شود. ایده این كتاب  هاي پزشکی كمك كند. همچنین روي این شش الیه تأكید می تواند به بحث می

كنیم از نقش كامپیوتر كاسته شده و به  الیه پایین به سمت الیه باال حركت میاین است كه هر چه از 

 شود. نقش انسان افزوده می

گذارد. چیزي كه قبالً به ذهن ما خطور نکرده بود. درواقع این الیه،  نام اولین الیه را ارتباطات می

ها و  جا شوند. اساساً داده توانند جابه سازي می مبنی بر این است كه دیتا و اطالعات بدون ذخیره

اطالعات حوزه سالمت باید از مرزهاي جغرافیایی، مکانی و زمانی فراتر رود. حتی بسیاري از مباحثی كه 

رو  لیسانس در حوزه هلسینگ فورماتینگ و مدیکال فورماتیکز روبه ممکن است افراد در مقطع فوق

 ها وجود دارد. امکان مواجه با آن شوند در این رشته
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الب است دانشجویانی كه در این حوزه هستند خیلی بیش از دانشجویان آي تی با ایکس ملور، ج

سازي اطالعات شده و سپس  بعدازآن وارد مرحله ذخیره هاي ارتباطی تعامل دارند. رست و پروتکل

یعنی در یك سیستم سالمت مثل سیستم بیمارستان،  شود؛ پروسه سینگ اَند اوتومیشن شروع می

شود اطالعات  جا می اطالعاتی كه در این فرایند جابه دیتا و اما كنیم؛ هاي بیماري را اتوماتیك میفرایند

هاي هوشمند و سی  شویم كه مانند سیستم ازآن وارد دیاگنوسودسیژن می بالینی و سالمتی است. پس

ه كمك درمان یعنی كامپیوتر ب ازآن به دنبال درمان هستیم؛ دي اس اس در اینجا قرار بگیرند و پس

هاي  كنند. در حوزه هایی تزریق دارو و تایمر آن را كنترل می مثال سیستم عنوان آید و نه تشخیص. به می

هاي بالینی، دندانپزشکی، داروخانه، سالمت  شود. از پرستاري گرفته تا بحث مختلف این بحث مطرح می

شوند.  ها وارد می یومدیسین این بحثهاي مختلف. حتی در آلترنات عمومی، طب كار، فیزیوتراپی و بخش

 شود. همچنین در این حوزه خصوصیاتی تعریف می

چه  آن اندازي شود بستگی به این دارد كه یك دانشگاه از خواهد راه اي می رشته اینکه میان

هاي  یك دانشگاه علوم پزشکی و یا یك دانشگاه فنی هركدام ویژگی مثال عنوان گراندي دارد. به بك

شود.  كنند كه مدیکال انفورماتیك آي تی و پزشکی می را دارند. امروزه بسیاري فکر می خاص خود

ها را در  علمی هر یك از آن عنوان عضو هیئت شود و من به ها هر یك تدریس می واحدهاي این رشته

 كنم. پزشکی تدریس می

جاها از آن استفاده اي از برنامه درسی است كه )روي تصویر( در بسیاري از  این موارد، مجموعه

شود. پس از پنجاه سال هر یك از این علوم با حوزه پزشکی تركیب شدند و علم جدیدي ساخته  می

شد. اگر امروزه شما یك پزشك و یك مهندس كامپیوتر را كنار هم بگذارید مدیکال اینفوماتیك نامیده 

پزشکان  فقط نهست و نه مدیکال. شده كه نه صرفاً آي تی ا دانش جدیدي در این حوزه ساخته شود. نمی

آید این است كه فکر  اشتباهی كه خیلی پیش می بر آن تخصص دارند و نه متخصصان حوزه آي تی.

اي واقعاً به  رشته رسند. میان یك نتیجه واحد می كنیم یك مهندس كامپیوتر و یك پزشك هر دوبه می

بنابراین اگر ما تنها از  ایجاد خواهد شد؛و روش جدیدي  حل این شکل نیست. در این رشته، دانش، راه

اي  یك تیم واحد مثل كامپیوتریست یا علوم اجتماعی و یا حتی پزشکی كمك بگیریم به نتیجه

كنند و فعاالن هر یك مدعی خواهند شد  صورت تخصصی فعالیت می نخواهیم رسید. چون هر یك به

زودي  ندارند در رشته دیگر سرک بکشند. بهرشته مهارت و شناخت الزم را ندارد حق  كسانی كه در یك

یعنی نظامی به نام نظام مدیکال  شود؛ جوري می اگر مراقب نباشیم حوزه مدیکال ایفورماتیك هم این

 اي محسوب نخواهد شد. رشته یعنی این رشته دیگر میان اینفور ماتیکز خواهیم داشت؛
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 یادگیری آینده-یادگیری الکترونیکی
 اطمیدکتر سید امید ف

 دانشگاه تهران هاي فنی دانشکده علمی پردیس عضو هیئت

هایی كه از صبح و بعدازظهر شد، متفاوت  خواهم به آن بپردازم تا حدودي با صحبت موضوعی كه می

هایی كه در حوزه فضاي مجازي و فناوري اطالعات  است. بحث یادگیري الکترونیکی را با توجه به بحث

 اي محسوب كرد. رشته و بیناي  توان فرارشته شده، می

در این جهان پیچیده ارتباطات و تعامالت نسبت به بیست سال پیش تفاوت كرده است. در همین 

رود و توسعه علم و  چیست؟ به كدام سمت می فهمیم كه رسالت دانشگاه جهان پیچیده ما می

 كارآفرینی چیست؟

خرد جمعی ایجاد كرده است. در بحث آقاي موسوي اشاره كردند كه واقعاً گوگل، تحولی در بحث 

، بحث یادگیري elearningمثال در  عنوان تصوري به وجود آمده است. به اي هم تحول غیرقابل فرارشته

هاي اجتماعی، واقعیت افزوده، واقعیت مجازي،  الکترونیکی و در اموري نظیر اینترنت، موبایل، شبکه

 ها هستیم. فاقاتی افتاده كه شاهد آنهوش مصنوعی، زنجیره بلوكی، اینترنت اشیاء ات

در اینجا با دو سؤال مواجه هستیم: یك: به نظر شما چه اتفاقی در این چند سال گذشته بیشترین 

هاي مربوط به آكادمی داشته است؟ و دوم اینکه چه كسانی با این امر كه  تأثیر را در یادگیري و بحث

هاي اجتماعی  است؛ موافق هستند؟ موبایل چه طور؟ رسانهاینترنت بیشترین تأثیر را در یادگیري داشته 

 چطور؟

اي در آینده است. بحث دانشگاه آینده است. دانشگاه تهران و  رشته بحث ما در خصوص رویکرد میان

ها چند نوع نگاه  هاي دیگر از قبیل وزارت علوم و وزارت بهداشت. همیشه در این بحث همه دانشگاه

خواهیم  ساله داریم و می خواهیم كار را خوب جلو ببریم. ما یك افق یك فعالً می توانیم داشته باشیم. می

یك سال چه اتفاقاتی قرار است بیفتد. سازمان ما به چه جهتی باید حركت كند؟ اگر  بدانیم در این

هاي دیگر باالتر بکشیم  خواهیم به این سمت برویم كه كمی رشد كنیم و كمی خودمان را از سازمان می

ساله را ببینیم. باید ببینیم اوضاع چطور است و چه اتفاقاتی در حوزه كارآفرینی  اید یك افق یك تا سهب

 ها توجه كنیم. افتد؟ در توسعه علمی چه اتفاقاتی و در رشد علمی چطور؟ باید به آن می

وي این تواند باشد؟ ر ها بپردازم كه آینده یادگیري چه می كنم تا حدودي به این بحث من سعی می

دانید یك  كنم می توانیم مقداري صحبت كنیم. در خصوص یادگیري الکترونیکی كه فکر می موضوع می

طرف به علوم تربیتی و پداگوژي  اي هم باالتر است. ازیك رشته اي است یعنی حتی از میان بحث فرارشته

گویند كه  ا میكه خود فناوري اطالعات ر ربط دارد و از طرف دیگر به بحث فناوري اطالعات؛

هاي اجتماعی و  سازي، شبکه هاي شبکه اي است. از طرف دیگر هم به بحث اي و فرارشته رشته میان
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ها  شناسی ربط دارد. همه این موارد اموري هستند كه ما در بحث یادگیري الکترونیکی باید به آن جامعه

 توجه كنیم.

یسم، سازاگرا داریم. در سازاگرایی استاد هاي پداگوژي، یك تئوري یادگیري بنام كانسراتر در بحث

كه دوستان هم فرمودند كه دیگر بحث،  یك نقش تسهیل گر دارد. نقشی كه باید اطالعات را بدهد

 كنندگی است. نقش استاد دیگر تسهیل .بحث اطالعات نیست، بحث دانش، بحث معرفت و... نیست

كند و دانشجویان را درگیر  دیت میاستاد كسی است كه درس خود را برمبناي واقعیات روز آپ

كند. استاد نقش دهنده اطالعات نیست، نقش مدیر اطالعات و ناخداي  عملیات روزانه و واقعی خود می

دانش براي رشد و جهت دادن حركت دانشجوها و یادگیرندگان است. استاد یك عضوي از این اجتماع 

 یادگیري است.

و  هاي هوشمند دائماً به اینترنت وصل هستند؛ كه با موبایل حال برویم سراغ دانشجویان. دانشجویان

روند و بعد سخنان شمارا گوش  ازهمه سراغ گوگل می از این طریق به اطالعات دسترسی دارند. اول

دهند. خودشان به دنبال اطالعات هستند و دوست دارند تا  و خیلی هم به شما گوش نمی دهند؛ می

 خودشان یاد بگیرند.

یعنی سراغ دانش  سطحی شده است؛ گذرانند و دانششان هم ها می ن وقت زیادي در شبکهدانشجویا

اي داشتند باز به سراغ  تر اطالعات را بیایند و اگر عالقه ها دوست دارند سریع روند. آن عمیق نمی

با روند. بحث هایپرلینك و لینك دیتا و... همه براي خود دنیایی دارند. از طرفی  اطالعات دیگر می

ها  كنند و این خیلی خطرناک است و این احتمال دارد باعث شود كه آن هركسی هم ارتباط برقرار می

نتوانند تفکر انتقادي خود را داشته باشند. معموالً وقتی سر كالس در حال درس دادن هستیم متوجه 

دام به نحوي خود كنند. باالخره هرك شویم كه دانشجویان در حال چت هستند یا فیلمی را نگاه می می

یك طرف قضیه بود و طرف دوم مربوط به فناوري و  كنند. خب این را مشغول اینترنت و موبایل می

صورت وب باشد یا لینك داشته باش. هرچند در اینجا مطرح كردیم  چیز به اینکه همه رسانی است. اطالع

رسانی نیست. بعد  ث اطالعهاي اجتماعی و بحث تولید اطالعات است و تنها بح كه بحث، بحث شبکه

ها ماشینی شدند  ها معناي تازه به اطالعات دادند و آن هاي سمنتیك آمد. بحث آمد. بحث 3بحث وب 

 آمده كه درواقع بحث تعامل و همبستگی بین ماشین و انسان است. 4نسل  واالن هم

اشین است كه بحث اكنون بحث اینترنت آوتیز است، بحث ارتباط ماشین و آدم است. بحث هوش م

و از طرف دیگر رشد فناوري. به هر یك از  طرف كند. این موارد ازیك ماشین در كنار انسان فعالیت می

توانیم به  ساله. در تمام این موارد می ساله و ده ساله، سه هایی دارد مثل افق یك این موارد نگاه كنید افق

است. سومین بحث انقالب صنعتی، بحث  جلو برویم. مقاله دیگري در مورد چهارمین انقالب صنعتی
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یعنی بعد از انقالب بخار و ماشین، بحث اطالعات بود. اآلن دوباره در چهارمین بحث  عصر اطالعات بود؛

 موج صنعتی به سراغ تعامل ماشین، انسان و هوش رفتیم.

اي تعامل  رشته اي و میان عنوان چهارمین حوزه هست. در بحث فرارشته یعنی اآلن هوش مصنوعی به

شود كه ما بیشتر به این سمت برویم كه مغز انسان صد میلیارد  شدید انسان و ماشین، خود باعث می

نورون دارد. این صد میلیون نورون هركدامشان هزارتا كانکشن دارد، در هر كانکشن دویست عملیات در 

د عملیات در ثانیه توسط بیست میلیار شود. شما این سه عدد را درهم ضرب كنید، هر ثانیه انجام می

شود. اگر ما هركدام از این عملیات را درواقع به یك فلوتینگ اپریشنی  مغز، توسط شبکه عصبی مغز می

ترین  داشتیم بزرگ 97سال  آید. سوپركامپیوتري كه در دست می تبدیل كنیم، بیست پتافالوس به

 سوپركامپیوترهاي دنیا بود.

، آي بی ام 2018پتافالوس بود. در سال  93ساختند، قدرتش  ها سان وي كه چینی 97در نوامبر 

پتافالوس عملیات داشت یعنی از مغز  122كه درواقع نسل چهارم ال سی افشه. این  سامیت رو داد

دهد كه در بعضی مواقع  گیرد نشان می رویم و عملیاتی كه در این زمینه صورت می ازنظر تعداد باال می

 ود.ر ها باالتر می از انسان

فردي مترسی را ساخته است كه در آن حدود سی یا چهل نقطه را سنسور گذاشتند. موقع خواب 

تر بودي، كجاي  كند. شما روي كدام دنده وقتی خوابیدي راحت روز سنس می این دائم در طول شبانه

 2025سال كنی. تا  كار می هایی را چه هایی از شب را خوابی، چه ساعت خوابی، اصالً چه ساعت تخت می

شوند. صد بیلیون دستگاه خواهیم داشت كه اطالعات را جذب و تولید  چیز به هم وصل می همه

شود.  درصد كارها ماشینی می 80تا  40كنند.  و یك تریلیون حسگر، سنسورهایی كه تولید می كنند می

تر از ساخت  رسد كه ساخت یك چیپ كامپیوتري ارزان جایی می ها این هست كه به بینی واقعاً پیش

 كاغذ خواهد شد.

شود. همچنین ارزان هم هست. ازجمله توي كانتك  جاگیر می وقتی این اتفاق بیفتد، تکنولوژي همه

خرند. ما دیگر نباید توقع داشته باشیم تا دانشجو سر  لینزاست، كانتك لینزهایی كه دانشجویان می

 معنا هستند. ها بی ین حرفامتحان موبایل دستش نباشد یا كتابش بسته باشد. اصالً ا

تکنولوژي جدید گوگل، بنام گوگل داپلس است. گوگل داپلس سه تکنولوژي جالب گوگل را كه 

تکستو  یکی دیگر نیز تشخیص زبان است. یکی از آن زبان فهمیدن است، دیگري هوش مصنوعی و

 یدند.اسپیچ است. این سه تکنولوژي را باهم تركیب كرده و احتماالً این فیلم را د

كند. خب دنیا را  زند و با مسئول آن رستوران صحبت می گوگل اسیستنس به یك رستوران زنگ می

كه وضعیت زنده اینترنت است، چهار  در بخش الیو استتس من اآلن اگر به اینترنت بروم بینید. می

 میلیارد و هفتادوپنج هزار نفر اینترنت یوزر در دنیاداریم.
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هایی  سایت است. ایمیل صد وب و نه شده است یك میلیارد تاكنون ساختههایی كه  تعداد وي سایت

فالن عدد  شده مثالً میلیارد ایمیل بوده و گوگل سرچ هایی كه امروز انجام 154شده  كه امروز ارسال

 هاي ما به این سمت خواهد رفت.  آینده آزمایشگاه است.

 

 نظرسنجی دوم: -1

فاتی كه درباره تکنولوژي، پداگوژي و یادگیرندمان كردم، باید سناریوي اول: به نظر شما با این توصی

 گیرد؟ صورت اجتماعی شکل می شود و یا به صورت انفرادي انجام می ها به گفت یادگیري

ها دانشجو محور خواهد بود؟ دانشجو خودش حركت كند، پیدا  سناریوي دوم: آیا در آینده یادگیري

 ستاد اطالعات را به دانشجو انتقال دهد.كه ا كند یا استاد محور خواهد بود؟

هاي فعال كه دانشجو خودش باید فعالیت كند، شکل خواهد گرفت و یا  سناریوي سوم: یادگیري

 شود؟ نشیند، اطالعات به وي داده می یادگیري منفعل كه معموالً دانشجو می

آیا دانشجویان مصر  سناریوي چهارم: كالس دانشگاهی یکتا یك ساعت و نیم در آینده خواهد بود؟

 10و در حدود  خواهند بود در كالس شركت كنند و به آن گوش دهند و یا مطالب كوتاه و مختصر

 دقیقه خواهد بود؟

سازي، انیمیشن و یا ویدیو باشد، بیشتر به آن در  اي، شبیه سناریوي پنجم: مطالب به چندرسانه

 و تکست و همان متن غیرفعال و غیر ناطق؟صورت بحث تکس بوک  شود و یا مطالب به آینده توجه می

 سناریوي ششم: آیا یادگیري خطی و مرتب باید باشد؟ یا یادگیري غیرخطی و منعطف به شخص؟

 

 بندی: جمع -2

 كنم آینده یادگیري چنین خصوصیاتی را دارد: من فکر می

 یادگیري اجتماعی است. آموز در یادگیري یك جزیره منفك نیست. دانش -

 دانشجو محور باشد.یادگیري باید  -

 یادگیري فعالیت محور اصل خواهد بود. -

 دقیقه. 14تا  8محتواهاي كوتاه بین  -

 اي و مخصوصاً ویدئو. استفاده از چندرسانه -

 حركت از یادگیري خطی به یادگیري انتخابی. -

ند یا تر هست بینید این موارد با یادگیري الکترونیکی قابل تحقق اگر شما این موارد را نگاه كنید، می

گویم با یادگیري چهره به چهره قابل تحقق نیست اما  با یادگیري سنتی و چهره به چهره؟ من نمی

صورت حضوري بکار ببرید  یعنی اگر شما بخواهید یادگیري فعاالنه را در درستان به بسیار سخت است؛
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ها را جمع  د فعالیتشو نفره باشد. ولی در یادگیري الکترونیکی چگونه می 4یا  3باید فوقش كالستان 

گذارند. استاد بعد از هر كامنت دانشجو كامنت  كرد؟ دانشجویان بعد از هر محتوایی كامنت می

 گذارد، یادگیري آینده الکترونیکی است. می

 

 رسالت نظام دانشگاهی آینده:

 زمان دادن اطالعات گذشته است.

 زمان سخنرانی گذشته است.

 .بردن سطح یادگیري به سطوح باالتر

 -تفکر نقادانه/حل مسئله -هاي هفتگانه: مدیریت دانش مهارت) هاي عصر جدید ایجاد مهارت

اخالق و  -یادگیري مستقل –هاي دیجیتالی  مهارت -كار تیمی و انعطاف در كار -هاي ارتباطی مهارت

 پذیري(. مسئولیت

 آل. ایجاد ارتباط، دوستی و الگوي ایدهسؤال پردازي و 
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Interdisciplinary Global Studies: Promises and Challenges 

 پروفسور شولت

 استاد دانشکده مطالعات جهانی دانشگاه گوتنبرگ سوئد

 همایش كلی مضمون به توجه كنم. با صحبت جهانی اي رشته بین مطالعات مورد در خواهم می امروز

 هاي كرد. گفته خواهم صحبت اي رشته میان اتمطالع نویدهاي و ها جهانی چالش مطالعات مورد در شما

 منتشرشده 2016 سال در پروتوسوسیولوژي آلمانی مجله كه در اي مقاله از هستند هایی برداشت من

 شوید آشنا من آراي با بیشتر جزئیات با خواهید می اگر و است دسترس در اینترنت در مجله است. این

 توانید می

 كنید. مراجعه آن به

 خواهم صحبت جهانی نظریه نویدهاي مورد در پردازم: اول، می كلی نکته پنج به خنرانیس این در

 خوب كه گفت خواهم ندارد. دوم، وجود نویدها این مورد در كامل آگاهی هنوز كه گفت خواهم و كرد

 زندگی فضاي به نسبت خوانم می( اسکالر ترنس) «مقیاسی  -ترا» من را كه رویکردي جهانی اندیشه است

 شمول جهان متفکران از كند می تالش جهانی نظریه كه گفت خواهم برگزیند. سوم، اجتماعی

 بگیرد فاصله( اونیورسالیست)

 باور این از خواهد می شود یعنی نزدیك خوانم، می دانش به فرهنگی-ترا رویکردهاي من آنچه به و

 و فرهنگی تکثر بروز محل نوانع به دنیا به عوض و در بگیرد فاصله است دست یك واحد یك دنیا كه

 شاهد همچنان جهانی نظریه كه این كرد. چهارم بحث مثبت دید به موردش در باید كند كه نگاه تفاوت

 كه است این پنجم نکته آخر، نکته است و غالب هاي دانش حاشیه در ها دانش از بسیاري قرارگیري

 تعیین دنیا در بهتر هاي زندگی براي را اريهنج هاي كه زمینه است بهتر جهانی اي بینارشته مطالعات

 كند.

 چموش بسیار ایده مورد توضیحشان در با كرد خواهم سعی و هستند من هاي نکته پنج ها این

 كنم. صحبت جهانی مطالعات در بینارشتگی

 رویکرد كه این اند گفته مدام میالدي، نود دهه در آن پیدایش از پس جهانی مطالعات طرفداران

 توانیم می جهانی مطالعات با دارد. یعنی اي ترارشته و اي رشته میان مطالعات براي بسیاري هاي لپتانسی

 كنیم. گذر ها دانشگاه در حاضر هاي بندي تقسیم از

 میان هاي بندي تقسیم حتی انسانی و علوم اجتماعی، علوم مختلف هاي رشته میان هاي بندي تقسیم

 به رفتن و بینارشتگی تقویت براي است فرصتی جهانی مطالعات هاینک اجتماعی و علوم و طبیعی علوم

 داده انجام را كار همین دقیقاً جهانی مطالعات موارد، برخی در درواقع و سنتی؛ هاي رشته فراسوي

 كرد. گذر منفرد هاي رشته از توان می كه است داده نشان را امکان است، این
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 جغرافیا، شناسی، مذهب شناسی، در انسان جهانی هاي پژوهش یا جهانی مطالعات كه شاهدیم ما

 انجام ها رشته از بسیاري گستره در نحله است. این شدن انجام حال در ادبیات و فلسفه حقوق، تاریخ،

 است اي بینارشته جهانی مطالعات است، افتاده چشممان از كه چیزي شود اما می

 كمتر شود، می داده اهمیت جهانی بسیار مطالعات به منفرد هاي رشته از بسیاري در باآنکه پس

 هستیم اي بینارشته جهانی مطالعات شاهد

 مطالعات شوند مثالً می مطرح اي رشته میان هاي عرصه در جهانی مسائل از بسیاري كه درحالی

 كمال و تمام زمینه یك اما الملل؛ بین مطالعات زیست، محیط مطالعات جنسیت، مطالعات رسانه،

 ندارد. وجود هنوز جهانی مطالعات رايب اي رشته میان

 در زیادي هاي نداریم. ژورنال جهانی مطالعات براي زیادي دانشگاهی هاي كرسی ها دانشگاه در ما

 در هم زیادي آموزشی هاي بپردازند. برنامه حوزه این به اخص طور به ندارد كه وجود حوزه این

 كرد. محسوبشان اي رشته-ترا جهانی عاتمطال بتوان كامل طور كه به ندارد وجود ها دانشگاه

 در رشته این براي ابتکاري برنامه چندین دارد و وجود جهانی مطالعات مخصوص كنسرسیوم یك

 آورند یعنی می هم كنار را مختلف هاي رشته از متخصصانی ها، رشته این غالب اما هست؛ نیز دنیا سراسر

 جمع جهانی مطالعات دپارتمان یك در سیاسی ومعل دانشمند اقتصاددان، شناس، مردم شناس، جامعه

 نویدهایی باشند. پس جهانی مطالعات متخصص اعضایش كه هستند كمی هایی دپارتمان شوند اما می

 باقی رفتن براي زیادي راه هنوز دارد اما وجود اي ترارشته -میان -چند جهانی مطالعات براي زیادي

 است.

 مطرح هایش چالش و نویدها اي و بینارشته جهانی العاتمط مورد در خواهم می كه دومی مسئله

 مطالعات كه ندارد گیرد. تعجبی می قرار «گرایی مقیاس  میان به گرایی جهان از گذر» عنوان كنم تحت

 است نیاز دارد. پس تأكید جهانی جغرافیاي جهانی، فضاهاي جهانی، هاي عرصه جهانی، امور جهانی بر

 را...  جهانی امنیتی تهدیدهاي و جهانی مالی بازار جهانی، ارتباطات جهانی، زیستی محیط مسائل

 گیرد. قرار موردمطالعه مقام همین در است شایسته كه است فضایی جهانی، امر كنیم. پس بررسی

شد  پدیدار اجتماعی مطالعات در شناختی روش گرایی ملی به واكنش در حدودي تا جهانی مطالعات

 و ملی فضاي سنتی بر صورت به غیره و تطبیقی ادبیات و جغرافی ناسی،ش جامعه شناسی، مردم پس

 كرد. رد را این جهانی مطالعات اند اما داشته تمركز تحلیل واحد عنوان به كشوري

 است براي نیاز امروز و دارند قرار كشورها واحد از فراتر اجتماعی زندگی هاي جنبه از بسیاري

 كلیت یك عنوان به زمین سیاره فضاي غیره به و شناسی بوم و فرهنگ شناسی، روان اقتصاد، به معنادهی

 بود. جا به و یمن خوش بسیار سخنی این كنیم و نگاه
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بدانیم  مرجح را جهانی امور حدودي تا است داده اجازه كه جهانی مطالعات سال بیست از بعد حاال

 جهانی با را شناختی روش گرایی یمل كه دارد وجود خطر این زمان هم است اما بوده مهمی كار این و

 غالب را ها آن و بودند ملی امور بر متمركز كه رویکردهایی از كنیم و جایگزین شناختی روش گرایی

 فضاهاي اهمیت درنتیجه متمركزند و جهانی امور بر كه برویم رویکردهایی سمت دانستند به می

 بکاهیم. فرو را محلی و ملی اي، منطقه

 ایده كننده ترویج رابرتسون جهانی رونالد مطالعات پیشگامان از یکی میالدي، نود دهه همان در

 از ایزوله و مجزا صورت را به جهانی شرایط توان نمی اصالً كه بود این او بود. باور گرایی محلی-ملی

 هستند، فعال دنیا كل در كه هایی شركت جهانی، هاي شركت كرد. پس بررسی شان محلی بروزهاي

 این كنند و می منطبق كشور هر محلی شرایط را با خود فروش هاي شیوه فروشند و می كه یكاالهای

 كه تغییرات نیست این معنایش اما باشد، جهانی اقلیمی تغییرات كه است بود. ممکن مهمی بسیار نکته

 شرایط به دارد بستگی اقلیمی تغییرات عینی داشت. بروزهاي خواهد یکسان بروز جا همه اقلیمی

 نگاه مجزا اموري عنوان به جهانی امور به كه گفت می گرایی محلی-ملی مکان. پس هر محلی و اي منطقه

 نکنید

كنید.  دخیل جهانی امور درک در را بستر و زمینه پس جهانی، اي بینارشته مطالعات كمك با بلکه

 بدهد گرایش جیحتر را جهانی امر كه دارد گرایش هنوز اما است جالب خیلی و است خوب خیلی این

كنید.  مسئله داخل هم را محلی و اي منطقه بستر سپس و كنید نگاه جهانی امر به اول بگوید كه دارد

: است این كلمه این از مقیاسی. منظورم-ترا: دارد زشتی اسم كه است رویکردي رویکرد، این جایگزین

 بر را اجتماعی فضاي سطوح از كدام هیچ آنکه كنیم بی بررسی را اجتماعی مشکالت جغرافیاي توانیم می

 ملی یا است اي منطقه یا است جهانی اول وهله در امر یك كه گوییم نمی دهیم. پس ترجیح دیگري

 اجتماعی امر یك دید. پس مقیاسی-ترا سطحی در را اجتماعی مسئله یك باید كه گوییم می است، بلکه

 بگیرید. نظر در مجزا سطوح در را آن اینکه نه كنید بررسی محلی و اي منطقه ملی، جهانی، سطوح در را

كنیم  می صحبت مالی بازار مورد در بلکه كنیم، نمی صحبت جهانی مالی بازار مورد در دیگر ما پس

 هم به را محلی و اي منطقه ملی، جهانی، مختلف هاي جنبه چطور مالی بازار كه كنیم می توجه این به و

 كند. می صدق غیره و سیاسی اقتصادي، شناختی، بوم ئلمسا مورد در همین زند و می پیوند

 باید كنند ما می پیدا فیصله و شوند می اداره امروز دنیاي در مسائل چطور بفهمیم بخواهیم اگر مثالً

 سطح در و كشور سطح در منطقه، سطح در جهان، سطح در فعال گذار قانون هاي سازمان به طوركلی به

 اداره را مسئله یك بتوانند تا كنند می درست باهم را تركیبی چه ها این كه ببینیم كنیم و نگاه محل

 كنترل شود. تحت می اداره جهانی صورت به سو یك از بگیرید. اینترنت نظر در را اینترنت كنند. مثالً

 شکل همین آیکان. به مثل خصوصی هاي سازمان از بسیاري همچنین و ملل سازمان مثل هایی سازمان
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 و آفریقا اتحادیه و اروپا كنند. اتحادیه می اداره را اینترنت مهمی هاي سازمان نیز اي طقهمن سطح در

 اداره ملی بعد دارند. پس اهمیت بسیار ملی هاي حکومت رسیم، می محتوا كنترل مسئله به غیره. وقتی

 براي زیادي تاهمی توانند می نیز محلی هاي جنبه موارد از بسیاري در است و مهم بسیار نیز اینترنت

 كنند. پیدا اینترنت اداره

تامیل  خط خاطر به فقط دارد اینترنت اداره به زیادي عالقه هند در نادو تامیل ایالت دولت مثالً

 التین خط با فقط نه و گیرد می قرار دسترس در نیز تامیل خط با اینترنت شود مطمئن خواهد می چون

 مورد غیره در و نوادا و دالور مثل آمریکا مختلف هاي یالتا در مختلفی قوانین شکل همین هندي. به و

 دارد. وجود اینترنت از استفاده هاي شیوه

 اداره امر این چطور اینکه درک براي كه بفهمیم آنکه براي است خوبی مثال اینترنت خالصه، طور به

 اي، منطقه المللی، بین هاي سازمان از تركیبی كنیم. چطور اتخاذ را مقیاسی میان رویکردي شود باید می

 توانیم كنیم نمی نگاه مجزا صورت به سطوح این از هركدام به كنند. اگر می اداره را اینترنت محلی و ملی

 سطحی به اجتماعی زندگی از سطح یك به توجه از گذر كند. خب، می كار چطور اینترنت كه بفهمیم

 اجتماعی مطالعات در بلکه جهانی مطالعات در تنها نه كه است اجتماعی چالشی روابط از مقیاسی میان

 است. دشوار برداشتنش كه است گامی البته است و مطرح كلی صورت به

 سوي از جهانی است. مطالعات فرهنگی میان اخالقیات به شمول جهان نگاهی از گذر سوم، چالش

 و غربی گرایی مولش جهان است نوعی شده تعبیر( اونیورسالیسم) گرایی شمول جهان نوعی به بسیاري

 ارزشی نظام یك زندگی، سبك یك گسترش افراد این نگاه از سازي جهانی هدف دلیل همین به مدرن و

 همه و دنیا نقاط همه به را غربی شدن و فهمیدن و بودن سبكِ كه است. امري شده معرفی خاص

 حد ما تا شده سازي یجهان دنیاي واقعیت در كه دانیم می اما دهد؛ می گسترش انسانی زندگی جوانب

 روابط بگوید كه نیست اي نشانه هیچ دارد و قرار فرهنگی تفاوت و فرهنگی تکثر تأثیر تحت زیادي

 موجب جهانی روابط كنند بلکه شکل یك را دنیا همه مردم توانست خواهند جهانی شدید و عمیق

 با تر نزدیك تماس در را ها و آن شود می بیشتر فرهنگی تکثرهاي و مختلف زندگی اشکال پیدایش

 در بود ممکن كه فرهنگی هاي فاصله كنند و می شدیدتر و تر عمیق را روابطشان و دهد می قرار یکدیگر

 كند. جدا هم از را «مختلف» هاي فرهنگ گذشته هاي دوره

 اتاخالقیات، اخالقی پروراندن اهمیت دلیل همین اند. به رفته ازمیان زیادي حد تا امروزه ها فاصله آن

است.  زیاد فرهنگی بسیار اختالفات و تکثرات كمك با جهانی دنیاي یك در جمعی زندگی براي سیاسی

 جهانی سطح در فرهنگی اختالفات و تکثرات این براي مناسب اخالقیات كه دارد وجود زیادي نیاز هنوز

 شوند. پرورانده
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 زندگی مختلف اشکال كه كنیم كاري باید گویند ما می فرهنگی چند اي شیوه به كه هستند افرادي

 و تجارت حد در نیاز حد تا فقط باشند و داشته وجود یکدگر از مجزا صورت به فاصله و در فرهنگی

 كسانی بمانند و جدا هم از فرهنگی لحاظ به باید مردم باشند و داشته ارتباط باهم دست ازاین مسائلی

 و بشماریم غنیمت را فرهنگی تکثر باید اگویند م می كه دارند بینافرهنگی نگاهی كه هستند هم

 است یمن خوش و مثبت نگرش بگذاریم. این اشتراک به زندگی مختلف اشکال میان باهم را چیز همه

 گیرد. می نادیده را فرهنگی مواضع میان قدرت روابط ها و درگیري از بسیاري ولی

 غربی، گرایی شمول جهان يبرا جایگزینی بیابیم یعنی ها این براي توانیم می كه جایگزینی

 گرایی فرهنگ میان حتی و گرایی چندفرهنگ

 كه است رویکردي ترافرهنگی اخالقیات از منظورم نامید و گرایی ترافرهنگ توان می كه است چیزي

 شمرد می غنیمت را فرهنگی تکثر

 است. هوشیار زیستی تجربیات و ها دانش میان قدرت رابطه به نسبت ولی

 حل مساوات رعایت با را ترافرهنگی و میان روابط توانند می فرهنگی مواضع كه تنیس این منظورم

 این میان كه بیابد را هایی راه باشد و آگاه ها دانش میان موجود مراتب سلسله به نسبت باید كنند. انسان

 هدف این كند. خب تحدید را قدرت قراردادي مراتبیِ سلسله روابط تا آن كند برقرار گفتگو مختلف امور

 به هوشیاري و شگفتی حس ساخت با میسر تواضع با فرهنگی هاي تفاوت به احترام بر عالوه توان می را

فرهنگی،  هاي تفاوت با برخورد هنگام باز ذهنی است. حفظ كم دنیا به نسبت ما دانش چقدر كه امر این

كند،  می را تالشش تمام فرد یعنی كه خوانم می عمیق سپاري گوش من آنچه یا دیگران به كردن گوش

 طی كه كسانی براي ترافرهنگی باز كند و ذهن برقرار ارتباط او با و بفهمد را مقابلش طرف حرف

 كنند. می پیدا تحول و تغییر فرهنگی تفاوت و تکثر با تعامالتشان

 میان تقابل هم و فرهنگی تکثر از استقبال هم ترافرهنگی یعنی اصول این كه رسد می نظرم به

 گذاري سیاست هر در الزم دهنده تشکیل اجزاي ها این تغییر به آمادگی و توانایی و تفاوت و درتق

 و اروپامحوري به ما ببرند اما پیش به را ما توانند می هستند كه شده جهانی دنیایی براي مناسب

 از كنیم و نرم نجهوپ دست آن با سازي جهانی با رابطه در كه باید ایم كرده عادت غربی گراییِ شمول جهان

كنیم.  حركت گرایی ترافرهنگ یعنی جایگزین این سمت به و بگیریم فاصله دار ریشه هاي گرایش این

 آورد. دستش به دردسر بدون و سریع بتوان كه نیست چیزي این

 در دانش مراتبی سلسله رابطه با مواجهه مورد در است زیرا مربوط سومم نکته به من چهارم نکته

 كارهاي هستند. اغلب محور اروپا گیري چشم طرز به اي بینارشته جهانی است. مطالعات جهانی مطالعات

استرالیا  و كانادا آمریکا، یعنی آنگلوساكسون جهان شمالی و اروپاي در ها پژوهش و نشریات حوزه، این

 از یارياست. بس محدود خیلی حوزه این دانش یعنی این است و انگلیسی غالب شود. زبان می انجام
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 تر جهانی جهانی، مطالعات داریم دوست كنیم می نگاه ایده به شوند. وقتی نمی مطرح جهانی هاي دانش

 كنند. كار باهم مختلف مواضع از افراد بلکه شود دنیا از بیشتري هاي بخش شامل تنها نه و شود

 را« جهانی راسیدموك ساختن» نام طمطراق با كمی كه كرد می اداره را اي برنامه سالی چند من

 طریق از جهانی امور را در دموكراسی از دركمان داشتیم سعی برنامه آن بودیم. در  گذاشته رویش

 دهیم. افزایش برابر هایی سنجه برمبناي دنیا مختلف مناطق در مستقر افراد با گفتگو

 ایران طور همین و یهروس اروپا، آسیا، جنوبی، آمریکاي آفریقا، از برابر افرادي تعداد همیشه ما یعنی

 تعداد بتوانیم اگر طور همین بیابیم و جهان مختلف نقاط از را افرادي اگر كه بود این ما داشتیم. ایده

 باشیم. داشته پیر و جوان برابري تعداد باشیم، داشته مرد و زن برابر

 از برآمده دانش توانست خواهیم باشیم آنگاه داشته مختلف هاي طبقه به متعلق افراد برابري تعداد

 مناطق به محدودیت و اروپامحوري از كنیم و پراكنده افراد میان برابر سطحی در را جهانی مطالعات

 این و باشیم؛ داشته متفاوتی جهانی مطالعات توانست خواهیم ماند و خواهیم مصون آنگلوساكسون

 دموكراسی به مربوط تمشکال از دیدیم. برخی «جهانی دموكراسی ساختن» برنامه در كه بود چیزي

 شوند می حل زمانی جهانی

 هاي بینش و ها نگرش ها، دانش ایستید و می دانش تولید قدرت مراتب سلسله مقابل در شما كه

 منابع، اما برساند؛ نقطه این به خوبی به را ما تواند می جهانی مطالعات رسد و می دستتان به مختلفی

 زیادند. بسیار سمت آن به جهانی مطالعات هدایت براي راه رس موجود بر هاي چالش و سیاست اقتصاد،

 بخواهیم اي بینارشته جهانی مطالعات از توانیم می ما رسم می آخر نکته به و كنم می كوتاه را سخنم

 با امروز دنیاي كه است این شود. منظورم تر فعال گذاري سیاست و گذاري هنجار لحاظ به كه

 هاي قدرت فقر، مسلحانه، هاي خشونت زیست، محیط روست. تخریب روبه بزرگی بسیار عملی هاي چالش

 غیره و فرهنگی تخریب ناپاسخگو،

 در جهانی مطالعات كه نیست منطقی چندان نظرم به هستند و اي جدي بسیار مسائل ها این

 كند. سکوت موردشان

 تجاري، هاي قهحل گذاري، سیاست فعاالن پژوهشگرانش با و شود متعهدتر جهانی مطالعات اگر

 دانشمندان و مهندسان اجتماعی، فعاالن

 وقتی باشد و داشته وجود جدي متعهدانه پژوهشی هاي فعالیت شوند. وقتی متعهدانه رابطه وارد

 نظرم دهند به هل جلو به را یکدیگر و كنند همکاري مسائل حل براي باهم فعاالن و دانشگاهیان

 درگیر جاري سیاسی مسائل و روزمره مسائل با جهانی عاتمطال پژوهشگران كه شود می خوب رسد می

 و دارد را خودش جایگاه نه. نظریه كنیم، حذف كل به را محض نظریه كه نیست این حرفم معناي شوند.
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 درگیر و متعهد باید كه قدري آن ماند و می حوزه آن در ازحد بیش گاهی جهانی مطالعات است اما مهم

 نیست. هرروزه زندگی واقعی و میدانی مسائل با

 ما كه گذاشتم. گفتم میان در شما با را اي بینارشته جهانی مطالعات روي پیش چالش پنج

 مطالعات كه است خوب كه گفتم شود و اي رشته میان تر واقعی شکلی به جهانی مطالعات خواهیم می

 بیشتر و یابد كاهش اش شمولی جهان شود و تر مقیاسی میان و كند كم اش گرایی جهان از كمی جهانی

 دانش مراتب سلسله به نسبت باید جهانی مطالعات كه كردم پیشنهاد همچنین شود. فرهنگی-ترا

 اختصاص جامعه و دنیا مختلف نقاط از برآمده هاي دانش به بیشتري فضاي كند و سعی شود هوشیارتر

 امروز دنیاي اضطراري سائلم وارد بیشتري تعهد با تواند می جهانی مطالعات كه گفتم سرانجام دهد و

باشیم  داشته بلند همتی باید ما كنم می فکر دشوارند اما بسیار و هستند بزرگی هاي چالش ها این شود.

 دهیم. تغییر را شرایط بتوانیم درازمدت در شما، همایش مثل هایی عمل ابتکار لطف به كه امیدواریم و

 ارم.د آرزوي موفقیت شما همایش ادامه براي و متشکرم
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 :ای رشته ینو علوم ورزشی از منظر ب بدنی یتجایگاه رشته ترب

 جایگاه فعلی، ملزومات و موانع
 رجبی رضا دکتر

 ه بهداشت و طب ورزشیعضو هیئت علمی گرو

 

 مقدمه  -1

به نظر  ]1[ مطرح شد 1920)میان رشتگی( كه براي اولین بار در سال  اي رشته یانتعریف واژه م

. از بین تعاریف متعددي كه براي این واژه آید یآسان ولی در عمل و اجرا، سخت و پیچیده به نظر م

تلفیق دانش؛ روش و تجارب دو یا چند حوزه ها عبارت باشد از:  آن ینتر شده است شاید ساده استفاده

همچنین فعالیت . ]2[ یعلمی و تخصصی براي شناخت و حل یك مسئله پیچیده یا مشکل چندوجه

دیگر و  يا ، ابزارها و فنون از یك یا چند رشته به رشتهها ینشها، ب عنوان انتقال روش به اي رشته یانم

ها، تلفیق دانش، روش و  ها و حوزه مشترک با سایر رشته جدید با اهداف معین و منابع رشته یكایجاد 

نیز  یتجارب دو یا چند حوزه علمی و تخصصی براي شناخت و حل یك مسئله و معضل چندوجه

 حل مسائل باهدف بلکه ندارد، معنایی خود يخود به جدید يها رشته ایجاد ینبنابرا. ]3[ است شده یمعرف

عنوان كرد كه فعالیت و پژوهش  توان یم یجهدرنت. ]5[ گیرد یم صورت چندبعدي و پیچیده

متکی باشد، آزادانه از چندین رشته  رشته یكاینکه بر  يجا بیشتر مسئله محور بوده و به اي رشته یانم

 .گیرد یبهره م تر یچیدهها و مشکالت پ جانبه مسئله علمی اصلی و فرعی براي بررسی همه

 و مشکالت مسائل، اخیر و نیز پیچیدگی يها لف دههآنچه مسلم است این است كه تحوالت مخت

 كارآفرینی و و نوآوري اجتماعی ارائه خدمات جوامع و از طرف دیگر انتظاري كه در راستاي نیازهاي

 یك به را يا ن رشته میا يها رشته و ها یتفعال گسترش و ایجاد ها وجود دارد، توسعه، دانشگاه از علمی

 يها دانشگاه یتاست. به اعتقاد برخی، مأمور كرده تبدیل عالی در جهان شآموز در كننده یینتع ضرورت

 بیستم، قرن طول لذا در. ]20[ دانند یزمانه م يها امروزي پرداختن به مسائل پیش رو و پردازش پرسش

 فنون، و ها تخصص مسائل، شدن و پیچیده گسترش موازات به ها، دانشگاه اصلی يها رسالت تحقق براي

 نوین، هاي یتفعال سایر كنار در اروپا و پیشرو آمریکا يها دانشگاه در اي رشته ینب هاي یتلفعا نگرش

 است. قرارگرفته توجه و یرشموردپذ

مهمی  بخش عنوان به اي رشته ینب هاي یتفعال نظري لحاظ به قرن، یك حدود گذشت از امروزه، پس

 با تعامل دانشگاهی در نظام .است شده یلتبد جهان برتر يها دانشگاه پژوهشی آموزشی و هاي یتفعال از

 پیچیده و متنوع نیست مسائل قادر دیگر كه است رسیده اساسی نتیجه این به صنعتی، و اجتماعی نظام

 دانشجویان،) عالی آموزش رضایت ذینفعان و كند حل يا رشته تك هاي یتفعال بر تمركز با را جامعه
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 عالی آموزش بر حاكم فضاي بنابراین،. تأمین نماید را )دولت و جامعه ها، خانواده صنعت، كارفرمایان،

 موردتوجه نوآوري و راهبرد عنوان یك به اي رشته ینپژوهشی ب و آموزشی هاي یتفعال كه كند یم حکم

 .]4[گیرد قرار ها دانشگاه و عالی مجریان آموزش و برنامه ریزان ،گذاران یاستس

 اصلی مرجع عنوان به ها از آن سوم، نسل و سبك يها گاهدانش هاي یژگیو اساس از طرف دیگر بر

 علمی كارآفرینی و فناورانه هاي یتفعال به و شده خارج خود سنتی رسالت از كه است انتظار عالی، آموزش

 ینتر مهم از یکی بر همین اساس،. ]21[بپردازند رقابتی، و یانبن دانش هاي يفناور بر تمركز و تأكید با

 باهدف يا ن رشته میا هاي یتفعال انجام عالی در حال حاضر، آموزش براي مترقی ياه سبك و الگوها

همچنین اعتقاد بر این است كه . ]3[است علمی كارآفرینی و فناورانه ، نوآوريیانبن دانش گشایی مسئله

چار جهان، د يها هاي معمول و مرسوم دانشگاهی اعم از آموزشی و پژوهشی در دانشگاه احتماالً برنامه

درسی سنتی دیگر كارایی قبلی خود را ندارند و لذا  يها اند و برنامه بحران كارایی و اثربخشی شده

نتیجه گرفت كه بحران ساختاري و نهادي در آموزش عالی به وجود آمده و دیگر ساختارهاي  توان یم

و  عالی آموزش در رسد یبه نظر م وجود ینباا .]6[قبلی را ندارند يها كارآمد قدیمی دپارتمانی دانشگاه

 در عمل و اجرا اي رشته یانم دانشگاهی يها رشته و ها یتفعال و توسعه یريگ شکل ایران، دانشگاهی نظام

این مسئله نیاز به  یجهدرنت]3[است نداشته چندانی توفیق موردنظر، يها برنامه و به اهداف نسبت

 دارد. یكالبدشکاف

 

 ایران و جهان لیعا آموزش در ها ای رشته یانم وضعیت -2

 در مسیري شمالی امریکاي و اروپا يها دانشگاه در بیستم قرن طول در اي رشته یانم مطالعات مفهوم

 شد برده بکار در امریکا 1920 دهه در بار نخستین براي اي رشته ینب واژه است. ظاهرشده هم به نزدیك

علمی باشد.  رشته یكل بر بیش از كه مشتم كند یرا معرفی م ییها ترویج و تشویق پژوهش در آنكه 

عنوان نقطه  به 1970 و 1960 يها از دهه یژهو داشته به هاي یبروند اجرایی آن فراز و نش وجود ینباا

شدن نوعی افول را تجربه كرده  اي رشته یانروند م 1980، ولی در دهه شود یعطف براي آن یاد م

 .]3[است

 اي رشته یانم و پژوهشی آموزشی هاي یتفعال توسعه و در چند دهه اخیر، مجدداً گسترش

 یافته توسعه كشورهاي در و جامعه صنعت ها، دانشگاه عالی، آموزش نظام براي مناسبی نتایج و دستاوردها

 شد یتوجهى خاص م اي رشته یاناست. در امریکاى شمالى، به م داشته اروپا و آمریکاي شمالی یژهو به

كه سرعت تکوین  رسد ی، به نظر محال ینها مرتبط بود. باا آن يها كه بیشتر بر مشکالت و چالش

به رویکردهاي تخصصى واقعی خود نرسیده است، ولى این حركت آغازشده و مانند یك  اي رشته یانم

 .]6[جهان در حال پیگیري و اجرا است يها ضرورت در دانشگاه
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 به جدي توجه براي كشور ماعیاجت و انسانی علوم محققان و در ایران نیز بنا بر توصیه اساتید

 فرهنگی مطالعات در پژوهشکده 1385 سال در "ها اي رشته یانم"نام  به اي یتهكم اي رشته یانم مطالعات

 يها دستگاه متنوع و نیازهاي جدید شناسایی منظور به ي(فناور و تحقیقات علوم، وزارت) اجتماعی و

 .شکل گرفت دانشگاهی جدید يها رشته معرفی رايب پژوهشگران و استادان با همکاري و كشور اجرایی

 .رسید مطالعاتی حوزه 15 در اي رشته یانم 229 به بعدها ،اي رشته یانرشته م 100به  ابتدا كمیته این

 زمینه این در اي نامه ینآئ نیز تهران دانشگاه آموزشی یزير شوراي برنامه در 1385بعد و در سال  مدتی

 قلمرو در آن درسی مواد كه بیشترین بود دانسته يا رشته را اي رشته ینب يها رشته كه شد تصویب

 اشکال ینتر مهم رسد یم نظر باشد، به شده انتخاب دیگر دورشته یا یك قلمرو از آن مواد بقیه و رشته یك

 .]1[است  بوده آموزشی نگاه غلبه مذكور فعالیت
 ه اي در عمد تحول انتظار كشور، نشگاهیدا نظام و عالی آموزش كلی سیستم بر كشور ما نیز بنا در

 اغلب كشورهاي دانشگاهی بومی وجود ندارد زیرا كه نظام هاي اي رشته یانم و ها یتفعال توسعه و رشد

 نظیر اي یدها و مفهوم زمانی كه تا و بوده غرب دانشگاهی الگوهاي از تقلیدي اسالم، جهان و توسعه درحال

 طور به غربی معتبر يها دانشگاه پژوهشی، در خاص موضوعات یا وزشیآم جدید يها رشته توسعه و ایجاد

 كشورها سایر يها دانشگاه در موضوعات و ها یدها آن رود ینم انتظار باشد، نشده مستقر و ایجاد كامل

 .]3[شود جاري و محقق

 الیدر ایران بتوان به عدم موفقیت شوراي ع اي رشته یانم يها شاید در خصوص عدم موفقیت رشته

براي  اي رشته یاندر تركیب علوم غربی با علوم اسالمی با راهکارهایی شبیه ایجاد م فرهنگی انقالب

(، اي رشته یانم 229ها ) اي رشته یانها در اجراي م پاسخ به نیاز جامعه اسالمی، عدم استقبال دانشگاه

 هاي یتدر فعال كشور يها هو نیز عدم توفیق دانشگا عدم ارتباط مناسب بین دانشگاه و صنعت )جامعه(

 توسعه و رشد كه گرفت نتیجه توان یم ،رو ینازا اي رشته یانم با مرتبط خدماتی و پژوهشی آموزشی،

 .]3[یستمشاهده ن قابل و چندان محسوس ایران، در ها اي رشته یانم

 يها دانشگاه در ها اي رشته یانم توسعه به این نتیجه رسد كه توان یشده م با توجه به موارد اشاره

 ییها ها بازنگري در رشته و ازجمله آن باشد یراهبردهاي مؤثرتر م و تدابیر اتخاذ و مداخله نیازمند كشور

 اند. نبوده آمیز یتاست كه از طرف وزارت مربوطه اجرا ولی در عمل موفق

 

 و علوم ورزشی بدنی یترشته ترب -3

و علوم ورزشی  بدنی یتو جهان رشته ترب دانشگاهی در سیستم آموزش عالی ایران يها یکی از رشته

ها و  و حساسیت، ورزش در حال حاضر بخش مهمی از دستور كار سازمان یتاست. به خاطر اهم

و لذا اهمیت ورزش و علوم مرتبط باآنکه  رود یها در سراسر جهان بشمار م و دولت المللی یننهادهاي ب
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 يها كم گرفت. بر همین اساس نظام دست توان یا نمباشد ر یرگذارتأث تواند یبر افراد مختلف جامعه م

عنوان  ها در سراسر دنیا این رشته به آموزش عالی دنیا نیز به این امر توجه داشته و در اغلب دانشگاه

 پویا در حال اجرا است. رشته یك

ش در كه اولین بار مدرسه عالی ورز گردد یبرم  شیپ قرن میقدمت این رشته دانشگاهی در ایران به ن

گروه  1345شد. در دانشگاه تهران نیز در سال  سیتأس 1351)خوارزمی( در سال  معلم تیدانشگاه ترب

و به امر ساماندهی دروس عملی و نیز سپس به دانشکده  سیدر دانشکده علوم تربیتی تأس یبدن تیترب

ها نیز اقدام به  دانشگاهمرور و بنا بر نیاز و اهمیت آن، سایر  ارتقاء یافت. سپس به یبدن تیمستقل ترب

صورت مستقل نمودند. رشته  و علوم ورزشی به یبدن تیترب يها ها و یا دانشکده گروه يانداز و راه سیتأس

مطرح جهان با توجه به  يها در بسیاري از دانشگاه يا رشته نیب رشته كیعنوان  علوم ورزشی به

 هرشت یی. دامنه فعالیت و كاراباشد یرخوردار مب يا ژهیكاركردهاي مهم اجتماعی و بهداشتی از جایگاه و

 يا گونه وپرورش و بهداشت فردي و اجتماعی بسیار وسیع و گسترده است به علوم ورزشی در امر آموزش

. عالوه بر این ترتیب بدنی و ردیگ یسنی را، از پیش از تولد تا دوره كهولت در برم يها كه اكثر گروه

و عوارض جسمی و روحی نیز  ها یاز بروز برخی از ناراحت رندهیگ شیپعنوان یك عامل  علوم ورزشی به

قبلی  يها یاز امراض مانند بیماري قند و نارسائ يا شده است كه از پیشروي پاره موردتوجه بوده و ثابت

عروقی جلوگیري به عمل میاورد. با توجه به اینکه هدف نهایی رشته علوم ورزشی رشد و توسعه –

است؛ بنابراین  و جسمانی یشناخت ن و جوامع در ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادي، روانجانبه انسا همه

و علوم  یشناس ، اقتصاد، مدیریت، روانیشناس چون علوم پایه، جامعه ییها از علوم مختلف از رشته

 .كند یمرتبط با تندرستی نیز استفاده م

چند رشته اصلی ازجمله: مدیریت  در كشور یبدن تیترب يها ها و دانشکده در حال حاضر گروه

 راًیمعلولین و اخ-و حركات اصالحی یشناس بیورزشی، فیزیولوژي ورزشی، رشد و تکامل حركتی؛ آس

. برخی از باشند یبیومکانیك ورزشی، روانشناسی ورزشی و ... به فعالیت مشغول م يها نیز در رشته

آناتومی، بیوشیمی، آمار و روش تحقیق، شامل:  یبدن تیترب يها در دانشکده ها شیدروس اغلب گرا

، بهداشت و طب ورزشی، رشد یشناس حركت، فیزیولوژي، روانشناسی، جامعه لیوتحل هیبیومکانیك، تجز

، آنتروپومتري، ورزش معلولین و افراد ویژه، مهندسی ورزشی، تغذیه، یشناس و تکامل حركتی، عصب

ازجمله  یبدن تیغیر ترب يها كه از علوم و رشته باشد یم درمانی و... نیاولیه، كینزیوپاتو، تمر يها كمك

 يها پزشکی، فنی، روانشناسی، علوم تربیتی، ریاضی، بیوشیمی، كامپیوتر، مهندسی و نیز رشته

جدیدتر ازجمله حقوق ورزشی، اقتصاد ورزش، كارآفرینی ورزشی، معماري اماكن ورزشی و  يا رشته نیب

اندازه نسبتاً زیاد  قوق، معماري، اقتصاد، مدیریت، كارآفرینی و ... نیز بهح يها ها و رشته ... نیز از تخصص

 .كند یاستفاده م
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)با تعدیل(  شوند یو نیز منابعی كه از آن تغذیه م یبدن تیترب يها شیدر جدول زیر برخی از گرا

 .]8[آورده شده است
 علوم سایر از تغذیه منابع ورزشی علوم در اختصاصی یها شیگرا

 پزشکی و فیزیولوژي ،هیتغذ بیوشیمی، ورزش هیتغذ تمرین، علم ورزش، لوژيفیزیو

 آنتروپومتري، ریاضیات و آمار ،آناتومی مکانیك، فیزیك، ،یشناس حركت بیومکانیك ورزشی

 تربیتی روانشناسی مدیریت، ورزشی مدیریت

 یتترب و تعلیم اخالق، معرفت، علم، فلسفه فلسفه، بدنی تربیت فلسفه و مبانی

 یپزشک روان روانشناسی، ورزشی روانشناسی

 غیره و یشناس آناتومی، عصب و فیزیولوژي ،یپزشک روان روانشناسی، حركتی تکامل و رشد حركتی، یادگیري

 یشناس جامعه و فلسفه ورزشی یشناس جامعه

 ،ارگونومی و یبخش توان پاتوفیزیولوژي، و فیزیولوژي آناتومی، بهداشت، ورزشی شناسی یبآس -اصالحی حركات

 

 
رشته علوم ورزشی كه با ادغام و تعامل خدمات مناسبی به افراد  دهنده یلدر تصویر زیر اجزا تشک

 .]9[ است شده یمعرف كنند یجامعه ارائه م

 

 

 

 

 

 



     87    ها، الگوها و روندهاي جدید توسعه میان رشتگی در ... مبانی، مفاهیم، تجربه -بخش دوم 

و علوم ورزشی از امر  بدنی یتترب یگستره فعالیت و اثربخش شود یگونه كه استنباط م همان

 هاي ینهتا ارتقاء سطح سالمت فردي و اجتماعی و كیفیت زندگی، كاهش هزوپرورش گرفته  آموزش

 بدنی یتبا اطمینان باال اذعان كرد كه ترب توان یم یجهدرمان و ... بسیار وسیع و گسترده است. درنت

 يدارد كه از علوم مختلف براي دستیابی به اهداف گوناگون و حل مشکل چندبعد اي رشته یانماهیتی م

. به همین خاطر برخی اعتقاددارند كه بحث و مطالعه كامل در خصوص موضوع كند یماستفاده 

ها و ابزارها كار بسیار دشواري  و علوم ورزشی به لحاظ وسعت و تنوع حوزه بدنی یتبه نام ترب يا گسترده

شی و علوم ورز بدنی یتدر این رابطه حتی برخی از متخصصین اعتقاددارند كه از رشته ترب. ]10[ است

تاكنون تعریف درستی صورت نگرفته و اكثر توضیحات و تعاریف در این خصوص ناقص و داراي اشکال 

.كه شاید این مسئله به گستردگی موضوعات، اهداف و نیز ماهیت میان رشتگی آن ]11[باشند یم

 مربوط باشد.

 

 
 

، ذاتاً چند ]13[و علوم ورزشی بدنی یته تربدر این خصوص برخی از متخصصین اعتقاددارند ك

. در همین رابطه برخی در خصوص جایگاه رشته، به سه قلمرو كلی باشند یم يا و چندرشته يا شاخه
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و علوم  بدنی یتبودن ترب اي رشته یاندیگري در خصوص م یدتائ تواند یاشاره دارند كه درمجموع م

 .]12[ورزشی باشد

ها و جامعه  ین( كه عموماً موضوع مطالعه آن بر روي افراد و سازماناول )سمت راست پای يقلمرو

 homo sportivusعنوان  كه این قلمرو به كند یكه از روش تحقیق كلی و عمومی استفاده م است

. قلمرو دیگر )سمت چپ باال( كه عموماً به مطالعه اجرا و عملکرد )نیرو، تعادل و شود یشناخته م

كه از ریاضی، فیزیك، بیولوژي گرفته تا  پردازد یمتعدد م يها و روش ها یكاز تکنیادگیري( با استفاده 

شناخته  homo movens عنوان كه این قلمرو به گیرند یورزشی مختلف را در برم يها مربیگري در رشته

و  یرشناسیگ . قلمرو دیگر )سمت چپ پایین( به مطالعه علوم بیولوژیکی و پاتولوژیکی، همهشوند یم

 homo medicusعنوان  و درمجموع این قلمرو به پردازد یها و مشاغل م توجه اي از حرفه داد قابلتع

دهنده  كه در كل این سه قلمرو نشان شود ی)تمرینات معمول براي سالمتی و تندرستی( شناخته م

 .]12[بودن آن است اي رشته یانو علوم ورزشی و نیز م بدنی یتگستره پوششی رشته ترب

نحوه )میزان و جهت(  ها یشمعرف عناوین/گرا اي یرهن رابطه در شکل زیر نیز شبکه دادر همی

و علوم  بدنی یتموجود در حیطه ترب يها و رشته ها یشاستفاده و اجرا )در چکیده مقاالت( هریك از گرا

لمات ها نمایانگر استفاده از ك شده است. جهت و رنگ )میزان غلظت( فلش ورزشی از یکدیگر نشان داده

 .]12[باشد یم ها یشكلیدي از سایر گرا يا و واژه
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آن است كه  یدو ورزش در ایران نیز مؤ بدنی یتمختلف حیطه ترب يها اي درسی مصوب رشتهبرنامه

در حال تحصیل در مراكز آموزشی عالی كشور بنا بر گستره استفاده از دروس و  يها اكثر رشته

 . شوند یمحسوب م اي رشته یانم ینوع وم مختلف دیگر، بهو عل ها یشها و گرا رشته يها تخصص

 
 

 شناسی یبها )فیزیولوژي ورزشی و حركات اصالحی و آس در زیر دروس تخصصی برخی از رشته

 شده است. عنوان نمونه ارائه ورزشی( به
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محسوب  اي رشته یانم رشته یكعنوان  و علوم ورزشی به بدنی یتحال، اگرچه رشته تربدرعین

( و Multi -disciplinary) يا اغلب شناخت و تعریف و تفکیك دو واژه چندرشته وجود ین، بااشود یم

و علوم ورزشی با دشواري روبرو است. اگرچه  بدنی یتدر حیطه ترب (inter-disciplinary) اي رشته یانم
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( دارند ولی sub-discipline/گرایش ) یررشتهبیش از یك ز يها از دانش و روش یريگ هر دو نیاز به بهره

 .]14[باشد یم یررشتهها و دانش از بیش از یك ز و تركیب روش یريگ نیاز به بهره اي رشته یانرویکرد م

در علوم ورزشی نیازمند تركیب منسجم و مناسب اطالعات از بیش از  اي رشته یانرویکرد م یجهدرنت

 ها یطهاز سایر ح یررشتهك یا چند زها و موضوعات حیطه علوم ورزشی با ی یك زیررشته از برنامه

دیگري  يها با متخصصین حوزه یا حوزه بدنی یتاگر متخصصین حوزه ترب یگرد عبارت . بهباشد یم

صورت یکپارچه و هماهنگ براي حل یك مشکل با یکدیگر همکاري نمایند درواقع به شکل  به

 اند. فعالیت كرده اي رشته یانم

 

 
 

یا رشته تحصیلی  یکیكه تركیب یا مشاركت دو یا چند رشته آكادماست  شده یاندر این خصوص ب

 "صنعت ورزش"درباره  اي رشته یانسمینار م يدر برگزار بدنی یتمثالً دپارتمان اقتصاد با دپارتمان ترب

تر موضوع كمك كند كه در این رابطه نیز شاید شکل زیر در كمك به درک و  به درک ساده تواند یم

 . ]15[مفید باشد تواند یو علوم ورزشی م بدنی یتترب اي رشته یانم همچنین توصیف نقش

حوزه علوم ورزشی  هاي یررشتهعالقه چندانی به تركیب و ادغام ز يا در مقابل رویکرد چندرشته

 ینبرخی از محقق .]14[ندارد. در این حالت هر رشته تمایل به فعالیت موازي با موضوعات معمول دارد

یعنی  بدنی یتاند كه چند رشتگی در ترب ز و همکارانش استفاده كرده و توضیح دادهبورویت یحاتاز توض

صورت ایزوله و مجزا از یکدیگر براي حل یك مشکل همکاري  به ها یطهاینکه محققین و متخصصین ح

علوم ورزشی براي  ها یررشتهگفت كه گروهی از متخصصین از ز توان یم یگرد عبارت به. ]16[كنند یم

دهنده  كه براي درک بهتر موضوع شکل زیر كه نشان كنند یمشکل مشترک با یکدیگر كار محل یك 
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و بازگرداندن  دیده یبمختلف براي حل مشکل ورزشکار آس يها همکاري گروهی از متخصصین از حوزه

 .]15[مفید باشد تواند یوي به ورزش است م

فقط از منظر حیطه و تخصص خود  یررشتهگفت كه در این حالت متخصصین در هر ز توان یلذا م

. سپس كند یورزشکار توجه م یكمثالً یك متخصص بیومکانیك صرفاً به تکن اندیشند یبه حل مشکل م

ممکن است  كه گاهاً كنند یهر رشته نتایج مشاهدات و تحقیقات خود را جمع و با یکدیگر همکاري م

 يها د و سهم یك بخش بیشتر از بخشدر برخی از موارد تعارض نقش بین متخصصین وجود داشته باش

 دیگر در نظر گرفته شود.

واقعی یك متخصص بیومکانیك ممکن است با یك متخصص  اي رشته یانولی در رویکرد م

در تکنیك ورزشکار به علت خستگی و یا عدم تمركز،  یجادشدهفیزیولوژي ورزشی بر روي تغییر ا

ورزشی شاید بتواند  يها یق در برخی از رشتهاگرچه فعالیت و تحق .]16[همکاري و فعالیت كنند

ها مثالً  اغلب؛ این رشته حال ین( محسوب شود ولی درعmono-disciplinaryعنوان فعالیت تك رشته ) به

ناشی از خستگی؛ از قبیل  صورت مشترک براي حل مشکالت رشته روانشناسی و بیومکانیك ورزشی به

ضعیف ناشی از خستگی با یکدیگر فعالیت و همکاري  ورزشکار به علت تکنیك دیدگی یباحتمال آس

صورت گروهی یا تیمی براي تركیب و استفاده متقابل از  به ینوع . لذا این دو رویکرد بهكنند یم

 ،نسبتاً مختلف است يها و تخصص ها یشاز گرا یباًعلمی و متدولوژیکی یکدیگر كه تقر هاي یتظرف

 .كنند یهمکاري م

اینکه انسان )ورزشکار( كه موضوع موردمطالعه حیطه علوم ورزشی است از طرف دیگر نظر به 

مطالعه  صورت منفك قابل و با توجه به اینکه اجزا انسان به شود یعنوان یك سیستم زنده قلمداد م به

صورت عمیق  درباره آن به یکدیگرعلوم مختلف الزم است كه در تعامل و تداخل با  یجهنیست درنت

مرتبط با ورزش از قبیل اجرا،  هاي یدهشده است كه پد یند. در همین رابطه عنوانمطالعه و بحث نما

و براي حل مشکل در این  شوند یصورت مجموعه در نظر گرفته م ؛ و ... بهیابیخستگی، آسیب، استعداد

 اي یهضمن درک مشتركات و مفاهیم اولیه و پا یادشده يها الزم است كه متخصصین از حوزه ها ینهزم

 .]11[ ، با یکدیگر تعامل و همکاري نزدیکی داشته باشندبدنی یته تربحوز
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میان رشتگی مانند  رشته یكمتفاوت در  يها پرواضح است كه اگر بین متخصصینی كه از حوزه

وجود  اي یهدرک درستی از مفاهیم بنیادي و پا كنند یو علوم ورزشی همکاري و فعالیت م بدنی یتترب

یافته و نیز كاربرد نتایج توسط متخصصین در آن رشته و  وتحلیل یهالً درک و تجزنداشته باشد احتما

متخصصین همکار، بر روي یکی از  ازحد یشو تمركز ب ید. لذا تأكگردد یحیطه دچار مشکل م

مختلف ورزش مثالً فیزیولوژي، بیومکانیك یا روانشناسی اگرچه ممکن است منجر به یك  يها تخصص

 .كند یلی نتایج كاربردي آن تحقیق را با تناقض روبرو منتیجه علمی شود و

 كنند یمثال بیان م عنوان تر شدن موضوع به براي روشن ]14[ در همین رابطه، چند تن از محققین

كه یك بیومکانیست و یا متخصص پزشکی ورزشی ممکن است استفاده از كاله محافظ سر را براي 

كند ولی در همان حال یك فیزیولوژیست ممکن است استفاده پیشگیري از بروز آسیب ورزشکار توصیه 

 یرابهاز این محافظ را باعث اختالل در تنظیم حرارت بدن ورزشکار تفسیر كرده و آن را زیر سؤال ببرد ز

ورزشکار را باال ببرد، از طرف دیگر یك  یباحتمال افزایش آس تواند ینظر وي این كار حتی م

اعتقاد داشته باشد كه استفاده از كاله محافظ سر باعث افزایش روحیه شناس ورزشی ممکن است  روان

براي ارائه  یجهورزشکار شده و از این طریق باعث افزایش احتمال آسیب وي گردد. درنت یريخطرپذ

 يها توصیه مناسب و مفید به ورزشکار، متخصصین حوزه علوم ورزشی باید درک متقابلی از پروسه

مختلف علوم ورزشی داشته باشند تا ضمن درک اصول بنیادي  هاي یشو گرا ها موجود در بین شاخه

عملی و كاربردي و مناسب براي رفع مشکل ورزشکار ارائه نمایند. این كار تنها زمانی  هاي یهحیطه، توص

و علوم ورزشی توسط متخصصین حوزه شناسایی و  بدنی یتمیسر است كه ریشه مشترک دانش ترب

 .]14[ مشترک وارد شود يها دوره يها فصلمعرفی و نیز در سر
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معنی و مفهوم میان رشتگی در علوم ورزشی  ]17[ و علوم ورزشی انگلیس بدنی یتازنظر انجمن ترب

عبارت است از تالش براي تلفیق و تركیب اصول تئوریك و عملی از بیش از یك حوزه ورزشی در غالب 

روه یا جامعه( در محیط ورزش. ازنظر همین و شکل هماهنگ براي حل مشکل واقعی )براي فرد، گ

 -براي این روند )میان رشتگی كردن( شامل الف:برقراري تعامل و ارتباط یازموردن يها انجمن، مهارت

مختلف ب: بازنگري در ساختار و تلفیق  هاي یشها و گرا همکاري و تعامل دانش تخصصی از رشته

براي  اي رشته یانموردنظر و ایجاد رشته جدید م يها تهعملی بین رش هاي یوهمتدولوژیکی، تئوریکی و ش

 .]17[ باشد یحل مسئله م

با تضادها و ابهاماتی  در عمل در غرب نیز گاهاً بدنی یتنحوه و كاربرد میان رشتگی ترب وجود ینباا

به نظر  ECSS2از مقاالت منتشره در مجله  گیري یجهمواجه بوده است. در همین رابطه و بنا بر نت

كه واژه میان رشتگی در علوم ورزشی بعضاً در كشورهاي اروپایی بیشتر ازنظر متدولوژي،  رسد یم

ها.  و مفاهیم بین رشته ها يو استفاده از وسایل آزمایشگاهی محقق شده است تا تركیب تئور ها یكتکن

و علوم  بدنی یتربت يها نیز انجمن دانشکده بدنی یتدر ترب اي رشته یانمثال در بعد تحقیقات م عنوان به

در  اي رشته یانم يها سال سابقه كه توجه به رشته 20عضو و نزدیك به  3000با  (ECSS)ورزشی اروپا 

 2014تا  1995و علوم ورزشی را موردتوجه قرار داده است، گزارش كرده است كه از سال  بدنی یتترب

 . ]18[ اند انجام داده اي رشته یانفعالیت و كار تحقیقاتی م بدنی یتمقاله در حوزه ترب 5تنها 

و علوم ورزشی در  بدنی یتدر حیطه ترب اي رشته یانم يها موفق رشته ياجرا رسد یلذا به نظر م

، اگرچه چند باشد یكشورهاي پیشرفته و غربی نیز از منظر آموزشی و حتی پژوهشی خیلی ملموس نم

بقیه عمل كرده باشند ولی این رویه در سایر بهتر و بیشتر از  رسد یكشور اروپایی و آمریکایی به نظر م

ازلحاظ چاپ  رسد ی. به نظر مباشد یدر حال گسترش م وجود ینكشورها هنوز خیلی عمومیت نیافته باا

مختلف و  هاي یشو علوم ورزشی در نشریات گرا بدنی یتمقاالت علمی پژوهشی در حیطه ترب

كه  باشد یلم كرده باشیم كه البته این به آن معنا نمما در مقایسه با سایر كشورها بهتر ع اي رشته یانم

صورت گرفته باشد ولی چاپ مقالت در  اي رشته ینصورت ب واقعاً به بدنی یتما در حیطه ترب هاي یتفعال

گوناگون صورت گرفته كه این امر نیاز به بررسی بیشتر  يها ها و تخصص منابع و نشریات متنوع از حوزه

 دارد.
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 .]8[ شده است در كشور ارائه
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 از حوزه علوم خارج ییها رشته رشته موردمطالعه با چهار از نتیجه این تحقق نشان داد كه هركدام

این مطالعه  .دارند ارتباط كاربردي يها رشته و پایه علوم يها رشته به متفاوت درصدهاي با و انسانی

 .]8[ داشته است انسانی علوم يها رشته دیگر با يتر گسترده ارتباط ورزشی مدیریت رشته نشان داد كه

و علوم ورزشی در عمل و اجرا،  بدنی یتعنوان یك نمونه موفق از میان رشتگی در ترب شاید بتوان به

و علوم ورزشی را در چند بخش و  بدنی یتیاد كرد كه توانسته رشته ترب از دانشگاه هاالم شفیلد انگلیس

عضو آكادمیك و  26واقعی معرفی و اجرا كند. این دانشگاه با  اي رشته یانعنوان رشته م رشته در عمل به

فیزیولوژي،  هاي یشاصلی علوم ورزشی و پزشکی شامل متخصصین در گرا هاي یطهمتخصص از ح

است كه سعی نموده  شده یلتشک يساز اسی، تغذیه، فیزیوتراپی، علم تمرین و بدنبیومکانیك، روانشن

شده پتانسیل میان رشتگی براي پرداختن به مسائل مربوط به ورزش،  اشاره يها ها و تخصص در رشته

 تمرین و بهداشت و تندرستی را ایجاد و اجرا كند.

ه است با مراكز درمانی و بیمارستانی این دانشگاه در راستاي اهداف میان رشتگی خود موفق شد

بعد از درمان پزشکی و ...( و  يها محلی ارتباط برقرار كند تا به بیماران خاص )نیازمند تمرین ورزش

براي افرادي كه داراي بیماري عروق كرنري، مولتیپل اسکلروزیس، سرطان سینه، بیماري عروق  یژهو به

و  دولتیها و مراكز  همچنین در این خصوص انجمننمایند.  دهی یسمحیطی و چاقی هستند سرو

. عالوه بر آن، این نمایند یاین دانشگاه حمایت مالی م اي رشته یانم هاي یتنیز از این فعال یردولتیغ

مرتبط كشور  يها دانشگاه در خصوص اهداف پژوهشی آتی خود با اهداف دولت ونیز سایر سازمان

مرتبط با فقر حركتی و كم  هاي یماريكه از ابتال افراد به ب كند یمثال سعی م عنوان هماهنگ است و به

سوق  یلهوس از طریق سعی در تغییر رفتار افراد جامعه به راورزشی پیشگیري نماید. این دانشگاه این امر 

 .نماید یبدنی و ورزشی و نیز ایجاد زندگی سالم و تندرست، عملی م هاي یتها به فعال دادن آن

كه تحقیقات آتی ما  كند یدرباره تغییر رفتار افراد جامعه از طریق ورزش عنوان مدانشگاه شفیلد 

باشد كه در بخش بهداشت و تندرستی، اثر فعالیت بدنی و ورزش در پیشگیري و یا  يا گونه باید به

 هاي یماريچاقی افراد جامعه، بهبود سطح سالمت روانی، سرطان و ب یلكمك به بهبود مشکالتی از قب

نیز این دانشگاه اعتقاد دارد كه از مسائل  يا عروقی موردتوجه قرار گیرند. از بعد قهرمانی و حرفه-قلبی

ها و وسایل  تغذیه و مکمل یرها گرفته تا تأث تمرینی آن يها مربوط به اجراي ورزشکاران و نیز برنامه

عنوان نمونه در  ین دانشگاه بهعنوان كرد كه ا توان یكمك تمرینی و ... را باید موردتوجه قرارداد. لذا م

توانسته استفاده كند و با  یخوب به اي رشته یانم رشته یكعنوان  و علوم ورزشی به بدنی یتخصوص ترب

مختلف  يها جامعه و نیز مراكز و بخش رسد یمختلف جامعه ارتباط برقرار نماید و به نظر م يها بخش

  .]19[ كرده باشند یددولتی و خصوصی نیز این امر را تائ
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و ورزش  بدنی یتمختلف حیطه ترب يها درسی مصوب رشته يا در ایران نیز با مروري بر برنامه

كشور، در شکل  بدنی یتترب يها فعال در دانشکده يها اذعان كرد كه اكثر رشته توان یم یراحت به یباًتقر

 ینبوده و لذا كالبدشکاف محسوب ولی در عمل و اجرا موفق اي رشته یانم يها عنوان رشته و ساختار، به

عدم توفیق در اجرایی نشدن مناسب رشته  هاي یتو بررسی دقیق در خصوص موانع و محدود

شده  ها اشاره كه در ادامه به برخی از آن رسد یو علوم ورزشی ضروري به نظر م بدنی یتترب اي رشته یانم

 است.

 

 و علوم ورزشی بدنی یتشدن رشته ترب ای رشته یانم های یتموانع و محدود -4

 ها گذاری یاستاز منظر س: 

 بدنی یتحوزه ترب هاي یعدم وجود دید استراتژیك و بلندمدت به آموزش و تحقیق در میان رشتگ -

ها و  ها و رشته ها )اغلب برنامه وزارت علوم در خصوص برنامه گیري یمو تصم یزير عدم ثبات برنامه -

 (.گردد یجدید دچار تغییر م هاي یشگرا

 در شاخه اي رشته یانبودن دانش و تخصص الزم برخی از طراحان و برنامه ریزان م عدم دارا -

 هاي یشاز گرا یالنالتحص : فارغبدنی یتو تضمین آینده شغلی براي دانشجویان ترب بینی یشعدم پ -

 اربا بازار ك ها یشها و گرا و علوم ورزشی و نیز عدم تناسب برخی از رشته بدنی یتبسیار فراوان رشته ترب

و  یشگاهیفاقد صالحیت )فاقد امکانات فنی و آزما يها ها و دانشکده مجوز دوره به دانشگاه -

و نیز عدم اعتماد بازار كار به  یالنالتحص متخصص و مدرس(. این روند باعث كاهش عدم كارایی فارغ

 .گردد یم یالنالتحص فارغ

درواقع  یالنالتحص ممکن است فارغ یتها كه درنها اي رشته یاندرسی در م يها عدم تعادل برنامه -

 را. اي رشته یانعنوان م را تحصیل كنند و نه چند رشته به رشته یكبیشتر منابع و دروس 

. در حال حاضر برخی بدنی یتترب اي رشته یانم يها عدم توجه به مقطع مهم كارشناسی در برنامه -

 شوند یالتحصیل مكتري وارد و فارغدر قاطع ارشد و د بدنی یتغیر ترب يها رشته یالنالتحص از فارغ

 داشته باشند. بدنی یتبدون آنکه مقطع لیسانس ترب

ولیکن  بدنی یتترب يها ها در رشته اي رشته یاننسبتاً مناسب براي م يها وجود سرفصل رغم یعل -

 وجود ندارد. اي رشته یانابزار مناسب براي )دانشجویان و اساتید( ایجاد پیوندهاي م

 

 علمی یئته از منظر اعضا: 

مرسوم  يها روال و موجود شرایط به عادت یگرد عبارت یا به يا تعصبات قدیمی و سنتی رشته -

 قدیمی و باسابقه. علمی یئتاز طرف اعضا ه یژهو به
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 عدم اعتماد و اعتقاد به تخصص سایر اعضا. -

و ها  ( اعضا از گروهاي یهشك و تردید نسبت به اطالعات و دانش مشاركتی و تخصصی )پا -

 خواندن یکدیگر. یفحر فن ها نسبت به یکدیگر و همه دانشکده

 

 :از منظر بازار کار 

را آماده  یالنالتحص در اسم شاید ولی در عمل فارغ اي رشته یانم يها در حال حاضر برخی از رشته -

 یردولتیغ يها دانشگاه یژهو )به دهد یپرورش م "كاره یچكاره ه همه"ها را مصداق  و آن كند یبازار كار نم

 ها(.  به علت عدم برخورداري شرایط الزم برخی از رشته

مثال بیش از  عنوان با نیازهاي كشور و بازار كار )به یالنالتحص فارغ -عدم تجانس تعداد پذیرش  -

. اطالعات اند شده یرشپذ 97دولتی در سال  يها صرفاً در دانشگاه بدنی یتدانشجوي ترب 10000

 تکمیلی در انتهاي مقاله(

)دروس كارورزي( و یا عدم رعایت جدي آن در ایجاد تعامل و  یدرس يها عدم وجود برنامه -

 .دانشجویان براي ورود به صنعت و بازار كار يساز آماده

 

 :ازنظر مراکز دانشگاهی 

در  اي رشته یانتخصصی براي مطالعات م هاي یشگاهافزارها و آزما و سخت ها یرساختعدم وجود ز -

 .و علوم ورزشی بدنی یتحیطه ترب

از رشته  يآور ها و مسئولین وزارت علوم تحقیقات و فن و باور واقعی دانشگاه یتحما عدم -

 .اي رشته یانو م دار یتعنوان رشته اولو و علوم ورزشی به بدنی یتترب

 يها ها و دانشکده مشترک با گروه علمی براي انجام كارهاي علمی یئتعدم اشتیاق و عالقه اعضا ه -

 .ها در ارتقاء و ترفیع اعضا در دانشگاه اي رشته یانم هاي یتبه فعال یازخاطر عدم تعلق امتبه  دیگر

خارج از دانشکده  علمی یئتها به اجرا و مشاركت اعضاي ه ها و گروه عدم اجازه برخی از دانشکده -

 .تحقیقی دانشجویان تحصیالت تکمیلی يها در پروژه

منابع مالی و  ینمختلف با تأم يها ن محققان در رشتهعدم وجود سازوكار مناسب در تعامالت بی -

 .آزمایشگاهی مشترک

 

 موانع و مشکالت صنفی بین وزارتین 

و علوم ورزشی )فیزیولوژي ورزش، روانشناسی  بدنی یتترب يها در حال حاضر برخی از رشته -

ها و  از رشتهبا برخی  اي رشته یانورزشی و حركات اصالحی و ...( كه ماهیت م شناسی یبورزشی، آس

 هاي یزهوزارت بهداشت و درمان پزشکی دارند محل مناقشه است كه آینده شغلی و انگ يها تخصص
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عنوان مانع و  این حیطه را با ابهام مواجه ساخته است. ضمن اینکه این موضوع اخیر به یالنالتحص فارغ

 سدي براي تعامل بین اساتید وزارتین شده است.

حمایتی مانند سازمان نظام ورزش كشور )مشابه سازمان نظام پزشکی( عدم وجود ارگان یا صنف  -

و نامعتبر  یرعلمیرشته. در حال حاضر برخی با مدارک غ یالنالتحص جهت حمایت از آینده شغلی فارغ

ارشد و دكتري  یالنالتحص و شركت در چند كارگاه و ... بازار كاري برابر یا حتی بیشتري از فارغ

 دارند. بدنی یتترب

 

 یاقدامات ضرور 

 .مرتبط يها ها و وزارتخانه جدید با هماهنگی بخش هاي گذاري یاستس -

 .میان رشتگی واقعی هاي یژگیجدید با و علمی یئته اعضاي استخدام -

با توجه به  یدرسی و توجه به موضوع مهم كارآفرینی و نیز خوداشتغال يها برنامه در تحول ایجاد -

 .ل تحصیلشده در طو كسب يها تخصص و مهارت

 .در موضوعات مرتبط در حیطه اي رشته یننشریات ب يانداز راه -

 .آموزشی در حیطه يها گروه و ها دانشکده ساختار قدیمی و غیر پویایی در بازنگري -

ها و  دانشکده هاي یشگاهجدید و یا تشویق اعضا به استفاده از آزما هاي یشگاهآزما اندازي راه  -

 .ماهیت و فعالیت میان رشتگییکدیگر با اولویت و  يها گروه

آموزشی اعم از درون دانشگاهی و بیرون دانشگاهی )اعضا وابسته( و  يها گروه میان همکاري ایجاد -

 .فشرده يها غلب دورهامدعو خارجی در  یدو اسات المللی ینحتی ب

 .معتبر كشور يها از دانشگاه یکیكامل و جامع در اي رشته ینیك گروه یا دانشکده ب یستأس -

ها در ارتقاء و ترفیع اعضا  میان رشتگی و توجه خاص به ارزشیابی آن هاي یتبر فعال یدتوجه و تأك -

 يها بین رشتگی در شاخص هاي یت. الزم به اشاره است اعمال و توجه به امتیازات فعالعلمی یئته

در امریکا  2004كه در تحقیقی كه در سال  يا گونه و نگرانی است به یدارتقاء در سراسر دنیا مورد تأك

ها در  و نیز مدیران دانشگاه علمی یئتاعضا ه يها دغدغه ینتر شده این شاخص ارتقاء ازجمله مهم انجام

 .]3[ باشد یو علوم ورزشی نیز مستثنا از این مسئله نم بدنی یتاین خصوص بوده است و رشته ترب
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 شناسی جغرافیای سیاسی ی و مفهومشناس روشتبیین 

 گامی در جهت توسعه علمی

 ینصرآباددکتر نرجس سادات حسینی 

 دكتراي جغرافیاي سیاسی، پردیس البرز، دانشگاه تهران آموخته دانش

 

 چکیده

ي اساسی كشورها توسعه علم و پیشرفت در حوزۀ آگاهی و معرفات  ها دغدغهدر جهان امروز یکی از 

پذیر دارند  شود كه ویژگی تجربی و آزمون ها گفته می . علم در مفهوم خاص، به آن دسته از معرفتاست

یري، بسیاري از علوم و معارف نظیر فلسفه، تجربه پذ ضابطه بر اساسشوند.  معرفی می science واژهو با 

 فالسافه شاوند. در نازد   ریاضیات، ادبیات، شعر، فقه، منطق و نظایر آن، از قلمرو معرفت علمی خارج می

مشاهده و آزماون اسات    بر یمبتن، علم تجربی معرفتی «معناداري»ضابطة  بر اساسپوزیتیویست علم و 

معرفات   زماره و اثباات، در   قابال آزماون  رو، هر معرفت  ینازاپذیري تجربی دارد.  و قابلیت اثبات و ابطال

مناد   جغرافیاي سیاسی كه روابط نظام شاخهشود. دانش جغرافیا و از آن میان  علمی )تجربی( قلمداد می

 سابقهعلوم قدیمی است كه  ازجملهكند، میان انسان )سیاست( و محیط جغرافیایی را بیان و تشریح می

شاود آن اسات كاه آیاا      ۀ عمر انسان در زمین است. پرسش اساسی كه در اینجاا مطارح مای   انداز بهآن 

اي سیاسی را گامی در جهت توسعه علمی قلمداد كارد.  ی و مفهوم، جغرافیشناس روشتوان با تبیین  می

جغرافیااي   توان رو، می ینازایه این مقاله، جغرافیاي سیاسی در ردیف علوم تجربی قرار دارد. فرضمطابق 

بنابراین، در این مقاله سعی بار آن  ؛ آورد به شماراي در جهت توسعه علمی  رشته یانمسیاسی را دانشی 

ي از علام جغرافیاا، دانشای در جهات توساعه علمای و       ا شااخه  عناوان  بهرا  است كه جغرافیاي سیاسی

 كارآفرینی معرفی نماید.

 

 هاکلیدواژه

 .یی، تحول اندیشه در جغرافیاي سیاسی، علم، علم تجربی، توسعة علمیاستقرا گرا
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 مقدمه -1

عناوان یکای از    به و جغرافیاي سیاسی ]1[ پردازد روابط میان انسان و طبیعت می مطالعهجغرافیا به 

جغرافیاا   .]2[كناد  سیاست( بر یکادیگر را بررسای مای   ) هاي جغرافیا، آثار دو عامل محیط و انسان شاخه

یادي در جغرافیا، اعتقاد به تأثیر بن فرضۀ عمر بشر در زمین دارد. انداز بهعلومی است كه قدمتی  ازجمله

هااي   ها و شاخه گرایش همهیتی است كه در متقابل میان رفتار انسان و محیط زندگی اوست و این واقع

جغرافیاي سیاسی و  رشتههاي مهم این دانش،  شاخه ازجملهشود.  وضوح مشاهده می فرعی این رشته به

اصلی عبارت است از بررسی نقش و تأثیر رفتار  مسئلهمطالعات ژئوپلیتیکی است. در جغرافیاي سیاسی، 

طور متقابل، آثار محیط طبیعای و انساانی بار رفتاار و     بههاي یك سازمان سیاسی بر محیط و و تصمیم

در جغرافیاي  موردنظرحکومت(. سازمان سیاسی ) ها و سازمان سیاسی فضا هاي افراد، گروه گیري تصمیم

اي و  هااي ناحیاه   شهرها، دولت بر طیف متنوعی از واحدهاي سیاسی نظیر قبیله، دولت سیاسی، مشتمل

 اي و جهانی است. هاي منطقه ها، نظام لی(، امپراتوريم) هاي سرزمینی محلی، دولت

هاا و فرمانروایاان بازرگ از     هاي فلسفی، عقاید سیاسی، مذهبی و عملکرد دولت بررسی تاریخ اندیشه

دهد كه به آثار جغرافیا و سیاست بر یکدیگر، از دیرباز توجه شده و مضاامین و   گذشته تاكنون نشان می

بودنااد؛  شاده  شاناخته راي بسایاري از اندیشامندان و سیاسااتمداران   موضاوعات جغرافیااي سیاسای، باا   

الي متون فلسفی، سیاسی، مذهبی، حقاوقی، كالمای، فقهای، تااریخی و جغرافیاایی       كه در البه طوري به

هایی نظیر دولت، سارزمین، موقعیات جغرافیاایی، شاکل و انادازه،      از گذشته، مسائل و مقوله جامانده به

اي سیاسی، امنیت، تابعیت، هویت ملی، حقوق شهروندي، تقسیمات كشاوري،  جمعیت و سرزمین، مرزه

طور مستقیم یا غیرمستقیم  دست، به ینازادهی و باالخره مدیریت سیاسی فضا و اموري  آمایش و سازمان

هاي كنونی جغرافیاي سیاسی و ژئوپلیتیاك را  یشه بسیاري از نظریهراند؛ تا جایی كه  شده یبررسطرح و 

اي مانند كنفوسیوس، الئوتساه، ساون تازو، افالطاون،      روشنی در آراي اندیشمندان و فالسفه به توان می

یرالدین طوسی، ابن خلدون، سنت آگوساتین، اكوینااس، ماكیااول، ژان بادن،     نص خواجهارسطو، فارابی، 

انروایاان  منتسکیو، توماس هابز و همچنین در متون دینی یهود، مسیحیت، اسالم و باالخره در رفتار فرم

بناابراین،  ؛ بزرگی چون كوروش، داریوش، اساکندر، ژولیاوس سازار، نااپلئون و دیگاران مشااهده كارد       

هاایی   هاي جغرافیاي سیاسی و ژئوپلیتیکی كه اكنون در اختیار ماست، حاصل مطالعات و اندیشاه  نظریه

تااریخی و   شاده اسات. بررسای    ینتادو است كه در طول تاریخ، توسط اندیشمندان بسایاري طراحای و   

ها در هر حوزۀ علمای، از ایان حیاث داراي     هاي پیدایش و سیر تحول آرا و اندیشه شناختی زمینه جامعه

 نحاوه هاي گذشاته، علال و    بر آشنایی با شرایط، اوضاع، احوال جوامع و سرزمین اهمیت است كه عالوه

ساازد.   ها را براي ماا معلاوم مای    هاي علمی و همچنین عوامل مؤثر بر پیدایش آنها و نظریه بروز دیدگاه

هااي ایان حاوزه در طاول تااریخ،      دهد نظریاه  هاي جغرافیاي سیاسی نشان می مطالعه در تاریخ اندیشه



     105    ها، الگوها و روندهاي جدید توسعه میان رشتگی در ... مبانی، مفاهیم، تجربه -بخش دوم 

هاي گوناگونی را پشت سر گذاشته و متأثر از عوامال مختلفای باوده اسات. ایان       تحوالت و فراز و نشیب

 اند از: عوامل عبارت

 هاي سیاسی؛ ایدئولوژيهاي فلسفی، دینی و  آرا و دیدگاه -

 هاي علمی؛ نظریه -

 هاي جغرافیایی؛كشف -

 انقالب صنعتی و تحوالت تکنولوژیکی؛ -

 المللی؛ ها و نیز تحوالت بین ها و جنگ تحوالت سیاسی و اجتماعی مانند انقالب -

 اقتصاد سیاسی؛ -

 هاي مواصالتی؛ مناسبات بازرگانی و توسعة شبکه -

 ؛هاي اطالعاتی و ارتباطی توسعة فناوري -

 هاي گروهی؛ رسانه -

 شدن. فرایند جهانی -

بر تعریف چارچوب مفهومی جغرافیاي سیاسی، تبیین و اثبات این هدف از انجام این پژوهش، عالوه 

ی در جهت توسعه علمی اسات. باراي   و گامموضوع است كه جغرافیاي سیاسی مصداق یك علم تجربی 

شاود و ساپس   هاي آن پرداخته می بی و بیان ویژگیاثبات این ادعا، در ابتدا به تعریف و تحلیل علم تجر

بر اصول  شود. هر معرفت علمی، مبتنیبر محتوا و مفاد جغرافیاي سیاسی تطبیق داده می ها این ویژگی

 دربردارناده پردازناد و   مستقیم به توصیف و تشریح جهاان واقعای مای    طور بهو قضایاي خاصی است كه 

؛ شاامل پدیادارهاي عینای هساتند     موردمطالعاه در آن، موضوعات اي از قضایاي اخباري است كه  دسته

تاوان انتظاار    جغرافیاي سیاسی تأكید شده است، مای  بودن یتجرببر  در این پژوهش، ازآنجاكهبنابراین، 

طور روشن به جهان عینی و واقعی ارجاع داده شاوند.   ها و قضایاي جغرافیاي سیاسی، به داشت كه گزاره

توان جغرافیاي سیاسی را دانشای تجربای در    شود كه آیا میسؤال پاسخ داده می در این پژوهش به این

هاي معرفات   یه این پژوهش این است كه با توجه به انطباق ویژگیفرضجهت توسعه علمی قلمداد كرد. 

توان این رشته را در ردیف علوم تجربی و گامی در جهت توسعه علمای   تجربی بر جغرافیاي سیاسی می

 قرار داد.

 

 روش پژوهش -2

هااي   و تحلیال  اي این پژوهش، بنیادي و نظري است. منابع آن مشتمل بر متون اسنادي و كتابخانه

 شده است. یم( تنظقیاسی -استنتاجی )فرضی -استنباطی است و در قالب روش فرضی
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 مبانی نظری پژوهش -3

 علم تجربی -3-1

ز اینکاه علام چیسات و دانشامندان چاه      براي فهمیدن مباحث علمی، باید تصویري داشته باشیم ا

فرهنگ عمید(. به علم در معناي كلای  ) ي یقین، معرفت و دانش استبه معناعلم در لغت  .]3[كنند می

 Scienceعلام مفهاوم خاصای نیاز تعبیار شاده و آن        واژهشود، اما از  اطالق می Knowledgeو عام آن 

ي اسات.  بردار قابل بهرهعلم جدید، تجربی و  ]5[است بناشدهها علم، نظامی است كه بر واقعیت ]4[است

. در برآورد كلی، علم كوششی است ]6[برداري از علم نباشد، صاحب علم نیست اگر كشوري قادر به بهره

منطقی متحدالشکل باشد. در  ازنظرحسی نامنظم و متنوع به یك سیستم فکري كه  تجربهبراي تطبیق 

هاا   نظاري طاوري همبساته باشاند كاه همااهنگی آن       جنباه هااي واحاد بایاد باا     این سیستم، تجرباه 

آیاد. آگوسات    ها پایش مای   بندي شناخت طبقه مسئلهمتقاعدكننده باشد. همراه با حجم معلومات بشر، 

. 5. فیزیاك،  4. شایمی،  3. فلسافه،  2. ریاضایات،  1كنت علوم را به شش دساته تقسایم كارده اسات.     

دام از علوم فوق، دیدگاه و ابازار شاناخت مخاتص باه     شناسی. بدیهی است هرك . جامعه6شناسی،  زیست

شاوند. در   خود را دارند. فالسفه و دانشمندان، براي آگاهی از حقایق جهان به منابع مختلفی متوسل می

گرایای سانتی    است. تا قبال از رنساانس، عقال    شده اشارهشکل زیر به سه مورد از منابع علم و شناخت 

شاد. پاس از رنساانس، نهضات جدیادي علیاه        بناي شناخت تلقی مای یه روش ارسطویی، مپا عمدتاً بر

كاه در   طاوري  گرفته شد؛ به در نظرگرایی آغاز شد كه در حل آن، تجربه و مشاهده، مبناي معرفت  عقل

 گرایان، روش اساتقرایی مبنااي كاار قارار گرفات.      یشه تجربهاندگرایان، روش قیاسی و در  یشه عقلاند

هاا، باه كاارایی     فدارانی دارند، اما میزان صحت و اعتبار هریك از این دیادگاه ها طر هریك از این دیدگاه

گارا و   عنوان ابزار شاناخت دیادگاه عقال    اساسی آن است كه عقل به نکتهابزار شناختشان بستگی دارد. 

 ینهزم ازآنجاكه تا چه اندازه قادر به كشف حقایق هستند. گرا عنوان ابزار شناخت دیدگاه تجربه حواس به

هاي علام تجربای مارتبط اسات، در اینجاا باه بررسای دیادگاه          اصلی پژوهش حاضر با ماهیت و ویژگی

ذكر است مفهوم و ماهیت  یانشاپردازیم.  می« پوزیتیویسم»ترین مکتب در این عرصه، یعنی مکتب  مهم

باه معنااي    بناابراین، اشااره  ؛ هاا نیسات  علم تجربی، صرفاً پوزیتیویستی نبوده و در انحصار پوزیتیویست

ي پاذیرش تفسایر و قرائات آناان از داناش تجربای       به معناها هرگز دانش تجربی با قرائت پوزیتیویست

است. بانی این طرز تفکار فرانسایس    گرفته شکلگرایی سنتی  نیست. این دیدگاه فلسفی، در مقابل عقل

هاابز و برتراناد    آگوست كنت، جان الک، تومااس  م( بود و بعدها آراي وي توسط 1626 -1561بیکن )

باه   1926مکتب پوزیتیویسم در سال  برجسته چهرهعنوان  راسل و دیگران دنبال شد. ردولف كارناپ به

یله وسا این مکتب،  .]7[گرفت بر عهدههاي این حلقه  وین پیوست و نقش اصلی را در بیان اندیشه حلقه

یله یکای از حاواس،   وسا  باه  داند و معتقاد اسات شاناختی اعتباار دارد كاه      شناخت را حواس انسان می
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دهد و  ، پوزیتیویسم براي فهم جهان به تجربه، مشاهده و آزمایش اصالت میلحاظ ینبددرک باشد.  قابل

 منااظره ها معتقدند گیرد. پوزیتیویست می به كارروش استقرایی را براي رسیدن به قوانین علمی و كلی 

مشااهده و   هااي قابال   هاا باا واقعیات    تقیم نظریاه یسه مسا مقاتوان با  هاي علمی رقیب را می میان نظریه

 .]8[اي كامالً عینی حل كرد به شیوه -پذیرندها را می ها آنگرایش همهكه  -طرف بی

 

 های علم تجربی ویژگی -3-2

مستقیم حسی، در داوري  تجربهشود كه  هایی اطالق می علم در معناي تجربی، تنها به دانستنی واژه

هایی  دانستنی همه در برابرگیرد؛ بلکه  اشد. علم در اینجا در برابر جهل قرار نمیشان دخیل ب یا گرداوري

همه بیرون از علام   پذیر نیستند. اخالق، متافیزیك، عرفان، منطق، فقه، اصول، بالغت و... است كه آزمون

ا تشاکیل  ي اول رباه معناا  گیرند. علم در این معنا، بخشی از علام   قرار می( و در معناي دوم آن )تجربی

هایی در این زمینه كه  ها آغاز كنیم. ما به راهنمایی توانیم تنها با داده ذكر است كه ما نمی یانشادهد.  می

اي را باید مادنظر   شده اند، چه چیزي را باید مشاهده كنیم، چه عوامل علی شناخته هاي مرتبط كدام داده

ها هماه در علاوم   {كه این9ده بگیریم، نیازمندیم}توانیم با خیال آسوده نادی یك را می قرار دهیم و كدام

 هاي خاص خود را دارد. پذیر است. هر دیدگاهی، ویژگی تجربی امکان

 

 دانشی کاربردی عنوان بهسیر اندیشه در جغرافیای سیاسی  -3-3

ها و فرمانروایاان بازرگ    هاي فلسفی، عقاید سیاسی، مذهبی و عملکرد دولت بررسی در تاریخ اندیشه

و مضاامین و   اناد  موردتوجاه دهد آثار جغرافیا و سیاست بر یکدیگر، از دیرباز  ذشته تاكنون نشان میاز گ

اناد.   شده بودهموضوعات جغرافیاي سیاسی، براي بسیاري از اندیشمندان و سیاستمداران اموري شناخته

و جغرافیاایی   الي متون فلسفی، سیاسی، مذهبی، حقاوقی، كالمای، فقهای، تااریخی     كه در البه طوري به

هایی نظیر دولت، سارزمین، موقعیات جغرافیاایی، شاکل و انادازه،      جامانده از گذشته، مسائل و مقوله به

جمعیت و سرزمین، مرزهاي سیاسی، امنیت، تابعیت، هویت ملی، حقوق شهروندي، تقسیمات كشاوري،  

طور مستقیم یا غیرمستقیم  دست، به ینازادهی و باالخره مدیریت سیاسی فضا و اموري  آمایش و سازمان

هاي كنونی جغرافیاي سیاسی و ژئوپلیتیاك را  یشه بسیاري از نظریهر كه ییجااند. تا  شده یبررسطرح و 

اي مانند كنفوسیوس، الئوتساه، ساون تازو، افالطاون،      روشنی در آراي اندیشمندان و فالسفه توان به می

سنت آگوساتین، اكوینااس، ماكیااول، ژان بادن،     یرالدین طوسی، ابن خلدون، نص خواجهارسطو، فارابی، 

منتسکیو، توماس هابز و همچنین در متون دینی یهود، مسیحیت، اسالم و باالخره در رفتار فرمانروایاان  

بناابراین،  ؛ بزرگی مانند كوروش، داریوش، اساکندر، ژولیاوس سازار، نااپلئون و دیگاران مشااهده كارد       

هاایی   ی كه اكنون در اختیار ماست، حاصل مطالعات و اندیشاه هاي جغرافیاي سیاسی و ژئوپلیتیک نظریه
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شاده اسات. بررسای تااریخی و      ینتادو یله اندیشمندان بسیاري طراحی و وس بهاست كه در طول تاریخ 

علمای از ایان حیاث     حاوزه ها در هر ها و نظریه هاي پیدایش و سیر تحول اندیشه شناختی زمینه جامعه

هااي گذشاته،    جوامع و سرزمین واحوال اوضاعایجاد آشنایی با شرایط و  بر داراي اهمیت است كه عالوه

هاا را روشان    هااي علمای و همچناین عوامال ماؤثر بار پیادایش آن       ها و نظریه بروز دیدگاه نحوهعلل و 

هاي كنونی ایان رشاته   دهد كه نظریه هاي جغرافیاي سیاسی نشان می سازد. مطالعه در تاریخ اندیشه می

هاي گوناگونی را پشت سر گذاشاته و متاأثر از عوامال مختلفای      تحوالت و فراز و نشیبدر طول تاریخ، 

هااي   هاي سیاسی، نظریاه  هاي فلسفی، دینی و ایدئولوژي اند از: آرا و دیدگاه بوده است. این عوامل عبارت

ر هاي جغرافیایی، انقالب صنعتی و تحوالت تکنولوژیکی، تحوالت سیاسی و اجتمااعی نظیا  علمی، كشف

هااي   شابکه  توساعه المللی، اقتصاد سیاسی، مناسبات بازرگاانی و   ها و نیز تحوالت بین ها و جنگ انقالب

 شدن. هاي گروهی و فرایند جهانی هاي اطالعاتی و ارتباطی، رسانه فناوري توسعهمواصالتی، 

 

 های علم تجربی بر جغرافیای سیاسی انطباق ویژگی -3-4

پژوهش بیان شد )جغرافیاي سیاسی یك علم تجربی است(، باید  دمهمقاي كه در  براي اثبات فرضیه

طاور   هاي علم تجربای را باه   اي ارائه كرد؛ بنابراین، باید نشان دهیم كه هریك از ویژگی كننده دالیل قانع

 توان در محتواي جغرافیاي سیاسی مشاهده كرد. روشن می

و آزمایش و تجربه است. مراد از تجربای   مشاهده بر یمبتن. اولین ویژگی علم تجربی این است كه 1

اي كاه مبنااي معرفات     تر، مشاهده و تجربه ي روشنبه معنا، داشتن مفهوم همگانی است. بودن ینیعو 

حال باید بررسی كرد كه این ویژگای در روش   .]10[علمی است، باید در دسترس همه و تکرارپذیر باشد

یاره زماین باه واحادهاي سیاسای گونااگون      سا  تحقیق جغرافیاي سیاسی وجاود دارد یاا خیار. ساطح    

شده است كه هریك داراي ماهیت و كاركرد خاص خود است و موجودیتی عینای و واقعای دارد؛    یمتقس

هااي جغرافیاایی    ، ایران داراي موقعیت ریاضی و نسبی مشخصی است كاه در تماام نقشاه   مثال عنوان به

مشااهده و   و اقتصادي هم نمودي عینای و قابال   سیاسی، فرهنگی، اجتماعی ازلحاظشود.  نشان داده می

بررسی دارد؛ براي نمونه، این واقعیت كه توازن و استحکام ساختاري یك دولات یاا كشاور و همچناین     

آن با توزیع عادالنة ثروت و منابع و درنتیجه، با رضایت یا نارضاایتی سااكنان    استحکام نداشتنتوازن یا 

اي عاام   افراد و قاعاده  همهیر براي پذ یقتحقمشاهده، تجربه و  قابل مستقیم دارد، امري رابطهآن قلمرو 

هاست؛ بنابراین، اگر در جغرافیاي سیاسای، درباارۀ نسابت و     كشورها و دولت همهبراي تعیین سرنوشت 

شاود، اول   ها با محیط و طبیعات بررسای مای    ها و ملت رابطة میان سیاست، اهداف، عالیق و رفتار دولت

رود، دوم آنکه درک تجرباه و   می به شمارشریح این رابطه، توصیف امور عینی و مشهود آنکه توصیف و ت

شاود. باراي    دساترس تلقای مای    افاراد میسار اسات و اماري همگاانی و قابال       هماه آن باراي   مشاهده
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اول  درجاه فاارس، قادرت    خلایج  منطقاه توان به این مثال بسنده كرد: ایران در  ترشدن بحث می روشن

مشاهده است و هم اثبات آن از طریق مطالعاه و آزماون ممکان     هم امري واضح و قابلاست. این مطلب 

هااي بیگاناه،    هایی مانند جمعیات، وساعت، خودكفاایی و اساتقالل از قادرت      است؛ زیرا با بررسی مؤلفه

تاوان باه موضاوعات و     یب، میترت ینبه همتوان این ادعا را آزمود.  داشتن موقعیت ژئواستراتژیك و... می

توان با قطعیات اذعاان كارد كاه      وارد دیگري نیز اشاره كرد كه واجد همین شرایط است؛ بنابراین، میم

جغرافیاي سیاسای   رشتهعنوان اولین شرط معرفت تجربی، در  پذیري تجربی به ویژگی مشاهده و آزمون

اي است  هفرضی به دنبال. دومین ویژگی معرفت تجربی آن است كه كاوش تجربی 2كامالً مشهود است. 

آن است كاه ببیناد آنچاه در ذهان خاود       به دنبالطوركلی، پژوهشگر  به .]11[كه شخص در ذهن دارد

گاراي   كناد، درسات اسات یاا ناه. دانشامندان تجرباه        مشااهده فارض مای    عینیات و امور قابل ینةدرزم

رواباط   فرایندهاي عینی و درک و شناخت اصول و مشاهدهپوزیتیویست معتقدند كه آغاز كاوش علمی، 

 سااده ها، روش علم منحصراً استقرایی است و قوانین علمی، حاصل تکارار  هاست. از نگاه آن حاكم بر آن

نظار از دیادگاه    صارف  .]12[ صاورت مفااهیم و اصاول كلای اسات      ها باه  مشاهدات و سپس تعمیم داده

در مطالعاات   عناوان دوماین ویژگای علام تجربای      ها، ویژگی اتکاي مشاهدات به فرضیه، بهپوزیتیویست

مشااهده   شود. این ویژگی علم تجربی، در جغرافیااي سیاسای قابال    خوبی دیده می جغرافیاي سیاسی به

هاي خاود، باه مشااهده و آزماون ماوارد      است؛ زیرا در این علم، جغرافیدانان سیاسی براي اثبات فرضیه

صاورت مشاهود رابطاة     ه بهیطه روابط سیاسی و اقتصادي كشورها كحپردازند؛ براي مثال، در  متعدد می

رؤیت است، ممکن است این فرضیه مطارح شاود كاه اگار كشاورها      ها قابل آن دوستانه بودنخصمانه یا 

شاوند و   تاري مای   اعتماد داشته باشند، وارد روابط سیاسای و دیپلمااتیکی گساترده    روابط اقتصادي قابل

با بررسای رواباط تعادادي از كشاورها     شود. جغرافیدانان سیاسی،  ها ایجاد می روابطی مستحکم میان آن

. ویژگی سوم علم تجربی 3 پردازند. یه خود در این زمینه میفرضعنوان موارد خاص، سرانجام به اثبات  به

این ویژگی علمی باه ایان    .]13[گیرد یله قانون یا نظریة علمی انجام میوس بهاین است كه تفسیر علمی، 

ها باید قانونمند و در چارچوب كلی  ها و روابط میان آن پدیده در موردمعناست كه هرگونه تفسیر علمی 

هاا و مصاادیق، محقاق بایاد تشاریح خاود را در        تر، براي تشریح نمونه و نظري قرار گیرد. به بیان روشن

نظاري   پشاتوانه اسااس و بادون    چارچوبی عام و فراگیر )قانون یا نظریه( قرار دهد؛ بنابراین، ساخن بای  

هاي زیاادي وجاود دارد؛ باراي مثاال،      ۀ تطبیق این ویژگی با جغرافیاي سیاسی، مثالعنوان نکند. دربار

سیاسای   فلسافه اندیشاه و   هاا، متناساب باا    كشورها و دولت همهساختار سیاسی »شود  وقتی گفته می

 ینباه هما  قانونی ثابت و عمومی است.  منزله بهشود كه  یقت از یك نظریة عام یاد میدر حق، «هاست آن

هاي خاص، مشامول ایان    شده است و موارد و نمونه یانبفوق، در قالب عبارت كلی منطقی  زارهگجهت، 
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عام خواهند بود. روشن است كه شکل منطقی چنین استنتاجی، قیاسای منطقای باه شارح زیار       قاعده

 است:

 
 شکل كلی قیاس استنتاجی   1شکل 

 

سرنوشت سیاسی و امنیتی كشاورها   الجیشی، در گوییم موقعیت راهبردي و سوق همچنین وقتی می

هاا و كشاورها    دولت همه در موردتوان آن را  تأثیر دارد، اگر این قاعده در شرایط واقعی صادق باشد، می

بینای مشاروط را دارد؛    . توانایی پیش1اند از:  . علم تجربی داراي سه ویژگی است كه عبارت4. به كاربرد

، «همیشاه »، «هایچ »، «هماه »كند و با كلماتی مانناد   بیان می. قانون آن نظمی همیشگی و پایدار را 2

هاا را در جهاان، نااممکن اعاالم      . قوانین علمی، وقاوع بعضای پدیاده   3شود؛  آغاز می« همواره»و « هر»

گویند. در جغرافیاي سیاسی هم اگر یك نظریه و قاانون علمای،    پذیري می كنند. این ویژگی را ابطال می

یا اكثر موارد نباشد، هرگز از ویژگی  و قابل صدق و حمل بر همه یت نباشدواجد خصلت عمومی و شمول

شود. از سوي دیگر، هر قانون ثابت و كلی كه باه توجیاه رفتاار و شارایط     مند نمی علمی و معرفتی بهره

بینی كند.  هاي بعدي را پیش پدیده همههاي مشابه و یکسان بپردازد، این قابلیت را دارد كه رفتار  پدیده

یناة رشاد و   درزمیه دارویان  نظربارزي در این زمینه است. راتزل با الهام از  مثال« فضاي حیاتی»یه نظر

هاا   كرد كه كشورها و دولت غلط تصور می به تکامل ارگانیستی دولت و كشور، دچار خطاي منطقی شد و

ا ایان نظریاه ناه    ها تابع قانون مزباور اسات، اما    ماهیتی شبیه موجود زنده دارند و رشد و مرگ حکومت

ی كننادگ  بینای  یشپا ی برخاوردار باود. درباارۀ قابلیات     كنندگ بینی یشپعمومیت یافت و نه از قابلیت 

میان رضایتمندي مردم با پایاداري و موفقیات حکومات     رابطهتوان به  حوادث در جغرافیاي سیاسی می

دولات راضای باشاند،     كاه ماردم یاك كشاور از حکومات و     اشاره كرد. در همه یا بیشتر موارد، هنگامی

شاود؛ باراي مثاال،     ید واقع مای موردتردها  ها، حکومتنارضایتی آن در صورتماند و  حکومت پابرجا می

 ازجملاه كه در ایران، مردم از حکومت پهلاوي ناراضای بودناد، حکومات پهلاوي ساقوط كارد.        هنگامی

ی و معرفتی اسات. ضاوابطی   ها و قضایاي علم پذیري گزاره هاي دیگر معرفت علمی، خصلت ابطال ویژگی
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هااي   هااي علمای از گازاره    معیارهاي كامالً مناسبی براي تشخیص گازاره  یري،پذ یقتحقمانند ابطال و 

قضاایا  »شوند و هردو ضابطه، خود نیازمند ضابطه و توجیهی فراتر هستند و آن،  غیرعلمی محسوب نمی

تاوان تاا   یري را مای پاذ  یاق تحقابطال و  هضابطحال، دو  است. بااین« هاي اولیه و بدیهی عقلیو تصدیق

ناوع   پاذیري، هار   معیار ابطال بر اساسگرفت.  به كارحدودي براي تشخیص قضایاي علمی از غیرعلمی 

ماورد یاا ماوارد     مشااهده  در صورتهاي متعدد و دقیق، ارزیابی و  یه معرفتی كه طی آزمونقضگزاره و 

اي كاه   كناد نظریاه   پوپر اساتدالل مای   .]14[د بودخالف نظریه ابطال شود، از سنخ معرفت علمی خواه

هاا   ابطال نباشد، غیرعلمی است. علم از طریق تالش براي ابطاال نظریاه   االصول از طریق تجربه قابل علی

تاوان  در ایان زمیناه مای    .]15[گیرناد  رود و دانشمندان تنها از طریاق اشتباهاتشاان درس مای    جلو می

هایی از این قبیل را  اند و نظریه ریملبر  یمبتنهارتلند و اسپایکمن  برهاي هالفورد مکیندر مبتنی نظریه

یاه سورساکی   نظرپاذیري برخوردارناد. همچناین     هایی قرار داد كه از خاصیت ابطال توان جزء نظریه می

دیویاد  « تاراكم فضاا و مکاان   »یاه  نظریاا  « تصمیم منطقهاهمیت نیروي هوایی و » بر یمبتنآمریکایی 

 یتجربا یال  باه دل طاوركلی، در جغرافیااي سیاسای     پذیري برخوردارند. به صیت ابطال، از خا]16[هاروي

ی برخوردار باشند، علمای  كنندگ بینی یشپهایی كه از خاصیت عام و شمولیت و توان  ، تمام نظریهبودن

نگاري و خصالت گزینشای آن اسات.     هاي مهم علم تجربای، جزئای   ویژگی ازجمله. 5 آیند. حساب می به

ورشادن در تااریکی و    علام و غوطاه   فادا كاردن  فلت از ایان خصالت بنیاادي، حاصالی جاز      یقین، غ به

جوانب یك پدیاده در علام جاایی     همه مطالعهگرایی و  یگر، كلد عبارت بهنما ندارد. هاي علم گویی آشفته

علاوم،   هماه كند. هایچ علمای و حتای     اي را كاوش می شمار پدیده اي از ابعاد بی ندارد. هر علمی، جنبه

گرایانه را نبایاد باا بررسای مجماوعی     كنند.البته بررسی كل ها را تحقیق نمی جوانب پدیده همههم  يرو

كاه اولای نادرسات و نااممکن اسات، دومای درسات و میسار اسات. در بررسای            یکی پنداشت. درحالی

عضاو را  یده آن گزانگارند و روابط و مبادالت  اي می را مانند عضوي از مجموعه موردنظرمجموعی، شیء 

 هام كنند؛ یعنی در اینجا هم اصل گزینش حاكم است، اماا در بررسای مجماوعی     با مجموعه كاوش می

كنناد و   اي خاص و گزیده را انتخاب مای  كنند؛ بلکه رابطه چیز را تحقیق نمی چیز با همه روابط همه همه

هااي معرفتای    رصاه كنند. در تماام تحقیقاات و ع   اي از اجزاي مرتبط بررسی می خصلت آن را در شبکه

توان گفات هریاك از پژوهشاگران     ترشدن مطلب می خورد. براي روشن جغرافیا، این ویژگی به چشم می

هاا و فضااهاي    مکاان  مطالعاه جغرافیا، متناساب باا ناوع گارایش تخصصای خاود، در بررسای و         عرصه

فیدان سیاسای، بعاد   كنند؛ براي مثال، جغرا مشخصی از فضا را مطالعه می جنبهجغرافیایی، صرفاً بعد و 

وهاوایی فضااي   شاناس، بعاد آب   سیاسی فضا، جغرافیدان اقتصادي، بعاد اقتصاادي و جغرافیادان اقلایم    

صورت  ابعاد فضاي جغرافیایی به همه مطالعهكنند و هرگز یك جغرافیدان قادر به  را مطالعه می موردنظر

شود كاه   یب، مالحظه میترت ینبد مطالعات علمی است. بودن ینشیگزي به معناتخصصی نیست و این 
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توان جغرافیاي سیاسای را یاك علام     می هاي علم تجربی در جغرافیاي سیاسی وجود دارد و تمام ویژگی

جغرافیاي سیاسی، عینیات و تجربیاات گذشاته را    عرصهآورد؛ زیرا هرگونه پژوهشی در  به شمارتجربی 

كناد.   بینای مای   پایدار براي آیناده را پایش   عرصهاي كلی در چارچوب قانونمند و گیرد و نتیجه یدر برم

شود. منظور این است كاه هار حادثاه و اتفااق      البته منظور این نیست كه همیشه از گذشته صحبت می

دارد. شاید بعضی از دالیال آن در   درگذشتهدهد، ریشه  جدید كه در شرایط ژئوپلیتیکی كشورها رخ می

بینای، بایاد از    یشقابال پا  به یك نتیجه و قانون كلی و زمان حال یافت شود، اما براي بررسی و رسیدن 

هاا  توان گذشته را كنار گذاشات. مقولاه   طوركلی، در هیچ علمی نمی گذشته و تجربیات استفاده كرد. به

هاي جغرافیاي سیاسی نیز  دارند، اما علل و عوامل در بستر زمان متغیرند. پدیده درگذشتههمواره ریشه 

است و باراي   خورده گرهآن  گذشتهستند. سرنوشت امروز و فرداي هر كشوري با نی مستثنااز این قاعده 

 رسیدن به موفقیت باید از گذشته درس گرفت.

 

 مطالعاتی جغرافیای سیاسی و نقش آن در توسعه علمی محدوده -3-5

تعریفی جامع براي حوزۀ جغرافیاي سیاسی با یکدیگر  ارائهرویکرد متخصصان جغرافیاي سیاسی در 

واحاادهاي ساارزمینی، مرزهااا و  مطالعااهتفاااوت اساات. بااه اعتقاااد گروهاای، جغرافیاااي سیاساای بااه  م

هاي  پردازد. به اعتقاد گروهی دیگر، جغرافیاي سیاسی مطالعة جریان هاي اداري و اجرایی می زیرمجموعه

ی و سیاسی است و تنها تفاوت آن با علوم سیاسای، تأكیاد و توجاه آن باه آثاار و پیامادهاي جغرافیاای       

تاري   رویکردهاي نظري گسترده كننده منعکسكارگیري فنون تحلیل فضایی است. هردو تعریف فوق،  به

تااریخ تکامال    هاایی خااص در   اناد كاه در زماان    اي و علام فضاایی   در دانش جغرافیا، جغرافیاي منطقه

، اماا  اناد  هشاد  دادهاي خاص بر دیگاري تارجیح    ایم و هریك در برهه ها بوده جغرافیاي سیاسی شاهد آن

ي مفااهیم  بارم بناا  دارد جغرافیااي سیاسای بایاد     است كه بیان مای  شده ارائهامروزه رویکرد سومی نیز 

اناد. نویساندگانی    كلیدي خود تعریف شود و این مفاهیم به اعتقاد پیروان این رویکرد، سرزمین و دولات 

عناوان   اناد. باه   می را اتخااذ كارده  اند، رویکرد چهاار  تر از جغرافیاي سیاسی تعریفی جامع ارائهی در پكه 

كنشای سیاسات و جغرافیاا و     چگاونگی هام   مطالعاه »صورت  نمونه، جان اگنیو، جغرافیاي سیاسی را به

اي از جغرافیا  كه جغرافیاي سیاسی، شاخه طوري به .]17[كند تعریف می« درواقع آثار جغرافیا بر سیاست

پاردازد. ایان دو    میاان سیاسات و جغرافیاا مای     هاي متعادد و چندگاناه،   كنشی شود كه به هم تلقی می

بینایم.   مشای را مای   ساو، قادرت، سیاسات و خاط     اصطالح، از یك پیکربندي مثلثی برخوردارند. در یك

مشی اسات. در ساوي    قدرت، درواقع متاعی است كه متضمن تداوم دو عنصر دیگر یعنی سیاست و خط

 كنیم. دیگر و درواقع در رأس مثلث، جغرافیا را مشاهده می
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 ]18[پیکربندي جغرافیاي سیاسی   2 شکل

 

 توان به سه دوره تقسیم كرد: رشته دانشگاهی را می عنوان یك جغرافیاي سیاسی به 

 تسلط: از اواخر قرن نوزدهم میالدي تا جنگ جهانی دوم دوره. 1

 1970دهه تا  1940 دههانزوا: از  دوره .2

 تاكنون 1970 دههاحیا: از اواخر  دوره. 3

 

 
 ]19[سیر تکاملی جغرافیاي سیاسی   3شکل 

 

هاي جدید از مکاتب  شوند و نظریه اي از زمان، علوم مختلف دستخوش تغییر و تحول می در هر برهه

زماان خاود را    درگذرشوند؛ بنابراین، علم  علوم می حوزهمختلف كه مورد تأیید اندیشمندان باشند، وارد 

نوردد. با این تفاوت كاه موجاود زناده در     ه كه سیر تکامل را درمیكند؛ مانند یك موجود زند تکمیل می

جااي رشاد    باازهم رود و هرچه رشد كند،  گاه از بین نمی رود، اما علم هیچ اي از زمان از بین می محدوده

تجربه طی قارون متماادي    براثرهاي جدانشدنی از علم است. جغرافیاي سیاسی، یکی از ویژگی ینادارد. 

وگوي علمی، شاید ظاهراً از جغرافیاي در هر بحث و گفت كه يا گونه بهتر شده است؛ و كامل یافته تکامل

جغرافیاا، موقعیات، قادرت و     باه سامت  هاي علمی، ناخودآگاه  نشود، ولی محتواي بحث برده نامسیاسی 

 شود. این عناصر در جغرافیاي سیاسی محورهایی كلیدي هستند. سیاست هدایت می
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آن، باید به بعضی مفاهیم و عناصر  دربارهریفی از جغرافیاي سیاسی و بیان هر مطلبی هر تع ارائهدر 

توان این مفااهیم را   ها جغرافیاي سیاسی وجود نخواهد داشت. درواقع، می كه بدون وجود آن توجه شود

 شوند. می مشاهده 6دهنده جغرافیاي سیاسی دانست. این عناصر در شکل  یلتشکعناصر 

 

 روش مطالعه و تحقیق در جغرافیای سیاسی، توسعه علمنقش  -3-6

مساتقیم باا پدیادارهاي واقعای      مواجاه هاي میدانی و  هاي جغرافیایی، از نوع پژوهش اغلب پژوهش

میادانی   مطالعهوضوح مشاهده كرد؛ زیرا  ها را به توان این ویژگی سیاسی جغرافیا می شاخهاند. در محیط

هاي مختلف ماهیت سیاسی فضا، امري معقول و كاامالً میسار اسات.     واحدهاي سیاسی و جنبه در مورد

هااي   هاي ذهنی و دیگار روش  هاي عینی از طریق مطالعات میدانی و تفاسیر و تحلیل در این رشته، داده

روناد و درنهایات، باه اصاول و      می به كارعنوان منبعی براي تحلیل  شوند، سپس به آوري می علمی جمع

یاب، در  ترت ینباد شاوند.   هاا و قضاایاي كلای منتهای مای      جغرافیایی در قالب گازاره یافته  یمتعمقوانین 

هااي مشااهداتی و    هاي ذهنی و هم از شیوه هاي قیاسی پژوهش و تحلیل جغرافیاي سیاسی، هم از روش

شود. اساتدالل قیاسای، از طریاق     آمده، در مقیاسی وسیع استفاده می دست هاي تجربی و نتایج به آزمون

كناد. اساتدالل اساتقرایی نیاز از      كلی مانند تئوري و فرضیه، مجهاوالت جزئای را كشاف مای    معلومات 

در  .]20[كناد  ها، حکم كلی را اساتنتاج مای   هاي تجربی و برقراري ارتباط بین آن معلومات جزئی و داده

-باه هااي   سروكار داریم؛ بناابراین، تبیاین  « محیط جغرافیایی»و « انسان»این رشته با دو عنصر اساسی 

ایان برداشات كاه     هااي غاایی هساتند.    هاي علی و تبیین ة تبییندودستكاررفته در آن، مشخصاً شامل 

نقاش مهمای دارد،    موقعیت جغرافیایی و نسبی یك كشور در سرنوشت اقتصادي، سیاسی و امنیتای آن 

انساان در رأس رواباط محیطای     ازآنجاكاه اسات، اماا    موردبحاث طور نسبی در چارچوب نظاام علای    به

نفع است و با توجه باه عالیاق و اهاداف و مناافع خاود، در محایط        و در این رابط موجود ذي رارگرفتهق

هاا( از ناوع    ناچار باید تحلیل و تبیین رفتار انسان )جواماع و دولات   كند، به جغرافیایی دخل و تصرف می

علای و  »ل دو ناوع  توان گفت تبیین و تشریح علمی در جغرافیاي سیاسی، شاام  غایی باشد؛ بنابراین، می

شاود،   هاي استقرایی و قیاسی استفاده می زمان از شیوهدر این حوزه، هم ازآنجاكهاست. همچنین « غایی

البتاه  ) ماوارد جزئای   مشااهده اسات. در ایان روش، از   « اساتنتاجی  -فرضای »باید گفت روش این علم 

طاور  رساند و باه   ول كلای مای  هاي خاص، به قوانین و اصا  یافته تعمیم ها( ومشاهدات مسبوق به فرضیه

باراي   .]21[كنناد  متقابل، از اصول و قوانین كلی، به نحو قیاسی موارد و مصادیق جزئای را تشاریح مای   

شادن، حاكمیات    جهاانی » توان از مثال زیر كمك گرفات:  تشریح مطالب فوق در جغرافیاي سیاسی می

چناین   «اساتقرا  –قیااس »اختی دساتگاه شان   بر اساستبیین این گزاره « دهد. كشورها را فرسایش می

 است:
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 ]22[منبع: 

 الف( استقرا

 «شده است. A شدن اقتصاد، سبب تضعیف حاكمیت ملی كشور جهانی»

 «را فرسایش داده است. B شدن، حاكمیت كشور اقتصاد، جهانی عرصهدر »

 «را فرسایش داده است. C شدن اقتصاد، حاكمیت كشور جهانی»

 
 شدن، حاكمیت ملی كشورها را فرسایش داده است. نتیجه: جهانی

 ب( قیاس

 شدن، حاكمیت ملی كشورها را محدود ساخته است. مقدم: فرایند جهانی( )كبري

 شدن است. فرایند جهانی تالی: ایران یکی از كشورهاي متأثر از( )صغري

 است. شدن، حاكمیت ملی ایران را محدود ساخته نتیجه: فرایند جهانی

 
هااي   اند، روش قیاسی )پاژوهش اگرچه هردو روش استقرا و قیاس در تحقیقات علمی داراي اهمیت

از اهمیت بیشتري برخوردارند. در مقابل این روش استدالل و تحلیل، ممکان  ( فرضیه و نظریه بر یمبتن

ست و اصاوالً  است این شبهه مطرح شود كه هیچ واحد سیاسی در زمین، مشابه واحد سیاسی دیگري نی

هاي مشابه سخن گفت؛ بنابراین، امکان دستیابی به  توان از موضوعات و پدیده در جغرافیاي سیاسی نمی

باه  یاب،  ترت ینباد خصوص از نوع علی وجود نادارد.  هاي كلی و ثابت به ها و تبیین روش استقرا به گزاره

 بامالحظهاز جغرافیدانان برجسته،  و بعضی دیگر رسد كسانی مانند رونالد جانستون و هارتشورن می نظر

هااي اساتقرایی و    خصوص در بخاش انساانی آن، باه تحلیال    ها و نبود تشابه در جغرافیا به همین تفاوت

 شابهه پاسخ به  اند. یده تردید نگریسته و به رد و انکار آن پرداختهددرنتیجه ماهیت قانونمند جغرافیا به 

پذیر نیست، اماا باراي رفاع    مبسوطی است كه در اینجا امکان دار و ذكرشده، نیازمند طرح مباحث دامنه

هااي   توان به این پاسخ اجمالی اكتفا كرد كه هیچ مانعی وجود ندارد كه براي تبیین پدیده این شبهه می

پاذیري   ها را كه قابلیات مشااهده   هاي كلی جغرافیاي سیاسی، آن دسته از پدیده سیاسی و تنظیم گزاره

 قیاسی استقرایی

هاي حاصل از مشاهده یافته بینی و تبیین پیش   
 

ها قوانین و نظریه  
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هااي علای بررسای     وس و قابل ارزیابی كمی هستند، در چارچوب تحلیلی و تبیاین بیشتري دارند و ملم

هاي كیفی و ناملموس دارند، از طریق تحلیال و   ها را كه خصلت كنیم و برعکس، آن بخش از ابعاد پدیده

ایان، اساسااً وجاود مصاادیق و      بار  حساب احتماالت مطالعه كنیم. عالوه بر اساسهاي عقلی و استنتاج

شمار در زمینه قوانین مربوط به علوم حقیقی )فلسافه، ریاضایات، فیزیاك، نجاوم      هاي مشابه و بی نمونه

هاا،   شناسی، اقتصاد، حقوق و نظاایر آن  علوم اعتباري نظیر جغرافیا، جامعه در موردو...( صادق است، اما 

كاه در علاوم    طاوري  هها و قضایا لزومی نادارد؛ با   گزاره قانون بودنشمار براي كلیت یا  وجود مصادیق بی

 رابطاه اعتباري، چنانچه حتی یك قضیه و گزارۀ شخصی داشته باشیم كه میان موضاوع و محماول آن،   

هاا و قضاایاي    تعمیم به گازاره  شخصی در حکم یك قانون و قابل گزارهعلی و معلولی برقرار باشد، همان 

یایی ایران عاملی مؤثر در افازایش  شود موقعیت جغراف كه گفته میطور مثال، هنگامی به ]23[دیگر است؛

عنوان موضوع گزاره و افازایش قادرت    قدرت ملی این كشور است، میان دو متغیر موقعیت جغرافیایی به

مزبور نااظر باه یاك كشاور      گزاره باوجودآنکهشده است.  یانباي علی عنوان محمول جمله، رابطه ملی به

است و قابلیت حمل بار تماام كشاورهاي دیگار را      خاص )ایران( است، در حکم یك قاعده و قانون كلی

 دارد.

 

 گیرینتیجه -4

معرفات   زماره و اثباات، در   قابل آزموندهد كه با توجه به اینکه، هر معرفت  یمنتایج تحقیق نشان 

مناد   جغرافیاي سیاسی كه روابط نظام شاخهشود. دانش جغرافیا و از آن میان  علمی )تجربی( قلمداد می

 سابقهعلوم قدیمی است كه  ازجملهكند، یاست( و محیط جغرافیایی را بیان و تشریح میمیان انسان )س

توان باا   آیا می» بود كهۀ عمر انسان در زمین است. پرسش اساسی كه در اینجا مطرح شد این انداز بهآن 

 یجنتاا « ی و مفهوم، جغرافیاي سیاسی را گامی در جهت توساعه علمای قلماداد كارد.    شناس روشتبیین 

آن  تاوان  مای  دهد با توجه به اینکه، جغرافیاي سیاسی در ردیف علوم تجربی قرار دارد، یمتحقیق نشان 

 آورد. به شماراي در جهت توسعه علمی  رشته یانمرا دانشی 
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ای از  تجربه گیری کارآفرینی: و جهت ای رشته انیمآموزش عالی با رویکرد 

 دانشگاه کالرکسون وکار کسبدانشکده 
 زاده یخشمحمد 

 استادیار گروه آموزشی مدیریت بازرگانی، دانشگاه بجنورد

 

                             چکیده

آموزش عالی باا   معرفی الگویی موفق از توسعه باهدفاین مقاله با استفاده از روش مطالعه موردي و 

است. در این مقالاه نخسات    شده ینتدودانشگاه كالركسون  وكار كسباي در دانشکده  رشته یانمرویکرد 

، اناداز  چشم یژهو بهاي و كارآفرینی در سند راهبردي این دانشکده و  رشته یانمبه بررسی جایگاه رویکرد 

هااي   اسات. ساپس دوره   شاده  پرداخته هاي متمایز آن هاي محوري و شایستگی یت و ارزشمأموربیانیه 

الگوبرداري بهینه، رشته مهندسای و مادیریت از    منظور بهاند.  یدهگرداي این دانشکده معرفی  رشته یانم

 یلتفصا  باه اي آن  رشاته  یاان مهااي   مختلاف ایان دانشاکده انتخااب گردیاده و سرفصال       هاي دوره یانم

انشاکده در راساتاي تارویج و نهادیناه كاردن      است. همچنین به اقادامات ایان د   قرارگرفته یموردبررس

است. در پایان نیز به آثار و نتایج این رویکرد در توسعه مهارت افزایای و پتانسایل    شده اشارهكارآفرینی 

 است. شده پرداختهاین دانشکده  آموختگان دانشیري اشتغال پذ

 

 هاکلیدواژه

 ، كارآفرینی، مهندسی، مدیریت.  سونككالر، دانشگاه وكار كسباي، دانشکده  رشته یانمرویکرد 
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 مقدمه -1

یکای از بهتارین    عناوان  باه  1دانشاگاه كالركساون   وكار كسبیکی از دالیلی كه باعث شده دانشکده 

در ایالت متحده آمریکا شناخته شود ایان اسات كاه ایان دانشاکده رویکاردي        وكار كسبهاي  دانشکده

هاي كارشناسی و كارشناسای ارشاد ایان     كند. رشته دنبال می اي و متفاوت را انتخاب كرده و رشته یانم

هااي بیارون از كاالس     هاي كالسای و تجرباه   دانشکده به این دلیل مطرح و برجسته هستند كه آموزش

است كه  شده یطراح يا گونه بهو كارآفرینان اصیل  وكار كسبدرس با مشاركت بهترین اساتید و رهبران 

ها به دنبال دانشجویانی هستند  هاي جهان پاسخ دهد. این شركت ین شركتنوآورتر موردنظربه نیازهاي 

هاي مختلاف درآورناد و فراتار از مرزهااي سانتی بازاریاابی،        هایی را از دل افراد و زمینه كه بتوانند ایده

 الملل و ارتباطات سازمانی گام برداشاته و فناون نااب    ینباقتصاد، مالی، حسابداري، منابع انسانی، روابط 

ین جهااانی، تااأممبتکرانااه در حااوزه فناای مهندساای، ماادیریت زنجیااره    يا گونااه بااهرا  وكااار كسااب

 .[1]یرند گ كار بههاي اطالعات و غیره  ها و سیستم هاي مالی، تحلیل داده وتحلیل یهتجز

شاود. دانشاجویان ایان     در دانشگاه كالركسون چنین نوعی از آموزش با رویکرد كارآفرینی ارائه مای 

هاي موردنیاز براي خادمت در   تفکر، مهارت و تجربه دهنده نشاناي كه   و رزومه نفس اعتمادبهبا  دانشگاه

ساال اول   5درصد از آناان طای    95كه  يا گونه بهشوند؛  یل میالتحص فارغهاي شغلی عالی است،  فرصت

 د.  شون هزار دالر مشغول به كار می 57التحصیلی در مشاغل مناسبی با درآمدي معادل  فارغ

 2آمریکا است و در پوتسدام ایالت نیویاورک  متحده یاالتاهاي مطرح  این دانشگاه كه یکی از دانشگاه

نفر  4000اي مهندسی و مدیریت بیش از  رشته یانمتاكنون در رشته  1958واقع گردیده است، از سال 

هااي   در سامت  هاا  آننفار   5التحصیل فعال آن، یکای از   نفر فارغ 3100التحصیل داشته است و از  فارغ

 .[2]مهمی مانند ریاست، مدیرعاملی یا شریك تجاري مشغول فعالیت هستند 

 

 وکار کسبارکان راهبردی دانشکده  -2

یاري كارآفریناناه از ساند راهباردي دانشاگاه      گ جهات اي و  رشاته  یاان مبا عنایت به اینکاه رویکارد   

ایان   وكاار  كسبهاي دانشکده  ت و ارزشیمأمور، انداز چشمت گرفته است، در این بخش، أكالركسون نش

 شود. دانشگاه ارائه می
 

 وکار کسبدانشکده  انداز چشم -2-1

اي در  رشاته  یاان مهاي آموزشای   یك رهبر و پیشرو در دوره عنوان بهما به دنبال توسعه شهرت خود 

ر و گساترش  هاي مرتبط با بازا و مدیریت مهندسی هستیم. ما به دنبال شناسایی و رشد دوره وكار كسب
_____________________________________________________________ 
1- Clarkson University School of Business 

2- Potsdam, New York 
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هاي آموزشی خود و تعامالت هدفمند  مرزهاي دانش در این حوزه هستیم. ما به دنبال بهبود ارزش دوره

ي از دانشاجویان،  مؤثرهاي  هاي یادگیري و خلق شبکه دانشجو، دانشکده و استاد و فراهم نمودن فرصت

یاك   بااهم ن هستیم. ایان ماوارد   یالن، كاركنان، اساتید و همچنین كارفرمایان و سایر ذینفعاالتحص فارغ

 .[2]نماید  هایی جامع و فرهیخته فراهم می تربیت انسان باهدفرا  فرد منحصربه یآموزش تجربه
 

 وکار کسبیت دانشکده مأموربیانیه  -2-2

. ما دانشاجویانی  یمكاركنو فناوري، با یکدیگر  وكار كسب یختندرآمما براي خلق و توسعه دانش، با 

ي خالقانه و نو از ها حل راهدهند و به دنبال  دهیم كه مرزهاي رشته را گسترش می می وپرورش آموزشرا 

 .[2]كنند  ابتکاري هستند و در یك محیط جهانی فعالیت و پیشروي می مسئلهطریق حل 
 

    وکار کسبهای دانشکده  ارزش -2-3

ی، رساان  خادمت تناوع،   هاي دانشگاه كالركسون )كار تیمی، مراقبت، صداقت، بیانش،  عالوه بر ارزش

 ویژه به اصول زیر پایبند هستیم:  طور بهو پشتکار( ما  كوشش رشد،

 هاي یادگیري تجربی فراهم نمودن فرصت -

 اي به یادگیري رشته یانمخلق یك رویکرد  -

 توسعه رویکردهاي جهانی -

 تقویت تفکر كارآفرینی و نوآوري -
 

 وکار کسبهای متمایز دانشکده  ویژگی -2-4

دانشاگاه كالركساون، مادیرعامل،     وكار كسبیل دانشکده التحص فارغت كه یکی از پنج تصادفی نیس

یاري  گ جهات اي و  رشاته  یاان ممدیر ارشد یا مالك یك شركت است. ایان دانشاجویان نتیجاه رویکارد     

كارآفرینی و مزیت رقابتی این دانشگاه در حوزه یکپارچگی و نوآوري هستند. دانشاجویان ایان دانشاگاه    

آنچاه دانشاکده    یطاوركل  باه شاوند.   حمایات مای   وكاار  كسبموفقی از نسل جدید رهبران توسط جمع 

 :    كند عبارت است از كالركسون را متمایز می وكار كسب
 

 وکار آموزش واقعاً یکپارچه کسب -2-4-1

وكاار ایان دانشاگاه آیناه تماام نمااي روشای اسات كاه           هاي كسب در رشته شده ارائههاي  سرفصل

به یك بازاریااب   شدن تبدیلیك دانشجو براي  مثال عنوان بهكنند.  قعاً به آن شیوه كار میوكارها وا كسب

هااي   اثربخش و كارآمد عالوه بر اصول بازاریابی به دانش مالی، عملیات و حسابداري هم نیااز دارد. دوره 

وكاار )از   ساب تواند با درک جامعی از فرآینادهاي ك  است كه دانشجو می شده طراحی اي گونه بهآموزشی 
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 كساب  هام هاا و تجرباه موردنیااز را     هاي زنجیره تأمین جهانی( مهاارت  فناوري اطالعات گرفته تا شبکه

 نماید.
 

 یادگیری از طریق عمل -2-4-2

یل التحصا  فاارغ شود. همه دانشجویان قبل از اینکاه   سال اول آغاز می باتجربههاي این دانشگاه  دوره

سعه یك محصاول یاا خادمت جدیاد درگیار شاوند، آن را باه یاك         بایست در پروژه چالش تو شوند می

انادازي كنناد. ایان ناوع درگیار شادن و كساب تجرباه          راه وكاار  كسبگذار عرضه نمایند و یك  یهسرما

هااي یاادگیري    هاي بعدي مقاله در خصوص فرصت اي، روش زندگی در كالركسون است. در بخش  حرفه

 مطالعاتی خارج از كشور بیشتر صحبت خواهیم نمود.تجربی مانند كارآموزي، كارورزي و فرصت 
 

 شدن جهانی -2-4-3

هاااي فرهنگاای حاااكم باار  از تفاااوت اول دسااتموفقیاات در بااازار جهااانی مسااتلزم درک درساات و 

بایسات یاك    می وكار كسبدر جهان است. به همین دلیل تقریباً همه دانشجویان دانشکده  وكارها كسب

این امر از طریق گذراندن یك نیمسال تحصیلی در خارج یا یك سافر   تجربه جهانی را كسب نمایند كه

 یابد. جهانی تحقق می وكار كسبعلمی در قالب برنامه  مدت كوتاه
 

 پیوستن به یک جامعه حامی و موفق -2-4-4

باه   قبالًمعتبر كه شخصاً و  علمی یئتهدانشجویان در كالركسون تنها نخواهند بود. عالوه بر اعضاي 

هستند، مشاوران علمی نیز وجاود دارناد كاه باه دانشاجویان در تحقاق        مند عالقهدانشجویان موفقیت 

یاري از  گ بهرهكنند. بخش خدمات شغلی یك واحد بسیار ارزشمند است كه با  اهداف آموزشی كمك می

 .[2]كند  شغل مناسب به دانشجویان كمك می یافتندریك شبکه گسترده و پرانگیزه، 
 

 وکار کسبهای دانشکده  ای میان رشتهه معرفی دوره -3 

هاا باا مشااركت رهباران      دانشگاه كالركسون واقعااً متماایز هساتند. ایان دوره     وكار كسبهاي  دوره

اي و با تركیبی از دو یا چند رشته دانشگاهی كاه باعاث    رشته یانمهاي صنعتی پیشرو رویکردي  شركت

هااي   . برخای از ایان دوره  [3]اناد   ی گردیاده شاود طراحا   هاایی مای   اثربخشی و پویایی زیاد چنین دوره

 :   از اند عبارتاي  رشته یانم

 هاي مدیریت، مهندسی، علوم پایه و فناوري( دسی و مدیریت )تركیبی از رشتهرشته مهن .1

 هاي بازاریابی، مدیریت، فناوري و اقتصاد( رشته نوآوري و كارآفرینی )تركیبی از رشته .2

 هاي فناوري، مدیریت و عملیات( )تركیبی از رشته ها رشته هوش تجاري و تحلیل داده .3



     123    ها، الگوها و روندهاي جدید توسعه میان رشتگی در ... مبانی، مفاهیم، تجربه -بخش دوم 

هااي فنااوري، مادیریت و     وتحلیل ماالی )تركیبای از رشاته    هاي اطالعات و تجزیه رشته سیستم .4

 عملیات(

 هاي عملیات، بازاریابی، فناوري و اقتصاد( رشته مدیریت زنجیره تأمین جهانی )تركیبی از رشته .5

 هاي مالی، حسابداري، فناوري و اقتصاد( ركیبی از رشتهوتحلیل مالی )ت رشته اطالعات و تجزیه .6

هاا اداماه دهناد و در     هاي تخصصی مختلفی را در هر یك از این رشته توانند گرایش دانشجویان می

هااي   جهاانی، تجرباه ساال اول، كاارآموزي و فرصات      وكار كسبهایی مانند برنامه  طول تحصیل از دوره

( ایان  MBA) 1وكاار  كساب هااي كارشناسای ارشاد     شوند. دوره می مند بهرهكارورزي براي كسب تجربه 

را باا   وكاار  كسباست و بهترین اقدامات مدیریت  شده یطراحاي  رشته یانمدانشگاه نیز با همان رویکرد 

 از: اند عبارتها  اي از این دوره رویکردي جهانی، پایدار و مبتنی بر فناوري ادغام نموده است. نمونه

   MBAساله  دوره یك -

- MBA دوساله( زیست محیط( 

 جهانی MBAساله  دوره یك -

-MBA مهندسی 

- MBA  حسابداري 

- MBA ( وقت پارهمجازي) 

 كارشناسی ارشد مدیریت مهندسی   -

كه در این دانشکده وجود دارد، در ادامه  وكار كسباي مدیریت و  رشته یانمهاي مختلف  از بین دوره

 پردازیم. و مدیریت میتر رشته مهندسی  به بررسی دقیق
 

 ای مهندسی و مدیریت رشته یانمبررسی رشته  -4

یري در یاك  پاذ  انعطااف به پویایی و  مند عالقهیدئال براي افراد ا رشته یكرشته مهندسی و مدیریت 

پاساخگویی   منظاور  بهو  1954سال مسیر شغلی است كه به رهبري و فناوري تمركز دارد. این رشته در 

هااي قاوي در زمیناه مهندسای و مادیریت،       صنایع به افرادي با مجموعاه مهاارت   زونروزافبه تقاضاي 

ي گردید. دانشجویان این رشته براي مواجهه شدن با تحاوالت ساریع فنای و مادیریتی در یاك      انداز راه

هاي مدیریت عملیات، مادیریت   اي در زمینه  شوند. هدف این رشته تربیت افرادي حرفه سازمان آماده می

ین و كااارآفرینی فناورانااه اساات.  تااأمهاااي زنجیااره  مهندساای فراینااد، یکپااارچگی سیسااتم  پااروژه،

 گیرند كه چگونه:  اي یاد می رشته یانمیالن این رشته التحص فارغ

 مانند مهندسان فکر كنند؛   -

_____________________________________________________________ 
1- Master of Business Administration 
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 مانند مدیران فکر كنند؛ -

 با مهندسان، مدیران و سرپرستان ارتباط برقرار نمایند؛ -

 استفاده كنند. وكار كسبر هاي مهندسی د از تصمیم -

كاار  یل این رشته هم داراي مدرک مهندسی است و هم مادرک مادیریت؛ لاذا هام از     التحص فارغ درواقع

 .[4]با فناوري و همچنین جسارت الزم براي رهبر شدن را دارد  كار كردنبرد و هم از  با افراد لذت می كردن

 [2]اي  رشته یانمرد رشته مهندسی و مدیریت با رویک يها سرفصل( 1شکل )

 

 های رشته مهندسی و مدیریت معرفی سرفصل -4-1

اسات دانشاجویان ایان رشاته دروس مختلفای را در       شاده  داده( نشاان  1كه در شاکل )  طور همان

 گذرانند:   هاي زیر می زمینه

 درس آزمایشگاهی علوم پایه( 4درس در ریاضیات،  5دروس ریاضیات و علوم پایه ) -

 درس( 7) وكار كسبدروس  -

 6گیارد )  بهره می وكار كسباي كه از اصول مهندسی و فناوري در حل مسائل  رشته یانمدروس  -

 درس(

 درس مانند سمینار كتبی و سخنرانی عمومی(   2سایر دروس ) -

 درس( 7دروس كسب تجربه مشترک ) -

 درس( 5دروس اختصاصی گرایش )حداقل  -

هااي تحصایلی مختلاف     ریت در ترم( دروسی كه دانشجویان رشته مهندسی و مدی1در جدول ) -

 است. شده ارائهبایستی بگذرانند 
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 1شکل 

 

 [2]بندي دروس رشته مهندسی و مدیریت  برنامه ترم   1جدول 

 تعداد واحد عنوان درس تعداد واحد عنوان درس

 ترم دوم ترم اول

 اي بر حسابداري مالی و مدیریتی  مقدمه -

 طراحی و نوآوري مبتنی بر كار تیمی -

 سمینار دانشگاهی -

 (1محاسبات ) -

 (1شیمی ) -

 سمینار سال اول -

3 

 

3 

 

3 

3 

4 

- 

 هاي اطالعاتی شركت سیستم -

 كارآفرینی فناورانه -

 (2محاسبات ) -

 شناسی روان -

 (2شیمی ) -

3 

 

2 

3 

3 

4 
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 ترم چهارم ترم سوم

 اصول اقتصاد و اقتصاد مهندسی -

 حقوق و جامعه -

 یلمعادالت دیفرانس -

 رفتار سازمانی -

 (1فیزیك ) -

 (1درس اختصاصی گرایش ) -

3 

 

3 

3 

3 

4 

2 

 آمار و احتماالت -

 مدیریت پروژه -

 دروس عمومی -

 استاتیك -

 (  2فیزیك ) -

 (2درس اختصاصی گرایش ) -

3 

3 

3 

3 

4 

2 

 
 ترم ششم ترم پنجم

 (3محاسبات ) -

 مدیریت مالی -

 علم الکتریسیته -

 تحقیق در عملیات -

 اي درس اختیاري حرفه -

 (1درس حوزه دانش ) -

 (3درس اختصاصی گرایش ) -

3 

3 

3 

3 

3 

3 

2 

 معادالت دیفرانسیل -

 علم مواد -

 اصول بازاریابی -

 مکانیك سیاالت -

 سخنرانی عمومی -

 (2درس حوزه دانش ) -

 ( 4درس اختصاصی گرایش ) -

3 

3 

3 

3 

3 

2 

3 

 ترم هشتم ترم هفتم

 فرایندطراحی و مهندسی  -

 ترمودینامیك -

 مدیریت عملیات و زنجیره تأمین -

 اي درس اختیاري حرفه -

 (5درس اختصاصی گرایش ) -

 درس اختیاري -

 اي تجربه حرفه -

3 

3 

3 

 

3 

3 

2 

- 

 مشی و استراتژي سازمان خط -

 مدیریت پروژه -

 مدیریت كیفیت و شركت ناب -

 اي درس اختیاري حرفه -

 (6درس اختصاصی گرایش ) -

 تجربه جهانی -

3 

3 

3 

3 

 

3 

- 

 

 یری کارآفرینیگ جهتهای رشته مهندسی و مدیریت با  معرفی برخی از سرفصل -4-2

یاري  گ جهات اي باه    اي در طراحی دوره مهندسی و مدیریت، توجه ویاژه   رشته عالوه بر رویکرد میان

 گردد. كارآفرینی نیز شده است كه در این بخش برخی از این دروس معرفی می

شود  نخستین درسی كه در قالب دو درس و طی دو ترم در سال اول تحصیل به دانشجویان ارائه می

"درس طراحی و نوآوري مبتنی بر كار تیمی"
است كه گذراندن آن براي هماه دانشاجویان ساال اول     1

بایسات یاك    شوند كه طای آن مای   ساله می الزامی است. دانشجویان در این درس درگیر یك پروژه یك

ابزارهاا و   یريكاارگ  باه سازي نمایند. این پروژه مستلزم  يتجاربالقوه  طور بهمحصول را طراحی، تولید و 

_____________________________________________________________ 
1- Team-based Design and Innovation 
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هااي كااري، معرفای     اصول مهندسی و مدیریت است. تمركز اصلی این درس در ترم اول بر ایجااد تایم  

صایل باا   . اداماه ایان پاروژه در تارم دوم تح    هستابزارهاي طراحی و تکمیل طراحی مفهومی محصول 

"كارآفرینی فناورانه"درسی تحت عنوان 
گیرد. تمركاز اصالی ایان درس در تارم دوم تهیاه       صورت می 1

 طرح تجاري در خصوص طراحی مفهومی صورت گرفته در ترم اول است. 

"سمینار دانشگاهی"
هاا   ، تاریخها فرهنگعنوان درسی است كه دانشجویان سال اول را با دنیایی از  2

كناد. دانشاجویان در    ها را شکل خواهد داد آشنا می اي آن  ی كه زندگی شخصی و حرفهو نیروهاي جهان

هاي فرهنگی گسترده تحلیل نمایند و تجربه ارزیابی و تفسایر   گیرند مسائل را در بافت این درس یاد می

گزار هایی كوچك و تا حدودي ساختارمند بر را به دست آورند. سمینارها در كالس یرادبیغمتون ادبی و 

شود و در آن به بحث و گفتگو، خواندن و تفکر انتقاادي، نوشاتن مشاروح و كاار مشااركتی تمركاز        می

 شود.   می

"سمینار سال اول"شود  یمدرس دیگري كه براي دانشجویان سال اول ارائه 
است كه در آن بر كار  3

ارات از فرآیند یادگیري در یت و انتظمأمورشود. در این سمینار به  هاي تیمی تمركز می گروهی و پویایی

شاود و محتاواي مناسابی در     هاي كاار تیمای تقویات مای     شود، ارتباطات و مهارت دانشگاه پرداخته می

هااي   شود. مباحثه، فعالیت خصوص مسائل سالمت و زندگی دانشجویی در طول دوران تحصیل ارائه می

پایاه و اسااس ایان درس را تشاکیل     هااي بااالتر،    هاي رهبري و تعامل با دانشجویان تارم  تیمی، فرصت

 .[2]دهد  می

 

 4دروس تجربه مشترک -4-2-1

، مجموعه دروسی اسات كاه باا اهاداف یاادگیري و نتاایج مشاترک باراي هماه          "تجربه مشترک"

بایسات یاك مجموعاه از     شود. براي تحقق این اهداف، هار دانشاجویی مای    دانشجویان دانشگاه ارائه می

"حوزه دانش"دروس 
"يا حرفاه به تجر"و یك  5

را بگذراناد. ایان دروس كاه برخای اجبااري و برخای        6

هاا انتخااب    تواند از دروس سایر رشاته  اختیاري هستند هم مرتبط با رشته اصلی دانشجو است و هم می

 از: اند عبارتشود. چهار هدف اصلی موردنظر در این تجربه مشترک 

 مؤثریادگیري برقراري ارتباط  -

 يا حرفهاي كاري و ه درک ارزش تنوع در محیط -

_____________________________________________________________ 
1- Technological Entrepreneurship 
2- Clarkson Seminar 

3- First Year Seminar 

4- Common Experience Courses 
5- Knowledge Area Courses 

6- Professional Experience 
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 يا حرفهپی بردن به اهمیت اخالق فردي، اجتماعی و  -

 توان از فناوري براي خدمت به بشریت استفاده نمود. چگونه می كه ینافهمیدن  -

شود.  گیرد و در طی دوران تحصیل تقویت می قرار می موردتوجهها  هر یك از این اهداف در سرفصل

 شوند: رائه میدروس تجربه مشترک تحت عناوین زیر ا

 

 های دانش دروس حوزه 

بایسات   كنند. هر دانشجو مای  هاي دانش اهداف یادگیري عمومی و خاصی را دنبال می دروس حوزه

كه حداقل چهار حاوزه از شاش حاوزه داناش كاه در       يا گونه بهحداقل پنج درس در این رابطه بگذراند 

 ( آمده را پوشش داده شود.2جدول )

 
 [2]ها  حوزه دانش و اهداف آن معرفی دروس   2جدول 

 اي دروس مرتبط  نمونه اهداف كالن یادگیري حوزه دانش

 فرهنگ و جامعه

خودشاان را   ازجملاه سازد تا همه افراد  این دروس دانشجویان را قادر می

هاا   هااي آن  ها و نگارش  ها و جوامعی كه عقاید، ارزش بشناسند؛ بافرهنگ

كنند؛ در خصاوص فرهناگ یاا     دهند زندگی نسبت به جهان را شکل می

 و جامعه خود دانش كسب نمایند. بافرهنگجوامعی متفاوت 

هااا در فاایلم و  افااراد و فرهنااگ

داساتان، تاااریخ باسااتان، تاااریخ  

 آلمان نازي، آشنایی با ویتنام، 

 ادبیات چین

 مسائل معاصر و جهانی
ساازد تاا نقاداناه باه تحصایل مساائل        این دروس دانشجویان را قادر می

 تماعی، سیاسی و یا اخالقی در جامعه جهانی معاصر بپردازند.اج

وكااار، قااوانین   اخااالق كسااب 

 زیست، حقوق بشر محیط

 ها علم اقتصاد و سازمان

گیري  سازد تا مفاهیم اقتصادي و سازمانی و تصمیم دانشجویان را قادر می

 بفهمند. خوبی بهرا 

اقتصاااد خاارد، اقتصاااد كااالن،   

یاار و المللاای و تغی توسااعه بااین

 تحوالت اجتماعی

 هنرهاي تجسمی

سازد تاا آثاار هناري از قبیال نقاشای، موسایقی،        دانشجویان را قادر می

عکاسی و ادبیات را تحلیل و تفسیر و نقد كنند. همچنین با نقش و ارزش 

 تصویرسازي هنري در درک تجربه بشري را آشنا شوند.

دروس رساام و نقاشاای، فاایلم و 

یاات  داستان، ادبیات جناگ، ادب 

 نویسی چین، نمایشنامه

 رفتار فردي و گروهی

سازد تا از چارچوب مناسبی باراي درک و توضایح    دانشجویان را قادر می

 هاي مختلف فردي تا اجتماعی و سیاسی استفاده نمایند. رفتار در بافت

شناسای   اكولوژي رفتااري و باوم  

اجتماعی، علم سیاسات آمریکاا،   

اي باار   نظریااه سیاساات، مقدمااه

 شناسی روان

 علم، فناوري و جامعه

هایی كه جامعه بر خلق دانش خااص   سازد تا روش دانشجویان را قادر می

گذارد را شناساایی و تحلیال نمایناد و متوجاه      و توسعه فناوري تأثیر می

هایی بار زنادگی، ارتباطاات و دنیااي      شوند دانش و فناوري به چه روش

 گذارند. ها تأثیر می آن

و جامعاه،   زیست، فناوري محیط

شناسی محافظتی، علام و   زیست

 جامعه، قانون و اخالق زیست
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 دروس عمومی 

"درس عمومی"
شود كه اهداف دو حوزه از دانش را پوشش دهد. مانند ادبیات  به درسی اطالق می 1

 شود.   ها و جوامع و حوزه دانش هنرهاي تجسمی مربوط می چین كه هم به حوزه دانش فرهنگ

 

 2ای تیاری حرفهدروس اخ -4-2-2

ید استاد تائتوانند با توجه به زمینه كاري و عالقه خود و با  دانشجویان رشته مهندسی و مدیریت می

هاي فنی مهندسی مانند هوافضا، عمران، شیمی، برق، كامپیوتر، مکانیاك و   راهنما، درسی از سایر رشته

 ... انتخاب نمایند.

 

 ای   دروس کسب تجربه حرفه -4-2-3

دانشاجویان در یاك    هماه  آنهاي الزامی تجربه مشترک است كه طبق  یکی از دوره 3اي   حرفه تجربه

یاا یاك پاروژه     6، یاك تحقیاق هدفمناد   5، كاارآموزي 4اي مبتنی بر پروژه مانناد كاارورزي    تجربه حرفه

كنناد. دانشاجویان رشاته مهندسای و      اي دانشجو مشااركت مای    كامالً مرتبط با اهداف حرفه 7اجتماعی

 توانند این دوره را بگذرانند: هاي زیر می یریت به یکی از روشمد

اي مشخص مانند كارآموزي در یك صنعت یا یك سازمان دولتی یا غیره، كاه    الف( یك تجربه حرفه

 تواند در تابستان یا در ترم كارورزي گذرانده شود. می

تواناد در   رایط كاه مای  ب( مشاركت در یك پروژه تحقیقاتی مستقل تحت هدایت یك مربی واجد ش

 تعریف و اجرا شود. ترم طولداخل دانشگاه یا بیرون از آن، در تابستان یا در 

تواناد   ج( پذیرش نقش رهبري یا یك مسئولیت مهم در یك پروژه تیمای مناساب، ایان نقاش مای     

الیات  یا یك پروژه تیمی مرتبط با حرفه یا یاك فع  8همکاري در یك پروژه رقابتی مانند جشنواره اسپید

 داوطلبانه باشد.

اي دسات یاباد.     فعالیتی كه نشان دهند دانشجو توانسته به اهاداف كساب تجرباه حرفاه     هرگونهد( 

 . [5]باشند  حضورداشتهساعت در این دوره  150رود دانشجویان حداقل  انتظار می

 از: عبارت استاي   هدف از گذراندن دوره كسب تجربه حرفه

_____________________________________________________________ 
1- University Course 

2- Professional Electives 

3- Professional Experience 
4- co-op  

5- Internship 

6- Directed Research 
7- Community Project 

8- SPEED (Student Projects for Engineering Experience and Design) 
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 یلی پی ببرند.التحص فارغاي خود بعد از   هاي حرفه ی مهارتروزرسان به ضرورت بهدانشجویان  -1

 را از خود نشان دهند. مؤثردانشجویان یادگیري  -2

ي، مدیریت تغییر، رفتار اخالقای و بازخوردهااي   گذار هدفهاي رهبري مانند  دانشجویان مهارت -3

 عملی از خود نشان دهند.

ها، عضو فعال تیم بودن و  یمیت همبا  مؤثربرقراري روابط  هاي كار تیمی مانند دانشجویان مهارت -4

 شناسایی و مدیریت تعارض تیمی را كسب نمایند.

 .اند كردهدانشجویان نشان دهند كه ارزش خدمت به دانشگاه، جامعه و حرفه را درک  -5

 

 الملل دوره تجربه بین -4-2-4

را گذراناده باشاد. ایان     1المللای  ه باین بایست یك دوره تجربا  می وكار كسبیل دانشکده التحص فارغ

تواند در قالب گذراندن یك ترم تحصیلی در خارج از كشور و یا سفرهاي مطالعااتی   المللی می تجربه بین

( در خاارج  يا هفته سه، یك دوره مطالعاتی فشرده )سفر دو یا 2جهانی وكار كسبباشد. برنامه  مدت كوتاه

ي از تجربیاات یاك   مناد  بهاره هااي سااختارمند،    ركت در كاالس ش منظور بهها  از كشور است. این سفر

. دانشجویانی هستهاي مهم آن كشور  هاي دولتی و یا مجموعه ، دستگاهها شركتو بازدید از  نظر صاحب

كه این دوره را با موفقیت گذرانده باشاد درک بهتاري از مساائل اقتصاادي، سیاسای و فرهنگای ساایر        

در اقتصاد جهانی ایفاا   وكارها كسببه نقشی كه این عوامل در مدیریت كشورها به دست خواهند آورد و 

 .[6]كنند پی خواهند برد  می

 

 3های تخصصی دروس مرتبط با گرایش -4-2-5

 وكاار  كسبقوي در ریاضیات، علوم پایه، مهندسی و  پایه یكدانشجویان رشته مهندسی و مدیریت با 

دهاد تاا    دروس به دانشجویان این انعطاف و قادرت را مای  شوند. این طیف گسترده از  یل میالتحص فارغ

ممکان اسات    حاال  ینبااا هاي بسیار متفاوتی را بپذیرند و مسیرهاي شغلی مختلفی را طی كنناد.   نقش

برخی از دانشجویان تمایل داشته باشند در یك حوزه فنی یا مدیریتی، بیشتر تمركز نمایناد و بخواهناد   

 مناد  عالقاه هاي مختلفی براي دانشجویان  ذرانند؛ بدین منظور گرایشدروس بیشتري را در آن زمینه بگ

هاا   واحد را در آن زمینه بگذرانند. برخی از این گارایش  15بایست حداقل  است كه افراد می شده یطراح

مادار، مهندسای    یفیات ك: ناوآوري ساازمانی، مادیریت پاروژه        از اند عبارتدر رشته مهندسی و مدیریت 

 .[7وساز] ساختي پایدار، مدیریت هاي انرژ سیستم

_____________________________________________________________ 
1- International Experience 
2- Global Business Program 

3- Minors, Concentration and Track 
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 گیری یجهنت -5

از نقاط قوت سانتی دانشاگاه كالركساون در زمیناه      وكار كسبرشته مهندسی و مدیریت دانشکده 

گیاري   یمتصام اصول مهندسی و حل مسائل فنی و تركیب آن با رویکردهااي ناوین كمای و كیفای در     

پاسخگویی باه تقاضااي روزافازون     منظور بهنایع گیرد. این دوره با مشاركت رهبران ص مدیریتی بهره می

است.  شده یطراح وكار كسبهاي قوي در دو زمینه مهندسی و مدیریت و  ها به افرادي با مهارت سازمان

و  وكاار  كسباي فنی و مدیریتی بتوانند مسائل پیچیده  رشته یانمیري از رویکردهاي گ بهرهافرادي كه با 

هااي فنای    . در ایان رشاته تركیاب نسابتاً ماوزونی از دروس رشاته      [2]مدیریت صنعتی را حل نمایند 

كاه دانشاجویان رشاته مادیریت و      ییازآنجاا شود.  مهندسی، مدیریت، علوم پایه و هنرهاي آزاد ارائه می

حل  ازجمله ها آنفنی داشته باشند، به مسائل مدیریتی  صرفاًمهندسی باید رویکردي انسان گرایانه و نه 

اسات   شاده  یطراحي ا گونه بهمحیط آموزشی نیز  اي شده است.  و كار تیمی توجه ویژه ، ارتباطاتمسئله

 آموختگان دانشكند.  و حمایتی را تقویت می دوجانبهو ارتباطات  كه كار تیمی مشترک را تسهیل نموده

اد هااي جدیاد و ایجا    شوند كه توانایی اجرایی ایده رهبران و متخصصانی شناخته می عنوان بهاین رشته 

اي در حاال تکامال و    تحول را دارند. تقاضاي زیادي براي این رشته در محیط كاار وجاود دارد و رشاته   

 كنند تا:   شوند و آمادگی پیدا می آموزش داده می يا گونه بهباشد. دانشجویان این رشته  توسعه می

کالت و مساائل  ي نو، كارآمد و پایادار باه مشا   ها حل راهبراي ارائه  مسئلههاي فنی حل  از مهارت -

 پیچیده استفاده نمایند.

هااي تیمای باه موفقیات      اي را رهبري نمایند تا با مادیریت صاحیح پویاایی     هاي چندرسانه تیم -

 برسند.

گیاري را در اختیاار افاراد     یمتصام با ارتباطات اثربخش شفاهی و كتبی، اطالعات موردنیاز براي  -

 ی قرار دهند.فن یرغفنی و 

ی، مادیریت  ده سازمانیزي، ر برنامهخود در  اي یفهچندوظهاي  توانمنديپیوسته از طریق  طور به -

 محیط جهانی امروزي توازن برقرار نمایند. زمان همو كنترل منابع بتوانند در تقاضاهاي 

هااي كمای و كیفای باراي تحلیال       را تركیب نماوده و از روش  وكار كسبمهندسی و  یهپا دانش -

 ه گیرند.  بهر وكار كسبهاي  فرایندها و سیستم

 ، اخالقی و مفید اتخاذ نمایند.  موقع بههاي سازمانی، تصمیماتی  در مواجهه با چالش -

 هاي زیر مشغول به كار شوند:   توانند در زمینه یالن این رشته میالتحص فارغ -

 .مدیریت پروژه )مدیریت سازه، مدیر قراردادها، مهندسی هزینه( -

یاز پاروژه، كنتارل كیفیات،     ر برناماه رست تولیاد،  ساخت و تولید )مهندسی صنایع و پروژه، سرپ -

 .كنترل موجود، تداركات(
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 .ها( یستمس، یکپارچگی ونقل حملین )طراحی، خدمات گمركی، توزیع، تأممدیریت زنجیره  -

 .فروش و بازاریابی )مسئول فنی فروش، مسئول فنی بازاریابی، مشاور بازاریابی(  -

 .هاي اطالعاتی و سیستم افزار نرممشاور  -

 اناد  عباارت  اند نمودهیالن رشته مهندسی و مدیریت را استخدام التحص فارغهایی كه  رخی از شركتب

اي بای ام، جانساون و جانساون، اوتایس       از: آلکوا، اپل، بل، اكسون موبیل، جنرال الکتریك، گاودیی یار،  

 .[3]الویتور، ریموند، پروكتراندگمبل، تویوتا موتور، یونایتد مك گیل و ... 

 

 سپاس

دانشاکده مهندسای    علمای  یئتهنویسنده این مقاله از پرفسور گودرز احمدي و بهزاد بهنیا )اعضاي 

و سرپرست گروه كارآفرینی و ارتباط با صانعت   علمی یئتهدانشگاه كالركسون( و حسن سجادي )عضو 

كماال  دانشگاه بجنورد( بابت فراهم نمودن فرصت آشنایی با دانشگاه كالركسون و سیستم آموزشای آن  

 سپاسگزاري را دارد.
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 رشته فیزیک مهندسی در دانشگاه تهران  یانداز راه تجربیاتی از

 یدار سررشتهفرخ 

 استادیار دانشکده فیزیك دانشگاه تهران
f.sarreshtedari@ut.ac.ir 

 خسرو حسنی

 استادیار دانشکده فیزیك دانشگاه تهران
hassanikh@ut.ac.ir 

 

 چکیده

 توسط اي رشته یانم رشته یك يانداز راه طی در كه است تجربیاتی ارائه نوشتار، این از هدف

 از پس كرد خواهیم تالش مقاله، این است. در شده حاصل تهران دانشگاه فیزیك دانشکده مجموعه

 يانداز راه برابر در طورمعمول به كه یمكن اشاره مشکالتی و موانع به مهندسی، فیزیك رشته معرفی

 و يساختار ساز ،يگذار هدف نحوه براي هایی یشنهادپ ها آن اساس بر و دارد وجود ییها رشته چنین

 با ،اي رشته یانم رشته یك يانداز راه كه شد خواهد كرد. اشاره خواهیم ارائه ییها رشته چنین اجراي

 رشته مستقل ماهیت به توجه لذا و دارد تفاوت دانشگاهی رشته دچن آمیختن درهم و كردن تركیب

 این نویسندگان كه يا العاده فوق اهمیت به توجه دارد. با بسزایی اهمیت آن اجزاي صحیح تدوین براي

 كنفرانسی در مزبور نکات بیان امیدواریم هستند، قائل اي رشته ینب يها رشته ترویج موضوع براي مقاله

 واسطه به كشور ینیكارآفر و یعلم توسعه مسیر در كوچك كمکی ،شود یم برگزار وانعن این با كه

 باشد.  داشته ییها رشته چنین صحیح يانداز راه

 

 هاکلیدواژه

 تهران دانشگاه ،اي رشته یانم تحصیلی يها رشته يانداز راه مهندسی، فیزیك

mailto:f.sarreshtedari@ut.ac.ir
mailto:f.sarreshtedari@ut.ac.ir
mailto:hassanikh@ut.ac.ir
mailto:hassanikh@ut.ac.ir
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 مقدمه -1

و مشخصای باراي علاوم     شاده  یاك تفکرزهاي كه میدانیم دنیاي علم و تکنولوژي امروز م طور همان

تحصایلی مختلاف    يهاا  رشاته . در جامعه دانشگاهی، در بسیاري موارد، شاخ و برگ علوم و شناسد ینم

متخصصینی را تصور كرد كه نسبت باه   توان ینم عمالً ها حوزهكه در بعضی  اند شدهبه هم تنیده  قدر آن

شند. از طرفی در حوزه تکنولوژي نیز، امروزه براي ما چند رشته تحصیلی جداگانه تسلط كافی نداشته با

بسیار طبیعی است كه ساخت یا استفاده از یك دستگاه پیشرفته )براي مثال در حوزه پزشکی( حاصال  

ی، مهندسی بارق،  علوم اعصاب شناختمختلف مانند فیزیك، پزشکی،  يها حوزههمکاري متخصصینی از 

 .باشد یممهندسی مکانیك و... 

 هااي  يهمکاار اركان باراي چناین    ینتر مهممادر، یکی از  يا رشته عنوان بهرشته فیزیك  بین یندرا

هااي مهندسای و علاوم در     توان گفت دانشجویان تماامی رشاته   می جرئت به .رود یمبشمار  اي رشته ینب

ایان دروس  و گذرانند  اول تحصیل خود حداقل دو درس مجزاي فیزیك )و البته ریاضیات( می يها سال

، شاالوده  آیاد  یبرما كاه از ناام علاوم پایاه      طاور  هماان ، زیارا  اند نشدهدر برنامه درسی گنجانده  دلیل یب

علم فیزیك مانند الکترومغنااطیس، مکانیاك، ترمودینامیاك،     هاي یرشاخهزهاي مهندسی یکی از  رشته

م باراي ورود  رشته فیزیك در مقاطع مختلف مباانی الز  آموختگان دانشاپتیك یا فیزیك كوانتمی است. 

اصالی یاك    هااي  يتوانمناد كه از  است یحالو این در  گیرند یفرامهاي مهندسی را  به بسیاري از شاخه

 يا گمشاده حلقاه   باین  یان درا وجاود  ینباا. باشد یمعام  طور بهتوانایی حل مسئله  ،فیزیك آموخته دانش

فیزیکی خود باراي حال مساائل    ها قادر نیستند از دانش  شود و آن این است كه بسیاري از آن دیده می

 عملی و واقعی استفاده نمایند.

 ]1[. در مرجاع  باشاد  یما  توجه جالبرشته فیزیك بسیار  یالنالتحص فارغدر این راستا، آمار اشتغال 

كارشناسای   آموختگاان  داناش درصاد از   30آمریکا تنهاا در حادود    متحده یاالتا است كه در شده اشاره

هاا در مراكاز غیار     ه رشته خود مشغول به كار هستند و هفتاد درصاد آن هاي مربوط ب فیزیك در زمینه

. اناد  یاداكرده پتجااري و غیاره كاار     يها شركتبیمه، نیروهاي نظامی،  يها شركت، ها بانكمرتبط مانند 

درصد پس از تکمیال   5كارشناسی فیزیك در این كشور تنها حدود  آموخته دانشهمچنین، از جمعیت 

! اناد  شاده  علمی یئتهعضو  عنوان به ها دانشگاهموفق به تدریس و پژوهش در  يترپسادكدوره دكتري و 

دهد كه بهتر است دانشجویان رشته فیزیك  گیري شده است كه واقعیت بازار كار نشان می سپس نتیجه

ا ، مبانی تجارت، كارآفرینی و غیره آشنیسینو برنامههایی مانند كامپیوتر،  بامهارتدر دوره كارشناسی را 

ها استفاده نمایناد.   خود در سایر زمینه مسئلهفراگرفته شده و توانایی حل  يها مهارتنمود تا بتوانند از 

علمی احسااس شاده اسات، در     گذاران یاستسوقتی در یك كشور كامالً صنعتی چنین ضرورتی توسط 

 ها بست. توان چشم بر این واقعیت مانند ایران نمی يا توسعه درحالكشور 
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رشاته   ازجملاه علاوم پایاه    يهاا  رشاته  توجه قابلآمارهاي داخل كشور نیز از آمار بیکاري همچنین 

 22حادود   1387فیزیك در سال  رشتهنرخ بیکاري كه  كند یمبیان  ]2[. مرجع كند یمفیزیك حکایت 

ایان   .اسات  درصاد قرارگرفتاه   27در سطح  1395در سال  هایی یبدرصد بوده است و بعد از فراز و نش

به معنی كار در زمینه مارتبط   الزاماًنیز  یالنالتحص فارغنیز باید اضافه شود كه منظور از اشتغال موضوع 

 .باشد ینمبا رشته تحصیلی ایشان 

 شده است. يانداز راهدر دانشکده فیزیك دانشگاه تهران فیزیك مهندسی رشته جدید  1391از سال 

تئوریك خود  هاي یدهاو  ها یشهنی كه بتوانند انداست براي تربیت فیزیکدانا يا رشته« فیزیك مهندسی»

كه قرار است در آن دانشجویان ضامن كساب داناش     يا رشته را وارد دنیاي فناوري و تکنولوژي نمایند.

بتوانناد   ترتیاب  یان ا آشانا شاوند تاا باه    نیاز  با مبانی و روش حل مسائله در دنیااي مهندسای     ،فیزیك

 طور مؤثر براي حل نیازها و مشکالت جامعاه بکاار گیرناد.    بهخودشان در دنیاي فیزیك را  هاي یتخالق

رشته فیزیاك مهندسای در دانشاکده فیزیاك دانشاگاه       يانداز راهبا نگاهی به  كند یماین نوشتار سعی 

 بیان نماید. اي رشته ینب يها رشته مؤثر يساختار سازتهران، توضیحاتی در ارتباط با 

 

 کشور کارآفرینی و علمی هتوسع در آن نقش و مهندسی فیزیک رشته -2

فیزیك در حل مسائل  آموخته دانشكه در بخش مقدمه ذكر شد، اغلب توانایی بالقوه یك  طور همان

تصاور عماوم از یاك     رو یان ازا متأسافانه و  كناد  یما بالفعل تبلور پیادا   صورت به یسخت بهواقعی جامعه 

در دنیاي نظاري خاود باا مساائل     یك محقق یا مدرس دانشگاه است كه  یتدرنهافیزیك  آموخته دانش

مهندسای نیاز    يهاا  دانشاکده . از طرفی نویسندگان مقالاه در تعامال باا    باشد یمواقعی درگیر  چندان نه

شادن   داشاته  نگهپایین  منجر بهكه عدم آشنایی عمیق با فیزیك در بسیاري از موارد  كنند یممشاهده 

. در بسایاري ماوارد   گاردد  یما هاي جدیاد  يتکنولوژ عدم امکان دستیابی به یجهدرنتسطح تحقیقات و 

تنهاا باا    رود یما كاه انتظاار    شود یمنگاه  جعبه سیاهی عنوان بهپیچیده فیزیکی یك موضوع  يها بخش

. ایان  قرارداد مورداستفادهآن را  مؤثر طور بهشناخت حداقلی از روابط ورودي و خروجی این جعبه بتوان 

اسات كاه بسایاري از تحقیقاات جامعاه مهندسای        يانگار هسادبه دلیل همین  یقاًدقدر حالی است كه 

 .كنند ینمكشور، قابلیت ورود به دنیاي تکنولوژي را پیدا 

مختلف مانند الکترونیك، مخابرات، مهندسی مکانیاك،   يها حوزهمتفاوتی از  يها مثالدر این رابطه 

تنهاا باه یاك مثاال اشااره      برشمرد كه براي طاوالنی نشادن بحاث     توان یم ...هوافضا، نانو تکنولوژي و

 .كنیم یم

و... از اهمیت ویژه  MRI،fMRIمانند پیشرفته تصویربرداري  يها دستگاهدر حوزه مهندسی پزشکی، 

باید توجه شاود كاه ممکان نیسات بادون داناش        ارتباط یندرا. باشند یمپزشکی و تحقیقاتی برخوردار 
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تصاویربرداري مشاابه شاویم. فیزیاك      يهاا  روشو  هاا  دستگاهعمیق فیزیك بتوانیم وارد تکنولوژي این 

كوانتاومی   كاامالً كه یك پدیده  باشد یممبتنی بر پدیده تشدید مغناطیسی اسپین هسته  MRIدستگاه 

كه محققین مربوط به این حوزه اغلب با نگاهی گذرا به اصل پدیاده فیزیکای    است یحالاست و این در 

باه كااربري از    صارفاً فیزیاك كالسایك(،    هااي  یاب تقرز )حداكثر با استفاده ا باشد یمكه در حال اتفاق 

دستگاه مشغول هستند. الزم به ذكر است كه در این رابطه، جامعاه دانشاگاهی فیزیاك كشاور ارتبااط      

 بسیار محدودي با این حوزه تکنولوژي دارد.

 يهاا  عرصاه یکی از دالیل دوري فیزیکدانان ما از حضور جادي در چناین    آید یمبه نظر  بین یندرا

مهندسای   يهاا  روشآشانایی باا    ییهاا  يتکنولوژدر برخورد با چنین  عموماًتکنولوژیکی این است كه 

فرض كنید قرار باشد یك فیزیکدان، در توساعه یاك   زده شد  مثالی كه يدارد. در ادامه اي یژهواهمیت 

( NMR spectroscopyیاا   MRIجدیاد باراي دساتگاه     يهاا  پروساه طراحی  مثالًدستگاه تکنولوژیکی )

همکاري نماید. در این صورت ضروري است كه ایشان عالوه بر دانستن اصول فیزیك كوانتومی حاكم بر 

كه دستگاه بار   اي یمهندس، آشنایی مناسبی با اصول ها اتماندركنش امواج الکترومغناطیسی و مجموعه 

 كند نیز داشته باشد.اساس آن كار می

پیچیاده   هااي  یساتم سیی تحلیال و طراحای اجازاي    از سوي دیگر مهندساان كشاور ماا كاه تواناا     

ندارند و در بسیاري از موارد همین  را ها آنتکنولوژیکی را دارند، اغلب آشنایی عمیق با فیزیك حاكم بر 

ایشاان   يهاا  تاالش در صنایع و تکنولوژیهاي سطح باال( منجر به ناموفق بودن خیلی از  مخصوصاًنقص )

پیشارفته  متفاوتی در صنایع  يها نمونهنیز نویسندگان این مقاله شاهد  . در ارتباط با این موضوعشود یم

طاور مجازا و جاداي از     فیزیك و مهندسی باه  يها رشته آید یبه نظر م. با این توصیفات اند بوده مملکت

ایان   كه ذكر شد یاك از دالیال   طور براي حل مؤثر نیازهاي جامعه دارند كه همان یییکدیگر، كمبودها

 كارد.  و مهندسان از یکدیگر جساتجو  ها یزیکداندر دور بودن فضاي ذهنی و كاري ف توان یموضوع را م

 مهندسای  كناد و فیزیاك   آشاکار مای   ازپیش یشبرا  دوشاخهطرفه لزوم ایجاد پلی بین این  دو خألاین 

 .كناد  پار  را خاأل  ایان  مهندسای،  دنیااي  باا  آشانا  هااي  یزیکادان ف یات باترب خواهد یم كه است يا رشته

یك فیزیکدان است كه از كااربرد داناش خاود در دنیااي      یتدرنهارشته فیزیك مهندسی  آموخته دانش

هاي مهندسای   شاخه و حل مسائل عملی در برخی ها روشواقعی آگاهی بیشتري دارد و از طرف دیگر با 

، در ور یان ازاتوان و قرار نیست او را یك مهندس به معناي عاام آن نامیاد.    آگاهی كافی دارد، گرچه نمی

شده است، دانشجویان ایان رشاته، دروس    ریزي یهپاطرح درسی كه در دانشکده فیزیك دانشگاه تهران 

در رشاته   يا هساته ، اپتیاك، فیزیاك   جاماد  حالات و حتی تخصصی كاربردي مانند فیزیاك   پایه، اصلی

ی و پایاه  ، اماا عاالوه بار آن برخای دروس اصال     گیارد  یفرامفیزیك را مانند سایر دانشجویان این رشته 
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هااي   كاه دروس اختیااري خاود را در زمیناه     اسات  یحاال . این در گذراند یمهاي مهندسی را نیز  رشته

 .كنند یمجدید( انتخاب  يها درسكاربردي فیزیك )اغلب با طرح 

از  وجاو  پارس دیگري كه حاصل مشاهده شخصی نویسندگان این مقالاه و همچناین    تأمل قابلنکته 

و  هاا  دانشگاه، توجه به این موضوع است كه بسیاري از فیزیکدانان تجربی در باشد یم نظران صاحبدیگر 

)باراي مثاال در حاوزه     یتاوجه  قابال مهندسای   هااي  ییتواناا مراكز تحقیقاتی و صانعتی معتبار دنیاا،    

 هااي  يتوانمناد ایان   ؛ ومختلاف دارناد   هاي یستمس( نیز براي تحلیل و طراحی ...الکترونیك، مکانیك و

 است. مؤثرآزمایشگاهی و صنعتی سطح باال بسیار  هاي یستمس يانداز راهی و ایشان در طراح

در كشاوري مانناد ایاران     يا رشاته وجود چنین  آید یمبا توجه به موضوعاتی كه مطرح شد، به نظر 

رساد تاا    را ندارد( ضروري به نظر مای  یافته توسعهكامل علمی و مهندسی یك كشور  هاي یرساختز)كه 

ایجااد شاغل و حركات باه سامت یاك جامعاه         يها جوانهدر راستاي حل مسائل كشور،  افرادي بتوانند

 علمی، كارآفرین و صنعتی را رویش دهند.

 

 تهران دانشگاه فیزیک دانشکده در مهندسی فیزیک رشته یانداز راه -3

 ینیو كارآفر یتوسعه علمویژه به اهمیت رشته فیزیك مهندسی در مسیر  طور بهقبل  يها بخشدر 

نیازمند توجه باه   دست ینازا ییها رشتهاین رشته و  يانداز راهاما الزم به ذكر است كه ؛ اشاره شد كشور

قرار گیرناد از بسایاري مشاکالت     موردتوجهرشته  يانداز راهو  یستأسنکاتی است كه چنانچه در زمان 

ندسای در دانشاکده   رشته فیزیك مه يانداز راهآتی كاسته خواهد شد. در ادامه پس از اشاره كوتاهی به 

هار رشاته مشاابه     ياناداز  راهفیزیك دانشگاه تهران به نکاتی اشااره خواهاد شاد كاه الزم اسات باراي       

 قرار گیرد. موردتوجه

و فاراز و   اناد  داشاته كاه اعضااي پیشکساوت دانشاکده فیزیاك دانشاگاه تهاران         ییها تالشپس از 

شاده و   ياناداز  راه رساماً  1391ل مختلفی كه طی شده است، رشته فیزیك مهندسی از ساا  هاي یبنش

با برنامه درسی اولیه، بازخوردهایی  اولین دانشجویان كارشناسی خود را پذیرفت. پس از اجراي این دوره

از سوي دانشجویان و اساتید دانشکده، ارائه شد و هر یك از ایشان مالحظاتی را ابراز داشتند. براي مثال 

رشته فیزیاك   آموختگان دانشها همانند سایر  ر این بود كه آیا آندانشجویان مبنی ب هاي ینگرانیکی از 

ها را خواهند داشات یاا    تحصیالت تکمیلی این رشته يها دورهپذیرش در  یا مهندسی امکان رقابت براي

دیگري نیز در برنامه درسی وجود داشات كاه مسائولین دانشاکده را بار آن       هاي یكاستخیر. از طرفی 

كمیته بازنگري و طی جلسات متعدد كارشناسی برنامه جدید درسی این رشته داشت كه با تشکیل یك 

و ساایر   شاده  گنجاناده الزم همانناد خاود رشاته فیزیاك      یواصلرا تدوین نمایند كه در آن دروس پایه 

. ]3[در راستاي رسالت این رشته كه در پیش توضیح داده شاد تادوین شاوند    يدار هدفدروس به نحو 
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اجراي  1396ریزي آموزشی دانشگاه به تصویب رسیده و از پاییز سال  نظارت و برنامه این برنامه در دفتر

كه در ادامه اشاره خواهد شد، تدوین برناماه   طور همانالزم به ذكر است كه رسمی آن آغاز گشته است. 

بته باا  است كه قرار است این رشته در دانشکده فیزیك و ال شده انجامدرسی مذكور با توجه به این نکته 

كاه چنانچاه قارار باود ایان       است یحالهاي این دانشکده برگزار شود و این در  یرساختزیري از كارگ به

 باشند. یمكننده محتواي برنامه  یینتعي شود، الزامات دیگري انداز راهرشته در محیط دیگري 

 

 ای رشته ینب رشته یک اندازی درراه اساسی سؤاالت -4

هر رشته دانشگاهی در وزارت علاوم جمهاوري اساالمی ایاران، الزم      يزاندا راهدر پروسه  یطوركل به

معمول و البتاه بسایار خاوبی كاه      سؤاالتتبیین گردد. در این راستا،  دقت بهاست مشخصات آن رشته 

 :  ]4[باشند یمزیر  قرار بهپاسخ داده شوند  ها آنالزم است براي هر رشته نوعی به 

 .رشته تعریف -

 .رشته هدف -

 .رشته میتاه و ضرورت -

 .یالنالتحص فارغ توانایی و نقش -

 .نظام شکل و دوره طول -

 .درسی يواحدها نوع و تعداد -

 .دانشجو پذیرش شرایط -

آموزشای و   یازي ر برناماه و  اي رشاته  ینبا  رشته یك يانداز راهدر تبیین و  رسد یم، به نظر وجود ینباا

جاراي آن، دانشاجویان بیشاترین    قارار گیارد تاا در ا    مادنظر پژوهشی آن، نکات دیگري نیز الزم اسات  

، حاداكثر كاارایی را در   یلیالتحصا  فارغاستفاده ممکن را از تحصیل در آن رشته داشته و بتوانند پس از 

 راستاي توسعه علمی و فناوري كشور داشته باشند.

 ، الزم اسات ذكرشدهمعمول  سؤاالت، عالوه بر اي رشته ینب رشته یك يانداز راهدر این راستا، پیش از 

 پاسخ داده شوند. دقت بهدیگر نیز  سؤالبه چند 
 

 دانشگاهی یها رشته دیگر با جدید ای رشته یانم رشته نسبت -5

و  يسااختار سااز  در ضامن   هاا  انتخااب و  هاا  گیاري  یمتصام روشنگر بسیاري از  سؤالپاسخ به این 

درسای تاا    يواحادها  نوع و . تعیین و تکلیف در ارتباط با تعدادباشد یم اي رشته ینب رشته یك يانداز راه

حد زیادي منوط به پاسخ به این پرسش اساسی است كه قرار است رشته جدید تا چه میزان از موضاوع  

 موجود بهره ببرد. يها رشته
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 ای رشته یانم رشته این ارائه برای آموزشی محیط -6

داشات.   در محتواي آن خواهاد  اي یژهواهمیت  اي رشته یانم رشته یكدر عمل محیط آموزشی ارائه 

شاود متفااوت از    ياناداز  راه، چنانچه رشته فیزیك مهندسی قرار است در دانشکده فیزیك مثال عنوان به

باا   يا رشاته متفااوت از   بازهمبه همین نام است كه بخواهد در یك دانشکده فنی ارائه گردد و  يا رشته

باا   اي رشاته  یاان م رشته یك توان ینمبنابراین ؛ همین نام است كه در یك دانشکده مستقل برگزار گردد

كرد بدون اینکه در ابتدا در مورد محال ارائاه    یزير برنامهیك هدف و كارایی و برنامه آموزشی مشخص 

 نمود. گیري یمتصمآن 
 

 ای رشته یانم رشته این ارائه برای زیرساختی و انسانی امکانات -7

آموزشای و پژوهشای آن، باا توجاه باه       یزير برنامهو  اي رشته ینب رشته یك يانداز راهباید بدانیم كه 

امکاناات انساانی و    یريكاارگ  باه ویاژه و   هااي  یشاگاه آزماموضوع رشاته، نیازمناد تادوین دروس ویاژه،     

 يهاا  رشاته  هاي یشگاهآزمانباید تصور كنیم كه با تركیب دروس و  اصالًو لذا  باشد یمزیرساختی خاص 

 برسیم. اي رشته یانم رشته یكبه  توانیم یممختلف دانشگاهی 
 

 این رشته التحصیالنفارغ تحصیل ادامه برای مشخص برنامه -8

در چه سطحی )كارشناسی یا كارشناسی ارشاد( ارائاه    موردنظر اي رشته یانمبا توجه به اینکه رشته 

آموزشی و درسی دانشجویان، موضوع ادامه تحصیل ایشان نیاز   یزير برنامه، الزم است در هنگام شود یم

به ادامه تحصیل جهات   مند عالقهكه دانشجویان  كند یمرد. توجه به این موضوع كمك قرار گی موردنظر

 دیگر نگردند. يها رشتهدانشگاهی مرتبط، درگیر رقابت نابرابر با دانشجویان  يها رشتهورود به 
 

 گیرینتیجه -9

و  اي رشاته  یاان م رشاته  یاك  عناوان  باه جایگاه اصلی رشته فیزیك مهندسی  یحتشردر این مقاله به 

هااي مهندسای و افازایش     ضرورت ایجاد آن در كشور ما براي ایجاد پلی الزم بین علم فیزیاك و رشاته  

مستقل پرداخته شاد.   يها حرفه يانداز راهرشته فیزیك براي ورود به بازار كار و  آموختگان دانشتوانایی 

اه تهران تشریح شاد.  همچنین، تجربیات و مشکالت ایجاد و اجراي این رشته در دانشکده فیزیك دانشگ

كشور كه دغدغه اشتغال مفید جواناان   گذاري یاستسو  امید است این تجربیات براي سایر مراكز علمی

 كشور را دارند مفید واقع شود.
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 سپاس

، یازخودگذشاتگ در پایان از همه همکاران ارجمند در دانشکده فیزیك دانشگاه تهران كه با تالش و 

 اناد  داشتهح رشته فیزیك مهندسی در این دانشکده، سهم اصلی را به عهده و اصال يانداز راهدر راستاي 

 .نماییم یم يسپاسگزارصمیمانه 
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 چکیده

. اسات  ینتوسعه دانشگاه كاارآفر  ینهها در زم دانشگاه المللی ینتجارب ب هدف پژوهش حاضر بررسی

و  یکاا آمر یی،اروپاا  يآن در كشورها يها و نمونه ینو توسعه دانشگاه كارآفر یجادا یکردهايتجارب و رو

 یان ا يقارار گرفات. جامعاه آماار     یموردبررس یلیو تحل ياسناد یفی،روش توص یقاز طر یشرق یايآس

 يهاا  گازارش  یادترین موردمطالعه از جد هاي نهمواست. ن المللی ینب ینكارآفر يها بخش شامل دانشگاه

 متحاده  یااالت ا یو نوظهور معتبر مانند گزارش وزارت بازرگان یشروپ ینكارآفر يها دانشگاه كننده یابیارز

و موسسه علم و صانعت اساکول    یت يام آ  موسسه یدانیم یابیگزارش ارز یکا،آمر يها در مورد دانشگاه

انتخااب   یشارق  یايو مطالعات گساترده معتبار ماوک در آسا     ییاروپا يها نشگاهتك گراهام در مورد دا

 ینترنتیا هاي یتدر سا یافتهانتشاراسناد و مطالب  یبررس يها اطالعات از روش يآور شدند. جهت جمع

 منتشرشاده  يهاا  نموناه، گازارش   يهاا  دانشاگاه  ینترنتای ا یتو ساا  شده اشاره يها و سازمان اه موسسه

 یجنتاا  اساتفاده شاد.   المللای  ینتوسط انتشارات معتبار با   شده چاپ یلیون تکمها و مت آن دسترس قابل

 یازي ر برناماه  یاك و  یتعهد عملا  یك ینو توسعه دانشگاه كارآفر یجادنشان داد ا یتجارب جهان یبررس

ي پاداگوژ  یریت و رهباري، اسات. ماد   یاركاان مارتبط باا آماوزش عاال      یتماام  يبرا يو جد يراهبرد

 يهاا  مقولاه  یراماونی ارتباطاات پ  گاذاري،  یهسرما یرساختی،مراكز ز ی،دانشگاه يها یشزا اي، رشته یانم

 است. موردمطالعه هاي دانشگاهاحصا شده از 

 

 ها کلیدواژه
 مطالعه تطبیقی. ین،دانشگاه كارآفرالمللی،  ینتجارب ب
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 مقدمه -1

دستور كاار مهام    یكبه  ی؛و رقابت یعلم ي،اقتصاد هاي ینهكشور در زم یشرفتها نحوه پ دولت يبرا

بار داناش و    یروزافزون اقتصاد مبتن ياست. در طول چند دهه گذشته، تقاضاها شده یلتبد یتوسعه مل

 نجاام باه ا  یسراسر جهان آماوزش عاال   ياز كشورها یاريموجب شده است، در بس شدن یتقاضا بر جهان

باا   یكاساتراتژ  یقاات تحق و ها یتبپردازد. اغلب هماهنگ كردن و بهبود فعال یتوجه قابلتحوالت  یبرخ

 يدشوار است. عصار ناوآور   یاربس ي،نوآور یدر نظام مل یديكل يها از مؤلفه یکیعنوان  به یآموزش عال

 هااي  یتفعال يتصاعد طور به ی،داخل يداشتن رفتارها يجا بهها،  كه در آن شركت كند یم یاننامحدود ب

 دهناد  یهاا، انجاام ما    دانشاگاه  ازجملاه ، متناوع  یو خاارج  یرونیب يخود را به كمك واحدها یقاتیتحق

 .[1] كارآمدتر در دسترس باشد اي یوهبه ش تواند یم ينوآور كه يطور به

در حاال حاضار    ی،آماوزش و پاژوهش دانشاگاه    یسانت  هااي  یات جادا از انجاام مأمور   هاا،  دانشگاه

 یوزش عاال هساتند. آما   یو اجتمااع  ياقتصااد  يهاا  به توسعه یدنرس يبرا يا العاده فوق يفشارها تحت

و توساعه در   یاق تحق هااي  یات اسات، فعال  شاده  یلتبد ياقتصاد یژهو و به یتوسعه اجتماع یكبه  یشترب

 در نظر گرفته شوند. یحرفه كامالً دانشگاه یكعنوان  به توانند ینم ها اهدانشگ

 يو اقتصااد  یاك در سااخت جواماع دمکرات   یبر نقش بانفوذ آموزش عال یآموزش عال نظران صاحب

بودجاه هساتند،    ینتأم یمنابع اصل يمركز يها كه دولت ییاروپا يها در مورد دانشگاه، [2] ارندیددتأك

پاساخ باه    يرا بارا  یعال ورشكه توسعه نظام آم اند یآموزش یزير برنامه هاي یاستس بهمند  عالقه یشترب

 هااي  یات باه فعال  همچناین هاا   . دولات گیرند یرا در نظر م یاجتماع يو تقاضاها یانسان یرويبازار كار ن

منجار باه    ییراتتغ ایناند.  مند شده عالقه یشترب ياقتصاد یدو مشاركتشان در اجتماع و در تول یپژوهش

 ازلحااظ و  دهاد  یهاا ما   به دانشگاه یشتريب تقاللكه اس اي نامه یینآ ی،دانشگاه یدجد یطمح یك یجادا

 .[3]خودكفا، شده است  یمال

تجاارب   ینتوساعه دانشاگاه كاارآفر    يدر راساتا  یشارق  یايسا و آ ییاروپاا  یکاایی، آمر يها دانشگاه

توجاه   قابال  یشاتر فنالناد ب  1. آنچه احتماالً در مورد سرگذشت دانشگاه آلتاو دهند یرا ارائه م يارزشمند

موفاق   اجزاء یتمام یباًطور كامل دانشجو محور بود؛ تقر به یلدر اوا ینیاست كه جنبش كارآفر یناست ا

 یای گرا . عالوه بر فرهنگ عملشود یم یریتمد ییتوسط جنبش دانشجو ینارآفردانشگاه ك یستماز اكوس

داوطلبانه كه باه نفاع جامعاه اسات      یتالش جمع یك یعنیوجود دارد،  يسنت فنالند یك یی،دانشجو

 وسیساتم در جهات رشاد اك   یاناز دانشاجو  جانباه  هماه آشاکار و   یات ارشد دانشاگاه هام حما   یریتمد

 دارد. ینیكارآفر

_____________________________________________________________ 
1- Alto 
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پژوهش و  يفقط برا یستیمن ینجااست كه ما ا یناعتقاد راسخ بر ا 1لندن یانشگاه سلطنتد يفضا در

با مصلحت جامعاه در ارتبااط    یدانشگاه هاي یتانتقال همواره وجود دارد و فعال یان،به دانشجو یستدر

لام و  در پنج عامل خالصاه كارد: ع   توان یدانشگاه را م ینیدر توسعه كارآفر یتعوامل موفق. [3]هستند 

و فعاال،   یاا پو یساازمان  یکردوكار، رو و مدرسه كسب ياعتبار مركز نوآور ی،در سطح جهان ياصول فناور

 با صنعت. یدر استفاده از دانش و تعامل طوالن مدت یطوالن یدو تأك يبه نوآور يا چندرشته یکردرو

توجاه باه    ناده ده نشاان توجه كرد كاه   ینمخترع يفکر یتبه مالک یهروس 2تومسك یالتیا دانشگاه

و هم  ینیموج كارآفر یجادخود موجب ا نوبه به یناست. ا یدو اسات یاندانشجو يو فرد یمال هاي یتموقع

باود باا    یعنوان گاروه دانشاگاه   به یدجد یمت یك یجادا یگرد یشد. اقدام اساس سازي يمركز تجار یجادا

 وكار خود را آغاز كند. كسب تواند یشعار كه هر فرد دانشجو م ینا

باا   یتوجه به اشتغال و مشااركت خاارج   سازي، يتجار هاي یتو فعال يكردن انتقال تکنولوژ رسمی

در  یرگاذار وجود رهباران تأث  اي، رشته یانم یتوسعه مراكز دانشگاه ي،و نوآور ینیكارآفر یمل هاي یحهال

 قیات فمو یادي آناان از عوامال كل   یحشافاف و صار   یثبات كالم و تعهد شخص ینرأس دانشگاه و همچن

 هست. یوزلندن 3دانشگاه اوكلند ینیكارآفر یستماكوس

از  یشبا  یقت،و اكتشاف هستند. در حق یقبخش فعال در تحق یك 4یادر دانشگاه جورج دانشجویان

مخترعاان داراسات. مطالعاه رشاد      یاان چند دانشجو را در م یا یكاختراعات نام  هاي ي% از افشاساز70

 ثار ا یلیاارد م 2.3 یاا جورج يكاه فنااور   دهد یوكار نشان م د كسبدر مور یادر دانشگاه جورج ياقتصاد

 یدانشاگاه  یساتم در س یدر هر سازمان یرتأث ینداشته است، باالتر 2011 یسال مال یرا در ط ياقتصاد

وقات را   وقت و تمام شغل پاره 18640 یاجورج ينشان داد كه فناور ینمطالعه همچن یناست. ا یاجورج

 كرده است. یجادا

 سازي يو تجار ينوآور يبرا یجامع ياست كه راهبردها یارتباط یمت یك يدارا 5یشیگانم هدانشگا

، معاون ارتباطات، كارمناد ارشاد راباط باا دولات،      جمهور یسرئ یشامل معاون پژوهش یم. تدهد یارائه م

ود به خ توانصرف  یق،انجام تحق يداده برا يآور . جمعباشند یدانشگاه م یسو رئ ییپژوهش، اجرا یرمد

 [4] شاود  یما  یتلقا  یعراهبرد وس یناز ا یبخش یو مجوز ده یتصدور حق مالک ینی،و كارآفر یتخالق

پاژوهش را   ساازي  يتجاار  یو بخش دولت یبا بخش خصوص يروابط همکار یقاز طر یشیگان،دانشگاه م

انشاگاه  اسات كاه باه شاراكت د     یپژوهش دانشاگاه  یدوركر شگاهدان هاي یتفعال یگر. از ددهد یارتقاء م

توساعه   يساو  باه را  یعلم يها انجمن ياعضا یق،تحق یزدهل ین. اشود یاطالق م ین،و و یشیگانم یالتیا

_____________________________________________________________ 
1- Imperial London 

2- Tomsk 

3- Auckland 
4- Georgia 

5- Michigan 
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و انتقال  ينوآور يها برنامه ینی،آموزش كارآفر یقاز طر یدوركر ینسوق داده است. ا يا منطقه ياقتصاد

ااساتعداد و بااهوش باه    جاذب افاراد ب   ي،دانش اقتصااد  یشكارآمد جهت افزا یرويآموزش ن ي،تکنولوژ

 یاندانشاجو  يبار انتقاال تکنولاوژ    یمبتنا  يهاا  برناماه  یناسات. همچنا   یافته دستخود  هاي یتمأمور

 .شود یاجرا م یلالتحص فارغ

 یناسات. همچنا   قرارگرفتاه  موردتوجه یواندر تا ینیمقاصد و رفتارها كارآفر ینی،كارآفر هاي نگرش

و نهادهااي فنااوري دارناد.     اي یاه سعه اقتصاادي باومی و ناح  تایوان تمایل به حمایت از تو يها دانشگاه

خاود اشااره    نهاادي عنوان یك موسسه برتر، در برنامه توساعه   دانشگاه ملی تسینگ هو، به مثال عنوان به

 رود یعلم و صنعت محور اصلی دستیابی به جایگاه عالی علمی به شامار ما   ییافزا كه ارتقاي هم كند یم

باا   یق هدف دانشگاه كارآفرین، دولت تایوان به دنبال توسعه ارتباط آموزش عالدر تالش براي تحق. [5]

 شاوند  یمالی و كنترل بازده به كار گرفته م ینتأم مقررات،صنعت است. همه ابزار ممکن، مثل قوانین و 

لی تا چنین پیوند و ارتباطی را تضمین نمایند در راستاي توسعه كارآفرینی، كارآفرینی گرایی به ژن اصا 

هر دانشگاه یا كالجی از ساختار یاا واحاد هادایت داخلای خاود باراي        یباًها بدل شده است. تقر دانشگاه

 توسعه همکاري با صنایع و واحدهاي مشابه و متناظر هستند.

 جمهاور  یسصورت گرفت كاه در آن، رئا   1998دانشگاه پکن در سال  یدر صد سالگ یسخنران یك

و  985پاروژه   .[6]"داشاته باشاد   یدر سطح جهان ییها دانشگاه یداب ینچ"كرد كه  یدتأك ینزم یانگج

 یملا  یاسات ك سیبه  یدر سطح جهان ییها دانشگاه یجادشد. بالفاصله، ا يانداز راه ازآن پس 9 یس یگل

كااهش و   يرا در توساعه علام و فنااور    ازحاد  یشبا راستا دولات حجام مقاررات     ینشد. در هم یلتبد

بااال و   يباا تکنولاوژ   یخاارج  يهاا  تاا شاركت   كناد  یرا فاراهم ما   ها تیرساخز يبرا یزیکیف یبانیپشت

و  2020گرا در سال  يكشور نوآور یك یناست كه چ ینرا جذب كنند. هدف ا یخصوص گذاران یهسرما

 .[7]شود  یکمو  یستتا اواسط قرن ب يدر علم و فناور یرهبر جهان یك

منظاور   را باه  یمادارس جهاان   ي پور برناماه ، دولت سنگا2002شدن، در سال  المللی ینرابطه با ب در

: كناد  یبرنامه دو هدف را دنباال ما   ینآغاز نمود. ا یا،در آس یعنوان قطب آموزش عال توسعه سنگاپور به

ه در یرشااخ ز يهاا  منظاور گساترش دانشاگاه    رو در جهاان باه   یشپ ی، جذب مؤسسات آموزش عالاوالً

برتار باا سانگاپور،     يهاا  ارتبااط دانشاگاه   یاق ارد از طردر نظر د یمدرسه جهان ي سنگاپور و دوم، برنامه

لوناگ، در   یسان ه یسانگاپور، لا   یروز ، نخست2011. در سال یدجذب نما یشتريب یخارج یاندانشجو

 یاق سنگاپور از طر داست كه اقتصا ینساالنه مردم سنگاپور ا یمل یازاظهار داشت كه ن یفراخوان روز مل

 شاود  یما  یاده نام ینیدر سطح دانشگاه كه كارآفر یبخش. [8] یدنما یشرفتپ یگسترش بخش دانشگاه

اناد از:   بخاش هفات ساتون دارد كاه عباارت      یان اسات. ا  شاده  یلتشاک هدف  ینبه ا یابیمنظور دست به
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)كاه آماوزش    یجو تارو  توساعه بخش  ینی،دفتر ارتباط با صنعت، مركز كارآفر ي،مرز برون يها دانشکده

 .گذاري یهو صندوق رفاه و سرما ي( مطبوعات، انتقال فناوردكن یساالن فراهم م بزرگ يبرا یوستهپ

را  ینقاش فعاال   یعلم يها و پارک یدولت یقاتیمؤسسات تحق يانداز در ابتدا با راه یكره جنوب دولت

 یمحاور باه شاركت خصوصا     از مؤسسات دولات  یكره جنوب ينوآور ی، نظام مل1980نمود. از سال  یفاا

وقات در طاول مباارزات     جمهاور  یسرئا . [9]ادامه داشاته اسات    حال ابهتروند  ینو ا یافت ییرمحور تغ

و توسااعه بااه  یااقتحق گااذاري یهنساابت ساارما 2017خااود وعااده داده اساات كااه در سااال  یانتخابااات

تناوع و   باهادف اصاالحات عمادتاً   . [8]درصاد برساد    5باه   یناخالص داخل یدو تول یمل گذاري یهسرما

توساعه و   یجیتادر  یجااد ملازم باه ا   نشاگاه دا ید آموزش عاال آموزش انجام شد. در مور سازي یخصوص

 2008كاره در ساال    یپاروژه ملا   ینتار  مهام  یاست. دانشگاه كاالس جهاان   یآموزش عال سازي یجهان

 یپژوهش یتآموزش و ظرف يمنظور ارتقا برتر به يها شد كه هدف آن تمركز منابع در دانشگاه يانداز راه

دانشاگاه و شاركت و    یاان م يهمکاار  یلتساه  رمنظاو  ان است. باه از سراسر جه یانو استخدام دانشگاه

 يبارا  یااتی اعالم كردند كاه قارارداد برناماه عمل    یو آموزش كره جنوب يوكار، وزارت علوم و فناور كسب

را در دسااتور كاار قاارار داده اساات.   یکاادیگرهااا باا   ارتبااط دانشااگاه  يبرقاارار يبااه كاار و باارا  یقتشاو 

 هستند. موردتوجهره در ك شدت به یالنالتحص فارغ

بار   یشاتر ب یاد خود را كاه متعهاد باه تأك    یتانداز و مأمور كنگ چشم ، دانشگاه هنگ1998در سال 

از  یکای عنوان  كنگ انتقال دانش را به ، دانشگاه هنگ2000كرد. در سال  ینیبود بازب يكاربرد یقاتتحق

بار   نگك هنگ ینیدانشگاه چكرد.  ی( معرف2009-2014) يراهبرد ي در ثبت طرح توسعه یاركان اصل

اساتعدادها، آوردن   یتشركت، تقو یانم يهمکار یلتسه يشبکه برا یجاددانشگاه و صنعت و ا يهمکار

 یجتارو  ینو همچنا  ینارهاآماوزش و سام   یدها  به دانشگاه و صانعت، ساازمان   باهمتجربه و تخصص را 

ه گرنت دانشاگاه  یت، كم2009در سال  [10] كند یم یدموفق و توسعه محصوالت تأك یقاتیتحق یخروج

گرنات   یتاه كارد. كم  یجااد انتقاال داناش ا   هاي یتفعال یجترو يدالر برا یلیونم 5صندوق ساالنه با  یك

آن همانناد باناك اسات كاه شاامل       یاف و تعر شاده  گنجاناده دانشگاه باا ناام انتقاال داناش در اذهاان      

 یراتانتقال داناش تاأث   هاي یتفعال دانش هست. تعهد دولت به یدانتقال و تول هاي یتفعال سازي، یتظرف

كاه در ماورد    یكساان  یاژه و هاا )باه   و مقاررات دانشاگاه   ینقاوان  ی،امور مال ی،بر ساختار سازمان یمیعظ

 یقطور عمده از طر به ینداشته است. ا ینیآموزش كارآفر یجو توسعه هستند( و ترو یقتحق هاي یتفعال

ها شروع به دنباال   از آن یبرخ 1990كه تا سال  ودب يورو دفاتر انتقال فنا یشیزا يها شركت يانداز راه

ساؤال  . بار ایان اسااس    [11]مشاركت دانشگاه و صنعت بودند  يبرا یلكشف پتانس يبرا ییها كردن راه

 چگونه است؟ ینتوسعه دانشگاه كارآفر ینهها در زم دانشگاه المللی ینتجارب ب :پژوهش عبارت است از
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 پژوهش یشناس روش -2

ي هاا  نمونهی، تجارب و رویکردهاي ایجاد و توسعه دانشگاه كارآفرین و الملل نیبسی تجارب براي برر

 یموردبررسآن در كشورهاي اروپایی، آمریکا و آسیاي شرقی از طریق روش توصیفی، اسنادي و تحلیلی 

ي هاا  نموناه ی اسات.  المللا  نیبا ي كاارآفرین  هاا  دانشاگاه قرار گرفت. جامعه آمااري ایان بخاش شاامل     

معتبر مانناد   نوظهوري كارآفرین پیشرو و ها دانشگاه كننده یابیارزي ها گزارشاز جدیدترین  ردمطالعهمو

ي آمریکاا، گازارش ارزیاابی میادانی     هاا  دانشاگاه در ماورد   [2] 1متحاده  االتیا اگزارش وزارت بازرگانی 

اروپاایی و   يهاا  دانشاگاه در ماورد   [12] 2آي تی و موسسه علم و صنعت اسکول تك گراهاام  ام موسسه

 یبانك جهاان در آسیاي شرقی و همچنین از راهنماي دانشگاه كارآفرین  3مطالعات گسترده معتبر موک

آلتو  يها دانشگاه ییاروپا يدر كشورها بیترت نیبدانتخاب شدند.  ياقتصاد و توسعه يو سازمان همکار

از كشاور   نیگرفات. همچنا  قارار   یماورد برسا   وزلندیو اوكلند ن هیلندن، تومسك روس یفنالند، سلطنت

سانگاپور، كاره    ن،یچ وان،یتا يها دانشگاه ییایآس يو از كشورها شگانیو م ایجورج يها دانشگاه کایآمر

ي بررسای اساناد و   هاا  روشي اطالعاات از  آور جمعجهت  گرفتند. رقرا یموردبررس كنگ هنگو  یجنوب

و ساایت اینترنتای    شاده  اشااره ي هاا  ساازمان و  هاا  موسساه ي اینترنتای  ها تیسایافته در انتشارمطالب 

توساط   شاده  چااپ و متاون تکمیلای    هاا  آن دساترس  قابال  منتشرشاده ي ها گزارشي نمونه، ها دانشگاه

 المللی استفاده شد. ینبانتشارات معتبر 

 

 های پژوهش یافته -3

ي ها شاخص، ابتدا به موردمطالعهي ها دانشگاهي احصا شده هر یك از ها شاخصبه دلیل حجم زیاد 

 گردد. یمیکایی و آسیایی اشاره آمركشورهاي اروپایی،  بر اساسمشترک 

 
 یندانشگاه كارآفر المللی ینتجارب ب يها شاخص   1جدول 

ی ها دانشگاه

 موردمطالعه
 ی دانشگاهها شاخص

ي ها دانشگاه

 اروپایی

 ي دانشگاهی ها پژوهش ي دانش وساز يكز تجارامر -3ی مراكز رشد دانشگاه -2ی فعال و پویا نیكارآفر زمرك -1

 ي انتقال تکنولوژ -6 استارتاپ يدادهایروبرگزاري مستمر  -5یی دانشجو ینیكارآفر يها انجمنو  باشگاه -4

 ینیكارآفر يها تیاز فعال تحمای -9ي ا رشته انیمتوسعه مراكز دانشگاهی  -8نعت با ص مداوم دانشگاه مشاركت -7

)مدیران دانشگاه با  دانشگاه رأسی در نیرهبران كارآفروجود  -11ی نیكارآفر يها دورهبرگزاري  -10یی دانشجو

 نگرش كارآفرینی(

  با صنعت یقاتیمشاركت تحق -3ي زایشی ها شركتصدور مجوز به  -2ي زایشی دانشگاهی ها شركتایجاد  -1ي ها دانشگاه

_____________________________________________________________ 
1- US Department of Commerce Report 
2- Graham 

3- Mok 
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و  ينوآور یارتباط میت لیتشک -6و نوآوري  نیكارآفرانجمن  -5ی با بخش خصوص و بخش دولت يهمکار -4 آمریکایی

 نیروي بخش در گذاري یهسرما -9ی و مجوز ده تیحق مالک صدور -8ي نوآور یتسا وب يانداز راه -7سازي  يتجار

 ی مراكز رشد دانشگاه -11ی فعال و پویا نیكارآفر زمرك -10 انیآموزش دانشجو يبرا ژهیبرنامه و -9انسانی 

 ي دانشگاهیها هشپژوسازي دانش و  يكز تجارامر -12

 يها دانشگاه

 آسیاي شرقی

  كوچك و بزرگ يها از شركت تحمای -3 همکاري پایدار دولت، دانشگاه و صنعت -2 آموزش كارآفرینی -1

 نیروابط ب جادیا -7ي نوآور ینظام مل جادیا -6ي وراپارک علم و فنایجاد  -5ي ا حرفهفنی و  مؤسسات سیتأس -4

 دولت تیحما -10 اداره ثبت اختراع يانداز راه -9ی شیزا يها شركت جادیا-8 ا و بازاره دانشگاه ،یمؤسسات پژوهش

و توسعه و  قیتحق يبرا ینههز كمك -12ي نوآور جیترو يبرا یاتیمال یقیتشو يها و برنامه یمال يها كمك -11

 فتر ارتباط با صنعتد -15ی محل ياستعدادها تیتقو -14ی الملل نیب ياستعدادها جذب -13ي كاربرد يها پژوهش

  و توسعه قیمركز تحق سیتأس -19 مراكز رشد سیتأس -18 استارت آپ يبرگزار -17ی نیمركز كارآفر -16

  وقت تماماستاد  عنوان به یخارج انیاستخدام دانشگاه -21ی مستعد خارج انیگسترش جذب دانشجو -20

 يفکر تیمالک يها استیس ياجرا -23ی آموزش عال سازي یخصوص -22

 

 ي گردید.بند طبقهي مشترک ها مقولهي اصلی در غالب ها شاخصدر ادامه 
 

 یندانشگاه كارآفر المللی ینتجارب ب يبند مقوله   2جدول 

 ی دانشگاه کارآفرینها شاخص یبند مقوله

 مدیریت
 ی،الملل نیب ياستعدادها جذب ی،نیكارآفر يها تیاز فعال تانتصاب مدیران با نگرش و تعهد كارآفرینی، حمای

ي جدید با نگرش ها يروینی، تغییر ساختار دانشگاه در راستاي كارآفرینی، استخدام محل ياستعدادها تیتقو

 در بخش كارآفرینی یعلم ئتیهكارآفرینی، تربیت اعضاي 

پداگوژی 

 یا رشته انیم

، توسعه انیوزش دانشجوآم يبرا ژهیبرنامه و ی،نیكارآفر يها دورهي، برگزاري ا رشته انیمي ها برنامهتوسعه 

و جذاب،  نوآورانهمحور، آموزش  وكار كسبي كارآفرینی، آموزش و تربیت كار محور، آموزش و تربیت ها مهارت

 كارآموزي، تدوین برنامه درسی

ی ها شیزا

 دانشگاهی

ي ها بنگاه ي زایشی، انتقال دانش بهها شركتي زایشی دانشگاهی، صدور مجوز به ها شركتي، ایجاد انتقال تکنولوژ

 ي، برگزاري استارتاپ هاساز يتجاراقتصادي، 

 مراکز زیرساختی
ي، توسعه مراكز دانشگاهی ساز يتجاركز امری، مراكز رشد دانشگاهی فعال و پویا، نیكارآفر زمرك سیتأس

 قیمركز تحق سیتأس ،دفتر ارتباط با صنعت ،اداره ثبت اختراع يانداز راه ي،وراپارک علم و فني، ایجاد ا رشته انیم

 و توسعه

 یگذار هیسرما
كوچك  يها از شركت تانسانی، حمای نیروي بخش در يگذار هیسرما یی،دانشجو ینیكارآفر يها تیاز فعال تحمای

 قیتحق يبرا نهیهز كمكي، نوآور جیترو يبرا یاتیمال یقیتشو يها و برنامه یمال يها كمك، دولت تیحما ،و بزرگ

 ي بیرونیگذار هیسرماحمایت  نیتأمي، دكاربر يها و توسعه و پژوهش

ارتباطات 

 پیرامونی

، شركت در وكار كسبي كوچك و متوسط، مشاركت و هماهنگی با دولت و ها بنگاهارتباط فعال با صنعت، ارتباط با 

ي ها شبکهي كارآفرینی دانشگاه، توسعه ها رساختیزي پژوهشی، مشاركت شركاي بیرونی در ایجاد ها ائتالف

 صنعتی يا خوشه

 

 يو همکاار  ییافزا ها با هم آن است دانشگاه یانگرب یندانشگاه كارآفر المللی ینتجارب ب یبررس یجنتا

حركات   ینیاند به سمت كاارآفر  توانسته یو فرامل ی(، ملی)محل يا و عوامل منطقه یسازمان عوامل درون
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 یکادر اروپا، آمر موردمطالعه ياه دانشگاه یدر تمام شود یمشاهده م 2و  1كه در جدول  كنند. هم چنان

اناد؛ و در اداماه    كارده  یفاها ا شدن دانشگاه ینرا در كارآفر ینقش مهم یر،مس يها در ابتدا دولت یاو آس

را  هاا  یات صاورت كامال فعال   هاا باه   و خاود دانشاگاه   یاز دخالت خاود كاساته و بخاش خصوصا     یر،مس

بودجاه   یبترت ین. بدكنند یم یفانقش ا پشتیبانو  یمحا عنوان بهها  دولت یانم ین. در ااند گرفته برعهده

. در رأس دانشاگاه  یساتند صرفاً كارمندان دولت ن یدو روسا و اسات شود ینم یندانشگاه فقط از دولت تأم

 يهاا  دانشاگاه  يجا است. در جابه یناثربخش و متعهد از عوامل توسعه دانشگاه كارآفر یرانهم وجود مد

كاه از   ياند. طاور  شدن دانشگاه داشته یندر كارآفر كننده یینو تع سیاسا نقش یاندانشجو موردمطالعه

دارند.  ینقش فعال ییدانشجو ینیكارآفر يها ها و باشگاه . انجمنشود یم یاد ییآن به نام جنبش دانشجو

مراكاز   يسااز  و فعاال  یجااد ا ینبوده است. همچن مدنظر یوستهصورت پ و استارتاپ به یدادهارو يبرگزار

 یدر تماام  يعلام و فنااور   يهاا  و توساعه و پاارک   یاق تحق ي،وكار، انتقال فناور رشد، كسب ینی،ركارآف

كوچاك و متوساط از    یشای شاركت زا  یجااد با صنعت و ا یوستهو پ یاشده است. ارتباط پو دانشگاه انجام

 ییاروپاا  يهاا  در دانشاگاه  یژهو به اشکال مختلف به ینیها بوده است. آموزش كارآفر دانشگاه هاي یتفعال

و توساعه   یجااد ا دهاد  ینشاان ما   یمطالعه تجارب جهان یطوركل هست. به ینجزء اصول دانشگاه كارآفر

اركاان   یباوده و تماام   یانو دانشاگاه  گاذاران  یاستس يبرا یاتیو ح یتعهد عمل یك یندانشگاه كارآفر

 یاز ن یو فراملا  یلا م ی،صانعت محلا   ین. همچنباشند یم ینانهكارآفر هاي یتدانشگاه مکلف به انجام فعال

 يبارا  يشدن را قبول كرده و آن را خطار  ینكارآفر یدانشگاه است. هم جامعه و هم آموزش عال یكشر

 .دانند یدانشگاه نم یانك

 

 گیری یجهو نت بحث -4

 يها جنبش ییاروپا موردمطالعه يها در دانشگاه ینعوامل مؤثر بر توسعه دانشگاه كارآفر ینتر مهم

 يمتعهد به نوآور یریتو وجود مد ینیآموزش كارآفر اي، رشته یانآن، مراكز م ايه یتو فعال ییدانشجو

 ینی،مراكز كارآفر ینی،كارآفر یدورهايكر یکاییآمر يها در رأس دانشگاه هست. در نمونه دانشگاه

و  یقسهم تحق یششدن، افزا المللی ینب یشرق یايآس يها است. در دانشگاه یدمورد تأك سازي يتجار

و  1یاست. اوش ینتوسعه دانشگاه كارآفر یارتباط با صنعت و انتقال دانش از عوامل اساستوسعه، 

شدن  ینرا در كارآفر یت يام آ یتعوامل موفق ینساختار دانشگاه كارآفر یدر بررس [13]همکاران 

جذب بودجه  ی،علم و مهندس يبرا یآن بود عوامل اعتبارات پژوهش یانگرب یجكردند. نتا یبررس

 رینی،و متعهد به كارآف یشروپ یدو جذب اسات علمی یئته یفیتك یشاز صنعت، افزا اتییقتحق

دانشگاه  یت(، مأموراي رشته یانم یقاتیمراكز تحق ي،مركز نوآور ینی،)مركز كارآفر یسازمان يساختارها

_____________________________________________________________ 
1- O’Shea 
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 ینهو زم سنت یخ،تار یافته، توسعه یسازمان فرهنگ(، ینیكارآفر یهو رشد روح یشرفتهو پ ي)دانش كاربرد

توسعه  یدر بررس [14] 1اوربانواند. گررو و  داشته یشدن دانشگاه نقش اساس یندر كارآفر یاییجغراف

 50 یندر ب ینتوسعه دانشگاه كارآفر يعوامل الگو ینتر مهم ییشناسا باهدف یندانشگاه كارآفر یك

 یاصل يها نشان دادند كه سازه یاو آندالون یسیاگال یا،از مناطق مختلف كاتالون یااسپان یدانشگاه دولت

 ي توسعه ینی،فرهنگ كارآفر یك ي)انتقال دانش، ارتقا یانداز دانشگاه و چشم یتدانشگاه شامل: مأمور

 ی؛و كاركنان دانشگاه یانبه دانشجو ینی: آمورش كارآفری)رسم یطی(، عوامل محاي یهو ناح یاجتماع

 يو اعضا یاندانشجو یشاسب؛ نگرش و گراپاداش من هاي یستم: سیررسمیغو  يپارک علم و فناور

 [1] 2یاها و گارس . آرانباشند ی( مي)منابع و توانمند یدرون امل( و عوینیبه سمت كارآفر علمی یئته

شدن در حال حركت  ینو به سمت كارآفر یداكردهپ یازها در خود احساس ن كه دانشگاه كنند یاشاره م

 هستند.

با عنوان  توان یوجود دارد كه م المللی ینموفق در سطح ب يها هاز دانشگا یاديز یاربس يها نمونه

شود،  ینانهكارآفر یدانشگاه ینکها يبرا دهد ینشان م یاز آن نام برد. تجارب جهان یندانشگاه كارآفر

 یدياعضا د مامیكه در آن ت یکپارچه یدانشگاه یجادگردند؛ ا ینانهآن كارآفر يها بخش یتمام یدبا

تحوالت  یعسر یصافزون، تشخ یريپذ دانشگاه، انعطاف ییرقدرتمند در تغ یریتود مدمشترک دارند. وج

است؛  يضرور يخدمات دانشگاه امر يتقاضا ییرو تغ یشبرافزاها و تمركز  به آن ییپاسخگو یطی،مح

را  یشاستقالل خو ینو بنابرا جوید ی( می)عالوه بر دولت یمال ینتأم یگرمنابع د ینانهدانشگاه كارآفر

در  یامدنو كوتاه ن ها یتفعال ینشگز ی)به معن كند یم یريشدن كامل جلوگ يفظ كرده و از تجارح

را  ياز ارتباطات و همکار یمختلف يها گونه ینانه(؛ دانشگاه كارآفرها یتفعال یفیتو ك ها یتانجام مأمور

 یايو با دن كند یفراهم م را يانتقال دانش و فناور یقطر ینو از ا كند یم یجاددانشگاه ا یرونب یايبا دن

و  یافته یگريد یمال ینمنابع تأم دهد، یخود را توسعه م يفکر هاي ییتجارت رابطه برقرار كرده، دارا

 كند. یحفظ م یالنالتحص روابط خود را با فارغ

 

_____________________________________________________________ 
1- Guerrero & Urbano 

2- Aranha & Garcia 
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ی در حل شناس جامعهی پیرامون نقش تکمیلی مطالعات ارتباطی و ا مطالعه

 های اجتماعی جامعه ایرانچالش

ای و  ینهزمی ذهنی استراتژی، ها انگارهمطالعه رابطه میان مطالعه موردی: »

 «یری تعامل میان دو تشکل دانشجوییگ شکلروندی در 
 منصوره حجاری

 hajjari@ut.ac.ir ایران. تهران، تهران، دانشگاه اجتماعی، علوم کدهدانش ارتباطات، علوم ارشد كارشناس

 

 چکیده

هاي شناختی هستند كه شامل دانش تعامالت چهره باه چهاره در محایط    رهاي ذهنی ساختاانگاره

هاا    رده در بسایاري از حاوزه  طاور گسات   است كه باه  یشوند. مفهوم انگاره ذهنی از مفاهیماجتماعی می

رود و  می دیگر به كار يها حوزه و یمصنوع هوش ،شناختی روانشناسیارتباطات میان فرهنگی، ازجمله 

در مورد  شده گرفته نظر دیدگاه در به شدت به ی،انگاره ذهن قیدق فی. تعراي است رشته یانمیك مفهوم 

 ي،اساتراتژ  یمقالاه ساه انگااره ذهنا     یان در ا .استوابسته  ،و شناخت انسان ت بازنمودهاي ذهنییماه

. یارد گیموردمطالعه قارار ما   ییدانشجو یجو بس یدر تعامالت دو تشکل انجمن اسالم يو روند اي ینهزم

در  اي یاه در مورد اقدام مناسب حل مسئله است. انگاره رو بینی یشاي شامل پهاي زمینهاطالعات انگاره

هااي حال   مشابه است و انگاره استراتژي، دانش در مورد استراتژي يها یتمورد توالی رویدادها در موقع

فعاال   ينفار از اعضاا   46درمجموع با ، است یفیك یکردپژوهش حاضر، رو یروش رویکردمسئله هستند. 

و  ینهاا، مضاام  مضامون داده  یال اساتفاده از تحل  با شده است. انجام یافته ساخت یمهها مصاحبه ن تشکل

از  يا چرخاه ساه مرحلاه    یاك مشاخص شاد    یات شاد و درنها  یینگاره شناساا سه ا ینا ینخرده مضام

چرخاه باه    یان كه حركات ا  یردگیشکل م یزمان سه انگاره وجود دارد. تعامل و ارتباط ینا یرگذاريتأث

 سمت جلو و مثبت باشد.

 

 هالیدواژهک

 اي، یناه زم يها نگارها ي،استراتژ يها انگاره ی،ذهن يها انگارهارتباطات میان فرهنگی، تعامل سازنده، 

 یی.دانشجو يها تشکل ي،روند يها انگاره

mailto:hajjari@ut.ac.ir
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 مقدمه -1

ها و جامعه دارد. كنش یك يها در به ثمر نشستن اهداف و آرمان یروابط و تعامالت افراد نقش مهم

تعامال   يارتبااط مناساب و برقارار    یاك  یاري گتواند در شکلیم یمختلف اجتماع يهاگروه يرفتارها

گرا بودن و كانش پاذیري بااال مشاخص اسات كاه در شارایط         انسان به علت تعامل باشد. یدسازنده مف

در  شاده  یاره از ذهن خویش و دانش و تجرباه ذخ  رو ینمتفاوت نیازمند الگوهاي رفتاري مناسب است ازا

هااي ذهنای    درواقاع ایان انگااره    .دهدها به این نیاز فردي پاسخ می آن يساز جوید و با سادهآن مدد می

در اذهان افراد، به وجود آورنده طیفی از احساسات بسیار متنوع و گسترده  شان یريگ ه با شکلهستند ك

گیاري مفااهیمی چاون    هاي ذهنای در شاکل  مثال در ارتباطات بین قومیتی انگاره عنوان خواهند بود. به

 [.9] دارند یینقش بسزا« دیگري»و « من»

هاي گوناگون مرباوط  ها از فرهنگمتقابل انسان بر اساس نظریه ویور، روابط میان فرهنگی به كنش

 كاه  یپاذیرد. هنگاام  شود. این كنش متقابل، هم در سطح میان فردي و هم در سطح ملی صورت می می

تواناد آكناده از فشاار و    كنناد، رواباط آناان مای    هاي متفاوت بااهم ارتبااط برقارار مای    افراد از فرهنگ

 .[15] باشد یرمفیدو غ اعتمادي یب

هاي ها و نگرشهاي انگیزشی و شناختی كلیشهناسان اجتماعی اطالعات زیادي در مورد بنیانروانش

انتظاارات   یر، ادراک باین گروهای، تاأث   یگروها  هاي اجتماعی، در ماورد تعصابات درون  معطوف به گروه

 بین گروهی دارند. يها عواقب تماس طور یندر برخوردهاي میان فردي و هم يبند مبتنی بر طبقه

 :آید یآن در ادامه م هاي یژگیرا فرض كرده است كه و یگروه ن نظریه یك انگاره ذهنی درونای

تصورمی شود كاه   طور ینكه اها  يبند و تقابل میان طبقه شده يبند ( جذب در میان مرزهاي طبقه1

 یاد همه اعضاي درون گروه خودي نسبت به اعضاي گروه دیگر شباهت بیشتري بااهم دارناد )اصال تأك   

 ن گروهی(.بی

)اصال   گیارد  ی( احساس مثبت )اعتماد، عالقه( احساسی كه میان اعضاي گاروه خاودي شاکل ما    2

 (.یگروه طرفداري درون

كه مرتبط با وابستگی منفی تصور شده بین گروه خاودي و گاروه    یگروه ( مقایسه اجتماعی درون3

 دیگري است )اصل رقابت اجتماعی(.

شود كه باعث هایی میهاي ذهنی منجر به ایجاد موقعیتانگاره عواقب عاطفی و رفتاري ناشی از این

 يبناد  شود و رقابت بین گروهای را باه دنباال دارد. باا ایان دیادگاه طبقاه       ها میمیان گروه اعتمادي یب

تواند بازنمودهااي شاناختی را تغییار    ها چگونه میو همکاري یگروه هاي دروناجتماعی باید دید تماس

 [.13] هاي ذهنی منفی هموار كندي از بین بردن انگارهدهد و راه را برا
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هویات باا   ، [4]گیارد  با تغییر درک فرد از خودش و دیگري، هویت وي شکل جدیدي به خاود مای  

افراد در تعیاین  [ 5كند ] یمهاي خاص زندگی ما را منعکس  یژگیواست و  خورده گرهي زندگی ها روش

ورزند و ترجیحات هویتی خود را بر طبق شناختی كه از می مبادرت بندي یتهاي خود به یك اولوهویت

 رسند.به فهم جدیدي از خود و دیگران می ترتیب ینا دهند و بهاند انجام می دنیاي جدید به دست آورده

تحاوالت فرهنگای جامعاه باه یکای از      »دهاد،  توجه به تغییرات فرهنگی كاه در جواماع رخ مای    با

ها تعامالت فرد با خود و دیگاري   است زیرا با تغییر یافتن آن شده یلدموضوعات موردمطالعه محققان تب

 [.4]« كندگیرد و تغییر میقرار می یرنیز تحت تأث

ارتباطات فرهنگی دربردارنده مکالمات است. مکالمات جمعی فرآینادهایی ارتبااطی هساتند كاه از     

[. یکای از  8]باا یکادیگر زنادگی كنناد     پردازند كه چگوناه  ها افراد در این مورد به مذاكره می طریق آن

هاي مختلف اجتماعی با یکدیگر و تعامل گروه وگو گفتگیري هاي مهم در جامعه ایران عدم شکلچالش

هااي موجاود و در   هاا و نگارش  انگاره ازجملهشود ابعاد مختلف این موضوع است. در این مقاله سعی می

 قرار گیرد. موردتوجه، ها حل راهادامه 

 ها ازجملاه روانشناسای    طور گسترده در بسیاري از حوزه است كه به یانگاره ذهنی از مفاهیممفهوم 

 ی،انگااره ذهنا   قیا دق فیا . تعررود بکار میدیگر  يها حوزه و [10] یمصنوع ، هوش[19و  18] شناختی

 است.وابسته  ،و شناخت انسان ت بازنمودهاي ذهنییدر مورد ماه شده گرفته نظر دیدگاه در به شدت به

اسات و در مطالعااتی كاه     نشاده  انجاام هاي ذهنی مطالعاات زیاادي در جامعاه ایاران     باره انگارهدر

 اي باا عناوان   ناماه  پایاان  ازجملاه  قرارگرفتاه  موردتوجاه هاي ذهنی شخصای  هم بیشتر انگاره شده انجام

و فرانساه   انایار  دوساتی  هاي ایرانی و فرانسوي عضو انجمان  زوج یفرهنگ یانم بررسی آثار ارتباطات»

احساان  یاا همچناین،    ؛ و[2]« ها آن یفرهنگ ینهاي ذهنی و كاهش حساسیت ب انگاره بر ،ساكن تهران

مطالعه  ضمن ،«یان از مردم ایرانیآمریکا یفرهنگ ینهاي ب انگاره»با عنوان  اش نامه در پایانی شاه قاسم

را ایان افاراد    ايخنث منفی و مثبت، یرهنگف ینهاي ب انگاره ،از مردم ایران ها ییذهنی آمریکا هاي  انگاره

 دیگار، مقالاه  [. 3] كارده اسات  بیاان  را هاا   ایان انگااره   گیاري  منابع شاکل  وشناسایی  ایرانیان در مورد

اهل تسنن و تشایع در   یفرهنگ یانمطالعه موردي روابط م ؛یفرهنگ ینهاي ب حساسیت شدن و جهانی»

[. خالاد  6] را در استان گلستان بررسای كارده اسات    كه روابط بین اهل تسنن و تشیع« استان گلستان

ساكن در شاهر   در بین اجتماعات قومی یفرهنگ ینخود به بررسی حساسیت ب نامه پایاندر  عبداهلل زاده

 [.7]پرداخته است قروه 

یات رابطاه   درنهااست و  قرارگرفته موردمطالعهاي و روندي  ینهزمهاي استراتژي، در این مقاله انگاره

 یاري گعوامل مؤثر بر شاکل  ییشناسابه دنبال پژوهش حاضر، شود.  یمین سه انگاره نیز مشخص میان ا



     155    ها، الگوها و روندهاي جدید توسعه میان رشتگی در ... مبانی، مفاهیم، تجربه -بخش دوم 

ي از ا نموناه  عنوان در دانشگاه تهران بهیی دو تشکل دانشجو یانارتباط مناسب و تعامل سازنده در م یك

 است.هاي مختلف اجتماعی جمعیت

 [21-20-17ترنار ] تیلاور و كروكار و    نیشایدا، هااي   با تركیاب نظریاه  است در این مقاله سعی شده 

عوامال، در قالاب    ینموردمطالعه قرارگرفته و ا ییبر روابط دو تشکل دانشجو یرگذارهاي ذهنی تأث  انگاره

 شوند. ییآمده، شناسا دست ها به مضمون داده یلكه با استفاده از تحل ییها ها و خرده مضمونمضمون

 

 ینظر مفاهیم -2

شود، داراي یك ذخیاره اطالعااتی مناساب اسات     موقعیت آشنا می یك شخص وارد یك كه یهنگام

بااراي اینکااه در موقعیاات بازیااابی شااده آن را بااه كااار بگیاارد و نقااش متناسااب بااا آن را ایفااا نمایااد.  

شاده و   دهد، با توجه به یاك چاارچوب شاناخته   ، هر تعاملی كه در جهان اجتماعی رخ مییگرد عبارت به

شاده را   آماده و شاناخته   دسات  هاي از پیش بهگیرد. این آگاهیکل میشده ش هاي از پیش كسبآگاهی

 19هاي ذهنی، مفهوم جدیدي نیست. ایان مفهاوم از قارن    نامند. مفهوم انگارهاسکیما و یا اسکیماتا می

تجربیات هر فرد در حافظه وي جماع  »وجود داشته است. ایمانوئل كانت فیلسوف آلمانی این ایده را كه 

از تجربیات  يا انگاره ذهنی مجموعه ،را توسعه داده است« دهد یرا شکل م يتر هیم بزرگو مفا شود یم

و باراي راهنماایی رفتارهااي ماا در      اناد  شاده  يبند هاي دانشی مرتبط دستهگذشته هستند كه در گروه

 [.17]روند هاي آشنا به كار میموقعیت

 

 های ذهنی برای تعامل اجتماعیانگاره -3

ساختارهاي شناختی هستند كه شامل دانش تعامالت چهره باه چهاره در محایط     هاي ذهنیانگاره

هاي معین براي زماان طاوالنی   شوند. زمانی كه ما یا یك عضو از فرهنگ مشابه در موقعیتاجتماعی می

هااي ذهنای در   كنیم، انگارهها صحبت می برخورد داریم و یا زمانی كه در مورد اطالعات مشخصی با آن

 شوند.گیرند و ذخیره میل میذهن ما شک

صحبت در مورد  ینچن تجربیات مستقیم خود و هم یلهوس هاي ذهنی خود را بهافراد انگاره

گیرند، اطالعات صورت محکم شکل می هاي ذهنی بهدهند. زمانی كه انگارههاي ذهنی توسعه می انگاره

گیرند و هاي ذهنی در ذهن شکل میارهانگ كه یشوند. هنگاماستفاده می هاي ذهنی بیشتر قابلانگاره

آگوستین و واكر [ 17] گیردتر انجام می ذهنی آسان يها شوند، ارتباطات از طریق انگارهمی یافته سازمان

هاي تعامل هاي ذهنی شخصی، خویشتن، نقش و رویداد، انواع ابتدایی انگاره، معتقدند انگاره[11]

 توان به این شکل، تعریف كرد:ها را می اع انگارهانو ترتیب ینا به[ 17]اجتماعی هستند 

 هایی از دانش كلی هستندهاي ذهنی حقیقت و مفهوم: بخش: انگاره1
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 شاود هاا مای   شخصیتی آن هاي یژگیهاي ذهنی شخصی: شامل تعدادي از افراد كه شامل وانگاره: 2

[17.] 

هاا چگوناه خاود را     ز خوددارناد )آن هاي ذهنی كه افراد اهاي ذهنی خویشتن: شامل انگاره: انگاره3

 بینند(.ها را می بینند و دیگران چگونه آنمی

هاي اجتماعی كه شامل مجموعه رفتارهاایی اسات   : انگاره ذهنی نقش: شامل دانش در مورد نقش4

هااي اكتساابی و انتساابی را شاامل     رود كه نقاش هاي اجتماعی خاص انتظار میكه از مردم در موقعیت

هاي ذهنی نقش یك ساختار شاناختی اسات كاه داناش فارد را دربااره رفتارهااي        انگاره[. 17شود ]می

 [.1] كندمی یده مناسب و مورد انتظار سازمان

 ي: شامل اطالعات در مورد موقعیت و زمینه مناسب پارامترهاي رفتاري.ا: انگاره ذهنی زمینه5

در ماورد اقادام مناساب     بینای  یشامل پا ش اي ینههاي ذهنی زماطالعات انگاره [21ترنر ] طبق نظر

 هاي حل مسئله است.منظور دستیابی به هدف و پیشنهاد براي استراتژي به

هاي مشابه است. این قوانین رفتااري  : كه در مورد توالی رویدادها در موقعیتاي یه: انگاره ذهنی رو6

 هاي مشابه رفتار یکسانی بروز بدهند.شود افراد در موقعیتیباعث م

هاي حال مسائله هساتند. شاواهدي در انساان      : انگاره ذهنی استراتژي: دانش در مورد استراتژي7

 دهد عامل انتخاب استراتژي در فرد، مهارت شخصی است.وجود دارد كه نشان می

 شود.رفتار پیشنهاد می یريگ یك فرآیند براي شکل [21بر اساس تحقیقات ترنر ]

اش توسط بازیاابی  كند با استفاده از حافظهگیرد، سعی میمی زمانی كه فرد در موقعیت خاصی قرار

یا متنی، تشخیص دهد كه آیا موقعیتی كه در آن قرار دارد، آشناست یا خیار.   اي ینههاي ذهنی زمانگاره

شاود،  مناسب كه نشانگر موقعیت تعاملی مشاابهی اسات پیادا مای     اي ینهزمانی كه یك انگاره ذهنی زم

شاود،  دهد. زمانی كه هدف انتخاب مای ، هدفی را براي پیگیري نشان میاي ینهنی زمبالفاصله انگاره ذه

معموالً به دنبال استراتژي هست كه در این شرایط مفید واقع شود. انگااره ذهنای    اي ینهانگاره ذهنی زم

ك انگااره  كه با استفاده از آن و با انتخاب ی دهد یرا پیشنهاد م اي یه، سپس یك انگاره ذهنی رواي ینهزم

فرد باه دنباال    شود یسبب م اي ینهانگاره ذهنی زم یريكارگ به هدف رسید. به توان یذهنی استراتژي م

طاور   او زمیناه كناونی را باه    شاود  یپرسیدن سؤال از فردي كه در تعامل با اوست باشد كه البته باعث م

هاي ذهنی گیرد، انگارهمی تري مورداستفاده قرارانگاره ذهنی خاص كه یتري مشخص كند. هنگامشفاف

 [.17]شود منظور استفاده در موقعیت جدید به كار گرفته می تري بهاي مناسباستراتژي و رویه
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 روش تحقیق -4

 ينفار از اعضاا   46با ، است شده يآور جمع یافته ساختیمه ها توسط مصاحبه نپژوهش، داده یندر ا

شده و  انجام یبا روش گلوله برف یريگ است. نمونهمصاحبه شده  ییدانشجو یجو بس یفعال انجمن اسالم

شده است. در تحلیل مضمون، واحد تحلیل بیشتر از  ها استفادهداده یلتحل يمضمون برا یلاز روش تحل

فرآیناد  [ 16] شاود هاا بیشاتر توجاه مای     ها و نکات ظریف آنیك كلمه یا اصطالح است و به بافت داده

گر به دنبال شناخت الگوهایی از معاانی و موضاوعات در   ه تحلیلشود كتحلیل مضمون زمانی شروع می

ها اتفاق بیفتد. نقطه پایاان ایان فرآیناد    داده يآور ها باشد. البته ممکن است این كار در طول جمعداده

نیز تهیه گزارشی از محتوا و معانی الگوها و مضامین درداده هاست. هم چنین تحلیل فرآیندي است كه 

 يهاا باار پاساخ   ینهاا چناد  از انجاام مصااحبه   [ بعاد 12]گیرد و نباید باعجله انجام میطی زمان شکل 

 ینو ساپس مضاام   ینها، ابتدا خارده مضاام  يگذارموردمطالعه قرار گرفت و بعد از انجام كد یانگو پاسخ

 استخراج شد. یكل

 

 گیری یجهنت -5

هااا ه مضاامونهااا و خاارد هااا، در قالااب مضاامون حاصاال از مصاااحبه  يهااابخااش داده یااندر ا

 اند. قرارگرفته يو روند ياستراتژ اي، ینهزم یذهن يهاو در سه دسته انگاره اند شده يبند دسته

 

 ای ینهزم یها انگاره -5-1

شامل اطالعاتی راجع به موقعیت و زمینه مناساب پارامترهااي رفتااري     اي ینهمتنی یا زم يها انگاره

هااي منطقای حال    اي و پیشنهاد براي استراتژيرویه هايبراي فعال كردن انگاره یگرد عبارت هستند. به

گیاري  بساترهاي شاکل  »و  «یزنا  برچسب»، «ییبستر دانشجو»شوندگان  ازنظر مصاحبه مشکل هستند.

 هستند. یرگذارتأث ینهزم یندر ا «تعامالت

 

 بستر دانشجویی بر نگرش منطقی یرتأث -

حاضر در میاان ایان دو تشاکل وجاود      كه در حال ییها شوندگان معتقدند انگاره از مصاحبه تعدادي

هااي فکاري   است كه در سطح جامعه نسبت به جریاان  ییها نسبت به انگاره يتریهاي واقعدارد، انگاره

هااي  شاود افاراد انگااره   ها وجود دارد و معتقدند محیط دانشاجویی باعاث مای    منتسب به هر یك از آن

كنناد كاه افارادي كاه ازنظار      ها بیان می حتی آنتري نسبت به افراد غیر دانشجو داشته باشند. منطقی

گیرناد و باه افاراد    فضاي جامعه قارار مای   یرنیز تحت تأث ترند یكفکري به جریان فکري متبوعشان نزد

 گوید: مرد، عضو انجمن اسالمی یم شوندگان مصاحبهیکی از  شوند.تبدیل می تري یرمنطقیغ
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 يبناد  م ولی به نظارم در ساطح جامعاه، دساته    قائل هست يبند من براي جریان فکري مقابل، دسته

. مثالً بین همکاران من در محل كارم این بحاث باود   دانند یقائل نیستند و همه را وابسته به حکومت م

 كار كند. یمافالنی چون بسیجی است توانست برود در صداوس گفتند یكه همه م

و در اثار ایان    كند یها تغییر م گاهن كنم یو بحث م زنم یچون من در دانشگاه با طرف مقابلم حرف م

شود ولی در عمل بیشتر  تر یقهرچند ممکن است اختالفات هم عم شویم یبحث كردن، به هم نزدیك م

 .نزدیك شده است

 

 اجتماعی های یتبر فعال یزن برچسب یرتأث -

هاا   نذهنای كاه در ماورد آ    يها معتقدند یکی از دالیلی كه باعث شده انگاره یانگو از پاسخ تعدادي

از قبال   ییهاا هاا باا برچساب    وجود دارد، در ذهنیات دیگاران وجاود داشاته باشاد ایان اسات كاه آن        

 .اند شده شناخته

 مرد، انجمن اسالمی دانشکده علوم اجتماعی

خواهند براي ما محرومیتی خلق كنند. دفتر مان را  این است كه با این كار می یزن علت این برچسب

 محروم كنند.تعطیل كنند. مرا از امتیازي 

 مرد، انجمن اسالمی دانشکده ادبیات، كارشناسی ارشد فلسفه

برچسب است وقتی كاركرد سیاسی پیدا كند بله. به این معنا كه در رقابت سیاسی ماا وقتای    یطبع

كاه ممکان    يا برچسب بزنیم و كلماه  يا بخواهیم طرف مقابل را بخواهیم به دیگران بشناسانیم با كلمه

 معنا را نداشته باشد. است براي همه یك

 

 ها( روابط بر تعامالت بین گروهی )فضای متفاوت دانشکده یریگ بسترهای شکل یرتأث -

هاا،   آن یرارتباطی و عوامل تحات تاأث   هاي یتشوندگان را در مورد موقع مضمون نظرات مصاحبه این

 دهد.توضیح می

كنناد و معتقدناد در   ره مای هااي مختلاف دانشاگاه اشاا    شوندگان به تفاوت فضاي دانشکده مصاحبه

شاوندگان را   مون نظرات مصاحبهضاین م هاي مختلف، فضاي تعاملی بین تشکلی متفاوت است.دانشکده

 دهد.ها توضیح می از آن یرپذیرهاي ارتباطی و عوامل تأثدر مورد موقعیت

 كنناد ایان چاارچوب، چاارچوب درساتی     انجمن فکر می يها بچه بسیج دانشکده حقوقعضو مرد، 

 نیست. به نظر من صحنه درگیري اصلی بسیج و انجمن دانشکده حقوق است.

به نظر من دانشکده علوم اجتماعی دانشکده بورژوایی است.  بسیج دانشکده علوم اجتماعی عضو زن،

هام را   يهاا  من و تو خیلی بیشتر حرف كنم یانجمن گفتم من احساس م يها به یکی از بچه بار یكمن 
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ا دوستان خودت در انجمن و من با دوستانم در بسیج. یعنی در اوج اختالف فهام ماا از   تا تو ب فهمیم یم

 هم بیشتر است.

 

 استراتژی یها انگاره -6

 ییها حل داند. با توجه به این تعریف، راههاي استراتژي را دانش حل مشکالت میانگاره [17] نیشیدا

بسترساز  يها مؤلفه»اند در قالب مضمون  داده را كه پاسخگویان براي رسیدن به یك تعامل سازنده ارائه

عادم  »، «توجه به نقاط مشاترک »هاي مضمون شامل خرده مضمون ین. اشود یمطرح م« تعامل سازنده

 ینتاأم »و « پذیرش و به رسمیت شناختن»، «شفاف كردن مواضع»، «اراده براي تعامل»، «یشیاند جزم

فتمان انجمن اسالمی و بسیج نقاط مشاتركی وجاود   معتقدند در گ پاسخگویاناست. « وگو شرایط گفت

تري داشت و به همگرایی بیشتري رسید، درواقع توجه باه  توان تعامل سازندهها می آن بر یهدارد كه با تک

 ارتباط در نظر گرفته شود. یريگ عامل مهم در شکل یكعنوان  به تواند ینقاط مشترک م

به نظر من در گفتمان انجمن و بسیج نقااط مشاترک    ": انجمن اسالمی دانشکده ادبیاتعضو مرد، 

خمینای و اصاول انقاالب اساالمی مثال اساتقالل، آزادي،        اهلل یات مثاال، رهباري آ   عنوان وجود دارد. به

 ."جمهوري اسالمی

یشی یك مانع مهم بار سار تعامال    اند جزمكنند كه  یمدر موارد دیگر پاسخگویان به این نکته اشاره 

 است.

را طرف مقابل كناار بگاذارد    یشیاند به نظر من اگر جزم": اسالمی دانشکده حقوق انجمن عضو مرد،

و این احساس را كه مالك حقیقت است و طرف مقابل را باید لزومااً اقنااع كناد را بگاذارد كناار و ایان       

احتمال را بدهد كه شاید در مقابل من هم استداللی باشد در مقابل استدالل من و باالخره طیف مقابال  

وگو ایجااد   باشد. اگر این روحیه را داشته باشند این فضاي گفت یشها هم یك حرف حقی میان صحبت

 ."شود یم

هاا وجاود نادارد. هار دو      معتقدند اساساً اراده برقراري تعامل در جریان فکري مقابل آن یانگو پاسخ

دو تشاکل اشااره    یاان بااط م ارت يعامل در برقرار یكعنوان  تعامل به يبه اراده برقرار یانگو گروه پاسخ

 ند.ك یم

ببینید مناظره كه در دانشگاه یك شوخی است، به این معناا كاه   ": بسیج دانشکده حقوقعضو مرد، 

وگاو دوطرفاه اسات     است. مفاهمه و گفت یینما و درواقع یك قدرت آوریم یما هر دو طرفدارهایمان را م

 ."شود یبخواهد و طرف مقابل نیاید نم طرف یكیعنی اگر 

ارتبااط درسات كماك     يبه برقرار تواند یم ها یدگاهمواضع و د یاندر ب یتشفاف یان،گو نظر پاسخ به

 كند.
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. یام هاي فهمی خودمان رادارهرحال هركدام از ما قرائت به": بسیج دانشکده علوم اجتماعیعضو زن، 

 ینی حاذف نیسات.  سالی كه من مسئول بسیج بودم این تفکر را داشتم. به نظر من تفکر اصلی امام خم

وگوست و اینکه هر كس خودش باشد. اگر كمونیست هستی بگو. اگر لیبرال هستی بگاو.   من نظرم گفت

 ."نفاق نداشته باش. آزادي اعالم تفکر

هاا كمتار    تر كناد تانش   هر كس هویت خودش را شفاف": انجمن اسالمی دانشکده ادبیاتعضو زن، 

وگو در جامعه خیلای   . تعامل و گفتشود یقالنیت كمتر ماحتمال ع شود یم ی. وقتی فضا دوقطبشود یم

 ."مهم است

كنند این است كه اساساً باید از طرف مقابل شوندگان به آن اشاره می كه تعدادي از مصاحبه يا نکته

هاي حاكی از عادم پاذیرش و باه رسامیت     ها وجود داشته باشد و تا زمانی كه نگاه پذیرش نسبت به آن

 ابل وجود دارد امکان برقراري تعامل وجود نخواهد داشت.شناختن در طرف مق

اینکه هر دو طرف اراده داشته باشاند مبنای بار اینکاه     ": انجمن اسالمی دانشکده حقوقعضو مرد، 

دهاد. اگار در بسایج عقالنیتای     باشد جواب نمای  طرفه یككنند. اگر بخواهد  یدروي اصول مشترک تأك

دهاد. بایاد   كند، نتیجاه مای   یدترک موردقبول هر دو طرف تأكباشد و حتی در انجمن كه بر اصول مش

 ."اراده داشته باشند كه باهم وارد یك دیالوگ منطقی شوند

 یطشارا  یان است كه تاا ا  یازموردن یو الزامات یطوگو شرا گفت یريگ شکل يمعتقدند برا یانگو پاسخ

 وگو وجود ندارد. نشوند امکان گفت ینتأم

ها باید تغییر كند. ایده آل من به نظر من نگرش": نشکده علوم اجتماعیانجمن اسالمی داعضو مرد، 

كه موقعیت هابرماس كه شرایط برابر باید وجود داشته باشد باید هم ازنظر تکنیکال و هم ازنظر ادبیاات  

 ."به این موقعیت برسیم

 

 روندی یها انگاره -7

هااي   كاه از ترتیاب اعماال و تصامیم    داناد  هاي متمایزي میروندي را سیستم يها انگاره [21]ترنر 

 اند.اند و یا از تجربیاتی كه در عرف اجتماعی قرار دارند منتج شدهگذشته كه مثمر ثمر بوده

هاي ماوفقی  شوندگان به بازگویی تجربه عنوان مضمونی است كه در آن مصاحبه «هاي موفقتجربه»

است اقدامات عملی مشترک گر بیان ها واقع پاسخاند. دراند، پرداختهكه در تعامالت با گروه مقابل داشته

 گیرد.هاي روندي قرار میذیل انگاره كه
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 ای( ینهزمی ذهنی )استراتژی، روندی و ها انگارهرابطه   -8

 یرگاذار تأث یکادیگر بار   توانناد  یم اي ینهو زم يروند ی،ذهن يها پژوهش، انگاره يهایافتهبا توجه به 

اي شامل اطالعااتی راجاع باه    هاي متنی یا زمینههشده، انگار شان دادهن 1طور كه در شکل  باشند. همان

اطالعااتی كاه در   [ 21ترنار ] هااي  موقعیت و زمینه مناسب پارامترهاي رفتاري هستند. بر اساس یافتاه 

درباره اعمال مناسبی است كه براي رسیدن به اهاداف در   هایی بینی یشهاي متنی هستند شامل پانگاره

هااي  براي اساتراتژي  دو پیشنها اي یههاي روبراي فعال كردن انگاره یگرد عبارت ام شوند. بهمتن باید انج

 منطقی حل مشکل هستند.

صاورت   شاود، بیشاتر باه   فعاال مای   يبند زمانی كه یك طبقه یطوركل به»معتقد است  [14]كولپپر 

هااي ذهنای   ند، انگااره كاي كه او توصیف میشبکه«. صورت یك بخش مجزا كند تا بهاي عمل میشبکه

 یناوع  نقش اجتماعی برخوردارند. این اتصاالت، به هاي يبند اجتماعی هستند؛ كه از اتصاالتی میان طبقه

 نتایج تجربیات هستند.

قارار   یرتعامل را تحت تاأث  یريگ شوندگان، عواملی وجود دارند كه زمینه و بستر شکل ازنظر مصاحبه

گیري تعامالت، محایط دانشاجویی و كااركرد سیاسای     بسترهاي شکلها در این رابطه، به  دهند. آنمی

 یرگاذار تأث یناه زم یان ساه عامال در ا   ینو معتقدند ا كنند ی، در حل مسائل اشاره میزن داشتن برچسب

 هستند.

استراتژي كه درواقع دانش  يها باشند، انگاره یرگذارتأث ياستراتژ يهاتوانند بر انگارهیها مانگاره این

افزایای و  تواند به هممی ییها شوندگان چه مؤلفه دهند كه ازنظر مصاحبههستند، توضیح می حل مشکل

 هاي مختلف، منجر شود.گروه تعامل سازنده میان

هاي موفقی كه شوندگان به بازگویی تجربه هاي موفق عنوان مضمونی است كه در آن مصاحبهتجربه

 يهاا شود انگارهیكه بستر تعامل فراهم م یاند. درواقع زمانهند، پرداختادر تعامالت با گروه مقابل داشته

 یناه نوباه خاود زم   به یزها ن آن و كنند یرا فعال م ياستراتژ يهاشوند و در ادامه انگارهیفعال م اي ینهزم

 شوند.یفعال م يروند يهامرحله انگاره ینكنند و در ایموفق را فراهم م يهاتجربه یريگشکل

 یفاا نقاش ا  يایناه زم يهاا انگااره  یددر بازتول يروند يهاكند و انگاره یداتواند ادامه پیچرخه م این

تواناد  یما  یی،موضاوع دانشاجو   یاك در  يهمکاار  یامراسم مشترک و  یك يمثال برگزار عنوان كنند. به

 ها را فراهم كند.يادامه همکار ینهزم

(. 1سه انگاره وجاود دارد )شاکل    ینا یرگذارياز تأث ياچرخه سه مرحله یكمشخص شد  یتدرنها

 يهاا  انگااره  يتوانناد رو یشاوند ما  یفعال ما  ياینهزم يهاكه انگاره یچرخه زمان یندر ا یگر،د عبارت به

 يروناد  يهاا هستند، انگااره  یرگذارتأث يروند يهاانگاره يرو یزها نانگاره ینبگذارند و ا یرتأث ياستراتژ

چرخاه منجار باه     یان قرار دهند. حركت مثبات ا  یررا تحت تأث ياینهزم يهاتوانند انگارهیدوباره م یزن
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هاا  انگااره  یاري گكه هركدام از مراحل شکل یزمان یعنی ی،شود و حركت منفیتعامل سازنده م يبرقرار

 تعامل خواهد شد. یريگ دچار نقص شود منجر به عدم شکل

 

 
 اي، روندي و استراتژيهاي زمینهرابطه انگاره   1شکل 
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 چکیده

ریزي براي مردم است. عقیده اصالی بار ایان اصال اساتوار      ریزي شهري سالم به معناي برنامهبرنامه

. یك شهر عاالوه  است ها آنها و فضاهاي باز میان  یابانخ، ها ساختمانخیلی بیشتر از  است كه یك شهر

از درجه اهمیت باالیی برخاوردار   ها آن، محلی براي زندگی شهروندان بوده كه سالمت ذكرشدهبر موارد 

زي ریا هااي برناماه  هاست. مدت زیادي است كه اذعان شده است كه شرایط كنونی شهرها، گاهی با شیو

باا   (Healthy Urban Planning)ریزي ساالمت شاهري   . برنامهاست ها آنموجود، مضر سالمتی ساكنان 

تواند بر سالمت انسان، تندرستی و كیفیت زنادگی اماروزه   ریزي شهري میتمركز بر اثرات مثبت برنامه

ریزي باه بیاان   ع برنامهمعرفی این نو باهدفگردد. این مقاله  ها آنیرگذار بوده و موجب ارتقاء تأثجوامع 

ي آن در جوامع شهري پرداختاه و در اداماه باه یاافتن ارتبااط باین       ها جنبهاصول و مفاهیم سالمتی و 

یرات تأثریزي شهري و اهداف سالمتی شهروندان در مباحث سالمتی، به چگونگی ارزیابی و میزان برنامه

پاردازد. باه بیاانی دیگار در پای      ا میریزي شهري در كسب سالمتی ساكنان شهرهمثبت و منفی برنامه

 یم.هستریزي شهري برنامه یافتن عوامل راهبردي و اجرایی در حوزه سالمت اجتماعی با استفاده از

 

 هاکلیدواژه

 ریزي شهر سالم.ریزي سالمت شهري، برنامهریزي شهري، برنامهسالمتی، تندرستی، برنامه
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 مقدمه -1

بیاانگر یاك بیمااري یاا      صارفاً روانی و رفااه اجتمااعی و ناه    سالمتی اشاره به یك حالت فیزیکی، "

معلولیت است. برخوردار شدن از باالترین استاندارد قابل حصول ساالمتی، یکای از حقاوق اساسای هار      

 ."استانسانی بدون تمایز نژادي، مذهبی، اعتقادات سیاسی، شرایط اقتصادي و اجتماعی 

( آورده شده است؛ این فرض 1946مان بهداشت جهانی )تعریف باال كه براي سالمتی در قوانین ساز

را باه   اسات هاي بهداشتی هاي بهداشتی تنها براي متخصصان مراقبت یمش خطها و متعارف كه سیاست

هاا و  خواند. هدف از این مقاله، توجه به جایگاه بهداشت و ساالمتی در عرصاه هماه حرفاه    چالش فرامی

و  شاهر ساازان  . همچنین توجه خااص؛ باه نقاش كلیادي     استاهداف ین تر مهمیکی از  عنوان بهها نهاد

 .استي این نوشته ها خواستهزیست سالم از دیگر  یطمحبرنامه ریزان شهري، در ترویج 

ي برمبناا زیست تااكنون   یطمحبین سالمتی و  ي توصیفی مختلفی براي تعریف و بیان رابطهها مدل

ی باه نشاان دادن   خاوب  باه  1. شاکل  اناد  گرفته شکلي شناسی، فیزیکی، اجتماعی و اقتصاداصول زیست

 پردازد.می WHO مورداستفادهكننده سالمتی با توجه به ادبیات  یینتعارتباط بین عوامل 

 

 
 ]1[كننده سالمتی  یینتععوامل    1شکل 

 

. ]2[ریزي شهري با یکدیگر در ارتبااط هساتند، ایاده جدیادي نیسات     این ایده كه سالمتی و برنامه

ي مالحظات برمبناریزي شهري در اوایل قرن بیستم یافته، برنامه توسعهدر بسیاري از كشورهاي  عدرواق

 شاده  مطارح   ریازي، و پیامد برناماه  یك نتیجه عنوان بهتوافق طرفین حامی سالمتی و مسکن شهروندان 

در منااطق   گیار شاایع شاده   هاي هماه است. در حقیقت؛ در قرن نوزدهم، نیاز به پایان دادن به بیماري

ریزي شهري منجر شده و این موضاوع تاا   بین سالمت عمومی و برنامه یك نزدصنعتی شهري به ارتباط 

 مانده است.یك قرن بعد نیز دوباره حائز اهمیت باقی
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 یزی شهری بر سالمتیر برنامهاثرات شهرسازی و  طرح مسئله: -2

هاي استفاده ر مورد آینده و ویژگیگیري دریزي شهري به روند نهادینه شدن چگونگی تصمیمبرنامه

اینکاه ایان    یسام مکانبار آن در منااطق شاهري؛ اشااره دارد.      شاده  سااخته هااي  از زمین و سااختمان 

در سراسر اروپا و باه دنباال آن در دیگار     مرورزمان بهها در جهت منافع عمومی بوده باشد  گیري یمتصم

باشاند. ایان عوامال توساط     عوامل متفاوت نیز می یافته كه با توجه به برخی از تکاملكشورهاي جهان؛ 

 .]3[است شده شناختهبه رسمیت  1999براي اروپا در سال  WHOاي دفتر منطقه

حقوقی و چارچوب نهادي  نظام بهاست،  گرفته شکلریزي كه در هر كشور اروپایی نوع سیستم برنامه

جایگاهی كه توانساته ناوع دیگاري از    آن كشور، نقش نسبی عوامل مختلف در فرآیند توسعه و توجه به 

 ؛ وابسته است.آورد یدپدریزي را حرفه برنامه

ها باشند كه شباهتمی در دسترسریزي و نظارت در اروپا تعدادي از متون در هر دو سیستم برنامه

هااي  اگرچاه سیساتم   .اند قرارگرفتهی موردبررسكامل در این مطالعه  طور بههاي مابین كشورها و تفاوت

ریزي شهري ممکن است در كشورهاي مختلف، متفاوت به نظار برساند، ولای مفااهیم، اصاول و      برنامه

 دهند؛ بسیار مشترک هستند.ها را تشکیل میكه زیربناي این سیستم ها آناهداف همه 

شیوع و گستردگی مدل پزشکی سالمتی كه بر فرد و درمان بیماري تا همین اواخار متمركاز باوده    

هاي به وجود آمده، شروع باه تغییار جهات باه     یر تغییرات و آگاهیتأثر قرن بیستم تحت است؛ در اواخ

سمت مدل اجتماعی سالمتی؛ نموده اسات كاه در آن ساالمتی نتیجاه یاك ساري عوامال اجتمااعی،         

ریازي شاهري   اقتصادي، فرهنگی، عوامل محیطی، شرایط مسکن، اشتغال و خاود جامعاه اسات. برناماه    

 كاه  يطاور  باه باشد، شود، اما اهداف این طرح، ضرورتاً اجتماعی میفیزیکی مطرح میاساساً براي توسعه 

یر تاأث ی تحات  تاوجه  قابل طور بهیافته  توسعهریزي شهري امروزه عمدتاً در كشورهاي هاي برنامهسیاست

 سالمتی و پیامدهاي مرتبط با آن، قرارگرفته است.

هاي استاندارد براي مسکن و ه از فضا و زیرساختچگونگی استفاد نظر ازنقطهاین مالحظات در اصل 

ز این رهیافت متقاابالً، شاکل   بندي كاربري زمین و اراضی، مطرح گردیده است. ا اشکال گوناگون منطقه

تعریف و استقرار استانداردهاي  باهدفهاي شهرسازي تري از مداخله از طریق ایجاد و تعریف برنامه فعال

ساازي نیازهااي آیناده    نمودن و فراهم هاي جدید، با رویکرد برآوردتوسعهفراهم آمدن  ةیندرزماساسی 

 است. گرفته شکل  جوامع،

ریازي   ریزي شهري بر ساالمت ماردم، در عمال در برناماه    هاي برنامهگیريبسیاري از اثرات تصمیم

بیل ایمنی هاي خاصی از سالمتی؛ از قشوند. اگرچه مالحظات زیادي براي جنبهمعاصر نادیده گرفته می

ریزي شهري بر یرات عمیقی كه برنامهتأثوتحلیل دقیقی از  یهتجزحال،  ینبااها وجود داشته و دارد. جاده

 & Whiteheadیرگذار بر سالمت فارد دارد، توساط محققاان و پژوهشاگرانی همچاون      تأثتمام سطوح 
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Dahlgren  و قاوانین ترافیکای    ی بررسای حاوادث  ساادگ  باه . این موضوع ]4[شده است  یانبشناسایی و

هااي ساالمت، توجاه اساسای و بنیاادین باه یکای از اهاداف         ها نیست بلکه هدف اجتماعی برنامهجاده

یرگاذار در بخاش ساالمت    تأثدر پای بررسای جزئیاات عوامال       یشارو؛ پریزي شهري است. مقاله  برنامه

راهباردي و اجرایای در    . به بیانی دیگر در پی یاافتن عوامال  استریزي شهري اجتماعی از منظر برنامه

 یم.هستریزي شهري حوزه سالمت اجتماعی با استفاده از ابزار برنامه

 

 رفتار فردی و شیوه زندگی: -3

یرگذار؛ رفتار فردي و شیوه زندگی است. از طرفی محیط فیزیکی كه نتیجاه  تأثاولین سطح از موارد 

مهام در تساهیل و یاا ماانع در جهات      عااملی   عنوان بهتواند ، میاستریزان شهري گیري برنامهتصمیم

ي و ساوار  دوچرخاه   دستیابی به شیوه زندگی سالم باشد. واضح است كه میزان رغبت مردم به راه رفتن،

كیفیت و ایمنای مسایرهاي     یر عواملی همچون: راحتی،تأثهاي بدنی در هواي آزاد تحت یا انجام فعالیت

 .]5[ استاي باز محلی سواري و در دسترس بودن فضاهروي، دوچرخهپیاده

 

 یرات جامعه و اجتماع:تأث -4

تواناد  ریزي شهري می: برنامهاستیرات جامعه و اجتماع تأثبر سالمت شخص شامل  مؤثرسطح دوم 

هااي غنای اجتمااعی    ین رفتن شبکهاز بهاي نوسازي شهري منجر به یی به طرحاعتنا كمتوجهی و  با بی

مه از میان بافت محلی؛ نمونه موردي احداث بزرگراه طبقاتی صدر برنا یبهاي شده )مانند احداث بزرگراه

هاا باعاث   هااي حضاور اجتمااعی در فعالیات    از میان محالت شهر تهران( و یا برعکس با پرورش فرصت

ادارات، فرهنگساراها،    گیري یك زندگی اجتماعی غنی براي افاراد سااكن شاهرها شاود. مادارس،     شکل

هاي محلی و ایجااد رواباط   ها و گروهحمایت از انجمن در صورتستند كه هایی ههاي امن؛ مکان یابانخ

به غنای    ،استي فوق ها مکانهاي مشترک و جلسات عمومی در دوستی متقابل كه نتیجه انجام فعالیت

نمایاد. حفاظ چناین    ؛ كمك شاایانی مای  استشدن روابط اجتماعی كه نتیجه آن ارتقاء سالمت جامعه 

هااي منساجم بلندمادت    هاي محلی باه اساتراتژي  ها و گروهبال آن توسعه انجمنامکانات محلی و به دن

 .]6[ی دارد توجه قابل، بستگی ونقل حملبراي موضوع مسکن؛ توسعه اقتصادي و سیستم 

 

 شرایط ساختار محلی -5

یرگاذار یعنای شارایط    تأثریزي به میازان بسایار زیاادي در ساطح ساوم ماوارد       هاي برنامهسیاست

. اسااتیرگااذار تأثهاااي متعااددي باار سااالمت شااخص ؛ بااه شااکل مسااتقیم و از راهساااختاري محلاای

هاي حاصل از تواند موجب بروز استرس و تنشمی  یفیت كافی،باك، فقدان مسکن مناسب و مثال عنوان به
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تواند به كاهش فقار  هاي شغلی در دسترس می. همچنین فرصتاستآن گردد كه مخل سالمت جامعه 

یت ارتقاء سالمت جامعه منجر گردد. از دیگر موارد حائز اهمیت، درنهاش افسردگی و و به دنبال آن كاه

ارزان و كارآمد،  ونقل حملنوع و شکل ساختار شهري است كه با توجه به چگونگی دسترسی به سیستم 

ینای و جابجاایی افاراد    مکان گزهاي اجتماعی را كه ریشه در نحوه توان مشکالت ناشی از محرومیتمی

 .]7[هاي مناسب در این خصوص، برطرف نمودوم جامعه دارد را با فراهم آوردن زمینهمحر

 

 محیطی یستزاقتصادی؛ فرهنگی و  –شرایط عمومی اجتماعی  -6

ریزي شهري در سطح محلی بر كیفیت هاوا، مناابع   برنامه یرگذار،تأثترین سطح از موارد در گسترده

ها  یژه در ساختمانو بهاي خود بر انتشار گازهاي گلخانه نوبه بهیرات نیز تأثگذارد. این یر میتأث وخاک آب

گذاشته و همگام با تغییرات سریع آب و هوایی نسبت به افزایش یا كاهش مخااطرات  یر تأث ونقل حملو 

 .]8[ دهد یر خود قرار میتأثسالمتی براي شهروندان جامعه را تحت 

اسات.   ریازي برنامه هايیاستس یرتحت تأث ی،متسال يو دستاوردها یامدهامهم از پ هايتمام جنبه

  ی،و خطا  یمصورت مستق نه به یهستند ول یکدیگردر ارتباط با  یو سالمت ریزيبرنامه ینکهبر ا ینهمچن

 هااي  ینهگسترده زم یفهماهنگ در سراسر ط یبه اقدام یازن ی. بهبود هر جنبه از سالمتنمایدیم یدتأك

موضوع اسات كاه اقادامات صارفاً در حاوزه       ینا یايگو  ین،د. عالوه بر ادار يشهر ریزيو برنامه یاسیس

 يباه ساازگار   یااز ن ریازي ناوع از برناماه   ینو بسنده نبوده است. ا یهرگز كاف ي،و كالبد یزیکیف یطمح

از  يو اقتصااد  یاجتمااع  یاسات س هااي عرصاه  یگراقدامات در د یتكمك به تقو ینو همچن طرف یكاز

 دارد. یمشاركت یکردرو یك یقاز طر یگرسمت د

 

 گیری یجهنت -7

 ریزی سالمت شهرینیاز به برنامه -7-1

ی بیانگر این موضوع است كه چگوناه،  خوب بهریزي شهري كه توضیح داده شد، اهداف سالمت برنامه

تواناد هام در ارتقااء و هام در آسایب دیادن       در شرایط گوناگون شهري، مای  بانفوذریزي شهري برنامه

ریزي شاهري  هایی از برنامهریزي سالمتی شهري شامل شیوهیرگذار باشد. برنامهتأثدم كیفیت زندگی مر

است كاه مشاتركاتی باا اصاول توساعه       قراردادِاست كه سالمتی و تندرستی افراد جامعه را مورد هدف 

از  هاا  آنپایدار نیز دارد. این بدان معنی است كه تمركز بر روي انساان و چگاونگی و كیفیات اساتفاده     

، از هاا  آنسازي و مساائل اقتصاادي   ي تمركز صرف و ساده بر ساختمانجا بههاي در اختیار خود، محیط

قارار   باه ریزي شهري سالمتی به معنی نیاز شود. برنامهریزي شهري محسوب میاصول این نوع از برنامه

و مشااركت  همکاري بین بخشای   ازجملههایی همچون، عدالت )تساوي حقوق( و همکاري )ارزش دادن
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هااي كلیادي در   . ایان موضاوعات از ارزش  استگیري براي یك شهر اجتماعی( در مركز فرایند تصمیم

هاي اخیر خود براي سالمت همه افراد یك جامعاه  هاي سازمان بهداشت جهانی در برنامهگذاريسیاست

 .استدر سراسر دنیا 

ریازي شاهر ساالم، نیااز باه اجاراي       در ترویج و ارتقاء تساوي حقوق شهروندي، با مركزیات برناماه  

پذیر بوده و از طرفی باید در نظار داشات   بهبود سطح زندگی مردم محروم و آسیب باهدفهایی سیاست

سن، جنس، توانایی فیزیکی، قومی و شرایط اقتصادي، داراي تنوع  ازنظركه كاربران شهري و شهروندان 

ریزي شهري، باعث كاهش عدم هاي برنامهب شیوهاصول تساوي حقوق در قل قرار دادنباشند. زیادي می

مناساب، آلاودگی هاوا و سروصادا      ونقال  حمال تعادل در بافت شهري و مشکالت مرتبط با دسترسی به 

هاي شاغلی  طرف و افزایش كیفیت فضاهاي عمومی، انسجام اجتماعی، شیوه زندگی سالم و فرصت یكاز

 گردد.برابر و مناسب در جامعه شهري می

یزي شهري تنها بدنه و یا حتی لزوماً بدنه اصلی مسئول ر برنامهها و نهادهاي موارد، سازمان در اغلب

ریزي شهري نیستند و همکاري با دیگار نهاادي مارتبط ضاروري     عوامل مرتبط با اهداف سالمتی برنامه

 محیطای دخیال هساتند. در ایان     یسات زهاي اجتمااعی، اقتصاادي و   . در این مسیر، دیگر سازماناست

وضعیت، اتخاذ یك رویکرد مشترک و همکاري در جهت دستیابی به اهاداف توافاق شاده، از ضاروریات     

 .است

گیري و تالش آگاهانه باراي  ریزي شهري، شامل هر دو رویکرد متفاوت به تصمیمهمکاري در برنامه

دارد كسانی كاه  رسیدن به تعامل با جامعه است. بخشی از این روند نیاز به شناسایی ذینفعان در جامعه 

 ها در رقابت با یکدیگر هستند.گیريبر سر منافع خود در تصمیم

Duhl  وSanchez  تر خالصه طور بهو Luke’s    ریازي شاهري   را باا برناماه   هاا  آنذینفعاان و ارتبااط

 نمایند:را به شرح ذیل معرفی می ها آنیدن به شهرهاي سالم و توسعه دررس

به تمام مسائل تنوع و چند فرهنگی شهرها در جهات هماه    جانبه مههریزي شهر سالم، نگاه برنامه"

حال زمینه بسیار مناسب و فرصات مناسابی را باراي     یندرعتواند داشته باشد ولی مشکالت شهري نمی

هااي  ها و سابك گیري از روشریزي شهري باید با بهرهنماید. برنامهایجاد می ها آنبررسی و پرداختن به 

به قبول شرایط مختلف جامعه شاهري، باه سامت یاك      بازداشتنویا و همچنین دید رهبري و هدایت پ

ریزي پایدار گام بردارد. به عبارتی باید پذیراي همکاري و مشااركت نظاري و اجرایای اقادامات از     برنامه

ریزي شاهري ساالم در پای ایجااد مکاانی باراي حضاور شاهروندان         پایین به باال در جامعه باشد. برنامه

كننادگان فرایناد   گاران و تساریع  هدایت عنوان بهریزان شهري رهبران مدیریت شهري و برنامه انعنو به

كنناده،  یرگاذار و تساریع  تأثریزان شهري باید به رهبران عماومی  . برنامهاستاین رهبران،  گیريتصمیم
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ذینفعاان   دههاي گسترگري بین گروهیدن به تعامل، بحث و میانجیدررسفراتر از مرزهاي سنتی موجود 

 .]9["شوندجامعه شهري، تبدیل 

گارفتن   نظار  توان در سراسر جوامع بادون در ریزي شهري سالم را میها و اصول محوري برنامهایده

حال مهم اسات   یندرعقرارداد. ولی  موردتوجه ها آنریزي شهري هر یك از هاي برنامهتفاوت در سیستم

هایی در هر یك از جوامع وجود دارد كه هر جامعه نیااز  تفاوت كه از همان ابتدا در نظر داشته باشیم كه

ساازي ایان مفااهیم و اصاول بنیاادین در جهات پاساخگویی باه شارایط          هایی براي پیااده به یافتن راه

 را دارد. اختصاصی خود با بهترین شرایط

لم شاهري  ریازي ساا  هاي شهر سالم سازمان بهداشت جهانی، بر ترویج برناماه در همین زمینه پروژه

ید فراوان دارد. این تأكی شهروندان، سالمت بههاي اصلی زندگی شهري یعنی توجه یکی از جنبه عنوان به

ی و مالحظاه  موردبررسو محتواي رویکرد شهر سالم به مدیریت شهري جوامع امروزي را  ها زمینهپروژه

ر ساالم در تماام جواماع در    ی بیاانگر ایجااد جنابش شاه    خوب بهدهند. بررسی مطالعات مذكور، قرار می

ریزان شهري داراي نقش اساسی و كلیدي در ایجاد یك شهر ي اخیر و مطرح نمودن اینکه برنامهها سال

 .استسالم دارند؛ 

در پایان، به این نکته الزم است اشاره شود كه شبکه شهرهاي سالم در سراسر جهان باه ارائاه یاك    

تواند و باید اهداف ساالمت  اند، اما هر شهري میي پرداختهریزي سالم شهرچارچوب و حمایت از برنامه

ریازي شاهر ساالم یاك     گیري شهري خود قرارداده و دانست كه برنامه یمتصمشهري را در قلب فرآیند 

 واقعیت ضروري امروزي است كه باید بهتر و زودتر به آن پرداخت.
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 چکیده

 یزتارین برانگ از بحاث  یکیعنوان  آن امروزه به یباز تخر یشگیريزیست و پ چالش حفاظت از محیط

 يدارا یاران زیسات در ا  محایط  یار اخ يهاا  ساال  یأسفانه در طمطرح است؛ اما مت یمسائل جامعه جهان

 یراصاولی و دفان غ  يرهاسااز  یاد، به حجم انباوه تول  توان یطور مثال م بوده است به یكم یاربس یتاهم

باردن قادرت    ینها، با از با  و رودخانه یازباله در جنگل، ساحل در یراصولیغ يدپواشاره كرد. پسماندها 

و مناابع آب مبادل شاده اسات.      یطمح جبران یرقابلگسترده، خطرناک و غ یبه آلودگ ین،سرزم یاییپا

حاضار   یطهسات كاه در شارا    یااز موردن یاديز یاربودجه بس ی،زیست معضالت محیط گونه ینرفع ا يبرا

وجود برند و تأثیر آن بار   .رسد یدور از انتظار به نظر م گذارانی یهها و سرما بودجه ینچن ینتأم ياقتصاد

 یان به ا یداخل یعاست كه متأسفانه عدم توجه صنا یدهمختلف به اثبات رس يدر كشورها یاذهان عموم

در ایان مقالاه    ياست. با توجه به بحران اقتصاد یرقابت يها در بازارها از عوامل شکست آن یکیموضوع 

حاران  دو ب ینرفع ا يبرا یحل عنوان راه زیست به محیط یحام يسبز و برندها يبرندها یدگاهد یبه معرف

 شود. برندها پرداخته ینصاحبان ا یناز ا یتبه لزوم حما آخرو در  شوداشاره 
 

 هاکلیدواژه

 زیست، اقتصاد، ایران.پسماند، برند سبز، بحران، محیط
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 مقدمه -1

زیسات و   زیسات اسات. چاالش حفاظات از محایط      از مسائل روز جهان مسائله حفاظ محایط    یکی

مطرح اسات؛ اماا    یمسائل جامعه جهان یزترینبرانگ از بحث یکین عنوا آن امروزه به یباز تخر یشگیريپ

طور مثال  به ،بوده است یكم یاربس یتاهم يدارا یرانزیست در ا محیط یراخ يها سال یمتأسفانه در ط

كشور اشاره كارد كاه بار اسااس آماار مناابع        یشمال يها ها و معضالت استان جنگل يبه نابود توان یم

هزار هکتار، باه   600و  یلیونم 3سال گذشته از  40ور، جنگل شمال در طول كش يدار و جنگل یعیطب

حجم  ی،شمال يها معضالت كشور و بخصوص استان یگراست. از د یدههزار هکتار رس 800و  میلیون یك

چاون   یشامال  يهاا  اساتان  یاران، . در شمال اباشد یپسماندها م یراصولیو دفن غ يرهاساز ید،انبوه تول

MSW) يجاماد شاهر   يپساماندها  یریتدر مد يناكارآمد یرشدت درگ به یالنران و گگلستان، مازند
1) 

و  یادر احلزباله در جنگل، س یراصولیغ يمشاهده است، دپو قابل 1طور كه در شکل  [. همان3هستند ]

 یطمحا  جبران یرقابلگسترده، خطرناک و غ یبه آلودگ ین،سرزم یاییبردن قدرت پا ینها، با از ب رودخانه

 ( مبدل شده است.يمنابع آب )شرب و كشاورز و

 

 
 یربهداشتی از زباله در جنگلغدپوي غیراصولی و    2شکل 

 

 یریتاسات. ماد   یكناون  يشهرها یزیست از مشکالت محیط یکی يجامد شهر يپسماندها یریتمد

شاده اسات. مطالعاات     بیعییرطو غ یعیطب هاي یستگاهز تادنسبب به خطر اف يشهر يغلط پسماندها

دفاع   یاا انباشات   یرعلمای غ یوهباه شا   يجاماد شاهر   يدرصد از پسماندها 90كه حدود  دهد ینشان م

در  یناه گز ین. اگرچاه، دفان آخار   كناد  یمشکل م یجادزیست ا سالمت عموم و محیط يگردد كه برا می

روش  یاك جاماد   يتوسعه دفان پساماندها   درحال ياست؛ اما در كشورها MSW یریتمراتب مد سلسله

_____________________________________________________________ 
1- Municipal Solid Waste (MSW) 
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دفان   یخاانگ  یدشاده تول يدرصاد از پساماندها   80از  یشب یزن یراناست. در ا MSW یریتمعمول مد

 یکادیگر و چناد كشاور باا     یاران ا یپسماند خشك خاانگ  یدسرانه تول 2[. در شکل 7,10,12] گردند یم

 يباه كشاورها  نسابت   یاران كام پساماند در ا   یاد تول رغام  یعل یسه،مقا یناند. با توجه به ا شده یسهمقا

 ياست و بارا  شده یابیارز یشترب یاركشورها، بس یننسبت به ا یرانا محیطی یستشده، معضالت ز انتخاب

 يحاضار اقتصااد   یطاست كه در شرا یازموردن یاديز یاربودجه بس ی،زیست معضالت محیط گونه ینرفع ا

 .رسد یدور از انتظار به نظر م گذارانی یهها و سرما بودجه ینچن ینتأم

از جناگ   یساابقه ناشا   كام  يحال حاضر در جهان و مشاکالت اقتصااد   يتوجه به بحران اقتصاد با

و روناق   يدر نظر گرفته شود تاا مشاکالت اقتصااد    بایست یم یدجد یکرديرو یران،در ا یراخ ياقتصاد

 مقالاه تاالش شاده اسات باا توجاه باه دو بحاران         ینگردد. در ا یجادا ینیوكار و همراه با كارآفر كسب

زیسات   محیط یحام يسبز و برندها يبرندها یدگاهد یبه معرف ید،كه ذكر گرد زیستیقتصادي و محیطا

برندها  ینصاحبان ا یناز ا یتبه لزوم حما آخرو در  شوددو بحران اشاره  ینرفع ا يبرا یحل عنوان راه به

 شود. پرداخته

 

 برای دو بحران حل راهیک  -2

اسات كاه متأسافانه     یدهمختلف به اثباات رسا   يدر كشورها یوجود برند و تأثیر آن بر اذهان عموم

اسات.   یرقاابت  يهاا در بازارهاا   از عوامال شکسات آن   یکای موضاوع   یان باه ا  یداخل یععدم توجه صنا

در  یعناوان عامال اساسا    جواماع دارد و باه   یتوسعه و بالندگ یشبرددر پ یديكل یارنقش بس ینیكارآفر

اسات و   يدر امور تجار یتنماد كوشش و موفق ینیكارآفر شود یم یدر جامعه تلق يارزش اقتصاد یجادا

 یریتدر ماد  ینقش مهما  ي. برند سازكنند یم يجوامع باز يدر توسعه اقتصاد ینقش اساس ینانكارآفر

كند. در ادامه به اثرات برند و تعاریف برند و بازاریابی سبز در راساتاي حال معضاالت     یم یفاا ینیكارآفر

 شود. یمداخته اقتصادي و اجتماعی پر

 

 برند و فرهنگ -3

 ها ییاز دارا یکیعنوان  است و به یداكردهپ یتوجه قابل یشبرند در بخش خدمات، افزا یتامروزه اهم

خدمات بر عهده داشته اسات.   یابیبازار هاي يدر استراتژ ینقش مهم یخدمات يها شركت یو منابع اصل

هاا   هاا و ساازمان   . اكثار شاركت  ساازند  یاده ما سا  یانمشتر يدرباره محصول را برا گیري یمبرندها تصم

از محصاول اسات.    یشترب یزيدرواقع برند چ .[9]هاست  ییدارا ترین یتاز بااهم یکیكه برند  اند یافتهدر

، بخشاد  یو باه آن ارزش ما   كناد  یما  یزمحصول بدون برند متماا  یكمحصول برند شده را از  یكآنچه 

 هاي یژگیو و يوجود یلعملکرد، دل یو چگونگ ها یژگیودر مورد  يمجموعه ادراكات و احساسات مشتر
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 ها است داده یلهوس ارتباط با بازار به يبرقرار يبرا یانبريدرک شده از شركت مرتبط با برند است. برند م

اسات كاه از    یو ارتباطات یدهااز انتظارات، ام يا بلکه مجموعه یستن یغاتیتبل یامبرند فقط لوگو و پ. [8]

 یاا محصول را از محصاوالت   یكاست كه  ينام تجار یا. برند، مارک شود یم یازمان ناشس یامحصول و 

برناد، فرهناگ خاود را دارد. محصاول،     . [4] موردتوجه است یار، امروزه بسكند یم یزمتما یگرخدمات د

منباع الهاام و    یاك ها داللت دارد و  از ارزش یفرهنگ است. فرهنگ، بر نظام ینو ناقل ا یزیکیتجسم ف

برند )محصوالت و ارتباطاات(   یرونیحاكم بر عالئم ب اي یهبه اصول پا یبرند است. بعد فرهنگ يبرا ينرژا

دارناد،   يكه هر دو، ناام واحاد   یخصوص زمان برند و شركت را، به یناتصال ب ی،مربوط است. بعد فرهنگ

 [.2]كند  یبرقرار م
 

 
 [6] 2025شك چند كشور در حال حاضر و سرانه تولید پسماند خ   3شکل 

 

 هااي  یات فعال ینتار  از مهام  یکای  یطای و مح یبر اساس مالحظات اجتمااع  یابیدر حال حاضر بازار

 یطای و مح یبار اسااس مالحظاات اجتمااع     یاابی بازار 15نخست دهه  يها ها شده است. از سال شركت

را به خاود   یاديز ثبح یطیمسائل محكه در  یبازرگان هاي یطهاز ح یکی[. 5است ] یافته یاديشهرت ز

 یات و اولو یات اهم محیطای  یسات و ز یاجتمااع  هااي  ینگرانا  [.13سبز اسات ]  یابیاختصاص داده بازار

 یاداكرده پ یارهشا  كنندگان ینكنندگان و تأم مصرف یدگاهانتخاب محصول از د یماترا در تصم یشتريب

 ییار تغ یاجتمااع  یاابی ت مفهاوم بازار در جها  یشتريب يها كرده است كه شركت بینی یشاست، كاتلر پ

 خواهناد  یبازار هدفشان هستند، بلکه م یازهاياثربخش ن رآوردنتنها به دنبال ب جهت خواهند داد كه نه

 [.5،2و ارتقا دهند ] یتكننده و شهروند خوب بودن را تقو مصرف
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 یافتاه  در جهاان  یفراوانا  یشكننادگان افازا   مصرف محیطی یستز یگذشته آگاه يها در طول دهه

 یان ا یال . دلشاوند  یم یدهنام یعتاصطالح دوستدار طب هستند كه به ییگروه خواستار كاالها یناست و ا

و  یدر ابعااد ملا   يگاذار  سابز، قاانون   يهاا  گاروه  هااي  یات فعال یشچون افازا  یرا عوامل یآگاه یشافزا

روزافازون   یشافازا  باا  [.2] اناد  عماوم ماردم دانساته    يبار نظرهاا   یصنعت يها و تأثیر فاجعه المللی ینب

در سراسر  محیطی یستز هاي یتفعال یشرفته،پ يكشورها یانخصوص در م به محیطی یستز هاي یآگاه

و  یچاون طراحا   هاایی  یات فعال ینتاأم  یاره سبز و زنج هاي يازجمله نقش فناور یسازمان هاي ياستراتژ

 .خورد یو ... به چشم م یدتول یزير برنامه

 ،زیسات  محایط  یمحصاوالت حاام   يكننده برا مصرف يها گروه ياو تقاض یزیست محیط هاي ینگران

 [.16، شده است ]شود یسبز شناخته م یابیكه بانام بازار یننو یابیمنجر به ظهور فلسفه بازار

 

 بازاریابی سبز -4

 یاده نام« سابز  یاابی بازار»هساتند،   خطر یزیست ب محیط يكه برا یمحصوالت یجو ترو یغراهبرد تبل

نگر كه مسئول  كل یریتمد یندفرآ یك ،را یابینوع بازار ینسبز، ا یابیشناسان بازاركارشود. همچنین  یم

و  بینای  یشپا  یفاه اسات و وظ  یدارسودمند و پا اي یوهكنندگان و اجتماع به ش مصرف یازهاين ییشناسا

ا باا  سابز ر  یاابی ها بخواهناد بازار  اگر شركت .[2]كنند  یم یفتعر، را هم بر عهده دارد یازهان ینا يارضا

 یداانسجام پ یابیبازار يها با همه جنبه یدها با آن محیطی یستز هاي یدهو ا یممفاه یرند،كارگ به یتموفق

باه نظار    يسابز، ضارور   يهاا  در قالاب  يو برند سااز  یابیبازار يجار یمراستا، توسعه مفاه ینكند. در ا

 محیطای  یسات ز ازهااي یرا فاراهم كنناد كاه ن    یو خادمات  حصاوالت هاا بتوانناد م   . اگر شاركت رسد یم

نشاان خواهناد داد. در    یشاتري كاالهاا و خادمات عالقاه ب    یان به ا یانكند، مشتر ینرا تأم یانشانمشتر

محصاوالت   محیطای  یستبهبود عملکرد ز يدنبال فرصت برا یدها با شركت محیطی، یستعصر ز يابتدا

 [.15كنند ] یترا تقو رندشانب یژهخود باشند تا بتوانند ارزش و

 

 یستیزیطمح یغاتتبل -5

 یشاتر ب ی،زیسات  توجه عموم به مساائل محایط   یشو با افزا یسبز جهان يها زمان با بهبود حركت هم

 يسابز بارا   ییهاا  عناوان روش  ها و مجاالت را باه   ها، روزنامه در رسانه یزیست محیط یغاتها، تبل سازمان

 یغااتی تبل هااي  یداف آگهاند. اه اتخاذ كرده ،زیست محیط یكنندگان حام محصوالتشان به مصرف یمعرف

كه به  یمحصوالت یدها به خر آن یقتشو یقكنندگان از طر مصرف یدسبز، تحت تأثیر قرار دادن رفتار خر

 یدشاان، مثبات رفتاار خر   یجها در جهت توجه به نتا آن یتهدا ینچن و هم زنند یزیست صدمه نم محیط

 یتماام  سابز، باه   یاا  یزیسات  یطمحا  یغاات تبل .[11] زیسات اسات   محیط يخودشان و هم برا يهم برا
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و  یازهاا بوده و ن یعتطب یحام یا یزیست محیط یدارپا یکی،كه شامل اكولوژ شود یمربوط م هایی یتجذاب

بار   یو اجتمااع  ياقتصااد  . نیروهااي [2]گیارد   یرا هادف ما   یزیست نگران محیط ینفعانذ يها خواسته

و درآماد،   یات رشاد جمع  یالت،تحصا ساطح   ي،هااي فنااور   مصرف تأثیر عمده دارند ازجمله: پیشارفت 

 یول یزدرا برانگ یهاول يكاال تقاضا یكتواند با دادن اطالعات در مورد  می یغات. تبلیزندگ یوهش ییراتتغ

را تحات تاأثیر قارار     یانتخااب  يت هستند، تقاضاا یمرو به كاهش كه مردم فقط به دنبال ق يدر بازارها

 [.1دهد ] می

 

 زیست محیط یرفتار حام -6

 یاد آن مف يزیسات باوده و بارا    گردد كه مراقب محایط  برمی یسبز به مصرف محصوالت یدرخ رفتار

 .حساس و پاسخگو باشند محیطی یستز يها حفاظت بوده و نسبت به دغدغه قابل یا یافتباشد. قابل باز

گاردد كاه تاأثیر     می محصوالتیكننده به دنبال  است كه در آن مصرف يكننده رفتار مصرف یدرفتار خر

محصاوالت، باا    یان ا یاد كاررفتاه در تول  و جامعاه نداشاته باشاند و ماواد باه      یطبر سالمت محا  یمخرب

 [.1زیست سازگار باشد ] محیط

 یاا پندارناد اثار مثبات     خرند كه می را می یزیست محصوالت و خدمات نگران محیط كنندگان مصرف

جاویی در مصارف    فهصار  يسبز شاامل تاالش بارا    یدگذارد. رفتار خر زیست می بر محیط يكمتر یمنف

 یاد مانناد، خر  ییهاي نامناسب است. رفتارها بندي بسته يمحصوالت دارا یدو امتناع كردن از خر يانرژ

 یداريموارد شامل خر یگراند. د را در نظر گرفته پذیري یهدر تجز یدنینوش یداستاندارد و خر هاي اسپري

مصاارف و  كاام ییروشاانا يهااا مااپال یااافتی،و كاغااذ باز یكاز پالساات یدشاادهو مصاارف محصااوالت تول

 هاایی عناوان رفتاار ن   كنناده باه   مصارف  یاد است رفتار خر یعتبه طب یمواد بازگشتن يحاو هاي یندهشو

 یچیاده، پ یاد وجود دارد كه شامل رفتار خر ید. چهار نوع رفتار خرشود یم یفتعر یدخر یدر ط يمشتر

و رفتاار   یاباد  یتکرار آن كاهش ما  یدخر كه بعد از یديرفتار خر آید، یكه متنوع به نظر م یديرفتار خر

 [.14] است یعیكه طب یديخر

 

 یستیزیطمحسبز و برند  -7

طارح،   یاا نام، اصطالح، عالمت، نماد  یككرده است:  یفتعر گونه ینبرند را ا یکا،آمر یابیبازار انجمن

مشاخص   از فروشاندگان را  یگروها  یافروشنده  یكخدمات  یادارد محصوالت  یها كه سع آن یبترك یا

)اكو برند(  یزیست برند محیط يبرا یفتعر ینسازد. ا یزها را از محصوالت و خدمات رقبا متما نموده و آن

 ياسات كاه بارا    یاز محصاوالت  یطرحا  یانام، سمبل  یك. اكو برند، یردتواند مورداستفاده قرار گ هم می

اساتفاده از اكاو برناد    ضارر اسات.    زیست بای  محیط ياست كه برا یاز محصوالت یطرح یازیست  محیط
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 يسابز، باه نحاو    یار غ والتمحصوالت سبز، محص یانقائل شدن م یزكنندگان در تما تواند به مصرف می

 [.2] باشد رسان یاري

 

 محصول سبز -8

آن در  یمحیطای و اجتمااع   شود كه عملکرد زیست محصول اطالق می یكبه  یاصطالح سبز هنگام

 . محصاول باشاد  یافتاه توجهی بهبود به طرز قابل یبرق يكاالها یربا سا یسهاستفاده و دفع در مقا ید،تول

طور باالقوه   است كه به يعناصر يحاو یننرسانده و همچن یانزیست ز است كه به محیط یسبز محصول

 ینچنا  ياسات كاه دارا   یمحصاول سابز، محصاول    یگرد یفی. طبق تعریستندزیست مضر ن محیط يبرا

و  باشاد مجادد را داشاته    یاد اساتفاده، مونتااژ و تول   یات كه قابلشده  اي طراحی گونه باشد: به یارهاییمع

 يقرارداد. ازلحاظ مصرف انارژ  یافتشده كه بتوان آن را مورد باز استفاده يآن از مواد یددر تول ینهمچن

 تاوان  یم تر یكل یانی. دربیدنما یجادا یگرد يرا نسبت به كاالها يكمتر یطیمح یداشته و آلودگ ییكارا

 [.4] مایدن یجادا يمحیطی كمتر زیست هاي یاننمود كه ز یفتعر یآن را محصول

زیسات و مناابع    ، ضامن كماك باه حفاظ محایط     توانناد  یم یدشدهاوقات محصوالت سبز تول یگاه

به ارمغان آورند.  تري یشب يخود سودآور یبمحصوالت رق یاو  یمیبا محصوالت قد یسهدر مقا یعی،طب

تر عمال خواهاد    موفق یزخود در بازار ن يبا رقبا یسهسبز در مقا محصول یكبالقوه،  يعالوه بر سودآور

 .كرد

 

 گیرینتیجه -9

زیستی، شارایط بسایار خطرنااكی را در آیناده      زیست و معضالت محیط عدم توجه به تخریب محیط

. در ایان  اسات زیست نیازمند بودجه و مناابع ماالی    كند. براي حفاظت از محیط یمایجاد  ها انسانبراي 

زیستی ناشی از تولید پسماند خشك و همچناین باه شارایط     ر ابتدا به برخی از معضالت محیطمقاله، د

ی تحت عنوان برند سبز، بازاریابی سابز و  حل راهاست. در ادامه به  شده اشارهاقتصادي حال حاضر كشور، 

و عنوان یك روش براي خارج شدن از بحاران اقتصاادي و كماك باه كاارآفرینی       تولید محصول سبز به

است. باراي جلاوگیري از    شده اشارهزیست  تبدیل تهدیدها به فرصت براي جلوگیري از آسیب به محیط

هاي موجود، حمایت از مدیریت سابز تحات عنااوین برناد،      یآلودگزیست و رفع  آسیب بیشتر به محیط

ی و ي بازرگاان هاا  رشاته باشاد و ایان مهام، باا همکااري      بازاریابی و تبلیغاات سابز الزم و ضاروري مای    

ي سابز و  هاا  طرحي مربوطه و متولی، در جهت حمایت از ها سازمانو همچنین  ها دانشگاهزیست  محیط

 پذیرد. یمي الزم صورت مجوزهاتسهیل 
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ای در حوزه  رشته های اصالح ساختار رویکرد میان دهی مؤلفه شناسایی و اولویت
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 چکیده

هاا در رویکارد    دهای آن  هاي الگوي اصالح ساختار و اولویت هدف این پژوهش دست یافتن به مؤلفه

ها از روش پژوهش  . براي شناسایی مؤلفههاي جامع تهران است اي حوزه علوم پایه در دانشگاه رشته میان

ها از طریق مصاحبه باز بود. جامعه موردمطالعه اساتید حوزه علاوم پایاه و    از نوع كیفی و گردآوري یافته

گیاري در ایان    نظار بودناد. روش نموناه    اي علاوم صااحب   رشته افرادي بودند كه در زمینه آموزش میان

ها از تحلیل محتوا و احصاء مضامین در ساه   د. در تحلیل یافتهگیري هدفمند بو پژوهش تركیبی از نمونه

هاا از روش كاانونی و    دهای مؤلفاه   ي كدگذاري باز، محوري و انتخابی استفاده شد. باراي اولویات   مرحله

هاي اصالح  هاي اكتشافی مؤلفه بر اساس یافتهگیري هدفمند و آزمون آماري فریدمن استفاده شد.  نمونه

اي  شناسی علم و تدوین برنامه در سه بخش راهبردي، توساعه  لوم پایه توجه به جامعهساختار در حوزه ع

گذاري در فرایندها و ساختارها و ارتقاي سطح آموزش و كیفیت پژوهش شناساایی   و عملیاتی و سیاست

ر ها اختالف معناداري وجود ندارد. به نظا  دهی این مؤلفه شدند. همچنین نتایج نشان داد كه بین اولویت

اي ها در حوزه علوم پایه توجاه جادي باه ایان حاوزه در كلیاه        رشته رسد براي ارتقاي كیفیت میان می

 ها الزم است. بخش
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 .دهی، حوزه علوم پایه، دانشگاه اصالح ساختار، مؤلفه، اولویت
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 مقدمه -1

ن مکانی است كه قادر تری ترین و اساسی ها مهم وپرورش، آموزش عالی یا دانشگاه پس از نظام آموزش

هاا از   نفاس را در افاراد شاکوفا ساازد. دانشاگاه      است روحیاه خالقیات، ابتکاار، خودبااوري و اعتمادباه     

بهاترین ذخایري هستند كه جامعه براي پیشرفت و توسعه در اختیار دارد. اماروزه ایان مراكاز، باه      گران

طاور كاه اكثار     شاك هماان   خوردارند. بیلحاظ دارا بودن دانش و فن در سطح جهان، از اعتبار زیادي بر

آیاد   هاي توسعه تأكیددارند، آموزش یکی از اركان و عوامل اصلی توسعه به شمار می نظران برنامه صاحب

 [12گذاري الزم را به این بخش مبذول نمایند ] و ضروري است كه برنامه ریزان، توجه و سرمایه

دهد كاه   اي با توجه به پیشینه پژوهش نشان می رشته هاي دانشگاهی میان توسعه و گسترش فعالیت

ها وجاود نادارد.    هاي بسیاري بستگی دارد كه در بسیاري اوقات در ساختار رشته محور دانشگاه به مؤلفه

گیاري و توساعه    هااي شاکل   هاا و پیشاران   توانناد نقاش محارک    شاده مای   عوامل و الزاماات شناساایی  

 د.اي ها در بخش آموزش و پژوهش باشن رشته میان

[ بررسای مجادد درروش، چگاونگی و ساازوكارهاي     4پذیر؛ مرجع ] [ ساختار نرم و انعطاف8مرجع ]

[ 9آموزش در فضا و شرایط جدید )دانشی، فرهنگی، اجتماعی، منابع، تجهیزات و تکنولاوژي(؛ مرجاع ]  

ی؛ مرجاع  اي شدن امور، مدیریت تعاملی، تمركز حداقل رشته [ میان7هاي فرهنگی؛ مرجع ] توجه به الیه

ها  ها، رشته اندازي فعالیت ها و راه اندازي فعالیت [ تسهیالت و منابع مالی موردنیاز براي طراحی و راه10]

هاا   ها، دولت و صنعت در راستاي گسترش فعالیت ها، دانشگاه ها، دانشکده هاي مشترک بین گروه و برنامه

شی به درگیار شادن در طراحای، تادوین و     هاي آموز [ تشویق گروه3اي؛ مرجع ] رشته هاي میان و رشته

ریازي،   ( برناماه 1391المللای شادن آماوزش عاالی؛ صافري )      [ باین 6اي ها؛ مرجاع ]  رشته توسعه میان

[ شناساایی  علمای؛ مرجاع ]   گیاري در ارتبااط باا توساعه اعضااي هیئات       گذاري و تصامیم  سیاست

هااي   اي؛ روش رشاته  علمای میاان   [ استخدام اعضاي هیئتهاي اصلی رفتار سازمانی؛ مرجع ] زمینه

[ اي و سااختارهاي ساازمانی؛ مرجاع ]    رشته [ ادغام فرهنگ میانصحیح ارزیابی علمی؛ مرجع ]

اي، مسائله گشاایی و    گیاري حرفاه   آمادگی و حمایت نهادي، سااختار و كااركرد گاروه مجاري، جهات     

را باراي بسترساازي ورود    هاا  شناسی و اشاراف عمیاق باه قواعاد و نگارش      دهی به نیازها، معرفت پاسخ

 دانند. ها الزم می اي در دانشگاه رشته میان

 

 روش پژوهش -2

در این پژوهش از طریق رویکرد كیفی و با استفاده از روش مصاحبه باز و ساپس تحلیال مضامون،    

كنناده در   نظران شركت نفر از صاحب 10مضامین موانع ارتباط صنعت و دانشگاه استخراج گردید سپس 

ژوهش براي تشکیل گروه كانونی انتخاب گردیدند. در این بخش با توجه به تحلیل مضاامین  بخش اول پ
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اي براي هر بخش طراحی شاد. تاا نموناه     هاي اصالح ساختار پرسشنامه شده از مؤلفه و مفاهیم استخراج

بتاه  ها اختصااص دهناد. كاه ال    ( به آن0-100ها نسبت به یکدیگر نمره ) موردنظر با توجه به اولویت آن

هاا از   هاا باین مؤلفاه    براي مشخص نماودن اولویات   هاي مشابه كسب نمایند. توانستند نمره ها می مؤلفه

 آزمون آماري فریدمن استفاده شد.

 

 های پژوهش یافته -3

ها ساختار ویژه خود را دارند و ساختار سنتی كاركردي دانشگاهی تناسب ندارناد.   اي رشته قطعاً میان

هاي غربی هستند، با ورود به هازار   كه سنت ندارند و كپی شده از دانشگاه لیل اینهاي ایران به د دانشگاه

ر زمیناه  اناد و د  هاي نسل سوم همچنان ساختار سنتی خود را حفظ كارده  جدید و متولد شدن دانشگاه

و تارین حاوزه    عنوان بنیادي ها همچنان با مشکالتی مواجه هستند. علوم پایه به اي رشته استقبال از میان

هایی است كه آموزش و پژوهش در آن از  ترین حوزه ارتباط بسیار تنگاتنگ آن با بخش فنی یکی از مهم

اي هاا در حاوزه علاوم پایاه درزماانی كاه صاحبت از         رشاته  اهمیت اساسی برخوردار است. ورود میاان 

نباال  شود از اهمیات اساسای برخاوردار اسات. بناابراین ایان پاژوهش باه د         هاي نسل سوم می دانشگاه

 نظران است. ها بر اساس نظرات صاحب دهی آن هاي اصالح ساختار و اولویت مؤلفه

شناسای   هاي جامعاه  با توجه به تحلیل مضمون حاصل از مصاحبه با اساتید علوم پایه توجه به جنبه

مادت( و   مدت( و عملیاتی )كوتاه اي )میان علم و تدوین برنامه در سه بخش راهبردي )بلندمدت(، توسعه

هاي اصاالح   عنوان مؤلفه گذاري و طراحی مجدد ساختارها و ارتقاي آموزش و كیفیت پژوهش به سیاست

 ساختار شناسایی شدند.

شاود و همچناین تادوین     هاي مختلف توسعه و آنچه منجر به شکوفایی یك تمدن می درواقع جنبه

آید. هر  ها به شمار می کومتهاي ح نقشه راه براي رسیدن به توسعه علمی پایدار و تضمین آن از دغدغه

تاوان گفات كاه آن كشاور از ملزوماات       تر باشد، به همان اندازه می چه فهم و درک از این مسئله عمیق

هاي مذكور است، انتفاع یافته است. توسعه  تدوین و تهیه الگویی كه دستاوردهایش مرتفع كردن دغدغه

قالنی براي حل مسائل مختلاف، تولیاد داناش    علمی به معناي عام آن یعنی استمداد از روش و دانش ع

افازاري   افازاري و نارم   دهد كه عالوه بر ابزارهااي ساخت   خوبی نشان می فنی و افزایش بصیرت علمی، به

 شناختی و فرهنگی را نیز در بردارد. علمی براي دستیابی به این مهم، ساحت جامعه

دوین نظام پویاي آموزشای و پژوهشای   براي تهیه یك برنامه راهبردي كه به توسعه علمی كشور و ت

هاي موجود مانند فرهنگ و تقابل آن با علم نیز توجه داشت. در درجاه   شود باید به سایر جنبه منجر می

اندوزي براي جامعه اهمیت داد. توجه بعدي این است كاه بادانیم    اول باید به پذیرش اهمیت علم و علم

دهد. علوم پایه ازجمله علومی اسات   بستر علوم پایه رخ می نفس ملی در توسعه رفاه اجتماعی و اعتمادبه
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كه در آن ارتباط دوسویه بین تحوالت علمی و تعامالت فرهنگی وجاود دارد. درواقاع بایاد كاركردهااي     

عنوان بخشی از اركان اصالی توساعه علمای باراي      فرهنگی اجتماعات براي پذیرش جایگاه علوم پایه به

قاء یابد. الزمه رسیدن به این امر رسیدن عامه مردم به سواد علمی است كه رسیدن به رفاه اجتماعی ارت

براي حصول به این امر مروجان توسعه علمای و نیاروي انساانی محقاق و پژوهشاگر جامعاه فاردا كاه         

عنوان ظرفی باقابلیت و  گرفته به ها به علوم پایه از دوران كودكی و نوجوانی شکل مندي و انگیزه آن عالقه

تر به سراغ علوم پایاه بروناد كاه نتیجاه مساتقیم آن افازایش انگیازه و كیفیات          بینانه با نگاه واقع البته

 بروندادهاي علمی خواهد بود.

 
 در حوزه علوم اي رشته مفاهیم اصالح ساختار رویکرد میان بندي رتبه   1جدول 

 لومدر حوزه ع ای رشته میان رویکرد ساختار اصالح مفاهیم بندی رتبه میانگین

 كل رتبه بندي رتبه میانگین انواع مفاهیم اصالح ساختار

 1 8/5 شناختی علم هاي جامعه توجه به جنبه

 2 5 برنامه راهبردي

 3 9/4 الزامات مدیریتی

 4 7/4 برنامه عملیاتی

 5 2/4 ارتقاي كیفیت پژوهشی

 6 1/4 طراحی مجدد فرایندها و ساختارها

 7 4 اي برنامه توسعه

 8 3/3 نظام آموزشی ارتقاي

 

( آمده اسات، بررسای میاانگین رتباه مفااهیم اصاالح سااختار رویکارد         1طور كه در جدول ) همان

شناختی علم در  هاي جامعه اي در حوزه علوم نشان داد كه در بین این مفاهیم، توجه به جنبه رشته میان

 شدند.در بیشترین میزان دیده ازآن برنامه راهبردي باالترین رتبه و پس

 
 انعکاس آماري آزمون   2جدول 

 تعداد 10

 دو میزان خی 8/6

 درجه آزادي 7

 معناداري 45/0

 

دهاد تفااوت معنااداري باین      آمده است نشاان مای  (2میزان معناداري خی دو نیز كه در جدول )

دهنادگان باه    اي در حاوزه علاوم از منظار پاساخ     رشاته  انعکاس مفاهیم اصاالح سااختار رویکارد میاان    

 ها وجود ندارد پرسشنامه
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اي اصاالح   هاي برناماه  بندي مؤلفه با توجه به نتایج كمی حاصل از تشکیل گروه كانونی در مورد رتبه

اي در علوم نتیجه حاصل شد كه بین این مقوالت هیچ تفاوت معناداري وجود  رشته ساختار رویکرد میان

ریازي در یاك ساطح قارار دارد.      هاا در برناماه   ننظران لزوم قرار گرفتن همه آ ندارد و از دیدگاه صاحب

ویاژه پاس از جناگ جهاانی دوم      توان گفت كه درواقع تحوالت علمی در نیمه دوم قرن گذشته، باه  می

مانند علم، رشد تعداد دانشگران، توجه جامعه  منجر به بازنگري جدي در دید كالسیك علم شد. رشد بی

بلکه یك فعالیت اجتماعی نیز هست. پاس فلسافه علام    به پدیده علم فقط یك فعالیت شناختی نیست 

شاناختی قارار    رهیافت سنتی خود یعنی تحلیل منطقی را كنار گذاشت و تحت تاأثیر رهیافات جامعاه   

شناختی مبانی نگرش كالسیك به خرد علمای را تکاان داد. تحلیال     ترتیب، چرخش جامعه این گرفت. به

ی داد و در بررسی پدیده علام آنچاه اهمیات پیادا كارد      وبیش به منافع اجتماع منطقی جاي خود را كم

منافع اجتماعی بود. با این چرخش بینش و با این تغییر زاویه دید نسبت به علم، چرخش اقتصاادي باه   

هاي اقتصادي علم یا اقتصااد علام نتیجاه هماین      هاي شبه اقتصادي علم و مدل وجود آمده است و مدل

اي  كند بلکه پدیاده  ن گفت كه علم نوین هدف خاصی را دنبال نمیتوا طوركلی می [. به1تحوالت است ]

شاود. بناابراین علام ناوین در      گاذاري اجتمااعی حاصال مای     است اجتماعی كه از عالقه افراد و سرمایه

یافته دارد؛ و این آمادگی را دارد كه  اي توسعه شود كه مدنیت رشد یافته دارد و جامعه جوامعی ظاهر می

ي  شاده و جنباه   پردازد. این بدان علت است كاه اماروزه علام از حصاار فردیات خاارج      براي آن هزینه ب

مقایساه نیسات و ایان     طوركلی دستاوردهاي علم ناوین باا دوران پیشاین قابال     اجتماعی یافته است. به

اي در  رشاته  افزایی زیاد اجتماعات علمی است؛ بنابراین طبیعی اسات رویکارد میاان    دستاورد حاصل هم

 پایه این مهم موردتوجه قرار گیرد. حوزه علوم

گاذاري   كنند، سپس هدف ریزي می هاي نوین بسته به نیاز خود براي علم برنامه از طرف دیگر جامعه

هااي كوتااه    ریازي  هااي بلندمادت )راهباري(، گااه در برناماه      ها گاه در برنامه گذاري كنند. این هدف می

شاود كاه بایاد در چاارچوب      مادت نمایاان مای    ي كوتااه هاا  ریازي  اي( و گاه در برنامه مدت )توسعه میان

 هاي ملی كشورها موردتوجه قرار گیرد. گذاري سیاست

گاذاري داشاته باشاد.     این وظیفه دولت است كه بسته به نیاز جامعه براي علم و توسعه ملای هادف  

اي كاه هادف    هرشات  ویژه علوم پایه مبتنی بر رویکرد میاان  هاي راهبردي براي حوزه علوم به ریزي برنامه

هاا در ساطح    ریازي  غایی آن همگرایی علم و فناوري است را در همین چارچوب درک كند و این برناماه 

گذاري جهت توساعه علمای    ریزي و هدف ملی صورت پذیرد. بدیهی است كه در سطح خردتر هم برنامه

خاود   خاودي  علم به گذاري در بخش دولتی باید این موضوع را مدنظر داشته باشد كه معنا دارد. سیاست

كنناد باه دنباال مناافع شخصای خاود هساتند         هدفی ندارد و همچنین كسانی كه درزمینه آن كار می

هاي خاود را در جهات    گذاري بنابراین بخش دولتی باید بپذیرد كه این مسئولیت را تقبل كند و سیاست
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متخصصاان را باه ایان     هااي  هاي مختلف مادي و معناوي فعالیات   حفظ منافع ملی انجام دهد و با اهرم

خود محقق نشده و نیازمند مدیران توانمند در هر دو  خودي گذاري به [. این سیاست3سمت سوق دهد ]

 بخش مدیریت علمی و غیرعلمی است.

همچنین این نکته نباید دور از ذهن بماند كه در دوران كنونی هدف اساسی نهااد دانشاگاه در نظار    

یست و نباید این موضوع ازنظر دور بماند كه دانشگاه محل آموختن عنوان یك محصول ن گرفتن دانش به

دانش موجود نیست. بلکه علم كنونی حاصل فرایندي است كه نیاز به ساختار ویژه خود دارد. به عبارتی 

اي ها نیاز به طراحی مجدد فرایندها و سااختارها دارد. برمبنااي اصاول     رشته دانش نوین و آموزش میان

شگاه در تغییر جزییات آماوزش و چگاونگی پاژوهش یاا شاکل دادن باه آن آزادي دارد و       هومبولتی دان

كه در این فرایند دخالت كناد. علام و فرایناد آن توساط خاود       پردازد. بدون این جامعه مخارج آن را می

شود. آموزش دانش موجود بخشی از اهداف یا وظایف ایان نهااد    گذاران تعیین می دانشگران و نه سرمایه

تاري دارد كاه آماوزش داناش      دید و نه همه آن است. درواقع پیشبرد علوم و فنااوري هادف بنیاادي   ج

ها باا علام و    [ به دیگر سخن ساختار و سازوكارهاي صلب با ماهیت دانشگاه11موجود را دربرمی گیرد ]

تقااي كیفیات   غیراز تغییر ساختار در نهاد مؤسسات آموزش عالی توجه به ار اهداف نوین منافات دارد. به

زماان باا اصاالح     آموزشی و پژوهشی نیز در كلیه سطوح بسیار اهمیت دارد؛ كه این ارتقاي كیفیت هام 

زماان صاورت    طور هام  توان گفت بخشی از همین اصالح ساختار است كه باید به دیگر ساختارها و یا می

ین نارخ رشاد جمعیات در    ها و همچنین عدم تعاادل با   رویه دانشگاه گیرد. البته با توجه به گسترش بی

هاي غلط افزایش جمعیت این تصور اشتباه است كه بخواهیم كیفیت  هاي مختلف به دالیل سیاست دهه

مطلوب را به تمام مراكز دانشگاهی و پژوهشای گساترش دهایم. كشاورهاي اروپاایی كاه در ایان امار         

رح نبود. در حال حاضر بهتر اند درزمانی به كیفیت توجه داشتند كه كمیت اصالً مط كمابیش موفق بوده

هایی از كیفیت را به وجاود   آن است كه توجه به كیفیت را تنها به برخی از مراكز معطوف كنیم و جزیره

ها باا توجاه    بیاوریم. الزمه انجام این كار این است كه حداكثر آزادي عمل به این مراكز داده شود كه آن

جاا محادود نشاوند و     هااي بای   خود را بازیابند و با كنتارل هاي موجود خود بتوانند راه رشد  به پتانسیل

 ها را از ریشه نخشکانیم. هاي مؤثر آن فعالیت

 

 گیری نتیجه -4

پاذیر اصاالحات سااختاري، تغییار رفتاار و       چشام اناداز انعطااف    اي مساتلزم یاك   رشته توسعه میان

شاوند ضاعیف    ام مای هایی كه براي تغییار انجا   هنجارهاي سازمانی است. بدون رویکرد سیستمی، بحث

شوند. منابع موجاود   درستی شناخته نمی ها و عالیق جاري به شوند، فعالیت ها فهمیده نمی هستند، طرح

شود، موانع كوچاك   شود، بهترین اقدامات در نظر گرفته نمی براي تأثیرگذاري مطلوب به كار گرفته نمی
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شاوند.   كاه تاداوم ناپذیرناد، محادود مای     اي  هاي حاشایه  شوند و پیامدها به تالش و بزرگ كنار زده نمی

هاایی اسات كاه اغلاب      درنهایت باید گفت میان رشتگی نیازمند هماهنگی بین افراد، ابزارهاا و فرهناگ  

[ متاذكر  5گوناه كاه مرجاع ]    اند. البته هماان  شده واسطه ساختارهاي سازمانی جداي از هم تصور می به

تواند ماانعی   هاي آموزشی مختلف وجود دارد، می وههاي حاكم بر گر هایی كه بین فرهنگ شود تفاوت می

مثال، در علاوم پایاه ازجملاه فیزیاك و شایمی،       عنوان اي باشد. به رشته هاي میان اندازي فعالیت براي راه

ها از چناان ساختی برخاوردار     هاي سخت بسیار حائز اهمیت هستند، ولی در علوم انسانی اوالً داده داده

ها تا اندازه زیادي تحت تأثیر پژوهشگر قرار دارند. این امر موجب  و روال نیل به آن ها نیستند و ثانیاً داده

هااي پاژوهش،    شود تا اساتید علوم پایه و انسانی برداشت متفاوتی در مورد هستار واحاد، یعنای داده   می

 گی است.داشته باشند. به عبارتی صرف وقت و بردباري عالمانه از لوازم ضروري كار در عرصه میان رشت

هاي خود  اي ها در حوزه علوم فعالیت رشته رسد كه اگرچه میان با توجه به شرایط موجود به نظر می

ویژه در حوزه علوم پایه شکل نگرفته اسات.   ها به اند اما هنوز بستر مناسبی براي آن ها آغاز نموده را مدت

توجهی باه آن ضاعف در    مینه است و بیتر در این ز بنیادي نیازمند توجه جدي عنوان دانش علوم پایه به

 بنیان نیز اثرگذار خواهد بود. تردید بر اقتصاد دانش ها را به دنبال خواهد داشت كه بی بخش فناوري
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 چکیده

رسد در حاال   یمیی است كه به نظر بسترهادر فضاي دانشگاهی ایران نیازمند توسعه میان رشتگی 

هااي موجاود در بعاد آموزشای فضااي       یتمحادود حاضر فراهم نیستند. این مقاله با تالش بر شناسایی 

پردازد. براي این منظور از گاردآوري اطالعاات    یمهاي موجود  یكاستدانشگاهی ایران به توصیف برخی 

ي هاا  دانشاگاه برخای از   علمای  یئتهرا اعضاي  شونده مصاحبهاست. افراد  شده استفادهه به شیوه مصاحب

 عناوان  باه پس از تحلیل در چند دسته كلی و  ها مصاحبهاز  آمده دست به. اطالعات اند دادهكشور تشکیل 

ي شدند. شش دسته كلای  بند دستهموانع موجود نظام آموزشی دانشگاهی ایران در مسیر میان رشتگی 

ي دروس، ارزیاابی ناكارآماد،   ناكارآماد ي جدیاد،  هاا  رشاته اندازي یچیدگی راهپ جمود ساختار آموزشی،

كاه ایان مقالاه موفاق باه       اند بودههایی  یتمحدوداي،  رشته یانمي ها مهارتو فقدان  تجربه تیمی پایین

بیش از هماه   شده ییشناسارسد، بهبود وضعیت موجود در مسائل  یمشده است. به نظر  ها آنشناسایی 

یر است. بررسی جداگاناه هریاك از مواناع فهرسات شاده،      پذ امکانهاي مدیریتی  یدگاهدبا تغییراتی در 

 جهت تعیین راهکارهاي اجرایی، پیشنهاد این مطالعه براي تحقیقات بعدي است.

 

 هاکلیدواژه

 ي ایران، میان رشتگی.ها دانشگاهموانع آموزشی، 
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 مقدمه -1

قاادر باه    ییتنهاا  بهدر برابر مسائل پیچیده انسانی كه هریك از علوم  یحل راه وانعن بهمیان رشتگی  

با چناین بینشای، تاالش و تشاویق بار رشاد میاان رشاتگی در          .]1[شود  یمپاسخ آن نیستند تعریف 

نمایاد.   یما جامعاه انساانی ضاروري     ناو شاونده  ي دانشگاهی و براي پاسخ به نیازهاي همواره ها آموزش

گویند و یکی از دالیال اصالی    یمزوم تغییرات برنامه درسی نظام آموزش عالی ایران سخن مطالعات از ل

ی فعلای باه هماراه داشاته     آموزشا ي براي سیستم ا رشتهكنند كه نظام  یمهایی عنوان  یتمحدودآن را 

ود وج ینباا كه با اهداف رویکرد میان رشتگی همساز است. موجودندیی ها ارزشرا در  حل راه و ]5[است 

ی ایاران،  دانشاگاه هایی است كه روند موجاود فضااي    یژگیونیازمند  ها دانشگاهتوسعه میان رشتگی در 

موانعی بر سار راه ایان ارزش عمال     عنوان به اكنون همهایی كه  یتمحدوداز آن دارد؛  یتوجه قابلفاصله 

م آموزشای مساتقر در   ي موجاود در نظاا  هاا  چالشكنند. در این مقاله تالش داریم با بررسی موانع و  یم

یاابی باه فضاایی كاارآفرین در      دسات ي ایاران، لازوم اصاالح سااختارهاي موجاود را جهات       ها دانشگاه

ي مختلاف رویکارد   هاا  سااحت تاوان در   یما ها را  یتمحدوداین  ي داخل كشور، تبیین كنیم.ها دانشگاه

 هاا  دانشاگاه ویکرد آموزشای  شناسی موجود ر یبآسهاي ایران شاهد بود، اما تمركز این مقاله بر دانشگاه

 گیرد. یمقرار  یموردبررساست كه در ادامه  قرارگرفته

 

 روش -2

 بار  یاه تکباا   يخورسند. اند قرارگرفته مورداستفادهي كیفی ها روشو در تحقیقات مشابه،  ازاین یشپ

هادي  . همچنین م]2[پردازد یماي، به موانع كلی میان رشتگی در آموزش عالی ایران  ینهزممرور ادبیات 

مشابهی با تركیب ابزارهاي مصاحبه نیمه ساختاریافته و تحلیل ماروري اساناد، الزاماات توساعه      باهدف

. قاسامی و میبادي نیاز باا تركیاب      ]4[دهاد  یمقرار  یموردبررسمیان رشتگی را در آموزش عالی ایران 

انساانی كشاور   ابزارهاي مصاحبه و تحلیل محتوا سعی بر بررسی جایگاه میان رشتگی در توساعه علاوم   

از مصاحبه مستقیم استوار باوده اسات.    آمده دست بهي ها دادهاین مطالعه نیز بر تحلیل كیفی  .].3[دارند

ي تهران، دانشگاه عالمه طباطبایی و دانشگاه ها دانشگاهاساتیدي از  ها مصاحبهدر این  كننده شركتافراد 

. مصاحبه به شیوه نیمه اند بودهسط و كوچك سه دانشگاه با سه مقیاس بزرگ، متو عنوان بههنر اصفهان 

با حاداقل ساه ساال ساابقه كاار ماورد        علمی یئتهعضو  17 درمجموعاست و  گرفته انجامساختاریافته 

باه شایوه تحلیال محتاوا      یات درنها هاا  مصااحبه از  آماده  دسات  بهمصاحبه عمیق قرار گرفتند. اطالعات 

 .اند قرارگرفتهي كلی بند دستهو ذیل چند  شده یبررس
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 موانع موجود -3

توساعه   يساو  باه ، اهام مواناع موجاود در مسایر حركات      شاده  انجامي ها مصاحبهبر اساس تحلیل 

 یمتقسا  قابال ي داخل كشاور باه چناد دساته كلای      ها دانشگاهاي در فضاي آموزشی حاكم بر  رشته یانم

 پردازیم. یمهستند كه در ادامه به شرح هریك 

 

 جمود ساختار آموزشی -3-1

ي كشاور از یاك نظاام سانتی و ایساتا      هاا  دانشاگاه ستم آموزشی رایج در تمامی در حال حاضر سی

ي گونااگون تحمیال كارده اسات.     ها خاستگاه، با ها رشتهكند كه ساختار یکسانی را به كلیه  یمطبیعت 

 رویاه  یاك هاي گوناگون تمایزي قائل نشاده اسات و تاالش دارد     یژگیویی با ها رشتهساختاري كه براي 

 به كار گیرد. ها آنا براي تمامی واحد آموزشی ر

شاده باراي    یینتعي درسی از پیش ها كالسدر این ساختار تمامی دانشجویان، موظف به حضور در 

طول دوره آموزشی هستند و تنها با گذران این واحدهاي آموزشی در قالب قوانین و ساختار معین، قادر 

در ایان سااختار شارایط باراي افارادي كاه        شده هساتند.  یینتعي از پیش ا رشتهبه دریافت مدرک در 

اي باشاند در نظار گرفتاه     رشته ینبیابی به یك مهارت  دستبه گذران واحدهاي انتخابی براي  مند عالقه

امکان تحقق مادركی باا    اصوالًو  yباشند و یا  xیل رشته التحص فارغتوانند یا  یمنشده است و افراد تنها 

اي دارد، در نظار   رشته یانمرا گذرانده و تخصصی  دورشتهنتخابی از براي فردي كه واحدهاي ا xyعنوان 

 گرفته نشده است.

شده  یزير طرحجلسه هفتگی  16ی دانشگاهی ایران آموزشي ها دورههمچنین قالب برگزاري تمامی 

اسات؛ ویژگای كاه     شاده  گرفتاه فشرده و پیوسته نادیده  زمان مدتدر  ها زماناست و امکان تجمیع این 

یازي و دعاوت افارادي    ر برناماه ي منسجم آموزشی كمك كند و امکاان  ها كارگاهنست به برگزاري توا می

سازد. این در حالی است كه در حال حاضر  تر سادهپیوسته  یزمان مدتمتخصص را در كنار یکدیگر براي 

قاض  در چناین سااختاري را ن   شده گرفتهي در نظر ها فرضي پیشرو جهان تمامی ها دانشگاهبسیاري از 

چنین سااختار و   .اند آوردهي امکان تحصیل با اشکالی دیگر را فراهم ا گستردهیري پذ انعطافو با  اند كرده

دهناد، ماانعی جادي بار سار راه       ینما گونه تغییراتای را   یچهیري كه اجازه ناپذ انعطافي ها دستورالعمل

گونه ناوآوري را نااممکن   آموزشی كه هر یرانهگ سختگردد. قوانین  یمي میان رشتگی محسوب ها تالش

كاه موتاور مولاد فعالیات میاان رشاته اسات،         و به شکلی جدي باعث آسیب به روح نوآوري اند ساخته

اي نیازمند تعریف ساختارهایی جدیاد   رشته یانمهاي  یتفعال. اند ساختهها را مختل  یشهاند؛ تنوع اند شده

 اي یراناه گ ساخت وجود آموزشی ایران به طارز  هستند، اما ساختار م موردنظرهاي  ییافزا همبراي تسهیل 
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دهاد.   ینما تالش بر حفظ قوانین خود دارد و اجاازه طارح اشاکالی جدیاد از سااختارهاي آموزشای را       

 افراد مجبورند خود را با این ساختارهاي صلب انطباق داده و تنظیم كنند. ترتیب ینا به

 

 ی جدیدها رشتهی انداز راهپیچیدگی  -3-2

ي ناوین در نظاام   هاا  رشاته پاسخ به نیازهاي نوپدید، طرح ساختارهاي جدیاد و  ي ها حل راهیکی از 

اي كه قادر هساتند پاساخ مساائل مشاخص جامعاه را در قالاب        رشته یانمیی ها تخصصآموزشی است. 

ی ساادگ  باه تئاوري،   صورت بهكه طرح این معادله  یدرحالي جدید در دانشجویان بپرورانند. اما ها مهارت

هااي بسایاري هماراه     یچیادگی پعملیاتی سازي آن در نظام امروز دانشگاهی ایران باا   یر است،پذ امکان

 يكناد  باه ي ایاران  ها دانشگاهي جدید دانشگاهی در مقاطع مختلف ها رشتهدر حال حاضر تعریف  است.

 هااي فراوانای دارد و   یچیدگیپی ندارد. این فرایند در عمل هماهنگبا نیازهاي روز  ابداًگیرد و  یمصورت 

تاوان باا مبناا قارار      یماین شرایط در حالی است كه  كند. یمكمتر دانشگاهی همت به قبول مصائب آن 

هااي جدیاد را باه    ي بازرگ و ماادر در ایاران، اجاازه تعریاف و باازتعریف رشاته       ها دانشگاهدادن سطح 

ن علمای الزم را  و توا اند دادههاي تخصصی پس  ینهزمیی كه تجربه خود را در برخی از علوم و ها دانشگاه

اي  رشاته  یاان مترتیب  ینا بهرشته دارند محول نمود و از پیچیدگی فرایند آن كاست.  ي یكانداز راهبراي 

ي معاین خاود مسائول    هاا  حاوزه ي متخصاص در  هاا  دانشاگاه با سرعت باالتري امکان ظهور دارند و  تا

 شوند. یم ها آني و نظارت بر انداز راه

 

 ناکارآمدی دروس -3-3

دروس  خاأل و  گذشاته  مصارف  یختاار ي قادیمی، واحادهایی ناكارآماد و    ها درسا شرح یی بها درس

كاه نیازهااي    یدرحالاست.  ها دانشگاهین موانع موجود در ساختار آموزشی تر پر گزارش ازجملهكاربردي 

ي دانشاگاهی در بسایاري از   واحدهاو  ها سرفصلهستند،  نو شدندر حال تغییر و  دائماًجامعه و صنعت 

 اند. مانده یباقي مدیدي بدون تغییر ها مدتي دانشگاهی كشور براي ها رشته

ی بر ایان نیااز،   حل راه عنوان بهبازتعریف واحدهاي درسی در وزارت علوم كه  بر زمانفرایند پیچیده و 

شده است نیز چابکی الزم را جهت هماهنگی با نظام شتابان تغییرات صنعت ندارد و در برخی  بینی یشپ

 انجاماد.  یما چنادین ساال باه طاول      ها رشتهو واحدهاي درسی موجود  ها سرفصلایند اصالح موارد فر

دروس كاربردي كه نیازهاي امروز صنعت  خألي قدیمی و واحدهاي ناكارآمد، ها سرفصلباوجود التزام بر 

 آید. خالئی جدي كه ساختار آموزشی موجود فعلی پاسخی باراي  یمبه چشم  وضوح بهرا پاسخگو باشند 

گریبان این نظام را كه به افراد دانش قدیمی و ناكارآمد را  هاست سالي را كه ا آزاردهندهآن ندارد و نیاز 

تارین   یهیباد  ازجملاه نیاز به نوسازي داناش بار اسااس نیازهااي جدیاد       كند. ینمدهد، رها  یمآموزش 
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شاود كاه سااختارهاي     یممیان رشتگی در پاسخ به نیازهایی طرح  اصوالًمفروضات میان رشتگی است. 

ي تاازه  ها قالبهاي جدیدي در  يتوانمندو الزم است  اند نبوده ها آنفعلی قادر به پاسخگویی  شده یفتعر

شوند. اما ضعف جدي دروس دانشگاهی ایران در نو نشدن و عدم هماهنگی با  آموختهبه افراد  شده خلق

 گردد. یمسوب ي مهلك بر پیکره این خاستگاه محا ضربهنیازهاي روز صنعت، 

 

 ارزیابی ناکارآمد -3-4

گیارد كاه    یما هااي آموزشای، نظاام ارزیاابی ضاعیف قارار        يناكارآمددر  شده یانبدر ادامه مسائل 

یر فعلی است. در حاالی تنهاا معیاار سانجش نظاام دانشاگاهی ایاران        ناپذ انعطافیدكننده وضعیت تشد

صانعت در جاذب نیاروي زباده و      ي صفر تا بیست است كه نیازهااي واقعای  ها نمرههمچنان مبتنی بر 

در چنین ساختار محدودي دانشجو تالش دارد  كند. یممتخصص، معیارهاي ارزیابی دیگري را نیز طلب 

ي عمل نماید تا نمره مطلوبی را كسب كند. ساختاري كاه باروز خالقیات را باا وقفاه مواجاه       ا گونه بهتا 

نیست و تنها خط كش و معیاار خاود را باراي    ي عملیاتی فرد ارزشی قائل ها جنبهكند و براي دیگر  یم

 سنجش عملکرد دارد.

ي سیستم آموزشی موجود بگنجند افراد ها شاخصو  مترهاكه افراد در  یدرصورتدر این شرایط تنها 

آیند و دیگر افراد یا بایستی عملکرد خود را با این معیارهاا تنظایم نمایناد و یاا      یمارزشمندي به شمار 

ي موجود به این واساطه تنهاا باه    بعد تكانطباق را به عهده گیرند. نظام ارزیابی  و عواقب عدم طردشده

دارد و اساتعدادهایی را كاه باا آن     ها آنپردازد كه تعریفی براي نحوه ارزیابی  یمهایی  يتوانمندپرورش 

به شکل یقین چنین نظاام ارزشایابی محادودي كاه باعاث       سازد. یمرود طتجانس ندارند عقب رانده، م

اي را فاراهم   رشاته  یانمگردد، فضاي الزم براي پرورش خالقیت  یمها  يتوانمندف تنوع و گوناگونی حذ

هااي جدیاد ارزشای قائال نیسات و       یادگاه دكوشد. چراكه باراي   یمآورد و در عمل به سركوب آن  ینم

عظیمی از  ترتیب صنعتگر نیز از بخش ینا بهندارد.  ها آني بر گذار ارزشهمچنین ابزاري براي سنجش و 

 شود. یماطالع و محروم  یبیالن التحص فارغتوانمندي 

 

 تجربه تیمی پایین -3-5

فرض همکاري تیمی در پس آن وجود دارد. همکاري  مسلماًاي است،  رشته یانمكه سخن از  یهنگام

محساوب   اي ینارشاته بي هاا  حركات ي مختلاف جاوهره داناش الزم باراي     ها تخصصیی با ها گروهمیان 

هاي خود  يا رشته باهمر حالی است كه دانشجویان دانشگاهی در بسیاري موارد همکاري شود. این د یم

كنناد، چاه رساد باه همکااري باا دیگار         ینما واقعی و به شکلی مستمر تجرباه   مسئله صورترا در یك 

ي ایاران در حاالی   هاا  دانشاگاه كارده در   یلتحصا بخاش عظیمای از دانشاجویان     .هاا  رشتهو  ها تخصص
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ي ا حرفهرا در یك پروژه  اي ینارشتهبرسانند كه حتی یك تجربه همکاري  یمبه پایان  تحصیالت خود را

سازي نیازهااي   برآ رودهیالن جهت التحص فارغبر ناكارآمدي این  طورقطع به. این موضوع اند نکردهتجربه 

 است. اثرگذار يا چندرشتهي ها پروژه

یاابی باه زباان     دسات ، هاا  تخصصبا دیگر  ي مربوط به همدلیها مهارتتجارب انجام كار تیمی  خأل

مشترک، بررسای مسائله از نقطاه نظارات متفااوت، درک نیازهااي دانشای پاروژه و را كاه همگای در           

هااي   یآماادگ یالن التحص فارغهاي میان رشتگی حائز ارزش هستند را سركوب كرده؛  یتفعالهاي  یژگیو

 یك هدف مشترک را ندارند. و براي رسیدن به ها رشتهالزم را براي همکاري با دیگر 

 

 ای رشته یانمی ها مهارتفقدان  -3-6

شاکل   Iشکل تمركاز دارد. منظاور از    I اصطالحاًنظام آموزشی موجود ایران بر پرورش متخصصین 

گنجاد.   یما شکل  Tافرادي با دانش عمیق در یك حوزه است. در مقابل این رویکرد پرورش متخصصان 

ي فراگیري را ها مهارتبه یك تخصص، دانش و  یبخش عمقالوه بر شود افراد ع یمدر این رویکرد تالش 

ي هاا  مهاارت ی باشند. چنین افارادي  االطراف جامعمتخصصین  اصطالحاًاز چندین حوزه دیگر بیاموزند و 

ی از مسئله چندوجهو فهمی  ها رشتهین دیگر متخصصي دارند و قادر به تعامل با ا گستردهاي  رشته یانم

، ارتبااط گساترده باا فضااي     يا چندرشاته ي در فضااي  آموز مهارتي ها روشین تر ممهیکی از  هستند.

ي كشاور را  ها دانشگاهي بسته كه ها دربیاست باسمهارتی بازار و صنعت است؛ موضوعی كه در مواجهه 

و فرصاتی بازرگ را در    قرارگرفتاه توجهی  یبكشانده است، به شکلی جدي مورد  خودخواستهبه خالئی 

 ن رشتگی بر اساس نیازهاي واقعی صنعت از دسترس بیرون ساخته است.راه تولد میا

 

 گیرینتیجه -4

 هاا  جنباه توسعه میان رشتگی ملزوماتی دارد كه وضعیت فعلای نظاام دانشاگاهی ایاران در برخای      

، فضااي موجاود آموزشای اسات كاه عادم       هاا  عرصاه دهد. یکی از ایان  تضادهاي جدي با آن نشان می

تاوان   یما با یك بررسی سطحی نتاایج   دهد. یما با اهداف میان رشتگی نمایش ی رتوجه قابلي ها تقارن

دریافت فضاي آموزش دانشگاهی ایران نیازمند تغییرات جدي در ساختارها و مفروضاات موجاود اسات    

توان سااختار آموزشای فعلای دانشاگاهی ایاران را سااختاري ضاد میاان رشاتگی           یم درمجموعچراكه 

را  اي ینارشاته بي هاا  حركات فضااي مناساب باراي     تنها نههاي سنتی  یدهابه  آورد كه با توسل حساب به

 سازد. یمفراهم نکرده است، در عمل هرگونه تالش در این راستا را مختل 

ي انداز راهین موضوعاتی كه در این مطالعه شناسایی شدند جمود ساختار آموزشی، پیچیدگی تر مهم

ي هاا  مهاارت ی ناكارآماد، تجرباه تیمای پاایین و فقادان      ي دروس، ارزیااب ناكارآماد ي جدیاد،  هاا  رشته
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ي فعلای  هاا  روشنیازمناد باازنگري اساسای در     مورداشااره اي بودند. بهبود وضعیت در موانع  رشته یانم

است كه فضاي الزم باراي توساعه میاان رشاتگی باه وجاود        ترتیب ینا بهرسد تنها  یمهستند و به نظر 

كااربردي و   يهاا  حال  راهي تماامی مساائل موجاود ایان نظاام،      این در حالی است كاه بارا   .آمدخواهد 

 یازهااي نپیشرو جهان در حال اجرا است؛ ساختارهایی كه لزوم همراهی با  يها دانشگاهدر  يا شده تجربه

 بینای  یشپا  ها آنو ساختارهایی پاسخگو را در راستاي برآورد  اند یافتهدرهمواره در حال تغییر جامعه را 

و در توسعه آن تاالش دارناد. باه نظار      كنند یمرا تضمین  اي رشته یانمكه توسعه  ییها حل راه. اند كرده

 یرپاذ  امکانبا اندک اصالحاتی جهت انطباق با سیستم آموزشی ایران  ها حل راهاجراي اغلب این  رسد یم

 كارانانادر  دستسنتی  يها روشتغییر جدي است، ساختار فکري و  یازمندنباشد؛ اما آنچه در این میان 

و مدیران تصمیم گیر است. ارزیابی جداگانه و اتخاذ تدابیر اجرایی جهت بهبود وضعیت فعلی هریاك از  

 موضوع تحقیقات آتی باشد. تواند یمموانع تشریح شده در این مقاله 
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 مراجع

 اجتماعی.-علوي پور، محسن، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی ترجمه(. 1387كالین، جولی ) [1]

(. میان رشتگی و مسائل آن در آموزش عالی، فصلنامه مطالعات 1388طاسکوه، علی )خورسندي  [2]

 ، تهران.101-85، 2در علوم انسانی، دوره اول شماره  اي رشته یانم

در رشد و توسعه  اي رشته یانممطالعات  یگاهجا(. نقش و 1394، امامی، راضیه )اصغر یعلقاسمی،  [3]

 .19-1، 4در علوم انسانی، دوره هفتم شماره  اي رشته یانمعلوم انسانی كشور، فصلنامه مطالعات 

ها در آموزش عالی: عوامل و ملزومات،  اي رشته یانمو توسعه  یريگ شکل(. 1392) مهدي، رضا [4]

 .117-91، 2در علوم انسانی، دوره پنجم شماره  اي رشته یانمفصلنامه مطالعات 

ن تغییر برنامه درسی مصوب نظام آموزش و امکا ضرورت(. 1393و همکاران ) نورآبادي، سولماز [5]

 .122-110، 25عالی ایران به برنامه درسی تلفیقی، فصلنامه آموزش و ارزشیابی، دوره هفتم شماره 
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در رابطه با پیشبرد  در اسناد باالدستی و اقدامات ایرانای  رشته  میان مطالعات

 این رویکرد
 قاسم آزادی احمدآبادی

 دبیرخانه شوراي عالی انقالب فرهنگی -شناسی  و دانشدكتراي علم اطالعات 
Azadi_gh@yahoo.com 

 

 چکیده

علوم و . بدل شده استتاي فراگیر براي تغییر در قرن بیست و یکم به واژه «یرشتگ یانم»

می ایران ازجمله نقشه جامع علمی كشور، اي در اسناد باالدستی نظام جمهوري اسال رشته هاي میان فناوري

هاي ظهور  این مقاله درصدد است ضمن بررسی زمینهاست.  قرارگرفتهمورد تأكید  ...فناوري و یستزسند 

هاي مختلف این پدیده بپردازد، جایگاه این علوم را در اسناد  بندي اي به معرفی تقسیم رشته رویکرد میان

بر كشور ایران را در مسیر حمایت از این نوع نگاه به علوم معرفی كند.  باالدستی تبیین نماید و اقدامات

 یانم»دامنه و گستره بر دو نوع است:  ازنظری رشتگ یانمبررسی متون مختلف، مشخص شد كه  اساس

و سطح « آكادمیك»ی سطح رشتگ یانم، «نظري»ی رشتگ یانم«. ی عامرشتگ یانم»و « ی خاصرشتگ

است. سه نوع دیگر از روابط  شده مطرحیگري است كه در این رابطه بندي د تقسیم« كاربردي»

میان »معرفی شد. « متون استنادشده»و « ماهیت موضوعی»، «یسندگیهم نو»صورت اي بهرشته میان

« شناختیروش« »ی عملیرشتگ یانم»و نیز « مسئله محورهدفمند و »و « نظري« »رشتگی موضوعی

ها همچنین نشان  است. بررسی شده اشاره ها آنكه در این مطالعه به  هایی است بندي تقسیم« نظري»و 

اي و همگرایی علوم و  رشته جمهوري اسالمی ایران اقدامات متنوعی را در جهت گسترش رویکرد میانداد 

 اندازي مجله و ... فناوري شروع كرده نظیر تأسیس پژوهشکده و دانشکده، برگزاري همایش، راه

 

 هاکلیدواژه

 اي. رشته هاي میان اي، همگرایی علوم، اسناد باالدستی نظام، انواع پژوهش رشته کرد میانروی

mailto:Azadi_gh@yahoo.com
mailto:Azadi_gh@yahoo.com
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 مقدمه -1

گذاري حال حاضر در حوزه علم و اي از موضوعات مطرح و مهم در سیاسترشتهپژوهش میان

ها گام فناوري بوده و بسیاري از كشورهاي صنعتی پیشرو، در جهت تقویت مشاركت بین رشته

 دارند. برمی

شود. در ادامه، انواع و  اي اشاره می شتهر هاي میان هاي ظهور پژوهشدر این مقاله در ابتدا به زمینه

شود جایگاه مطالعات  گیرد. تالش می ی قرار میموردبررساي  رشته هاي میان سطوح پژوهش

نه بسط رویکرد در زمی رانیااي در اسناد باالدستی تبیین گردد و در ادامه، اقدامات  رشته  میان

هاي  بندي از بحث شود. در پایان، ضمن جمع اي و همگرایی علوم و فناوري معرفی می رشته میان

اي در ابعاد مختلف آموزشی،  رشته هاي علمی و میان هاي همکاري تقویت زمینه منظور به، شده ارائه

 شود. كارهایی پیشنهاد می گذاري، راه یاستسپژوهشی و 

 

 ای شتهر های میان ژوهشهای ظهور پ زمینه -2

هاي علمی هستند، در این  اي در پژوهش رشته ساز بروز و ظهور رویکرد میان عوامل مهمی كه زمینه

 گیرد. ی قرار میموردبررسبخش 

. تلقی دانش [11] اي فراگیر براي تغییر مبدل شده استدر قرن بیست و یکم به واژه یرشتگ یانم

 یدهتن خطی، جاي خود را به اصطالحاتی چون شبکه و تارهاي درهم و یا یك ساختار نهاد یك ةمثاب به

 . [9]داده است 

هاي اجتماعی، انسانی، عینی  دانشگاه، پیچیدگی پدیده خارج ازدر  هاهمتنوع و پیچیده شدن حرف»

و دانشگاه با شیوه سنتی  بودهدرک ن هاي مجزا، قابلهاي امروزي با رشتهدهد كه پدیدهو... نشان می

 [.1]« باشد(، ناسازگار است شده یهاي خاص طراح دانشگاهی كه برحسب دانشکده، گروه و رشته)

( هارشته یانِ)م افقی يمستلزم عبور از مرزها پیچیده،جانبه درباره مشکالت  همهو  معاج تفکر درواقع،

 .[12است ]و عامه(  بازیگران گذاران،یاستمتخصصان، س یانِ)م عمودي و

 چهار در توانمی ها راايرشته فلسفة پیدایش و گسترش میان[ 13] یناستدیدگاه  از، حال یندرع

طبیعت و جامعه، ب( پاسخ به موجود در هاي ذاتی : الف( نیاز به درک پیچیدگیمورد خالصه كرد

هاي  نیازهاي معرفتی بشر، ج( ضرورت رفع نیازها و مسائل اجتماعی امروز، د( نیاز به ایجاد بینش

 .و خالق در علوم انقالبی

 اي:رشته داد كه مطالعات میانانجام شد نشان  2012پژوهشی كه در سال 

 كند؛  به افزایش درک، حفظ و كاربرد مفاهیم عمومی كمك می -
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هاي متقابل هاي چندگانه، درک بهتري از وابستگیها و ارزشاندازها، دیدگاه با توسعه چشم -

 كند؛ جهانی ایجاد می

 باهمها را یري، تفکر انتقادي و خالقیت را افزایش داده و دانش وراي رشتهگتوانایی تصمیم -

 كند؛تركیب می

 نماید؛امکان شناسایی، ارزیابی و انتقال اطالعات موردنیاز براي حل مسائل جدید را فراهم می -

 دهد؛یادگیري مبتنی بر همکاري را ترویج می -

 [.10ها را در پی دارد ]تقویت انگیزه -

 

 شناختی بوده كه خاستگاه آن، دو نیاز بنیادي است:اي، رویکردي معرفترشتهبینرویکرد 

 

هایی  حل هاي دانشگاهی نتوانستند پاسخ یا راههاي علمی در محیطنیاز به حل مسائلی كه رشته -1

 پیدا كنند. ها آنمناسب براي 

صان این گرایی و شکاف ارتباطی بین متخصبخشی به دانش در عصر تخصص نیاز به وحدت -2

 [.5ها ]رشته

محور به فرایند پژوهش دارد و   مسئلهاي، نگاه  رشته [ معتقد است رویکرد میان6شهامت ]

علم،  یدچهار كاركرد عمده دارند كه عبارت است از: تول اي، رشته یانم یپژوهش يساختارها

 .یمپارادا یدو بازتول یدو تول یاجتماع هاي یو آگاه یاشاعه دانائ سازي، یمتصم

تحوالت كالن پارادایمی،  كاركردي در علم،-یل تحوالت ساختیاز قب[ عواملی 7فراستخواه ]

اند را در قالب تحوالت فناوري اطالعات و ارتباطات و... كه در گرایش به میان رشتگی نقش داشته

 ارائه كرده است: 1جدول 

 يقدر به در جوامع فناوري و اجتماعی محیطی، یستز اقتصادي، سیاسی، ئلمسا شرایط كنونی، در

 اي رشته تك و سنتی شکل به پژوهشی و آموزشی علمی، هاي فعالیت كه شده متنوع و پیچیده گسترده،

 كرد ادعا توان می ترتیب ینا . بهندارد را متنوع و پیچیده مسائل انواع حل و ییپاسخگو فرصت و امکان

 دیگر كه است رسیده اساسی نتیجه این به صنعتی، و اجتماعی نظام با تعامل در انشگاهید نظام كه

 و كندوفصل  حل اي رشته تك هاي فعالیت بر تمركز تنها با را جامعه پیچیده و متنوع مسائل نیست قادر

؛ نماید تأمین را دولت و جامعه ها، خانواده صنایع، كارفرمایان، فراگیران، عالی، آموزش نفعان ذي رضایت

 اي رشته بین پژوهشی و آموزشی هاي فعالیت كه كند می حکم عالی آموزش بر حاكم فضاي بنابراین،

 .گیرد قرار عالی آموزش مجریان و ریزان برنامه گذاران، سیاستموردتوجه  نوآوري، و راهبرد یكعنوان  به
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 گراییرشتهمیان بر مؤثر عوامل   1جدول 

 

 عوامل نوع عامل

در  يكاركرد-یت ساختتحوال

 علم

 علم سوم موج

 علم بنديطبقه در درختی ساختار

 علم ايشبکه ساختار

 2سبك  علم

 بزرگ علم مفهوم ظهور

 علم در انباشتی مزیت

 یاقتصاددانش

 دانش از تمركززدایی

 دانش تولید فرایند نبودن خطی

 علم توضیح براي اقتصادي شبه یا اقتصادي الگوهاي

 لمع اجتماعی فرایند

 علمی اجتماع در «مبادله» مفهوم

 یمیكالن پارادا تحوالت

 گرایی «كلیت» گرا،كل نگاه

 ايشبکه –سیستمی نگاه

 یکپارچه همگرایی و نگاه ضرورت و ايشبکه تفکر

 پیچیدگی فوق و پیچیدگی مفهوم

اطالعات و  يفناور تحوالت

 ارتباطات
 اطالعات فناوري و خالقیت

 از علم ییرونانتظارات ب تحول در

 علمی نهادهاي پاسخگویی و ثمربخشی تناسب،

 زمینه به حساس دانش

 كارآفرین دانش ظهور

 اثربخشی ازپیش یشب ضرورت

 یدنوپد مسائل با مواجهه

 تنوع درجه و انعطاف قابلیت

 اجتماعی و بازاري تقاضاهاي از كشش تقاضا یناش تحوالت

 علم شدن للیالم ینب و شدن یجهان فرایندهاي شدن یجهان عامل

 ينهاد تحوالت

 علمی كنشگران وها  سازمان نهادها، تنوع و تکثر

 و فرهنگی مختلف اجتماعی، اقتصادي، هايپارادایم و نهادها انواع با علم ارتباط

 سیاسی

 بازار دانش –صنعت  ظهور

 ملی سازمانی و ايرشته مرزهاي شدن بحرانی

 آن فرابخشی نقش و فناوري يفناور عامل
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 ای رشته های میان واع و سطوح پژوهشان -3

شود. اي، عامل مهمی در نوع نگاه به مفهوم میان رشتگی محسوب میرشتههاي میاندامنه پژوهش

 شود به سطوح متفاوت این رویکرد پژوهشی پرداخته شود. در این بخش، تالش می

«. میان رشتگی عام»و « میان رشتگی خاص»دامنه و گستره بر دو نوع است:  ازنظررشتگی  میان

ها یا مفاهیم ها، نظریهها، روشیش از پارادایموب كمشود كه هایی میمیان رشتگی خاص شامل رشته

بنابراین، ؛ تر هستندتاریخی یا مفهومی به همدیگر نزدیك ازنظرها گیرند. این رشته مشترک بهره می

ی همسایه نوع به ها آنخواهد بود زیرا  ساز مسئلهها كمتر هاي این رشتهها یا روشتركیب پارادایم

هاي شیمی و داروسازي، ریاضیات و علم پردازش اطالعات و شوند نظیر رشته یکدیگر محسوب می

ها یا قلمروهاي ها متفاوت از یکدیگر هستند. رشتهاي عام، رشتهرشتهشناسی و تاریخ. در میان مردم

برانگیز است چون مفاهیم، پیچیده و مسأله ها آنمفهومی از یکدیگر دورند و تركیب  ازنظردانش 

 [.14] اند متفاوتبسیار  ها آنهاي ها و یا روش نظریه

، ساختار پرسش اصلی در میان رشتگی این است كه با توجه به ماهیت موضوع و مسئله، چه نظریه

اي در رشتهانهاي میهاي جدیدي باید ایجاد یا گسترش یابد. در پاسخ به این پرسش، فعالیتو شیوه

 یابد:سه سطح اصلی نمود می

« نظریه پیچیدگی»شناسی نوین است. و براي خلق یك معرفت« نظري»ی، رشتگ یانماولین سطح 

كه  یهنگامنمونه،  عنوان بهشناختی در میان رشتگی هستند. دو نمونه نظري و معرفت« نظریه آشوب»و 

لمی و پژوهشی دیگري چون علم هواشناسی، هاي عشناختی فیزیك ریاضی وارد حوزه مباحث روش

هاي  شکل گرفت كه امروزه در حوزه« نظریه آشوب»و فرآیندهاي بورس سهام و ارز شد،  1هواسنجی

 است. موردتوجهعلمی و اجتماعی نظیر مدیریت، تجارت، تحلیل رفتار سازمانی، آموزش و اقتصاد 

هاي  ها، ساختارها و رشتهطح، نظریهاست. در این س« آكادمیك»دومین سطح میان رشتگی، سطح 

هاي پژوهشی فیزیك ذرات شوند و مثالً با انتقال روشدانشگاهی و پژوهشی جدید، تأسیس یا حذف می

ها یا  پدیدار شده است. در میان رشتگی، رشته« فیزیك كوانتوم»اي رشتهشناسی، رشته بیندر ستاره

ش صوري یا محتوایی دو رشته سنتی و علمی شکل اي از ادغام و آمیزرشتههاي جدید میان حوزه

ها همکاري و هاي جدیدي هستند كه طی سالگیرند بلکه محصول پژوهش، آزمایش و تجربه نمی

اي است رشته هاي میانیکی از حوزه« علوم شناختی»گیرند. هاي مختلف شکل میرشتهمشاركت در 

شناسی و فلسفه، شناسی، معرفتشناسی، عصبهاي دانشگاهی مانند روان كه در آن متخصصان رشته

ها همکاري میدانی و آزمایشگاهی به ساختار شناسی، طی سالكاوي و حتی زبانعلوم رایانه، روان

_____________________________________________________________ 
1- Meterological 
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آن، عملکردهاي ذهنی و هوشی انسان را مطالعه و بررسی  بر اساساند كه جدیدي از دانش رسیده

 ي دیگري از میان رشتگی آكادمیك هستند.هانمونه« ادبیات تطبیقی»و « نگاريقوم»كنند. 

اي در هاي فیزیك هستهاست. براي نمونه، وقتی روش« كاربردي»سطح سوم میان رشتگی، سطح 

براي امراضی مثل سرطان « هاي درمانی جدیدروش»شود، هاي داروسازي و پزشکی استفاده می پژوهش

 [.8آید ]می به وجود

، «یسندگیهم نو»صورت اي را بهرشتهاز روابط میان شده تهشناخ[، سه نوع 15] 1استیل و استر

معرفی كردند. به این معنی كه ممکن است در تولید و « متون استنادشده»و « ماهیت موضوعی»

علمی دخیل باشند و یا ماهیت موضوعی یك  رشته نگارش یك اثر علمی، پژوهشگرانی از بیش از یك

ها و راهکارهاي موجود در یك علم نتوان به برخی مسائل پاسخ روشیق از طري باشد كه ا گونه بهمسئله 

اي نیز  رشته هاي متفاوت است. نوعی روابط بینداد و این امر مستلزم همکاري افراد مختلف با تخصص

افتد كه در آن، پژوهشگران هر حوزه علمی ممکن است در نگارش یق متون استنادشده اتفاق میاز طر

یقت، از این منظر، میان رشتگی به در حقیند. مددجوهاي علمی و متون سایر حوزه آثار خود از منابع

ها اشاره دارد. این وابستگی در استفاده از متون موضوعی به مواد و منابع سایر حوزه وابستگی یك حوزه

 یابد.ها تجلی میسایر حوزه

شود. او تمایز قائل میرشتگی  [ بین موضوع، تئوري، روش و مسئله و هدف میان16] 2اشمیت

بر این واقعیت متمركز بوده كه مستقل از وجود انسان است. وي، « میان رشتگی موضوعی»معتقد است 

میان رشتگی »داند. میان رشتگی جهانی و میان رشتگی ساختارگرایی واقعی را از هم متمایز می

مفاهیم و ماهیت یا وجود  ها وی آن متمركز بوده و به دانش، تئوريوجود شناختبر بعد « نظري

بر چگونگی تولید دانش از طریق « میان رشتگی نظري»اي مربوط است. رشته هاي میان تئوري

نیز « محور رشتگی هدفمند و مسئله میان»فرایندهاي پژوهشی با استفاده از قوانین و زبان تأكید دارد. 

 به همکاري براي پیگیري نتایج خاصی اشاره دارد.

اي یك فعالیت كه هیچ پیوند شناختی بین اجزاي رشتهافتد زمانی اتفاق می« معچندرشتگی جا»

اي در هایی كه دانش یك حوزه، مسئله، تعامل بین حوزه«گرا چندرشتگی بافت»پژوهشی وجود ندارد. 

ها یك اتفاق غیررسمی بوده و مبادله رشته دهد. تعامل بین جایگاهقرار می موردتوجهحوزه دیگر را 

اي را كنار هم قرار رشته، اجزاء بین«ی تركیبیچند رشتگ»ی فراتر از تنظیم مسئله محدود است. علم

هاي مختلف براي خلق دانش جدید داده و بنابراین شناسایی آن مشکل است. در این مدل، دانش حوزه

تعامل سبت به ن« ترفنی»كند، تعامل بین این مدل و میان رشتگی تمایز ایجاد می آنچهشود. تركیب می

_____________________________________________________________ 
1- Steele & Stier 

2- Schmidt 
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یق تأمین ابزارهاي علمی براي دیگر از طرهاست. تعامل فنی، بدون ارتباط بیشتر، بین حوزه« گفتمانی»

ها و دیگر  ها، روش افتد. تعامل گفتمانی به معنی تبادل مداوم دانش، مفاهیم، تئوريها اتفاق میحوزه

 [.17متقابل و یادگیري است ]هاي اشتراكی مبتنی بر فرایند دائمی ارتباط، درک پارادایم

ها بروندادهاي اجرایی به شیوه مشترک براي نشان دادن روابط بین پدیده« میان رشتگی عملی»در 

شده در  یبتركشناسانه متفاوت به رویکردهاي روش« شناختیمیان رشتگی روش»شود. متمركز می

هاي نوآورانه براي اینکه در روش اند شده گرفتهرشته  از یك تنها نهها یك شیوه جدید نظر دارد. روش

، در مقابلاند.  یداكردهپقرار گیرند، بلکه براي هماهنگی با بافت میان رشتگی، توسعه  مورداستفادهدیگر 

ها را براي توسعه رویکردهاي مفاهیم، الگوها و تئوري« میان رشتگی نظري»شناختی، رشتگی روش میان

 .[17كند ]ادغام می باهمنظري جدید 

 

 ای در اسناد باالدستی رشته  جایگاه مطالعات میان -4

اي در اسناد باالدستی  رشته هاي میان در این بخش، تالش بر این است كه جایگاه علوم و فناوري

 نظام جمهوري اسالمی ایران تبیین گردد.

شامل نگر،  اي است جامع و هماهنگ و پویا و آینده نقشة جامع علمی كشور بنا به تعریف، مجموعه

ها و راهبردها، ساختارها و الزامات تحول راهبردي علم و فناوري مبتنی بر  مبانی، اهداف، سیاست

تالش شده بر  ساله كشور. در این سندانداز بیستهاي اسالمی براي دستیابی به اهداف چشم ارزش

 عملی تکیه شود.هاي علمی و تجارب ها و نمونهمبانی ارزشی و بومی كشور، تجربیات گذشته و نظریه

 و علم هاي اولویتكه در  ينحو بههاي مختلف به این مهم پرداخته است  این سند باالدستی در بخش

 اي رشته یانهنر: مباحث م دربالینی؛  علوم با پایه علوم بین اي رشته  میان علوم: سالمت در كشور فناوري

و  ی: اخالق اسالمیاسالم معارف و نسانیا علوم دری و بر نگاه اسالم یدعلوم با تأك يها هنر و شاخه

 قرار داده است. موردتوجهرا  آن يا رشتهنیمطالعات ب

ي و ارتقاي كمّی و كیفی در علوم متحول ساز: خود با عنوان 10همچنین این سند در راهبرد كالن 

در اي رشتههاي میان گسترش گرایش: »4ی شماره راهبرد ملو در  مبتنی بر معارف اسالمی انسانی و هنر

نگرش اسالمی با رویکرد رفع  بر اساسهاي علوم انسانی با سایر علوم،  درون علوم انسانی و بین رشته

 را خواستار شده است.« نیازهاي علمی و اجتماعی

هاي علوم اي بین شاخهرشتههاي میان ایجاد گرایش»سند نقشه جامع،  12در اقدامات ملی شماره 

هاي میاناندازي حوزهتقویت و راه» 27؛ و در اقدامات ملی شماره «اسالمی و علوم انسانی و سایر علوم

« یژه فلسفه و فقه و هنرو بههاي اسالمی  هاي علوم بر اساس آموزهو دیگر رشته اي بین هنررشته

 است. شده مطرح
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 شدن اسالمی فرایندهاي در تسریع و علم به اسالمی نگرش كردن نهادینه عنوان: با 5كالن  در راهبرد

 هاي پژوهشکده تأسیس از حمایت»، 8ملی شماره  در بخش اقداماتپژوهشی،  و آموزشی نهادهاي

 است. شده وانعن« دانشگاه و حوزه محققان حضور با علم و دین هاي حوزه در گرا ماموریت اي رشته ینب

 به نوآوري و  فناوري ،پژوهش آموزش، دهیجهت»نقشه جامع علمی كشور با عنوان:  7كالن  راهبرد

 در نوآوري و سرزمین آمایش به توجه با كشور اقتضائات و واقعی نیازهاي رفع و مشکالت حل سمت

را « اي رشته میان هاي فناوري و علومتوسعه  از حمایت»، بحث «علمی مرجعیت تحقق براي دانش مرزهاي

 بینی كرده است.پیش 6در اقدامات ملی شماره 

حوزه  در پژوهش و آموزش تقویت و تعمیق و توسعه»این سند با عنوان:  13 كالن همچنین راهبرد

 علوم ۀحوز در پژوهشی و آموزشی مؤسسات سازي شبکه»( خود، 6ه اقدامات ملی )شماردر « پایه علوم

 و امکانات اشتراک یقاز طر اي رشته بین تحقیقات تقویت و همکاري و هماهنگی افزایشمنظور  به پایه

 [.1]را مطرح نموده است « علمی نخبگان جذب و پژوهشی كارهاي یمتقس تجهیزات،

االدستی نظام جمهوري اسالمی ایران نیز توجه شده است. به مسئله همگرایی علوم در سایر اسناد ب

 عنوان بهفناوري  یستز»است كه  شده عنوانفناوري جمهوري اسالمی ایران  یستزكه در سند ملی  يطور به

ی جایگاه خود خوب بهها اي و پیشتاز در رفع مشکالت و كمبودهاي بسیاري از عرصهرشتهیك فناوري بین

 درروندفناوري  یستزافزایش سهم نقش »این سند نیز،  1404در بخش اهداف «. استرا به اثبات رسانده 

 [.2]است  شده مطرحبینی و پیش« پیشرفت سایر علوم و توجه به علوم همگرا

خود  6شوراي عالی انقالب فرهنگی نیز در ماده  1390هاي شناختی مصوب سال سند علوم و فناوري

اي و مطالعات مشترک رشتههاي بینانجام پژوهش»اولین مورد را به پردازد، كه به بحث راهبردها می

 [.3است ]اختصاص داده « هاي شناختیدانشگاهی و حوزوي در زمینه علوم و فناوري

 

 ای و همگرایی علوم و فناوری رشته در زمینه بسط رویکرد میان رانیااقدامات  -5

اي و همگرایی علوم و  رشته ش رویکرد میانجمهوري اسالمی ایران اقدامات متنوعی را در جهت گستر

 ها آناندازي مجله و ... كه به برخی از  فناوري شروع كرده ازجمله برگزاري همایش، تأسیس پژوهشکده، راه

 شود: در ادامه اشاره می

 امناي یئتبه تصویب ه 1388بهمن  5در تاریخ  «دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران» یستأس

كشور در مقاطع تحصیالت  یازهران رسید. این دانشکده باهدف تربیت نیروي متخصص موردندانشگاه ت

، جذب نخبگان و پژوهشگران و انجام اي رشته یانهاي نوین م هاي علوم و فناوري تکمیلی و در زمینه

جامعه به مراكز صنعتی و ملی در جهت  یازمنظور خلق و ارائه دانش موردن هاي كاربردي به پژوهش

به دست ریاست  1390فروردین  30این دانشکده در تاریخ  شد. یسانداز و اهداف بلند كشور تأس شمچ
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هاي برتر و حتی  محترم جمهور افتتاح شد. دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران همگام با دانشگاه

، پژوهشگران و اي نوین دنیا در پاسخ به نیازهاي علمی نخبگان رشته پیشرو جهان و مبدع علوم بین

 یت دارد.المللی فعال كارآفرینان پیشرو و خالق ملی و بین

 یبهبود تعال يهمگرا برا يها ي، فناور1414جهان »با عنوان  یشیهما نینخست 1391سال  در

در  ریركبیام یدانشگاه صنعت ندهیدر پژوهشکده مطالعات آ رانیا يوتکنولوژیتوسط انجمن ب «انسان

 برگزار شد. 1391اه آذرم 16و  15 يروزها

 ،یعلوم شناخت يها در حوزه «اهمگر يها يپژوهشکده فناور»در دانشگاه تهران  نیهمچن

 است. آغاز به كاركرده 1395از سال  يعلوم اطالعات و نانو فناور ،يوتکنولوژیب

همگرا يها يفناور يمركز راهبرد»در حال حاضر 
1

 استیر يو فناور یوابسته به معاونت علم «

 از: عبارت استبرخی از اقدامات این مركز  شود. یحوزه شناخته م نیا یمتول يجمهور

هاي  هاي حوزه فناوري آپ  یك فرصت عالی براي استارت كه« هاي همگرا فراخوان نوپاهاي فناوري»

ارت نام و معرفی ایده است كنند تا با ثبت ها امکان پیدا می كند. در این فراخوان، استارت آپ همگرا ایجاد می

ها  هایی كه حاضرند از آن آپی خود پس از طی كردن مراحل داوري بتوانند فعالیت خود را در مجموعه

 .حمایت كنند، ادامه دهند

هاي  با رویکرد ترویج فناوري شود منتشر می 1395از زمستان كه  «هاي همگرا فصلنامه فناوري»

گذاران و  تیار پژوهشگران، سیاستكوشد تا مطالب خبري، تحلیلی و آموزشی را در اخ همگرا می

 .ها قرار دهد فناورياین دهندگان  توسعه

 ترویج رویکرد با نشریه این شود. مركز منتشر میاین توسط  1395از آذرماه  «نامه تالقی ویژه»

صورت تخصصی به معرفی و تبیین یکی از نقاط همگرایی  د تا بهكوش می شماره هر در همگرا هاي فناوري

 .است (BCI)ن خود بپردازد. در حال حاضر محوریت موضوعی تالقی حوزه رابط مغز و رایانهبه مخاطبی

 منتشر 1394 ماه آبان از است كهرهاي همگ آموزي در حوزه فناوري اي دانش ، مجله«شریه چارسون»

رایی هاي حاصل از همگ تا دانش آموزان كشورمان را با كاربردهاي و قابلیت كند می تالش چارسو. شود می

كوشد تا دانش آموزان را براي  این نشریه می. شنا سازدآ اختیو شن اطالعات ، بیو،هاي نانو فناوري

هاي این حوزه، زمینه  هاي همگرا آماده كند و در كنار سایر برنامه فعال در توسعه فناوري ینیآفر نقش

 د.تسریع پیشرفت علمی و فنی ایران اسالمی را فراهم آور

با  1395 بهشتیارد 15 خیدر تار« همگرا؛ موج چهارم توسعه يها يفناور» ناریسم در همین رابطه،

 .نخبگان برگزار شد ادیبن یو معاونت علم سیپرد يپارک فناور تیحما

_____________________________________________________________ 
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اي در علوم انسانی رشته مطالعات میان»فصلنامه علمی پژوهشی 
1

توسط پژوهشکده مطالعات  «

هاي تجربی،  . این فصلنامه درصدد است تا در بین پژوهششود فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم منتشر می

علوم اجتماعی و آموزش عالی فضاي گفتمانی  یژهو هاي مختلفِ حوزه علوم انسانی، به عملی و نظري رشته

اي و همچنین تفسیر و رفع مسائل جامعه  رشته ایجاد كرده و بتواند در ترویج و غناي علمی دانش میان

 د.رثري برداؤمعاصر گام م

 

 یبند جمع -6

میان »به این نحو است:  ها آنكه برخی از  شده مطرحرشتگی  هایی متنوعی براي میان بندي دسته

یش مشترک وب كمها یا مفاهیم ها، نظریهها، روشهایی است كه از پارادایمشامل رشته« رشتگی خاص

فهومی از یکدیگر دورند و تركیب م ازنظر، قلمروهاي دانش «اي عامرشتهمیان»اما در ؛ شوند مند می بهره

 پیچیده است. ها آن

شناسی نوین است. دومین سطح میان كه به دنبال ارائه معرفت« نظري»میان رشتگی سطح اول یا 

هاي دانشگاهی و پژوهشی جدید، آن، ساختارها و رشته بر اساساست كه « آكادمیك»رشتگی، سطح 

هاي  است. براي نمونه، روش« كاربردي»، سطح شوند. سطح سوم میان رشتگیتأسیس یا حذف می

 شود. یمها كشف  یماريبدرمانی جدید براي 

به این معنی كه در تولید و نگارش یك اثر علمی، ممکن است پژوهشگرانی از بیش  «یسندگیهم نو»

اي كه در آن،  رشته نوعی روابط بین« متون استنادشده»علمی مشاركت داشته باشند.  رشته از یك

هاي علمی هشگران هر حوزه علمی ممکن است در نگارش آثار خود از منابع و متون سایر حوزهپژو

 استفاده كنند.

كه بر این واقعیت متمركز بوده « میان رشتگی موضوعی»بندي دیگر به این نحو است:  یك نوع دسته

طریق فرایندهاي كه بر چگونگی تولید دانش از « رشتگی نظري میان»كه مستقل از وجود انسان است. 

نیز به همکاري « میان رشتگی هدفمند و مسئله محور»پژوهشی با استفاده از قوانین و زبان تأكید دارد. 

 براي پیگیري نتایج خاصی اشاره دارد.

اي در اسناد باالدستی نظام جمهوري اسالمی ایران  رشته هاي میان ر این مقاله جایگاه علوم و فناوريد

بخش  در كشور فناوري و علم هاي اولویتثال مشخص شد نقشه جامع علمی كشور در م طور بهتبیین شد. 

فناوري  یستزقرار داده است. سند ملی  موردتوجهی این رویکرد را اسالم معارف و انسانی علوم، هنر سالمت،

ر نشان از اند. این ام هاي شناختی نیز ازجمله اسنادي هستند كه به این مهم پرداختهو سند علوم و فناوري

 گذاران حوزه علم و فناوري است. یاستسها از نگاه مدیران عالی و  توجه به مقوله تركیب رشته

_____________________________________________________________ 
1- http://www.isih.ir/ 
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 يمركز راهبردو  اهمگر يها يپژوهشکده فناور، دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران یستأس

همگرایی علوم و فناوري از نمونه اقدامات اساسی و زیربنایی كشور در حوزه حمایت از  همگرا يها يفناور

 است.

اي رشتههاي میانحاضر، پژوهش در حالتوان ادعا كرد در این خصوص، می شده مطرحبنابر موارد 

گیري بهتر براي حل مسائل فردي و اجتماعی عنوان رویکردي ارزشمند براي اندیشیدن و تصمیم به

، ها برنامهنیز این نوع نگاه را در  است. همچنین مشخص شد كه كشور ایران قرارگرفتهمورد استقبال 

 و تأكید قرار داده است. موردتوجههاي خود  اسناد و فعالیت

رود براي رشد و توسعه و با توجه به اهداف موردنظر در توسعه این نوع از مطالعات، انتظار می

ی، گذاران علم سیاست موردتوجهازپیش  یشببالندگی علوم مختلف و كمك به حل مشکالت جامعه 

 نفعان این علوم قرار گیرد.دولتمردان و نیز ذي

 

 راهکارهای پیشنهادی -7

اي در ابعاد مختلف آموزشی، پژوهشی و  رشته هاي علمی و میان هاي همکاري تقویت زمینه منظور به

 شود: كارهاي زیر پیشنهاد می گذاري، راه یاستس

استاد  عنوان بهها  سایر حوزهعلمی یك حوزه در  یئتهسازي زمینه استفاده از اعضاي   فراهم -

ارتقاي سطح تعامالت پژوهشگران  منظور بهیا راهنما جهت هدایت دانشجویان تحصیالت تکمیلی  مشاور

 هاي مختلف. هاي مشترک حوزه و تمركز بر موضوعات و جنبه

ک هاي مشترها و برنامهاندازي فعالیت یاز براي طراحی و راهموردنارائه تسهیالت و منابع مالی  -

 .ها، دولت و صنعتها، دانشگاههاي علمی، دانشکدهدر میان گروه

 .اي رشتههاي میاناي مرتبط با فعالیتهاي دورهیا همایش تأسیس انجمن، برگزاري كارگاه -

توسط ستادهاي مرتبط با این   تشکیل بانك اطالعاتی پژوهشگران متخصص در دو یا چند حوزه -

 .هاي علمی و فناورانه در تدوین طرح ها نآاستفاده از  منظور بهها  حوزه

هاي موفق دنیا در زمینه توسعه المللی و استفاده از تجربیات سایر دانشگاهافزایش تعامالت بین -

 .ايرشتههاي آموزشی و پژوهشی میان فعالیت

اي در نظام ارتقاي شغلی و علمی اعضاي رشتههاي بیناعطاي امتیاز بیشتر به پژوهش -

 .ايرشته هاي تكبر بودن آن به نسبت پژوهشبه دلیل دشواري، پیچیدگی و زمانعلمی  یئته

هاي مختلف و هایی در راستاي ترویج روحیه همکاري در بین محققان رشتهاجراي كارگاه -

 .هاي مرتبط افزایش تبادل دانش در زمینه
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اي در رشتههاي آموزشی و پژوهشی میانهاي فعالیتشناسی و رفع موانع و محدودیتآسیب -

 .نظام دانشگاهی كشور

هاي تدوین سازوكارهاي الزم در جهت حمایت مادي و معنوي از طراحی و اجراي فعالیت -

 .ها آناي و دستاوردهاي رشته بین

مدت و بلندمدت در جهت گسترش و پیشبرد مدت، میانتدوین و طراحی برنامه راهبردي كوتاه -

 .هادانشگاه اي دررشته هاي بین ها و رشتهفعالیت

نمونه و  عنوان به مند عالقههاي معتبر و یکی از دانشگاهدراي رشتهاندازي یك دانشکده میانراه -

 .ها در سایر دانشگاه ها آناستفاده از تجربه 

 .ايرشتهانتشار مجالت علمی تخصصی و علمی پژوهشی منحصر به تحقیقات بین -

ها و انتشار ریق اساتید به انجام فعالیتتشویق دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی از ط -

 .هاهاي مشترک با دانشجویان سایر رشته مقاله

 اي. رشته هاي بین ها و رشته هاي علمی برپایه الزامات فعالیت بازنگري و بازتعریف مأموریت گروه -
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 مراجع

 :ها. تهرانها و تجربهریزي توسعه دانشگاهی، نظریهبرنامه (.1382یمنی دوزي سرخابی، محمد )  [1]

 .دانشگاه شهید بهشتی

(. سند نقشه جامع علمی كشور. تهران: دبیرخانه شوراي عالی 1388) یفرهنگشوراي عالی انقالب   [2]

 انقالب فرهنگی.

دبیرخانه: وزارت سند راهبردي علوم و فناوري زیستی. تهران:  (.1390) ستاد توسعه زیست فناوري  [3]

 .فناوريعلوم، تحقیقات و 

هاي شناختی.  (. سند راهبردي علوم و فناوري1390كشور )ستاد راهبري اجراي نقشه جامع علمی   [4]

 تهران: دبیرخانه شوراي عالی انقالب فرهنگی.

 .201-195، 9اي و مطالعات ادبی. زیباشناخت، رشته(. رویکرد بین1382بهار )، رهادوست  [5]
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 چکیده

داشته باشند. بخشی از  توانند یمساختارهاي متفاوتی  نمایند یمبا توجه به نقشی كه ایفا  ها دانشگاه

داراي هویت فرهنگی  توان یمعلمی را  يها رشتهدانشگاهی است. یسازمان فرهنگبه  ساختار مرتبطاین 

فرهنگ  توانند یمنگاهی نو در نگریستن به علم و ارتباطات علمی نیز با  ها اي رشته یانمدانست.بنابراین 

مروري و بررسی ادبیات پژوهش به  يا مطالعهاین پژوهش بر آن است با  رو ینازاخاص خود را دارا باشند.

پژوهش نشاان داد كاه    هاي یافتهدست یابد.  مؤلفهساختاري این  يها چالشاصالح ساختار و  يها مؤلفه

هااي   ناوین در روش  هااي  یوهشا شاامل پاذیرش    اي رشاته  یاان م هااي  یتفعالفرهنگی براي بسترسازي 

 تاوان  یما  درمجماوع كارگروهی است و  مدیریت طرح، فعالیت روابط درون فردي، یوه تفکر،ش پژوهشی،

در دانشاگاه   اي رشاته  یاان م یساازمان  فرهنگ يبسترسازعامل اثرگذار جهت  ینتر مهمگفت عامل فردي 

 است.

 

 هااژهکلیدو

 .اي رشته یانم ،دانشگاه بازدارنده، يگرها مداخله فرهنگی سازمانی، يها مؤلفه الزامات،
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 مقدمه -1

 يهاا  رشاته  نیاسات بناابرا   یفرهنگ آموزش عال هیتغذ یازآنجاكه علم، منبع اصل یاز منظر فرهنگ

 يفکر يها قالبو  علوم، سنت یلیتحص يها . رشتهاند متفاوت گریکدیبا  یاجتماع ازلحاظعلوم  یلیتحص

. دهناد  یما  قاال ها و مساائل را انت  ، روشها یهنظرمربوط به  میخود مفاه يخاص خود را دارند و به اعضا

دارناد.   یمتفااوت  یو فرهنگ یاجتماع يها یژگیمشترک، و یشناخت هاي یانبن رغم به یلیتحص يها رشته

و  یتا یو اصاول ترب  یزنادگ  يهاا  سابك ، ارتبااط متقابال   يها وهیها، ش از: ارزش اند عبارت ها یژگیو نیا

 .]1[ یاخالق

 يبناد  طبقاه مختلاف   يارهاا یبار اسااس مع   یدانشاگاه  يهاا  رشته ،يا چهارچوب فرهنگ رشته در

-و نرم يكاربرد-سخت، محض و سخت يها به رشته یدانشگاه یعلم يها اساس رشته نی. بر اشوند یم

 .[8] شوند یم میتقس يكاربرد-محض و نرم

 یعلما  يهاا  رشته زین یتصور كرده است. برخ یدانشگاه هاي یلهقبرا همچون  یعلم يها رشته بچر،

اسات   شاده  یاان ب [11]مرجاع  كه توسط  یفیدر تعر. [3] اند كردهقلمداد  یدانشگاه يها فرهنگ خردهرا 

 گار یگاروه باه گاروه د    كیا  زكاه انتقاال داناش را ا    اناد  شاده  یتلق يفکر يساختارها یعلم يها رشته

هاا،   كاه از باورهاا، ارزش   دانناد  یم یاجتماع تیماه يرا دارا یعلم يها رشته ها آن. سازند یم یرپذ امکان

، هر رشته مثال عنوان به. دهند یم وندیپ گریکدیخود را به  يو اعضا گیرند یم نشئتمشترک  يهنجارها

 هااي  یشهماا است و  یچند مجله تخصص ای كی يكند، دارا یم یندگینما یانجمن تخصص كیعلوم را 

اغلاب   یدرسا  زانی، برنامه رنمونهعنوان  . بهگیرد یمشکل  یمختلف حول آن رشته علم یتخصص یعلم

 هستند. رانیا یعضو انجمن مطالعات برنامه درس

 اتیا ح تیهستند كه ماه یعلم يها رشته نیا یدانشگاه يمعموالً در فضاها است معتقد [8]مرجع 

را در  یدوره مطالعاات  كیا خاود   یدانشاگاه  التیتحصا  یطا  انی. دانشجودهند یافراد را شکل م یعلم

 رشاته  یاك  ل،یدوره تحصا  يبتادا هاا در ا  . آنرسانند یم انیآغاز نموده و به پا یتخصصی علم رشته یك

. شاوند  یكارشناس ارشد آن رشته ما  ایدوره، اصطالحاً كارشناس  یرا انتخاب كرده و پس از ط یلیتحص

 ایا كارده   فاا یخود ا یكه در رشد و توسعه علم یو نقش مساعی یكتشربر اساس  زین علمی یئته ياعضا

 ایا  یشده و حركت از مرب عی، ارتقاء و ترفیاستخدام تیوضع رییو وارد مراحل تغ شده استخدام كنند، یم

 .كنند یرا آغاز م یاستاد تمام يسو به ياریاستاد

، چراكاه معماوالً   داناد  ینسبتاً محدود م یگفتمان اجتماع كیرا متشکل از  یرشته علم [33]مرجع 

چهاارچوب   كیا  ،یبرناماه درسا   كی ،یدستور كار پژوهش كیموضوع مجزا،  كی يدارا یهر رشته علم

 دهاساتفا  دیا فهم و كشف دانش جد يو از فنون خاص برا باشد یمشترک م کردیرو یكمرتبط، و  ينظر

و پژوهشگران  رانیاز فراگ ينسبتاً محدود يها مجموعه یعلم يها بدان معنا است كه رشته نی. اكند یم
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باه حضاور    يطاور نظار   آن باه  يكه اعضاا  كنند یم تیفعال يو فکر یعلم يهستند كه در درون مرزها

 يسااختارها عناوان   باه  یعلما  يها رشته ،بر این. عالوه بخشند یم تیها مشروع مجموعه نیدر ا گریکدی

 يرا برا یو شناخت یشبکه اجتماع كیساختارها  نی. اكنند یدر چهارچوب دانشگاه عمل م یافته سازمان

 [10]. سازند یارتقاء دانش فراهم م

بدناه مشاترک از    كیا كه به  رسد یو همگن به نظر م کپارچهی یاجتماعات یعلم يها رشته ن،یبنابرا

 .[5] شوند یدانش و فرهنگ محدود م

را تحات عناوان    یلما ها رشاته ع  اند. آن ارائه كرده یعلم يها از رشته يا گسترده فیو لودال تعر ریپ

 نیا و در ا یاده د آن آماوزش  قیا از طر یمجموعه علم كی ياند كه اعضا كرده فیاز دانش تعر يساختار

 سازند یدانش فراهم م يبرا يساختار ،یعلم يها ها معتقدند رشته . آنشوند یساختار صاحب تخصص م

 نیا ورود باه ا  يبرا یريپذ امعهج یندفرا قیها را از طر را آموزش داده و آن یمجموعه علم كی يتا اعضا

 ژهیو فیانجام تکال ییتوانا ،یمربوط به رشته علم ییاجرا فیشامل وظا ندیفرا نی. اندیمجموعه آماده نما

آن  یعلما  يمشترک و داور یسینو مقاله ندیدانش مناسب، فرا دیشامل تول نیپژوهش و همچن س،یتدر

 يهاا  از افراد واژه یگرچه ممکن است برخائل شد.میان باید بین موضوع درسی و رشته علمی تفاوت ق و

اناد.   متفاوت گریکدیدو با  نیقرار دهند، اما ا مورداستفاده گریکدی يجا را به یو رشته علم یموضوع درس

 لاه، یقب كیا  یاماا رشاته علما    شاود،  یاز رشته محسوب م اي یرمجموعهدانش است و ز پایه یكموضوع 

ي علمای خاود   هاا  رشاته شاود كاه    یمبیان گردید این استنباط  ازآنچه. [28] صنف است كیفرهنگ و 

 .اند شدهي چون فرهنگ عجین  مقولهفرهنگ خاص خویش را دارند و با 

شده است كه بر هنر ایجاد ارتباط باین   بنانهاده ها مهارتي از ا مجموعهاي بر  رشته هاي میان آموزش

استفاده بهیناه   موجب موضوع، نیا دارد. تأكید شده حسابي اندیشه ورزانه و كنش ها قضاوت موضوعی،

از  هادف  اي، رشته هاي میان توان گفت كه در آموزش یم كند. فراهم می آموختگان دانشاز دانش را براي 

و  مساائل  هاا،  یتوضاع  ویژه به ارتباط میان یادگیري با دنیاي بیرون از دانشگاه، جادیا تربیت دانشجویان،

 .13]،[ 26به علم خود الزامات و موانع فرهنگی خاص خود را دارد .این نگرش استهاي جدید  یتمسئول

یك زمینه آموزشی و  عنوان بهخواه  تااي  رشته یانم ازجملهي علمی،ها رشتهتوان گفت  یم درمجموع

اختی ماردم شان   دگاهیا در دخااص خاود را دارناد. .    یسازمان فرهنگیك مجموعه فعالیت  عنوان بهخواه 

 ییهاا  هستند كه در ذهن مجموعاه  یفرهنگ هاي یدهپد یعلم يها رشته ،یعلم يها از رشته [14]مرجع 

هاا و   مجموعه ارزش يحاو یتیفعال يها نامه ها نظام از آن كیو هر  یابند یاز افراد متشابه الذهن تجسم م

 و خاص خود رادارند. زیمتما ییعقال فیوظا

هاا را باا    اي رشاته  یانمنگی پیش روي ي فرهها چالشبنابراین این پژوهش بر آن است كه الزامات و 

 قرار دهد. یموردبررستوجه به ادبیات مربوط 
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 ای ها رشته یانمی بازدارنده فرهنگی گرها مداخلهو  برنده یشپای  یستهبا -2

هاا   دانشاگاه  نیاول يریگ زمان با شکل است كه هم یتلق ،یعلم يها رشته تیغالب راجع به ماه یتلق

اسات. بچار    شاده  طارح  یخاوب  باه  [14] ي مرجاع ها شهیدر اند یطرز تلق نیاست. ا گرفته شکلدر اروپا 

 يهاا  هاا را فرهناگ   صورت داده و آن یعلم يها رشته یمطالعه مردم شناخت يبرا يا گسترده يها تالش

رشاته   را همراه داشاته اسات. بچار    يمحدود تیها موفق تالش نیكرده است، اما ا یتلق يفرد منحصربه

خااص   یفرهنگا  هااي  یژگای هاا و و  و نسابت  شده شناخته هاي یتبا هو هایی یلهرا تحت عنوان قب یعلم

، هاا  یاه نظر يكاه دارا  شاود  یاطالق ما  یحوزه مطالعات كیبه  ی. در نگاه بچر، رشته علمكند یم فیتوص

 يهاا  وجاود گاروه   قیا از طر يو تشخص آن به لحااظ نهااد   زیخاص خود بوده و تما يها و محتوا روش

. [34] شاود  یشاناخته ما   تیباه رسام   لیا قب نیا و از ا یدانشاگاه  يها و درس اه یمجزا، كرس یآموزش

نااهمگون و مساتقل از    ز،یمتماا  يادیا تاا حادود ز   شوند یگونه كه امروز شناخته م آن ،یعلم يها رشته

 [14]. گرندیکدی

 يا داناش رشاته   يها بدنه نیب قیاز تلف يا عنوان درجه به ها این است كه اي رشته یانمتلقی غالب از 

 يهاا  ازآنجاكه اغلاب نظاام   ومجزا هستند. گریکدیاز  طورمعمول بهكه  شود؛ ی)رشته محور( نشان داده م

مساتلزم   يا رشاته  انیا م يهاا  ، تاالش اناد  گرفته شکلدانش  يمجزا يها بدنه نیا واسطه به یآموزش عال

 يهاا  تیا واقعكاه   كناد  یاشااره ما   [22]مرجاع  . باشاد  یما و فرهنگی  یدانشگاه يرفتارها در یراتییتغ

طاور   هام باه   یو رشتگ یرشتگ انیرا وادار به مطالعه م یامروز، ناظران آموزش عال یآموزش يها سازمان

 مطرح يا رشته انیم تیكه امروزه راجع به فعال ییها نموده است. اكثر بحث یبیصورت ترك مجزا و هم به

 يها دانش به بخش هیتجز يادر راست یعلم يها است. رشته یعلم يها رشته یشامل نقد ضمن شود یم

جادا   گریکدیاز  یكه زمان یاجتماعات علم قیبه تلف يا رشته انیاما كار م كنند، یجداگانه و مجزا عمل م

 يتاا پاا   ساازد  یما  فراهمعلم  ي فعاالن عرصه يفرصت را برا نیا یرشتگ انی. مگمارد یاند، همت م بوده

 بیا هاا را ترغ  آن يو ناوآور  تیا خالق قیا طر نیا و از افراتر بگذارند  یعلم يها رشته يخود را از مرزها

 سات، ین یمنبع و مرجاع رفتاار دانشاگاه    گانهی گرید یرشته علم ،یرشتگ انیبا توسعه م .[21] كند یم

 واساطه  باه  ایا دارند  یو بافت اجتماع نهیزم در شهیكه اغلب ر یو استادان توسط مسائل انیبلکه دانشجو

 .شوند یم ییو راهنما شده ختهیبرانگ یعلم جیكاربرد نتا زهیانگ

 یتصور شده مبتنا  ازین ینها به را تالش نیا ی و فرهنگیسازمان هاي یزهانگ [11]و  [6]مرجع  زعم به

 كاه  نیا ناه ا  رناد، یقرار بگ یعلم يها رشته يها دگاهیاز د یفیدر معرض ط انیدانشجو دیبوده است كه با

تناساب   یعنی ،یاجتماع زهیو كوكلمنز انگ نیه باور كالآشنا گردند. ب یعلم رشته یك يها دگاهیصرفاً با د

شاهروندان   یشده در جامعه و اعتقاد به داناش جهاان   آموخته دانشكاربرد  تیها و قابل آموخته یاجتماع

طور روزافزون  به یآموزش عال رایبوده است، ز يا رشته انیم کردیبسط رو بانیاز عوامل پشت زین ختهیفره
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 یدر آن زنادگ  انیباشاد كاه دانشاجو    اي یچیاده جامعاه پ  يپاسخگو دیبا هشده ك مبدل ایپو یتیبه فعال

 .كنند یم

ها را  آن توان یاست كه نم یحل مسائل يبرا يامروز مدرن پستجامعه  كی ازین ،يا رشته انیم دانش

 نیبا  هاا  یاده ا یواحد درک نمود. تباان  یعلم رشته یك يها دگاهید ایواحد  يا رشته دگاهید كی قیاز طر

 [16] شاود  یم یعیدانش فرد درباره جهان طب شیعمده و افزا یعلم قاتیمنجر به توف ،یعلم يها رشته

در  ییهاا  شارفت یرشد دانش فاراهم آورده كاه منشاأ پ    يبرا یناسبم يها فرصت یعلم يها گرچه رشته

كاه باا    دارناد  یاظهار م نیچن ،یشده است؛ اما منتقدان رشتگ يو اقتصاد یفرهنگ ،یاجتماع يها نهیزم

قادر نخواهند باود تاا    رانیمجزا منحصر شده باشد، فراگ یرشته علم يكه كامالً در درون مرزها یتیفعال

باه   یعلما  يهاا  مختلف دانش را درک نماوده و در فصال مشاترک رشاته     يها حوزه نیب هاي یهمپوش

الزم  ناه یزم ن،یه برا. عالودهد یدانش را توسعه م ینییتب تیظرف يا رشته انیم تیبپردازند. فعال تیفعال

 فاا یا یجهاان واقعا   يو متناساب باا تقاضاا    يكاربرد یو نقش سازد یفراهم م یعلم يها پژوهش يرا برا

 یو اصالح است كه همگ تیخالق ،يمترادف با نوآور یرشتگ انینظران، م از صاحب یازنظر برخ. كند یم

 [11].دارند  تیدانش فعال دیدر نظام تول شرفتیپ جادیا يدر راستا

 ياست و تحقاق مشاتر   يمدار يكه در جامعه به وجود آمده، مشتر یراتییاز تغ یکاز طرف دیگر ی

بدان معنا است كه همه متخصصاان   نیباشد. ا يا رشته انیم تیاز اهداف فعال گرید یکی تواند یم يمدار

مساتلزم   نیا ا و[33] كنند تیها فعال آن یفکر كرده و در بستر علم نفعان يذ يبتوانند در بستر فکر دیبا

چراكاه   دهاد،  یارتباطاات را ما   نیا دینو يا رشته انیم تیاست و فعال یعلم يها رشته نیب دیروابط جد

مختلف  یعلم يها بخش نیب يوندهایپ تیمختلف و تقو يا رشته يها گروه نیب يامکان باز شدن مرزها

 [25]. سازد یرا فراهم م

 جااد یا [34]مرجاع   كه يطور بهها الزم است  یتفعالین ایجاد فضایی مناسب براي انجام ا طور ینهم 

-یعلم تیدر فعال ریدرگ یعلم يها رشته نیبسط احترام و درک متقابل ب يبرا یمناسب ي فرهنگیفضا

 قیا مختلاف از طر  يهاا  رشاته  نیاثربخش ب اطبه ارتب یابیدست ؛یمیت تیفعال بیارتقاء و ترغ ؛یپژوهش

 يكاه جوكاار   يریادگیا  يفضاا  كیا در  یعلما  يها رشته نیروابط ب زبان علوم مختلف؛ ارتقاء رانیفراگ

گاردد   يا حرفاه  نیفهم و كاهش تخاصم ب شیكه موجب افزا ییفضا جادیا یجهدرنتباشد و  يتر دوستانه

و توساعه   یعلما  يهاا  رشته ریسا یو اصول اخالق ها یدها عد،قوا يریفراگ [18]. مرجع را ذكر كرده است

عناوان   را باه  اباد یهاا تسالط    الزم باشاد فارد بار آن    كاه  نیا ها بادون ا  رشته ریدانش و فهم راجع به سا

 است.عنوان كرده  يا رشته انیم يها تیفعال چینی چنین ینهزم

 ياسات. تاالش بارا    يا رشاته  انیم يها تیاز اهداف فعال یکی زین دهیچیحل مسائل پ ییبه توانا لین

 باه لحااظ فرهنگای    اسات كاه   یالنیالتحصا  غفاار  تربیت مستلزم کمیو  ستیقرن ب دهیچیحل مسائل پ
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 مرجاع [24]. را كسب كارده باشاند   يا رشته انیم یمیو كار ت یارتباط يها از مهارت اي یچیدهمجموعه پ

بلکه مستلزم تجربه  ،آید یبه دست نم یفن ستمیدانش و س یلهوس بهمعتقدند توان حل مسائل صرفاً [26]

معتقدناد كاه    [31]مرجاع  اسات.   يه توان اكتشاف فردازجمل يفرد يها یژگیدر حل مسئله و و یعلم

مختلاف،   يهاا  رشاته  نی. گرچه بگیرد یمشترک شکل م دگاهید كیبر اساس  يا رشته انیم يها تیفعال

 دگاهیا د نیا باه ا  يا رشاته  انیا فعااالن در عرصاه م   كاه  نیوجود دارد، اما با توجه به ا یاساس يها تفاوت

 نیبه ا یكرد، همگ یبررس دیمختلف با يها دگاهیمسئله را از دمختلف  يها كه جنبه اند یدهمشترک رس

 يهاا  افاراد رشاته   نیكه با  یروابط درون يا رشته انیم يها تیدر فعال نی؛ بنابرارسند یمشترک م دگاهید

 يا اناه یو فهام هام افزا   شاتر یب ينگر كل كی كه خود مستلزم فرهنگ خاص است شود یم جادیمختلف ا

كنناده در   فعاالن مختلاف شاركت   نیفرا زبان ب كی تاًیو نها آید یبه وجود م عهموردمطال دهیراجع به پد

 [32]. آید یعرصه به وجود م نیا

بازدارناده نیاز    گار  مداخلهي ها مؤلفهو  ها چالشفرهنگی، با  اي یستهبااي ها همراه با  رشته یانمقطعاً 

باوده اسات.    يا رشته انیم يدهاکریبسط رو يها از چالش یکیهمواره  يتسلط رشته محورهمراه است. 

 ،علمای  یئته يجذب اعضا يبرا ییها رشته محور با تالش یاز هژمون يدیدور جد [20]مرجع به اعتقاد 

 يا رشاته  انیا م هیا به مباارزه عل  ،يرشته محور يبرمبنا آمیز یتتجارب موفق يو هنجار ساز سازي يعاد

تحات   يا رشاته  انیا م تیفعال يها مراكز و برنامهكه درباره  يا در مطالعه زین [29]مرجع آغازشده است. 

زده  یرشاتگ  انیا كه دربااره م  يادیز يها حرف رغم بهعلوم صورت داده، معتقد است  یمل ادیبن تیحما

بر  یرشتگ انیصرفاً برچسب م ياریاند. بس بازمانده ندیمایبپ دیكه با یراه مودنیها از پ دانشگاه شود، یم

 يهاا  واصاالح كارده و باا الزماه     خاود را حاك   يا رشته يختارها و ابزارهاسا كه نی، بدون ازنند یخود م

 يا رشاته  انیا م يکردهاا یرو یريكاارگ  و باه  رشیكه پذ دارد یم [11]مرجع سازگار باشند.  يا رشته انیم

اسات،   شاده  نوشته یمال گذاري یهسرما يها و در برنامه قرارگرفتهو استقبال  موردتقاضا، شده اعالمرسماً 

 یطاور رسام   عمومااً باه   ی. فعاالن علمدهد یهم چنان بدون مانع به كار خود ادامه م ییص گرااما تخص

هاا،   آن یزباان  یبانیپشات  نیا اماا ا  كنناد،  یم انیب یرشتگ انیبه م سبتخود را ن ییرو استقبال و گشاده

 یرشتگ انیماز  تیشعار حما نیب يها . عالوه بر اشاره به شکافشود ینم یضرورتاً منجر به اقدامات عمل

اماور و   مدر آموزش و پاژوهش، تارس از دسات دادن روال معماول انجاا      يا رشته انیم یو اقدامات عمل

 .داند یم یرشتگ انیموانع بسط م نیها را در زمره اول برداشته شدن سنت

آماوزش منساجم    كیا  نکاه یا يبارا  یدنیدر دانشگاه س یعلوم بهداشت  دانشکده علمی یئته ياعضا

مربوط به برآورده ساختن  يها فائق آمدن بر چالش يتوسعه بخشند و برا انیدانشجو يبرا يا رشته انیم

رواج و  كاار و هام درون باازار    یباال هم ازنظر آموزشا  یفیتباك يها بر تدارک برنامه یتعهدات خود مبن

ه توساعه  بسط نگرش مرباوط با   يبرا شنهادهایاز پ يا نمودند با ارائه مجموعه یاعتبار داشته باشند، سع
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 يهاا  اهاداف و برناماه   شبردیپ يكرده و برا يهمکار گریکدیبا  يا حرفه انیو م يا رشته انیم يها برنامه

ها، مباحثاات و   جامع و گستره نشست يها دوره يبرگزار قینگر از طر كل يا دانشکده کردیرو یفوق، نوع

 یلیمعنا بخش به چهاارچوب تحصا  منظور بسط موضوعات  به یآموزش يها كارگاه ییبرپا زیو ن ها یزنیرا

باه   شاتر یموانع دسته دوم كاه ب . [19] اتخاذ كردند یهر درس كارشناس يدانشکده برا ياز سو شده ارائه

 اند از: عبارت شوند یمربوط م نو كال شده ینهنهاد یمسائل فرهنگ

باه   مساائل مرباوط  -3؛ دانشاگاه  يو رهبر تیریمسئله مد-2؛ به حفظ وضع و روال موجود لیتما-1

 يفضاا  ،یبانیو پشات  یتیكاركناان حماا   د،یا جد علمای  یئته ياستخدام اعضا هاي یاستس ،یمنابع مال

 .يو امکانات ماد زاتیو تجه یکیزیف

توجاه باه    ي یوهدر شا  رییا و مقاومات در برابار تغ   یدانشاگاه  يفضاا  دیشادن شاد   يا رشاته  ،كوله

را  يا رشاته  انیا م يهاا  یمشا  رساوخ خاط  مهم در مهار نفوذ و  یعنوان عامل را به يساختار یده سازمان

اسات   گرید یمانع یآموزش یزير و برنامه یدرس یزير سطح برنامه نیعمده ب ي فاصله نی. همچنداند یم

 یژگا یبرخاوردار از و  یدرسا  ي برناماه  ایا  یگاذار از طارح مطالعاات    ي فعاال دربااره   یباا اقادام   دیكه با

ادغاام و مارتبط    گریکاد یرا با  يا رشته انیاصول م كه سیتدر ي در عرصه یعمل یبه اقدام يا رشته انیم

طرح  كی میتنظ ياالگوها بر یاست كه از برخ یمدت یو سرانجام اگر برنامه درس میمبادرت ورز كند یم

 يو رهبار  تیهادا  ياسات، فقادان مرجاع مساتند بارا      مند بهره يا رشته انیم یبرنامه درس ای یمطالعات

 .]2[ «آید یبه شمار م يا رشته انیم سیتوسعه تدر يمانع فرارو ،یآموزش یزير برنامه

 ياعضاا  یحاكم بر دانشگاه كه نردباان ارتقااء شاغل    یرقابت يو فضا طیمعتقدند مح زین [17]مرجع 

 يا رشاته  انیم يها تیعمده فعال يها از چالش یکیاست،  بنانهاده يرا بر اساس رشته محور علمی یئته

 يهاا  بار رشاته   یمبتن یآموزش يها گروه ،یگرشت انیم یع واقعكه مان است معتقد [4]مرجع است؛ اما 

 هیا ریتحر یئات ه يازجملاه اعضاا   ییلترهاا یمادنظر ف  يها ها، باورها و ارزش بلکه نگرش ستند،ین یعلم

 يهااا تیا مناع فعال  نیشااترینظار دارناد، ب   یااررا ز يا رشاته  يكااه مرزهاا  كننادگانی  یمجاالت و بررسا  

 هستند. يا رشته انیم

داشاته اسات. او در ارتبااط باا مساائل       یخاصا  هاي یتجذاب يا رشته انیم یعلم تیفعال [12]مرجع

 ساازد  یرشته پژوه را قادر ما  انیپژوهش باز است و م كی یرشتگ انیكه م كند یعنوان م یشناخت روش

توجه كند كه  ها یشناس از روش ییها و به جنبه زدیخاص بگر یعلم رشته یك یروش يها تیتا از محدود

است  یپژوهش گروه یپژوهش نوع نیرسان باشند. ا در حل مسئله مربوطه كمك یبخش تیضاطور ر به

طور  روبرو است كه به یآن با مسائل آمیز یتمختلف است و انجام موفق يها از رشته یندگانیو مستلزم نما

 اند از: خالصه عبارت
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متقابل كه  یاطالعات نقص افراد؛ یآموزش يها نهیدر زم تفاوت افراد؛ یتیشخص يها یژگیدر و تفاوت

 ؛گیرد یم نشئتها  رشته ریافراد نسبت به سا یاز ناآگاه

در  بینای  یشپا  حیمختلاف مثاال زد. تارج    يها در رشته یروش يها تقابلاز  توان ینمونه، م عنوان به

، یددارناد تأكخاود   بینی یشبر ارزش پ ات،یاضیبه ر لیاز علوم متما یكه برخ لیدل نیبه ا ن؛ییمقابل تب

 یموردبررسا  ساائل م یدگیچیپ رایهستند، ز نییو تب حیبه دنبال توض شتریب یو اجتماع یاما علوم انسان

 یماذهب  ،یحالت فلساف  شتریو ب ستندین بینی یشقابل پ یكم اسیق قیاست كه از طر ادیقدر ز ها آن آن

 قرار داشته باشند. یكه در شعور متعارف جامعه انسان رسد یداشته و به نظر م

اماا   پردازناد  یما  یعلوم سخت در مقابل علوم نرم؛ علوم نرم به مطالعه انسان و جامعه انسان همعارض

كاار خاود    پردازند ی. علوم سخت چون به مسائل نرم مپردازند یجاندار م یرعلوم سخت به مطالعه ماده غ

 .پردازند یسخت م سائلم یرابهز، اما علوم نرم در حال تنازع و تقال هستند، برند یم شیپ تیرا با موفق

جامعاه پاساخگو    يازهایمنحصراً به ن دیعلم با ایآ كه نیا ؛يدر مقابل پژوهش كاربرد يادیبن پژوهش

 دانش يبه توسعه مرزها ایباشد 

 کدانانیزیف ریتوسط مهندسان، تحق هیدانشمندان علوم پا ریرا به خاطر تحق یمیت تیفعال [9]مرجع 

علاوم   يعلماا  ریا تحق ،يادیعلوم بن يتوسط علما ين علوم كاربرددانشمندا ریتحق دانان،یاضیر ياز سو

معتقاد   [19]مرجاع  . داناد  یما  درخطار و بالعکس را  یکیزیتوسط دانشمندان علوم ف یو اجتماع یانسان

 یداالحداثیناهموار جد يها به جاده يا رشته انیم هاي یهرو ،یشناخت و روش یعقالن-یاست از منظر علم

را ندارناد.   یاه نقل لیتردد افاراد و وساا   رشیپذ ینشده و آمادگ يگذار عالمت یخوب بهكه هنوز  مانند یم

هنوز با مساائل   ،اجتماعی– یو علوم انسان یتجرب-یعیعلوم طب یعنیدو خانواده عمده علم،  ارتباط یندرا

 يا رشاته  انیا حداقل مورد اختالف هستند. به باور هدتکه مشاركت م ایبرطرف نشده  یشناخت مهم روش

و پاژوهش   یاساتثنا اسات و قاعاده غالاب، رشاتگ      كیا بلکاه   ست،یر پژوهش و آموزش هنوز قاعده ند

بزرگ مثل  یعلم يها رشته نیب یعلوم اجتماع يها در حوزه يا رشته انیاست. تبادل و تعامل م يا رشته

 یتخصصا  يهاا  ارتبااط باا خارده رشاته     كیا بار   یشوب كم یاسیو علوم س یشناس اقتصاد، جامعه خ،یتار

اقتصااد   ،یاجتمااع  خیتاار  ،یاسا یس یشناسا  اقتصاد، جامعه یشناس اقتصاد، جامعه خیمضاعف ازجمله تار

اقتصااد   ،یاسیعلوم س يها ازجمله رشته یعلم يها رشته یشود. حت یم دهید یاسیس خیتار ایو  یاسیس

 يدارا یت مفهاوم )كالن الگوهاا( و اشاتراكا   میها، پارادا سنت خ،یخاستگاه، تار يكه دارا یشناس و جامعه

 گریکاد ینسبتاً به  یشناخت دارند و به لحاظ روش گریکدیبا  یهستند و ارتباط تنگاتنگ توجه قابلشباهت 

 ریخاود باا ساا    يها بوده و بر تفاوت بندیخود پا يا رشته هاي يدارند كه به مرزبند لیتما د،هستن هیشب

تاك   کارد یخود. هدتکه بساط رو  يها اهتداشته باشند، نه توسعه اشتراكات و شب هیتک یعلم يها رشته

به سااختار   يگریرا باالتر از هر عامل د یرشتگ انینپرداختن به م يبه بها ،یرشتگ دیو تول ییرشته گرا
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سااختار   نیا از ا ییهاا  . او مؤلفاه دهاد  ینسابت ما   يا كاار رشاته   يها بارا  ها و مشوق پاداش شده ینهنهاد

 يهاا  بودجاه  ،یآموزشا  يهاا  گروه ،علمی یئته يور اعضارشته مح یريگ را عبارت از جهت شده ینهنهاد

 .داند یم زیها و جوا ها و پاداش و كنفرانس نارهایمجالت، سم ،یپژوهش

كه فارد باه آن خاو     يا فرهنگ رشته تیبه اهم ،يا رشته انیم تیدر بحث از موانع فعال [30]مرجع 

مختلاف   يهاا  اغلب به مجموعه علمی یئته ياست كه گرچه اعضا دگاهید نیو بر ا كند یگرفته اشاره م

اند، اما فرهنگ رشته  آزاد وابسته ای یدولت یدانشگاه، نظام آموزش ،یحرفه دانشگاه ،یازجمله، رشته علم

تر باشد كه  فرد آسان يبرا دیو شا كند یم جادیفرد ا يرا برا یوابستگ نیشتریاست كه ب يا گونه به یعلم

 خود را عوض كند. یبخواهد رشته علم كه نیدهد تا ا رییمحل كار خود را تغ

هاي شخصیتی فردي جامعاه دانشاگاهی باه     یژگیورسد كه  یمتوان گفت كه به نظر  یم درمجموع 

 درهرحالاي است. رشته یانمي بستر فرهنگ ساز آمادهجهت  اثرگذارین عامل تر مهمعبارتی عامل فردي 

ي هاا  رشاته هاي فرهنگی الزم در درون  ینهزم اي باید رشته یانمهاي  یتفعالآنچه مسلم است براي بسط 

 اي شکل گیرد. رشته یانمهاي  یتفعالتا بستر تسریع در  داده رخعلمی و فضاي فرهنگی سازمانی 

 

 گیری یجهنت -3

هاي سنتی موجود  یك از تخصص ها مواجه است كه هیچ یكاستجوامع كنونی با بسیاري معضالت و 

هاا   دانشاگاه  ها ارائه طریق كناد.  اي را موشکافی و براي حل آن یچیدهپتواند چنین مسائل  نمی ییتنها به

همکااري گساترده    اي، رشاته  هاي میاان  باید در پی ایجاد فرهنگ دانشگاهی مبتنی بر تخصص در رشته

 هااي تخصصای،   یرسیساتم زویژه در  به ،علمی یئتهرهبري و مدیریت اعضاي  گروهی و سازمانی، فردي،

ي مناساب  ها فرصتنفعان به اطالعاتی كه نیاز دارند و ایجاد  يذباهدف دسترسی  ي از فناوريبردار بهره

ي هاا  كارگااه هااي آماوزش عملای از طریاق شاركت در       منظاور توساعه روش   براي جامعه دانشگاهی به

اهمیات   در این میاان،  المللی باشد. ینبهاي بین دانشگاهی و  يهمکارو  ي مطالعاتیها فرصت تخصصی،

آشانایی باا    كاارگروهی،  مادیریت طارح،   ،ها دادهي و تحلیل آور جمع ي پژوهشی نوین،ها دادن به روش

هااي   ي رشاته اناداز  راهي از تجربیاات ساایر كشاورها در    باردار  بهرهها و مراكز پژوهشی برتر و  یشگاهآزما

ي هاا  مؤلفاه  ازجملاه ي ساازمانی  هاا  مؤلفاه هاي حمایتی و تغییار در   یرساختزطوركلی  اي به رشته میان

 ي و ملی اهمیت اساسی دارد.ا منطقهبه نیازهاي  گو پاسخهنگی فر
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یاك عامال تساهیل گار در آماوزش       عناوان  باه هدف این پژوهش بررسای نقاش عوامال ساازمانی     
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 مقدمه -1

 یلجهت درک بهتر عوامل تساه  يا مقدمه تواند یم یعلوم از منظر سازمان اي رشته یانفهم آموزش م

  .علوم باشد اي رشته یاندر آموزش م یگر سازمان

 یاجتمااع  یساخت يهستند كه دارا یانسان تیاز فعال هایی یستمها س سازمان است معتقد [9]مرجع 

 كنناد  یما  فیا كه دانشگاه را تعر ی. اهداف مشترككنند یخود را حفظ م يبوده و هدف محورند و مرزها

 علمای  یئات ه ي. وجود اعضاا گیرند یقرار م یتموردحماو  گرفته شکلاز افراد  ییها تعامل گروه یلهوس به

اغلاب   يا تهرشا  يهاا  یاست؛ اما وابساتگ  یدر سراسر آموزش عالحرفه )تخصص( مشترک  كی منزله به

 يهاا  و گاروه  یتخصصا  يهاا  در انجمان  تیازجملاه عضاو   علمی یئته يبر رفتار اعضا تري يكنترل قو

اسات؛   دهیچیو پ فیظر یارتباط ،یبا اهداف آموزش عال یعلم يها دانشگاه دارند. ارتباط رشته یآموزش

 نیبناابرا  كنناد؛  یما  نییفرد را تع یشغل تیتحقق رفتارها و فعال ینگچگو یاهداف سازمان ،طور ینو هم

باشاد. عاالوه بار     علمای  یئته ياعضا يكار يالگو كننده یینتع یعلم يها كه رشته ستیتعجب ن يجا

 یوابستگ علمی یئته ي. اعضابخشند یمختلف وحدت م یافراد را در سطوح سازمان یاهداف سازمان ن،یا

 .[22] كنند یكه در آن كار م يا خود دارند تا موسسه یو گروه آموزش یرشته علمبا  يشتریب ییو همنوا

 قیا هاا از طر  كه دانشگاه كنند یعمل م یفرهنگ يعنوان مرزها به یو مدارک علم یآموزش يها گروه

ساتند،  ین یخنثا  یمصنوعات فرهنگا  یسازمان يمولد بودن و توسعه را به دنبال دارد. مرزها زیها تما آن

 . [[15,28 دهند یقرار م ری( را تحت تأثژی)پرست گاهیها مسائل مربوط به قدرت، كنترل و جا نبلکه آ

 گااه یجا شاود،  یها انجاام ما   كه توسط آن يخود بر اساس كار يبا خدمت به اعضا یسازمان يمرزها

نقاش  . آورناد  یافاراد باه وجاود ما     تیموقع يمراتب برا سلسله كیو  كنند یم نییافراد را در سازمان تع

 رداز كاارك  ناپاذیري  ییرا كاه بخاش جادا    تیا فعال هاي یستماست كه س نیا یسازمان ياهداف و مرزها

بار   یفرهناگ مبتنا   قیا از طر يدانش در دانشگاه تا حادود  عیو توز دیببرند. تول شیاست را پ یسازمان

 یعلم يها تهرا با رش علمی یئته ي. دانشگاه معاصر ارتباط تنگاتنگ اعضاگیرد یصورت م یگروه آموزش

، بلکاه بار   بخشاد  یتنها به كاار مدرساان دانشاگاه معناا ما      ارتباط نه نی. ادهد ینشان م یو گروه آموزش

 ياعضاا  ییجاو  مشااركت  لی. تساه گاذارد  یما  ریتاأث  سازد یكه موسسه اهداف خود را محقق م اي یوهش

 یاساس هاي یطهح یشناس تیمستلزم به رسم ،يا رشته انیدر خدمات، آموزش و پژوهش م علمی یئته

مرباوط   يهاا  و مفروضه دیمجموعه از عقا كی يریگ در سازمان، موجب شکل رییاست. تغ یرفتار سازمان

. [5] خود را انجام دهد فیوظا دیانجام دهد و چگونه با دیرا با ییكارها ای كار چهاست كه سازمان  نیبه ا

 یفرهنگا  امیا پ كیبلکه  دهد، یقرار م ریأثسازمان را تحت ت ياعضا يها تیتنها فعال نه یسازمان راتییتغ

 ياعضاا  يا رشاته  انیا . در ارتبااط باا كاار م   ساازد  یفاراهم ما   اناه از رفتاار مقباول و نوآور   تیرا در حما

هاا را از   انجاام آن  ریمربوط به مس يو تصور یها خطرات واقع تالش نیاز ا یسازمان تیحما ،علمی یئته
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باا خاود دارناد:     یشتگانیرا در ارتباط با م یهمپوشان يدارا هاي یزه. سازمان و فرد انگدارد یسر راه برم

و پاژوهش؛   يریادگیا  جیارائه نتاا  يبرا جلو روبهتفکر  يدارا دیجد يساختارها يهدف سازمان در راستا

اسات كاه باه     نیا راساتا ا  نیا سازمان؛ و هادف فارد در ا   یو مال كیاستراتژ هاي یتاولو تیریبه مد ازین

 .[29] محدود نباشد يا رشته يدرت داشته باشد كه به مرزهامبا یآموزش و پژوهش

دانشاگاهی و   بر كاار یرات شبه قانونی تأثهاي علمی  توان گفت كه رشته از منظر سازمانی می درواقع

كاادر   يبرمبناا دانشاجویان خاود را    علمای  یئتهي اعضا، مثال عنوان به گذارد. یمدانشگاهی  افرادرفتار 

شاوند.   ارائاه مای   علمای  یئات ههااي اعضااي    یشنهادپعلمی بر اساس  مدارجد. كنن یی میراهنمادرسی، 

پایین رتباه را   علمی یئتهتوسط اعضاي  یدشدهتولباال رتبه میزان تأثیر و ارزش كار  علمی یئتهي اعضا

عناوان یاك عضاو از     عضویت آتی فرد را به ها قضاوت نیا كنند، در ارتقاء رشته علمی مربوطه تعیین می

 .[4]گیرد  یماي صورت  رشته يبرمبنا ها قضاوتزنند و همه این  یمشته مربوطه رقم جامعه ر

اي را  هنجارهاي رشته علمی اغلب در حین گذراندن تحصیالت تکمیلی خود، یئتهازآنجاكه اعضاي 

 هاي یري شغلی خود را عمالً در قالب رشتهپذ جامعهپذیرند و اصطالحاً  یمآتی خود  با كارهايدر ارتباط 

نهادیناه   هاا  آني فرهنگی عمیقاً در تمام اشکال رفتاار دانشاگاهی   ها دستورالعملكنند،  علمی كسب می

هااي علمای    علمای بار اسااس اساتانداردهاي رشاته      یئات هاغلاب اعضااي    بار ایان،   عالوه. [8]شود  می

. [25] شاود  ینیز بر این اساس انجام م ها آنیت استخدامی و ارتقاء و ترفیعات وضع ییرتغو  شده استخدام

چهارچوب در راستاي جداسازي اعضاي  نیا این استانداردها در چهارچوب ساختاري دانشگاه قرار دارند.

تنهاا بار    ناه  علمی یئتهاعضاي  كند. عمل می هاي مختلف علوم، مشغول به فعالیت در رشته علمی یئته

د در دانشاگاه نیاز از   بار اسااس موقعیات مکاانی خاو      بلکه اساس حوزه كاري آموزشی و پژوهشی خود،

در كدام رشته تسالط دارناد، فضااي     علمی یئتهكه اعضاي  بر اساس این دانشگاهشوند.  یکدیگر جدا می

هاي علوم صارفاً   دهند. رشته یالت را در اختیار ایشان قرار میتسه یرساامکانات آزمایشگاهی و  آموزشی،

المللای   ینبا هااي   می اغلب از طریاق شابکه  وران علعنوان یك جامعه محلی وجود ندارند، بلکه كنش به

ارتبااط   اناد،  یات فعالدر رشته علوم ایشان مشغول باه   ها آندورتر از  يدرجاهادیگر كه  افرادگسترده با 

ي از ا مجموعاه قدري سیال و جاري هستند كه دانشگاه یا دانشکده صرفاً  به ها شبکهاین  كنند. برقرار می

 [13]ي مرجاع  بناد  طبقاه هاي  . نظام[4]شوند  المللی محسوب می ینبعلمی ملی یا  رشته یكي ها بخش

هاي علمی مختلاف در ارتبااط باا داناش      در رشته علمی یئتهنیز بر این اندیشه استوار است كه اعضاي 

آورد كاه   ی را باه وجاود مای   شاناخت  معرفتاین توافق یك مبناي  داراي درجه متفاوتی از توافق هستند.

هاي علمی كاه داراي اجمااع    سازد. در این میان رشته یماي متحد  هنگ رشتهاندیشمندان را در یك فر

هاي مشاركتی بیشاتري   هاي مطالعاتی دیگر از میزان فعالیت و در مقایسه با سایر حوزه بیشتري هستند

 آورند.  یماي فراهم  رشته برخوردارند، زمینه بهتري را براي فعالیت میان
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برخای   اوشوند.  ها شناخته می هاي سازمانی آن بر اساس ویژگی هاي علمی كالرک معتقد است رشته

 مجاالت و مؤسساات،   نهادهاا ، هاا  انجمان تخصصای،   -اي ي حرفاه ها عنوانها را عبارت از  از این ویژگی

 داند.   یمهاي درسی  هاي فنی و برنامه یتصالحتخصصی، 

كناد.   دانشاگاه عمال مای    عناوان یاك واحاد ساازمانی در سااختار      ي علوم باه ها رشتهعالوه بر این، 

 یابناد.  یما ي آموزشی سازمان ها گروهعنوان  بهآموزش عالی معاصر،  ساختار گسترده دري علوم، ها رشته

كنناد   بین رشته علمی و موسساه آموزشای را ترغیاب مای     تعامل ي آموزشی،ها بر گروهساختار مبتنی 

دانشکده مهندسی، بازرگانی، هنر، علوم ي مجزا، ازجمله ها دانشکدههاي علمی با همدیگر در  . رشته[17]

هااي   دوگاناه رشاته   بناابراین،  ؛شوند ي میبند دستهی و مانند آن شناس روانپایه، ادبیات، علوم تربیتی و 

دهاد.   ي اساسای عرصاه آماوزش عاالی اماروز را نشاان مای       ها مؤلفهگروه هاي آموزشی، یکی از -علمی

نی انتقال دانش و اعطاي مدارک علمی را از طریق گاروه  ترین كاركرد ظاهري خود، یع یاساسها  دانشگاه

یاباد   یمعنوان یك كاركرد مربوط به گروه آموزشی تجلی  تحصیالت تکمیلی به دهند. آموزشی انجام می

هایی كاه در زمیناه    یتصالحشوند، بر اساس  ها استخدام می جدید كه در دانشگاه علمی یئتهو اعضاي 

آیند، البته ایان تماایز ساازمانی از طریاق فاصاله       یدرمكند به استخدام  هاي علمی خود احراز می رشته

 . [21] است یصتشخ قابلفیزیکی نیز 

هاي  . رشته[27]دهد  را نیز تشکیل می علمی یئتهاي اعضاي  رشته علمی منبع اساسی هویت حرفه

 بر ایان،  عالوه هند.د ي آموزشی و كاركردهاي پراكنده دانشگاه مدرن را تشکیل میها گروهعلمی شالوده 

ي خاص داناش را  ها مجموعهشود تا محققان  اي فراهم می گونه به نهیزم هاي علمی، رشته واسطه به اغلب

هااي   هاا در حاوزه   . وجه تمایز استادان نیز بر اساس درجه تخصصی آن[3] دهندارتقا بخشیده و توسعه 

كنناد   ي رشته محور تعیین مای ها گروه نیز با فعالیت در پژوهشگرانشود.  مطالعاتی تخصصی تعیین می

 . [12] است یرشپذ قابلكه چه چیزي حائز مطلوبیت و 

اي ها با توجه باا توجاه باه ماهیات رویکارد       رشته یانمتوان نتیجه گرفت كه  یم شده یانباز مطالب 

سااختار  ایان   ساختار سازمانی ویژه خود را دارند بنابراین این پژوهش بر آن است كه بر مروري بر خود،

 عوامل تسهیل گر سازمانی این رویکرد را معرفی كند.  

 

 ای رشته یانمهای سازمانی تسهیل گر  یژگیو -2

از  يزیمتماا  يهاا  شکل يدارا ،یسازمان يها گروه گریبا انواع د سهیدر مقا یگرچه مراكز آموزش عال

  د.ها هستن صفات معرف تمام سازمان يدارا زیها ن اما آن هستند، یرفتار سازمان

 امیا پ كیا بلکاه  دهاد،   یقارار ما   ریسازمان را تحت تاأث  ياعضا يها تیتنها فعال نه یسازمان راتییتغ

 ياعضاا  يا رشاته  انیا . در ارتباط با كار مسازد یفراهم م انهاز رفتار مقبول و نوآور تیرا در حما یفرهنگ
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هاا را از   انجاام آن  ریمسمربوط به  يو تصور یها خطرات واقع تالش نیاز ا یسازمان تیحما، علمی یئته

با خود دارناد:   یرشتگ انیرا در ارتباط با م یهمپوشان يدارا هاي یزهسازمان و فرد انگ .دارد یسر راه برم

و پاژوهش؛   يریادگیا  جیارائه نتاا  يبرا جلو روبهتفکر  يدارا دیجد يساختارها يهدف سازمان در راستا

اسات كاه باه     نیا راساتا ا  نیا زمان؛ و هادف فارد در ا  سا یو مال كیاستراتژ هاي یتاولو تیریبه مد ازین

 . [29] محدود نباشد يا رشته يمبادرت داشته باشد كه به مرزها یآموزش و پژوهش

اغلاب   يا رشاته  انیا م يهاا  تیا انجاام فعال  يمناساب بارا   هاي یطمح جادیمعتقد است ا [30]مرجع 

در هار   یتیریماد  يها وهیش است. یدانشگاه يرهبر ازمندیمطرح است و ن یتیریمسئله مد كیعنوان  به

بار رفاع ابهاماات     یمهم ریتأث زین یسازمان حاكم بر آن است و فرهنگ یسازمان متأثر از فرهنگ یسازمان

كه  ییجا گوید یو م كند یم انیب گرید يا گونه مسئله را به نیا زین [20]. مرجع در سازمان دارد یاحتمال

 شاود،  یما  دیتهد يا رشته انیم رهنگآنجا كه ف اینکرده باشد  قبالً به موسسه نفوذ يا رشته انیفرهنگ م

 يریا گیرا پ یمشااركت  يها تیكه روابط فعال دینما تیرا ترب يارشد رانیمد متمركز، تیریالزم است مد

 گریکدیرا با  یعلم يها رشته یعلم يداشته باشند و مرزها یابیدست يا رشته يمرزها يكنند كه به ورا

مرجاع  باور  به مطرح است. یسازمان مسئله كیعنوان  به یتگرش انیم یافتگی توسعه نیابزنند؛ بنابر وندیپ

داشاته   یبساتگ  یو ماال  یکا یزیمنبع ف يراهبرد صیبه تخص كه آناز  شتریب یهر سازمان تیموفق [31]

 ییكاه شناساا   دارناد  یما  انیا ب زیا ن [10]. مرجاع  وابسته است يفکر هیسرما يراهبرد تیریباشد به مد

 یعلم يها تیفعال ي ینهزم تواند یها است كه م سازمان يعملکرد تیمهم در موفق یعامل ،يفکر هیسرما

 را فراهم سازد.   انیدانشگاه

 تیا مز جااد یهمه افراد در سازمان اسات كاه باعاث ا    هاي یستگیشامل دانش و شا يفکر ي یهسرما

 . [16] شود یسازمان م يو ثروت برا یرقابت

ي سازمانی و جزو عامال حمایات   ها مؤلفهاي را كه از  رشته یانمزشی مالک طراحی آمو [14]مرجع 

اي باراي   رشاته  طراحای اصاول میاان   -1سازند: یمي زیر مطرح ها شاخص دربردارندهیرساختی است را ز

علمای و   یات باقابل علمی یئتهخصوص در زمینه جذب  به ها پروژهي مجدد الگو پردازهاي جدید و  برنامه

ي هماهنگ باا سااختار   ا شبکهایجاد نظام -2ي تدریس؛ها گروهبرجسته و رهبران  نپژوهشگرا عملی باال،

ایجااد باناك   -3اي؛ رشته و نهادهاي میان مراكز ،ها برنامهمنظور تسهیل ارتباط بین  متقاطع و مشترک به

 یت.سا وبی مجموعه نظارت مركزي و با هماهنگاي  رشته اطالعات منابع و ادبیات پژوهشی میان

در  يا رشاته  انیا آماوزش و پاژوهش م   يهاا  ماؤثر برناماه   ياجارا ] 1 [مرجاع به بااور   گریدطرف  از

جامع آماوزش   ندیفرا يبرا یكاف یو تدارک امکانات و منابع مال بینی یشمستلزم پ یآموزش هاي یستمس

 يهاا  یساتم كنتارل س  رومندیبه ابزار ن امکانات و منابع نرم و سخت، ینتأمن، یاست؛ بنابرا یمنابع انسان

 يا رشاته  انیم يها به برنامه یبودجه كاف صی. عدم تخصشود یمبدل م يا رشته انیم یو پژوهش یآموزش



228        هاي كنفرانس مجموعه مقاالت و سخنرانی 

 یبانیمحادود خواهاد شاد. پشات     یاز آن به مؤسسات مشخصا  يبرخوردار يها بدان معناست كه فرصت

 صیتخصا  ساته یشا تیریماد  و يمعقاول و مطمائن، رهبار    یده با سازمان دیبا یو انسان يكالبد، یمال

 . كند یم نیرا تضم يا رشته انیم يامکانات و منابع كه كارآمد

آماوزش و   يبرا ییها فرصت ق،یو تلف يبر گروه ساز یرا مبن شنهادهایاز پ یعیوس فیط [19]مرجع 

 نیارتباط با  لیتسه ،یآموزش ياز فضاها يو حداكثر نهیبه ي استفاده ها، حوزه ریدر سا یرسم يریادگی

هاا در   و دانشاکده  یآموزشا  يهاا  گاروه  یسهمهم  ،یرپذ بودجه انعطاف جادیا ت،ها و بخش صنع دانشگاه

 يواحادها  يهدفمناد بارا   يهاا  اختصااص بودجاه   يكارآماد بارا   هااي  یاه رو جااد یو ا هاا  ینههز رشیپذ

 ارائه نموده است.  يا رشته انیم

 یفعلا  یبوروكراسا  يسااختارها  يمناسب بارا  نیگزیجا تواند یهماهنگ م يا نظام شبکه ]1 [مرجع

در  تیا شادن و جامع  دهید يبرا گانیرا يابزار يا ها باشد. نظام شبکه آن لیو تعد یآموزش هاي یستمس

 هاي یستمدر س یو نو گردان رییتغ یكه به واسطه آن مهندس آورند یبه وجود م «رندهیادگیجامعه »پرتو 

 یاابی  یات چالش موقع كی يا رشته انی. ازآنجاكه چالش مگردد یفراهم م يا رشته انیآموزش و پژوهش م

 جادیخود ارتباط اثربخش ا موردمطالعهبا موضوعات  يا رشته انیم يها الزم است حوزه است، كیاستراتژ

كنناد و   انیا خاود را ب  یتمرزها و مأمور ند،ینما نییتب یشناخت يها حوزه ریروابط خود را با ساند، ینما

 نشان دهند.  يا رشته شیگرا يخود را ورا تیهو

را باه   يدیاساات  دیا هاا با  دانشگاه، يا رشته انیم يها تیبه اهداف مربوط به فعال یابیدست يستارا در

 یسانت  ينادها یدر فرا رییا تغ ازمندیامر ن نیهستند. ا ییكارها نیبه چن مند عالقهاستخدام درآورند كه 

غالاب   نكناو ا علمای  یئته يآنچه در استخدام اعضا محور( است. -)رشته علمی یئته ياستخدام اعضا

 مشترک است كاه  قیبا عالئق و سال یجوامع علم جادیسنت ا نیها است. ا گروه قیاست استخدام از طر

 یاساتخدام  ينادها یفرا يا رشاته  انیا زنظر فرهنگ ما .ها منجر شده است ها و گروه به توسعه رشد رشته

 . [23] تمحور را القاء نموده اس-دانش يها تیبه فعال یلیو تقل یمحور نگاه جزئ -گروه

 يارتقاا  يبسترساز، يا رشته انیم يها تیدر فعال یكننده سازمان و كمك كننده یلموارد تسه یگراز د

كااربرد   ناه یمدرساان در زم  يها ارتقاا  عرصه نیاز ا یکیاست.  یرشتگ انیم یمدرسان و توسعه آموزش

و  سیتادر  هااي  ینهگز یدئالا تیاست. در وضع يا رشته انیم يریادگی يبرا یابیو ارز سیتدر يها روش

و  يریادگیا  ماوردنظر  جیكاه در نتاا   شاوند  یانتخااب ما   يریادگیا  يازهاا یبر اساس ن یابیارز يها روش

 . [32]اند  شده یفتعر انیدانشجو یلیتحص يها روش

اسات.   انیدانشجو يا رشته انیم يریادگیاز  یبانیمدرسان در پشت ي، ارتقاءها در ارتقا عرصه گرید از

تاا   یآموزشا  يکردهاا یكار كنند كاه در آن رو  يا دو رشته یآموزش نهیر چهارچوب زمد انیاگر دانشجو

 يقلمارو  هاارچوب كاه در چ  يا دو رشته مثال عنوان بهاند.  مرتبط گریکدیتنگاتنگ به  يا گونه به يحدود
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باه   يآشاکار  ارینباشاد كاه توجاه بسا     يممکن است ضارور  قرار داشته باشند، یگسترده علوم اجتماع

را  ییواحادها  انیاماا اگار دانشاجو    گرناد؛ یکدیمشاابه   رایا معطاوف شاود ز   یابیارز ای سیدرت يها روش

س، یتادر  يهاا  روش، اخذ كنناد  یاز شاخه علوم انسان يگریو د یاز شاخه علوم تجرب یکی مثال عنوان به

 از یبانیپشات  ناه یمدرساان در زم  يارتقاا . [26] متفااوت خواهناد باود    اریدرواقع بس یابیو ارز يریادگی

 . [7] است یرگذارتأث يا رشته انیدر آموزش م زین یدرس يواحدها یطراح

 یبرناماه درسا   یطراحا  ،يا رشاته  انیا از آموزش م كننده یتحما یسازمان حیصح يها نهیزم گرید از

 است.  يا رشته انیم

 يا رشاته  انیا م ی. برناماه درسا  دهناد  یرا در سه گروه قرار ما  يا رشته انیم یبرنامه درس] 2 [مرجع

 سیتأسا  يكه مبناا  یامور فرهنگ تیریمد انندمپردازد،  یكشور م یاجتماع يازهایمسئله محور كه به ن

ساروكار دارد   یمحور كه با مسائل معرفت دانش یاست، برنامه درس رانیا یتیو حل مسائل ترب یآن بررس

محاور   نید-دانش یسمانند مشاوره و برنامه در پردازد یم یدر ابعاد جهان یتیو ترب یو به مسائل آموزش

 ي برناماه  میتقسا  نیا . باا توجاه باه ا   ثیكند مانند علوم قرآن و حد یرا دنبال م نیدانش و د بیكه ترك

محاور قارار    -داناش  يا رشاته  انیا در گروه برنامه م يا رشته انیم کردیبر رو یعلوم مبتن یآموزش یدرس

در حال حاضر  يا رشته انیسه گروه مهر  یدرس يها برنامه یو همکاران طراح ي. اگرچه نورآبادگیرد یم

كشور  یواقع يازهایو ن ها یتكه الزم است واقع ها چنان در آن رایز ؛بینند یم يكسترخا تیوضع يرا دارا

ضامن  ، يا رشته انیم یدرس يها برنامه یطراح ي ها معتقدند كه در مرحله در نظر گرفته نشده است. آن

 اقتضاائات به  تیبا عنا شرو،یپ يمشابه در كشورها يها از برنامهصرف  يبردار و نه صرفاً گرته يمند بهره

برناماه   نیتادو  تیا فعال ،یااز موردن میمفااه  يو عماود  یافق رهیزنج زیكشور خودمان و ن یو مسائل واقع

. با در نظار  یابند یها در آن استقرار م كه برنامه كند یم نییتع یطی. تنوع دروس را محردیانجام گ یدرس

گاروه   يا رشاته  انیا م یدرسا  يهاا  در مورد برناماه  شترینکته ب نیكه ا شرویپ يكشورهاگرفتن تجارب 

 يهاا  دوره نیعالوه بر توجه به مسائل فوق، توجه باه تادو  ، یطراح ي محور مطرح است. در مرحله دانش

وزارت  يا است؛ اما در عملکرد ساه دهاه گذشاته    یرناپذ اجتناب يا رشته انیمناسب، سه نوع م يبازآموز

توجاه باه تخصاص    ، يگاذار  و هادف  یطراحا  ي در مرحلاه  نینشاده اسات؛ بناابرا    یوم به آن تاوجه عل

 ،یااز و تادارک امکاناات موردن   يباازآموز  يهاا  دوره يمهارت با برگزار نیا تیو تقو دیاسات يا رشته انیم

فاراهم   ا،یناز سراسر د يا رشته انیها و مقاالت م كتاب یجهدرنتو  یاطالعات هاي یگاهبه پا یمانند دسترس

، يا رشاته  انیا باه مجاالت م   یها و دسترس كتابخانه زیجه ،یازموردن یو امکانات آموزش زاتینمودن تجه

، یدها  در ساازمان  يو عماود  یمناساب افقا   يوندهایپ جادیو ا میمفاه يو عمود یافق ي یرهزنج تیرعا

و  نیناو  سیتادر  يهاا  از روش يمناد  هاا، بهاره   رشاته  انیم نیب يو همکار يا رشته انیارتباط دروس م

از تفحص، اكتشااف و   يمند و بهره یابیروش ارزش يساز و متناسب ها مناسب آن یآموزش كمك يابزارها



230        هاي كنفرانس مجموعه مقاالت و سخنرانی 

 یدرسا  يهاا  برناماه  يها در كناار هام، باازنگر    مؤلفه یموضوع و گنجاندن تمام قیشناخت دقت، یخالق

 ییهاا  شااخص  گار ی، از دو متخصصاان  دیاساات  يو همفکر يصورت مکرر با همکار و اجراشده به یطراح

 است.  يالزم و ضرور يا رشته انیم یدرس يها امهبرن يو اجرا یاست كه در طراح

هستند پرداخته  يضرور يا رشته انیم يکردهایرو تیموفق يكه برا یعوامل نیتر به مهم [25]مرجع 

 باارت از: ع شامرد  یكاه برما   يهاا  . شااخص داند یم یسازمان یحداقل يها عوامل را شاخص نیاست. او ا

 يو تجاارب مشاترک، شاامل سااز     یحاس جمعا   ،یكااف  وقت تمامو  یاختصاص علمی یئتهو  كاركنان

سانجش   يارهایمع و كنترل بر بودجه، یكاف یمربوط، منابع مال اتیو لحاظ كردن ادب ها یتفعال نیبهتر

و مجارب،   يورهباران قا  ، یرونا یواحدها و مجامع ب ریبا سا كیمناسب، ارتباط مناسب و نزد یابیو ارزش

و  زاتیا تجهارانه، یو هم یقیتلف يندهایبه فرا یتوجه فراكنش، علمی یئته ياعضا يا برنامه توسعه حرفه

 .  یها و نظام پاداش سازمان برابر به مشوق یدسترس ،یمشترک كاف يفضا

 تیا انجاام فعال  يبارا  علمای  یئات ه ياعضاا  ي توساعه  يسازوكارها برا نیتر از مهم یبرخ [6]مرجع 

 نموده است: انیب ریصورت ز به يا رشته انیم

 قیا كه شاامل تلف  و پژوهش آن يا رشته انیمطالعات م نهیدر زم سمینارهاییها و  كارگاه يبرگزار -1

 ییمحتاوا  يهاا  در حاوزه  یخارد و جلساات آموزشا    يها درس ایها  دوره يبرگزار -2؛و مشاركت باشند

 یهمااهنگ  يا و برناماه  یشیاند جلسات هم يرگزارب -3؛دیجد يها و مجموعه مهارت ها يابزارساز د،یجد

 يروز تمام ای يروز مین يها برنامه يبرگزار -4؛ شانیا یو سخنران یشده جهت دعوت از مدرسان خارج

كه  یعیدر سطح دانشگاه و بحث راجع به وقا هایی یشهما يبرگزار -5؛ ها ها و برنامه پروژه یجهت بررس

و  یمجموعاه نظاارت   یباناك مناابع باا همااهنگ     جااد یا -6؛ ادن اسات ها در حاال رخ د  دانشگاه ریدر سا

كاه   ییها و فرصت یمطالعات يها فرصت -9ی؛ میت سیتدر يها تیشركت در فعال -8ي؛ مركز یتسا وب

به افراد جهت اداماه   یلیتحص تیو مأمور یمرخص -10؛است شده بینی یشافراد پ يدر طول تابستان برا

ها  شركت افراد در كنفرانس يفرصت مسافرت برا يساز فراهم -11ی؛موزشآ يها برنامه نیو تدو لیتحص

 يهاا  پژوهاناه  قیاز طر یمال تیحما -12؛ ها و پروژه یآموزش يها ها، مراكز، گروه برنامه ریاز سا دیو بازد

انجاام   -13ي؛ اریو دسات  يكارورز، یپژوهش یزير و برنامه یدرس یزير در برنامه گذاري یهو سرما یداخل

 تیا مشااركت در فعال  قیا شادن در كاار از طر   ریدرگ -14ی؛ با مشاوران خارج ها یتفعال ریوره و سامشا

 ییهاا  و فرصت یاجتماع هاي ییگردهما -15ی؛ و پژوهش مشاركت یگروه سیازجمله تدر ،يا رشته انیم

 .مشترک يها در نظر گرفتن فضاها و مکان -16ی؛ ررسمیتعامالت غ يبرا

 يهاا  ساازمان و تفکار شاکل    يدر فضاا  اي رشاته  یاان م یتفعال ظر گرفت كهاز طرف دیگر باید در ن

 ینچنا  ،معتقد است [22]. مرجع [6]گیرد  یفرما شده است صورت م كه بر دانشگاه مدرن حکم يا رشته
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 یعلما  يهاا  رشته یسلسله مراتب یگاهجا واسطه بهاست كه  یتیثبات و قطع فاقد استقالل عمل، یتیفعال

 است.  شده ها داده به آن

 واحاوال  اوضااع در  یشرفتو پ یلتسه يبرا اي رشته یانكه پژوهش م دارد یم یانب ینچن [19]مرجع 

 یشایگان دانشاگاه م  یاسات دار ر كه عهاده  [18]مرجع است.  یشگامانِو پ يضرور یاربس یتفعال یكبشر 

كاه   یآموزشا  و یدستور كاار پژوهشا   یككه داشتن  كند یم یرتعب ینرا چن لومع یمل یادبوده، سند بن

ها و  پژوهش یناست و ا يعلوم ضرور یمل یادبن يها اكثر برنامه يو متنوع باشد، برا اي رشته یاناساساً م

 است.  یاساس یتكشورها حائز اهم يو بقا یاتح يها در درازمدت برا آموزش

اسات و  اي نیازمند بسترسازي سازمانی ویژه خود  رشته یانمهاي  یتفعالتوان گفت كه  یم درمجموع

ي قادیم كپای شاده از غارب در     هاا  دانشگاهیی كه داراي كاركردهاي سنتی مبتنی بر ها دانشگاهقطعاً با 

عاوض شاود تاا     هاا  دانشاگاه اي هاا ابتادا بایاد كااركرد      رشته یانمبنابراین براي استقبال از ؛ تضاد است

 ها ایجاد شود.  اي رشته یانمي براي ورود بسترساز

 

 گیری یجهنت -3

 ازآنجاكاه دهناد.   یما با توجه به كاركردي كه دارند ساختارهاي سازمانی خود را تشاکیل   ها دانشگاه

اي داشتن  رشته یانمنسبت به گذشته داراي تحوالت زیادي شده است و رویکرد  ها دانشگاهامروزه نقش 

 سااختار  در جامعاه نیازمناد   ماؤثر در كارآفرینی و تربیت نیروي انسانی  ها دانشگاهي اثرگذارآن  تبع بهو 

اسات و قطعااً باراي ورود باه بساترهاي       هاا  دانشاگاه و متفااوت باا كاركردهااي سانتی      ماؤثر سازمانی 

دهاد   یماي نشان  رشته یانماي ساختار سازمانی مناسب با آن ضروري است. ادبیات پژوهشی  رشته یانم

ت. نتایج پاژوهش  كه این ساختار سازمانی ویژه خود است و با ساختارهاي گذشته دانشگاهی متفاوت اس

كه سابب متحاول    فردي ی عوامل مدیریتی چه خرد و چه كالن، فرهنگی،طوركل بهحاضر نشان داد كه 

اي  رشاته  ي میان توسعه شود. یمي دانشگاهی هم در برنامه درسی و هم برنامه آموزشی ها برنامهساختن 

 بادون نجارهاي سازمانی اسات.  رفتار و ه رییتغیر اصالحات ساختاري، پذ انعطافچشم انداز  مستلزم یك

 شاوند،  فهمیده نمای  ها طرحشوند ضعیف هستند،  یی كه براي تغییر انجام میها بحث رویکرد سیستمی،

یرگاذاري مطلاوب باه كاار     تأثموجود براي  منابع شوند، ی شناخته نمیدرست بهها و عالیق جاري  یتفعال

شاوند و   كوچك و بزرگ كنار زده نمای  منابع، شوند اقدامات در نظر گرفته نمی نیبهترشوند،  گرفته نمی

ي هاا  چاارچوب البتاه الگوهاا و    شاوند.  اي كه تاداوم ناپذیرناد محادود مای     یهحاشهاي  پیامدها به تالش

كنند و بنابراین در  اي پیروي می رشته اي از اصول و موازین گفتمان میان رشته ساختاري و سازمانی میان

 هاي مختلف منحصر به موقعیت استفاده نمود.  ارها و شبکهتوان از ساخت هاي مختلف می موقعیت

 



232        هاي كنفرانس مجموعه مقاالت و سخنرانی 

 مراجع

ساااختار  يبازساااز (.1392یم )مار  ،روزگااار فاطماه.  شااهامت، .یدرضاااحم آراساته،  نااادر. شاهامت،   [1]

 ی،در علاوم انساان   اي رشاته  یاان مطالعات م .(ها شاخصبر  یدتأك)با  یها در آموزش عال اي رشته یانم

 55-78صص  ،21شماره 

 غالمرضاا  ناژاد،  ینحسا  یحااج  .یاد مج ي،عساگر  یعلا  نعمات الاه.   پور، یموس سولماز. ي،ادنورآب  [2]

دو  یاران. ا یدر نظاام دانشاگاه   یدر علوم انساان  اي رشته یانم یبرنامه درس یفیتك یابیارز (.1393)

 61-84صص  ،4شماره  ی،و عمل در برنامه درس یهفصلنامه نظر

[3] Braxton,J. and Hargens,L. (1996). Variation among academic disciplines:Analytival 

frameworks and research,In: J. C. Smart (Ed). Higher education:Handbook of theory 

and research (1-46). New York:Agathon Press  

 

[4] Clark,B.(1983). The higher education system:Academic organization in a cross-

national perspective,Berkeley:University of California Press  

[5] Eckel,P. and Kezar,A. (2003). Taking the reins:Institutional transformation in higher 

educa-tion. Westport,CT:Praeger Publishers  

[6] Klein,J. T. (2010). Creating interdisciplinary campus cultures:A model for strength 

and sustainability,Jossey-Bass Publication,San Francisco  

[7] Van der Velden,Gwen. (2006). Staff development for interdisciplinary 

programs,from(interdisciplinary learning and teaching in higher education,theory and 

practice,Edited by Balasbramanyam chandramohan and Stephen fallows,Publisged by 

Routledge,PP:76-83  

[8] Weidman, J. C. Twale, D. J. Stein, E. Leahy.(2001). Socialization of Graduate and 

Professional Students in Higher Education: A Perilous Passage? ASHE-ERIC Higher 

Education Report, Volume 28, Number 3. Jossey-Bass Higher and Adult Education 

Series. pp:1-138  

 

[9] Aldrich, H. and M. Ruef.(2006). Organizations Evolving, 2d ed. Thousand Oaks, CA: 

Sage (in press), Allen, The power of problem-based learning, Sterling: Stylus, PP. 3-11. 

Allied Health, No. 32, PP. 110-115  
[10] Arafat,NM. Shahimi,M.(2013). An exploratory of the intangible assets:Methods of 

measuring intellectual capital. Int J Human APPL Sci(IJHAS),2(2): pp:36-40  

[11] Becher,T.(1981). Towards a definition of disciplinary cultures. Studies in higher 

education,No. 6(2),PP. 109-122 

[12] Becher,T.(1994). The significance of disciplinary differences,Studies in higher 

education,19(2),PP:151-161 

[13] Biglan,A.(1973). The characteristics of subject matter in different academic 

areas,Journal of applied psychology,57(3)PP:195-203  

[14] Brint,S. G. et al.(2009). Expanding the social frame of 

knowledge:Interdisciplinary,Degree-Granting field in american colleges and 

universities. 1975-2000, Review of higher education,32(2), PP:155-183  



     233    ديملزومات و موانع ساختاري و نها -بخش سوم 

[15] Carlile, P. R.(2002). 'A Pragmatic View of Knowledge and Boundaries: Boundary 

Objects in New Product Development', Organization Science 13(4), PP: 442  

[16] Chen,K. H,Lin,C. W. Lin,B.(2011). Assessing the quality gap of intellectual capital in 

banks. Total qual mange,22(3): PP:239-303  

[17] Clark,B. R.(1989). The Academic Life,Small Worlds, Different Worlds, American 

Educational Research Association, Vol 18, Issue 5, PP:4-8  

[18] Coleman,M.(2004). Testimony to the congressional house appropriations 

subcommittee on the FY 2005 appropriations for the national science foundation. 

http://www. umich. edu/pres/speches/040325. nsf. html  

[19] Facilitating Interdisciplinary Research. Committee on Facilitating Interdisciplinary 

Research. Washington, D. C.: National Academies Press.,2004.  

[20] Feller,I.(2002). New organizations,old cultures:Strategy and implementation of 

interdisciplinary programs,Research evaluation,11,PP:109-116  

[21] Harris, Michael S. Holley, Karri. (2008). Constructing the Interdisciplinary Ivory 

Tower: The Planning of Interdisciplinary Spaces on University Campuses,Planning for 

Higher Education, v36, n3, pp:34-43  

[22] Holley,K. A.(2009). Understanding interdisciplinary challenges and opportunities in 

higher education,ASHE higher education report 

[23] Jaschik,Scott.(2008). New Look at the Impact of Diversity, Association for the Study 

of Higher Education (ASHE), December 19, Inside Higher Ed 

[24] Klein,J. T. and others(eds).(2001). Transdisciplinarity:Joint problem solving among 

science,Technology,and society. Basel:Birkhauser verlage  

[25] Klein,J. T.(2010). Interdisciplinary and the prospect pf complexity:the tests of 

theory,Issues in integrative studies,19,PP:43-57  

[26] Knight,P. T. (2000). The value of program-wide approach to assessment. Assessment 

and evaluation in higher education,25(3), PP:237-251  

[27] Levin,S. A.(1993). Science and sustainability,Ecol Appl,3,550-589  

[28] Martin-Jones,M.(2002). Power, prestige, and bilingualism: International perspectives 

on elite bilingual education,British library cataloguing in publication data  

[29] Mavrinac,M. A. (2005). Transformational Leadership: Peer Mentoring as a Values-

Based Learning Process,from portal: Libraries and the Academy,Volume 5, Number 3, 

pp. 391-404  

[30] Sá,C. M.(2007). Interdisciplinary strategies in U. S. research universities,Higher 

education,DO1 10. 1007/s 10734-007-9073-5  

[31] Tseng,C. James Goo,Y. J. (2005). Intellectual capital and corporate value in an 

emerging economy:Empirical study of taiwanes manufacturing. R & D Manage,35(2), 

PP:187-201  

[32] Winter,R.(2004). Contextualising the patchwork text:Addressing problems of 

coursework assessment in higher education. In R. Winter,J. Parker,and P. ovens,The 

patchwork text:A radical reassessment of coursework assignments. Innovations in 

education and teaching international special Issue,40(2),112-122 . 

 



234        هاي كنفرانس مجموعه مقاالت و سخنرانی 

 یک مطالعه کیفی پایه: ها در حوزه علوم ای رشته یانمموانع اقتصادی توسعه 
 اعظم معتمدی

 درسی دانشگاه شهید بهشتی تهران یزير برنامهدانشجوي دكتري 
Azammotamedi91@yahoo.com 

 

 چکیده

هاا در حاوزه علاوم در     اي رشاته  یاان م  توساعه هدف این پژوهش دست یافتن باه مواناع اقتصاادي    

ها از طریق مصاحبه باز بود.  دآوري یافتهجامع تهران است. روش پژوهش از نوع كیفی و گر يها دانشگاه

اي علاوم   رشاته  جامعه موردمطالعه اساتید حوزه علوم پایه و افرادي بودند كاه در زمیناه آماوزش میاان    

تحلیال  گیاري هدفمناد باود. در     گیري در این پژوهش تركیبای از نموناه   نظر بودند. روش نمونه صاحب

استفاده شد.  ي كدگذاري باز، محوري و انتخابی سه مرحله احصاء مضامین درمحتوا و  لیاز تحلها  یافته

هاي اكتشافی موانع اقتصادي با مقوالت عمده چون صانعت ناا پویاا باا مفااهیمی چاون        بر اساس یافته

بودن صنعت و ناكارآمدي پژوهش براي صنعت؛ و مقوله غیبت دانش  فاسد دیرپا، صنعت صنعت وابسته،

باردي   كوتااه  بخش خصوصی در اقتصااد،  رنگ كممفاهیمی مانند حضور  اقتصادي در اداره امور كشور با

 يهاا  شاركت   توساعه كاه   رساد  یما نظار   باه  نگاه به صنعت و سیاست اقتصادي معیوب شناخته شدند.

 ماؤثر از ایان مواناع    رفات  بارون در مراكز رشد براي  یزير برنامهعلم و فناوري و  يها پارکو  یانبن دانش

 باشد.
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 یبت دانش اقتصادي.غ ناپویا، صنعت ،اي رشته یانم پایه، علوم ي،اقتصاد نع،موا
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 مقدمه -1

در تماام جواماع محساوب     گذاران یاستساهداف  ینتر مهمیکی از  عنوان بهرشد و توسعه اقتصادي، 

 .شناسایی گاردد  ها آندفع موانع  يها راهبر رشد و توسعه و  مؤثرتا عوامل  شود یمشده و پیوسته تالش 

 اقتصادي نه در برخورداري از منابع مالی فراوان یاا مناابع طبیعای خادادادي،     رشد در دوران معاصر، اما

ي متفاوتی راهبردها ،توسعه درحالكشورهاي  در در گرو داشتن دانشی روزآمد و افکاري پویا است. بلکه

امی این راهبردها، علام و  ی آنچه مسلم است در تمول .كنند یمرا براي دستیابی به توسعه ملی پیشنهاد 

ین ضرورت تعامل دانشاگاه و صانعت باا توجاه باه      بنابرا .آیند یمتکنولوژي محور اصلی توسعه به شمار 

دانشاگاه یاا هماان     يهاا  صاادره  چراكهسریع علم و تکنولوژي امري روشن و بدیهی است  هاي یشرفتپ

ختاراع و اكتشااف و ناوآوري و    ا ینچنا  هام گونااگون و   هااي  یناه زمنیروي انسانی متخصص و ماهر در 

ایجااد   رو یان ازابخاش صانعت اسات.     يهاا  واردهگسترش دامنه علم و دانش با بخش بسایار مهمای از   

 .]4[بین این بخش داراي اهمیت به سزایی در توسعه ملی است مؤثرهماهنگی و ارتباط 

 اناد  وجود آوردهرا به مستمر و پویاي صنعت و دانشگاه سیکل مثبتی  ارتباط ،یافته توسعهدر كشورهاي 

همراه باا رشاد و    یافتهن توسعهدر كشورهاي  اما .یابند یمآن هر دو نهاد به رشد و توسعه دست  یلهوس بهكه 

 آورد یما را باه وجاود    يا تاازه تازه براي انسان، ضرورت ایجاد مشاغل  هاي یازمندينتوسعه شهرها و وجود 

و  حرفاه  آماوزش زنادگی،   منظاور  باه و وسایع كاه    متنوع تر،یادگیري بر نهاد یك عنوان بهكه  دانشگاه .[2]

تا هام   كارشدهاست باید نیروي انسانی ماهر و متخصص را ایجاد كند تا وارد بازار  یجادشدهااعطاي درجات 

رفع و وابستگی به جوامع خارجی كم شود. ولای   هاي یازمنديندر جامعه شدت یابد و هم  كار یمتقسفرایند 

عمده به انتقال دانش  طور بهوجود ندارد و دانشگاه  یافتهن توسعهدانشگاه در كشورهاي  ارتباط بین صنعت و

 .دهاد  یما به مقدار كافی را دارد، كار خود را انجام  یازموردنو صنعت كه توانایی تولید محصوالت  پردازد یم

 داشاتن  نگاه ي سارپا  است زیرا دولات بارا   تر یچیدهپاین كشورها ایجاد ارتباط بین این دو نهاد سخت و  در

صانعت را   یااز موردنكارشناساان   توانناد  ینما  ها دانشگاهصنایع مجبور به دادن یارانه است و از طرف دیگر 

یکای نیاز    .[7باود ] و شکننده خواهناد   پذیر یبآسین كشورهایی در تجارت جهانی بسیار چن تربیت كنند.

 ي روبرو است.در این زمینه با موانع زیاد توسعه درحالیك كشور  عنوان به

 یتوجه كمتحقیقات دانشگاهی،  هاي یاستباسراهبردي بخش صنعت  هاي یاستسعدم ارتباط میان 

از نتاایج تحقیقاات دانشاگاهی، عادم ثباات مادیریت در مراكاز صانعتی،          يبردار بهرهمراكز صنعتی به 

ی از مسائل و كالن پژوهشی كشور، شناخت ناكافی مراكز تحقیقات دانشگاه هاي یاستسبودن  نامناسب

مشکالت مراكز تحقیقات دانشگاهی با صنایع و باالخره عدم اعتماد مراكاز صانعتی باه كااربردي باودن      

دیگار   از .[6هساتند ] موانع توسعه روابط صانعت و دانشاگاه در ایاران     ینتر مهمتحقیقات دانشگاهی از 

 ،هاا  دانشاگاه زش محور بودن ایجاد و ارتقاي ارتباط بین دانشگاه و صنعت آمو هاي یتمحدودمشکالت و 
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محتاواي كیفای و مفیاد دوره     نباود  ،علمای  یئات هصنعتی در ارتقاي اعضاي  هاي یتفعالنکردن  منظور

درسی و نیازهاي صنعت، عدم توجه به بهسازي نیروي انسانی  يها برنامهضعیف میان  ارتباط كارآموزي،

عواملی كه باعث ایجااد   از .[1برد ]نام  در تحقیق و توسعه را گذاري یهسرماو گرایش نداشتن صنعت به 

به عدم تناسب بین ظرفیت پذیرش دانشجو و نیازهاي آتای   توان یماست  بازار كار و فاصله بین دانشگاه.

 یرمستقیمغ صورت بهنیز  یعوامل شغلی اشاره كرد. يها با مهارت، عدم تناسب محتواي آموزشی بازار كار

معیارهاي باال باراي انتخااب شاغل،     داشتن یافتن فرهنگ كاریابی،نبودن و رواج ن مشخص :یرگذارندتأث

 ینتاأم جهات   ها آنبا دانشگاه و دسترسی نداشتن فعاالن اقتصادي به  یالنالتحص فارغ  رابطهقطع شدن 

 تاوان  یما ین همچنا  .[13مشااغل ] متقاضیان  یادشدنز انبوه دانشجو در دانشگاه، جذب نیروي انسانی،

دانشاگاه و صانعت    ماؤثر موزش عالی و صنعت و نوآوري را جزء موانع ارتباط ضعف نظام سیستماتیك آ

را تركیبی از عناصار   ها سازمان دیدگاهی كل گرا، مثابه بهاین معنا كه یك دیدگاه سیستمی  به برشمرد.

قالب این نگرش هر یاك از   در .كنند یمی تلق ،اند آوردهی و بیولوژیکی كه یك كل را به وجود انسان فنی،

جزاء و عناصر متشکله سازمان در ارتباط با وظیفه و نقش خود در كلیات ساازمان ماورد ارزیاابی قارار      ا

 تاوان  ینما  شرایطی كه آموزش عالی و صنعت و نوآوري را دو جزء مجازا در نظار بگیاریم،    در .گیرند یم

 مطالعاه  اهی،ین گام اول ایجااد چناین دیادگ   بنابرا انتظار داشت تا یك دیدگاه سیستماتیك ایجاد شود.

در حال   تواناد  یمسیستمی  يها برنامهگام بعد تدوین  در یك سکه است. يدورو عنوان بهاین دو بخش 

شاده در   آموختاه  داناش طارف دیگار كااربردي نباودن      از باشاد.  دهنده یاريبسیاري از موانع و كاستی 

 یرگاذار تأثیان ماورد   در ا تاوان  یما در صنعت  ها پژوهشو عدم استفاده از نتایج  آموزش عالی مؤسسات

باودن   رناگ  كام و  جانباه  همهتولیت  يجا بهطرف دیگر پررنگ بودن نقش اجرایی دولت  از .[11باشد ]

در زمینه تربیات   ها دانشگاه كه یدرحال اي رشته یانمیاز صنعت به پژوهش ن ،ارتباط یندرا یزر برنامهنقش 

ر نباود تعامال كاافی باین صانعت و      نیرویی كه در این زمینه متخصص باشند ضعف جدي دارند نیاز د 

انساانی   هاي یهسرما هاي يتوانمندبه ضعف در توسعه  توان یماین میان  در .[10باشد ]دانشگاه اثرگذار 

 منظاور  باه  هاا  دانشگاهجو رقابتی میان  فقدان و آشنا به نیازهاي جامعه و صنعت اعم از دانشجو و شاغل،

و  هاا  یات ظرفد باناك جاامع اطالعااتی در ارتبااط باا      توسعه تعامالت با بخش صانعت و باالعکس، نباو   

كمرناگ اساتادان دانشاگاه در مراكاز و      نقش مستمر آن، یروزرسان بهدانشگاه و صنعت و  هاي يتوانمند

 .[8نمود ]تحقیق و توسعه بخش صنعت نیز اشاره  هاي یتهكم

س تحلیال مضامون،   سپ در این پژوهش از طریق رویکرد كیفی و با استفاده از روش مصاحبه باز و 

هدفمند و شامل اساتید علوم پایاه   یريگ نمونه مضامین موانع ارتباط صنعت و دانشگاه استخراج گردید.

 جامع تهران بود و تعداد آن بر اساس رسیدن به اشباع نظري مشخص گردید. يها دانشگاه
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 حاصل از پژوهش های یافته -2

است كه دانشگاه نقش حیااتی و كلیادي    شده هرفتیپذي ا گستردهامروزه این واقعیت در طیف بسیار 

كند. بخش اعظم و ملماوس ایان نقاش را بایاد در همکااري       جامعه بازي می فنّاورانهدر ایجاد تغییرات 

ها در گسترش مرزهاي دانش از طریق باازنگري ماداوم دساتاوردهاي فنای و      آن میرمستقیغمستقیم و 

، حال مساائل و رفاع نیازهااي اهاداف      توساعه  رحالد. در غالب كشورهاي پیشرفته و [6دانست ]علمی 

، حصول این مقصود در سایه اصالح بنیادي البته .اند دهیبخشتوسعه ملی را دانشگاه و دانشگاهیان تحقق 

ساوي داناش، داشاتن نیاروي انساانی آشانا        هااي آن باا حركات باه     دانشگاه و هماهنگ نمودن فعالیت

ین عامل در توسعه داناش و فنّااوري   بهتر .[15است ]ه میسر علمی پیچیده و فنّاوري پیشرفت كاررفته به

ی میسر نیست. مقایسه سادگ بهتربیت پژوهشگر و دانشمند است كه قطعاً بدون تخصیص اعتبارات مالی 

دهاد   ، اهمیت این امر را نشان میتوسعه درحالتعداد پژوهشگران و دانشمندان در كشورهاي پیشرفته و 

الوه بر تعداد دانشامندان و پژوهشاگران، عوامال متعادد دیگاري را باراي       ع [12مرجع ]. همچنین [3]

هاا تعاداد صانایع درگیار در      كه یکی از آن شمارد یبرمسنجش كمی و كیفی سطح علوم در یك كشور 

كاه بودجاه    دهاد كاه عاالوه بار ایان      ي كشورهاي پیشرفته نیز نشان مای ها تجربه استفاده از علم است.

ي ماالی از صانعت   ها نهیهزي بزرگ خود در ها پروژهباال است و در بسیاري از تحقیقات در این كشورها 

ایران صنعت متکی به واردات است. صنایع بزرگ مانند صنایع دارویای، شایمیایی و    در .رندیگ یمكمك 

اگار از ورود واردات باه ایان كشاور جلاوگیري شاود، هایچ         كه يطور به... همه وابسته به واردات است. 

عناوان یاك اصال     ي كشاورها باه   هماه ي قادر به ادامه فعالیت نخواهد باود. اگرچاه واردات در   ا كارخانه

اقتصادي وجود دارد ولی اقتصاد صرفاً متکی به واردات در چهارچوب اقتصادي یاك سیاسات اقتصاادي    

 غلط است.

خاش  در بسیاري از كشاورها ب »نظران داراي تجربه تحصیل در خارج از كشور  یکی از صاحب زعم به

كنند چراكه در این كشاورها باه دلیال جاو      اي را صنایع تقبل می رشته زیادي از تحقیقات پرهزینه میان

ي برتر به سامت  ها دهیاو براي جذب  رندیگ یمحاكم بر سیاست اقتصادي، صنایع در محیط رقابتی قرار 

كنناد.   وهشی را هم تقبل میي پژها نهیهزها هستند و در این راستا  ها رفته و خواهان ایده از آن دانشگاه

گذاران خصوصی، پول خاود را   در آمریکا به دلیل قوانین حاكم از طرف دولتمردان، سرمایه مثال عنوان به

 هساتند  ناچاار شود بناابراین   چون اگر این پول در بانك بماند از مقدار آن كم می گذارند ینم ها بانكدر 

ي ناو  ها دهیاي دانشگاه براي گرفتن ها شگاهیآزماها در  آن بنابراین گذاري كند. آن را براي چیزي سرمایه

در فرایناد اجاراي پاژوهش ساهمش را      دانشاگاه  دارد. دوطرفهین تبادل و تعامل سود ا شوند. حاضر می

در حاال حاضار میازان حمایات     » یگار دي نظر صاحباز نگاه «. برد یمو صنعت هم سهمش را  ردیگ یم

این است كاه صانایعی كاه در ایاران اسات       شیها علتکی از بخش خصوصی در تحقیقات كم است و ی
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بناابراین   اناد  نگرفتاه ها این دانش را از ماا   آن چون دانش وارداتی دارد و بنابراین به دانش ما نیاز ندارند.

 وجاه  چیه بهنظام تولید در این كشور »گر  صنعتاز نگاه یکی از اساتید «. كنند به ما اعتماد نمی وقت چیه

ي ا پاروژه بخواهد  اگر صنعت نیست، مقصر حرف است. اش همه ؛ ومسئوالن قرار نگرفته استموردتوجه 

حمایات   گار  صانعت در كشاورهاي دیگار    كه یدرصورت ي هنگفتی را تقبل كند، نهیهزرا انجام دهد باید 

و عدم نقادینگی دچاار ضاعف شاده اسات بایاد        ها میتحرصنعت و معدن ما به دلیل وجود  اگر شود. می

در شارایط كناونی    كاه  یدرصورتنیم كه این صنعت از زمین بلند شود و بتواند نیروي كار بگیرد.كمك ك

یاات و اداره كاار باشاد و    مال باید پاساخگوي بیماه،   گر صنعت كنند. نیروهایشان را تعدیل می ها كارخانه

را چنانچاه ورشکسات شاوم     گار  صانعت ها هم به سهم خودشاان خواهناد رساید ولای مان       ي آن همه

اي اسات كاه ماثالً اگار شاركتی       گوناه  خواهند كرد. حمایت دولت در كشورهاي دیگر باه  الخروج نوعمم

 شامارا دهاد ایان اسات كاه      كند اولین كاري كه بانك انجام مای  كار ینیزم بیستولید  نهیدرزمبخواهد 

كاار را  كه شما در آن شرح تولید و چگونگی  خواهد یمكند و از شما پروپوزال و بیزینس پلن  دعوت می

 اباد ی یماختصاص  گر صنعتیی كه اینجا به ها وام . سریع به شما وام خواهند داد.دیده یمدر آن توضیح 

دهند و كاارت اعتبااري باه شاما      به شما پیشنهاد زمین براي انجام فعالیت می آنجا ي زیاد است. بهرهبا 

دهناد   اولین كاري كه انجام مای اینجا  در تا موفق شوید. دیشو یمو همه جور حمایتی  ابدی یماختصاص 

و بهماان   میكنا  یما هی فاالن  ناد  را هاا  مهیجرشود كه اگر  كنند و تهدید هم می را جریمه می گر صنعت

 در شاود.  ي از او میریگ مچنیست و مدام  گر صنعتی قانون در اینجا در جهت حمایت از نوع به .میكن یم

 «.كنند را مرتبط به سیاست می زیچ همهاین كشور 

كشاور   مشاکالت  نیتار  بازرگ یکای از  »دیدگاه یکی از اساتید اقتصاد و فعاالن سیاسی كشاوري   از

ی دولات باه دالیلای    وقتا  ي بزرگ ما هم دولتی است.ها شركتي خصوصی است حتی ها شركتكمبود 

 هاا  دولات  مدنظري باید ساز یخصوصبنابراین  .میشو یمشود كامالً با بحران مواجه  دچار كمبود مالی می

البته واردات و مونتاژ در صنایع  ...همچنین صنایع وابسته به سوبسید نفت ما هم كمتر شود ؛ ور گیردقرا

كه چرا اقتصاد در كشور ما كامالً متکی به واردات اسات باه دلیال     ولی این افتد یم اتفاقي كشورها  همه

شاود   قتصادي سابب مای  این است كه سود دولت از واردات است و وجود این منافع و مافیا در سیستم ا

دیکته شده در ایران چه از قبل از انقالب و چاه در بعاد از    اقتصاد كه صنعت رشد الزمه را نداشته باشد.

ي درست اقتصادي نبوده است. متکی بودن صرف اقتصاد به نفات  ها چهارچوببر اساس  گاه چیهانقالب 

كاه چناد    باراي ایان   كارآمادِ روي  همواره سبب شده است كه هر مادیر و مسائولی كاه    بادآوردهو پول 

 گااه  چیها  كه يطور بهی بگذراند و برایش مخاطراتی ایجاد نشود این روند را ادامه داده راحت بهصباحی را 

باوده و   زیچ همهما همواره مسئول  دولت ی وجود نداشته است.بلندمدتي  برنامهبراي اقتصاد كشور هیچ 

بزرگ شدن دولت سیاسی هم است وقتای   البته است. رشد نکرده گاه چیهبخش خصوصی در این كشور 



     239    ديملزومات و موانع ساختاري و نها -بخش سوم 

تحت سیطره خود قرار دهد و ایان   شمارای كند و امرونهتواند به شما  دهد بهتر می دولت می شماراپول 

ي و نداشتن برنامه كالن در اقتصااد از جاناب دولات و جادا     ا خانه میتصورت ی شکل اداره كردن كشور به

صورت جداگانه و نبود نگارش سیساتمی در ایان     ی بهفرهنگ ي،صاداقت اجتماعی، هاي یستمسچرخیدن 

 «.زمینه باعث فلج بودن صنعت شده است

 درمجماوع  [14]در رابطه با ارتباط صنعت و دولت و دانشگاه مرجع  شده مطرحهاي  با توجه به مدل

توان متصور  میي كه در حال حاضر براي این ارتباط ا رابطهكه بهترین  رسد یمتوان گفت كه به نظر  می

ي كاه باراي   ا رابطهامروز بهترین  كه یدرحال( است. 1شد مدل سوسیالیستی این رابطه مطابق با شکل )

اسات. باه   [ 15مرجع ]( 3مدل )ي  رابطهكنند  ها توصیه می این ارتباط براي نسل سوم و چهارم دانشگاه

 نیتاأم و نهاد دانشاگاه و صانعت و   به دلیل دولتی بودن هر د «نیازهاي متقابل دوسویه[ »9]باور مرجع 

باه اراده   ها آنها از دالرهاي نفتی شکل نگرفته است. وجود و تداوم هر دو نهاد یا حذف و تغییر  مالی آن

ها فقط كاركردهاي حاداقلی خاود را    ها. در چنین وضعیتی آن دولت بستگی دارد نه خواست مستقل آن

 دهند. ي خود انجام نمیها تیظرفو  ها ییتوانارساندن و تالشی براي به حداكثر  گذارند یمبه نمایش 

اي در خاارج از كشاور    رشاته  ي میاان هاا  پاروژه  ناه یدرزماز دیدگاه یکی از اساتید علوم پایاه فعاال   

ي دانشگاه این است كه براي صنعت نگاه بلند بردتري داشته باشد و صنعت هم باید بلند بردتار   فهیوظ»

در ایاران روي   صانعت  در ایران حاكم نباوده اسات.   وقت چیهاهی است كه ین نگاه نگا ي كند.زیر برنامه

ي گاذار  هیسارما یه در ایران حال نگر اسات و بار روي آیناده    سرما كند. ي میگذار هیسرمامحصول مرده 

نیسات.   بلندمادت هم دلیلش این اسات كاه مادیریت در ایان كشاور مادیریت        ها وقتیشتر ب كند. نمی

شاوند و باه نتیجاه     هساتند هماه متوقاف مای     بلندمادت ي زیا ر برناماه ند مشکالتی كه در كشور نیازم

توان گفت صنعت به دلیل متکای باودن باه واردات صارف باه دنباال داناش         می درمجموع«. رسند ینم

متناسب با نیازهاي جامعاه   دشدهیتولدانشگاهی نیست و به بیانی به آن نیاز ندارد از نگاهی دیگر دانش 

و برخای هام    است؛ دشدهیتوله صرفاً دانش نظري است و برخی تکرار دانش و یا صنعت نیست. برخی ك

توان عنوان تولید دانش بر آن نهاد. در این راستا صنعت و دانشگاه نیاز به ساازمانی دارناد كاه     اصالً نمی

در  ها را به هم مرتبط سازد. این نکته را هم باید افزود كاه  نیاز صنعت و توانایی دانشگاه را شناخته و آن

روز نباودن   شاود. یکای از عوامال باه     در تعامل با صنعت مطرح مای  ها پروژهحال حاضر درصد پایینی از 

ي جدیاد و  هاا  يفنّااور یعنی به سراغ  هاي دانشگاهی است؛ صنایع كشور و عدم اطالع صنعت از پژوهش

خاود   داشت و این خودبه روز باشند ناچار نیاز به دانش روز خواهند ها به . چنانچه آنروند ینمبازار جدید 

ها هام در ایان    دهد. البته ضعف علمی دانشگاه علمی پیوند می دكنندگانیتولها را به دانشگاه یا سایر  آن

است. به دلیل پشاتیبانی   علت نیا بهارتباط نیست. همچنین دولتی بودن صنایع كشور نیز مزید  قضیه بی

شده كه دلیال   داشته نگهو توسعه بسیار ضعیف  ، بخش تحقیقعیصناقوي مالی دولت و عدم رقابت بین 
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 اصلی آن عدم احساس نیاز به این بخش و نیز عدم فهم درست ارزش تحقیق در پیشرفت صنعت اسات؛ 

بنابراین در بخش مدیریت دولتی نیازمند یك نگاه بلندبرد و دوربرد هستیم. الزمه این كار این است كاه  

 حضورداشاته گیاري كاالن    ي تصامیم هاا  پستات فرمایشی در مدیرانی شایسته و بدون توسل به انتصاب

 باشند.

 

   

      
 

 [14مرجع ]نعت: ارتباط دولت و دانشگاه و ص يها مدل   1شکل 

 

تواند در این زمینه وجاود   هایی اساسی و مهم كه می رسد كه در حال حاضر یکی از برنامه به نظر می

هاي علمی را ارزیاابی   هاي علمی گروه توانند توانایی طرف می هایی است كه ازیك جود رابطداشته باشد و

دانناد و در اختیاار دانشاگاهیان     كنند و از سوي دیگر اطالعات مربوط به نیازهاي جامعه و صنعت را می

معاه  هااي علمای دانشاگاهیان باراي حال مشاکالت جا       هایی تعداد پروژه گذارند. باوجود چنین رابط می

بینند و  یابد. همچنین تربیت دانشجویانی كه از طرف صنعت وارد دانشگاه شده و آموزش می افزایش می

توانناد هماواره    اي می كرده تواند مؤثر باشد. چنین نیروهاي تحصیل گردند، نیز می دوباره به صنعت برمی

اي  عنوان دانشجویان بورسیه توانند تحت ارتباط بین دانشگاه و صنعت را حفظ كنند. این دانشجویان می

از محل خدمت خود و جذب پژوهش محور وارد دانشگاه شده تا با بازگشت با محل خدمت اولیه بتوانند 

یجااد محایط مناساب    ا ،یاان بن داناش براي ورود به اقتصااد   درهرصورت هاي دوگانه برقرار سازند. ارتباط

و  گاذاري  یهسارما  آزاد، تجاارت  تقااء بازارهاا،  در ایجاد محیط مناسب براي ار دولت اقتصادي الزم است.

از انتقاال   يمند بهرهیی یك اقتصاد در توانا .كند یمرا ایفا  يا مالحظه قابل نقش انگیزشی كارا، يها نظام
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ین بناابرا  به سطح توساعه سارمایه انساانی و نارخ انباشات آن بساتگی دارد.       المللی ینبدانش در سطح 

كاه بار فرایناد     هاایی  یرسااخت زاملی نظیر كارایی بازارهاي سرمایه و و تقویت عو گذاري یهسرماتشویق 

 ،یاان بن داناش در اقتصاد  درهرصورتدر این زمینه اثرگذار باشد.  تواند یماست  مؤثرتولید و اشاعه دانش 

یع و مصارف اطالعاات و   توز مرتبط با تولید، يها بخشو  كند یمتغییر  یطوركل بهي اقتصادي ساختارها

 .یاباد  یما اهمیات   يافزار نرمو  يافزار سختو تولید فناوري اعم از  آموزش تحقیق و توسعه،دانش یعنی 

یع و مصارف ماوارد اولیاه و نیاز سارمایه فیزیکای       توز مرتبط با تولید، يها بخشین در حالی است كه ا

 .دهند یم از دستاهمیت نسبی خود را  یجتدر به

 يهاا  فرصات و خاالق و داراي   منعطاف  افاراد مااهر،  از  گرفته شکل يا جامعه یانبن دانشدر اقتصاد 

 اي یلهوسا اقتصاد و تعامل با اقتصاد جهانی  المللی ینب یريگ جهت آموزشی كیفی باال هستند وجود دارد.

بااالي   حجام  براي تولید یا جذب دانش است كه فرایناد تولیاد یاك اقتصااد را متحاول و پویاا ساازد.       

یك اقتصااد توانساته اسات زمیناه      ،المللی ینب ازنظراست كه مستقیم خارجی گویاي آن  گذاري یهسرما

باا   یاه پا داناش ي اقتصادها پیشرفت دانش، با انتقال دانش را فراهم كند و در مسیر صحیحی پیش برود.

خواهد شد و تولید و اشتغال در صنایع و فنااوري   یع و كاربرد دانش وابستهتوز شدت بیشتري به تولید،

بخش آموزش و ارتباطاات حتای داراي    ازجملهو بخش خدمات متکی به دانش  رشد كرده سرعت بهباال 

گذاري بخش خصوصی و ناتوانی ارتباط آن با جامعاه   نقص سرمایه نهیزمدر  خواهند بود. تري یعسررشد 

تواند در این زمینه مؤثر باشد. از دیدگاه معاون علم و فناوري دفتر  بنیان می هاي دانش دانشگاهی شركت

ها براي جبران نبود یك اقتصاد پویا در بخش خصوصی ناكاافی   جمهوري هنوز تعداد این شركتریاست 

بنیاان   هااي داناش   است و باید گسترش یابند. مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند با ایجاد شركت

هاا و دیگار واحادهاي دولتای و ماابقی آن متعلاق باه         % ساهم آن متعلاق باه دانشاگاه    49كه حاداكثر  

 و دانشجویان و سهامداران بخش خصوصی است، تحقیقات خود را تجاري سازند. لمیع یئته
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 اي علوم رشته از موانع اقتصادي آموزش میان شده استخراجین مضام   1جدول 

 تم فراگیر نشانگرها مفاهیم مقوالت عمده

 

 

 صنعت

 نا پویا

 صنعت وابسته
دانش آن به وجود صنعت كامالً وارداتی و مونتاژ و عدم وابستگی 

 ي بومی نهیزم

موانع 

 اقتصادي

 صنعت دیرپا
صنعت جهانی حركت نکردن صنعت و عقب  موازات بههمپا نبودن و 

 المللی و نبود سفارش تربیت دانشجو در آن زمینه ماندن از بازار بین

 

 فاسد بودن صنعت
یی به برخی افراد در مجوزهاي موجود در بخش صنایع و ها رانتوجود 

 ردات صنعتبخش وا

 

ناكارآمدي پژوهش براي 

 صنعت

باال نبودن سطح آموزش و پژوهش و نبود یك نگاه بلند برد در 

 دانشگاه براي صنعت

 

غیبت دانش 

اقتصادي در اداره 

 امور

بخش  رنگ كمحضور 

 خصوصی در اقتصاد
 ناچیز بودن سهم بخش خصوصی در اقتصاد كشور

كوتاه بردي نگاه به 

 صنعت

و حمایت گر و تصمیمات  بلندمدتتولید و نگاه  نظام هبعدم توجه 

 كالن براي صنعت آینده گر از طرف دولت

 سیاست اقتصادي

 معیوب

 ي اقتصاديها چهارچوبي دولت بر اساس ها تیفعالانجام نگرفتن 

و متکی بودن صرف اقتصاد به نفت و وجود منافع حاصل از واردات 

 م اقتصاديبراي فعاالن دولتی و مافیا در سیست

 

گیازه  ان رود مای دارند انتظار  بنیان دانشكه محصوالت  هایی شركت هاي مأموریتبا توجه به اهداف و 

تار از هماه توجاه باه      فراهم آید، اما شاید مهم اي رشته یانم هاي یتفعالخوبی جهت بسترسازي توسعه 

وجاود مراكاز   » نظاران  صاحباز از دیدگاه یکی  اي و چگونگی اجراي آن باشد. رشته مفهوم آموزش میان

در وضعیت كنونی هنوز نتوانسته نقش مهمی را در این زمینه ایفا نماید. شاید به این  ها دانشگاهرشد در 

است كاه قبال از ایفااي نقاش     دلیل كه مشکل جاي دیگري است و آن فقدان وجود مراكز استارت آپ 

مراكاز   ها یدهاندن ابعد از پرور پخته شوند؛ و در آنمختلف  خالق در موضوعات هاي ایدهمراكز رشد باید 

باید در نظر داشات كاه باراي ورود     درهرصورت«. كننده داشته باشند رشد وارد عمل شده و نقش كمك

خلاق و ورود   هاا  آن ینتار  مهام را در نظار داشات كاه از     هایی یژگیوباید  یانبن دانشبه اقتصاد  تر يجد

 هااي  یاده ابستگی به میزان خلاق   یانبن دانشدانش در اقتصاد  ايه یهپارشد  قطعاً جدید است. هاي یدها

جدیاد در داخال    هاي یدهاي خلق برا جدید از خارج دارد. هاي یدهاجدید در داخل كشور و آزادي ورود 

( فراهم شاود  R & Dتوسعه )تحقیقاتی و پژوهشی و تحقیق و  هاي یتفعالكشور باید محیط براي انجام 

 در نو و شناسایی حق مالکیت معنوي مدنظر قارار گیارد.   هاي یدهابراي حمایت از و شرایط قانونی الزم 

چنین شرایطی باید در نظر داشته باشیم كه شرایط ورود بهترین و مستعدترین دانشجویان را در حاوزه  

 اناد  كردهایجاد كنیم و سعی در جذب نخبگانی كه به دالیلی مهاجرت  ییها عرصهعلوم پایه و در چنین 

 ته باشیم.داش
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 گیری یجهنت -3

از مطالعه در زمیناه عادم    شده حاصلو موانع  آمده دست بهبا بررسی رابطه دانشگاه و صنعت و نتایج 

ها در حوزه علوم پایه و نقش صنعت موجود در این زمینه توجه ویژه هم باه حاوزه    اي رشته یانمتوسعه 

ی مفااهیم  تماام  .نمایاد  یما دي در حاوزه علاوم جا    اي رشاته  یاان م هااي  یات فعالصنعت و هام توساعه   

موجاود باا یاك مادیریت      يخألهاا كه رفع این موانع نیازمند زمان است تا  دهد یمنشان  شده استخراج

براي این ضعف ارتباط باین دانشاگاه و صانعت     توان یمراهکارهایی وجود دارد كه  اما .پر گرددتوانمند 

 شود یماز كشورهاي دیگر در ایران نیز اجرا همچون بسیاري  ها طرحپیشنهاد داد كه در حال حاضر این 

از طارف دیگار بایاد در نظار      هساتند.  المللای  ینب يها شاخصبر اساس  ها یزير برنامهكه البته نیازمند 

ي گاذار  هادف  ساپس  ،كنناد  یما ي زیا ر برناماه ي نوین بسته به نیاز خود براي علام  ها جامعهداشت كه 

ي كوتااه  هاا  يزیا ر برناماه در  گااه  راهباري(، بلندمادت ) ي هاا  برنامهگاه در  ها يگذار هدفین ا .كنند یم

كاه بایاد در چاارچوب     شاود  یما نمایاان   مادت  كوتااه ي هاا  يزیا ر برنامهي( و گاه در ا مدت )توسعه انیم

 جامعاه  ازیا نین وظیفه دولت است كه بسته باه  ا قرار گیرد. موردتوجهي ملی كشورها ها يگذار استیس

علاوم   ژهیو بهي راهبردي براي حوزه علوم ها يزیر برنامهداشته باشد.  يگذار هدفبراي علم و توسعه ملی 

ي كاه هادف غاایی آن همگرایای علام و فنااوري اسات را در هماین         ا رشته انیمپایه مبتنی بر رویکرد 

یهی است كاه در ساطح خردتار    بد ملی صورت پذیرد. در سطح ها يزیر برنامهچارچوب درک كند و این 

ي در بخش دولتای بایاد ایان    گذار استیسي جهت توسعه علمی معنا دارد. گذار هدفي و زیر برنامههم 

آن كاار   ناه یدرزمهدفی ندارد و همچنین كسانی كه  خود يخود بهداشته باشد كه علم  مدنظرموضوع را 

به دنبال منافع شخصی خود هستند بنابراین بخش دولتی بایاد بپاذیرد كاه ایان مسائولیت را       كنند یم

ي مختلاف  هاا  اهارم ي خود را در جهت حفظ منافع ملی انجاام دهاد و باا    ها يگذار ستایستقبل كند و 

 ي متخصصان را به این سمت سوق دهد.ها تیفعالمادي و معنوي 
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 چکیده

ها  یتاولویه و مشخص نبودن در حوزه علوم پا اي رشته یانم یکردموانع روهدف این پژوهش بررسی 

 يو گاردآور  یفیروش پژوهش از نوع كاست.  جامع تهران يها ها در دانشگاه آنبر اساس میزان فراوانی 

 ینهبودند كه در زم يو افراد یهحوزه علوم پا یدمصاحبه باز بود. جامعه موردمطالعه اسات یقاز طر ها فتهیا

هااي   یافتاه ،هدفمند باود.  یريگ نمونهروش  پژوهش یننظر بودند در ا علوم صاحب اي رشته یانم رویکرد

نیاازي   یبنگاه به صنعت،  پژوهش نشان داد كه فقر روابط تعاملی،فقر بودجه، صنعت وابسته، كوتاه بردي

ساازي   انگیزگای دانشجویان،ناشاکیبایی در علام و یکساان     یبا گیري كوتاه بارد،   یمتصمبه دانش علمی، 

رسد كه  یمها قرار دارند. به نظر  یفراوان، تفکر بسته علمی و ارزیابی نادرست علمی، در باالترین ها مشوق

از این موانع الزم است كه سااختار   رفت برونرد و براي دا ها دانشگاهغالب این موانع ریشه در ناكاركردي 

   تغییر یابد. ها دانشگاهكاركردي 

 

 هاکلیدواژه

 اي، علوم پایه، دانشگاه.   رشته یانمموانع، 
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 مقدمه -1

 اي رشته یانم یکردشده است؛ و امروزه رو گفته یاربس یکردرو یناز محاسن ا اي رشته یانم یاتدر ادب

شركت در  [8]مرجع شده است.  شناخته یافته توسعه يدر كشورها یدر آموزش عالالزام  یكعنوان  به

در تحول  یعامل [9] ، مرجععملکرد نوآورانه و خالقانه یشدر علوم را افزا اي رشته یانم یتفعال

گسترش  یتتقویح، همراه با دانش صر یكسب دانش و مهارت ضمن [10]یان، مرجع بن-علم هاي يفناور

 [12] و[11] ی، مراجعو خصوص یو دولت یصنعت يها ها و بخش سازمان یرژوهان با ساپ روابط دانش

از  دانند یها م اي رشته یانم یايرا از مزا يانتقاد ینشب یتو بسط ظرف یلیو پرورش تفکر تحل توسعه

كه اساساً  یو آموزش یدستور كار پژوهش یككه داشتن  دارد یم یانب [13]مرجع  یگرطرف د

باوجود  كلیطور است. به يعلوم ضرور یمل یادبن يها اكثر برنامه يو متنوع باشد، برا اي رشته یانم

دهنده  نشان ینهزم ینگسترده موجود در ا یاتمتصور است اما ادب یکردرو ینا يكه برا یاريبس یايمزا

دارد وجود  یاديز یاربس يها چون دانشگاه چالش يدر نهاد یکردرو یننمودن ا یادهاست كه در پ ینا

 شود.  یم یلبه موانع تبد ها یتو موقع یطها بسته به شرا چالش ینا یكه گاه

و اعتبار بخش؛ ساختار  گذار یهرشته محور مجامع سرما يساختارها ییفرما حکم [14]مرجع 

 یدتأك یریتی؛و مد يدر سازمان ادار یريپذ فقدان انعطاف یابی؛ارزش هاي یهو رو یابیحاكم بر ارز يا رشته

 ی؛ مرجعدر سطح كارشناس اي رشته یانم يها در آموزش قبل از دانشگاه؛ نبود درس ییخصص گرابر ت

نقص در  [8]ی؛ مرجعفرهنگ ينبود اصالح ساختارها[ 16] ی؛ مرجعو فرهنگ یمالیریتی، موانع مد [15]

دارند.  یم اي ها بیان رشته یانمموانع  ازجملهي ادار -ی و عمل یفرهنگ-یاجتماعی، شناخت عناصر معرفت

 ؛خارج از دانشگاه هاي یتمرتبط به اشخاص؛ محدود یطی؛ محدودیتمح هاي یتمحدود ]3[مرجع 

صنعت و  یازهايكارآمد؛ عدم توجه به ن ییاجرا يسازوكارها یجادفقدان منابع الزم جهت ا ]2]مرجع 

جهت اعمال  یو تجربه كاف سازي يتجار يكارشناسان مجرب برا یا علمی یئته يجامعه؛ فقدان اعضا

 یتواسطه محدود به یقاتیتحق يقراردادها یرشبه پذ یلو توسعه؛ عدم تما یقمتمركز تحق دیریتم

و  گذاران یهسرما یانم یارتباط يها دانشگاه؛ عدم وجود شبکه یستمو عدم انعطاف س یبوروكراس ی؛زمان

اتخاذ راهبردها و  یگونگفقدان چ یخی؛الگو و تجربه تار یكفقدان  ]4[؛ مرجع صنعت یفعاالن دانشگاه

مشکالت موجود بر سر راه  در كناریان، دانشجو یلیو افت تحص يكار شدن،كم یزهراهکارها؛ كم انگ

افراد  یانفقدان تعامل م ]5[؛ مرجع و پژوهش یقبودن بودجه سرانه تحق یینو پا علمی یئتجذب ه

موجود در حوزه فرهنگ  يخألها ی،كالن علم هاي گذاري یاستمختلف، عدم س يها فعال در رشته

خوددارند،  ي فراتر از رشته یديكه د يافراد یافتن تعامل و زبان مشترک، وجودعدم  یمی،ت يكار

زمان اندک ی، دپارتمان يوجود مرزها متخصص، یرويمطالعه و ن یازموردن یزاتفقدان امکانات و تجه

 یرتفاوت در نحوه تفسپذیري،  یسكبه ر یلعدم تما اعتماد، یجادو ا يهمکار يها توسعه روش يبرا
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 یجچاپ و انتشار نتای، شناس در روش یريپذ رتبه و انعطاف یعموانع ترف ها، داده یلتحل یندفرا رها د داده

  .اند كردهها معرفی  ايرشتهموانع میان ازجملهي را ا رشته یناامناحساس  پژوهش،

به موقعیت است و بنابراین این موانع اي بسیار وابسته  رشته یانمبدیهی است كه موانع پیش روي 

تواند متفاوت باشد. در این پژوهش از طریق  یمزمینه مطالعه و حوزه مطالعاتی چیست  كه ینابسته به 

تحلیل مضمون، مضامین موانع رویکرد  و سپسرویکرد كیفی و با استفاده از روش مصاحبه باز 

گیري فراوانی هر مضمون مشخص گردید. نمونهاي در حوزه علوم پایه استخراج گردید و  رشته یانم

ي جامع تهران بود و تعداد آن بر اساس رسیدن به اشباع ها دانشگاههدفمند و شامل اساتید علوم پایه 

  نظري مشخص گردید.

 

 ای در حوزه علوم پایه  رشته یانمموانع رویکرد  -2

عااً باا سااختار رشاته محاور      ي آموزشی نیازمند ساختاري است كه قط یطهحاي براي هر  رشته یانم

ي هاا  چالشیی كه كامالً رشته محور هستند ها دانشگاهاي ها در  رشته یانممتفاوت است. در پیاده شدن 

مانع و یا عامل تسهیل گر  عنوان به آنچهزیادي وجود دارد. در بعضی موارد با این مسئله مواجهیم كه آیا 

ي ها پژوهشقطعاً اگر افراد پس از  عامل تسهیل گر است. شوند واقعاً یك مانع و یا یم مطرح یك فرایند،

به ایان مواناع و عوامال دسات پیادا نماوده و در اختیاار دیگاران قارار دهناد، بسایار             شده انجامعملی 

حاال در اكثار ادبیااتی كاه      ینبااذهنی و نظري به بیان موارد پردازند.  طور بهاز آن است كه  ارزشمندتر

كه  اند كردههایی را ارائه  یتفعال و ها، یمش خطود دارد، افراد معموالً ساختارها، اي وج رشته یانمراجع به 

بر اساس داناش و   ها آنیشنهادهاي پاي هستند و  رشته یانمكننده فعالیت  یلتسهمانع یا  اند بودهمعتقد 

در ایان   اسات.  تار  پررنگدر ایران  یژهو بهتجربه شخصی بوده است، نه مطالعه سیستماتیك. این موضوع 

ین موانع مضام تحلیل مضمون، و سپسپژوهش از طریق رویکرد كیفی و با استفاده از روش مصاحبه باز 

اي در حوزه علاوم پایاه اساتخراج گردیاد و فراوانای هار مضامون مشاخص گردیاد.           رشته یانمرویکرد 

آن بر اساس رسیدن  ي جامع تهران بود و تعدادها دانشگاهیري هدفمند و شامل اساتید علوم پایه گ نمونه

   به اشباع نظري مشخص گردید.
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 ها موانع در مصاحبه میتعداد تکرار مفاه   1جدول 

 تم فراگیر مفاهیم تعداد تکرار

 فقر بودجه 15

ی
موانع پژوهش

 

 فقر ابزاري  6

 نیازي از دانش علمی بی 11

 انزواي داخلی علمی 4

 انزواي خارجی علمی 5

 در تعامالتنبود حمایت الزم  4

 نقش فانتزي پژوهش 5

 هدفی پژوهش بی 6

 نبود حقوق مالکی براي پژوهشگر 4

 نبود اصالح ساختار در مقطع كارشناسی 8

ی
موانع آموزش

 

 برنامه درسی ناكارآمد تحصیالت تکمیلی 6

 نبود تعامل دپارتمانی 4

 صنعت وابسته 14

ي
صاد

موانع اقت
 
 صنعت دیرپا 8

 ن صنعتفاسد بود 4

 ناكارآمدي پژوهش براي صنعت 3

 رنگ بخش خصوصی در اقتصاد حضور كم 6

 كوتاه بردي نگاه به صنعت 12

 سیاست اقتصادي 6

 معیوب

 هاي كوتاه برد گیري تصمیم 11

ی
موانع مدیریت

 

 ناهماهنگی اصالح ساختار 7

 اي مدیریت وقفه 4

 فقدان شایستگی در مدیریت 7

 تصابیمدیریت ان 9

 نبود برنامه در ساختار 7

موانع برنامه
 

ي
ریز

 

 اند نبودن جذب دانشجو نظام 8

 ها تلف شدن پژوهانه 5

 اي نظام آموزشی ساختار جزیره 7

 ساختار متکی به فرد 6

 ها سازي مشوق یکسان 10

ن
موانع آیی

 
نامه
 

ي
ا

 

 ارزیابی نادرست علمی 9

 اي نامه سازي آیین یکسان 5

 بود رقابتن 7

 ساختار بوروكراتیك 9

 نبود استقالل در جامعه علمی 6
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 تحركی سازمانی بی 5

 رخوت در محیط علمی 6

ي
موانع توسعه فرد

-
ی

اجتماع
 

 تفکر بسته علمی 9

 محیط غیر محرک 3

 فقر روابط تعاملی 18

 ناشکیبایی در علم 10

 انگیزگی دانشجویان بی 11

 یدانگیزگی اسات بی 3

 

 یتعاامل توان گفت كه به ترتیب فقر روابط  یممیزان دفعات تکرار مفاهیم  ( و از1با توجه به جدول )

بردي نگااه   كوتاه نفر( رتبه سوم؛ 14وابسته ) صنعت نفر( رتبه دوم؛ 15بودجه ) فقر نفر( رتبه اول؛ 18)

انگیزگای   یبا وتااه بارد،   گیاري ك  یمتصام نیاازي باه داناش علمای،      یب چهارم؛ ( رتبهنفر 12صنعت )به 

نفار( رتباه ششام؛     10ها ) مشوقسازي  نفر( در رتبه پنجم؛ ناشکیبایی در علم و یکسان 11) یاندانشجو

فقار تعااملی    اگرچاه ها قرار دارند.  یفراواننفر( در باالترین  9) یعلمتفکر بسته علمی و ارزیابی نادرست 

بر این عقیده بودند كه چنانچاه مشاکالت سااختاري     نظران صاحبها قرار دارند اما اكثر  یفراواندر صدر 

در زمیناه فقار بودجاه باه ویاژه در       موجود برطرف گردد، فقر تعااملی آناان نیاز برطارف خواهاد شاد.      

هاي سطح باال  يفناوروابسته به  چراكهاست  تر پررنگیی كه خود یك فیلد آموزشی دارند بسیار ها رشته

وجاود نادارد. صانعت وابساته و كوتااه باردي باه صانعت و         هاا   يفنااور هستند كه در كشاور ماا ایان    

  گیري كوتاه برد نیز ریشه در مدیریت راهبردي در این كشور دارند. یمتصم

ي توانمناد و البتاه   هاا  تیریماد این واقعیت را باید پذیرفت كه اصالح ساختار و رفع مواناع نیازمناد   

ي هاا وابساته باه سااختارهاي درونای و      ا رشته انیمرفع موانع و اصالح ساختار  ازآنجاكهي است. ا حرفه

؛ ي نهادهااي علمای و غیرعلمای دارد   هاا  تیریماد بیرونی نهاد دانشگاهی است بنابراین بسیار وابسته به 

مبتنای بار    سات یبا یما ي در كلیه ساطوح كاالن و خارد و علمای و غیرعلمای      ا حرفهبنابراین مدیریت 

متقابال   ریتاأث بار یکادیگر    شادت  بهاین دو مدیریت  شایستگی باشد. در ایران با توجه به وضعیت حاكم

ر در آن زماان و  ي علمای كشاو  هاا  پژوهشرئیس كمسیون علوم پایه شوراي  ]6[دارند. از دیدگاه مرجع

ي هاا  يریا گ میتصام ی علمای در  كارشناسا  مجله فیزیك نشر دانشگاهی و ماهناماه نجاوم،   رمسئولیمد

و  هاا  دادهي خاود احتیااج باه    هاا  يریا گ میتصمعه براي است. به باور او مدیران جام مؤثرسیاسی بسیار 

. فرض ایان  كند یمي علمی هستند. تقسیم وظایف در دنیاي پیچیده امروز هم همین را اقتضا ها لیتحل

ي سیاسای  ریا گ میتصام اماا هار    ناه است اما سیاست  ها نشیبو  ها ارزشاست كه علم مصون از دخالت 

در اسات چاه    آماده  دسات  باه ي سیاسای  هاا  ارزشمستقل از  یی است كهها لیتحلمبتنی بر اطالعات و 

كاه طبیعتااً نتاایج علمای یاا       ردیا گ یمرا به عهده  مدار استیسدانشمند و تحلیلگر نقش  صورت یراینغ
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ي سیاسای  هاا  میتصام فاقد ارزش علمی است و اگر مبناي  دیآ یمیی كه از این طریق به دست ها لیتحل

كه تحلیل گران جامعه در تحلیال   میده یماجازه  متأسفانه. انجامد یمي اشتباه ها استیسقرار بگیرد به 

ي اطالعاات فیلتار سیاسای باه كاار      آور جمعو برداشت علمی خود اعمال سیاست كنند. براي نمونه در 

را  هاا  برداشات اما سیاساتمدار ماا ایان    ؛ ردیپذ یمي سیاسی انجام ها فرض يبرمبنا ها استنتاجیا  رود یم

ي این اطالعات ناصاحیح تصامیم سیاسای بگیارد. در اینجاا وظیفاه       برمبنا خواهد یم و انگارد یمعلمی 

سیاستمداران است كه به خاطر منافع خود اجازه ندهند دانشمندان و تحلیل گران نقش سیاساتمدار را  

  بازي كنند. این سیاست زدگی باعث بسیاري از ضررهاي اجتماعی براي ما شده است.

ر دهه بعد از انقالب اسالمی در ایران روند غالاب انتخااب مادیریت ناه بار      از طرف دیگر در این چها

ي بلکه بر اساس تعصبات عقیدتی و یك نگاه امنیتای باوده اسات كاه خاود عامال       ا حرفهاساس مهارت 

متقابال باین مادیریت علمای و      ریتاأث مدیریت انتصابی ایان   درهرصورت. ]1[بسیاري از مشکالت است

به حوزه مدیریت مرتبط است در  ینوع بهیزي در ساختار نیز كه ر برنامه. نبود دكن یمی را تشدید رعلمیغ

اي باه آن توجاه ویاژه نماود.      رشاته  یانمهاي  یتفعالرسد كه باید در  یمرتبه چهارم قرار دارد و به نظر 

 قرارگرفتاه اسات و در   موردتوجاه اي اقادامات زیاادي    رشاته  یانمهاي  یتفعالتوجه به   ینهزماگرچه در 

یزي مدیریت كشور و وزارتخانه نیز به آن توجه شاده  ر برنامهي چهارم و پنجم توسعه و سازمان ها برنامه

از  گرفتاه  انجاام اقادامات   نظاران  صااحب است و اهمیت آن براي مسئوالن امر پررنگ است اما از دیدگاه 

نیسات.   هاا  نشاکده داروي برنامه اصولی در سطوح مختلف چه در سطح وزارتخانه و چه دانشاگاه و چاه   

هااي خاود را از دو بعاد كمای و      یتفعالآورد تا دانشگاه تصویر فعلی  یمیزي این امکان را فراهم ر برنامه

اي در حاوزه   رشاته  یاان مهاي  یتفعالكیفی مورد تحلیل قرار داده و فهم كاملی از وظایف خود در زمینه 

انشگاه در این زمینه را دریابد و راهکارها و آینده د حركت یرمسي آتی و ها افقعلوم به دست آورد و نیز 

یی را باراي  هاا  فرصات یی عملی جهت دستیابی به اهاداف برناماه مشاخص نماوده و شارایط و      ها برنامه

   فراهم آورند. علمی یئتهدانشجویان و اعضاي 

یبایی در علم و تفکر بساته علمای مارتبط باه     ناشک ،ها مشوقسازي  انگیزگی دانشجویان و یکسان یب

اي یك فعالیت گروهی است  رشته توان گفت كه پژوهش میان یمامعه پژوهشگران است. در این زمینه ج

یعنی تفاوت میازان قادرت و اقتادار رهبار تایم باا       ؛ هاي گروهی مسئله قدرت مطرح است و در فعالیت

تعداد افراد بنابراین باید بین ؛ ي براي كل پژوهش ایجاد كندها يریگ جهتتواند  اكثریت اعضاي گروه می

دفتار گساترش و    ركلیماد ي یکای از اعضااي پیشاین     گفتاه یك تعادل ایجاد شاود. باه    كننده شركت

ي هاا  گاروه اي هاا شاد بسایاري از     رشته بحث از میان كه یهنگامدر كشور ما » ي آموزش عالیزیر برنامه

ولی كاار شاوند ولای    ی متنوع بهآموزشی خواستار آن بودند كه رشته را به نام خود ثبت نمایند كه خود 

از  هاا  دانشاکده روابط خود را با اعضاي دیگار   كم كمجدید  علمی یئتهگروه آموزشی با استخدام اعضاي 
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البته این نکتاه را بایاد در نظار    «. اي از بین رفت رشته دست داد و آن فضاي حاكم مرسوم آموزش میان

یین پاا  ي و ناشاکیبایی، صابر  كام  كه يطور بههاي گروهی نیازمند رفتارهاي ویژه است  داشت كه فعالیت

و احساس تهدید براي از دسات دادن   نشده انیبي ها حسادت وجود بودن درک اعتماد و احترام متقابل،

باشد. تمامی ماوارد فاوق باه ساطح مهاارت و شاناخت افاراد         زننده بیآستواند  جایگاه یا اقتدار فرد می

كاه هریاك افاراد     و رفع شوند. با توجه به این شده ناختهشدر آغاز فعالیت باید  االمکان یحتو  گردد یبرم

در بدو امر میزان توافقی بر سر مسئله صاورت گیارد بسایار     اگر ي دیگر نیز دارند،ها تیاولومشغولیت و 

بر این عقیده بودند كه چنانچه بسیاري از مواناع   القول متفقنظران همکار در پژوهش  بهتر است. صاحب

نیز حل خواهد شد و این امري است كه به بسایاري   ها زهیانگفرهنگ تعاملی و ساختاري حل شوند فقر 

  ی دارد.بستگ همي دیگر ها مؤلفهاز 

شود تا تركیب و تلفیق نهاایی در   ي افراد در عمق تعهد به پروژه اغلب موجب میها زهیانگو  ها تفاوت

ي پژوهشاگران چاه اسااتید و چاه      جامعاه ی در زگیانگ یبي صورت گیرد. كند بهو نتایج پژوهش  ها دهیا

اي است. اگرچه براي این ماانع   رشته هاي میان دانشجویان در حکم ترمزي براي حركت جلوبرنده فعالیت

. دارد یما آن را از بعد فرهنگی بیاان   ي شهیري متعددي متصور شد ولی یکی از اساتید ها شهیرتوان  می

كه آماده وقت گذاشتن براي پژوهش باشد. به این دانشجوي ما هیچ هویت دانشجویی ندارد » يو زعم به

كنکاور داریام و از ارشاد باه      ساانس یل فاوق دلیل است كه ما براي لیسانس كنکور داریم، از لیسانس به 

كاه هار كاس     متقاضیان زیاد هساتند. باراي ایان    چون است؟ گونه نیاكجاي دنیا  دكتري كنکور داریم.

ل و اساس كار ما فرهنگی است. دانشجوي تحصیالت تکمیلای  بنابراین مشک؛ بخوانم خواهم یم دیگو یم

ي پژوهشای در اغلاب ایان دانشاجویان      هیروح نباید باشد. گونه نیانباید باشد. تحقیقات كردن  گونه نیا

یکای دیگار از   «. ها مهم است گرفتن مدرک است. ایان معضاالت فرهنگای اسات     آنچه براي آن نیست.

درس خواندن براي دانشاجویان ماا    » یشانا زعم به دانست یمماعی اساتید این مسئله را یك معضل اجت

 اناد  مانده خانهی در نوع بهاز پسران فراري از سربازي، دخترانی كه  پرشدهشده تفریح و سرگرمی دانشگاه 

روز باودن   ها همه براي من كه بیشاتر وقاتم را باراي كاار و باه      این تشکیل زندگی بدهند. اند نتوانستهو 

باه   كدام چیهنه زندگی و نه نظم اجتماعی شهرم  و ی است چون نه دانشگاه من،زگیانگ یب نمك یمخودم 

ي ا مقولاه عناوان   شود چیزي كه باه آن باه   دهند. پس از مدتی قطعاً براي من كارم می ي نمیا زهیانگمن 

ساوي ایان فاجعاه     كه باید با آن اموراتم را بگذرانم و این اصالً خوب نیست. امیدوارم ما باه  كنم یمنگاه 

 «.  نرویم

كند. این ماانع را شااید بتاوان     ی را تشدید میتحرك یبمیان ارزیابی نادرست علمی نیز این رخوت و 

ترین موارد مربوط باه ایان گاروه از مواناع      اجرایی در سطح خرد دانست. مهم –ازجمله موانع مدیریتی 

هااي   یئتهاي توسط  رشته اي پژوهش میاناز: مشکالت مربوط به بررسی مقاالت و برون داده اند عبارت
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ویاژه زماانی كاه     باه  در آثار علمی مشااركتی،  فیتألي حق بند سهمرشته محور، تقسیم و  كننده یبررس

 هاا  پاروژه ي حق مسئولیت و حق مادیریت  بند سهمهاي مختلف هستند، تقسیم و  ها از رشته آن مؤلفان

 میرمساتق یغي هاا  نهیهزي بند سهمي و بند میتقستند، هس دار عهدهرا  ها پروژهبین چند نفر كه مدیریت 

كه چه كسی كنترل فضا و امکانات را در اختیار داشته باشد و مسئله توافاق بار    بین چند نفر، تعیین این

در بایش   زمان همطور  ي هستند یعنی كسانی كه بها دوگانهعلمی كه داراي استخدام  یئتهروي اعضاي 

اي  باراي كاار رشاته    ها مشوقو  ها پاداش شده نهینهادارند. درواقع ساختار از یك گروه آموزشی فعالیت د

ي آموزشای برتار در   هاا  گاروه ارتقاا نادادن   »علوم مانع اصلی در این زمینه است. به باور یکی از اساتید 

تواناد روناد    ي كاري را تضعیف نموده و ایان مای   هیروحتواند  می جیتدر بهها  از آن تیحما عدمدانشگاه و 

شود  هاي اساتید ارزیابی كیفی نمی از فعالیتاي ها را مختل سازد.  رشته هاي درست میان یشبرد فعالیتپ

  «.است نشده نیتدو ها تیفعالها بر اساس این نوع  و ارتقاي آن

یاا   تر یتاهم كمتوان گفت كه اگرچه این بخش از پژوهش صرفاً جهت شناسایی موانع  یمی طوركل به

ي ا جامعاه حاضر معتقاد بودناد كاه در     نظران صاحبانجام گرفت اما  نظران صاحبدگاه از دی تر یتپراهم

بار سار    نظار  اتفااق اي وجاود دارد،   رشاته  یاان مهااي   یات فعالمسئله در سار راه   همه یناچون ایران كه 

 گوناه  یان اماانع رشاد    خاود  يخود بهدهی به موانع  یتاولوتواند صورت گیرد و  ینمدهی به موانع  یتاولو

یارد تاا   قارار گ ي ا حرفهشود. باید عوامل رشد را شناسایی كرد و امور به دست گردانندگان  یمها  یتالفع

   شود. رنگ كماین موانع  یجتدر به

 

 گیری یجهنت -3

 شاده  ییشناساا ي ها مؤلفهنتیجه گرفت بسیاري از  توان یماز پژوهش  شده حاصلبا مروري بر موانع 

ي نیست و ریشه در ا رشته انیمیه تنها منحصر به رویکرد علوم پاوزه ي در حا رشته انیمدر موانع رویکرد 

استنباط نمود كه دلیل بسایاري از مشاکالت    توان یم ي ایران در حال حاضر دارد.ها دانشگاهناكاركردي 

ي هاا  دانشگاهي ایران بر اساس ها دانشگاهي صحیح ساختاري ریگ شکلي عدم ا رشته انیمدر حوزه علوم 

ي قدیمی اروپاایی اسات و هناوز پوساتین عاوض      ها دانشگاهي ایران كپی شده از ها انشگاهدنوین است. 

ی تطاابق دهاد. ایان    الملل نیبي استاندارد در سطح ها دانشگاهنتوانسته خود را با  كه يطور بهنکرده است 

ز تطاابق نادارد. بسایاري ا    هاا  دانشاگاه ي باا سااختار سانتی    ا رشاته  انیمي ها آموزشدر حالی است كه 

پژوهش حاضر معتقد بودند كه این ساختار صلب كپای شاده در برابار تغییارات مقاومات       نظران صاحب

و گویی نوعی لختی و اینرسی بر آن حاكم است. درهرصورت باید بپذیریم كاه علام باا خاودش      كند یم

ثروت و  تولید باهدفچه  شوند یمی به همراه دارد. وقتی دانشگاهیان به كار علمی مشغول نیب جهانیك 

با خود فرهنگای را باه هماراه دارد كاه      شده حاصل علم تولید قدرت و یا هر مصرف دیگري، باهدفچه 
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. مشاکل اینجاسات كاه در فضااي     شاود  یمي از درون آن حاصل ا ملغمهداخلی عجین شده و  بافرهنگ

م و تلقای درساتی از علا    حاال  نیدرعا  اماا  هستیم هم قدرت و هام ثاروت،   زیچ همهموجود ما خواهان 

ي طورجاد  باه كاه آماوزش عاالی     رساد  یما یم. درهرصورت به نظر ندار ،ابدی یممحیطی كه در آن رشد 

ی است. به استیس یباستمرار بهتر از  شرط بهي علمی است. حتی سیاست غلط ها يگذار استیسنیازمند 

نه شاوراهاي  در این زمی اگرچهعلم و فناوري هستیم.  نهیدرزمی استیس یبكه ما در شرایط  رسد یمنظر 

حاكی از ضعیف عمل كردن این شوراهاست. نگارنده دو سال  اظهارنظرهااما  شده لیتشکپژوهشی علمی 

امر گفتناد كاه شاورایی     مسئوالن قبل كه براي انجام كارهاي مقدماتی رساله به وزاتخانه مراجعه كردم،

ي است. درهرصورت بایاد  ریگ لشکي در حوزه علوم پایه هنوز شکل نگرفته و در شرف ا رشته انیمبه نام 

كاه در اجارا و در كادام بخاش ضاعف       سازد یمي علمی ما را آگاه گذار استیسبپذیریم كه استمرار در 

   داریم.
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 چکیده

دسترس علمی  و درهاي موجود  ي اطالعات از دادهآور جمعاي و با  پژوهش حاضر، به روش كتابخانه

 باین  در علمای  ارتباطاات  اي، تهیاه گردیاده اسات. افازایش     رشاته  و پژوهشی در حوزه مطالعات میاان 

درون  ارتباطاات  تقویات  ابا  ارتبااطی  ناوین  هااي  هاي آناان و فنااوري   میان دیدگاه تعامل و دانشمندان

اي و  رشاته  هااي میاان   گیاري حاوزه   هاي جدید، شکل اي زمینه بروز و ظهور رشته برون رشته و يا رشته

 نیازهاي و مسائل شناختی میان علوم مختلف را فراهم كرده است و از سوي دیگر پیچیدگی تعامل روش

 راهباردي  ضرورت یك اي را به رشته یانهاي م ها، توسعه و گسترش رشته جامعه، كارآفرینی در دانشگاه

 هااي  فعالیات  توساعه  و اخیر، گسترش قرن یمن است. در كرده تبدیل دانشگاهی نظام عالی و آموزش در

عالی داشته اسات و ایان    آموزش نظام براي مناسبی نتایج و دستاوردها اي رشته یانم پژوهشی آموزشی

العمار در نظاام    یگر ماادام د عبارت بهیادگیري عمیق یا  یرگذار این نوع مطالعات درتأثدهنده وجود  نشان

برجسته ثابت كنیم  نظران صاحبآموزشی است. در پژوهش حاضر سعی بر این است تا بر اساس دیدگاه 

 یر دارد.تأثرشتگی در یادگیري دانشجویان  كه چگونه و به چه نحوي مطالعات میان
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 قدمهم -1

 با دانشگاه محصوالت و كاركردها سویی معناي ناهم به ساده زبان به صنعت - دانشگاه ارتباط ضعف

 به پاسخ اي رشته رویکرد میان توسعه اصلی هاي از خاستگاه یکی. است صنعت نیازهاي و ها خواسته

اي حوزه جدیدي است  رشته رو مطالعات میان نازای .[13] باشد جامعه می و صنعت نیازهاي و انتظارات

نظران قرارگرفته است كه با فراهم آوردن زمینه ارتباط میان علوم  كه امروز موردتوجه اكثراً صاحب

مختلف باعث حل مسائل پیچیده زندگی موجب توسعه و گسترش دانش جدید و كارآفرینی و خواهد 

اي  رشته هاي درسی میان دانشجویان در دروس و دوره آیا آید كه؛ شد از سوي دیگر این سؤال پیش می

رشتگی( دروس  آموزند؟ مدافعان )میان اي می هاي رشته بهتر و یا بیشتر از دانشجویان در كالس

توانند عالئق  كنند، زیرا این دروس بهتر می اي تصور می تر از دروس رشته اي را مشاركتی رشته میان

هاي مجزا، ارتباط  ها كمك كند تا میان اطالعات فراهم آمده از رشته جذب و به آن ذهنی دانشجویان را

هاي شناختی سطوح باالتر چون حل  اي با توسعه مهارت رشته برقرار سازند. برخی معتقدند مطالعه میان

تري  اندازهاي مختلف، دانشجویان را به شکل شایسته كارگیري چشم مسئله، تفکر انتقادي و توانایی به

اي به  رشته معتقد است دروس میان 1. ویلیام نیوول[18،25،28]سازد  و شهروندي آماده میبراي كار 

هاي دانشجویان براي ارزیابی اظهارات متخصصان، تحمل در برابر ابهام، حساسیت نسبت  ارتقاء قابلیت

هاي  اي، سیاسی، مذهبی، تفکر خالقانه یا نوین و تواضع یا مهارت به مباحث اخالقی و میانی رشته

كردن شکاف نظري  پر ضمن تواند می اي رشته میان هاي حوزه روزافزون شود. توسعه شنیداري منجر می

 شدن پیچیده پی در اي رشته میان . مطالعات[5،9] شناختی منجر شود ها روش ها، به نوآوري میان رشته

 معنایی خود خودي به جدید هاي رشته بنابراین، ایجاد اند؛ قرارگرفته موردتوجه اجتماعی مسائل فزاینده

. در این مقاله، سعی بر آنست [10] گیرد می صورت چندبعدي و پیچیده حل مسائل باهدف ندارد، بلکه

كه در  تواند به بهبود نتایج یك آموزش خاص بینجامد رشتگی چگونه می كه مشخص شود كه میان

كارگیري  ورت و الزامات بهاي، ضر رشته شده است كه شامل؛ تعریف دروس میان چهار بخش تنظیم

اي در تدریس، میان رشتگی و یادگیري، پیشینه تحقیقاتی كاربرد میان رشتگی در یادگیري  رشته میان

 باشد. بندي و پیشنهادات می و درنهایت جمع
 

 ای رشته تعریف دروس میان -2

 ؛[12] ردهاي مختلفی وجود دا تعاریف متعددي در اختیار است و از آن برداشت 2از میان رشتگی

رشتگی و  ( اظهار كرده: مفهوم میان1388) محمدي روزبهانی شود؛ ها اشاره می كه به برخی از آن

_____________________________________________________________ 
1- William Newell 
2- interdisciplinary 
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اي پرداختن به آن بسیار سودمند است. بر این اساس وي میان  هاي مختلف از آن موضوع گسترده تلقی

گران از چند رشته  یابد كه پژوهش رشتگی هنگامی تحقق می میان » كند رشتگی را اینگونه تعریف می

گذارند تا راهی تازه براي فهم موضوعی بیایند و در پی آن،  هاي خود را به اشتراک می مختلف دیدگاه

 «.اي متناسب با مسئله مربوط به آن موضوع ارائه دهند حل تازه راه

 به رشته چند یا یك از فنون و ها، ابزارها ها، بینش روش انتقال از است عبارت اي رشته فعالیت میان

تلفیق . ها حوزه و ها رشته سایر با مشترک منابع و معین اهداف با جدید رشته یك ایجاد و اي دیگر رشته

 و معضل مسئله یك حل و شناخت براي تخصصی و علمی حوزه چند یا دو تجارب و دانش، روش

 معنا زمانی اي شتهر میان هاي علمی . فعالیت[4] است شده تعریف اي رشته بین عنوان به نیز چندوجهی

 و اي ناشناخته یا پیچیده مسئله و یا پدیده یك دقیق و علمی فهم و شناخت هدف كه كند می پیدا

 .[10] است تخصص یا رشته یك دانش و ظرفیت از خارج كه باشد اي شده شناخته كمتر

چنان  آن موضوعی بررسی یا مسئله پرسش، حل یك به پاسخگویی فرایند» را اي رشته میان مطالعه

. نیوول [31] اند كرده تعریف« شود حل حرفه یك یا رشته یك وسیلة به تواند نمی كه پیچیده و گسترده

یك  به موضوع، پاسخ یك مسئله، طرح حل براي روشی اي رشته بین هاي رشته» گوید ( می2007)

 «.است محصول یك تولید و پدیده یك پرسش، تبیین

شتگی قصد دارد دانش نظري جدیدي تولید كند و هدفش حل (، میان ر1980) 1ي بوم به عقیده

گیري(. در عمل فعالیت  هایی درروند تصمیم ها و یا اندرز توسعه ابزار فنی، روش)مسائل شخصی است 

 .[16] هاست اي، تركیبی از تمام این ویژگی رشته میان

 و اجتماعی( انسانی علوم با مرتبط )معموالً مختلف هاي رشته خالل در مباحثه نوعی اي رشته میان

 موضوع یك به یا توجه مسئله یك سؤال، حل به پاسخگویی فرایند اي رشته میان: گوید می رپکو. است

 بنابراین پرداخت؛ آن به علمی خاص رشته یك توسط توان نمی پیچیدگی و وسعت سبب به كه است

 و تر عمیق دركی و شناخت ردنآو به فراهم و كرده ائتالف ها آن روش و رشته چند مختلف هاي نگرش

 دانش، روش تلفیق از است عبارت اي رشته دیگر، میان تعریفی . در[7] كنند می كمك موضوع از تر دقیق

 اجتماعی معضل یا پیچیده مسئله یك حل و شناخت براي تخصصی و علمی چند حوزه یا دو تجارب و

گیري،  تصمیم اي، توانایی رشته میان ات( به این باور است كه مطالع2012) 2. تنیسون[10]چندوجهی 

 كند، یادگیري می تركیب باهم را ها رشته وراي دانش و دهد افزایش می را خالقیت و انتقادي تفکر

 را ها دهد و انگیزه می ترویج را اجتماع از باارزش عضوي عنوان به خود از بهتر تلقی همکاري و بر مبتنی

 بهتر براي ابزاري عنوان به اینك اي رشته میان ن، مطالعاتبنابرای ؛[159همان: ] كند تقویت می

_____________________________________________________________ 
1- Baum 
2- Tenyyson Alfred 
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 اجتماعی مقیاس در چه و فردي مقیاس در چه مشکالت حل براي تصمیم گرفتن بهتر و اندیشیدن

 رشد براي رود می انتظار مطالعات این توسعه در موردنظر اهداف به توجه با و اند قرارگرفته موردپذیرش

 ازپیش بیش جامعه مبتالبه مشکالت حل به كمك و اجتماعی و نسانیا علوم بالندگی توسعه و و

 گیرند. قرار علوم این اصحاب نیز و علمی، دولتمردان گذاران سیاست موردتوجه

 

 یری میان رشتگی در تدریسکارگ بهضرورت و الزامات  -3

 یك مسئله حل و شناخت براي تخصصی و علمی حوزه چند یا دو تجارب و دانش، روش تلفیق

سوي  دهد و از می سوق اي رشته میان رهیافت سوي به را چندوجهی، ما اجتماعی معضل یا و یچیدهپ

روشنی ضرورت كاربرد آن در  اي در یادگیري مطلوب دانشجویان تأثیر دارد به رشته دیگر كاربرد میان

ی در تدریس رشتگ كارگیري میان ( مزایاي به1387كند. التوكا ) حوزه آموزش را براي ما یادآوري می

 كند. قرار زیر معرفی می تید را بهاسا

 

 یری دانش و تجربه پیشین دانشجویانکارگ به -3-1

آوري اطالعات از سوي افراد مورداستفاده  روانشناسان عبارت شناخت را براي اشاره به چگونگی جمع

دانند كه متکی به  میهاي شناختی یادگیري را فرایند فعاالنه، سازنده و هدفمند  دهند. نظریه قرار می

 ریزي و هدف ها شامل فرایندهایی چون برنامه . این فعالیت[34] هاي ذهنی یادگیرنده است فعالیت

 شود. دهی امور آموزشی می و تالش یادگیرنده براي سازمان ها دهنده سنجی، انتخاب فعاالنه شتاب

دهی  دهی و جاي زمانپژوهشگران این را كه دانش چگونه در ساختار شناختی حافظه فرد سا

هاي  پردازان و پژوهشگران، ساختار شناختی را به گونه اند اگرچه نظریهشود، موردمطالعه قرار داده می

دهی و مرتبط ساخت  كنند، بر این نکته توافق دارند كه چگونگی سازمان پردازي می متفاوتی مفهوم

ر یادگیري دارد: آنچه یادگیرنده از پیش توجهی ب اطالعات جدید به دانش قبلی در حافظه، تأثیر قابل

هایی را براي آنچه آموخته خواهد شد و آنچه براي  شود، داللت و میزانی كه آن دانش فعال می داند می

شده، ساختارمند و ذهنی )الگوها( كه  فهم است، به همراه دارند. بدنه دانش سازماندهی یادگیرنده قابل

ها از تکلیف  كننده تفسیر آن آورد، مشخص زه با خود به همراه مییادگیرنده هنگام یادگیري مواد تا

 .[17،34] باشد ها خواهند فهمید، می یادگیري و همچنین آنچه آن

توانند با كمك به دانشجویان براي دسترسی به دانش پیشین خود و پیوند اطالعات تازه  مدرسان می

هاي بیشتري براي  رشتگی فرصت آیا میان ند.با دانش و ادراک موجود، به بهبود یادگیري یاري رسان

 گذارد؟ ها در اختیار دانشجویان می بخشی و جایگذاري آموخته سازمان
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هاي بیشتري را براي ایجاد پیوند میان دانش تازه و  تواند موفق باشد، چراكه فرصت رشتگی می میان

هنگامی روي دهد كه مدرسان  دهد. این فرایند ممکن است دانش موجود در اختیار دانشجویان قرار می

گیرند و  ها كمك می اي براي حل مسائل پیچیده و فراتر از رشته و دانشجویان از اطالعات رشته

هاي مرتبطی دسترسی دارند كه فهم مفهوم یا ایده تازه را تسهیل  ها و تجربه ها به خاطره كه آن هنگامی

ن مفاهیم جدید با مفاهیم موجود در حافظه در كند. در هر دو مورد، یادگیرنده در حال پیوند داد می

كنند كه میان  اي غنی كمك می اي به دانشجویان در ایجاد شبکه رشته حال كار است. آیا دروس میان

دانش و تجربه پیوند برقرار كند؟ آیا تالش مدرسین براي احیاي دانش آكادمیك و یا تجربی دانشجویان 

 ري مؤثر است؟نیز به همان اندازه در بهبود یادگی

هاي  در بهترین وضعیت، در كالس»جیمز دیویس معتقد است؛ تلفیق، تحلیل و كاربرد 

هاي تفکر انتقادي، استفاده از  پذیرد، یعنی جایی كه نقطه توجه بر توسعه مهارت اي تحقق می رشته میان

ت به آنچه در تري نسب هاي متنوع و مرتبط ساختن اطالعات به چارچوب مفهومی گسترده چشم اندازه

 . [38همان: ] «گنجد، متمركز است رشته خاص می یك

اي به شکل مؤثري،  رشته هاي یادگیري مورداستفاده در دروس میان گوید فرایند ( می1994نیوول )

 بخشند. توانایی دانشجویان براي تلفیق و ارزیابی نظرات متخصصان را توسعه می

رشتگی،  ل پیچیده و واقعی، مثل مسائل مربوط به میانهاي یادگیري موقعیتی معتقدند مسائ نظریه

كنند كه  تواند به ارتقاء سطح یادگیري كمك كنند، زیرا دانشجویان را درگیر مسائل حقیقی می می

منزله شاغل یا شهروند انتظار خواهد رفت. به یادآوردن  ها به مشابه چیزهایی است كه در آینده از آن

 تر است آسان -كه داراي مجموعه روابط معنادار هستند -زمینه ساختاري پیوسته در یك هم اطالعات به

[30]. 

هاي  اندازه نظریه آورد كه به هاي مرتبط با زندگی واقعی، زمینه معنادار را فراهم می مسائل و نمونه

ویان سازي دانشج ها، این مسائل به فرایند معنا انتزاعی براي دانشجویان مفید خواهد بود. عالوه بر این

ها، تحلیل و  آوري داده هاي مرتبط با مسئله، به تکرار فرایند جمع تواند كمك كند، زیرا مسئولیت می

 رو خواهند شد. شود كه دانشجویان در آینده در زندگی روزمره و كار با آن روبه اي منجر می حل مسئله

تلف و تالش براي هاي مخ اندازي تركیبی از رشته میان رشتگی مدعی آن است كه باعرضه چشم

اما نباید  كند؛ تر و درنتیجه پایدارتر را به ما ارائه می ها، دركی جامع ایجاد همگرایی و تعاون میان آن

رشتگی در اساس  رو نخواهد بود. درواقع، میان اندازي روبه پنداشت كه در این مسیر با چالش و سنگ

اي به ما  ها فهمی بهتر از فهم مألوف رشته در آنتواند  اندازهایی كه می باید ضرورت خود را بابیان چشم

اي  هاي مختلفی كه درنتیجه رسوبات پندارهاي سخت رشته عرضه كند، اثبات كند و سپس با چالش
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اي در عمل و فرایند كار نیز با  رشته هاي میان شود، مقابله نماید و باید افزود كه فعالیت ایجاد می

 (.1999اجه است )كالین، هاي خاص خود مو ها و چالش پیچیدگی

تواند با برجسته  سو می تواند ضرورت خود را نشان دهد. از یك رشتگی به طرق مختلف می میان

تواند  ها را نشان دهد و از سوي دیگر می اي، سستی و ناپایداري آن ها رشته هاي برداشت ساختن ضعف

هاي خویش را براي پژوهشگران  ذابیتهاي خود براي ارائه دركی منسجم و فراگیرتر، ج بابیان توانایی

تواند با تالش براي ایجاد تعامل و فهم متقابل  ها میان رشتگی می ازپیش سازد. عالوه بر این بیش

وسیله،  آورد و بدین اي تركیبی فراهم می هاي رشته اي مختلف، زمینه را براي خلق زمینه رشته میان

 رشته را نیز در هم بشکند. «اسطوره »د و روشن علمی، گذاري به استلزامات كار روشمن عالوه بر حرمت

 

 های گوناگون در دانشجویان توسعه چشم اندازه -3-2

 با داشتن سروكار ظرفیت باید اطالعاتی جامعه در دانشجویان است معتقد( 1995) 1دیویس

 بسیار كار این براي اي رشته میان دروس و دهند توسعه مسائل و مباحث در را متعدد اندازهاي چشم

 و باشند جامع باید ها پاسخ شوند، اما كاویده و جدا باید كه هستند هایی الیه در مسائل: »هستند مناسب

 است معتقد . دیویس[39همان: ] پردازنده به اجزا از اي مجموعه نه و سیستم یك مثابه به مسئله به

 كجا در را ها پاسخ اینکه انستند اما تأكیددارند؛ جامع اندازي چشم پرورش بر اي رشته میان دروس

 داشته را آن توانایی باید این، دانشجویان بر عالوه. است فهمیدن درراه اول قدم یافت، تنها توان می

 ارزیابی را ها آن طور مسئله هستند، همین این به مربوط كه ببینند را مختلفی اندازهاي چشم كه باشند

 دانش درباره آن در كه را دانشجویان، طریقی زشیآمو و اجتماعی هاي تجربه. كنند انتخاب و

 متأثر را مختلف اندازهاي میان چشم انتخاب و پذیرش براي ها آن رو، ظرفیت ازاین و اندیشند می

درباره دانش و  را ها آن جوانی، باورهاي رسد تجارب آموزشی افراد در دوران به نظر می. سازد می

 در تأمل با( 1998) 2چارلز ولز و 5پاولسون مایکل. سازد می تأثرم را ها شناسی آن یادگیري مثل معرفت

 مطالعات كه شوند می ها، یادآور شناسانه دانشجویان دانشگاه معرفت باورهاي درباره تحقیق سال 25

 هاي سال در خود هاي تجربه و درسی كار در دانشجویان چه هر» كه است آن دهنده نشان كامل طور به

 كنند، باورهاي پیشرفت آكادمیك محیط دیگر وجوه در( دبیرستان و) دانشگاه در تحصیل

 .[36همان: ]«دهند می پرورش خود در را تري پیچیده شناختی معرفت

 مناسب دانش از تركیبی هاي به برداشت دانشجویان ترغیب براي خصوص به اي رشته میان دروس

فرض باید مورد كاوش  این گیرند، اما می دربر را متنوع اندازهاي تعریف، چشم به بنا ها درس این هستند؛

_____________________________________________________________ 
1- Davis 

2- Charls Wells 
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 از مختلفی مطالعات. دارند ریشه ها حوزه در ها شناسی معرفت كه است آن از حاكی شواهد. گیرد قرار

. [28،34] دارد برمی پرده آنان شناسانه معرفت باورهاي و دانشجویان تحصیلی رشته میان همبستگی

 هاي آموخته محققان كه شد خواهد كنند، الزم تائید را ها تهیاف این نیز بعدي تحقیقات كه درصورتی

 این وضعیت كه شود مشخص تا دهند قرار موردمطالعه نیز را اي رشته میان هاي كالس در دانشجویان

 باورهاي بر تأثیرگذاري میزان در – محور – رشته آموزشی هاي برنامه با مقایسه در آموزشی هاي محیط

 .است هچگون - شناسانه معرفت

 

 یادگیری به دانشجویان ترغیب -3-3

 و دانشجویان شناختی معرفت باورهاي میان توجهی قابل رابطه كه دهد می نشان مطالعات برخی

 دانشجویان كه اند ، دریافته(1999) 1فلدمن كنت و پاولسون میشل. دارد وجود ها آن انگیزشی ساختار

 طول در شده كسب و تنیده تجربی، درهم اي مقوله دانش کهآن مانند) دانش درباره تر پیچیده باورهاي با

 نگاهی كه دانشجویانی به نسبت( داد افزایش یا تغییر توان می را یادگیري ظرفیت اینکه یا و است زمان

 سریع یادگیري به یا( است مرتبط غیر و مجزا اجزاي از اي مجموعه دانش) دارند دانش به انگارانه ساده

 یادگیري هاي توانایی كه معتقدند یا و( نه یا بیاموزید درستی به را آن كه نیست مهم حال) اعتقاددارند

 براي هاي ذاتی ها تمایل دارند از انگیزه آموخته 2همیشه تغییرناپذیرند: بیشتر به خودتنظیمی براي

 هاي ختهآمو كنترل در را نهند، خود می ارج را یادگیري به مربوط برخوردارند، تکالیف هدف به رسیدن

 )دانشجویان دوم ها، گروه این بر عالوه. دارند باالتري خودكفایی حس و كنند می احساس خود

 معتقد( 1995) 3. شومر[4] هستند هدف به نسبت بیرونی هاي گیري جهت داراي بیشتر( انگار ساده

 شاهدهم فرایند مثابه به را یادگیري كه كنند كمك دانشجویان به باید دانشگاهی مدرسان است

 اي رشته میان هاي درس اگر. كنند درک ها آن متغیر ماهیت به توجه و ها ایده میان پیوندهاي

 هاي استراتژي بهبود به شوند، آنگاه رهنمون دانش از تركیبی هاي برداشت توسعه به را دانشجویان

 انجامند. می نیز یادگیري

 

 میان رشتگی و یادگیری -4

درسی، نوع  درسی حاكی از آن است كه دیدگاه تلفیقی برنامه امهمنابع موجود در زمینه تلفیق برن

هاي دانشی را كه براي زندگی در قرن بیست و یکم ضروري است حمایت  ادراكات ذهنی و ساختار

هایی  شود، ارتباط درسی بیان می هاي تلفیقی در برنامه ترین امتیازي كه براي رویکرد كند. عمده می

_____________________________________________________________ 
1- Paulsen & Feldman 
2- Self.regulating 
3- Schommer 
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كه به  طوري شود، به هاي مختلف دانش بشري ایجاد می ها در میان حوزه  کرداست كه درد پرتو این روی

 .[19،27] هاي مجزا است ببینند كند تا روابط را فراتر ازآنچه حول محور رشته فراگیران كمك می

هاي موضوعی مختلف و متنوع به دست  آموزان یك مبناي قوي و علمی از حوزه زمانی كه دانش

تر آن مفهوم، مضمون یا ایده را  مفهوم، مضمون یا ایده مرتبط سازد، بهتر و عمیقآورند تا به یك  می

هاي تلفیقی نقش  سازي و تهیه و اجراي مضمون آموزان در مفهوم فهمد. از طرفی ازآنجاكه دانش می

شوند، جاذبه و  ها می شدت درگیر فرایند پردازش و پروراندن مضمون كنند و به بسیار مهمی ایفا می

اي یك فرصت براي ایجاد ارتباط  رشته هاي فراوانی براي وي فراهم خواهد شد. تجربیات بین یزهانگ

آموزان  هایی علمی، جداسازي كمتر دانش و انگیزش بیشتر براي گسترش تجارب دانش بیشتر بین رشته

، در این هاي موردقبول طراحی شود گیري از معیار بیند. هرگاه به شکل درست و با بهره را تدارک می

هایی كه  كند و به شکل فعاالنه در یك سري فعالیت آموزان تغییر می صورت دیدگاه سنتی دانش

 .[22] شوند تواند در دنیاي واقعی به كار گرفته شود برانگیخته می می

آورند تا فراگیران  ي مناسبی را فراهم می اي یك عرصه رشته هاي تلفیقی بین بدین ترتیب، رویکرد

ها، یك یادگیري مشاركتی، در یك محیط غنی، برانگیزنده و  انش خود را بسازند، آنبتوانند د

یافته، همراه با تالش و فهم و درک خواهند داشت. در این رویکرد برنامه درسی، اهداف یادگیري  سازمان

ن . بدی[25] شود و جو كالس یك جو صادقانه، واقعی، مطمئن و همراه با اعتماد است زیادي محقق می

هاي درسی  اي به دلیل تأثیرات مهمی كه در اثربخشی و كارایی برنامه رشته ترتیب، رویکرد تلفیقی بین

ي برنامه درسی قرارگرفته است. این تأثیرات هم بر  نظران حوزه داشته است همواره موردتوجه صاحب

 .[6] بوده استها مؤثر  آموزان و معلم روي دانش محتوایی و هم بر روي طرز تفکر و نگرش دانش

نگري در  سازي و جامع اي را مکمل رشته ( یکی از دالیل ضرورت كاربرد میان1393) ابراهیمی

 مشاهده انسانی علوم حوزه در اي رشته میان مطالعات اهداف از داند. بدین معنا كه یکی یادگیري می

 كه معنا این به. است معین هاي حیطه در گرایی تخصصی نفی و سازي، تداخل، تركیب ها، مکمل پدیده

تري  جامع نگاه از تا باشند مطلع خود همسایه هاي رشته چندوچون از باید وبیش كم هاي تخصصی رشته

 ورزند. اجتناب ها پدیده دیدن بعدي تك از درنتیجه و شوند برخوردار

 كه دآور می مختلف فراهم علمی هاي رشته پژوهان دانش براي را امکان این اي رشته میان فعالیت

 خاص فرضیات و از موضع هركدام ها آن. آورند به دست یکدیگر علمی هاي فعالیت از بهتري شناخت

 و بحث و كنند می برخورد است، با موضوع برخوردار رشته آن چارچوب در الزم مشروعیت از كه خود

 موضوع از جدید دركی سوي به ها را هركدام، آن فرضیات كشیدن چالش به و ها آن میان نظر تبادل

 چالش به با» كه داند می هایی ساز مناظره زمینه را اي رشته میان (. روالند پژوهش6) كند می هدایت

 .دهد می دست به« انتقادي و پیشین، دركی جدید شده پذیرفته هاي ایده و ها هویت كشیدن
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به حل ( معتقد است كه میان رشتگی با پرورش تفکر انتقادي، نوآوري و خالقیت 1387ربکا )

اینك نیاز به افرادي است كه توانایی تفکر انتقادي و تحلیلی، مهارت در نگارش و  كند. مسئله كمك می

بیان، قدرت قضاوت آگاهانه و دقیق و انجام كار گروهی، به كار گرفتن خالقیت و شهامت در محیط كار 

ربه كاربردي و درک نظري هاي جدید، داشتن تج و برخورداري از آگاهی و دانش الزم نسبت به فناوري

 .[8] كننده كار و فرهنگ را داشته باشد هاي دگرگون از فناوري

هاي بروز خالقیت  اي به دلیل ایجاد زمینه رشته ( بر این باور است كه تعامالت بین2005) 1ساو

 هاي شناسی عنوان نمونه، به روش تواند در هر دو زمینه آموزش و پژوهش موجب نوآوري شود و به می

شده در دانشجویان  جدید در پژوهش علمی منجر شود كه این خود نمونه روشنی از یادگیري تثبیت

 .[31] خواهد بود

هاي مصنوعی مختلف مؤثر هست، بلکه  تنها در مورد ارتباط دادن حوزه اي، نه رشته برنامه درسی بین

هایی كه نیز  نیز مؤثر است. معلمهمچنین در مورد اینکه چگونه به امر خطیر تعلیم و تربیت اقدام نمود 

آورند كه دانش آموزان را در  هاي جالبی را به وجود می اي هستند كالس رشته مجري برنامه درسی بین

بنابراین  ؛[24] هاي مشتاق، باانگیزه و پرحرارت هستند ها معلم سازد، آن یادگیري معنا دارد درگیر می

هاي درسی سنتی عمل  اي مانند همساالن خود در كالس شتهر هاي بین آموزان در برنامه حتی اگر دانش

هاي یادگیري مثبت هم براي  اي محیط رشته هاي بین دهد كه كالس كنند، تحقیقات نشان می می

 .[19،35] نمایند آموزان و هم براي معلمان فراهم می دانش

كه  : زمانیماحصل تحقیقات مربوط به اثربخشی رویکرد تلفیقی در برنامه درسی چنین است

آموزان برابر یا بهتر از  هاي تلفیقی را به كار ببرند، پیشرفت تحصیلی دانش هاي ماهر و مطلع شیوه معلم

بینند. براي اینکه تلفیق مؤثر باشد،  آموزانی است كه با رویکرد سنتی موضوع مجزا آموزش می دانش

هاي علمی را كه  شته باشند و رشتهكنند دا ها باید دانش كافی در مورد محتوایی كه تلفیق می معلم

ها را دارند بشناسند و قادر باشند ارتباطات معنادار بین موضوعات مختلف را  قصد مرتبط ساختن آن

هاي تلفیق كارآموزي الزم و كافی را دیده  كشف كنند و تبیین سازند. همچنین باید در زمینه تکنیك

ان و هم مخالفان تلفیق بر این امر توافق دارند كه ( بر این باور است هم طرفدار2005باشند. هیند )

آسانی با مواد  تلفیق براي خود تلفیق عاقالنه است. انتخاب یك موضوع ساده صرفاً به خاطر اینکه به

 .[6] اهمیت جلوه دادن یادگیري است شود كم درسی دیگر تلفیق می

گونه معرفی  دانشجویان را ایناي در یادگیري  رشته ( نیز مزایاي رویکرد میان2012) 2تنیسون

 با كند، همراه می كمك عمومی مفاهیم كاربرد و درک، حفظ افزایش به اي رشته میان كند؛ مطالعات می

_____________________________________________________________ 
1- Sawa 
2- Tenyyson Alfred 



     267    ها در توسعه میان رشتگی ظرفیت دانشگاه -بخش چهارم 

 به جهانی هاي متقابل وابستگی از بهتري كلی چندگانه، درک هاي ارزش و ها اندازها، دیدگاه چشم توسعه

 را ها رشته وراي دانش و دهد افزایش می را خالقیت و يانتقاد گیري، تفکر تصمیم دهد، توانایی می دست

 را جدید مسائل حل براي موردنیاز مهم انتقال اطالعات و شناخت، ارزیابی كند، توانایی می تركیب باهم

 را اجتماع از باارزش عضوي عنوان به خود از بهتر تلقی همکاري و بر مبتنی كند، یادگیري می تقویت

 .[26] كند تقویت می را ها دهد، انگیزه می ترویج

 درک دانند می پیش از آنچه جدید را برمبناي اطالعات كنند می تالش افراد كه اشاره شد ازاین پیش

 برمبناي را مسئله حل است موضوع، بهتر همین اساس بر معتقد است (1984) گالسر رابرت. كنند

 دانش فعلی سطح ه مدرسان دركی ازك درصورتی. هستند آشنا ها آن با افراد كه تدریس كنیم دانشی

 كه تدریس موقتی هاي مدل یا و دهی سازمان روشن باشند، با فراهم آوردن الگوهاي داشته دانشجویان

 بهبود دانشجویان میان در را یادگیري فرایند توانند بخشند، می می چارچوب و نظم تازه اطالعات به

 قرار سنجش و سؤال مورد را الگوها و ها مدل این شده می خواسته دانشجویان از كه هنگامی. بخشند

 دانش خود به دهی سازمان حال در درواقع ها آن. نمایند ابطال یا و تائید را ها روند، آن این در و دهند؛

 و تر كامل الگویی به كه آورند فراهم مسئله حل براي را مبنایی همچنین ها مدل این. هستند

 شود. می رهنمون تر كارشناسانه

 

 پیشینه تحقیقاتی کاربرد میان رشتگی در یادگیری -5

هاي كاربردي  ( در پژوهش خود تحت عنوان بررسی موانع چالش1388خورسندي طاسکوه )

( موانع 2( موانع مدیریتی 1كند؛  گونه معرفی می رشتگی را این هاي میان رشتگی موانع و چالش میان

(مانع 3اي(  رشته هاي میان رهاي اجراي فعالیتبوروكراتیك اداري ) علت آن نهادینه نبودن ساختا

 مشاركت( 6اي  تجربگی حرفه (بی6بري  بر و زمان ( هزینه5 اي رشته هاي میان استقالل علمی فعالیت

افزاید كه كنشگران و طرفداران دانش  اي.وي در ادامه می رشته گریزي در انجام مطالعات میان

روزي، شهروندان براي آنکه از عهده شناخت و تحلیل مسائل اي معتقدند كه در اجتماعات ام رشته میان

هاي ذهنی و  و مشکالت پیچیده و متکثر برآیند، نیازمند وسعت بخشیدن به شناخت، ظرفیت

هاي واگرا  گیري در عمل هستند. طرفداران این رویکرد معتقدند كه امروزه، تخصص هاي تصمیم مهارت

هاي پیچیده جامعه جهانی و  ها و محیط فهم و تحلیل پدیدهگرا قادر به شناخت،  هاي تقلیل و ذهن

و « نگر جامع»هاي  هاي پیچیده، بینش جهان جدید نیستند؛ بنابراین، باید نسبت به مسائل و پدیده

بررسی  " در پژوهش خود با عنوان( 1390آبادي ) ابراهیم .[11،12] داشت« نگر رشته میان»هاي  مهارت

اي  رشته بر این عقیده است كه آموزش میان "اي در حوزه علوم انسانی رشته هاي مطالعات میان ضرورت

دانش و مهارت( ا موقعیت و بافت )با تأكید بر حل مسئله، تفکر خالق و پیوستگی و سازگاري محتوا 
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تر و كاهش شکاف میان  هایی مسئول هایی براي ساختن انسان اجتماعی فرهنگی و اجتماعی و زمینه

 .[7] آورند جهان واقعی فراهم می فضاي آموزشی و

اي اثرات مثبتی  رشته ها مؤید این نظر هستند كه آموزش میان مطالعات معدودي در سطح دانشگاه

اي در  رشته و نیوول دریافته است كه دانشجویان دانشکده مطالعات میان [29] بر فرایند یادگیري دارند

اي عملکرد بهتري را  ، نسبت به دانشجویان دروس رشتههاي تحصیلی اوهایو( در ارزیابی)دانشگاه میامی 

هاي  نام در كالس دهند كه ثبت ( گزارش می1993) 1اند. الکساندر آستین از خود نشان داده

رابطه مستقیم داشته است:  -بر اساس اظهارات خود دانشجویان -اي با رشد در سه حوزه رشته میان

 اي هاي تحصیالت تکمیلی یا حرفه دگی براي دانشکدههاي تفکر انتقادي و كسب آما دانش، مهارت

[14]. 

به همان اندازه كه ناشی از ماهیت »رشتگی  گوید برخی از نتایج مفید میان ( می1994نیوول )

. وي طی مطالعاتی [35همان: ] «هاي آموزشی نیز متأثر هستند ها است، از روش اي آن رشته میان

هاي  اي در دانشگاه میامی، از دانشجویان دوره رشته العات میاندریافت كه دانشجویان در دانشکده مط

اي عملکرد بهتري دارند. نیوول در این مطالعه دریافت كه كاركرد روش تدریس و یادگیري در  رشته

 .[26] اي اثرگذارتر است رشته هاي میان ها و برنامه اي، از ماهیت دوره رشته هاي میان دوره

توان این نتیجه را گرفت كه اكثر  وجود در زمینه میان رشتگی میهاي م با توجه به پیشینه

كارگیري این روش در  پژوهشگران بر فواید و نتایج مثبت این روش آگاهی كامل را دارند لذا باید بر به

ازپیش همت گماشت، زیرا فراگیرانی كه داراي دیدگاه چندبعدي و  ها و حتی مدارس بیش دانشگاه

تر  قبول داري در جامعه قابل طور حتم براي سکان به .نقاد و پذیري، تفکر سئولیتوسیع، تفکر خالق، م

 خواهند بود.

 

 یبند جمع -6

اي در  رشته هاي میان هاي توافق شده جهت توسعه فعالیت در آخر باید گفت كه یکی از زمینه

ایی ه هاي تحصیلی، گسترش آموزش براي ایجاد فرصت آموزش عالی، ضمن آموزش عمیق در رشته

گرایی و  توان از تعدیل میان تخصص دیگر، می بیان اي است. به رشته هاي میان ها و بحث براي فعالیت

عنوان راهبردي براي آموزش عالی نام برد در این میان تجارب كلیدي براي  اي، به رشته تفکر میان

درگرو كسب  اي تا حد زیادي رشته هاي میان دانشجویان ضروري است. توفیق در میدان فعالیت

و حل مسائل  نگر بعدي، دید جزئی اي است. به این منظور، در مقابل تفکر تك رشته هاي میان مهارت

اي ضروري است تا به دنبال  رشته شود، براي پرورش تفکر میان كه در دروس سنتی ترویج می كالسی

_____________________________________________________________ 
1- Alexander Astin 
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شده در حیطه  ش یاد گرفتهآن فرایند یاددهی و یادگیري بهتر صورت گرفته و نهایت منجر به كاربرد دان

تربیت خواهند شد. باید به این مهم اشاره  ...عمل شود كه به دنبال آن افرادي كارآفرین، خالق در عمل

آورد چراكه هنوز بر طبق الگوي  ها را فراهم نمی خود زمینه ایجاد این مهارت خودي كرد كه دانشگاه به

هاي درسی،   هاي آموزشی و محتواي برنامه نگري در شیوهرو الزم است با باز رود؛ ازاین پیش می سنتی به

 اي رشته میان بنابراین، مطالعات اي فراهم كنند؛ رشته هاي میان هایی را جهت رشد این مهارت فرصت

 مقیاس در چه مشکالت حل براي تصمیم گرفتن بهتر و اندیشیدن بهتر براي ابزاري عنوان به اینك

 این توسعه در موردنظر اهداف به توجه با و اند قرارگرفته وردپذیرشم اجتماعی مقیاس در چه و فردي

 مشکالت حل به كمك و اجتماعی و انسانی علوم بالندگی توسعه و و رشد براي رود می انتظار مطالعات

 قرار علوم این اصحاب نیز و علمی، دولتمردان گذاران سیاست موردتوجه ازپیش بیش جامعه مبتالبه

 .گیرند

 

 هاپیشنهاد -7

ازآنجاكه میان رشتگی در عرصه آموزش حرف زیادي براي گفتن دارد مطلوب است نظام آموزش 

بهتر و  كارگیري این فرایند نقش مهمی در آموزش هر چه عالی با در نظر گرفتن مزایا و الزامات به

ش خود رشتگی در عرصه آموز كارگیري میان تر دانشجویان خود داشته باشند و از سوي دیگر به مطلوب

هاي آموزشی براي اساتید  نیز نیازمند دانش و مهارت مختص به خود است كه بایستی با برگزاري دوره

تر آن را فراهم آورد. باید افزود كه میان رشتگی نباید فقط مختص نظام  زمینه را براي اجراي مطلوب

 تفاده قرار بگیرد.تواند مورداس ها به نحو خاص نیز می آموزش عالی دانست بلکه در سایر عرصه
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جاامع اسات. یکای از     هاي یدگاهروز، بشر براى حل مشکالت پیش رو، نیازمند ددر دنیاى پیچیده ام

علوم انسانی نقاش داشاته باشاد، مطالعاات      یژهو در رشد و توسعه تمامی علوم، به تواند یكه م ییابزارها

تخصصای   هااي  یاز علوم است كه بعد از آشاکار شادن كاسات    يا گونه این مطالعاتاست.  اي رشته یانم

 يهاا  ریز، ضرورت یافته است. این اندیشه و طرح، بر یکپارچگی علاوم در حاوزه   يها ه رشتهشدن علم ب

 خیار . باا توجاه باه رشاد ساازمانی ساه دهاه ا       ورزد یعلوم طبیعی، علوم ریاضی و علوم انسانی تأكید م

اكنون  تولید علم، يدر نهادها اي رشته یانم یکردهايدر آموزش و نیز اشاعه رو اي رشته یانم هاي یتفعال

برخاوردار   ییاعتناا  از جایگاه قابل ي دانشگاهیادعا كرد میان رشتگی در اجتماعات و ساختارها توان یم

بسایار مهام    يهست. یکی از بسترها توجهصورت گرفته، همچنان نیازمند  يها تالش رغم یاست؛ اما عل

 يهاا  . كاانون باشاند  یعمومی ما  گذاري یاستتفکر س يها كانون اي رشته یانجهت رشد و توسعه علوم م

 گذاري یاست( كه در جوامع پیشرفته نقش بسزایی دارند، وظیفه تصمیم سازي و سThink Tanks) رتفک

 .كنند یعمل م اي رشته یانكه بر پایه جمع اندیشی و م باشند یبراي حکومت را دارا م

 

 هایدواژهکل

 .عمومی، تصمیم سازي ذاريگ یاست، سگذاري یاست، میان رشتگی، كانون تفکر، ساي رشته یانم



274        هاي كنفرانس مجموعه مقاالت و سخنرانی 
 

 مقدمه -1

شدن علوم باعث رشد و پیشرفت سریع علم در آن رشته و تخصص گردیده است؛ اما در  تر یتخصص

كه الزم است به مسائل از زوایااي گونااگون    یشناس در علوم انسانی و جامعه یژهو حل مسائل كاربردي به

علمی  هاي یدگاهد. ازجمله مسائلی كه نیاز به دپاسخگو باش تواند ییك تخصص نم بر یهنگریسته شود، تک

عماومی باراي حال مساائل جامعاه و       گاذاري  یاستعمومی هست. در س گذاري یاستگوناگونی دارد، س

دولت، الزم است تمامی مقتضیات انسان در آن جامعه در نظار گرفتاه شاود. اماروزه در بااب ضارورت       

نظران وجاود دارد. بارخالف    در میان متفکران و صاحباجماع قابل قبولی  یباًتقر اي رشته یانمطالعات م

هاا   علوم انسانی سخن گفت. ایان حاوزه   یژهو علوم به يها از استقالل حوزه توان یچند دهه قبل دیگر نم

، اي رشاته  ینمطالعات ب بحث عام و متعارفی شده است. اي رشته یانو لذا بحث م اند یچیدهپ هم شدت به به

به یك مسئله یا طرح یك موضوعی است كه  ییگو مختلف علمی در پاسخ يها فرایند درگیر شدن رشته

واحد نیست. در مطالعاات   رشته یكطرح و بررسی با استفاده از  به علت پیچیدگی و وسعت زیاد آن قابل

؛ شاود  یتناسب استفاده ما  عنوان یك منبع معتبر اطالعاتی به كارآمد، از هر رشته علمی به اي رشته یانم

، بلکاه درک  یابناد  یتنها با تركیاب اطالعاات باه داناش جدیادي دسات ما        چنین مطالعاتی، نه نیبنابرا

حركتی برخالف  اي رشته یان. مطالعات مكنند یها نیز ایجاد م از تشابهات و تمایزات بین رشته يتر كامل

یجااد  ا»، «تنظایم مارز  »، «استقالل و تماایز »دانشگاهی  رشته یكشیوه موجود دانشگاهی است. ویژگی 

و معین كردن آموزش خاص و تعیین معیار براي آن است كاه از طریاق نهادهاا و    « از دانش يا مجموعه

 .شود یعلمی خاص در هر حوزه حمایت و تقویت م يها انجمن

 افاراد در  يبیشاتري در رشاد اساتعدادها    یرتوجه است كه میان رشاتگی قادرت تاأث    همچنین قابل

كاه شاركت در    كناد  یگزارش ما  (1993) 1الکساندر آستین كه يطور گوناگون علمی دارد. به هاي ینهزم

 يسااز  تفکر انتقادي و آمااده  يها دانش، مهارت يها مهارت یشآثار مثبتی برافزا اي رشته یانم يها دوره

 دارد. يا حرفه يها تحصیالت تکمیلی و دوره يها دانشجویان براي ادامه تحصیل در دوره

در  اي رشاته  یاان دریافت كه دانشجویان در دانشکده مطالعاات م  يا طی مطالعه]15[(1999) 2نیوول

عماومی دقیاق و    گاذاري  یاستس .عملکرد بهتري دارند يا رشته يها دانشگاه میامی، از دانشجویان دوره

اساسای   يهاا  اصولی در هر كشوري باألخص ایران، به دالیل مختلف داراي اهمیت زیادي است. دغدغاه 

اصر ایران به مسئله توسعه و پیشرفت و وجود رابطه تنگاتناگ باین توساعه و    مردم و دولت در تاریخ مع

این دالیل است. در میان تمامی علوم، علوم انسانی رابطه  ینتر راهبردي، یکی از مهم هاي گذاري یاستس

مدیریتی اصوالً بار اسااس علاوم انساانی      هاي یاستدارد؛ زیرا ارائه س گذاري یاستبا مفهوم س تري یقوث

_____________________________________________________________ 
1- Astin 

2- Newell 
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اصالی توساعه و    نیازهااي  یشعنوان یکی از پ علمی و كارشناسی به گذاري یاستوار است. توجه به ساست

 پیشرفت كشور، در دهه اخیر اهمیت بیشتري نزد نخبگان یافته است.

و  یکردهاا اخیار، رو  يها به دنبال بروز مسائل زیستی ا اجتماعی پیچیده، متنوع و ناشناخته در دهه 

علمی، آمورشی و پژوهشی، موردتوجه و اشتیاق عمومی  هاي گذاري یاستدر س اي رشته یانم هاي یتفعال

اصلی كارگزاران نظام علمی و دانشگاهی اسات. بار    هاي یاستاز س یکی بر روي آن گذاري یهبوده و سرما

در راستاي سازگاري دانشگاه با محیط علمای و   شود یم بینی یشآموزش عالی، پ هاي پژوهی یندهاساس آ

 .]3[ی، این روند با سرعت بیشتري تداوم یابداجتماع

، نیازمناد همفکاري پژوهشاگران    اي رشاته  یانتفکر مبتنی بر م يها عمومی در كانون گذاري یاستس

را فراینادى تعریاف كاه موجاب همکاارى       هاا  يا شاته ر فارا  ]9[(1992) 1روزنفیلاد  كاه  يطاور  است به

یق به اشتراک نهادن الگوهاى نظرى مبتناى بار   ها از طر و آن شود یدر مساائله مشتركى م پژوهشگران

 گاذاري  یاسات تفکر س يها لذا بستر كانون .پردازند یمفاهیم ویژه هر رشته، به بررسى مسئله موردنظر م

هدفمند و سااختارمند آن،   یريكارگ و به اي رشته یانعمومی، ضمن فراهم نمودن امکان رشد و توسعه م

. در این مقاله ساعی بار   گردد یعلمی و دقیق م هاي گذاري یاستس باعث عملکرد بهتر كشور در راستاي

دارد كاه متقاابالً باعاث بهباود و رشاد یکادیگر        اي رشاته  یانتفکر و م يها معرفی رابطه دوطرفه كانون

 و نتایج حاصله موجب ترقی كشور خواهد شد. شوند یم

 

 مطالب اصلی -2

 تعاریف و مفاهیم اولیه -2-1

حوزه از مطالعه دانش است كاه ارتبااط تکمیلای متقابال باا       آن ناظر بر میان رشته :ای رشته یانم

قصد درماان و   بوده و به ییمیان رشته نقطه مقابل رهیافت حصر گرا یگرد عبارت دیگر دارد؛ به يها شاخه

یاا   یای گرا برنامه پژوهش مبتنی بار كثارت   اي رشته یاناست. م یجادشدهپیشگیري از آفات این رویکرد ا

ست كه فرد محقق و پژوهشگر از سطح واحد و محدود به یك حوزه از دانش فراتر رفته و ا یشناس روش

در تعریفای دیگار عباارت    . ]1[دهاد  یما  واحد توجه نشان يا مختلف ناظر بر مسئله يها نسبت به دانش

نظري و محتوایی موجود در هر رشته است كه  يها ارتباط و انسجام مدل یرندهاست از دانشی كه دربرگ

 .]10[پذیرد یصورت مشترک در پیگیري اهداف انجام م آنان به يها میان گروه، كارمندان و دوره

سیاست ساازي و   ینهویژه براي تفکر و پژوهش درزم كانون تفکر نوعی سازمان کانون تفکر: -2-2

تفکار باا    يهاا  پردازي جمعی استوار اسات. كاانون   اندیشی یا ایده تصمیم سازي است كه بر اصل جمع

 يهاا  كارشناساان متعادد، خاوراک فکاري الزم را در حاوزه      یريكارگ و با به اي رشته ینانجام مطالعات ب

_____________________________________________________________ 
1- Rosenfield 
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. همچناین باا توجاه باه اینکاه یکای از       كنناد  یجامعه تأمین ما  گذاران یاستمختلف براي مدیران و س

ان و باه مادیر   گیاري  یمتصام  یناد تفکار در فرا  يها هست، كانون گیري یموظایف مدیران تصم ینتر مهم

 يتفکار نهادهاا   يهاا  كانون در تعریفی دیگر،. ]2[ كنند یها كمك فراوانی م مدیران ارشد سازمان یژهو به

. پردازناد  یعماومی ما   گاذاري  یاسات غیرانتفاعی هستند كه به تولید و انتشار نظریه و ایده در زمیناه س 

دسترسای سیاسای خاود باراي     طور فعاالنه به دنبال حداكثر نمودن اعتماد عمومی و  تفکر به يها كانون

همچاون   ییهاا  همچناین از واژه  (.2005، 1انادرو ریاچ  ) باشاند  یعماومی ما   گاذاري  یاسات در س یرتاأث 

 .شود یو ... نیز به همان معنا استفاده م« اتاق فکر»، «مولد اندیشه ينهادها»، «اندیشگاه»، «یشندهاند»

 دساتیابی باه اهاداف معاین در     باراي  ییهاا  هاا و راه  روش یازي ر طراحی و برنامه: گذاری یاستس

 مشخص. هاي ینهزم

جهت اتخاذ تصمیم بهیناه و كاارا بار اسااس تحلیال و تطبیاق        سازي ینهفرایند زم تصمیم سازی:

  .]4[و نیز چیدمان منطقی كلیه عوامل داخلی و خارجی ها یتواقع

 

 عمومی گذاری یاست، مؤلفه اصلی سای رشته یانم -3

به نام عقال انساانی برخاوردار     اي یلهتجربه و گسترش، از منبع و وس با توجه به اینکه علم در تولید،

 یتأمل قابل يها رغم گستردگی داراي تشابهات و فصل مشترک طور طبیعی همه علوم به است، بنابراین به

و طبیعای   شوند یهستند؛ زیرا همه علوم بر اساس نیاز و احتیاج مادي و معنوي انسان تعریف و تبیین م

و  هاا  یژگای ن علام از و آباشد، به همان نسبت  تر یچیدهو پ تر یعزه كه حوزه مطالعات علم وساست هراندا

در حوزه علوم انسانى بیشاتر باه    اي رشته یانم يها البته، چالش. ]5[جایگاه خاصی برخوردار خواهد شد

 اسااات داناش   يهاا  از دیگار حاوزه   ، چراكه وابستگى علوم در میان علوم انسانى بایشترخورد یچشم م

]17[. 

عنوان ابازاري باراي بهتار اندیشایدن و بهتاار تصمیاام گرفتاان     اي ایناك به رشاته مطالعاات میان

اند و  قرارگرفته یرشباراي حال مشاکالت چاه در مقیااس فاردي و چاه در مقیااس اجتماعای موردپذ

بااراي رشااد و توسااعه و     ودر یباا توجاه باه اهاداف موردنظر در توساعه ایاان مطالعااات انتظااار ما    

موردتوجه  ازپیش یشبالندگای علاوم انساانی و اجتماعی و كمك باه حال مشاکالت مبتالباه جامعاه ب

. در پای ظهاور مساائل    ]6[دعلمای، دولتماردان ونیاز اصحااب ایان علاوم قاارار گیرناا   گذاران یاستس

، اجتماعاات و شاهروندان باا آن مواجاه     كه در ساه دهاه اخیار    يا زیستی اجتماعی پیچیده و ناشناخته

علمای، آموزشای و پژوهشای     هااي  گاذاري  یاسات س در اي رشاته  یاان م هااي  یتو فعال یکردهااند، رو بوده

_____________________________________________________________ 
1- Rich 
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بار ایان عقیاده    ]12[( 2005) 1در ایان راساتا، گروساتى   . ]8و7[موردتوجه و اشتیاق عمومی بوده است

باوده اسات كاه در راساتاى      اي رشاته  یاان م هااي  یات جدیاد، حاصال فعال   يها اساات كه تکوین رشته

اكناون، نقاش داناش در آماوزش تغییار       اند، چراكه هم گرفته پاسخگویى به نیازهاى جامعه و افراد شکل

تا در مسیرى قرار گیرد، بیشتر از اهمیتى اسات   شود یكرده است و اهمیتى كه به شخص انسان داده م

 يهاا  جهاان در حاوزه   يوسعه و پیشارفت كشاورها  عوامل ت ینتر از مهم .شود یكه به خود مسیر داده م

كاه   گاذاري  یاسات بوده اسات. س  گذاري یاستگوناگون پس از جنگ جهانی دوم، توجه ویژه به حوزه س

مختلف نیازمند آمیختن علوم گونااگون اسات.    هاي ینهدر زم دهد یزیربناي پیشرفت كشور را تشکیل م

علمای مارتبط باا آن     يهاا  جوانب گوناگون و رشته سیاستی ضروري است تا مسئله از يدر ارائه الگوها

براي نمونه براي حل و ارائه سیاست در یك مسئله اقتصاادي، فاارغ از تخصاص     تحلیل و بررسی گردد.

انساان   یازهااي اقتصادي، نیاز به ورود مسائل حقاوقی، اجتمااعی، سیاسای و ... هسات. چراكاه اصاوالً ن      

 يهاا  از مؤلفاه  اي رشاته  یاان م رو یان ل و برطرف شاود. ازا از یك منظر و رشته علمی خاص ح تواند ینم

حال مساائل    هااي  یاسات عمومی هست كه اهمیت به آن موجب ارتقاي س گذاري یاستس ناپذیر ییجدا

 .گردد یم
 

 تفکر یها در کانون ای رشته یانجایگاه م -4

و فاردى،   اي رشاته  یاان مطالعاتش درباره تمایز میان مطالعاات م  يبرمبنا]13[(1981) 2اسااتوكلس

 ياندازها صورت انفرادى، براى پیوند چشم گرچه پژوهشااگران زیادى، به: »كند یم گیري یجهنت گونه ینا

گروهاى اسات كاه تماامى      اند، اما گرایش كنونى بیشتر به سمت كارِ مختلف آغاز به كاركرده يها رشته

هاا و   هاا، دوره  كاه برناماه   تجرباه نشاان داده اسات   «. گیرد پشتیبانى و نهادى را دربرمى هاي یچیدگیپ

ور  در سااختارهاي مدیریتی سنتی و رشاته محاور پاساخگو نیساتند و بهاره      اي رشته یانم يها پژوهش

مستلزم مدیریت مشاركتی و تعاملی در فراینادها و مراحاال مختلااف     اي رشته یانم هاي یتساازي فعال

از  اي رشاته  یاان م يهاا  ها و پاژوهش  ا، دورهه اسات. بناابراین باه لحاظ مدیریتی، ساختار مدیریت برنامه

 هااي  یات . ایاان باادان معناای اساات كااه فعال     كناد  یسابك مدیریتی تعاملی و مشاركتی تبعیات ما  

با ساختارهاي مدیریتی سنتی، بوروكراتیك محاور و دساتوري در تضاادند و قباال از هار       اي رشته یانم

گاهی، سااختارهاي پژوهشاای، و گروهااي    دانشا  هااي  یطچیز، باید در نحوه و سابك مادیریتی در محا   

 .]8و 7[كرد یدنظرموزشی و پژوهشی تجدآ

ازنظر خبارگان باراي تولیاد و توساعه علاوم انساانی و اجتماعاای در كشااور در درجااه نخساات     

نااو و خاالق فاراهم كارد. توسااعه مطالعاات        هااي  یاده محیاط مناسابی باراي رشاد و پارورش ا بایاد

_____________________________________________________________ 
1- Grossetti 
2- Stokols 
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 .]6[را در میاان اصحااب علاوم انساانی گسااترش دهااد   یتفکار انتقاادي اخالق تواند یم اي رشته یانم

را  كنناد  یعمل ما  اي رشته یانطور گروهی و بر اساس م عمومی به گذاري یاستتفکر كه به س يها كانون

موجاب بهباود    حاال  ینتوسعه و پیشرفت میان رشتگی دانست كاه درعا   يبسترها ینتر از مهم توان یم

پاس از   تاوان  یها را م تفکر كه خواستگاه آن يها . كانونگردد یم گذاري یاستت كشور در حوزه سوضعی

مرور جایگاه خود را در بسیاري از كشورها پیادا نماود و    جنگ جهانی دوم در آمریکا و انگلیس یافت، به

 ،2017ساال  موجبات پیشرفت و ترقی آنان را فراهم نمود. بار اسااس گازارش دانشاگاه پنسایلوانیا در      

تفکار را   يها كانون تفکر به ترتیب بیشتر تعداد كانون 444و انگلستان با  512، چین با 1872آمریکا با 

. در ایران تاكنون تعدادي كانون تفکر به وجود آمده است اما موضاوعات و مساائل در ایان    باشند یدارا م

 .باشند یاساسی كشور نم یازهايزمینه به حدي است كه پاسخگوي ن

. عادم درک صاحیح مسائوالن    1در دو بخاش دانسات:    توان یازجمله علل ضعف در این زمینه را م

. عادم وجاود برناماه راهباردي مشاخص در جهات       2تفکار   يهاا  تصمیم گیر از جایگاه و اهمیت كانون

 ها. تفکر و مدیریت و تقویت آن يها استفاده از كانون

 شوند یعمومی، در عرصه میان رشتگی موجب م گذاري یاستتفکر س يها ازجمله شرایطی كه كانون

 موارد زیر را ذكر نمود: توان یم

 تر مسائل؛ جانبه دستیابی به فهم دقیق و همه -

 وري علمی دانشمندان علوم انسانی؛ افزایش توانایی و بهره -

 ها در مسائل؛ آن هاي یدگاهدیگر براي كسب د يها همکاري با سایر اندیشمندان رشته -

 ها؛ ها و كارگاه هاي دیگر در برگزاري دوره محققان رشتهكنش متقابل با  -

درگیر شادن محقاق در    یقاز طر اجتماعی  براي حل مسائل  تر يراهکارهاي عملی و كاربرد  ارائه -

 ها؛ مختلف و ادغام دانش این رشته يها رشته

قیقای  هاي نظاري و تح  هاي مختلف براي توسعه چارچوب هاي رشته ها و تئوري از روش استفاده  -

 ؛تر یکپارچه

 هاي مختلف؛ ها و ابزار رشته یکپارچه كردن مفاهیم، روش -

 كنش متقابل با دانشمندان دیگر؛ یجهتعدیل و اصالح كار فردي درنت -

 نقد و به چالش كشیده شدن عقاید یکدیگر؛ -

 خالقیت علمی.  ها و افزایش ایده  از این استفاده  متفاوت، امکان  هاي  ایده انتقال  -
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 گیری یجهنت -5

عمومی هست و در میان تماام علاوم، علاوم     گذاري یاستاساسی س يها میان رشتگی یك از شالوده

نظاري   يهاا  دارند؛ زیرا مبانی فکري و چارچوب گذاري یاسترشتگی و سبا میان تري یقانسانی رابطه وث

علمای كشاور    يهاا  یاسات تا در س اي رشته یانبر آن استوار است. در دهه اخیر توجه به م یافتگی توسعه

شاده، وضاعیت فعلای رشاد میاان       كساب  هاي یترغم موفق و به ینباوجودا .اهمیت مضاعفی یافته است

 تواناد  یكه در رشد و توساعه میاان رشاتگی ما     یی. یکی از ابزارهایستو مطلوب ن بخش یترشتگی رضا

ه نتاایج  پیشارفت  يتفکار اسات. ایان اقادام در كشاورها      يهاا  نقش بسزایی داشته باشد، توسعه كاانون 

شرایط مهمی همچون  ینرا به نمایش گذاشته است. كارآمدي میان رشتگی نیازمند تأم يا مالحظه قابل

علمای   يو نیز ارتقاي توانمند اي رشته یانم يها دانش ییافزا فضاي باز فکري هست كه ضمن هم ینتأم

عمال را فاراهم كناد.     و ظهاور كاارایی آن در   یريكاارگ  استادان، دانشجویان و پژوهشگران، موجبات به

تفکار را   يهاا  پیشرفته و مشاهده نیاز كشور، رشد و توساعه كاانون   ينگارنده با بررسی وضعیت كشورها

كه در یك تبادل دوطرفه شرایط ترقای و پیشارفت كشاور را     داند یارز رشد و توسعه میان رشتگی م هم

 اي رشاته  یاان وجاب پویاایی علاوم م   تفکار عاالوه بار اینکاه م     يها ایجاد و توسعه كانون .كنند یفراهم م

جامعه را نیز باه دنباال    یازهايو رفع ن اي رشته یان، امکان از بین بردن فاصله خالی بین علوم مگردد یم

و اجراي چنین ظرفیت جاامع و اثرگاذاري، گاام ماؤثر در جهات توساعه علمای و         یده دارد. با سازمان

تفکار   يها در كانون شته خواهد شد. چراكه با تدویندر ایران بردا اي رشته یانهمچنین كاربردي علوم م

نظري و عملای   يها عمومی مبتنی بر میان رشتگی، افراد قادر خواهند بود شکاف هاي یاستبا تدوین س

ها را پر كنند و با تحقیقات مشترک و همکاري بین متخصصان علوم مختلف، بساتري فاراهم    بین رشته

آگااهی از اهاداف،    .آیاد  یبه دست م گذاري یاستدر عرصه علم و س ياعتمادتر خواهد شد كه نتایج قابل

تفکر در جهت رشد میاان رشاتگی و باه دنباال آن ارتقااي       يها ضرورت و توجیه فلسفه وجودي كانون

ایان   يهاا  عمومی در كشور در میان مسئوالن و مجریان و درونی كردن ارزش هاي گذاري یاستسطح س

ر كاربست این مقوله خواهد شد. لذا مناسب است مراجاع تصامیم گیار    مقوله براي افراد، باعث توفیق د

كشور با فراهم آوردن بستري مناسب، از این پتانسایل مغفاول باراي ارتقااي كیفیات میاان رشاتگی و        

 عمومی استفاده نمایند. هاي یمش خط
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 چکیده

براي نوآوري  ت الگواي به نام مهندسی خالقیت و نوآوري زیس رشته یانمدر این مقاله نوعی رویکرد 

بر اساس آن، ارائه گردیاده اسات. ایان     شده یطراحهاي سازمانی مدیریتی با ارائه چند مدل  یستمسدر 

شناسای باه دیگار علاوم، منجار باه        یسات زرویکرد بر این منطق استوار است كه انتقاال مفااهیم علام    

بسیار زیادي باراي دساتیابی باه    هاي  یتقابلشود كه  یمي مطالعاتی جدید ها حوزهیري انواعی از گ شکل

در علم مدیریت و ساازمان را   ازجملههاي مبتنی بر آن در علوم مختلف و  ينوآورهاي خالق و  یدهاانواع 

انتهاا باراي الهاام گیاري و      یبا هااي زیساتی، منبعای     یساتم سشامار   یبي سازوكارهادارد. ساختارها و 

هااي   یستمسها مانند  یستمسیري در دیگر كارگ به ي و استخراج راهکارهاي خالق فراوانی برايالگوبردار

هااي ساازمانی باراي ایجااد اناواع       یساتم سهااي فناوراناه و نیاز در     يناوآور مهندسی جهت ایجاد انواع 

هااي   یساتم سیاري شاده از   الگاو گ ، سه سیستم مادیریتی  مثال عنوان بهباشد.  یمهاي مدیریتی  ينوآور

 زیستی ارائه شده است.
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 مقدمه -1

جدیاد، الزاماات    هاي يفناور تر یع، پویایی بازارها، افزایش سرعت و انتشار سرشدن یبا توجه به جهان

نیازهااي باازار    ابا  تار خاود را   یعكه سر ییها آن، درگیرهاي  شركت در میانتغییر كرده است.  ها سیستم

د باود؛ بناابراین، دانشامندان باراي     ن، برنده خواهدارند هایشان را پایین نگه می ینهدهند و هز تطبیق می

. كنناد  ها سخت تالش مای  موفق براي حل مشکالت پیچیده در مهندسی و سایر رشته يها حل یافتن راه

اي در  یدواركنندهتواند رویکرد ام شود، می شناخته می خالقیت زیست الگو انعنو به كهنگاهی به طبیعت 

 تاوان  یم ياند و با توسعه نوآور شده سازي ینهبه یعیطب طور به یستیز هاي یستمس .[4] باشد این زمینه

كرد.  یمتقس يبه چند حوزه كاربرد توان یرا م ها یستمس یناز ا یريقرار داد. الگو گ یموردبررسها را  آن

 ايالگاو دار  یسات ز یات ، خالقحاال  ینبااا . باشند یم یو مهندس یفن ینهغالب در زم يكاربرد يها حوزه

 یزماان  یعای طب هاي یدههست. استفاده موفق از ا یزن یریتدر سازمان و مد ينوآور يبرا یاديز یلپتانس

صارفاً   ینکاه ناخته، ناه ا شا  یانساان  هاي یتقابل يبخش برا منبع الهام یكعنوان  ها را به بهتر است كه آن

باا مشاکالت    یساتی ز یمبه انطبااق مفااه   یديجد یلتما یالدي،م 1990دهه  از .[5]شوند  برداري یكپ

متقابال   یو وابساتگ  شوند یم تر یچیدهها پ طور كه ساختارها در شركت . همانشود یم یدهد یزن یسازمان

ایجااد ارتبااط باین علاوم      .[6] است یازدنمور یزن یدجد یساختار و رفتار سازمان كنند، یم یداپ یشتريب

هااي زیساتی در    و اساتفاده از سااختارها، فرآینادها و ساازوكارهاي سیساتم      زیستی و علاوم مادیریتی  

تواند گامی مؤثر براي ارائه راهکارهاي نوین و توسعه علاوم مادیریتی محساوب     هاي سازمانی می سیستم

 شود.

 

 پیشینه -2

كه در اینجاا   گرفته انجامهاي بسیاري  در علوم مختلف، پژوهش هاي زیستی در زمینه كاربرد سیستم

 شود. و مدیریتی اشاره می سازمانی ینهزمهاي صورت گرفته در  به تعدادي از پژوهش

سازوكار  یكانداز  كه چشم دهند یرا ارائه م یستی( مفهوم صنعت با هوش ز2018و همکاران ) یئهم

 ی( شاش اصال اساسا   2017و همکاارش )  اوگونتوناا  .[7]د كنا  یم یمرا ترس یعتسازگار با طب یشتیمع

كاه   دهناد  یاصال را ما   23 یلخود جمعااً تشاک   یكه هركدام با اصول فرع دهند یالگو را ارائه م یستز

و همکاارش   . آنولوواپاو [8]در صانعت محساوب شاوند     یاداري پا یاابی ارز یارهااي عنوان مع به توانند یم

حاائز   ییآب و هاوا  ییارات تغ یدتهد یداركاهش پا يشان را براالگو و كاربرد یستز هاي ي( نوآور2017)

 يهاا  ساال  ینبا  یشاناخت  كتااب  وتحلیال  یاه تجز یك( به 2017و همکاران ) . تینلو[9] دانند یم یتاهم

حمال ماواد،    یك،لجسات  هااي  یناه الگاو در زم  یسات ز یات خالق يكاربردها یبررس يبرا 1990-2013

الگاو   یستز یریتی( سه مدل مد2014و همکاران ) یانگ .[4] ندا پرداخته یدو تول ینتأم یرهزنج یریتمد
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الگاو را   یستز یریتمحدوده مد تواند یكه م دهند یارائه م يدر كشاورز یفن هاي يتوسعه نوآور يرا برا

 يبارا  یمانند زنباور، مورچاه و مااه    ی( از اجتماع جانداران2010مائو و همکاران ). [10]یند نما یغن یزن

خاود باه    ي( در تز دكتر2010) . ریچاردسون[11]اند  ( الگو گرفتهERP) یریتات مداطالع یستمس یك

 .[3]دهد  یم یشنهادوكار پ گوناگون كسب يها بخش يرا برا یمختلف يها مدل یستی،كمك اصول ز

 

 تعریف مفاهیم -3

 الگو یستز یتخالق یمهندس -3-1

 یاد ، علم تقلبراي بیونیك است( شده گرفته)كه معادل فارسی در نظر  الگو یستز یتخالق مهندسی

طراحاان و   یش،هاا پا   . از قارن شاود  یاستفاده ما  یحل مسائل انسان منظور بهاست كه  یعتو الهام از طب

 یعتكه طب كند یم یانعلم ب یناند. ا منبع بزرگ الهامات در نظر گرفته یك عنوان بهرا  یعتمعماران، طب

اسات؛   یسال تکامل ذات یلیاردم 85/3 یجهدرنت ينوآور منبع ترین شده ینتضمو  یرگذارترینتأث ین،بهتر

 .[12]و ساكنان آن دارد  زیست یطمحالعاده در حل مسائل  فوق يا تجربه یراز

 

 مدیریت دانش -3-2

آوري، اساتفاده و اساتفاده مجادد از داناش درون شاركت را       ها باراي جماع   سیستماستفاده مؤثر از 

 .[13] مدیریت دانش گویند

 

 ت ضایعاتمدیری -3-3

هاي مربوط به اجتناب، كاهش یاا   مدیریت ضایعات یك اولویت كلیدي است و اشاره به تمام فعالیت

 .[14]بازیافت زباله در زنجیره تولید و مصرف دارد 

 

 طرح مسئله -4

هااي انادكی در    با توجه به پتانسیل باالي خالقیت زیست الگو براي ارائه راهکارهاي نوین، پاژوهش 

هاایی از كااربرد    هاي ساازمانی صاورت گرفتاه اسات. در ایان مقالاه نموناه        ن در سیستمزمینه كاربرد آ

 گردد. هاي سازمانی و توسعه علوم مدیریتی ارائه می هاي زیستی براي نوآوري در سیستم سیستم
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 های زیست الگو سیستم -5

 سیستم مدیریت دانش -5-1

یرمساتقیم باراي برقاراري ارتبااط     غمل ها و زنبورها داراي نوعی تعا جانوران اجتماعی مانند مورچه

توان از آن براي نوآوري و حل مسائل مختلف در سیستم مدیرت داتاش بهاره بارد. یاك      هستند كه می

 ( آورده شده است.1از آن در شکل ) شده استخراجمدل 
 

 
 .]2[سیستم مدیریت دانش زیست الگو    1شکل 

 

 سیستم مدیریت ضایعات -5-2

هااي   یافات نمایناد كاه یکای از سیساتم     بازوانند بسیاري از ماواد خاود را   ت هاي زیستی می سیستم

و یاا   سازوكارهاها،  توان بسیاري از روش یمیري از كلیه الگو گها هستند. با  یهكلارزشمند در این زمینه 

 ( فرآیند كلی عملکرد كلیه نشان داده شده است.2هاي ریاضی را استخراج نمود. در شکل ) حتی فرمول
 

  
 (]1[فرآیند سیستم كلیه )برگرفته از    2کل ش
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 است. شده ارائهاز سیستم كلیه براي مدیریت ضایعات  شده استخراج یالگوسازمان( 3در شکل )

 

 
 سیستم مدیریت ضایعات زیست الگو   3شکل 

 

 سیستم مدیریت بازاریابی -5-3

هادفی   درواقاع  هاا  آني هاي مختلفی دارند. غاذا بارا   روش غذاهاي زیستی براي جستجوي  سیستم

بازارهااي هادف یاا مشاتري      عنوان بهغذا  اگراست كه به دنبال آن گشته تا نیازهاي خود را رفع كنند. 

الگو هاي بازاریابی  روش عنوان بههاي جستجوي غذا  توان از روش ها در نظر گرفته شود، می براي سازمان

 ده است.ي از آن در ذیل آورده شا نمونهكه چند  [15]یري كرد گ

 

 سیستم مدیریت بازاریابی مشارکتی -5-4

ها توساط مااهیگیران،    كنند و پس از صید ماهی ها را به سمت ماهیگیران هدایت می ها، ماهی دلفین

هاا باراي جساتجو     كنند. از ایان طریاق نیازهااي فضاایی دلفاین      از تور تغذیه می جداشدههاي  از ماهی

 .[16]اهند داشت تر و بیشتري خو یافته و صید سریع كاهش

از این سازوكار زیستی، تعامل باا ساایر صانایعی اسات كاه باا        استخراج قابلهاي  یريالگو گیکی از 

یدكنندگانی كه محصوالتشان با ساازمان ماا متفااوت باوده     تول مثالًسازمان ما مشتریان مشتركی دارند. 

دربااره مشاتري و یاا مشااركت     توان با این صنایع تعامال اطالعااتی    ولی مشتریانشان یکسان است. می

 ها و زحمات بازاریابی را تقسیم نمود. تا بتوان هزینه تبلیغاتی داشته
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 بازار هدف مطلوب -5-5
كنناد و رژیام    بنادي مای   یات اولواي خود را با توجه باه رژیام غاذایی مناساب      حشرات اقالم تغذیه

و همچنین الگاوي فعالیات روزاناه     ..شرایط آینده مانند طول عمر، باروري و. بر اساسشان را نیز  ییغذا
 .[17]كنند  مانند تجربیات، عوامل محیطی و... تنظیم می

یکی از الگوهاي قابل دریافت به كمك رفتار حشرات این اسات كاه باراي باازار هادف و مشاتریان،       
هایی در نظر گرفتاه شاود تاا بیشاتر وقات و هزیناه باراي بازارهااي داراي معیارهااي           معیارها و ویژگی

 صرف شود. وردنظرم
 معیارهایی مانند طول عمر محصول، محصوالت آینده سازمان، شرایط محیطی، انرژي و منابعی كاه 

باشاد،   محصوالت آینده سازمان در یك حوزه خاص مای  اگر مثالًباید صرف شود، تجربیات گذشته و... . 

 شود. تر است كه بتواند مشتري محصوالت آینده سازمان نیز محسوب بازاري مطلوب

 

 راهکارهای جذب مشتری -5-6
وجود دارد كه داراي سازوكارهاي متفاوتی براي جذب حشرات بوده خوار  مگسنوعی گیاه به نام ونوس 

خاود را از بخاار متصااعد     موردنظرقرار گیرد. حشرات، غذاي گیاهی  موردتوجهیري الگو گتواند براي  و می
براي جذب حشارات، آن بخارهاا را تقلیاد كارده و متصااعد      كنند كه این ونوس  شناسایی می ها آنشده از 

 .[18,19]كند  هاي خود براي جذب حشرات استفاده می نماید. عالوه بر این، از رنگ قرمز برگ می
باشد كه در علوم مدیریتی باا   می ها آنجذب مشتري از طریق تحریك احساسات  يبرمبنااین روش 

یاد بار   تأك ماثالً یاد دارد.  تأكتمركز روي ابعاد حسای مشاتري   عنوان بازاریابی حسی شناخته شده و بر 
 حمایت از كاالي ایرانی براي تحریك و تشویق مشتري براي خرید محصوالت داخلی.

هاي جذب مشتري كه ساایر رقباا    توان از ترفندها و سیاست دهد كه می یمهمچنین این گیاه نشان 
اند و در تبلیغات خود از آن استفاده  ي از مشتري را شناختهتا اگر ابعاد اند نیز استفاده نمود به كار گرفته

 مند شود. بهره ها آنكنند، سازمان نیز از  می
 

 گیری یجهنت -6
یاري از  الگاو گ هاا و راهکارهاایی باراي چناد حاوزه مختلاف علاوم مادیریتی باا           مقاله مدل در این

هااي زیساتی    یساتم سعملکرد كلای  هاي ارائه شده با استفاده از  هاي زیستی ارائه گردید. نمونه سیستم
هاي زیساتی،   توان با بررسی و مطالعات تفصیلی روي هركدام از اجزاي سیستم اند و می گردیده استخراج

هاي ریاضی استخراج نمود. در این راستا به محققاان در علاوم    ها و راهکارهاي بیشتر و حتی فرمول مدل
ي ماورد نظار   نوآورتی را به عنوان مرجعی براي هاي زیس شود كه طبیعت و سیستم مختلف پیشنهاد می

 قرار دهند.
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 چکیده

ها و  نقش ،یمجدد ساختار سازمان یو ضرورت مهندس طیانطباق دانشگاه با مح تیاهم ينظام نوآور

گذاري  یاستسانع دهد. هدف پژوهش حاضر بررسی مو یقرار م یدرا مورد تأك یآمورش عال يكاركردها

است. پژوهش یك مطالعه كیفی است كه از  رانیا یدولت يها در دانشگاه نیتوسعه دانشگاه كارآفر

در زمینه آموزش عالی و  نظر صاحبنظریه داده بنیاد استفاده گردید. جامعه آماري شامل اساتید 

ولین بخش صنعت و علم و فناوري، مسئ يها پارکكارآفرینی، مدیران مراكز كارآفرینی، رشد و 

نفر از طریق روش  18ي تهران، شهید بهشتی و عالمه طباطبایی بود. ها دانشگاهدانشجویان دكتري 

شد. اعتبار و  يگردآوراز طریق مصاحبه نیمه ساختارمند  ها دادههدفمند انتخاب شدند.  یريگ نمونه

ها  دادهیید گردید. تأي بیرونی بازبینی اعتبار پاسخگو و بازنگر ویکردي كیفی از دو رها دادهروایی 

مقوله  26در قالب  یگزاره مفهوم 92شدند.  لیتحل يمحور مرحله اول و دوم و باز يكدگذار یلهوس به

 ،يادار ،یپژوهش ،يساختار ،یمالموانع  احصاء شد. يا مقوله هسته 6 یتدرنهاو  يبند طبقهعمده 

 باشند. یماساسی توسعه دانشگاه كارآفرین  از موانع یمنف یسازمان فرهنگو  یآموزش سنت ،یارتباط

 

 هاکلیدواژه

 ی.دولت يها دانشگاه ین،دانشگاه كارآفر گذاري، یاستس موانع
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 مقدمه -1

روزافازون آن در   یرو تاأث  ياماروز  یطبا شرا یدبا كه ییازآنجاروبروست  یبا چالش بزرگ یآموزش عال

در حاال گاذار و توساعه،     يدر كشاورها  یمراكاز آماوزش عاال    یجامعه روبرو شود. مشخصاً عدم آمادگ

باودن   شیهدر حا یعنوان عامل اصل را به عهده دارد كه به یرقابت یجامعه جهان هاي یازمندين یتمسئول

خاود را باه    یتبتوانند مأمور كه ینا يبرا یرانیا يها دانشگاه. [1]است  یدر اقتصاد جهان یافتادگ عقبو 

و  ینناو  هااي  یادگاه كارده و د  ینیخود را بازب هاي یتو فعال یدگاهداهداف،  یدنحو انجام دهند با ینبهتر

 یجااد خاود قارار دهناد. ا    یسانت  هااي  یادگاه در كناار د  نامند یم ینانهكارآفر یدگاهد یمعاصر را كه برخ

دانشاگاه آمااده و    ینکاه اسات از ا  ینشان یرا، زكند یبه حفظ شهرت دانشگاه كمك م ینانهدانشگاه كارآفر

كاه در آن   يا منطقاه  يرا حل كند، به توسعه اقتصاد یطیچگونه مسائل خاص مح داند یاست و م یلما

 یطای داده و خاود را باا مح   ییار را تغ یطای مح یطچگوناه شارا   داند یم نینكمك كند و همچ شده واقع

از  یحصاح  يباردار  بهاره  یرمواناع بار مسا    یهمواره برخا . [2]است  ییرسازگار سازد كه دائماً در حال تغ

وجاود دارد   ینیدانش و كاارآفر  سازي يتجارها در جهت توسعه  در دانشگاه یدشدهتول يفکر يها ییدارا

در  ياقتصااد  هااي  یتمحادود  ي. در راساتا رسد یبه نظر م یرناپذ اجتناب يها امر و رفع آن شناساییكه 

د. را ناام بار   یماال  یات حما عادم و  یكاف یههمچون فقدان سرما یموانع توان یم ینیجهت توسعه كارآفر

در  توانناد  ینما ها اسات كاه    ضعف دانشگاه یلاز دال یکیمنابع  یتمحدود یجهدرنتو  یمال ي یهضعف بن

طارح   طورمعماول  باه را به صنعت ارائه دهناد و   یمفصل و مستحکم یشنهاديپ يها طرح یه،مراحل اول

. یسات ن مادار  یااز كه چنادان مسائله محاور و ن    فرستند یرا به صنعت م اي یشهو كل يتکرار یشنهاديپ

 ینیكاارآفر  لیات فعا ي توساعه  ینو همچنا  یبه استقالل ماال  تواند یها م دانشگاه یدولت ي كاهش بودجه

. [3]اسات   ياز موانع انتقاال فنااور   وكار كسبدانشگاه و  ینب یفرهنگ يها منجر شود. تفاوت یدانشگاه

 ینبا  یفرهنگا  یرناپاذ  اجتنااب  يهاا  تفااوت  یریتباه ماد   یااز در موارد گوناگون، بر ن یپژوهش هاي یافته

افاراد در دانشاگاه و بخاش     هااي  یازه تفااوت انگ  ینکاه ا ضامن . یددارندتأكو فعاالن صنعت  یاندانشگاه

كاه   اناد  آناز  یحااك  یقاات مثاال تحق  ياز عوامل مهم و درخور توجه اسات؛ بارا   یگرد یکی، وكار كسب

صااحبان   كاه  یدرحاال  گیرند؛ یدر نظر م یعلم یشرفتپ يبرا يپول را مثابه ابزار یپژوهشگران دانشگاه

از  .[4] دانند یبه آن هدف م یدنرس يبرا يو علم را فقط ابزار گریستههدف ن منزله بهبه پول  وكار كسب

مثاباه   باه  یناناه، كارآفر یکارد رو یمباه پاارادا   یاناز دانشاگاه  یاست. برخ یموانع عمده، فرهنگ دانشگاه

هاا   در دانشاگاه  رآفرینیكا یشبا گرا یدو معتقدند كه با نگرند یها م دانشگاه یانسجام سنت يبرا یديتهد

اختراعاات   يافشاا  يپژوهشگران برا یزهها، عدم انگ دانشگاه يرو یشاز موضوعات مهم پ. [5]مقابله كرد 

 ینگرانا  یان همواره ا یرااست؛ ز یازامت يتوافق در واگذار یقها از طر آن یشترخود و مشاركت در توسعه ب

 یات حقاوق مالک  یات هاا بادون رعا   آن يو دساتاوردها  یپژوهشا  يهاا  از طرح ییاه وجود دارد كه بخش
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 یمانع یزدر بخش صنعت ن ي،فکر یتاز حفاظت كامل از حقوق مالک ینانرود. عدم اطم یغمابه  ي،معنو

. [6]اسات   یدانشاگاه  يهاا  پژوهشحاصل از  هاي ينوآوراز  یريگ فعاالن آن در بهره یزشانگ يمهم برا

 هااي  یای داراو حفاظات از   یریتمد در خصوص یژهو ها، به حکومت ياز سو شده اعمال یاستن و سیقوان

 ینیاز كاارآفر  یتحما يالشعاع قرار دهند. ادعا ها را تحت دانشگاه يتجار هاي یتممکن است فعال ي،فکر

 نكارمناد شاد   يرا بارا  هاایی  یآموزشا  یانكاه دانشاجو   رساد  یبه نظر م طور ینها، ا از دانشگاه یاريبس

 وكاار  كساب و  گذاري یهسرما یك یشآزما يبرا يفرصت ارزشمند ،یجهدرنتشدن.  ینتا كارآفر بینند یم

در حاال از دسات رفاتن اسات      ینی،درک مفهوم كارآفر يبرا اول دستكوچك و به دست آوردن تجربه 

در  دیجد يها مهارت یادگیري هآموزشگران ب توجهی یبخارج،  یايدانشگاه و دن ینارتباط محدود ب. [7]

مواناع   ازجملاه  یدرسا  يبه واحادها  یادگیري هاي یتعلوم و محدود شدن قابل یننو هاي ینهآموزش زم

 یباازار كاار و جامعاه و نااتوان     یازهااي باا ن  یآموزشا  يهاا  برناماه عادم ارتبااط    درواقعاست.  ینیكارآفر

 ییكاه كاارا   كند یم یترا ترب یآموختگان دانش ی،آموزش یدجد يها چالشخود با  یقآموزشگران در تطب

هاا   دانشگاه [8] 1یكرب یدگاهدر بازار كار را ندارند. از د یازموردن هاي یتمسئولبر عهده گرفتن  يالزم برا

مرباوط باه    یاادي امار وجاود دارد تاا حاد ز     ینا يبرا يمتعدد یل. دالیستندمؤسسات ن ترین ینیكارآفر

به  یازن ی،وابط، ساختار سلسله مراتبر یرشخصیغ یت: ماهازجمله است،بزرگ  يها سازمان یذات یعتطب

 یجكسب نتا يبرا یازو ن یبعد زمان ،یسازمان فرهنگ يكار محافظه، ها روشو  ینبه قوان یبنديكنترل و پا

در دانشاگاه باه    ساازي  يتجار یگرد ي نامناسب. مانع عمده يها روشو  ینیفقدان استعداد كارآفر ي،فور

 ندرت به. یستو تخصص صنعت ن یازهاكه متناسب با ن شود یمآن مربوط  یمنابع انسان یفیتك و یتكم

موضوع متمركز  یكسال گذشته فقط بر  10در  یخارج يكه همانند كشورها یافترا  یدياسات توان یم

 گنجاناده  یداسات یابیارز يها در روش یداست كه با یگريد يا مسئله یزن یدكار اسات یفیتكرده باشند. ك

را  یداساات  يدرصد انارژ  یندانشگاه، صنعت و جامعه ندارد، باالتر يبرا اي یدهفاكه  یشود، نوشتن مقاالت

 ساازي  يتجاار  یآن مانع اصل یازهايو توجه به ن یواقع یط. آشنا نبودن با محدهد یم یبه خود اختصاص

 یااز ن يها مسئله مدار و پروژه روسد یف. تعراست يبازنگر یازمنداست كه ن یریتمد يها دانش دانشکده

عمال   يندارند كه راهنما یپژوهش يها سند راهبرد . دانشگاهیردها قرار گ كار دانشگاه  سرلوحه یدار بامد

 یاربسا  یناه زم یان مشاخص در ا  يراهبردهاا  ینو تادو  يگذار هدف خأل. یردقرار گ یانو دانشجو یداسات

 2گراهاام  .[7] یارد گها قرار  ها و دانشکده دانشگاه يو رؤسا گذاران یاستس مدنظر یدو با شود یاحساس م

 ینفرار مغزها و كاهش بهتار  ی،را فرهنگ مل یوزلنداوكلند ن یهناح ینیدر بخش كارآفر یديموانع كل [9]

خاالق   هااي  یمتا و تعاادل در   یفیات و ك یات خالق يبارا  یزهاستعدادها، تجارب خارج از كشور، نبود انگ

_____________________________________________________________ 
1- Kirby 

2- Graham 
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فقادان داناش و مهاارت در     یفتوصا  يو بارا  یاز اصطالح شکاف ماال  [10] 1و همکارانش یت. راداند یم

دو  ین، از اصطالح شکاف دانش استفاده كرده و اوكار كسبو اداره  يانداز راهو  يتجار هاي یتفعال ینهزم

پور  یپور، قل حسنقلی. دانند یم يتجار هاي یتفعالبه  یاندانشگاه یششکاف را از عوامل عمده عدم گرا

ط دانشگاه، نگارش منفای باه تفکار بنگااهی در دانشاگاه،       [. رقابتی نبودن محی11] یو روشندل اربطان

متقابال دانشاگاه و صانعت،     اعتماادي  یبا ناكارآمدي قوانین و مقررات، ضعف نظاام آموزشای دانشاگاه،    

واقعای و نباودن ساند راهبارد      طمشکالت مالی، نبودن نیروي انسانی ماهر و خبره، آشنا نبودن با محای 

 یاك بوروكرات یريناپاذ  انعطااف خاود،   یقاات در تحق یاز ن [6] 2یتراو  یگل. سكنند یپژوهشی را مطرح م

هدفمناد و   یاند. بدون آموزش عال دانش دانسته ياز موانع مهم در انتقال تجار یکیها را  ساختار دانشگاه

 یشارفت رشاد و پ  تواناد  ینما  يكشاور  یچو كاردان است ها  كرده یلتحص یرويگرا كه ضامن ن یتمأمور

هاا را از   كاه آن  يا قادر نخواهناد باود فاصاله    یافتهن و توسعه یافته توسعه يرهاداشته باشد و كشو یدارپا

و  اناداز  چشمی )سند اسناد فرادست یدتأك باوجودرا پر كنند.  كند یجدا م یصنعت یافته توسعه يكشورها

 و یو توسعه اجتمااع  یمل يدر نظام نوآور یو نقش آموزش عال ینیبر مقوله كارآفر برنامه ششم توسعه(

 محدودشاده و مراكز رشاد   يعلم و فناور يها پارک یلدر حد تشک یرانیا يها دانشگاه یتفعال ي،اقتصاد

كاه   اناد  شاده  یستأسا  ینیمركز كاارآفر  112مركز رشد و  180 ي،پارک فناور 39است. در حال حاضر 

باه  پاژوهش   در ایان راساتا   .دهناد  یرا ارائه نم یو عامالن دانشگاه گذاران یاستمورد انتظار س یخروج

 پردازد. یم یدر دانشگاه دولت ینموانع توسعه دانشگاه كارآفربررسی 

 

 پژوهش یشناس روش -2

نظار و صااحب    استفاده شد. جامعه آماري پژوهش شامل اساتید صااحب  یفیمقاله از روش ك یندر ا

هماراه  و باه   يعلام و فنااور   يهاا  رشاد و پاارک   ینی،مراكز كارآفر یرانو مد ینیكارآفر ینهدر زم یفتأل

 ماه عال ی،بهشات  یدتهاران، شاه   يهاا  دانشاگاه  یو آموزش عال ینیرشته كارآفر يدوره دكتر یاندانشجو

 یان هدفمند است. در ا یريگ است. روش نمونه 96 - 95 یلیدر سال تحص یی و مسئولین صنعتطباطبا

داده  یاه د نظرراهبار  يبرمبناانجام شد.  یافتهساختار یمهمصاحبه ن یديكل یننفر از مطلع 18پژوهش با 

مساتمر   هااي  یساه مقا یلتحل یوهو ش [12] 3یناشتراس و كورب یستماتیكاز روش س یريگ با بهره یادبن

انجام شد. اعتباار   یو انتخاب يباز، محور يدر سه مرحله كدگذار ها یلشدند. تحل یلتحل یفیك يها داده

 قرار گرفت. یدیو مورد تأ یبررس یرونیب يها از دو روش كنترل اعضا و بازنگر داده

 

_____________________________________________________________ 
1- Wright 
2- Siegel & Wright 

3- Strauss & Corbin 
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 های پژوهش یافته -3

باره موانع توسعه دانشاگاه  مفهوم در 92اول كدگذاري باز،   در مرحله آمده دست به يها داده یبا بررس

 یاق مشابه و مشاترک را از طر  يها و مقوله یمبه دست آمد. در مرحله دوم كدگذاري باز، مفاه ینكارآفر

عماده   ي مقولاه  26مرحلاه در قالاب    ینا يها غام شد. دادهاد یکدیگرها در  ثابت داده اي یسهمقا یلتحل

 ینمواناع توساعه دانشاگاه كاارآفر     يا مقوله هساته  6شدند؛ و در مرحله كدگذاري محوري،  يبند طبقه

عماده و منباع    يهاا  مقولاه  یكبه تفک ین،موانع توسعه دانشگاه كارآفر 1شماره شدند. در جدول  یینتع

 اند. كدها شده

شاامل مواناع    ینو صنعت موانع توسعه دانشاگاه كاارآفر   یآموزش عال ینن و مطلعخبرگا یدگاهاز د

. كمباود  باشاند  یما  یمنفا  یسازمان فرهنگو  یآموزش سنت ی،ارتباط ي،ادار ی،پژوهش ي،ساختار ی،مال

نفات   ربا  یو اقتصاد مبتن يركود اقتصاد یه،كمبود سرما ی،مال هاي یتكمبود حما یزات،اعتبارات و تجه

مواناع   يهاا  مقولاه  يراهبارد  یازي ر ، عادم برناماه  ازحاد  یشب یی. تمركزگراباشند یم یانع مالمو ازجمله

از مواناع   علمای  یئات ه ياعضاا  یو مقالاه زدگا   یركااربردي غ یقااتی هستند. انجام طارح تحق  يساختار

و  ارآماادو مقااررات ناك ینو قااوان یساااختار سلسااله مراتباا  ي،ادار ی. بوروكراسااباشااند یماا یپژوهشاا

 یات حما عادم  ینی،كاارآفر  هااي  یات از فعال جانبه همه یتحما عدم. باشند یم ياز موانع ادار یرذناپ انعطاف

مواناع   ازجملاه كشاورها   یرباه ساا   ینو مهااجرت نخبگاان كاارآفر    ینیدانشگاه از مراكز كارآفر یریتمد

شاك  و خ یاوب رواباط مع  هی،دانشاگا  يواحدها یربا سا ینی. عدم ارتباط مراكز كارآفرباشند یم یتیحما

 یطاثاربخش باا محا    یار جامعه، ارتباط و تعامل غ یازهايمختلف دانشگاه، عدم توجه به ن يها بخش ینب

هساتند.   یمواناع ارتبااط   يهاا  صنعت به دانشگاه مقولاه  اعتمادي یبعدم ارتباط با بازار كار و  یرامونی،پ

 یرآموزش بر سا یتغلبه مأمور ظري،آموزش مطالب ن یس،تدر یسنت يها روش ی،سنت یآموزش يمحتوا

نظر و عمال از   ینفاصله ب ي،آموز بودن آموزش، عدم توجه به مهارت يبعد تك ی،دانشگاه هاي یتمأمور

نگارش   یف،ضاع  یساازمان  فرهناگ ، كاراناه  محافظاه  یساازمان  فرهناگ اسات.   یمشکالت آماوزش سانت  

شامند نباودن   ارز ي،كارمناد پارور   رهناگ ف ینی،باه كاارآفر   ینگرش منفا  ینی،به كارآفر كارانه محافظه

بزرگ، فرهنگ  يها سازمان كارانه محافظه یذات یعتطب یرانی،ا يها حاكم بر دانشگاه یاتخلق ینی،كارآفر

مشاکل در رواباط    المللای،  یناست. عدم تعامالت مناسب ب یمنف یسازمان فرهنگ يها از مقوله یطلب رفاه

 المللای  یناز مشکالت ارتباطات ب یرانا یو علم یاسیس قتصادي،ا هاي یمكشورها، تحر یربا سا المللی ینب

 .باشند یم
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 ینموانع توسعه دانشگاه كارآفر یفیك يها داده يكدگذار   1جدول 

 ی اصلیها مقوله ی فرعیها مقوله منبع کد

 

اختصاص منابع ناكافی براي كمبود اعتبارات و 

 كارآفرینی

 موانع مالی
 

 ی دانشگاه از كارآفرینیمال هاي حمایت عدم

 
 ركود اقتصادي كشور

 
 اقتصاد مبتنی بر نفت

 
 ي سنتی تدریسها روش

 آموزش سنتی
 

 يها تیمأمور ریآموزش بر سا تیغلبه مأمور

 یدانشگاه

 
 ي دانشجویانآموز مهارتعدم توجه به 

 
 يركاربردیغانجام طرح تحقیقاتی 

 موانع پژوهشی
 

 یعلم ئتیه ياعضا یمقاله زدگ

 
 كارانه محافظه يها زمانیسا فرهنگ

فرهنگ سازمانی 

 منفی

 

شکاف فرهنگی و انگیزشی بین دانشگاه و 

 صنعت

 
 نگرش منفی به تجاري سازي دانشگاهی

 
 عدم احساس نیاز براي كارآفرینی دانشگاهی

 
 يفرهنگ كارمند پرور

 
 ینیارزشمند نبودن كارآفر

 

 يها تیهمه جانبه از فعال تیعدم حما

 ینیكارآفر

 
 مهاجرت نخبگان كارآفرین به سایر كشورها

 

ي و عدم انعطاف سیستم ادار یبوروكراس

 مدیریتی دانشگاه
موانع ساختاري و 

 اداري
 

ي براي توسعه راهبرد يزیر عدم برنامه

 كارآفرینی

 
 ي بازدارندهها استیسقوانین و مقررات و 

 

 يواحدها ریبا سا ینیعدم ارتباط مراكز كارآفر

 یدانشگاه

 موانع ارتباطی
 

 جامعهاثربخش با  ریارتباط و تعامل غ

 
 عدم ارتباط با بازار كار

 
 صنعت به دانشگاه ياعتماد یب

 
 یالملل نیعدم تعامالت مناسب ب

 
 ي اقتصادي سیاسی و علمی ایرانها میتحر
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 گیری یجهو نت بحث -4

شامل موانع  ینتوسعه دانشگاه كارآفر یو صنعت موانع اساس یآموزش عال یديكل ینمطلع یدگاهاز د

 یو مواناع ارتبااط   يو ادار يموانع سااختار  ی،منف یسازمان فرهنگ ی،موانع پژوهش ی،آموزش سنت ی،مال

، [6]رایات  و  یگلسا  ،[9]، گراهاام  [10]و همکاارانش   یت، را[8] یپژوهش كرب هاي یافتهبا  یجاست. نتا

از  يانتقاال فنااور   یناد مواناع عماده فرا   از [ همسو اسات. 1] یروشندل اربطان پور و یپور، قل یحسنقل

 یشاتر ب هااي  گذاري یهبه سرما یازو ن وكار كسبدانشگاه و  ینب یفرهنگ يها تفاوت وكار كسبدانشگاه به 

 .[3] تاس يتوسعه فناور يبرا

اهاداف دو طارف،   موجاود در   يهاا  باه تفااوت   تاوان  یصنعت و دانشگاه، ما  ینب يها تفاوت یاندر م

 یساؤاالت پژوهشا   ،یجاه درنتو  یاد تفاوت در نکات مورد تأك ی،دانشگاه يها بودن زمان پژوهش یطوالن

انتشاار   یاق از طر یشناخته شدن در مجامع علم ی،دانشمندان دانشگاه یهاول یزهمتفاوت اشاره كرد. انگ

است.  یپژوهش یازاتامت سبو كمعتبر  يها ارائه در كنفرانس ی،ها در مجالت علم آن يها پژوهش یجنتا

 يهاا  و تاالش  هاا  یات فعال یازه انگ كاه  یدرحاال شوند.  یختهبرانگ یزن یالبته ممکن است توسط منافع مال

 يبر دانش، بارا  یمبتن هاي يفناور سازي يتجارها به دنبال  نسبتاً واضح است. آن ینانها و كارآفر شركت

 يور فقط به دنبال ساود، بهاره   یعصنا یان،دانشگاه اهیدگاز د ین. همچنیشترندب یبه منافع مال یابیدست

 درواقاع متفاوت اسات.   یارفرهنگ حاكم بر دانشگاه بس كه یدرحال، اند آن یرتوسعه محصول و نظا ید،تول

باه كاار،    یدصرفاً به لحاظ شوق و عالقه شاد  یبلکه گاه شوند ینم یختهبا پول برانگ یشههم یاندانشگاه

 ینو وجاود اهاداف متعاارض با     یکادیگر از فرهنگ  دو طرف یقدان درک كافف .[4]شوند  یم یختهبرانگ

باه   یاندانشاگاه  یلتما ینب ینکها یژهو ها ممکن است مانع از توسعه روابط مناسب و اثربخش شود؛ به آن

وجاود   یديتعاارض شاد   ید،از دانش جد يصنعت به استفاده تجار یلو تما یعلم یدجد هاي یافتهانتشار

كه دانشاگاه   شود یباعث م یتاًاست و ماه ينابود یاتفکر انتشار  یرشگاه معموالً تحت تأثفرهنگ دان دارد.

 .[13] نداشته باشند یقطر یندانش و كسب درآمد از ا سازي يتجاربه  یشیو گرا یلیتما یانو دانشگاه

انساجام   يبارا  یادي مثاباه تهد  ، باه یناناه كارآفر یکردرو یمبه پارادا یاندانشمندان و دانشگاه یبرخ یحت

توساعه   یراها مقابله كرد؛ ز در دانشگاه ینیكارآفر یشبا گرا یدو معتقدند كه با نگرند یها م دانشگاه یسنت

 یتزمثابه منتقد مستقل جامعه شود )اتکو رفتن نقش دانشگاه به ینممکن است منجر به از ب ی،منافع مال

و  یجااد ا يبارا  ينهااد  هاي يو نوآور ختییرسااصالحات ز یجادا رتبر ضرو رو ینازا(. 2000و همکاران، 

اوقاات سااختارها و    گااهی  .شاود  یما  یاد در نهااد دانشاگاه، تأك   یناناه و كارآفر یتیارتقاء فرهناگ حماا  

نسبت باه   یگوناگون یشاتها، ممکن است منجر به گرا گوناگون دانشگاه هاي یتحاكم بر فعال يفراگردها

 يمتشاکل از مرزهاا   يا حرفاه  یثال سااختار بوروكراسا  م يشوند؛ برا يفناور سازي يتجار يبرا یتفعال

 .[3] دانشگاه را محدود كند يتجار یشاتگرا تواند یم ی،سنت
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 شاده  یاف تعر یندانشاگاه كاارآفر   يهاا  از شاخصه یکیعنوان  سطوح، به یدر تمام المللی ینب دیدگاه

 یینشاگاه صاراحتاً از جابجاا   و نوآور باشد. دا یشروپ تواند یبودن نم المللی یناست. دانشگاه بدون شرط ب

هاا   دانشاگاه  نشجویان،و دا یداسات برجذب. عالوه كند یم یبانیپشت یدر سطح جهان یانو دانشجو یداسات

از  یبخاش مهما   المللای  ینبا  يهاا  . مشاركتكند یم یتخود حما یدو اسات یانفعاالنه از انتقال دانشجو

 یاد با یآمورشا  يهاا  سرفصال  یختصاصا در ساطح دروس ا  یمنظار آموزشا   از اسات.  یندانشگاه كارآفر

آماده كنناد؛ اماا    ینیو دانش كارآفر يكاربرد يها كسب مهارت يبرا یطور جامع و كاف را به یاندانشجو

در ماورد   یاز نامتناساب باودن مطالاب آموزشا     یها حاك طور مشخص نشانه و به یستن گونه ینا درواقع

 یسآماوزش و تادر   یمهم هستند، چگونگ یآموزش یم. به همان اندازه كه مطالب و مفاهاست ینیكارآفر

 ییندر مطالب را تع یاندانشجو یرياز درگ یاست كه سطح یسروش تدر ین، اباشد یم یاتیح یزها ن آن

 .  [14]نماید یم

داناش باا    ساازي  يتجاار و  یدانشاگاه  ینیدر دانشاگاه كاارآفر   یبه تفکر بنگاه ینگرش منف باوجود

 يتفکار باازار   یندارناد و آن را ناوع   ساازي  يتجاربه  یگرش مثبتن یدمواجه است. اسات يمشکالت جد

 ینجاا ا در. شاود  یما  یاان ها نما آن ي روزمره يها در رفتارها ها و نگرش ارزش ینو ا پندارند یم یرمقبولغ

را تا  ینگرش منف یندانشگاه، ا هاي یتمأمور یفهنگام بازتعر ینانهكارآفر هاي یتبر فعال یدبا تأك توان یم

. مقررات موجاود  كند یعمل م سازي يتجارعنوان ترمز  و مقررات، به ینقوان يهش داد. ناكارآمدكا يحد

 يهاا  و ضارورت  قراردادهاا  ي،ادار و یو مقاررات ماال   ین. قاوان یستن ینیو كارآفر سازي يتجار یلگرتسه

 تیا تقو یازمناد ن يفکار  یات دانش و حقاوق مالک  سازي يتجارو  یدانشگاه ینیكارآفر یبانپشت یحقوق

 ي،فکار  یات معطاوف باه حفاظ حقاوق مالک     ینقاوان  یات باا تقو  تواناد  یدولت ما  درواقعاست.  یشتريب

 یكناد. ضاعف نظاام آموزشا     فاراهم را  یدانشاگاه  ینیكارآفر ي توسعه يالزم برا یقانون هاي یرساختز

و  شاود  یها ارائه ما  آنچه در دانشگاه ینب ي ها است. فاصله در سرفصل يجد يبازنگر یازمنددانشگاه كه ن

 اسات.  یو باوم  يآموزش كاربرد یازمندن ینی. پرورش كارآفراست یادز یارصنعت است بس یازآنچه موردن

 شدن یلتبدو  ینیتوسعه كارآفر ینهدر زم یشو رسالت خو یتكشور بنا به مأمور يها است، دانشگاه الزم

طور  به یرگذارمام عوامل تأثراستا، ضرورت دارد ت ینانجام دهد. در ا یتالش مضاعف ینبه دانشگاه كارآفر

 یاده عوامال و ناد  یبرخا  نو برجساته سااخت   اي یاره و از نگاه جز یردو متعادل موردتوجه قرار گ یکسان

باه   یای اجرا یشانهادهاي پژوهش پ هاي یافتهو  یجبه جد بر حذر شود. بر اساس نتا یگر،د یانگاشتن برخ

 :گردد یارائه م یلشرح ذ

 يهاا  نشسات  يو برگازار  یناان گسترده باا صانعت و كارآفر   یتباطار يها شبکه یجاددانشگاه با ا -

 یان بار دارد. توساعه ا   ینتوساعه دانشاگاه كاارآفر    يهاا  چالشكاهش  يرا برا یمهم یگام بخش یآگاه
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 ینیرا باه فرهناگ كاارآفر    یرا كاهش داده و نگرش فرهنگ دانشگاه یشکاف فرهنگ تواند یارتباطات م

 مثبت كند.

و  یات موردحما یناناه كارآفر يهاا و رفتارهاا   نگارش  ینیكاارآفر  یمانساز فرهنگ یجدر جهت ترو -

 شود یجدر بطن دانشگاه را ینیو گفتمان كارآفر یرندقرار گ یقتشو

 هااي  یاستو س ینقوان یبدر رأس دولت و وزارت علوم با تصو گذار یاستو س یتیحاكم ينهادها -

 شدن را فراهم كنند. ینها به سمت كارآفر حركت دانشگاه ینهگر زم یلو تسه یتیحما

در كناار   یدانشاگاه  يهاا  و هدفمند كردن پاژوهش ینی كارآفر یررسمیو غ یرسم يها آموزش -

 .یرندقرار گ موردتوجهدر دانشگاه  اي رشته یانو م اي رشته ینو گسترش ب یبرنامه درس يبازنگر

 توان یرا م يرعلم و فناو يها پارکمراكز رشد و  ینی،مراكز كارآفر ازجمله ینیكارآفر يها شبکه -

 كرد. يبند رتبه یاییو پو يساز فعال باهدف

باودن را در   ینسازمان، هادف كاارآفر   هاي یتقابل یآن بعد از بررس یریتدانشگاه و در رأس مد -

 مدنظر قرار دهد. یسازمان یمش و خط یتمأمور
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 چکیده

ی است. رویکرد خوداشتغالاي دانش كارآفرینی در توسعه  رشته یانمهاي  یترفظهدف مقاله؛ بررسی 

ي تحصیلی دانشاگاهی اسات.   ها رشتهمقاطع و  بر اساسی خوداشتغالهاي  مقاله مبتنی بر تحلیل شکاف

در تادوین   تحلیلی با تکنیك پیمایش و ابزار پرسشنامه محقاق سااخته اسات.    -روش پژوهش؛ توصیفی

المللی و تجاارب تحقیقااتی    ینبي دانشگاهی در سطح ها نظامبا الگوي  موردنظراي ه پرسشنامه؛ شاخص

ینی، علوم پایه كارآفري ها رشتهدر  آموختگان دانشنفر از  117. جامعه آماري، اند شده دادهمشابه تطبیق 

پایه )علوم انسانی، كشااورزي و هنار( اسات كاه در ساه مقطاع تحصایلی         علوم یرغ)علوم مهندسی( و 

ها نشان  . یافتهاند قرارگرفتهی موردبررس 1397رشناسی، كارشناسی ارشد و دكتري تخصصی، در سال كا

، شاکاف خوداشاتغالی باین    هاا  دانشاگاه ینی از سوي كارآفرهاي فراوان توسعه داد علیرغم وجود ظرفیت

ینی و علاوم  فركارآي ها رشتهها؛ شکاف خوداشتغالی بین  یافته بر اساسي دانشگاهی وجود دارد. ها رشته

درصاد باوده    30درصد(؛ بین علوم پایه و سایر علاوم   30علوم )درصد(؛ بین كارآفرینی و سایر  20پایه )

درصاد اسات. نتاایج نشاان داد كاه رویکارد        60 است. شکاف درآمدي بین كارآفرینی و علوم پایاه نیاز  

ی افزایش و خوداشتغالالت؛ افزایش تحصی موازات بهایرانی ضعیف است.  آموختگان دانشخوداشتغالی در 

یال سااختار تمركزگارا در    باه دل یابد.  یمینی و خوداشتغالی كاهش كارآفربا اخذ مدرک دكتري، توسعه 

 عمادتاً با تحصیالت بااالتر   آموختگان دانشرویه بدنه اجرایی دولت انجامیده؛  یبایران كه به بزرگ شدن 

نوعی تشخص گرایی ضاد خوداشاتغالی و رفتاار غیار     و  اند شده جذب ها دانشگاهي دولتی و ها دستگاهدر 

 یجادشده است.اینانه كارآفر

 

 ها: کلیدواژه

 .آموختگان دانشاي، توسعه كارآفرینی، خوداشتغالی، تحلیل شکاف،  رشته یانمظرفیت 
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 مقدمه -1

آموزشای دانشاگاه    يها برنامه راهبردي دانشگاه تهران؛ سه هدف اساسی در سرلوحه برنامهبا تدوین 

دانشاگاه و   المللای  ینبا ارتقااي جایگااه   ، ینپرداز و كارآفر یدهدانشگاه ا يسو حركت به: رارگرفته استق

اجتماعی. در راستاي تحقاق هادف نخسات؛ پاژوهش حاضار در یاك        پذیري یتارتقاي اخالق و مسئول

هشای  ساوابق پژو مبانی نظري و قرار گرفت. با توجه به فقدان  یموردبررسعلمی پژوهشی فرایند منظم 

ي اجرایای  هاا  برناماه آموزشای، پژوهشای و   هااي  شااخص  يدر این زمینه؛ مطالعات گروه تحقیق برمبنا

با توجه به اهمیت  صورت ابزارهاي بررسی محقق ساخته به اجرا درآمده است. گردیده و به دانشگاه بومی

باه  ، در این پاژوهش  و اثرات مثبت آن براي اقتصاد جامعه آموختگان دانشیی زا اشتغالكارآفرینی براي 

 آموختگاان  داناش اي كاارآفرینی و توساعه خوداشاتغالی در باین      رشاته  یانمهاي  یتظرفبررسی  دنبال

 23[ در حادود  1ي تاراز جهاانی]  هاا  دانشاگاه آمارهاي جهانی، میزان خوداشتغالی در  بر اساسهستیم. 

دي اسات. بناابراین   درصا  18شاکاف   دهناده  نشاان كه  استدرصد  5درصد است و این میزان در ایران 

یاك داناش    عنوان بهینی كارآفري مرتبط با ها رشتهپژوهش حاضر به تحلیل شکاف خوداشتغالی در بین 

. بدیهی است دستیابی به هدف برنامه راهبردي مستلزم انجام مطالعاات  پردازدمیاي و علوم پایه  رشته یانم

 و مداوم در این زمینه است. دار دامنهي ها پژوهشو 

 

 حقیق و جامعه آماریت روش -2

ي هاا  برناماه است. باا مارور ساوابق مطالعااتی؛ بررسای       شده انجامتحلیلی  -تحقیق با روش توصیفی

ي هاا  شااخص ي تحقیاق تادوین شاد. در ایان بررسای از      ها شاخصمدت، چارچوب و  یانمو  مدت كوتاه

بهره گرفته شد. باا تکنیاك   یژه تایمز و شانگهاي و بهي جهانی بند رتبهي برتر در ها دانشگاه مورداستفاده

 آموختگاان  داناش پرسشنامه و اجراي آزمون مقدماتی و تعیین اعتبار و پایایی، پیمایش وضعیت اشتغال 

قارار گرفات. جامعاه آمااري      موردتوجهی و مهارت افزایی آموزشدر ابعاد فردي، آموزشی، پژوهشی، غیر 

ي ها حوزهدر  اند توانستهتحصیلی است كه دانشگاه در مقاطع مختلف  آموختگان دانشنفر از  117شامل 

كاارآفرینی   زا اشتغالهاي  یتفعالمختلف خدمات، صنعت، آموزش، كشاورزي، تجارت الکترونیك و سایر 

ي خوداشاتغالی در باین   هاا  شاکاف . بررسای  اناد  كردهیك حرفه دنبال  صورت بهنموده و خوداشتغالی را 

 ین پژوهش است.ین اهداف اتر مهمي دانشگاهی، یکی از ها رشته
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 ها: تعاریف عملیاتی شاخص -3

شغلی  هاي ینههاي دولتی و خصوصی، زمبخشغیر از بخش اقتصادي است كه  خوداشتغالی: -

بخش در  آموختگان هاي اشتغال دانشبا شاخص تغیردهد. این مافراد جامعه را تحت پوشش قرار می

 .ردگی یكشاورزي، صنعت خدمات، آموزش و تجارت موردسنجش قرار م

تحصیلی است كه در سه گروه  يها آموختگان در رشته كارآفرینی دانش :يا حرفه خوداشتغالی -

كشاورزي، علوم انسانی( علوم )هنري،  سایر علوم، مهندسی(و  ، علوم پایه )فنیینیكارآفر

 است. شده يبند دسته

متناسب با رشته وكار  است كه عالوه بر ایجاد كسب ینیآن دسته از كارآفر خوداشتغالی تركیبی: -

تحصیلی افراد، همزمان در بخش دیگري نیز فعالیت دارد. این شاخص در بعد اشتغال همزمان در دو 

 .[4شود ] یبخش خصوصی و كارآفرینی تعریف م

در مقایسه عوامل خوداشتغالی با  یهاي موردبررسمیزان فاصله یا نزدیکی شاخص :تحلیل شکاف -

علوم پایه و همچنین بررسی و تحلیل  -لی بین علوم كارآفرینییکدیگر است. میزان شکاف خوداشتغا

 است. شده یفبا سایر علوم تعر ینیشکاف بین كارآفر

مد ساالنه افراد خوداشتغال یا خوداشتغاالن تركیبی برحسب دالر آمدي: میزان درآوه درگر -

كزي دولت بانك مر 1397 تیرماه ریال براساس مصوبه 42000است. مبناي محاسبه مبلغ دالر؛ 

 است.شده  یینجمهوري اسالمی ایران تع

فنی تحت عنوان علوم  يها ست كه در دانشکدهاتحصیلی  يها بخشی از رشته :لوم پایهع -

مهندسی، متالورژي، عمران، مکانیك، برق، معدن، مخابرات و كامپیوتر و ... در سطوح كارشناسی، 

 شود.آموزش داده میتخصصی كارشناسی ارشد و دكتري 

در سطوح كارشناسی ارشد و دكتري رشته  ینی: تحصیل در دانشکده كارآفرینیرآفركا -

 است. ینیكارآفر

تحصیلی غیر از علوم پایه است كه تحت عنوان هنرهاي زیبا، كشاورزي،  يها ایر علوم: رشتهس -

خارجی،  يها ، تاریخ و جغرافیا، زبانیشناس مدیریت، علوم اجتماعی، حقوق، علوم سیاسی، باستان

 .[4شود ]و ... در دانشگاه ارائه می یشناس اقتصاد، روان

 

 

 

 

 



     303    ها در توسعه میان رشتگی ظرفیت دانشگاه -بخش چهارم 

 ها: یافته -4
 علوم پایه -شکاف خوداشتغالی در كارآفرینی   1جدول 

 كارآفرینی علوم پایه دوره تحصیلی

 ارشد دكتري ارشد دكتري مقطع تحصیلی

خوداشتغال بعد از فراغت 

 از تحصیل

29% 50% 8% 69% 

خوداشتغال قبل از ورود 

 به دانشگاه

0% 21% 8% 8% 

 %77 %16 %71 %29 جمع

 

درصد را نشان  19ینی در مقطع كارشناسی ارشد، كارآفرنتایج شکاف خوداشتغالی در علوم پایه و 

كارآفرینی، بعد از فراغت از  آموختگان دانشدرصد است.  21دهد. این شکاف در مقطع دكتري؛  یم

اند؛  كردهتوسعه داده اما بعد از مقطع دكتري آن را محدود  تحصیل در كارشناسی ارشد، خوداشتغالی را

شود.  یمبنابراین شکاف معناداري بین مقطع كارشناسی ارشد و دكتري با وضعیت خوداشتغالی مشاهده 

، مقایسه 1مدرک تحصیلی دكتري، در علوم پایه و كارآفرینی با خوداشتغالی نسبت معکوس دارد. شکل 

 دهد. یمینی را نشان كارآفره و خوداشتغالی در علوم پای
 

 
 شکاف خوداشتغالی در علوم پایه و كارآفرینی   1شکل 
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 شکاف خوداشتغالی در كارآفرینی و سایر علوم   2جدول 

 كارآفرینی سایر علوم دوره تحصیلی

 ارشد دکتری ارشد دکتری مقطع تحصیلی

 %69 %8 %38 %0 حصیلخوداشتغال بعد از فراغت از ت

 %8 %8 %52 %8 خوداشتغال قبل از ورود به دانشگاه

 %77 %16 %90 %8 جمع

 

درصد است. این  31ینی و سایر علوم در مقطع كارشناسی ارشد، كارآفرشکاف خوداشتغالی بین 

 سایر علوم قبل از ورود به مقطع آموختگان دانشدهد.  یمدرصد را نشان  8شکاف در مقطع دكتري؛ 

اند؛  كردهكارشناسی ارشد، خوداشتغالی را توسعه داده اما بعد از كارشناسی ارشد و دكتري آن را محدود 

ي كارآفرینی و سایر علوم برحسب مقاطع مختلف ها رشتهبنابراین شکاف معناداري بین خوداشتغالی 

ن فرصت را به شود. افزایش تحصیالت دكتري، فرصت خوداشتغالی را محدود و ای یمتحصیلی مشاهده 

، مقایسه خوداشتغالی سایر علوم و 2داده است. شکل  ها بخشي آموزش، مشاوره و سایر ها بخش

 دهد. یمینی را نشان كارآفر

 

 
 شکاف خوداشتغالی در كارآفرینی و سایر علوم   2شکل 
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 شکاف خوداشتغالی در علوم پایه و سایر علوم   3جدول 

 سایر علوم علوم پایه ه تحصیلیرشت

 کارشناسی ارشد دکتری کارشناسی ارشد دکتری مقطع تحصیلی

 %38 %0 %50 %29 خوداشتغال بعد از فراغت از تحصیل

 %52 %8 %21 %0 خوداشتغال قبل از ورود به دانشگاه

 %90 %8 %71 %29 جمع

 

است. قبل از  درصد 12رشد؛ در مقطع كارشناسی ا علوم یرساشکاف خوداشتغالی علوم پایه و 

درصد  52یگر د عبارت بهدهد.  یمدرصد را نشان  31دستیابی به مقطع فوق، شکاف خوداشتغالی 

ي هنري، كشاورزي، علوم انسانی بعد از دوره كارشناسی و قبل از ورود به ها رشته آموختگان دانش

درصد است.  21علوم پایه  انآموختگ دانش. این میزان براي اند شدهكارشناسی ارشد، خوداشتغال 

بنابراین تشخص گرایی مدارک تحصیلی مهندسی، بر توسعه خوداشتغالی اثر محدودیت زا داشته است. 

ینی كمتر است. تفکر و فرهنگ غالب بین كارآفردر سایر علوم این احساس تشخص و دور شدن از 

داند. در این میان عواملی چون ، هنوز خوداشتغالی را مرتبط با دانش آكادمیك نمیآموختگان دانش

، نقش بیشتري ها بخشامکانات مالی، داشتن پارتی، استخدام در دولت و داشتن شغل همزمان در سایر 

 كند. یمدر خوداشتغالی افراد ایفا 

 

 
 دلیل نداشتن مهارت، امکانات و نداشتن شغل مرتبط با رشته تحصیلی درصد خوداشتغالی به   3شکل شماره 
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دلیل نداشتن  درصد(، به 14) دلیل نداشتن شغل مرتبط : خوداشتغالی افراد به3شماره در شکل 

 درصد( است. 6) دلیل نداشتن مهارت درصد( و به 10) امکانات

 
 دلیل نداشتن مهارت، امکانات و نداشتن شغل مرتبط با رشته تحصیلی درصد خوداشتغالی تركیبی به   4 شکل شماره

 
 

دلیل نداشتن  خصوصی دولتی، خوداشتغالی( افراد به) : خوداشتغالی تركیبی4در شکل شماره 

 درصد است. 2درصد( و عدم مهارت در حدود  9) درصد(، نداشتن شغل مرتبط 17امکانات )

 

 
 وقت مهوقت/ نی دلیل داشتن شغل تمام درصد خوداشتغالی به   5شکل شماره 
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دلیل داشتن شغل  درصد و به 22وقت،  دلیل داشتن شغل تمام : خوداشتغالی به5در شکل شماره 

 درصد بوده كه مرتبط با امکانات است. 8وقت  نیمه
 

 
 وقت وقت/ نیمه دلیل داشتن شغل تمام درصد خوداشتغالی تركیبی به   6شکل شماره 

 

 غل همزمان در بخش خصوصی و دولتی( به: خوداشتغالی تركیبی )داشتن ش6در شکل شماره 

 درصد بوده است. 10وقت  دلیل داشتن شغل نیمه درصد و به 52وقت،  دلیل داشتن شغل تمام

 

 ها نشان داد: همچنین یافته

(؛ ٪30درصد میزان خوداشتغالی تنها در پنج رشته مهندسی مکانیك ) 83در گروه علوم پایه؛ 

( ٪10برق )( و مهندسی ٪13(؛ مهندسی صنایع )٪10ورژي )( و مهندسی متال٪20مهندسی عمران )

(؛ ٪ 30درصد خوداشتغالی تنها در سه رشته هنر ) 70ي علوم انسانی و هنر بیش از ها رشتهقرار دارد. در 

ي علوم انسانی، هنر و كشاورزي در ها رشتهتنوع  باوجود( متمركز است. ٪10(؛ حقوق )٪29مدیریت )

ها فراهم ادي، اجتماعی و فرهنگی الزم براي خوداشتغالی در این رشتهسطح دانشگاه، شرایط اقتص

ی در سطح تحصیالت دانشگاهاي؛ تحصیالت  رشته یانمیك دانش  عنوان بهینی كارآفرنیست. در رشته 

. در این اند پرداختهینان این رشته به خوداشتغالی كارآفرتکمیلی است و بنابراین بیشترین تعداد 

ص گرایی مدرک تحصیلی دكتري؛ و درگیر شدن افراد در اموري چون مشاغل دولتی، نیز تشخ ها رشته

قرار داده و  الشعاع تحتي تحقیقاتی، آموزش دانشگاهی و مشاوره؛ امکان خوداشتغالی افراد را ها پروژه

 محدود كرده است.
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در درصد(؛  4نداشتن مهارت ) بر اساسخوداشتغالی تركیبی  -شکاف موجود در خوداشتغالی

درصد( است. در افراد خوداشتغال؛ نداشتن شغل  5درصد( و در شغل مرتبط ) 7تجهیزات )امکانات و 

%( است. افراد شاغل در بخش 17%(؛ و خوداشتغاالن تركیبی؛ امکانات و تجهیزات )14مرتبط با )

 [.4اند ] پرداختهخصوصی بیشتر از سایرین به دلیل عامل امکانات به خوداشتغالی 

%(؛ و در 30) وقت تمامداشتن شغل  بر اساسخوداشتغالی تركیبی  -جود در خوداشتغالیشکاف مو

در سایر  وقت تمام%( است. در افراد خوداشتغال و خوداشتغال تركیبی؛ داشتن شغل 2وقت ) یمهنشغل 

 ها بخشبنابراین افراد شاغل در ؛ %(؛ است52% و 22( به ترتیب با ).غیر از )صنعت، خدمات و ها بخش

 .اند پرداختهبیشتر از سایرین به خوداشتغالی 
 

 
 یل پیشرفت و ارتقاء رشته تحصیلیبه دلخوداشتغالی    7 شکل شماره
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 یل پیشرفت و ارتقاء مورد انتظار از رشته تحصیلیبه دلخوداشتغالی تركیبی    8شکل شماره 

 

ی و خوداشتغالانتظار؛ شکاف معناداري بین دو گروه ارتقاء مورد  بر اساسدر تحلیل شکاف 

دهد بین افراد خود درصد نشان می 67درصد در مقابل  65ی تركیبی مشاهده نشده است. خوداشتغال

اي وجود  فراوانسطح انتظار از ارتقاء، تفاوت  ازلحاظمشاغل همزمان( )اشتغال و خوداشتغاالن تركیبی 

انتظار از ارتقاء و پیشرفت نزدیك به یکدیگرند و شکاف مورد انتظاري ندارد. هر دو گروه شغلی از جهت 

 [.4ندارد ]وجود 

 

 گیری و دستاوردها یجهنت -5

دهد كه بین خوداشتغالی  یمدانشگاه نشان  آموختگان دانشبررسی و تحلیل وضعیت خوداشتغالی 

متغیرهاي  ازلحاظاي،  رشته انیمدانش  عنوان بهینی كارآفري ها رشتهدر سه دوره علوم پایه، سایر علوم و 

افزایش  موازات بهي افراد؛ شکاف معناداري وجود دارد. این شکاف درآمدكنترل و همچنین وضعیت 

كارآفرینی، بعد از طی دوره كارشناسی  آموختگان دانشسطح تحصیالت؛ بیشتر شده است. خوداشتغالی 

ی در دوره علوم پایه خوداشتغالكه میزان  یدرحالیابد.  یمارشد، افزایش اما بعد از مقطع دكتري كاهش 

یابد. اخذ مدرک تحصیلی دكتري، در هر دو رشته  یمبعد از مقطع دكتري به میزان كمتري كاهش 

در خصوص وجود  موردنظرعلوم پایه و كارآفرینی با توسعه خوداشتغالی نسبت معکوس دارد و فرضیه 
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ي كارآفرینی و ها رشتهف معناداري بین خوداشتغالی [. بعالوه شکا3گردد ] یمید تائشکاف خوداشتغالی 

است. افزایش تحصیالت دكتري، فرصت  شده دادهسایر علوم برحسب مقاطع مختلف تحصیلی نشان 

 ي آموزش، مشاوره و غیره داده است.ها بخشخوداشتغالی را به 

ی از توان گفت كه بیش از نیم یمینی و سایر علوم كارآفردر بررسی شکاف خوداشتغالی 

ي هنري، كشاورزي، علوم انسانی بعد از دوره كارشناسی و قبل از ورود به ها رشته آموختگان دانش

یافته  كاهشعلوم پایه به نصف  آموختگان دانش. این میزان براي اند شدهكارشناسی ارشد، خوداشتغال 

است ا داشته است. بنابراین تشخص گرایی مدارک مهندسی، بر توسعه خوداشتغالی اثر محدودیت ز

ینی كمتر است. تفکر و فرهنگ غالب بین كارآفر[. در سایر علوم این احساس تشخص و دور شدن از 3]

هنوز بین خوداشتغالی و دانش آكادمیك؛ ارتباط معناداري برقرار نکرده است. در این  آموختگان دانش

ن شغل همزمان در سایر میان عواملی چون امکانات مالی، داشتن پارتی، استخدام در دولت و داشت

 كند. یم، نقش بیشتري در خوداشتغالی افراد ایفا ها بخش

درصد خوداشتغالی تحت  83ي تحصیلی نشان داد در گروه علوم پایه؛ ها رشتهشکاف خوداشتغالی 

ي علوم انسانی ها رشتهیر پنج رشته مهندسی مکانیك، عمران، متالورژي، صنایع و برق قرار دارد. در تأث

 باوجود درصد خوداشتغالی تنها در سه رشته هنر، مدیریت و حقوق متمركز است. 70بیش از و هنر 

ي علوم انسانی، هنر و كشاورزي، شرایط اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی الزم براي ها رشتهتنوع 

درصد  93ینی؛ اگرچه بیش از كارآفرچندان فراهم نیست. بعالوه در رشته  ها رشتهخوداشتغالی در این 

 محدودشدهاما این سرعت رشد بعد از مقطع دكتري  اند پرداختهینان این رشته به خوداشتغالی ارآفرك

است. تشخص گرایی مدرک تحصیلی دكتري؛ و درگیر شدن افراد در اموري چون مشاغل دولتی، 

اده قرار د الشعاع تحتي تحقیقاتی، آموزش دانشگاهی و مشاوره؛ امکان خوداشتغالی افراد را ها پروژه

ي فنی مهندسی و كارآفرینی نشان ها رشتههمچنین در بررسی تحلیل شکاف درآمدي بین  است.

. اند داشتهدالر  $9000تر از  یینپاي فنی مهندسی؛ درامد ساالنه ها رشتهدرصد افراد در  60دهد كه  یم

. اند داشتهاالنه دالر درامد س $9000درصد افراد باالتر از  60ینی بیش از كارآفركه در رشته  یدرحال

دهد  یمتر از سطح درامد در گروه كارآفرینی است. این امر نشان  یینپاي علوم پایه ها رشتهسطح درامد 

براي صاحبان آن درآمد  ها رشتهدرآمدي؛ بیش از سایر  ازلحاظي كارآفرینی ها رشتهكه خوداشتغالی در 

 ایجاد كرده است.

 60دهد كه حدود  یملوم انسانی( و كارآفرینی نشان ي )هنر، عها رشتهتحلیل شکاف درامد بین 

كه در رشته  یدرحال. اند داشتهدالر  $9000ي علوم انسانی؛ درامد ساالنه كمتر از ها رشتهدرصد افراد در 

دهد  یم. این امر نشان اند داشتهدالر درامد ساالنه  $9000درصد افراد باالتر از  60ینی بیش از كارآفر
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درآمدي؛ شکاف معناداري با رشته  ازلحاظي علوم انسانی، هنر و كشاورزي ها رشته كه خوداشتغالی در

 [.4است ]ینی داشته و كمتر از انتظارات؛ براي صاحبان آنان درآمد ایجاد كرده كارآفر

توان گفت كه شکاف موجود در  یمو خوداشتغالی  مورداشارهي ها شاخصدر تحلیل حساسیت بین 

درصد( و در  7امکانات )درصد(؛ در  4مهارت )نداشتن  بر اساستركیبی  خوداشتغالی -یخوداشتغال

 خود اشتغاالن%(؛ و در 14ی؛ نداشتن شغل مرتبط با )خوداشتغالدرصد( است. در افراد  5مرتبط )شغل 

%( خوداشتغالی هستند. افراد شاغل در بخش خصوصی بیشتر از 17تركیبی؛ شاخص امکانات با )

 [.4اند ] پرداختهمکانات به خوداشتغالی سایرین به دلیل عامل ا

%(؛ و در 30) وقت تمامداشتن شغل  بر اساسخوداشتغالی تركیبی  -یخوداشتغالشکاف موجود در 

در سایر  وقت تمام%( است. در افراد خوداشتغال و خود اشتغال تركیبی؛ داشتن شغل 2وقت ) یمهنشغل 

ي غیر از خدمات و صنعت ها بخشافراد شاغل در  بنابراین؛ %(؛ است52 % و22به ترتیب با ) ها بخش

 ها آنحال كمتر از دیگران، خوداشتغالی  یندرع. ولی اند پرداختهبیشتر از سایرین به خوداشتغالی 

 [.4اند ] بوده درآمدزا

ی و خوداشتغالارتقاء مورد انتظار؛ شکاف معناداري بین دو گروه  بر اساسدر تحلیل شکاف 

دهد بین افراد خود  یمدرصد نشان  67درصد در مقابل  65اهده نشده است. ی تركیبی مشخوداشتغال

اي مالحظه قابلسطح انتظار از ارتقاء، تفاوت  ازلحاظمشاغل همزمان( )اشتغال و خوداشتغاالن تركیبی 

وجود ندارد. هر دو گروه شغلی از جهت انتظار از ارتقاء و پیشرفت نزدیك به یکدیگرند و شکاف مورد 

 وجود ندارد. انتظار

ي كارآفرینی ها رشتهاي كارآفرینی و خوداشتغالی در بین  رشته یانمهاي  یتظرفي، بند جمعدر یك 

هاي علوم پایه و مهندسی است. ظرفیت كارآفرینی و خوداشتغالی در علوم پایه بیشتر  یتظرفبیشتر از 

 از علوم انسانی، هنر و علوم كشاورزي بوده است.
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 یرسان اطالعکاربردی کتابداری و  -پژوهی در رشته علمی یندهآراهبردهای 
 یآباد تاجرضا 

ی مركز تحقیقات و آموزش كشاورزي و منابع طبیعی رسان اطالعكتابداري و  ارشد و كارشناسپژوهشگر 

 استان مركزي،
tajabadireza@yahoo.com 

 بیات آمنه

 ي قرچك ورامینها كتابخانهرئیس امور 

 احمدوند محبوبه

 كتابخانه عمومی مالیر یشناس دانششد علم اطالعات و ار كارشناس

 

 چکیده

ی رساان  اطاالع كااربردي كتاباداري و    -پژوهی در رشاته علمای   یندهآراهبردهاي  تبیین هدف از ارائه

نارم   هااي  ياسات كاه جازو علاوم و فنااور      اي رشاته  یاان یکی از علوم جدیاد و م  پژوهی یندهآ باشد. یم

اناد.   را علام و هنار كشاف و شاکل بخشایدن آیناده تعریاف كارده         یپژوها  یناده . آشاود  یم يبند طبقه

ها درگرو درک ساریع متغیرهااي    یك ضرورت است، زیرا تجربه نشان داده موفقیت سازمان پژوهی یندهآ

الزم است. مضافاً كاه هادف آن، ادراک و    هاي یها و احراز آمادگ تهدیدات و فرصت بینی یشمحیطی و پ

منظاور حفاظ و    تغییر، به جهت ارائه تصویرهاي بدیل و مطلوب از آیناده باه  غلبه بر نیروهاي درازمدت 

است.  شده انجامي ا كتابخانهمروري، اسنادي و  صورت بهروش: مقاله  .گسترش رفاه و امنیت بشري است

 یگار د عباارت  خاوش تحاول شاود. باه     شناسای خاود دسات    عنوان علم در معرفت كتابداري باید بهنتایج: 

پژوهی به كتاباداري   نده. آیبا مدیریت دانش آشنا شوند و رویکردهاي جدید را درک كنند كتابداران باید

 و نویسای  چکیاده  سانجی،  علام  مثال  از فنون كتاباداري . كند كه براي فرداي بهتر آماده شود كمك می

وهی پژ یندههاي الزم براي گسترش علم آ زیرساختبایستی  .شود پژوهی استفاده می در آینده سازي  نمایه

پژوهای در   آیناده  باشاند. ابع و اسااتید كاافی در دساترس    منا  و شاود  فاراهم  كشور در رشته كتابداري

اي كه بحث كتابخانه دیجیتال و مجازي مطرح است آینده را  . در دوره، كاربردهاي فراوانی داردكتابداري

تابداران فعاال در عرصاه   ك. گویی است پژوهی فراتر از پیش بینی كرد و آینده طور یقین پیش توان به نمی

 را علاوم   آیناده  كناد تاا   سنجی كمك مای  پژوهی به علم كنند. آینده پژوهی كمك می سنجی به آینده علم

كتاباداري   .اكنون در دوره گذار از علم هستیم و باید علم فعلی را به فراموشای بساپاریم  كند.  بینی پیش

سنجی و فناوري اطالعات گرایش یافتاه   علم ، اي دارد و اكنون به سمت مدیریت دانش رشته ماهیت میان

پژوهای   آیناده . هااي دیگار وام گرفتاه اسات     هاي خود را از دانش عنوان علم مؤلفه پژوهی به آینده .است

mailto:tajabadireza@yahoo.com
mailto:tajabadireza@yahoo.com
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گیارد و باه    پژوهی افسار تغییرات امروز را به دست مای  آینده. اي است اي نیست بلکه فرارشته رشته میان

 .پژوهی ایجاد كنیم بداري و آیندهباید پلی میان كتا، برد فردا می

 

 هاکلیدواژه

اطالعات، فناوري اطالعات و ارتباطاات،   اشاعه و ی، بازیابیرسان اطالعپژوهی، رشته كتابداري و  یندهآ

 ي.پرداز یوسنار

 
 

 مقدمه -1

است كه نظر بسیاري از محققان و نوآوران حوزه علاوم اجتمااعی    يا ، مطالعاتی فرارشتهپژوهی یندهآ

، تماام  پژوهای  یناده قرار دهد. قلمرو موضوعی آ یرتمام علوم را تحت تأث تواند یخود جلب كرده و م را به

فرهنگ، اقتصااد، سیاسات، تکنولاوژي و هنار را در برگرفتاه و نظار باه تغییارات پایش رو،           يها بخش

 .گرفات محادوده اساتانداردي در نظار     توان یموضوعات آن رو به افزایش است. براي زمان آینده نیز نم

: گرچاه آیناده قابال    كاه  یان ازجملاه ا  ،، براي انجام مطالعات خود، مباانی و اصاولی دارناد   پژوهان یندهآ

هاا دربااره آیناده را     بیشتر مطالب و ارزش باشد، یهم نم بینی پیش یرقابلقطعی نیست، ولی غ بینی یشپ

 یشپا  وع خاود باه  تماام علاوم در رشاته و موضا    ، هاسات  شناخت و این از سودمندترین داناش  توان یم

سااختار الگوهااي فاردا، قطعااً تاوان       ،اسات  شناسای  یناده ، پس علم یکی از مبانی آرسند یم هایی ینیب

 ]12[ .بیشتري را نصیب بشر خواهد كرد بینی یشپ

مساتثنا   تحاوالت  ایان  از عالی آموزش سیستم اجزاي از یکیعنوان  به یشناس دانش و اطالعات علم

 حاوزه  ایان  فعاالن اصلی يها دغدغه از یکی به را آن آموزش آیندۀ و جایگاه به توجه امر همین و نبوده

 علام  آماوزش  باه  علمای  و تأثیرگاذار  هااي  یاه نظر زوایااي  از بخواهیم اگر. ] ,5,6 4[ است كرده تبدیل

 از تركیبای  از تاوان  یما  كنایم،  تجاویز  آن باراي  شفابخشای  نساخة  و بنگاریم  یشناس دانش و اطالعات

 و اطالعاات  علام  آماوزش  باه  1اكوسایبرنتیکی  نگااهی . بارد  بهاره  سایبرنتیك  و ياكولاوژ  هااي  یهنظر

 رشاته  این تعالی و رشد بقا، الزمة و گیرد ینم صورتخأل  در آموزش كه است این گر یانب یشناس دانش

 یشناسا  داناش  و اطالعاات  علام  رشتة نگاه، این در. است رشته بیرونی و درونی عوامل بهزمان  هم توجه

 محساوب  جامعاه  و عاالی  آماوزش  یعنای تار   بازرگ  اكوسیستم یك از بخشی و زنده موجوديعنوان  به

 اطالعات، يآور فن تحوالت سیاسی، فرهنگی، اقتصادي، اجتماعی، مختلف عوامل رو، ینازا ]10[ .شود یم

 ینجاا، ا در. درواقاع  پذیرند یم تأثیر آن از و گذارند یم تأثیر آن بر غیره و كار بازار عالی، آموزش تحوالت

 در دیگار  زناده  هااي  یستمس سایر همانند و است زنده ارگانیسم یك یشناس دانش و اطالعات علم رشتة

_____________________________________________________________ 
1- eco –cybernetic 
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 دوم و محایط  از باازخورد  گرفتن نخست سیستم این بقاي الزمة. دارد قرار خستگی و فرسودگی معرض

 تغییارات  اساسا  بار  بایساتی  تغییارات تنهاا   ناه  كاه  ینا است یعنی سیستم اجزاي تمام میان هماهنگی

 ارائاه  هااي  یوهش و محتوا دانشجو، استاد، یعنی آموزش مختلف يها بخش میان باید بلکه باشد، محیطی

 عوامال  از یاك  هار  میاان  پیوند اكوسیبرنتیکی رویکرد در همچنین. باشد داشته وجود هماهنگی محتوا

 دیگار  جزء در تغییر اجزاء این از یك هر در تغییر و است سخت پیوندهاي نوع از يا حوزه برون و درون

و چنانچه  شود یم خالصه عمده محور شش در یرسان اطالع و كتابداري مشکل. ]10[سازد یم ضروري را

 كاه  یابناد  یدرما  كنناد،  نگاه آن به بیشتري نظرامکان  با آننظران  صاحب و حوزه این بانیان و مدعیان

 خود برنامه و روش ییرتغ به خود آینده از ناناطمی با هم و كند مرتفع را مشکالت آن هم تواند یم رشته

 كاه  مشااغلی  ینعنااو  و ناام  دامناه،  تعریاف،  جایگااه،  خاساتگاه، : ازاناد   عبارت حوزه شش این. بپردازد

 ]6[. كنند احراز توانند یم حوزه این یالنالتحص فارغ
 

 روش تحقیق -2

متقاباال  تااأثیرات یاالتحل و پیمااایش منااابع، ماارور يهااا روش از و كاااربردي نااوع از حاضاار مقالااه

 آماوزش علمای كااربردي    آینادۀ  بار  تأثیرگذار پیشران نیروهاي شناسایی راستاي در. استشده  استفاده

 است. اتخاذشده منابع مرور رویکرد ایران یرسان اطالعكتابداري و 

 

 پیشینه تحقیق -3

 و تاطالعاا  علام  آماوزش  نگااري  یناده آ كاه، اناد   كارده  بیاان ( 1395) كاوكبی  و حیادري  و گرایی

 پاژوهش  جامعاة . اسات  پژوهش این اصلی هدف متقابل تأثیرات تحلیل رویکرد با ایران در یشناس دانش

 هااي  یافته. است ایران یشناس دانش و اطالعات علم پژوهشگران و دانشجویان علمی، یئته اعضاي شامل

 در ماوزش آ و پاژوهش  سااختار  در باازنگري  باه  گرایش كلیدي پیشران نیروهاي كه داد نشان پژوهش

 اشاتغال  وضاعیت  كیفیات،  تضامین  و اعتبارسانجی  نظاام  اساتقرار  اجتماعی، و انسانی علوم يها حوزه

 معادلاة  آن، باه  نسبت مردم نگرش و عمومی افکار در رشته جایگاه كشور، عالی آموزشآموختگان  دانش

 و اطالعاات  تمحوری با جدید شغلی يها فرصت عالی، آموزش در دانشجو گزینش نظام و تقاضا و عرضه

 عنصار  گنجانادن  درسای،  یازي ر برناماه  در گرایای  تخصاص  رشته، با موازي يها رشته گسترش دانش،

 و اطالعاات  علام  كااري  هااي  یطمحا  بار  اطالعاات  يآور فان  تأثیرگاذاري  رشته، آموزش در كارآفرینی

 بالنادگی  و بهساازي  و صانعت  باا  یشناس دانش و اطالعات علم يها گروه ارتباط و تعامل ،یشناس دانش

 ]10[.دارند رشته آموزش آیندۀ بر را تأثیرپذیري و تأثیرگذاري ترین یشب علمی یئته اعضاي آموزشی
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 حاوزه  در پژوهای  آیناده  باراي  مناساب  راهکارهااي  ارائاه  مقاله این هدف( 1395) ییفدا و عظیمی

 راهکارهااي  از یاري گ بهاره  باا  تاا هسات   دانشاگاهی  هاي كتابخانه درمورداستفاده  اطالعات هاي فناوري

 اجارا  و هادایت  را پژوهای  آیناده  مطالعاتموردنظر  حوزه در مؤثرتري و مطلوب شکل به بتوانشده  ارائه

 مطالعااات درمورداسااتفاده  هاااي روش و متااون بررساای پااژوهش ایاان درمورداسااتفاده  روش .نمااود

 تحلیال  و محیطای  پاویش  هااي  روش و رویکردها كه داد نشان پژوهش هاي یافته .باشد یم پژوهی آینده

 همچناین . گیارد  قارار مورداساتفاده   حاوزه  ایان  در تواناد  مای  دلفی روش از گیري بهره همراه به سوات

 ماؤثرترین  و ینتار  مطلاوب  ولای  گرفت، بهره مؤثر مطلوب شکل به كلیدي هاي فناوري روش از توان می

مورداساتفاده   رساانی  اطالع و كتابداري حوزه و ها كتابخانه در فناوري جذب فرایند در تواند می كه روش

 ره نگاشات  یاا  راه نقشه گیري اینکه روش یجهنت .است اطالعات فناوريره نگاشت  یا راه نقشه گیرد قرار

 يها روش با تركیب صورت در و شود محسوب روش مؤثرترین و ترین يكاربرد تواند یم اطالعات فناوري

 ]9[ .داد خواهد افزایش مؤثري شکل به را نتایج اطمینان ضریب سوات تحلیل و محیطی پویش
 

 بیان مسئله -4

 یشناسا  داناش  و اطالعات علم آموزش دربارۀ اندیشی یندهآ جایگاه بیانگرشده  انجام مطالعات تحلیل

 نیازمناد  رشاته  آینادۀ  باراي  یازي ر برناماه  و بلندمادت  يها افق به توجه. است كشور داخلی و خارج در

 تمركاز  از و داشات  حاوزه  به جامع و كلی نگاهی بایدها  آن در كه مطالعاتی. است نگاري یندهآ مطالعات

 دیگار توجاه   قابل نکتة. كرد خودداري دیگر چیز هر یا اطالعات يآور فن تأثیرات خواه بُعد یك بر صرف

 یکادیگر  ازهاا   آن تأثیرپذیري و تأثیرگذاري و پیشران نیروهاي این میان متقابل روابط به توجه ضرورت

ی رویدادها و تحوالت جااري  راست به .]10[ استقرارگرفته  غفلت موردها  پژوهش از اريبسی در كه است

ی در ایران چه ارتباطی دارد و آینده این حرفه و رشته چگوناه خواهاد   رسان اطالعبا آموزش كتابداري و 

ی و مادیریت اطالعاات،   دها  ساازمان هااي سانتی انتخااب، فاراهم آوري،      یوهشاست كه  یرزمانیدبود؟ 

است. به قاول جفاري    داده ازدستناسبت خود را براي رفع نیازهاي كاربران در محیط اطالعاتی جدید م

 از ساوي  ]7[ي سنتی و قیاسی را به دنباال داشاته اسات.    ها آموزش، سرعت تحوالت اخیر، مرگ 1هابر

از عادم   ناشی كاربردي –و مراكز آموزش علمی  ها دانشگاهدیگر، كاهش دانشجویان این رشته در برخی 

باشد. طای دهاه اخیار،     یمبراي این رشته  ییزا اشتغالو نبود بازار كار و  با شرایط جدید ها آنسازگاري 

یام باازنگري و   ا باوده باا تحاوالتی كاه شااهد      ها دانشکدهدر این  ها درسي آموزشی و محتواي ها برنامه

یل این امار، عادم مناسابت    دل .اند هبودكتابداري از یافتن كار ناتوان  آموختگان دانشاست و  نشده اصالح

یاژه  و باه ی رساان  اطاالع ی باا مراكاز   رسان اطالعیالن كتابداري و التحص شده فارغ كسب يها مهارتفنون و 

_____________________________________________________________ 
1- jefrey Huber 
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شود كه تعداد داوطلبان باراي ورود   یماست. وضعیت به این امر منتهی  ذكرشدهي تخصصی ها كتابخانه

ی در ایاران باا توجاه باه     رسان اطالعوزش كتابداري و وضعیت آم یج كمتر شده است.تدر بهبه این حرفه 

یگر، رساالت  د عبارت بهیزي كرد؟ ر برنامهتوان براي آن  یماي را  یندهآچه  و تحوالت جدید چگونه است؟

 و وظیفه متولیان این رشته در برابر وضعیت جدید چیست؟

 

 کتابداری و علم اطالعاترشته مشکالت آموزشی در و  ها چالش، مسائل -5

ی، رسان اطالعخدمات  هاي ارائه یوهشدانش و  یده سازمانتحول است تا بتواند در  ین رشته در حالا

ی، انباشات، بازیاابی و اشااعه    ده سازماناي داشته باشد. شرایط تولید،  رشته یانمي و ا چندرشتهرویکرد 

یر قارار  تاأث تحات  ی را رساان  اطاالع ي كتاباداري و  هاا  آماوزش مستقیم محتوا و ساختار  طور به اطالعات

 عمادتاً و كتابداران، حتی اگار تحاوالت اخیار كاه      ها كتابخانههاي نوین بر  يآور فنیر تأثغیر از  دهد. یم

 آموزشای  يهاا  برناماه لازوم تغییار بنیاادي     بازهمهاي جدید است در میان نبود،  يآور فنیر تأثناشی از 

 از: اند عبارتضرورت داشت. دالیل این ضرورت 

در  یجه عدم توجه به ایجاد شناختدرنتي موجود و ها برنامهكافی به مبانی نظري در عدم توجه  -1

 دانشجویان

 عدم توجه به تفکر خالق و ایجاد روحیه نوآوري -2

 ي آموزشی به پژوهش.ها برنامهعدم تمایل به تغییر  -3

كاه باا ابتاداي     دهاد  یمی ایران نشان رسان اطالعمروري بر مقاالت و نوشتارهاي فارسی كتابداري و 

ها وجود داشات. از دكتار    یشگراو  ها برنامهیدنظر در تجدیی براي ها واكنشیس این رشته در ایران، تأس

 را مطرح سااخت تاا دكتار دیاانی كاه خواساتار اصاالح محتاواي         ابرامی كه گره كور آموزش كتابداري

خود مسائل زیربنایی نظام آموزشی  شده بود. نیز دكتر حیاتی كه در پایا نامه دكتراي ها درسو  ها برنامه

كتابداري را در ایران تحلیل كرد. همه معتقدند كه مشکالت اساسی وجود دارد. پیشنهاد دكتر دیانی در 

ي كتابداري، از كتابداري بدون جهت خارج شاود و بار واقعیات    ها درسكه محتواي  آن بود 1373سال 

ین بااوجودا عجیاب اسات كاه    ]7[یاد گاردد.   تأكز علاوم  و مراك ها كتابخانهدنیاي علم و نیازهاي كار در 

 يا حاوزه  ی،رساان  اطاالع یادنظري نشاد. كتاباداري و    تجدیناد و  پابرجا، مشاکالت همچناان   هاا  واكنش

، شاهد تحول در حرفه خود ها رشتهاي است. به همین دلیل، با تحول در سایر  رشته یانمي و ا چندرشته

ري همواره در حال تغییر شکل و محتواست تا بتواناد افارادي را   یگر، حرفه كتابداد عبارت بهنیز هستیم. 

ی را باا وضاعیت جدیاد هماهناگ كنناد و باه نیازمنادان        رسان اطالعو مراكز  ها كتابخانهتربیت كند كه 

ی، عاملی است كاه  رسان اطالعاطالعات، خدمات الزم بدهند. تجدید ساختار در نظام آموزش كتابداري و 

 یرساان  اطاالع از هر چیز مدرسان كتابداري و  اما قبل؛ كند یمها فراهم  یهماهنگ شرایط مناسب را براي
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توان به اصاالح نظاام    ینمصورت  یراینغهاي تدریس به بازنگري نیازمند هستند، در  یوهشدر كار خود و 

 ]7[.بود یدوارامآموزشی 

ت و راهکارهااي  تارین مساائل و مشاکالت آموزشای در كتاباداري و علام اطالعاا        بندي مهام  دسته

ریزي براي آموزش مناساب   هاي ایجاد برنامه اي كه باید صورت بگیرد، زمینهپیشنهادي یا تغییرات عمده

كند. تحلیل مطالعات صورت گرفته و تفکر و تأمل دربارۀ آماوزش در   و كارآمد در این حوزه را فراهم می

اي كاه در نظاام    ترین مشکالت عمده مهم حوزۀ كتابداري و علم اطالعات، بیانگر آن است كه ده مورد از

 اند از: آموزشی این حوزه وجود دارد، عبارت

 ا مسائل كلی در نظام آموزشی ایران

 ا توجه نکردن به بازار كار

فعلای از پاارادایم سانتی و نسابتاً      يهاا  علمی و پیاروي درس  هاي یما ناهماهنگی با تغییر در پارادا

 منسوخ كتابخانه

 در جامعة اطالعاتی و معرفتی یازپایه و موردن يها وزش مهارتبه آم یتوجه ا كم

كتاباداري و علام    يهاا  ارتباط زیااد و عاام و غیرتخصصای باودن درس     كم ارتباط یا بی يها ا درس

 اطالعات

 نام رشته یطوركل ها و به ا استفاده نکردن از واژگان مناسب در عنوان درس

 لی از كاردانی تا دكتريا ارتباط نداشتن ارگانیك سطوح مختلف تحصی

 شود ها و اطالعاتی كه سركالسها ارائه می ضعف در محتواي درس  ا

 ا مسائل مربوط به استادان و دانشجویان

 ]3[ ا نبود یك برنامة منسجم و یك نظریة پویا و كارآمد.

 

 گیری یجهنت -6

ي داناش  هاا  حاوزه ر اي دارد كه دیگ رشته یانمي و ا چندرشتهی بستري رسان اطالعحرفه كتابداري و 

ي دیگر، تحول در این حرفه را نیز سبب ها حوزهرو، تحول در  ینازاگذارند.  یمیر تأث بر آنبشري پیوسته 

تصااعدي گساترش    طور بههاي نوین، دامنه، سرعت و تنوع تحوالت  يآور فنبه كمك  كه اكنونشود.  یم

ماداوم، باه باازنگري و     طاور  باه هیات خاود   ی نیز به دلیل مارسان اطالعي كتابداري و ها آموزشیابد،  یم

هاي نوین آموزشای باشاد و در آن    یهنظراین تجدید ساختار، باید بر اساس  ؛ كهتجدید ساختار نیاز دارد

ي باشد كه مهارت انتقادي و خاالق را  ا گونه بههاي تدریس  یوهشو  ها درسي آموزشی، محتواي ها برنامه

 هماه  و اماروز  جهاان  در آماوزش  ]7[ه شناخت و خرد سوق دهد. به مرحل او رادر دانشجو ایجاد كند و 

 در جامعاه  نیازهااي  رفاع  براي كارآمد و متخصص تربیت نیروهاي. است بدیل یب هاي یتاولو از ،ها زمان
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كاه   دیگاري  ناام  هار  یاا  و یرساان  اطاالع  و كتاباداري . است یرناپذ اجتناب امري و كتاب اطالعات حوزه

 و كتاباداري . دارد را یااز جامعاه  موردن كارآماد  نیروهاي تربیت مسئولیت اند،برس یخوب به را آن محتواي

 حاال  در راازآنچاه   فراتار  هاایی  یتمسئول انجام و توانایی ظرفیت خود، خاص مفهوم به بنا یرسان اطالع

 ]6[.پردازد دارد یم آن انجام به حاضر

 نسابت  ماردم  نگرش و عمومی فکارا در رشته كلیدي، جایگاه پیشران پژوهی، نیروي یندهآاز دیدگاه 

 از متاأثر  خاود  ةنوبا  باه  نیاز  این و انسانی علوم يها رشته به مردم نگریستن چگونگی تأثیر آن، تحت به

علاوم   از پرهیاز  و يا حرفاه  و فنای  يهاا  مهارت آموزش سمت به عالی آموزش هدایت بهها  دولتتمایل 

 و معرفات  علم از حوزه این اعتبار و زلتمن صحیح معرفی عدم و آموزشی نادرست هاي یاستس و محض

 نظاام  و تقاضاا  و كلیدي معادلاة عرضاه   پیشران نیروي به توجه ]8[ .است اجتماعی يها گروه و افراد به

 در كارآفرینی عنصر. گنجاندن است تأثیرگذار رشته آیندۀ حیات براي آموزش عالی، در دانشجو گزینش

 آموزش یزير برنامه در باید كه است دیگري كلیدي یشرانپ نیروي یشناس دانش و اطالعات علم آموزش

 ، یکای یشناسا  داناش  و اطالعاات  علام  آموزش درسی برنامة در گرایی تخصص .شود توجه آن به رشته

توساط  كارات   باه  اخیار  يهاا  ساال  در آن ضارورت  كه است تأثیرگذار كلیدي پیشران از نیروهاي دیگر

 استاد كمبود همانند با مشکالتی راه این در اما]10[ت. اس شده گوشزد رشته متخصصان ونظران  صاحب

رشاته،   شادن  تخصصای  رغام  یها علا  آموزش ، یکسان بودنها گروه از بسیاري در دروس براي متخصص

 دانشاجویان  انگیازش  و تاوان  تخصصای؛  دروس اجاراي  باراي  موردنیااز  هاي یرساختزو  امکانات ضعف

ساازي   یااده پ و نخسات  گاام  در شاده  یبتصو يها تخصص يساز یادهپ آموزش، كنندگان یافتدر عنوان به

 .است مواجه ساخته ییها چالش با را آموزشی يها گروه از بسیاري در را دوم گام در يها تخصص صحیح

 اسات  پیشران كلیدي نیروهايازجمله ، یشناس دانش و اطالعات علم رشتة با موازي يها رشته گسترش

 همانناد  علام اطالعاات   حاوزۀ  در فعاال  يهاا  رشاته  گسترش نیز رانای در. یردموردتوجه قرار گ باید كه

 و داناش  مهندسای  و علاوم تصامیم   دانش، مدیریت نشر، اطالعات، يآور فن مدیریت اطالعات، يآور فن

 ]11[است. افزایش حال درروز  روزبه آن امثال

 اساتفاده از  آموزشای،  برناماة  محتاواي  كاار،  ابزارهااي  و محایط  بار  اطالعاات  يآور فن تأثیرگذاري

 از زمیناه یکای   این درها  آن توانایی ارزیابی و رشته دانشجویان و استادان توسط اطالعاتی هاي يآور فن

 ]1[2,است. بوده ایران یشناس دانش و اطالعات علم پژوهشگران مطالعاتی محورهاي

 در حاوزه  نایا  متخصصاان  عملکارد  ارتقاي و ساز بهبود ینهزم تواند یم سو یك از اطالعات يآور فن 

 اطالعااتی  خادمات  ارائة ینةها درزم آن براي يا تازه تواند رقباي یم دیگر سوي از و باشد كار هاي یطمح

 تواناد  یم اطالعات يآور فن تحوالت برابر در یشناس دانش و علم اطالعات متخصصان واكنش. كند خلق

 سانتی  وظایف در نوآوري و تحول يراستا در نوین ابزارهاي یريكارگ به و آورانه تحوالت فن با همگامی
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 طریاق  ایان  ازهاا   . آنباشاد  اطالعاات  باه  دسترسی كنندگان یلعنوان تسه ها به آن نقش مطرح كردن و

  .]10[كنند  غلبه 1رهایی واسطه پدیدۀ از ناشی ها ینگران توانند بر یم

 

 راهکارهای پیشنهادی: -7

وه تدریس آنان براي آموزش تفکر خالق این رشته و متحول ساخت شی آموزش مدرسان و مربیان -

 و انتقادي

و مراكاز  هاا   كتابخاناه باا نیازهااي    هاا  آنو هماهناگ كاردن    هاا  درسمتحول سااختن محتاواي    -

 یرسان اطالع

 آموزشی و منطبق ساختن آن با نیازهاي بازار كار. بازنگري در برنامه مقاطع مختلف -

 هاي جدید آموزشی. ينظری بر پایه رسان اطالعي كتابداري و ها آموزشتجدید ساختار  -

_____________________________________________________________ 
1- disintermediation 
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 یآموزش عالسیستم  و لزوم تحول در ای رشته ینبتحلیل راهبردی مطالعات 
 علی کمندی

 استادیار دانشکده علوم مهندسی، پردیس فنی، دانشگاه تهران
KAMANDI@UT.AC.IR 

 

 چکیده

هاا  گاردد كاه حال آن   جدیدي نمایان می يها ابر چالشها و با توسعه جوامع بشري، چالش زمان هم

، محیطای  یسات زائلی نظیار مشاکالت   هست. مسا  ییتنها بهخارج از تخصص و توان یك حوزه تخصصی 

هااي مختلاف نظیار    هاي گوناگون از رشتهتغییرات آب و هوایی، طراحی شهري و انرژي نیاز به تخصص

شناسی، مدیریت، پزشکی و غیاره دارد. در ایان مقالاه ماروري خاواهیم      مهندسی، علوم اجتماعی، روان

هاي پیش روي آن خواهیم پرداخت. الشاي و سپس به بررسی چ رشته ینبداشت بر روند رشد مطالعات 

بدون شك پرداختن به این مقوله مستلزم ایجاد تغییرات ساختاري و فرایندي و نگااهی ناو در سیساتم    

 كه سعی شده موارد شاخص آن احصا گردد. هستآموزش عالی 

 

 هاکلیدواژه

 موزش عالی.اي، آموزش عالی، سیستم آموزشی، آموزش مهندسی، ساختار آ رشته یانممطالعات 
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 مقدمه -1

هاي گذشته، باا محادود باودن دامناه     اي از پیشینه تاریخی برخوردار است. در قرن رشته یانمعلوم 

از داناش جاامعی    مثاال  عناوان  باه هاي متنوعی از علوم احاطه داشتند، علوم، اغلب دانشمندان به زمینه

ساز اساتفاده از تجربیاات هار    ر زمینهنسبت به طب، ریاضیات، فلسفه و نجوم برخوردار بودند كه این ام

و باا تغییار شاکل سااختار آموزشای باه شاکل         مرورزمان بههاي دیگر بود. ها در شاخهیك از این شاخه

هااي  شفاف و روشنی باین شااخه   نسبتاًو مرزبندي  درآمدشده  يبند طبقهمدرن، آموزش علوم به شکل 

در هماان زمیناه    صرفاًمشخصی را انتخاب كرده و مختلف علوم به وجود آمد. امروزه دانشجویان، رشته 

پردازناد. بادیهی اسات مجموعاه دروس باراي هار رشاته مشاخص و از پایش          تخصصی به تحصیل می

اسات، اماروزه باا     قرارگرفته مورداستفادههاي مختلف در دنیا . این سیستم كه در دهههستشده  یینتع

 هایی مواجه است. چالش

ژي در زندگی انسان معاصر و توسعه جهان صانعتی و رشاد جمعیات،    با گسترش استفاده از تکنولو

اناد. مساائل    یاداكرده پتاري باروز   مشکالت پیش روي بشر از مسائل اولیه فراتر رفته و مساائل پیچیاده  

ین غاذا باراي جمعیات آیناده زماین، تغییارات اقلیمای،        تأممحیطی، بحران آب، بحران انرژي و  یستز

هاا و   اسات كاه دولات    هاا  ابر چاالش هایی از این وزه سالمت تنها نمونههاي جدید و مشکالت ح بیماري

 جوامع مدرن را درگیر كرده است.

اي دارد و از مساائل سیاسای، اجتمااعی، تکنولاوژیکی     هااي گساترده  بدیهی است این مسائل ریشه

ها بدون بر آنریزي براي غلبه )مهندسی(، پزشکی و ... در آن نقش دارند. لذا حل این مشکالت یا برنامه

كنناد  یست. مسائل پیچیده نیازهاي جدیدي را مطرح مینپذیر اي از علوم امکانبرداري از مجموعهبهره

اي را نمایاان   رشاته  ینبا تخصصی از حل آن عااجز باوده و نیااز باه مطالعاات      -كه سیستم آموزشی تك

 سازد. یم

ود از سابقه چند دهه برخاوردار  اي در سیستم آموزشی مدرن و به شکل جدید خ رشته ینبمطالعات 

یداكرده پافزایش  2005در سال  30000به  1973در سال  7000اي از  رشته ینبهاي است. تعداد رشته

اي تغییار كارده اسات.     رشاته  ینبا است و توجه مراكاز علمای پیشارفته در دنیاا باه سامت مطالعاات        

قاتی تحت حمایات خاود را باه سامت     هاي تحقیموسسه ملی سالمت آمریکا بودجه پروژه مثال عنوان به

 . ]1[اي هدایت كرده است  رشته ینبهاي پژوهش

 

 ای رشته ینبپیشینه مطالعات  -2

اي از دیاد   رشاته  ینبا اي و مرور پیشینه مطالعات  رشته ینبدر این بخش به بررسی تعریف مطالعات 

 آمار و ارقام خواهیم پرداخت.
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 ارقامآمار و  ازلحاظای  رشته ینبپیشینه مطالعات  -2-1

. الریویاه و گینگاراس   ]2[هستاي  رشته ینبهاي پژوهشی افزایش شمار مقاله دهنده نشانتحقیقات 

بودند، نشان دادند كه تعاداد ارجااع باه     منتشرشدهشاخه مختلف  14میلیون مقاله كه در  35با بررسی 

هاا از  اسات. آن  هایی از شاخه دیگر هم در علوم طبیعی و هم در علاوم اجتمااعی افازایش داشاته    مقاله

بودن پاژوهش اساتفاده    اي رشته ینبشاخص ارجاع به مقاالتی با زمینه تخصصی متفاوت براي تشخیص 

 كردند.

كاه در ایان    گوناه  هماان اسات.   شده دادهنشان  1اي در شکل  رشته ینبنمودار تغییر تعداد ارجاعات 

هااي   یناه زمارجااع باه   "، "به مقاالتی از هماان تخصاص   صرفاًارجاع "شکل مشخص است از سه معیار 

 است.  شده استفاده "متفاوت كامالًارجاع به یك شاخه "و  "متفاوت ولی در محدوده همان تخصص

اي برخاوردار نیساتند. الریویاه و     رشاته  ینبا هاي مختلف از پتانسیل یکسانی باراي مطالعاات   رشته

قرار دارناد و نتیجاه آن را    یررسموردبمقاالت متعدد از مجالت معتبر  بامطالعهگینگراس این موضوع را 

 . ]1[كردند  منتشر

دهاد. در ایان   هااي مختلاف نماایش مای    اي را در شاخه رشته ینبنمودار وضعیت مطالعات  2شکل 

این است كه چند در صاد از مراجاع و مناابع مقااالت باه موضاوعاتی از        دهنده نشاننمودار محور افقی 

دهد كه چند در صد از مقااالتی كاه باه    دي نیز نشان میهاي دیگر مربوط بوده است و محور عموشاخه

گونه كه در شکل مشاخص اسات،   اند. هماناي( بوده رشته ینباند از رشته متفاوت )یك مقاله ارجاع داده

. مواردي كه در گوشه سمت راست باالي نماودار باه   هستیباً پراكندگی نقاط در اطراف قطر نمودار تقر

 اي برخوردارند. رشته ینبباالتري براي مطالعات خورند از پتانسیل چشم می

ها نظیر سالمت عمومی، بیولاوژي و بیومادیکال از پتانسایل بااالتري برخاوردار باوده و       برخی رشته

هاي مختلفی را شامل هایی نظیر پزشکی بالینی با اقبال كمتري مواجه بوده است. این مطالعه سالرشته

 است. شده دادهنشان  2در شکل  2014شده است كه نمودار مربوط به سال 



326        هاي كنفرانس مجموعه مقاالت و سخنرانی 

 
اي است. ارجاع درون رشته دهنده نشان. خط زرد ]1[ 2010تا  1950اي از سال  رشته ینبمیزان ارجاع به مقاالت    1شکل 

متفاوت را  كامالً رشته یكدهد. خط سبز ارجاع به خط آبی ارجاع به تخصص دیگري در همان رشته را نشان می

 دهد. نشان می

 

 
 .]1[هاي مختلف علوم، برگرفته از اي در شاخه رشته ینبپتانسیل مطالعات    2شکل 
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 عمقی-جدال سطحی -2-2

 ساو  یاك كنایم. از  عمقی تعبیر می-اي است كه از آن به جدال سطحیپدیده دهنده نشانتاریخ علم 

حتی بسایاري   ها تا چند دهه قبل وو رویکرد عمومی دانشگاه یددارندتأكبسیاري بر تخصصی بودن امور 

یالن در یاك  التحصا  فاارغ این رویکرد است كاه   يبرمبنااكنون،  بسا چهها تا چند سال قبل و از دانشگاه

زمینه تخصصی مشخص داراي دانش و مهارت كافی و عمیق بشوند و بتوانند مساائل آن حاوزه را حال    

 كنند.

 عماالً در چناین ماواردي   نیازمند احاطه به علوم مختلاف اسات.    مسائلاز طرف دیگر حل برخی از 

ها دانش عمیق كساب نمایناد، بلکاه دیادي ساطحی از هار       توانند نسبت به همه حوزهدانشجویان نمی

 كنند.موضوع پیدا می

ي حال مساائل دنیااي واقاع     راهگشاا شود كه آیا دانش عمیاق تخصصای   حال این جدال مطرح می

 د طرفداران خاص خود را دارد.خواهد بود یا دید سطحی ولی گسترده. هر یك از این دو رویکر

تواند پاسخگوي مسائل واقعی باشاد.  هاي تیمی میگسترش فعالیت عالوه بهدر عمل، رویکرد تلفیقی 

اي  رشاته  ینبا از عهده حال مساائل پیچیاده     ییتنها بهتوان انتظار داشت كه یك فرد نمی یگرد عبارت به

هااي دیگار و همچناین كساب     و آشنایی با تخصصر ینازابرآید و نیاز به كار تیمی وجود خواهد داشت. 

 كمك كند. دست ینازاتواند به حل مسائلی هاي كار تیمی میمهارت

 

 ای رشته ینبمشکالت ساختاری مطالعات  -3

هاا و مشاکالتی مواجاه اسات. سااختار نظاام آموزشای و مالحظاات         اي با چالش رشته ینبمطالعات 

ساتند و لاذا مشاکالتی را باراي آماوزش و پاژوهش       آموزش تخصصی اساتوار ه  يبرمبنافرهنگی، همه 

توان به نمونه می عنوان بهاست كه  شده انجامآورند. مطالعات زیادي در این زمینه اي فراهم می رشته ینب

 یموردبررسا اي را شناساایی و   رشاته  ینبا اشاره نمود كه پنج گروه اساسی از موانع توسعه مطالعات  ]7[

 قرار داده است:

 شمشکل در نگر -

 برقرار كردنمشکل در ارتباط  -

 دانشگاهی-مشکالت ساختاري -

 گذاري یهسرمامشکالت  -

 مشکالت مسیر شغلی -
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 مشکل در نگرش -4

اي اذعان دارناد، اماا در عمال آن را در     رشته یانمهاي پژوهش ضرورت بهبسیاري از محققان  اگرچه

وان برشامرد. دشاواري انجاام    تا دهند. دالیل مختلفی براي ایان امار مای   اولویت اول كار خود قرار نمی

كاافی   نفاس  اعتمادبهها، عدم برخورداري از با ناشناخته شدن مواجهاي، ریسك باالتر،  رشته ینبتحقیقات 

كافی تسلط و دانش دارند كه بتوانند به كارهااي   اندازه بهكه آیا در رشته تخصصی خود )در خصوص این

هااي  هااي ماالی باراي پاروژه    ناایی جاذب حمایات   اي بپردازناد( و تارس از عادم توا    رشته ینبمشترک 

اي  رشاته  ینبا دهند ساراغ تحقیقاات   هایی از عواملی است كه پژوهشگران ترجیح میاي، نمونه رشته ینب

 نروند.
 

 عدم برقراری ارتباط مطلوب -5

یعتاً هار  طبزوایاي آن آشنا هستند.  یتمام بهمحققان به رشته تخصصی خود احاطه داشته و  معموالً

اي افاراد باا    رشاته  ینبا هااي  اي از اصطالحات و ادبیات خاص خود را دارد. در پژوهشاي مجموعهرشته

كنناد.  درک مای  یساخت  باه هاي دیگر علام را  مطالب شاخه یجهدرنتها بیگانه بوده و ادبیات سایر رشته

اد هاي مختلف معانی متفاوتی داشته باشاد و هماین امار باعاث ایجا     ممکن است یك اصطالح در رشته

 شود.  سوءتفاهم

شود، الزم است افراد به اي انجام می رشته ینبمشترک و  صورت بههایی كه از طرف دیگر در پژوهش

رشته و تخصص اصلی یکدیگر احترام بگذارند و به هم اعتماد داشته باشند. اگر یکای از طارفین رشاته    

 یابد.نقص كاهش می یبخود را برتر بداند، شانس حصول موفقیت در برقراري یك ارتباط 

اي اسات و الزم   رشته ینبهاي هاي ارتباطی بین فردي و كار تیمی از ضروریات انجام پژوهشمهارت

 هاي الزم را كسب نمایند.ها و مهارتاست محققان در این زمینه آموزش

هاي مارتبط داشاته و   اي كه درک درستی از شاخه رشته ینبهاي انتخاب یك رهبر خوب براي پروژه

انداز درستی از مسایر پاروژه ترسایم كناد و از     ها آگاه باشد و بتواند چشمهاي هر یك از رشتهاز ویژگی

شاود ایان فارد داراي تجرباه كاافی      توان تیم حداكثر استفاده را نماید، بسیار ضروري است. توصیه مای 

 برخوردار باشد. مؤثر اي بوده و از توانایی باالیی در برقراري ارتباط رشته ینبدر تحقیقات  خصوص به

 

 مشکالت ساختاری -6

اي مناسب  رشته ینباست و براي مطالعات  شده یطراحآموزش تخصصی  يبرمبناها ساختار دانشگاه

با تفکیك بودجه بین واحدهاي مختلف  ینوع بهبر نگاه تخصصی استوار بوده و  عموماًنیست. این ساختار 
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رو الزم  یان ازااي اسات.   رشاته  ینبا هااي  ش نوآوري و پژوهشنیاز امروز، افزای كه یدرحالهماهنگی دارد. 

 هاي موجود تغییراتی انجام شود.ها و مرزبنديبنديها و تقسیماست در ساختار دانشگاه

تواناد یکای   اي می رشته ینبهاي از طرف دیگر دشواري فرایند انتشار دستاوردهاي حاصل از پژوهش

كنند افازایش پیادا   اي را پذیرش می رشته ینبمجالتی كه مقاالت  از عوامل بازدارنده باشد. هرقدر تعداد

 اي افزایش پیدا خواهد كرد. رشته ینبهاي كند، انگیزه محققان براي انجام پژوهش

 

 گذاری یهسرمامشکالت  -7

اي، دشاواري جاذب    رشاته  ینبا هااي  دهاد یکای از عوامال بازدارناده از فعالیات     تحقیقات نشان می

هااي  هاي ماالی از نهااد  هاي جذب حمایتكانال معموالًها است. وص این طرحهاي مالی در خص حمایت

است و به هماین دلیال    بناشدهتحقیقات تخصصی  يبرمبناسنتی  صورت بهیردولتی غمختلف دولتی و 

 اند.اي نشان نداده رشته ینبهاي اي به فعالیتهاي گذشته، بسیاري از پژوهشگران عالقهدر سال

 

 صیلی و شغلیمشکالت مسیر تح -8

اي رشاته هاي تخصصی متناسب با برناماه درسای تاك   تحصیل براي دانشجویان در رشته زمان مدت

الزم است تا دانشجویان حاداقل باا دو زمیناه     معموالًاي رشتههاي بیناست. در مورد شاخه شده یمتنظ

باید تمهیاداتی اندیشایده    گو نخواهد بود وكامل آشنا شوند، لذا دوره درسی معمول، پاسخ نسبتاً طور به

سنوات  اضافه شدنیعتاً طبشود، هاي تحصیل توسط دانشجویان پرداخت میشود. در مواردي كه هزینه

اي  رشاته  ینبا اي در مسایر علاوم   تواند عامل بازدارندهها خواهد شد كه میتحصیلی باعث افزایش هزینه

اي، نگرانای از عادم تواناایی     رشاته  ینبا ت هاي دانشاجویان در تحصایال  یکی دیگر از دغدغه تلقی گردد.

، بسایاري از  "كااره  یچوها  كااره  هماه " المثل ضربمتناسب با  یگرد عبارت به. هستشغل مناسب  یافتندر

كافی تخصص پیدا نکنناد و نتوانناد در    اندازه بهها از زمینه یك یچهدانشجویان نگران این هستند كه در 

عاالوه بار ایان باا توجاه باه اینکاه حجام مطالاب در علاوم            د.آینده مسیر شغلی مناسبی را دنبال كنن

روز تر است، این نگرانی براي دانشاجویان وجاود دارد كاه در آیناده نیاز باراي باه       اي گسترده رشته ینب

 دانش خود باید سختی بیشتري متحمل شوند. داشتن نگه

 

 یبند جمع -9

تحقیقااتی اسات كاه در     يبناا برمالزم به ذكر است مشکالتی كه در این بخش باه آن اشااره شاد    

، مثاال  عناوان  باه در آینده به همین شکل وجاود نخواهاد داشات.     لزوماًاست و  شده انجامهاي اخیر  سال

اي در حال تغییر است. به هماین   رشته ینبهاي ي پژوهشوسو سمتبه  مرور بههاي مالی فرایند حمایت
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اي  رشته ینبعلوم  یطوركل بهگردد. تسهیل میاي  رشته ینبترتیب مسیر شغلی نیز براي دانشجویان علوم 

 شوند.از استقبال بیشتري برخوردار می هرروز

 

 ای رشته ینبتحول سیستم آموزشی با رویکرد مطالعات  -9-1

هاي پیشین اشاره شد، ساختار نظام آموزشی طی سالیان گذشته باا رویکارد   گونه كه در بخشهمان

مبتنی بر تفکیك واحدها، وظایف و منابع  شدت بهساختار است. این  گرفته شکلي ا رشته تكتخصصی و 

 كاامالً ها فضااي  هر یك از دانشکده مثال عنوان بهگرا تطابق دارد. -هاي وظیفههست و با دیدگاه سازمان

شده باا مرزهااي روشان، شافاف و ساخت       یكتفکمستقل و مجزا، بودجه مجزا، وظایف و حوزه عملکرد 

 طور بهخورد. هاي آموزشی مختلف به چشم میها نیز بین گروهدانشکده دارند. این مرزبندي حتی درون

هاا  ها پرهیز شود و هر یاك از واحاد  شود از ورود به قلمرو سایر رشتهسنتی در مراكز آموزشی سعی می

كنند. این طرز تفکر كه ریشاه در  هاي آموزشی( از قلمرو خود مراقبت و حفاظت میها یا گروه)دانشکده

و تفکر عصر كشاورزي )محدودیت منابع و لزوم حفظ منابع و عدم اجازه ورود سایرین  صص گراتختفکر 

یسات و  نگوي نیازهاي امروز جامعه براي حل مساائل پیچیاده و افازایش ناوآوري     به قلمرو( دارد، پاسخ

تم تواند منجر به نوآوري و كارآفرینی شاود. لاذا در اولاین گاام، الزم اسات نگارش سیسا       نمی وضوح به

هااي  هاي ذیل در خصوص توسعه مطالعات و پژوهشتوصیه آموزشی نسبت به این موضوع اصالح گردد.

هااي مشاکالت و   اي كاه در خصاوص ریشاه   شناسی و مطالعهآسیب يبرمبناها اي در دانشگاه رشته ینب

 گردد.قرار گرفت، پیشنهاد می یموردبررس 3اي در بخش  رشته ینبموانع پیش روي علوم 

 

 یر نگرشتغی -9-2

ترین گام تغییر نگرش و فرهناگ در سیساتم آموزشای كشاور هسات      كه اشاره شد، مهم گونه همان

اي فاراهم گاردد.    رشاته  ینبا نگاه سنتی كنار گذاشته شود و زمینه براي رشد و ظهور علاوم   كه ينحو به

اي باه   رشاته  ینبهاي توسعه علوم سازي از اولین گامرسانی، آموزش و فرهنگها، اطالعبرگزاري همایش

 آیند.شمار می

 

 ها دانشگاهتغییر ساختار  -9-3

پاذیر  هاي سخت، باید جاي خود را به ساختار شناور و انعطااف ها با مرزبنديساختار سنتی دانشگاه

 عناوان  بهها و تفکیك منابع باید برداشته شود. هاي سنتی بین دانشکدهمبتنی بر نوآوري دهد. مرزبندي

 صاورت  باه برداري مشاترک  نشگاه واشنگتن اشاره كرد كه آزمایشگاهی را جهت بهرهتوان به دانمونه می

میلیون دالري بنا كرد. در این آزمایشاگاه تجهیازات تصاویربرداري، حیواناات      28گذاري مجزا با سرمایه
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هااي مختلاف قابال    مشاترک باراي رشاته    صاورت  بهاي  رشته ینبتشویق علوم  باهدفآزمایشگاهی و ... 

هااي مختلاف تاا حاد ممکان در      اري هست. بنابراین الزم اسات مرزهااي فیزیکای باین بخاش     برد بهره

 صاورت  باه مناابع مشاترک،    یطاوركل  باه و  هاا  كتابخانهها برداشته شود و فضاهاي آزمایشگاهی،  دانشگاه

 و در دسترس باشند. استفاده قابلاشتراكی براي همه 

 

 بازنگری در مسیر تحصیلی -9-4

هااي بیشاتر ماالی در    اي و برخاورداري از حمایات   رشته ینبهاي ي رشتهتغییر سنوات تحصیلی برا

در روناق مطالعاات    ماؤثر تواناد گاامی   تر شادن دوره تحصایل( مای   دوران تحصیل )با توجه به طوالنی

هااي   اي در قالب طرح كهاد در برخی از دانشاگاه  رشته ینبهاي اخیر تحصیل اي باشد. در سال رشته ینب

. از طارف دیگار نگااه ایان     برداردهاي خاص خود را براي دانشجویان در كه هزینهاست  اجراشدهكشور 

 رشته فرعی توجه دارد.-اي معطوف باشد، به رشته اصلی رشته یانمبه مباحث  كه آنطرح بیش از 

 

 بازنگری در تخصیص بودجه -9-5

اي،  رشته ینبهاي اي و تسهیل حمایت از پژوهش رشته ینببا هدایت بودجه مراكز آموزشی به علوم 

گونه كه اشاره شد یکی از موانع توسعه، اي هموار خواهد شد. همان رشته ینبمسیر توسعه مطالعات 

 هاي مالی هست.نگرانی از عدم توانایی جذب بودجه و حمایت

 

 بازنگری در چارت درسی -9-6

رد بازنگري در مطالب درسی و چارت درسی دانشجویان از دیگر اقدامات ضروري اسات. ضارورت دا  

گیار و   وپاا  دسات هاي هاي جدید اندیشیده شود. رویهتعریف رشته سازوكارتمهیدات الزم براي تسهیل 

گوي نیازهاي نوآورانه جدیاد نیسات. همچناین مادل     هاي جدید، پاسخطوالنی فعلی براي تعریف رشته

صاالح و تغییار   ها بدون ادر طول سال ها گلارائه دروس و تبعیت از یك برنامه و چارت درسی ثابت كه 

 اي تسهیل نماید. رشته ینبتواند مسیر را براي گسترش علوم ماند، نمیباقی می

 

 یسسرو سلفمدل  -9-7

عالقه خاود   تناسب بهاست. در این مدل هر دانشجو  یسسرو سلفیك مدل پیشنهادي، مدلی به نام 

ف انتخااب نمایاد.   هااي مختلا  خاود در رشاته   موردعالقاه تواناد از دروس  و با هدایت استاد راهنما مای 

كه همه دانشجویان از یك برنامه و چاارت درسای واحاد تبعیات نمایناد، هار       این يجا به یگرد عبارت به

تواند چارت درسی مختص به خود داشته باشاد. ایان موضاوع باا در نظار گارفتن عالیاق و        دانشجو می
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-ها و افزایش بهاره خالقیت تواند به رشداستعدادهاي هر دانشجو و مسیر پژوهشی و شغلی آینده او، می

ساازي و تطبیاق دروس جهات صادور     وري كمك كند. بدیهی است مالحظاتی جهت امکاان اساتاندارد  

 خواهد بود. یازموردنید صالحیت علمی، تائهاي گواهینامه

 

 مدل سلول بنیادی -9-8

و چاباك هسات    كاامالً كه اشاره شد، رشد و توسعه ناوآوري نیازمناد سااختار و فرایناد      گونه همان

مناساب   منظاور  یان ااي، باراي   رشاته  ینبا ویژه موضاوعات  هاي جدید بهفرایندهاي سنتی تعریف رشته

اي تخصیص داده شاود )نظیار دانشاکده علاوم      رشته ینبباشند. مركزي در هر دانشگاه باید به علوم  نمی

را به عهاده   اي رشته ینبوظیفه توسعه علوم  مشخصاًاي مهندسی( كه  رشته ینبمهندسی در زمینه علوم 

هااي متناوع، ایان مراكاز     از تخصاص  علمای  یئتهمندي از اي و بهره رشته ینببگیرد. با توجه به ماهیت 

هااي جدیاد    هاي بنیادي آموزش و پاژوهش را باه عهاده بگیرناد و معرفای رشاته      توانند نقش سلول می

ازین و تکامل خود را در این اي جدید دوره آغ رشته ینبتواند از درون این مراكز آغاز شود. هر موضوع  می

تاوان مركاز مساتقلی را باراي آن ایجااد       یمي جدید، ها رشتهكند. پس از بلوغ هر یك از مراكز طی می

ها تا زمان بلوغ را اي، وظیفه تعریف موضوعات جدید و رشد آن رشته ینبنمود. بنابراین مراكز رشد علوم 

 به عهده خواهند داشت.

 

 بندیجمع -11

هاا و مواناع   اي در جهان انجام شد. سپس چالش رشته ینبمروري بر پیشینه مطالعات  در این مقاله،

كارهاایی باراي تقویات علاوم     راه یات درنهاقارار گرفات.    یموردبررساي  رشته ینبها و مطالعات پژوهش

زش منطبق بر تغییر نگرش، ساختار و فرایندهاي نظام آماو  عموماًاي ارائه گردید. این راهکارها  رشته ینب

تواند مسیر را براي نوآوري و توسعه علوم در جهت حل عالی براي تطبیق با نیازهاي جدید هست كه می

 مسائل روز جامعه و نیز افزایش كارآفرینی هموار سازد.
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 چکیده

 تنهاا  ناه شود كاه   یماي شکل گیرنده نگریسته  یدهپد عنوان بهاي  رشته ینبدر این مقاله، به مطالعات 

تر  یكلاي در قالب  رشته ینبشود، بلکه خود نیز موضوع فرایندي تحولی است. مطالعات  یمموجب تحول 

اي  رشته ینبهاي  یتفعالیله وس به شدهیجاداگیرد. در حالت كلی، تحول  یماي قرار  رشته ینبهاي  یتفعال

ي سازنده باودن و مخارب   ها مفهومسازنده نیست و ممکن است مخرب نیز باشد. در این خصوص  لزوماً

اي ارائاه   یژهوي مرسوم، مدل ها مدلبودن در قالبی تحولی مطرح خواهند شد. پس از گذري بر برخی از 

ي بیرونای  هاا  دساتگاه ي هاا  محارک یر تأثها را تحت  یمتصمتوان نتایج  یمشود كه در چهارچوب آن  یم

مورد ارزیابی قرار داد. این مدل داراي دو وجه اصلی است. یکی از این وجوه بیانگر فضایی خواهد بود كه 

یای اسات   گرا تحول، ذات موردبحثاي قرار است در آن رخ دهد. دومین وجه مدل  رشته ینبكل فعالیت 

یندهایی است كاه در  فراكند. این تحول شامل  یمه اشیاء جدیدي منتج اي را ب رشته ینبكه كل فعالیت 

وجاود دارد. ایان اشایاء     ها آني تحولی هستند، نوعی تعادل نیز در ذات ها جنبهعین اینکه واجد برخی 

هااي درونای و    یلپتانسباید با اتکا به  گرا تحولجدید باید در چارچوب سازنده بودن صدق كنند. حركت 

 رود كه سازنده بودن مخلوقات جدید تضمین گردد. یشپ بهي ا گونه بهاده از ابزار بیرونی نیز با استف
 

 هاکلیدواژه

اي،  رشاته  ینبي ها پژوهشاي،  رشته ینبي ها آموزشاي،  رشته ینباي، مطالعات  رشته ینبهاي  یتفعال

 یندها.فرافضاي فعالیت، پویایی درونی، تعادل در 

 

 مقدمه -1

شاوند.   یما ها اغلب در قالب برخی زنجیرها مطارح   یدهااي،  رشته ینبهاي  یتفعال دربارههنگام بحث 

ها، آشکارا و یا پنهانی، نوعی مادل در درون خاود دارناد. مجموعاه ایان       يپردازهر یك از این نوع ایده 

رد، آگاهانه صاورت پاذی   ها مدلسازد. اگر استفاده از این  یماي را  رشته ینبفضایی از عملکردهاي  ها مدل

، در سایه این آگاهی اگر رخداد ناصاوابی در  عالوه بهبینی است.  یشپقابل  ها آندستاوردها و نتایج نهایی 

تاوان از اثارات    یما و یا حتی تعویض مادل   مسیر دیده شود، با اصالح الگوهاي مدل، بازبینی خود مدل

یی كاه  هاا  مادل چوب یافات. عادم آگااهی از چاار     دسات  تر سازندهسوء دوري جست و به دستاوردهاي 
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گیرند، خطر مخرب بودن نتایج نهاایی و عادم امکاان     یمقرار  موردبحث ها آناي در  رشته ینبي ها مقوله

هااي   یات فعالي هاا  مادل ین الزم است كه همه بنابراهاي الزم در زمان مناسب را به همراه دارد.  ینیبازب

شناخته شوند.  كامالً ها مدلخود  ها آنه از مستقل قرار گیرند و پیش از استفاد موردمطالعهاي  رشته ینب

از نتاایج   تار  محتمال اي بدون زیربنایی مدل شده آغاز گردد نتاایج مخارب در آن    رشته ینباگر فعالیتی 

 سازنده هستند.

اي خواهد پرداخت. بیان جزییاات ایان    رشته ینبهاي  یتفعالاین مقاله تنها به كلیات یك مدل براي 

تري اسات. ایان گفتاار باه      یعوسي آن نیازمند فضاي ها مثالكامل از مصادیق و مدل به همراه فهرستی 

نخواهاد پرداخات. ایان مقولاه نیاز       هاا  آني پنهان و آشکار ها صورتي در دست استفاده و ها مدلهمه 

در جریان  آنچهطلبد. ولی بدون اشاره به  یمنیازمند پژوهشی مستقل است و فضایی كافی براي بحث را 

حاصال دیاده شاود. بار هماین       یبا تکلفی  چنانتر ممکن است  یچیدهپختن به كلیات مدلی است، پردا

و بیاان كلیاات آن،    ماوردنظر ي زمینه باراي طارح مادل    ساز آمادهروشن شدن بحث و  منظور بهاساس، 

قرار خواهند گرفات. بادیهی اسات كاه مطالعاه       موردبحثموجز  طور بهي مرسوم نهفته ها مدلبرخی از 

 ارد نیز نیازمند پژوهشی مستقل است.جامع این مو

 اي و رشته ینب يها آموزش اي، رشته ینمطالعات ب اي شامل مواردي است مانند رشته ینب هاي یتفعال

هااي   یات فعالیی پنهاان شااكله   ها مدلشوند كه  یمگاهی موجب  ها عنواناي. این  رشته ینب يها پژوهش

 پردازیم. یم دست ینازایی ها نمونهبه  2ي كنند. در بخش بند صورتاي را  رشته ینب

 

 ای رشته های بین یتفعالهای  چند مثال از مدل -2

اي مدل تلفیق ساده است. در ایان مادل    رشته ینبهاي  یتفعالي پنهان در ها مدلترین  یعشایکی از 

گاردد و   یما ي دیگار تلفیاق   ا شااخه از  هاا  مثالتخصص اصلی یك یا چند محقق با برخی از مصادیق و 

ي تلفیقای  ا مقولهاي با  رشته ینبین شیوه خلط مقوله اصیل تر سادهدهد. این  یم به دستتلفیقی  نتایجی

 اي اصیل را ندارند. رشته ینبي ها مقولههاي تلفیقی زیر، اصالت  یتفعالكدام از  یچه مثال عنوان بهاست. 

مساائل شایمی   در زمینه گراف است به برخی  ها آنمثال نخست: یك/چند ریاضیدان كه تخصص او/

حاصال   آنچاه از اهمیات ایان نتاایج،     نظار  صارف آورند.  یم به دستیجی در این زمینه نتاپردازند و  یم

گردد یا كاربردي از ریاضی در حوزه شیمی است و یا تلفیقی از تخصص اصلی ریاضی باا مصاداقی از    یم

 حوزه شیمی.

رانسیل نزدیاك اسات باه برخای     به معادالت دیف ها آنمثال دوم: یك/چند فیزیکدان كه تخصص او/

 باه دسات  ي زیساتی نتاایجی   هاا  نوسانو  ها تعادلپردازند و در زمینه پایداري برخی  یممسائل زیستی 
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از ناوع تلفیاق تخصاص اصالی باا       شاده  انجاام آورند. این نتایج ممکن است مهم باشند ولی فعالیات   یم

 شناسی است. یستزمصداقی از حوزه 

عناوان باین رشاته را منتساب كارد. در هار دو مثاال،         اصاالتاً تاوان   ینمیك از دو مثال باال  یچهبه 

. فعالیت بسیاري از محققاین داخلای را در قالاب    اند شده ارائهمصادیقی براي كاربردي بودن حوزه اصلی 

 .قراردادتوان  یم ها مثالاین فهرست از 

ي است. در این مدل افاراد  فرد اي مدل تلفیق رشته ینبهاي  یتفعالي پنهان در ها مدلیکی دیگر از 

دهند. اغلب  یمفعالیتی تلفیقی انجام  ییتنها بهكشند و  یمبر دوش  ییتنها بهاي بودن را  رشته ینبعنوان 

اشراف دارند، ولی مانند  هرچندي فعالیت تلفیقی خود، ها جنبهاین افراد تخصصی اصلی دارند و بر سایر 

 پردازیم. یمبه دو مثال  رهبا یندرامسلط نیستند.  ها آنتخصص اصلی بر 

دان كاه تخصاص او در زمیناه هندساه اسات، مطالعاات خاوبی در حاوزه          یاضای رمثال سوم: یاك  

دهد و سپس به یافتن ناورداهاي هندسی در فرایند رشد برخای گیاهاان    یمشناسی گیاهی انجام  یستز

اشاراف دارد، ولای    نظرماورد شناسی گیاهی  یستزپردازد. هرچند این ریاضیدان تا حدودي بر حوزه  یم

 شناس. درنتیجه فعالیت او همچنان تلفیقی است. یستزهنوز یك ریاضیدان است و نه یك 

ینادهاي تصاادفی نزدیاك اسات، مطالعاات      فرامثال چهارم: یك فیزیکدان كه تخصص او به زمیناه  

نزدیکای   انقاراض در  –هااي بقاا   یزهمکاندهد و سپس به  یمشناسی جانوري انجام  یستزخوبی در حوزه 

پردازد. هرچند این فیزیکدان نیز تا حدودي بار حاوزه    یمنقاط بهینه اقتصادي برداشت از منابع طبیعی 

ی همچنان، هناوز یاك فیزیکادان اسات و ناه یاك       ولاشراف دارد،  مورداستفادهشناسی جانوري  یستز

 شناس. درنتیجه فعالیت او نیز تلفیقی است ولی از نوع فردي. یستز

توان منتسب كارد. در هار دو مثاال،     ینماي را  رشته ینبعنوان  اصالتاًدو مثال باال نیز  یك از یچهبه 

هاي  یتفعال. میان مفهوم افراد متعهد به اند شده ارائهي دیگر ا حوزهتلفیقی از تخصص اصلی فرد محقق با 

 ي بسیاري وجود دارد.ها تفاوتاي  رشته ینباي و مفهوم افراد  رشته ینب

اي مدل فرد جامع است. در این مدل یك فرد  رشته ینبهاي  یتفعالي پنهان در ها مدل یکی دیگر از

هااي تخصصای    یناه زمي تجربی تخصص دارد و هر نوع فعالیتی كه با ایان  ها حوزهدر گستره وسیعی از 

گیرد. هنوز برخی در حسرت عدم تکرار چنین قهرمانانی به  یماي به خود  رشته ینبدهد عنوان  یمانجام 

زیارا  ؛ ي تلفیقی استها مقولهاي با  رشته ینبترین شیوه خلط مقوله اصیل  یچیدهپبرند. این مورد  یمسر 

ي دیگر ممکن است در دید نخست دشوار آیاد. ولای پاس از انادكی     ها حوزهتشخیص خاستگاه اصلی با 

ي هاا  مقولاه ، اصاالت  ي تلفیقای زیار نیاز   ها مثالكدام از  یچهنیز پی برد.  ها جنبهتوان به این  یممداقه، 

 اي اصیل را ندارند. رشته ینب
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یی مانند ریاضی ها حوزهي عمومی و تخصصی در ها دورهمثال پنجم: پزشکی كه عالوه بر طی كردن 

 كرده است و مدارک تحصیلی متنوعی دارد. یلتحصیا علوم كامپیوتر 

انند مهندسی برق یا یی مها حوزهمثال ششم: مهندسی كه تخصص اصلی او نظریه كنترل است و در 

 مهندسی شیمی مدارک تحصیلی متنوعی دارد.

ي ایان ناوع مادل    هاا  جنبهاي اصیل را برتابند. یکی از  رشته ینبتوانند عنوان  ینمدو مثال اخیر نیز 

 یت نمود.رؤتوان در برخی امتیازات آموزشی براي دانشجویان ممتاز  یمپنهان را 

ي ا دساته ي است. در این مدل ا كجاوهاي مدل  رشته ینبهاي  یتفعالي پنهان در ها مدلیکی دیگر از 

كنند كه ساهمی متناساب باا     یمي تجربی تخصص دارند تالش ها حوزهاز افراد كه در گستره وسیعی از 

دهناد   یما خود در فعالیتی خاص ایفا كنند. فعالیتی كه این متخصصین با تخصص ویژه خود انجام  شأن

كنناد كاه ایان بهتارین شایوه گردهماایی        یما گیرد. هنوز برخی گماان   یماي به خود  رشته ینبعنوان 

ي هاا  مقولاه اي باا   رشاته  ینبین شیوه خلط مقوله اصیل تر واضحمتخصصین براي تعامل است. این مورد 

به زاویه دید بینناده و آن گوشاه    وضوح بهي دیگر ها حوزهزیرا تشخیص خاستگاه اصلی با ؛ تلفیقی است

بستگی دارد. در اغلب مواقع، كجاوه پیش از گردهمایی متخصصین وجود خارجی كجاوه كه در آن است 

 اي اصیل را ندارند. رشته ینبي ها مقولهي زیر نیز، اصالت ها مثالكدام از  یچهندارد. 

آیند تا ببینناد   یمي علوم پایه و علوم مهندسی گرد هم ها حوزهي از متخصصین از ا عدهمثال هفتم: 

 توانند حل كنند. یملی را با كمك هم چه مسائ

هااي   يهمکاار ي از متخصصین علوم پایه و علوم اقتصادي باراي بررسای امکاان    تعدادمثال هشتم: 

 آیند. یمآموزشی و پژوهشی گرد هم 

ي سااختارها توانناد   ینما هاایی بینجامناد ولای همچناان      يهمکاار دو مثال بااال ممکان اسات باه     

 دهند.ي ترتیب ا سازندهاي را به گونه  رشته ینب

هاایی باشاند،    یاده فاو  ها ارزشممکن است واجد  شده ارائهدر قالب هشت مثال  ها عنواناین  هرچند

آماوزیم و   یما ي گذشاتگان  دساتاوردها كاه ماا از    گوناه  هماان گنجند.  ینماي  رشته ینبدر قالب عنوان 

زماان   یازموردنوهاي كنیم، شایسته است كه از اشتباهاتشان نیز بیاموزیم و در ساخت الگ یمي الگوبردار

اي را باید با قواعد آن شناخت.  رشته ینبهاي  یتفعالقرار دهیم.  مورداستفادهرا  ها آموزهخویش همه این 

 ندقارار دا  مدنظرها را دریافت، با  یدهپدهاي  یژگیوتوان بسیاري از  یمي نازک نیز ها برشبا  كه ییازآنجا

از  تار  درسات توان باه دركای    یماي  رشته ینبهاي  یتفعالز ا شده تجربهي ها مدلو  شده انجام يها تالش

باه   یگار د عباارت  باه ؛ باراي آن یافات   تر مناسبیك صفت رسید و موصوفی  عنوان بهاي  رشته ینبمفهوم 

اي، خاود   رشاته  ینبي قدیمی برسیم و پیش از پرداختن به نقش عناصر عملکردهاحرفی جدید در برابر 

 این مفهوم را بهتر بشناسیم.
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 ای رشته های بین یتفعالایگاه ج -3

است. در  شده استفادهصفتی براي موصوفی مبهم  عنوان بهاي  رشته ینبدر بسیاري از موارد از عنوان 

اي  رشته ینباي و جایگاه موصوفاتی كه صفت  رشته ینبهاي  یتفعالچنین موقعیتی الزم است كه جایگاه 

 گردد. تر روشنمترتب شده است،  ها آنبر 

اي در جایگااهی   رشاته  ینبا عناوان   هاا  آنخوریم كاه در   یبرمیی ها عبارتاري از مکاتبات به در بسی

ي بعادي،  هاا  بخاش شاوند. در   یما بیاان   هاا  مثاال مناسب گنجانده نشده اسات. در زیار برخای از ایان     

 پردازیم. یمگردند. نخست به دو مثال در این زمینه  یمپیشنهادهایی براي رفع ابهام ارائه 

 «اي در توسعه علمی كشور رشته ینبهاي  یتفعالاهمیت » مثال نهم:

اي ابتدا وجاود دارناد و ساپس در توساعه علمای كشاور قارار         رشته ینبهاي  یتفعالدر این دیدگاه، 

در خدمت توسعه علمی كشور باشند  صرفاًاي نباید  رشته ینبهاي  یتفعالگیرند. واقعیت این است كه  یم

ر باشند. الزم به ذكر اسات كاه توساعه علمای كشاور و توساعه كشاور        بلکه باید در خدمت توسعه كشو

ابتدا وجود دارد نیازهاي توسعه كشور است كه بار اسااس    آنچهین دیدگاه بنابرایی با هم دارند. ها تفاوت

، صارف توساعه   صاورت  یاراین غگیرند. در  یمیازها شکل ناي براي پاسخ به این  رشته ینبهاي  یتفعالآن 

یازمندهاي توسعه كشور نداشاته باشاند،   ناي كه نقشی در پاسخ به  رشته ینبهاي  یتعالفعلمی منتج از 

 پذیر نیست. یهتوج

 «المللی دانشگاه ینباي در ارتقاء جایگاه  رشته ینبهاي  یتفعالنقش »مثال دهم: 

مساتلزم  المللی دانشگاه منتج از ارتقاء جایگاه ملی آن خواهد بود و چنین ارتقاایی   ینبارتقاء جایگاه 

اي براي پاساخ باه نیازهااي     رشته ینبهاي  یتفعالین، بنابرایازهاي توسعه كشور است. نپاسخ دانشگاه به 

المللای   ینبا بدیهی جایگااه   طور بهتوسعه كشور موجب ارتقاي ملی دانشگاه خواهند شد. چنین ارتقایی، 

اي  رشته ینبهاي  یتفعالانشگاه از طریق المللی د ینبدانشگاه را باال خواهد برد. پرداختن به ارتقاء جایگاه 

تري از اولویات   یینپاهاي توسعه كشور را در مراتب بسیار  یازمندينبدون توجه به جایگاه ملی دانشگاه، 

 قرار خواهد داد.

 

 ای رشته های بین یتفعالدرک بهتر  -4

اي ارائاه   هرشات  ینبا تالشای باراي توصایف فعالیات      عنوان بههاي اولیه  یشنهادپدر این بخش برخی 

 شدن هستند. تر كاملقابل  ها تالششوند. این  یم

یك هسته اصلی وابسته  عنوان بهاي به وجود یك پرسش  رشته ینبهاي  یتفعالنخست اینکه، مفهوم 

 هاي بین رشته روندي طبیعی نخواهد داشت. یتفعالیري گ شکلاست. بدون وجود پرسشی اصلی، 
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 یادا پ یندارد. آنچه معنا  یتعامل معن ینها از ا از رشته یكهر  يمند با عنوان بهره یزيچدوم اینکه، 

 است. گرفته شکلاي  رشته ینباست كه بر اساس آن فعالیت  یپرسش يشدن پاسخ برا ساخته كند یم

پاسخ باه   يبرا يابزارها  یتفعالاین است كه  ینا اي رشته ینب هاي یتوجه فعال ینتر مهمسوم اینکه، 

 .ر باشندتوسعه كشویازمندهاي ن

هااي   یتفعالاي این است كه این  رشته ینبهاي  یتفعالچهارم اینکه، انتظار جامعه و پایوران كشور از 

 مطالعاتی، آموزشی و پژوهشی در خدمت توسعه كشور باشند.

 اي، رشاته  ینبا  هااي  یات در فعال یار درگ يها از رشته یكهر  یتجنبه از موقع ینتر مهمپنجم اینکه، 

 است. شده مطرحیري طبیعی فرایند پاسخ به پرسش گ لها در شک نقش آن

اي باراي مناابع عماومی كشاور بسایار       رشاته  ینبهاي  یتفعالالزم است به این نکته توجه كنیم كه 

. البتاه اگار هماه مناابع ماالی یاك فعالیات        اناد  مناساب نیازمناد تاوجیهی    یجاه درنتهستند و  پرخرج

هاي انساانی باار    یروينین شود، همچنان با جذب تأممی اي توسط مراكزي خارج از منابع عمو رشته ینب

هاي عماومی مناابع انساانی     ییداراین بخش از تر گرانزیرا ؛ سازد یمبزرگی بر منابع عمومی كشور وارد 

یی كاه در خادمت توساعه كشاور نیساتند      هاا  پژوهشبه امر آموزش و یا  ها آنهستند و مشغول كردن 

 می وارد خواهد ساخت.ترین خسارت را بر منابع عمو ینسنگ

 

 ای رشته های بین یتفعالمدلی برای  -5

هااي   یات فعالگاردد كاه باراي هماه      یماي پیشنهاد  رشته ینبهاي  یتفعالدر این بخش مدلی براي 

اي  رشاته  ینبا ي هاا  پاژوهش و  اي رشاته  ینبا ي هاا  آماوزش اي،  رشاته  ینبا اي مانند مطالعاات   رشته ینب

وجه اصلی است. وجه نخسات عباارت اسات از فضاایی كاه ایان        این مدل داراي دو است. استفاده قابل

هاا باراي    یتفعالشوند. وجه دوم پویایی داخلی این فضا است كه بر اساس آن  یمها در آن انجام  یتفعال

یازها نكنند. در این پویایی درونی، ممکن است در تقابل میان  یمتحول پیدا  شده مطرحپاسخ به پرسش 

ادلی نیز برخورد كنیم. در صورت نامطلوب بودن این شرایط تعادلی و تاداوم آن،  به نقاط تع عملکردهاو 

 یی به جامعه وارد گردد.ها خسارت ممکن است

پردازیم.  یم ها مفهوم، به توصیف بیشتر این شده مطرحبراي روش شدن مفهوم فضا، پویایی و تعادل 

هااي زماانی و مکاانی،     یتمحادود هاا،   ناماه  یینآشامل صورتی كمی شده از مقررات،  گرفته شکلفضاي 

هااي نیاروي انساانی،     یتظرفي اجتماعی، ها ضرورتكشوري،  بلندمدتمدت/ یانم/مدت كوتاهي ها برنامه

و  و عرف شرایط انساانی  ی، فضاي آموزشیدانشگاهامکانات اداري/مالی، نیازهاي فنی/تخصصی، امکانات 

 گیرند. یماي شکل  رشته ینبهاي  یتفعالكه بسیاري از عوامل دیگر است. در یك چنین فضایی است 
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یر باودن  ناپاذ  امکاان یر باودن و یاا   پاذ  امکانتوان  یماین فضا بپردازیم،  پیش از اینکه به تحوالت در

 .قرارداد یموردبررسبنیادي  طور بهرا  موردنظري دستاوردهایرها و یا مسبرخی از 

ه توسعه عمومی نیروي انسانی كشور بسایار  بر اساس نیاز ب ترویجی-هاي علمی یتفعالمثال یازدهم: 

 ها دانشگاه علمی یئتهترویجی اعضاي -هاي علمی یتفعالكه در این  یناحائز اهمیت هستند. با توجه به 

ي كشاور وابساته   هاا  دانشگاهی/اداري دانشگاهبه فضاي  شدت به ها آنبودن  مؤثریر/پذ امکاننقش دارند، 

ها و سایر ملزومات مانند وظایف و امتیازها، آیا انتظاار باه سارانجام     هنام یینآاست. با توجه به مقررات و 

 ترویجی محتمل است؟-هاي علمی یتفعال شدن واقع مؤثررسیدن و 

منجر به طرح پرسشی اصیل شاده و یاك    واقع بههاي توسعه كشور  یازمندينفرض كنید كه یکی از 

و  نقطاه آغاازین   عناوان  باه داشتن شرایط فعلای،  اي واقعی را رقم بزند. در صورت قرار  رشته ینبفعالیت 

بناا بار هماه/برخی عوامال مانناد       -كه  موردبحثنقطه هدف در دو جاي فضاي  عنوان بهشرایط نهایی، 

كشاوري،   بلندمدتمدت/ یانم/مدت كوتاهي ها برنامههاي زمانی و مکانی،  یتمحدودها،  نامه یینآمقررات، 

انسانی، امکانات اداري/مالی، نیازهاي فنی/تخصصی، امکاناات   هاي نیروي یتظرفي اجتماعی، ها ضرورت

هیچ دسترسی به هم ندارند، صارف   -و یا سایر عوامل  و عرف شرایط انسانی ی، فضاي آموزشیدانشگاه

رسااند.   ینم مؤثربه پاسخ  هاي هنگفت نیز آن پرسش منتج از نیازمندي مربوط به توسعه كشور را ینههز

باید شرایطی فراهم گردد كه امکان دسترسی به نقطه هدف با شروع از نقطاه  در چنین شرایطی نخست 

 آغازین فراهم گردد.

باودن   ماؤثر اي، فضاي فعالیت ممکن است بار   رشته ینبي دستاوردهامثال دوازدهم: در مقام اجراي 

كاه   -و انارژي   وحاش  یاات حزیسات،   یطمحا ، در مسئله آلودگی هوا، مثال عنوان بهیرگذار باشند. تأثآن 

مجریان و متولیان بایاد نسابت    -اي هستند  رشته ینبو اجرایی  ي مطالعاتی، آموزشی، پژوهشیها مقوله

باشند. براي كار در ایان   مند عالقهاي آگاهی داشته به چارچوب آن  رشته ینبهاي  یتفعالبه جزییات این 

کالت را حال خواهاد كارد.    مشا  یتدرنها ها آنشوند كه پاسخ به  یمي بسیاري مطرح ها پرسش ها مقوله

شوند، بادون در نظار گارفتن امکاان      یماي در آن انجام  رشته ینب هاي یتفعالفضایی كه این  ازنظرولی 

ي ها تالشنخواهد بود و همه  ینانهب واقعبه مقصد، دستیابی به اهداف  مبدأحركت در مسیري پیوسته از 

 اثر خواهند شد. یباي مربوطه  رشته ینب

گیرد بنا بر سااختاري كاه آن    یمبرنامه در دستور كار قرار  عنوان بهه مسیر خاصی كه اگر دریابیم ك

گذاري بار اسااس آن تاوجیهی نخواهاد داشات. در       یهسرمایر نیست، پذ امکاندهد  یمفعالیت در آن رخ 

. اي پیماوده شاود   رشته ینبهاي  یتفعالیر بودن، مسیر رخداد باید بر اساس پویایی ذاتی پذ امکانصورت 

ي چهارگانه بخش ها مدلقرار گرفت، تحول بر اساس مدلی مشابه با  موردبحثازاین  یشپكه  گونه همان

 نخواهد انجامید. مؤثراي اصیل و  رشته ینب، به فعالیت 3
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هااي   یات فعالیاري  گ شاکل در این مرحله به مفاهیم مربوط به پویایی درونی ایان فراینادها و روناد    

ي غنی از ا چشمههمواره  ها انساندر تجربیات  بخش یزندگیندهاي زنده و یا افرپردازیم.  یماي  رشته ینب

. هایچ دلیلای   اناد  گرفتاه  شکلهاي سنتی و مدرن بر همین اساس  يتکنولوژنوآوري هستند. بسیاري از 

ینجاا باه ایان    اها فقط در زمینه محصوالت فناوري مصداق داشته باشند. در  یافتدروجود ندارد كه این 

اي،  رشاته  ینبا ي هاا  آماوزش اي،  رشته ینباي شامل مطالعات  رشته ینبهاي  یتفعالپردازیم كه  یممقوله 

 اي خود موضوع خلقتی نوین هستند. رشته ینبي ها رشتهاي و نیز  رشته ینبي ها پژوهش

نیستند و خود باید مانند  نامأنوسها از نوع تلفیق و به هم پیوستن اجزاي  یدهپدبا این فرض كه این 

مانند  ها آنآید كه روند خلقت  یم به دستو به تحول برسند، این حکم نیز  شده خلقموجود جدید  یك

یك موجود زنده باید با تحولی طبیعی همراه باشاد. در ایان راساتا هار مفهاومی كاه موصاوف صافتی         

بار  كه توسعه كشور است، نیازمند یك پرسش اسات.   ین علت ظهور خودتر مهماي است بنا بر  رشته ینب

هااي توساعه كشاور را     یازمندينهمین اساس، پرسش نقطه آغازي است كه پاسخ آن نیازي از مجموعه 

دهاد كاه باراي یاافتن پاساخ، اجزایای را        یمكند. این پرسش هسته اصلی چیزي را تشکیل  یم برطرف

پردازند. محور  ینمآورد. این اجزا به مسائلی ازجمله نفع و بقاي خود در این فرایند  پیرامون خود گرد می

ین بخشای از  تاأم كمك به هسته اصالی، یعنای خاود پرساش، باراي یاافتن پاساخ و         ها آنهاي  یتفعال

 هاي توسعه كشور است. یازمندين

اي است. بادیهی اسات كاه عادم      رشته ینبشود اندازه فعالیت  یممسئله دیگري كه در اینجا مطرح 

هایی  یتفعالشود. اندازه چنین  یمهاي سنگینی  سارتاي منجر به خ رشته ینبهاي  یتفعال اندازه بهتوجه 

اسات. بادین ترتیاب     یینتع قابل شده یلتشکیر پاسخ پرسش اصلی و حوزه اثر هسته تأثیله حدود وس به

اي  رشته ینببراي اینکه بفهمیم تا چه اندازه از نیروهاي انسانی و منابع مالی كشور را باید صرف فعالیتی 

هااي توساعه كشاور محاسابه      یازمنادي ندر رفع  شده مطرحازه اثر پاسخ پرسش كنیم، الزم است كه اند

 گردد.

 

 گیرینتیجه -6

 2در بخاش   شاده  مطارح ي هاا  مادل یی از هاا  نمونهي مرسوم، ها مدلدر این مقاله، عالوه بر توضیح 

یاك   وانعن به صراحتاً. منظور از پنهان بودن این است كه اند بودهبیشتر پنهان  ها مدلمعرفی شدند. این 

هاي مربوطه بر اسااس   یتفعال، ولی قرائن نشان داده است كه اند نشدهیله فعاالن مربوطه ذكر وس بهمدل 

پاس از اساتفاده    ها مدلشناسایی  یجهدرنت. اند بناشده شده یانب 2در بخش  آنچهیی ذهنی مانند ها مدل

هااي   یات فعالی تلفیقی دارند و ي مرسوم كه بیشتر ذاتها مدلاین  برخالفاست.  شده انجام ها آنضمنی 

ذاتای   5در بخاش   شاده  یمعرفا كند، مادل   ینمتحولی طبیعی را طی  ها آناز  آمده دست بهاي  رشته ینب
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كناد. البتاه ایان     یما تحولی طبیعی را طی  ها آناز  آمده دست بهاي  رشته ینبهاي  یتفعالسازنده دارد و 

آید. این امار   یدرمبه صورتی محاسباتی  5خش در ب شده یمعرفپرسش هنوز باقی است كه چگونه مدل 

 ي است.تر گستردهنیازمند فضاي بحث 

اسات.   آغازشاده كاه در ایاران    هاسات  مادت اي،  رشته ینبهاي  یتفعالبر ذات  متمركزشدهمطالعات 

یازهاي كشور است. این مطالعات در حاال گساترش   نو  ساختارهاین وجه این مطالعات تمركز بر تر مهم

اي پای بارد.    رشاته  ینبا توان به نقاط ضعف و قوت ایرانیان در فهم مقاوالت   یم ها آن يبنابرمهستند و 

 .اند قرارگرفته موردتوجهدر زیر  ها نمونهبرخی از این 

خواناد   یفراما یکام   وشناسای را در ساده بیسات     یسات زاي كه ریاضی و  رشته یانممفاهیم  [1در ]

 یژه در میان دانشمندان ایران ارائه شاد. و بههاي مربوطه،  یتفعالیی از ها مثالاند و مصادیق و  شده یبررس

 موردبحاث اي یعنی امکان تقابل به علت عدم توجاه باه مادل را     رشته ینب[ روي دیگر فعالیت 2مرجع ]

قرار  موردتوجهبراي مسائل زیستی  حل راه یافتندرتحولی  عنوان بهاي  رشته ینب[ فعالیت 3قرار داد. در ]

[ 5[ در قالب علم و فناوري مطرح شد. مرجاع ] 4اي در ] رشته ینبهاي  یتفعالویایی در گرفت. مفاهیم پ

اي است. حضور  رشته ینبپرسشی در قالب اثر تکنولوژي مطرح نمود كه یافتن پاسخ آن نیازمند فعالیتی 

ه اسات.  اي در علوم انسانی در ایران درک شد رشته ینبهاي  یتفعالاهمیت  واقع بهدهد كه  یم[ نشان 6]

 اي ارائه شد: رشته ینب[ تعریف زیر از مطالعات 7در ]

كند كه حال یاك مسائله ناشاناخته و پیچیاده از       یماي زمانی موضوعیت پیدا  رشته ینبمطالعات »

 [«7رشته یا تخصص خارج باشد. ] ظرفیت و دانش یك

باه جنباه رشاد و    [ 8كناد. در ]  ی به حضور پرسش در هسته این فعالیت اشاره مینوع بهاین تعریف 

[ توساعه علاوم   8در ] شاده  ارائاه اي پرداخته اسات. البتاه ایاده     رشته یانمتوسعه علوم انسانی و مفاهیم 

[ بحثی نقادانه از تخصصی شدن 9مسئله اصلی در نظر گرفته است. مرجع ] عنوان بهانسانی در كشور را 

[ با مخاطب قارار  10وده است. مرجع ]اي را مطرح نم رشته ینبهاي  یتفعالآوري به  يروو زمینه فلسفی 

اي در ذهان   رشته ینبهاي  یتفعالنخستین حلقه روشن نمودن  عنوان بهدادن دبیران و مدرسان فیزیك 

یاد كارده   تأكاي در فیزیاك اشااره نماوده و     رشته ینبیی از مطالعات ها جنبهدانشمندان آینده ایران، به 

[ برناماه كارشناسای ارشاد    11در ][« 10وجود نادارد. ] مرز دقیق و ثابتی میان علوم مختلف »است كه 

كاه توساط    هاسات  ساال ضرورت ایجااد رشاته آماوزش ریاضای     »اي مانند  یدهاآموزش ریاضی با طرح 

شود و مسئوالن تعلیم و تربیت بر ایجااد آن   یماندیشمندان علوم تربیتی و استادان ریاضی كشور مطرح 

 یانم»[ با طرح این ایده كه 12توسعه كشور مطرح شد. مرجع ] نیازي براي عنوان به[« 11. ]یددارندتأك

 یآموزشا  یزير برنامه متعارف يها و مدل يورز به علم یسنت یکردهاياز بحران رو یعالمت یی،رشته گرا
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اي و  رشاته  یاان مباه موضاوع   .« اسات  یدانشاگاه  يها ها و تخصص و ساختارهاي معمول بخش یو درس

 پردازد. یمیزي نظام آموزش عالی ایران ر برنامهي مربوطه در ها چالش

 

 سپاس

 یشانهادهاي پنویسنده از كیان نجف زاده براي مطالعه نسخه اولیه این مقالاه و ارائاه تصاحیحات و    

 در این مقاله گردید بسیار سپاسگزار است. یتوجه قابلسازنده كه منجر به بهبود 



344        هاي كنفرانس مجموعه مقاالت و سخنرانی 

 مراجع

ایران،  شناسی یستزبراي ریاضی، مجله  یشناس یستز(، ارمغان 1396ركنی لموكی، غالمرضا )  [1]

 .29-19، صص. 1، شماره 1جلد 

در آموزش و پژوهش: كاربرد و همکاري  شناسی یستز(، ریاضیات و 1397ركنی لموكی، غالمرضا )  [2]

 بنیادي، مرداد. يها دانشیا مقابله، دومین همایش مرزهاي علوم زیستی، پژوهشگاه 

آموزش  يها چالش، سمینار اي رشته ینبش و پژوهش (، آموز1396ركنی لموكی، غالمرضا )  [3]

 .شناسی یستز

علم،  یپژوه یاستس یدر روند تکامل یرشتگ یانم یاییدر پو يجستار(، 1396میرعمادي، طاهره )  [4]

 .25-1، صص. 1، شماره 10در علوم انسانی، جلد  اي رشته یانمي، فصلنامه مطالعات و نوآور يفناور

، مطالعات بررسی رویکردها و ابعاد هژمونی تکنولوژي بر انسان(، 1393، علیرضا )آبادي باقري ده  [5]

 .28-1، صص. 1، شماره 4میان رشته اي در رسانه و فرهنگ، جلد 

 .1397-1394، 12-1، جلد اي رشته یانممجله علمی پژوهشی در علوم انسانی و تحقیقات   [6]

 یريگ شکل یتبا موضوع اهم وگو گفت یوراد یعلم يوگو گفتبرنامه (، 1396) یداهللیمینی،   [7]

 .یرماهت، چهارم 15:11، ساعت ها دانشگاهدر  اي رشته ینبمطالعات 

در رشد و  اي رشته یانممطالعات  یگاهنقش و جا(، 1394یبدي، راضیه )م یامامی، علیرضا و قاسم  [8]

، 4ه ، شمار7انسانی، جلد  در علوم اي رشته یانمفصلنامه مطالعات  ،ر كشورد یانسان علوم توسعه

 .19-1صص. 

، فصلنامه مطالعات اي رشته یانمعلوم  یداییو فلسفه پ یستی، چیخچهتار(، 1387برزگر، ابراهیم )  [9]

 .56-37، صص. 1، شماره 1در علوم انسانی، جلد  اي رشته یانم

، شماره 33در فیزیك، رشد آموزش فیزیك، دوره  اي رشته ینب(، مطالعات 1397خندان، مصباح ) [10]

3. 

 يمورد ی: بررسیراندر ا اي رشته یانم یبرنامه درس يتجربه اجرا(، 1388یمه سادات )، عظخاكباز [11]

، 1در علوم انسانی، جلد  اي رشته یانمیاضی، فصلنامه مطالعات ارشد آموزش ر یدوره كارشناس

 .121-85، صص. 4شماره 

، مطالعات نشد اي رشته یانم يها چالشو  یآموزش عال یزير برنامه(، 1391، مقصود )فراستخواه [12]

 .79-55، صص. 1، شماره 1آموزشی، جلد  یزير برنامه

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 بخش ششم

 
 توسعه علمی و کارآفرینی، رشتگی میان

 

 

 

 

 

 

 

 

 



346        هاي كنفرانس مجموعه مقاالت و سخنرانی 

 نوآورانه ثیر آموزش کارآفرینی بر اکوسیستم کارآفرینی أت

 مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران( یانبن دانشهای  موردمطالعه: شرکت)
 تاج پور مهدی 

 دانشجوي دكتري كارآفرینی، دانشکده كارآفرینی، دانشگاه تهران
tajpour@ut.ac.ir 

 الهه حسینی 

 دانشجوي دكتري منابع انسانی، مدیریت بازرگانی، دانشگاه یزد
Elahe.hosseini@stu.yazd.ac.ir 

 

 چکیده

اكوسیستم كارآفرینی نوآورانه، نقش كلیدي در توسعه اقتصادي و ظهور اقتصادهاي مبتنی بر 

نوآوري داشته است. هدف از این مقاله بررسی این موضوع است كه چگونه آموزش كارآفرینی بر 

شده و از  همبستگی انجام -توصیفیگذارد. این پژوهش با رویکرد  می یرتأثاكوسیستم كارآفرینی نوآورانه 

هاي موردنیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته  حیث هدف كاربردي و از حیث روش، كمی است. داده

آوري گردید.  در پارک علم و فناوري دانشگاه تهران جمع 1397تایی لیکرت در اردیبهشت  با طیف پنج

شركت از طریق  101فناوري كه تعداد  شركت مستقر در پارک علم و 137جامعه آماري این تحقیق 
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 ها کلیدواژه

 ش كارآفرینی، اكوسیستم كارآفرینی نوآورانه، كارآفرینی نوآورانه، پارک علم و فناوري.آموز

 

 

 

mailto:tajpour@ut.ac.ir
mailto:tajpour@ut.ac.ir
mailto:Elahe.hosseini@stu.yazd.ac.ir
mailto:Elahe.hosseini@stu.yazd.ac.ir


     347    میان رشتگی، توسعه علمی و كارآفرینی -ششم بخش 

 

 مقدمه -1

در ساخت همکاري الزم  مؤسساتها و  آوري و انتشار اطالعات میان فردي، شركت مفهوم دانش، فن

وصیف گونه كه توسط فریدمن ت بحث شده است. همان "جهان مسطح"براي ایجاد ارزش در قلمرو یك 

شود كه درنهایت  به فرآیندهایی تبدیل می صورت سیستماتیك یم نوآورانه جدید به( مفاه2005شد )

نوآوري در سطوح  هاي اكوسیستم كند. ارزش را به معرفی محصوالت و یا خدمات جدید اضافه می

برخی از محققان به ایجاد  .[1]است  شده تعریفاي و محلی  مختلف عملیات مانند ملی، منطقه

 كنند؛ نیاز براي ایجاد دانش و فضاي نوآوري اشاره می عنوان یك پیش اي به اكوسیستم نوآوري منطقه

 هاي سازمانی میان بخش متعدد در جانبه در روابط متقابل ها در یك ارتباط سه كه در آن ایده جایی

 .[2] كنند، تولید شدند كه براي رسیدن به اهداف اجتماعی باهم كار می ها(صنعت-دولت -)دانشگاه

در همین راستا . [3]هاي كارآفرینی همراه با نوآوري است  كه امروزه اغلب فعالیت با توجه به این

 موردتوجهبرخی محققان در این حوزه نوآوري را واسطه تأثیرگذاري كارآفرینی بر رشد اقتصادي 

عنوان محرک نوآوري و رشد اقتصادي تحلیل  اما برخی دیگر كارآفرینی را به .[5، 4]قراردادند 

امل و توسعه اقتصادي در میان كشورهاي كارآفرینی نوآورانه، عاملی اساسی در تک .[6، 3]كنند می

هاي  دهد كه هرچقدر سطح فعالیت تحلیل محققان در سطوح تجربی نشان می .[8، 7]باشد  جهان می

، 9، 3]ح رشد و توسعه اقتصادي در آن باالتر خواهد بود كارآفرینی نوآورانه در كشوري باالتر باشد سط

این همچنین شامل توسعه سرمایه  شود. و انتشار دانش می اكوسیستم نوآوري منجر به خلق .[10

طور  دهند كه مدل اكوسیستم نوآوري به تحقیقات نشان می .[1]انسانی و شناخت فرصت است

بر ایجاد ارزش براي مشتریان و سایر ذینفعان در اكوسیستم، تمركز دارد. عناصر موجود  آمیزي موفقیت

 .[1]تطابق دارد  ایجادشدهبا تغییرات محیطی و پیکربندي مجدد بر اساس دانش  وسیستمدر اك

جهان  كشور 127در میان  2017كه رتبه ایران در گزارش نمایه نوآوري جهانی با توجه به این نکته

است.  [12] ام 85كشور جهان  137در میان  2017و در گزارش نمایه كارآفرینی جهانی  [11]ام  74

ملی كمك  ها در سطح گیري و توسعه این فعالیت نیازمند شناخت شرایط و عواملی است كه به شکل

شوند. ایجاد تحرک در كارآفرینی نوآورانه در كشورهاي  ها می گیري و توسعه آن یا مانع شکل كنند می

توان با  را می مسئلهتوسعه مانند ایران مستلزم شناخت این شرایط و عوامل است. این  درحال

، اكوسیستم ملی رویکردهاي مختلف، مانند اقتصاد كارآفرینی، اقتصاد نوآوري، نظام ملی نوآوري

هدف از این مقاله بررسی این موضوع است كه چگونه  كارآفرینی و اكوسیستم نوآوري تحلیل كرد.

 گذارد. می تأثیرآموزش كارآفرینی بر اكوسیستم كارآفرینی نوآورانه 
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 ادبیات تحقیق -2

رخی از یافته شده است. ب ویژه كشورهاي توسعه كارآفرینی باعث رشد و توسعه اقتصادي كشورها به

ها و دیگر  كنند و در این میان نقش دانشگاه نویسندگان معاصر در مورد اقتصاد كارآفرینی صحبت می

آموزش  مطالعات بسیاري قابل .[13]آموزش عالی در این مدل جدید اقتصادي برجسته است  مؤسسات

. آموزش فعالیتی معطوف به [14]كند  می تائیدی و اهمیت آن در كارآفرین شدن فرد را بودن كارآفرین

اي كه یگانگی و گنجایش فکري دانشجو را براي  پیشرفت دانشجو در امر یادگیري است، به شیوه

امروزه آموزش  .[15]توان آموزش داد  سازد. علم كارآفرینی را نیز می می تأمینت مستقل قضاو

شده است و این نظام  هاي دانشگاهی تبدیل ترین فعالیت ترین و گسترده كارآفرینی به یکی از مهم

كارآمد خواهد بود كه بتواند با ایجاد بسترهاي الزم منابع انسانی در حال آموزشی در صورتی اثربخش و 

ها  هاي كارآفرینان تجهیز كند و روحیه كارآفرینی را در آن آموزش خویش را به دانش، مهارت و ویژگی

 . [16]پرورش دهد 

هاي  به دنبال آن توسعه آموزش هاي كارآفرینی و روند رو به رشد كارآفرینی و اثرگذاري آموزش

تنها باعث رشد كمی كارآفرینان شده است،  دهد كه آموزش كارآفرینی نه تخصصی كارآفرینی نشان می

 .[17]هاي كارآفرینی و ارتقاي سطح مهارت كارآفرینی را نیز در پی داشته است  بلکه تحول در نسل

عنوان مورد زنده براي  تواند به شان می استفاده از كارآفرینان براي صحبت از تجربیات شکست و پیروزي

وزش كارآفرینی، یکی از . این روش در مطالعات آم[18] بررسی و تدریس به دانشجویان استفاده شود

كنندگان در  كه شركت مدلی است . اكوسیستم نوآوري،[19]است  شده معرفیهاي اثربخش  روش

قات سراسر مرزهاي شركت را قادر به تمركز بر روي ایجاد ارزش براي مشتریان و تسریع انتقال از تحقی

مربوطه و  و تمام عوامل دانش است هاي شامل ورودي مدل اكوسیستم نوآوري .[1]سازد  به تولید می

یك مزیت مشترک  نوآوري كند. اكوسیستم كند كه ارزش به مشتریان را ایجاد می را یکی می داران سهام

 كند. یك اكوسیستم خودكفا و یك دارایی استراتژیك براي رشد و سودآوري براي آینده را ایجاد می

عنوان محیط جغرافیایی  اكوسیستم كارآفرینی نوآورانه را به .[1]دوام، موردنیاز است  براي نوآوري قابل

داران  رمایهها، س مانند كارآفرینان، پژوهشگران مستقل، بنگاهنوآورانه )نفعان كارآفرینی  مركب از ذي

توان تعریف  نهاد( می ها مردم هاي چندرگه و سازمان هاي دولتی، سازمان ها، سازمان خطرپذیر، دانشگاه

گیري و توسعه كارآفرینی نوآورانه  زیستی، تعامل و رابطه پویا با یکدیگر موجب شکل كرد كه در هم

فرینی نوآورانه را با دو رویکرد این تعریف، كاركرد و ساختار یك اكوسیستم كارآ اساس برشوند.  می

تحلیل ماهیت و  -2ها با یکدیگر دارند؛ نفعان و تعامالتی كه آن تحلیل رفتار ذي -1توان تحلیل كرد: می

 .[20]كنند  ها فعالیت می نفعان در چارچوب آن ها و فرآیندهایی كه ذي رابطه بین بسترها، قابلیت
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هاي اقتصادي،  نفعان كارآفرینی نوآورانه در یك محیط جغرافیایی، بر بسترهایی از نظام ذي

نفعان، موفقیت، شکست،  عملکرد ذيكنند. انگیزش، رفتار و  اجتماعی، فرهنگی و سیاسی فعالیت می

هاي كارآفرینی نوآورانه تا حدود زیادي وابسته به ماهیت این بسترهاست  و اثربخشی فعالیت كارایی

[21] .   

وكار، آزادي ورود و خروج  د كه یك اقتصاد باز و آزاد، به دلیل وجود آزادي كسببرخی بر این باورن

گذاري داخلی و خارجی، جریان آزاد اطالعات و دانش، تشویق رقابت و  ها به بازارها، آزادي سرمایه بنگاه

 .[23، 22]تعامل كارآفرینان، بهترین زمینه، بستر و محیط مناسب براي كارآفرینی نوآورانه است 

و حرفه كارآفرینان مشروع نیز  شأنشود و  رو بسته بودن اقتصاد موجب رانت و فساد در آن می ازاین

حمایت فرهنگی را كاهش  درنتیجهشود و  یابد؛ نگرش مثبت به كارآفرینی مخدوش می تنزل می

نفعان  سی مشروع و مردمی بستر مهمی براي انگیزش رفتار و عملکرد ذينظام سیا .[12]دهد  می

گیري فرآیندهاي كارآفرینی نوآورانه از طرف دیگر  ها و شکل طرف و تشکیل قابلیت كارآفرینی ازیك

ساالرتر باشد، كارآفرینی نوآورانه باالتر  رسد هرچقدر نظام سیاسی یك كشور مردم است. به نظر می

گذاري  ها و سیاست ها ثبات و امنیت سیاسی بهتر است و دولت در این نوع نظام خواهد بود. چون

ها و  كه محیط نظارتی بر تشکیل قابلیت . با توجه به این[11]عمومی كارایی و اثربخشی باالتري دارند 

دهد نقش مهمی در ایجاد انگیزش،  قرار می تأثیرگیري فرآیندهاي كارآفرینی نوآورانه را تحت  شکل

ارآفرینانه نوآورانه دارد. هرچقدر كیفیت این قوانین، مقررات و سیاست باالتر نفعان ك رفتار و عملکرد ذي

ها كاهش خواهد یافت  تر خواهد بود؛ هزینه آن باشد، ثبت اختراعات، نوآوري و ایجاد بنگاه نوآورانه ساده

 .[12، 11]توانند به كارآفرینی نوآورانه كمك كنند  درنتیجه بیشتر می

افتد؛ چون  نه بیشتري اتفاق میوكار ساده، روان، پویا و منعطف كارآفرینی نوآورا در یك محیط كسب

ها و فرآیندهاي مرتبط با كارآفرینی نوآورانه مشاركت در  نفعان انگیزه بیشتري براي قابلیت ذي

 شوند. تر تشکیل می تر و راحت ساده ،كنند؛ كارآفرینی نوآورانه پیدا می

است. این فرهنگ از بنیان  خالقیت، نوآوري، كارآفرینی و كارآفرینی نوآورانه نیازمند فرهنگ دانش

طریق آموزش عمومی و آموزش عالی دانش جدید مواد خام و فرصت فرآیند كارآفرینی نوآورانه است 

توان گفت هرچقدر دسترسی  . می[7]گیري آن است  وجود دانش جدید شرط الزم براي شکل كه، [24]

به دانش جدید در یك اقتصاد بیشتر باشد، فرصت نوآوري و درنتیجه فرصت كارآفرینی نوآورانه در آن 

ترین  رو، دسترسی به دانش و فناوري جدید در یك اقتصاد، مهم اقتصاد بیشتر خواهد بود. ازاین

جدید از دو منبع داخلی و خارجی  دانش كننده وقوع كارآفرینی نوآورانه در آن اقتصاد است تعیین

هاي خالقانه و تحقیق و توسعه است كه توسط  دانش داخلی كوشش منشأگیرد.  سرچشمه می

شود. یك اقتصاد عالوه  هاي دولتی انجام می هاي علمی و سازمان ها، انجمن هاي صنعتی، دانشگاه شركت
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هاي مختلف از خارج ازجمله  با روش بر تولید دانش در داخل، نیاز خود به دانش و فناوري جدید را

دانش از طریق اكوسیستم نوآوري منجر به  خلق كند. اقتصادهاي صاحب دانش و فناوري جذب می

این همچنین شامل توسعه سرمایه انسانی و شناخت فرصت  شود. اقتصاد مبتنی بر دانش ختم می بحث

ایجاد  .[1]شود  مهارت و هوش تعریف می عنوان سهم فرد از آموزش، تجربه، شود. سرمایه انسانی به می

 سازي از طریق آموزش است. ه فرهنگبنابراین، اولین فرآیند در اكوسیستم كارآفرینی نوآوران؛ شود می

هاي سودآور مبتنی بر دانش، توسط افراد خاصی از نیروي كار با سرمایه انسانی پیشرفته  فرصت

ها،  شوند. هر اقدامی براي كارآفرینی توسط آن شود كه در اصطالح كارآفرین نوآور نامیده می كشف می

، عرضه "اوالًهرچقدر تعداد این افراد در یك اقتصاد بیشتر باشد؛  .[26]شود  عرضه كارآفرینی نامیده می

، دسترسی كارآفرینان نوآور به سرمایه انسانی پیشرفته بیشتر "ثانیاًافتد؛  كارآفرینی بیشتري اتفاق می

كه كمك  طوري یعنی، كارآفرینان مبتنی بر دانش سرمایه انسانی مخصوص خود را دارند؛ به؛ شود می

تر اقدام به  ها بیشتر از دیگران تمایل و توانایی كارآفرینی و نوآوري داشته باشند؛ راحت كند تا آن می

سرمایه انسانی توان  بنگاه كنند و آن را به موفقیت برسانند. این نوع سرمایه انسانی را می تأسیس

دهند كه  هایی را گسترش می . آموزش و تجربه مهارت[27]كارآفرینی یا سرمایه انسانی نوآورانه نامید 

و  یابد چنین یادگیري افزایش می سازد تا تولیدكننده باشند. سرمایه انسانی از طریق كارگران را قادر می

كند  می مشخص تنوع شناخت فرصت پرارزش، افزایش مهارت، كسب منابع و استفاده از آن این خود در

توان ترسیم كرد  می 1صورت شکل  شده چارچوب مفهومی پژوهش را به با توجه به مطالب عنوان .[1]

 به دیگري بیانگر یك فرضیه است. مؤلفههاي واردشده از یك  كه هر یك از پیکان
 

 
 چارچوب مفهومی پژوهش   1شکل 

 

 آموزش كارآفرینی

 
 اكوسیستم كارآفرینی نوآورانه

 محیط كسب و كار

 تولید دانش

 سرمایه انسانی نوآورانه

 آموزش عالی
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 شده است: گونه تدوین ه مدل مفهومی پژوهش فرضیات پژوهش ایندرنهایت با توجه ب

 

 فرضیه اصلی -3

 مثبت دارد. تأثیرآموزش كارآفرینی بر اكوسیستم كارآفرینی نوآورانه  -

 

 فرضیات فرعی -4

 مثبت دارد. تأثیروكار  آموزش كارآفرینی بر محیط كسب -

 مثبت دارد. تأثیرآموزش كارآفرینی بر تولید دانش  -

 مثبت دارد. تأثیری بر سرمایه انسانی نوآورانه آموزش كارآفرین -

 مثبت دارد. تأثیرآموزش كارآفرینی بر آموزش عمومی  -

 

 روش تحقیق -5

شده است كه از حیث هدف كاربردي و از حیث  همبستگی انجام -این پژوهش با رویکرد توصیفی

شركت  137شامل روش كمی است. واحد آماري تحقیق پارک علم و فناوري تهران است. جامعه آماري 

 شده است. عنوان نمونه آماري انتخاب شركت به 101باشد كه طبق فرمول كوكران تعداد بنیان می دانش

با توجه به ادبیات موجود در این رابطه از پرسشنامه محقق ساخته جهت بررسی متغیرهاي تحقیق 

و همچنین اطالعات  شده است. اعتبار این پرسشنامه توسط خبرگان این حوزه سنجیده شد استفاده

هاي  تحلیل داده جهت است. شده آوري جمع 1397مرتبط با این پرسشنامه در اردیبهشت سال

افزار تمام  ید یادآور شد كه این نرمبا شده است. استفاده 2افزار اسمارت پی ال اس  آمده از نرم دست به

ر مستقل بر متغیر وابسته را كند و مقایسه اثرات متغی متغیرها را به نمرات استاندارد تبدیل می

 نماید. پذیر می امکان

 

 ها یافته -6

در  آموزش كارآفرینی بر اكوسیستم كارآفرینی نوآورانه تأثیرهدف اصلی در این تحقیق بررسی 

عنوان متغیر مستقل و  پارک علم و فناوري دانشگاه تهران است. در این تحقیق آموزش كارآفرینی به

با توجه به توزیع نرمال  است. شده گرفتهعنوان متغیر وابسته در نظر  نه بهاكوسیستم كارآفرینی نوآورا

هاي پژوهش از الگوسازي معادالت  هاي پارامتریك، براي آزمون فرضیه ها و امکان استفاده از آزمون داده

هاي مهمی كه براي آزمون نیکویی برازش  افزار پی ال اس استفاده شد. یکی از شاخص ساختاري و نرم

كه نشان از برازش مناسب مدل  697/0مقدار آن برابر با  ؛ كهاست GFIشده است، برازش  ل محاسبهمد
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آورده شد. این جدول  1جدول طور خالصه در  گیري به دارد. معیارهاي اعتبارسنجی مدل اندازه

یی دهد. در تحقیق حاضر از روا هاي روایی و پایایی را براي تمام متغیرهاي تحقیق نشان می شاخص

( مشخص شد، تمام AVG) یاستخراجشده است. با كمك شاخص متوسط واریانس  سازه استفاده 

دارند. درواقع، شاخص سازگاري  5/0شده باالتر از  هاي موردمطالعه، میانگین واریانس استخراج سازه

 عالوه واریانس تركیبی نسبت مجموع بارهاي عاملی متغیرهاي مکنون به مجموع بارهاي عاملی به

است و جایگزینی براي آلفاي كرونباخ است. مقدار این شاخص نباید  1تا  0خطاست. مقادیر آن بین 

 باشد. 7/0كمتر از 

 
 شاخص روایی و پایایی   11جدول 

 AVG آلفای ترکیبی آلفای کرونباخ متغیر تحقیق

 887/0 881/0 911/0 وكار محیط كسب

 929/0 952/0 960/0 تولید دانش

 952/0 /961 972/0 نیسرمایه انسا

 927/0 953/0 931/0 آموزش عمومی

 

ها، جذر میانگین واریانس  ( در بررسی روایی واگرا سازه1981الركر )نظریه فورنل و  اساس بر

گونه  همان (Chin,2010)شود ها مقایسه می براي هر سازه با ضرایب همبستگی بین سازه شده استخراج

اند از جذر  اد پررنگ كه در قطر اصلی جدول قرار دارند عبارتشود اعد مشاهده می 2كه در جدول

ها براي هر سازه در مقایسه با همبستگی  شده. بررسی هر یك از این ارزش میانگین واریانس استخراج

(، براي AVE) شده استخراجدهد كه جذر میانگین واریانس  ها نشان می بین سازه مذكور با سایر سازه

ها ازنظر  باشد. لذا تمامی سازه ها می ر از همبستگی بین سازه مربوطه با سایر سازهها باالت تمامی سازه

دهنده  در جداول فوق نشان افزار نتایج حاصل از خروجی نرم روایی واگرا داراي اعتبار مناسب هستند.

لفاي این است كه مدل پی ال اس از روایی )همگرا و واگرا( و پایایی )ضریب پایایی تركیبی و ضریب آ

به این صورت است  Tبرازش مدل ساختاري با استفاده از ضرایب  باشد. كرونباخ( مناسب برخوردار می

 تائیدها را  معنادار بودن آن ٪95بیشتر باشد تا بتوان در سطح اطمینان  96/1كه این ضرایب باید از 

نجش معناداري روابط ایم. براي س جهت سنجش فرضیه اصلی از چهار فرضیه فرعی استفاده كرده نمود.

سطح معناداري  اساس براست.  شده استفاده تأثیرآماره تی و ضریب  شاخص دوعلی بین متغیرها از 

باشد. كمتر از این مقدار، پارامتر مربوط در الگو مهم شمرده  96/1مقدار تی باید بیشتر از  05/0

 تائیدها  باشد و تمامی فرضیه میبیشتر  96/1آماره تی از  افزار شود. طبق نتیجه حاصل از نرم نمی

 شود. آورده می 3و مقادیر تی در جدول  تأثیرگردید. مسیرهاي علی به همراه ضرایب 
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 ماتریس سنجش روایی واگرا   2جدول 

 آموزش عمومی سرمایه انسانی تولید دانش وکار محیط کسب 

    000/1 وکار محیط کسب

   000/1 963/0 تولید دانش

  000/1 738/0 749/0 سرمایه انسانی

 000/1 746/0 797/0 826/0 آموزش عمومی

 
 ها نتایج آزمون فرضیه   3جدول 

 نتیجه فرضیه آماره تی ضریب تأثیر مسیر ردیف

 تائید فرضیه 551/11 693/0 وكار محیط كسب -آموزش كارآفرینی 1

 تائید فرضیه 111/7 415/0 تولید دانش -آموزش كارآفرینی 2

 تائید فرضیه 391/12 741/0 سرمایه انسانی نوآورانه-رآفرینیآموزش كا 3

 تائید فرضیه 606/9 243/0 آموزش عمومی-آموزش كارآفرینی 4

 

 گیری بحث و نتیجه -7

دهد كه در یك اقتصاد آزاد و باز، محیط سیاسی باثبات و كارآمد، محیط نظارتی  ها نشان می تحلیل

بنیان بهتر و  ساده و منعطف و فضاي فرهنگی دانش وكار باكیفیت و حاكمیت قانون، محیط كسب

نفعان ضمن  كنند. در این بسترها، ذي تر با یکدیگر تعامل كرده و اقدام به كارآفرینی نوآورانه می راحت

هاي ملی اقدام به تولید، توزیع،  انباشت سرمایه انسانی، سرمایه دانش، سرمایه خطرپذیر و دیگر قابلیت

آورند. اقتصاد آزاد و باز  كنند و كارآفرینی نوآورانه را به ارمغان می نش جدید میسازي دا جذب و تجاري

 همراه با محیط سیاسی باثبات و كارآمد، نقش كلیدي در ایجاد دانش دارند.

ایجاد ارزش طوالنی بلند با  اساساًآمیز اكوسیستم كارآفرینی نوآورانه  ساخت و مدیریت موفقیت

در كشورهاي  دولت كند. ید میتائتر را  یط بزرگدر محوري و جامعه اثرات مثبت آن در محیط ف

خارج از  هاي گذاري فرصت یافته و در حال ظهور منافع خود را در ارائه بهترین شیوه براي سرمایه توسعه

 ینی دانشگاهی ساخت رفتار كارآفرینی در جامعه دانشگاهیكارآفر اند. آموزشی نشان داده مؤسساتاین 

گذاري  محیطی از طریق توسعه سرمایه زیست -سازد و به تمرین حل مسائل اجتماعی  یرا قادر م

كند. عمل نوآوري، رشد و  پیوندد. این، به رشد توسعه شركت با پشتیبانی از شبکه كمك می می

در  پایه با موارد زنده یستأس وساز كارآفرینی در دانشگاهیان نیازمند به تحقیق فعال و مرتبط با ساخت

هاي اقتصادي رو به  اكوسیستم نوآوري با توجه به پیچیدگی .جاد و مدیریت اكوسیستم نوآوري استای

ي جامع است. این چالش ها تالشاقتصاد بزرگ مواجه است و نیازمند  رشد یك چالش است كه با

ت موردبحث قرارگرفته اس دانش عنوان منابع چندگانه خلق و اشاعه صورت مفهومی توسط محققان به به
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 در جامعه مؤسساتبنابراین چالش علمی و اجتماعی را به  .]29[گسسته هستند بسیار پراكنده و كه

پرتاب  ایجاد و مدیریت اكوسیستم كارآفرینانه نوآورانه ،تصور براي آموزش عالی مؤسساتمانند دولت و 

توجه به فاز تصور،  توان با عنوان یك نتیجه را می هاي نوآوري به ایجاد و مدیریت اكوسیستم كند. می

به مشکالت  "معموالً ایجاد شركت در اقتصادهاي در حال ظهور . ها مرتب كرد آن شروع و عملیات

بین صنعت و  مواجه بوده مرتبط است. رابطه همکاري نزدیك ازاین با آن محلی كه كارآفرین پیش

شركت  شود. فراهم یددجدهد تا سطح براي آزمایش محصول  دانشگاه و همچنین مردم محلی اجازه می

كند. دولت  تجارت اطراف دانشگاه تعیین می آوري و اطالعات بازار براي زیرساخت فن بر اساسمنابع را 

ارائه چارچوبی براي قوانین مالیاتی  غیراز به براي حمایت از پویایی همکاري ها را بودجه بذر و زیرساخت

هاي برقراري  كه منجر به توسعه زبان و مهارتایجاد مراكز ارتباطات پیشرفته  اختصاص داده است.

هاي گروهی  یجاد بحثا پذیر باشد. و انعطاف كاربرپسندشود. این سیستم باید  مؤسساتارتباط با دیگر 

هاي مهندسی كه  حل جهت تبادل اطالعات و یادگیري از یکدیگر براي رسیدن به اهداف، ارائه راه

هاي آموزش الکترونیك تا بتوانند با  باشد، استفاده از سیستمرسانی و كیفیت برتر  بر خدمت تأكیدشان

شود به ابعاد مختلف  پیشنهاد می دیگر در نقاط مختلف جهان جهت یادگیري بهره گیرند. مؤسسات

هاي كارآفرینی همچون انتخاب استادان، محتواي دروس، شیوه تدریس و ارزیابی اثربخشی  آموزش

هاي آموزش  رک و علم و فناوري توجه شود. بهتر است سرفصلهاي پا آموزش كارآفرینی در شركت

اولین  چراكهید بر ارتقاي سطح دانش كارآفرینانه بازنگري شود تأكوكار با  هاي كسب كارآفرینی و مهارت

 ینه مورد آموزش است.درزمآموزشی، افزایش سطح دانش افراد  هاي دورهنتیجه مورد انتظار از 
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 چکیده

تغییر و تحوالتی كه در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات به وجود آمده و باعاث تبادیل جهاان باه     

كارآفرینان اسات. كارآفریناان شارایط     هاي يیك دهکده اطالعاتی شده است مرهون تالش و ایده پرداز

خااص خاود    هاي یوهو با ش یداكردها پكارآفرینی خود ملزومات این عصر ر عصر اطالعات را شناخته و با

. حتی ظهور عصر اطالعات هم از نتایج كارآفرینی است. كاارآفرینی موتاور توساعه    كنند یآن را ایجاد م

در پیدایش عصار   اي یژهجدید است؛ بنابراین كارآفرینی سهم عمده و نقش و هاي يفناوري و خلق فناور

باوده   یرگذاررچه فناوري اطالعات نیز خود بر كارآفرینی تأثداشته و دارد. اگ ها ياطالعات و توسعه فناور

شادت باه فنااوري اطالعاات      . همچنین نشان داد كارآفرینی مدرن باه باشد یو خالق كارآفرینی مدرن م

 تاوان  یو بدون فناوري اطالعات و ارتباطات كارآفرینی مدرن را نما  گیرد یوابسته است و از آن نشئت م

 يهاا  فرصات  توانناد  یهاا ما   آن یلهوسا  ابزارى براى كارآفرینان است كه به يورخالقیت و نوآ. تصور كرد

هساتند كاه باا     خالقیت  آموزش  نیازمند ما مردم  . امروزه كنند يبردار ها بهره آن از موجود را شناسایى و

 یاربسا  یینباا كاارآفر   يو نوآور یتخالق بردارند، رابطه سعادتمند، قدم  جامعه   یك ي سو بهافکار نو  خلق 

 ینفرآكاار  یعو دسات ماا   ناپاذیر  ییجدا يها از اجزا و مؤلفه دو ینتوجه است در اصل ا قابل یزبرانگ تأمل

 شود. یمحسوب م
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 مقدمه -1

 ییارات تغ یجااد ید جهاانی و ا به اقتصاد جد یده فناوري اطالعات و ارتباطات، عامل اساسی در شکل

 يمختلف زنادگی فرهنگای، اجتمااعی و اقتصااد     يها سریع در جامعه است. امروزه این فناوري بر جنبه

 یو اجتماع یگذاشته است. جوامع مختلف براي حل مشکالت اقتصادي و فرهنگیر افراد و اجتماعات تأث

كه اكثر كشورها  ییها حل اند ازجمله راه همختلفی روي آورد يها حل فناوري اطالعات به راه عصر خود در

اناد، توساعه كاارآفرینی     متوالی اقتصادي به آن توجه كارده  يسه دهه اخیر براي عبور از ركودها دو در

 مؤثر باشد. كارآفرینیجوانان نسبت به كار  یتفناوري نوین در خالق یناست. به نظرمی رسد ا

كاه   یوكار میان دانشجویان با توجه به دانش و مهاارت  ، ایجاد تفکر كارآفرینی ورود به كسبیاز طرف

از استعدادهاي باالقوه خاود افارادي     یريگ ها با بهره كه آن شود یدر رشته تخصصی خوددارند، موجب م

 یات تنها منجر باه تسالط و موفق   نه يو خود را باور كنند كه این خودباور شوند ینو كارآفر خالق، نوآور

كااه امااروزه بااا آن  یفکااري و رواناا هاااي ي، بلکااه بساایاري از ناهنجااارشااود یماا شااان یآنااان در زناادگ

چناان   ینی. خالقیت و كارآفررساند یواقعی خود م هبه جایگا آنان رادهد  یكاهش م رااند  یبانگر به دست

 حاصلی ندارد. ينوآور گفت كارآفرینی بدون خالقیت و توان یكه م یکدیگرند و ملزومالزم 

اناد كاه بقاا و     گرفتاه  شکل يمحور هاي پژوهشی و دانش و عصر دانش، سازمانبا ورود به هزاره سوم 

. در بلندمدت وابسته به نوآوري در طراحای و توساعه محصاوالت جدیاد اسات      شان یحفظ مزیت رقابت

 و ارساال شود كه به پردازش، نگهداري  یمفناوري اطالعات و ارتباطات به اشکال مختلف فناوري اطالق 

یت جوانان نسابت باه   در خالقرسد این فناوري نوین  یمپردازد به نظر  یمیکی لکترونااطالعات به شکل 

 [.1باشد ] مؤثرینی كارآفر

ساازمانى اسات.    ینیها باه الزاماات محیطاى اساتفاده از كاارآفر      پاسخگویی دانشگاه يها راه یکى از

د ربا  پایش  هاي ینهزم یافتن یازمندما را ن ازپیش یشجمعیتى امروزه ب یبوضعیت اقتصادى كشور و ترك

منظاور   این راستا ضرورت داشتن مدل الگوها و راهکارهااى مناساب باه    در وكند  یدرصحنه اقتصادى م

مانناد   ییهاا  . شاركت شود یبیشتر احساس م یننیروى فعال و كارآفر تربیت و استفاده بهینه از، آموزش

 [.2] نوآور هستند و خالق يها نظر شهرت دارند كه داراى فرهنگ ینام. جانسون از ا سه

 باه  و اسات  ارتباطاات  و اطالعات عصر كه كنونی دنیاي در ها یدگرگون و تحوالتروزافزون  شتاب با

 یاژه و باه  جهان كشورهايآنچه تغییرات،  این بودن بینی پیش یرقابلغ نیز و ییرپذیريتغ و ثباتی بی دلیل

 رسااند، هماناا   یما  مادد هاا   آن ترقی و پیشرفت و يور بهره افزایش جهت در راتوسعه  درحال كشورهاي

 خالقیات  و درایات  باا  مگار  گردد ینم میسر امر این و كشورهاست سایر با رقابت درها  فرصت از استفاده

 بالنادگی  و رشاد  جهات  در یکدیگر كمك با كه كاركنان خالقیت پرورش در مدیران یرتأث نیز و مدیران

 [.1بکوشند ] یجه، جامعهدرنت و خود سازمان
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آماوزش   نیازمناد  ماا   امروزه جامعهاطالعات،  گسترده یانو جر فناوري و دانشروزافزون  شرفتپی با

 ینتار  مهام  از. بارود  یشپا  باه  فنااوري  و علام  توساعه  با همگام بتواند آن كمك با كه است  یی ها مهارت 

 افازایش  یکای  شاود  بسته كار به مدیران توسط باید كه كاركنان در خالقیت افزایش و ایجاد راهکارهاي

 باه  نامناساب  شاغل  اجبار عدم وها  آن تخصص با افراد متناسب ، انتصاب  است كاركنان میان در انگیزش

 افازایش  عوامال  از نیاز  اختیاار  تفاویض  و عمال  آزادي كاركناان، دادن  با مناسب هماهنگی افراد، ایجاد

 منابع تخصیص و زمان ونچ مهمی منابع دادن قرار اختیار در همچنین روند می شمار به درونی انگیزش

 نیاز  و گروه اعضاي متقابل حمایت و كاري يها گروه دهد، ایجاد می افزایش افراد در را انگیزش نیز مالی

 یجاه درنت و داده افازایش  هدف به دستیابی و كار به را افراد اشتیاق تواند می متفاوت هاي یشهاند تركیب

اعتمااد،   و شاغلی، اعتناا   تشاویق، ارتقااي   و ، پاداش شدبخ می ارتقا را خالق تفکر يها مهارت و تجربیات

،  ساازمانی  بایم، حمایات   و تارس  بادون  و آرام كاري فضاي ایجاد و یرگ وقت و مورد یب هاي یابیارز عدم

 كااري  جاذابیت  ایجااد  و مادیران  و كاركناان  بین مشترک هدف احساس و متقابل هاي يهمکار تقویت

 دو روي بار  اثرگذاري نیز وها  آن بر تأثیر با مدیران كه هستند میمه عواملازجمله  كاركنان، همه براي

 ترقای  یجاه درنت و خاود  ساازمان  پیشارفت  و ارتقا به توانند یمخالق،  تفکر و تخصص یعنی دیگر مؤلفه

 [.3كنند ] كمك جامعه

 

 مفهوم اصطالحات: -2

 :و ارتباطاتاطالعات  -1 -2

ي است و فناوراز حروف اول كلمات اطالعات، ارتباطات تركیبی  درواقع :و ارتباطاتتعریف اطالعات 

ارتباطاات اسات. فنااوري     و فنون ابزارها (اي سی تی) یقاز طرآن تسریع دسترسی به اطالعات  و هدف

شاویم چراكاه در دنیااي     مواجاه  آنابزار بسیار قدرتمندي است كه ما ناچااریم باا    و ارتباطاتاطالعات 

ی بار زنادگ  یر شگرفی ( تأثامروزه )اي سی تی كه آن خصوص بهیر است، اپذن امکاني از فناورامروز، گریز 

در ینی هستند، كارآفرینی كارآفریاز هر فعالیت موردندوا بزار اساسی  و ارتباطاتگذاشته است. اطالعات 

یازهاي اجتماعی به شاناخت  ن و كشفگیرد بلکه مستلزم كشف یك نیاز اجتماعی است  ینمصورت  انزوا

 [.4ي ان وابسته است ]و اقتصادی و اجتماعفرهنگی  و بافت آنازهاي یناجتماع، 

 اثار  در. كند یم تغییر دستخوش را دنیا جوامع و تازد یم یشپ سرعت به به اطالعات يجهان در فناور

 آگااهی  و بیانش  ساطح  حاضر عصر در. استشده  ثبت ي اطالعاتآور فن به نام جاري تحوالت، قرن این

 قالاب  ي، درآور فان  ایان  هااي  یات مز با دنیا انفجار به رو جمعیت هاي یتفعال كلیه و یافته یشافزا مردم

متصال   يا صاورت دهکاده   باه  دنیاا  عصر این در. استشده  كنترل و رسیده تعادل به ارتباطی يها شبکه

تار   مهام  نکتاه . شوند مطلع روز اخبار جدیدترین از توانند یم بخواهند كههرلحظه  آن در افراد كه است
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 از بسایاري  در و گذاشاته  تأثیر كارآفرینیازجمله  اجتماعی هاي یتفعال یهبر كل اطالعات يآور فن نکهای

 بساترهاي  باه شادت   باه  یناان و كارآفر كاارآفرینی  اماروزه . اسات  آورده به وجاود  اساسی تحوالتها  آن

 هااي  یات فعال عدرواقا گیرناد،   یم زیادي بهره آن از و هستند وابسته اطالعات يآور فن توسطشده  فراهم

توسعه  موتور اطالعات يآور فن و شوند یم ها يفناور تولد و ها یدها نیازها، خلق شناخت باعث كارآفرینانه

 يآور فان  تاأثیر  تحات  هماه  و هماه  وهاا   فرهناگ ها، مشاغل،  یت. فعالاست اقتصادي و رشد كارآفرینی

 [.5اند ] شده متحول وقرارگرفته  اطالعات

قالب اطالعات و ارتباطات بوده و تحوالت اجتماعی عظیمی در آن باه وجاود   هاي اخیر شاهد ان سال

در اثر این تحوالت، قرن جاري به نام فناوري اطالعات و ارتباطات به ثبت رسیده  كه يطور آمده است، به

هااي ماردم    و كلیه فعالیات  یافته یشاست. در عصر اطالعات و ارتباطات سطح بینش و آگاهی مردم افزا

اي متصل  در این عصر دنیا دهکده .شده است ارتباطی به تعادل رسیده و كنترل يها در قالب شبکهدنیا، 

توانند مسافرت كنند، از اخباار آن مطلاع    است كه افراد آن در هرلحظه كه بخواهند به هر گوشه آن می

اجتمااعی ازجملاه   هااي   شوند و یا بدان جا پیغام بفرستند. فناوري اطالعات و ارتباطات بر كلیه فعالیات 

ها تحوالت اساسی باه وجاود آورده اسات. اماروزه كاارآفرینی       كارآفرینی اثر گذاشته و در بسیاري از آن

گیرد. از ساوي دیگار توساعه     شدت به بسترهاي فناوري اطالعات وابسته است و از آن بهره زیادي می به

ي كارآفرینانه باعث شناخت نیازهاا،  ها فناوري اطالعات و ارتباطات خود مرهون كارآفرینی است. فعالیت

را متحول كرده است و حتای   یزچ فناوري همه شوند. درهرحال تحوالت ها می  ها و تولد فناوري خلق ایده

توساعه   یك معضل اساسی كشاورهاي درحاال   كه یدرحال. نمانده است ناشتغال نیز از این تحوالت مصو

ي نیروي كار فنی از سایر كشورها جاذب   ا ایندهرطور ف ازجمله ایران بیکاري است، كشورهاي پیشرفته به

كنند. چه دلیلی در فراوانی كار و كمبود نیروي كار در كشاورهاي پیشارفته و در مقابال بیکااري در      می

دلیل در ماهیت كار اسات. نیاروي كااري كاه در      ینتر توسعه وجود دارد؟ مسلماً مهم كشورهاي درحال

خیال بیکااران كشاور ماا از      كاه  یاسات، درحاال   كرده یلمجرب تحص است، یك نیروي یازآمریکا موردن

اناد كاه نیاروي كارشاان      دي رساندهه جها نیاز خود را ب همچنین آن .تحصیالت عالیه برخوردار نیستند

هاي نو در باازار داخال كشاور ماا ضاعیف       نیاز به تکنولوژي كه یبراي پاسخگویی آن كافی نباشد، درحال

صانعت   بیکاري در شرایط دنیاي روز، به دو مؤلفه بازار و آموزش وابسته است است؛ بنابراین حل معضل

كناد، باه    اطالعات نقش اساسی در ایجاد اشتغال دارد. عالوه بر بسیاري از مشاغل كاه خاود ایجااد مای    

گردد. مشاغلی چون مدیریت، مشاوره،  فراوان می دهد و در آنجا نیز باعث اشتغال نیز رونق می IT صنعت

باشاند.   هایی از مشاغل صنعت اطالعات می رسانی و بسیاري از خدمات مختلف، نمونه گري، اطالع لتحلی

هاایی از مشااغل    افازار نیاز نموناه    افزار یاا ساخت   نویسی، تحلیل و طراحی سیستم و مهندسی نرم برنامه

 [.6باشند ] یم صنعت
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 کارآفرینی: -2-2

وكار سودآور  با یك ایده و تبدیل آن به یك كسبوكار است تا در آینده  كارآفرینی توسعه یك كسب

تار   تعریف كارآفرینی ممکن است ساده به نظر بیاید، اجراي آن بسیار مشاکل  كه یتبدیل شود؛ اما درحال

 [.7] است

كارآفرینی از اكتشاف و فرصت و مدیریت ریسك براي ایجاد ارزش براي سود و یا زیاان در اجتمااع   

 طور ینمناسب، پیدا كردن منابع، مانند بودجه و ابزار و هم يها خت فرصتكارآفرینی مستلزم شنا .است

براي انجام آن كار است. افرادي كه در حال فکر كاردن در ماورد    يا به دنبال فرصت و ایجاد گروه حرفه

وكار خود هستند، واقعاً باید آگاه باشند كه كارآفرینی موفاق خیلای بیشاتر از داشاتن یاك       شروع كسب

در مورد آینده را با یك ایاده باه    یزچ كه یك كارآفرین همه كنند یاكثر مردم فکر م .رگ استمفهوم بز

، اما این تنها بخشی از آن است. این هم مهم است كه بدانید كه ابتادا شاما چگوناه بایاد     آورد یدست م

 يهاا  . در ساال صرفه به آن برسید به مند به محصول خود كنید كه از راه مؤثر و مقرون مشتریان را عالقه

شاده اسات. باراي مثاال بار       اي یاژه اخیر به نقش كارآفرینان در تسهیل توسعه اقتصادي جهانی توجه و

هاا از بخاش كارآفریناناه     درصاد رشاد اساتخدام    90شاده در برخای از كشاورها،     اساس مطالعات انجام

اقتصادي رابطه  اقتصادي ناشی شده است. همچنین پژوهشی نشان داده است كه بین كارآفرینی و رشد

نظاران در ماورد اهمیات نقاش      اكثار صااحب   رو یان ازا .درصد وجود دارد 70همبستگی مثبت با شدت 

كارآفرینان در توسعه اقتصادي توافق نظر دارند. تجربه موفق كشورهاي صنعتی در توجه باه كاارآفرینی   

نند تا با الگو گیاري از  توسعه نظیر مالزي، سنگاپور و كره جنوبی سعی ك باعث شد كه كشورهاي درحال

ها اقدام به توسعه و ترویج كارآفرینی نمایند. حتی كشورهایی نظیار هندوساتان و پاكساتان نیاز باا       آن

 [.8] اند به كارآفرینی روي آورده شان یدرک اهمیت این مقوله در حل مشکالت اقتصادي و اجتماع

 يهاا  جانباه و همااهنگی در جنباه    توسعه و ترویج كارآفرینی در یك كشور نیازمناد اقادامات هماه   

ماالی از كارآفریناان،    هااي  یات مختلف سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و خانوادگی و حتی فردي است. حما

براي تسهیل تعامالت تجاري،  يو مؤسسات نوپا، بسترساز ها یتتشویق صنعتگران موفق، حمایت از فعال

، تادوین  گاذاري  یهتالش در حفظ امنیت سارما اصالح در قانون تجارت، ثبات قوانین تجاري و بازرگانی، 

، اقداماتی هساتند كاه در ایان راساتا     ها ینوكار و نظایر ا آموزشی متناسب با نیازهاي كسب هاي یستمس

در این راستا شناسایی افراد كارآفرین و نیز شناساایی   اي ینهیکی از اقدامات اساسی زم .یرندپذ باید انجام

باه سیساتم    تواناد  یها وجود دارد. شناسایی این افاراد ما   رینی در آنكارآف هاي یتكسانی است كه ظرف

 هااي  یات آموزشی كمك كند تا افرادي را براي ورود به مؤسسات آموزش كارآفرینی انتخاب كند كه قابل

بیشتري براي كارآفرین شدن داشته باشند، یا در اعطاي مجوزهاي قانونی اولویت به افراد كارآفرین داده 
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بار اسااس    ها یزير كارآفرینانه افراد توجه شده و برنامه هاي یتمختلف به ظرف يها م آزمونشود یا هنگا

 [.9] ها صورت پذیرد آن

موضاوع كاارآفرینی موردتوجاه     يطورجاد  باه بعاد، باه    1980در كشورهاي پیشرفته دنیا، از ساال  

هاا   اناد. چراكاه آن   كرده به این موضوع توجه یجتدر توسعه نیز به شده و بسیاري از كشورهاي درحال واقع

اند. تا شروع اجراي برنامه  اهمیت ارزش كارآفرین در توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي را درک كرده

سوم توسعه، تدبیري جدي براي تربیت كارآفرین در كشور اندیشایده نشاده باود؛ اماا در برناماه اخیار       

ایان   یداسات و تشاد   %12کاري وسیع كه توسعه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي كشور به دلیل وجود بی

اسات. رشاد روزافازون جمعیات در      3 %، كارآفرینی موردتوجه قرارگرفتاه حادود  1390معضل در دهه 

كشورهاي در حال رشد، كمبود امکانات موجود در این كشورها و پیدایش نیازهاي اجتماعی و اقتصادي 

 [.10]ن كشورها به كارآفرینی توجه نمایند جدید همگی باعث گردیده تا نهادها و مقامات مسئول در ای

 

 :خالقیت -2-3

اناد.   نظران روانشناسی و مدیریت، هركدام به نحوي در مورد اندیشایدن خاالق ساخن گفتاه     صاحب

(، 1959) یاد ناهشایار اندیشایدن اسات. فرو    يها توجیه روانکاوان از اندیشیدن آفریننده، متکی بر جنبه

آن بیش از یك قارن پایش توساط دانشامندان علاوم       دهنده یلتشکتحقیق در مورد خالقیت و عناصر 

توسط گیلفورد ایجاد گردید.  1950اجتماعی شروع شد ولی انگیزه اساسی براي پژوهش بیشتر در سال 

جدید باراي حال مساائل در مقابال      هاي یافتگیلفورد خالقیت را با تفکر واگرا یعنی دست یافتن به ره

خالقیات از دیادگاه روانشناسای،     .دانسات  یبه پاسخ صحیح متارادف ما  تفکر همگرا یعنی دست یافتن 

اسات.   شاده  یاف شاهودگرایی از مناابع ناشاناخته تعر    یلهوس نو به هاي یشهپدیدار گردیدن تلفیقی از اند

امکاان   یگار د كس یچخالقیت را توانایی دیدن چیزها در یك نظر نو و غیرمعمولی، دیدن مشکالتی كه ه

جدیاد، غیرمعماولی و اثاربخش     هااي  یافات و ساپس ارائاه ره   دهاد  یها را نم تشخیص موجود بودن آن

افاراد و یاا    هااي  یافتو ره ها یشهاستاد رفتار سازمانی، خالقیت را به وجود آوردن تلفیقی از اند .داند یم

ها دریك روش جدید تعریف كرده است. خالقیت را فرآیند شناختی از به وجود آمادن یاك ایاده،     گروه

كارد كاه در ماورد     گیاري  یجاه نت تاوان  یشده م عنوان هاي یفاز تعر داند ییا كشفی بدیع م االمفهوم، ك

توافق عمومی محدود در ماورد تعریاف    رغم یمفهوم خالقیت یك توافق عمومی در شرف ظهوراست. عل

 [.11]است در حال تکوین است ينظري و عملیاتی خالقیت این اعتقاد كه خالقیت مفهومی چندبعد
 

 یر فناوری اطالعات و ارتباطات بر کارآفرینی:ثتأ -3

 عصار  و اسات  آماده باه وجاود    ارتباطات و اطالعات فناوري حوزه در اخیر هاي سال در كه تحوالتی

 تاالش  ایجاد، مرهاون  دگرگونی ها فرهنگ و جوامع در و تازد می پیش همچنان و داده شکل را اطالعات
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 باا  و شاناخته  را اطالعاات  عصار  اطالعاات، شارایط   آفریناان كار. است كارآفرینانازجمله  بسیاري افراد

 باروز  حتی كنند می ایجاد را آن خود خاص هاي شیوه با و یداكردهپ را عصر این ملزومات خود كارآفرینی

 اي دنیا، نمونه ارتباطی شبکه ترین يقو و ینتر بزرگ اینترنت. است كارآفرینی نتایج از هم اطالعات عصر

 [.12] است كارآفرینی از روشن

 در تحاوّلی  آن رفع از پس كه كنند كشف را نیازي اند توانسته كارآفرینان از یك كدام تاریخ طول در

 از بسایاري  هاي  نمونه اخیر يها سال در. نمایند ایجاد افراد سایر كارآفرینی براي بستري و داده دنیا كل

 وجاود  بشار  تاریخ در عظیمی شبکه نینچ تاكنونازآنجاكه است،  رسیده ثبت به اینترنت در كارآفرینی

. اسات  بسایار  خالقیات  و ناوآوري  باراي  فرصات  و باوده  بکار  آن در فعالیات  هااي  زمیناه . است نداشته

 هاایی  شاركت  .كردند رشدسرعت  به و ایجاد اخیر سال چند در Com هاي شركت و اینترنتی هاي شركت

. نمایناد  كساب  را بسایاري  ارزش اند تهتوانس كوتاهی مدت در دیگران و Yahoo ،eBay ،Amazon مانند

 200 از بایش  هاا  شاركت  ایان  از برخی ارزش گذشته قرن آخر سال 5 طی در كه دهد می نشان آمارها

 در كاارآفرینی . اسات  باوده  برابار  10 از كمتار هاا   آن ساودآوري  رشد میزان كه یدرحال است شده برابر

 و شبکه بر مبتنی افزارهاي نرم زمینه در خصوصاً بسیاري موارد و شود نمی خالصه موارد این به اینترنت

 اینترنتای، بازاریاابی   مشاتریان  جاذب  هااي  شایوه  در كاارآفرینی . دارد وجود شبکه محتویات همچنین

 … و دور راه از كاار  و مجاازي، آماوزش   مجازي، الکترونیك، واقعیت هاي شبکه و ها اینترنتی، همکاري

 [.2دهند ] می نشان را طالعاتا عصر در كارآفرینی گستردگی همه و همه

 شاناخته  نیازهاا  كاه  اسات  كاارآفرینی  با است ارتباطات و اطالعات فناوري توسعه موتور ینیكارآفر

 در كاه  اناد  پیشارفته  دلیال  ایان  به پیشرفته كشورهاي. شود می حاصل پیشرفت نیازها رفع با و شود می

 و اناد  شده نظامی قدرت گرفته، هم اختیار رد را جهان اقتصاد آن، هم توسط و اند كرده پیشرفت فناوري

 مختلاف  ساطوح  در اطالعات كارآفرینی. كنند می هدایت خود هاي خواسته يسو به را جهان فرهنگ هم

 ایان  از هریاك  در .اسات  پاذیر  كاربرد، انجام -ها ارتباطات-د اطالعات -ج افزار نرم -ب افزار سخت -الف

 و گاذاري  سارمایه  مراكاز  حمایات  نیازمناد  كاه . دارد جاود و كارآفرینی براي بسیاري هاي فرصت سطوح

 سایر در كارآفرینی از تر عملی و تر راحت بسیار اطالعات حوزه در كارآفرینی. است كارآفرینانه هاي تالش

 وجاود  كمتاري  هااي  محدود، ایاده  كاربرد دلیل به اي هسته نیروگاه حوزه درمثال  عنوان . بههاست حوزه

 اسات  كارآفرینانه یتفعال هر كم، مانع پذیري امکان درصد و زیاد العاده فوق گذاري یهسرماعالوه  به و دارد

 بسایاري  هااي  است، ایده شده گستردهجا  همه در كه ارتباطات و اطالعات فناوري حوزه در كه یدرحال و

. تندنیسا  زیااد  چنادان  برساانند  نتیجاه  باه  را هاا  ایده كه یازموردن گذاري سرمایه میزان و شود می خلق

 فنااوري  رشاد  نماایی  سارعت  بار  دلیلی خود این و شود می انجام یراحت به اطالعات كارآفرینی بنابراین

كارآفرینی اسات. كاارآفرینی در    یتهر فعال یازاطالعات و ارتباطات دو ابزار اساسی موردناست.  اطالعات
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رآفرینی مستلزم كشاف یاك نیااز    پذیر نیست. كا ها امکان ها و انسان انزوا و بدون حمایت نهادها، سازمان

اجتماعی است؛ و كشف نیازهاي اجتماعی به شناخت اجتماع، نیازهاي آن و بافت فرهنگی و اجتماعی و 

بایسات   پرداز یا تئوریسین مای  یدهكارآفرینانه، ا یتدر شناسایی نیاز هر فعال .اقتصادي آن وابسته هست

هایی براي رفع آن نیاز، در نقاط دیگري  حل ه راهنسبت به محیط بینش و بصیرت داشته باشد و بداند چ

 [.12] شده است از دنیا ارائه

پذیر نخواهد بود؛ بناابراین اطالعاات و    ها بدون اطالعات امکان حل مطمئناً شناسایی نیازها و ارائه راه

 فنااوري اطالعاات و ارتباطاات جدیاد    . كاارآفرینی اسات   یات دانش مانند ارتباطات از ملزومات هار فعال 

را فاراهم كارده    تاري  يتحوالت شگرفی در دستیابی به اطالعات به وجود آورده و بسترهاي ارتباطی قو

كاارآفرینی نیاز مانناد     یجاه اند. درنت و ارزش اطالعات و ارتباطات را باالبرده یتها اهم است. این فناوري

و ارتباطاات باعاث ایجااد    توسعه فنااوري اطالعاات   . است  هاي این فناوري بهره برده سایر امور از مزیت

هااي   و ارزش ویژگای  یشاي عظیم با مقیاس جهانی، )اینترنت( شده است و بنابراین عاالوه برافازا   شبکه

هاي ارتباطی جدیادي مانناد كنفارانس از راه دور و یاا      هاي اجتماعی، قابلیت مورد ذكر در نظریه شبکه

پاذیر   تار باه اطالعاات را امکاان     ر و ساریع تا  را به وجود آورده و دسترسی آساان  شده یعهاي توز فعالیت

كارآفریناان اسات و ایان افاراد از      يابزارها ینتر در كشورهاي پیشرفته اینترنت، یکی از مهم. اند ساخته

افزارهاا،   گیرناد. در آیناده اناواع نارم     هاي خود افزوده و از مزایاي آن بهره می طریق این شبکه بر قابلیت

یز مورداستفاده كارآفرینان قرار خواهند گرفت؛ و این افراد به كمك ایان  افزارهاي هوشمند ن خصوصاً نرم

تري را  تر و مناسب ها را بهتر شناسایی خواهند كرد و اطالعات دقیق افزارها فعّال خواهند بود، فرصت نرم

 تري تر و گسترده آوري خواهند نمود. دانش و مفاهیم بهتري را درک خواهند كرد و ارتباطات ساده جمع

 كااربرد  كاه  اسات  ییهاا  حوزه از یکى آموزش. آموزش در اطالعات فناورى . نقشرا برقرار خواهند نمود

بخاش   ایان  در. اسات  شاده  مختلاف  ابعاد در آن اساسى تحول باعث اطالعات فناورى متنوع گسترده و

 [.13گردد ] یم بررسى آموزش مختلف وجوه بر اطالعات فناورى تأثیر

اطالعاات و ارتباطاات بار آن را موردبررسای      يآور ، كارآفرینی و تأثیر فن( در پژوهشی1389نامی )

اطالعات با افزایش سرعت، دقت، كاهش انادازه   يآور ، فندهد یقرار داده است كه نتایج پژوهش نشان م

اداري، كااهش   يمخازن فیزیکی اطالعاات، ایجااد امکاان همکااري از راه دور، رفاع برخای از فساادها       

 [.15] ، در توسعه كارآفرینی مفید باشدتواند یم یا سازمان مسیست هاي ینههز

 

 بر ایجاد شغل: و ارتباطاتنقش فناوری اطالعات  -3-1

هاي اقتصاادي شاده اسات.     وري فعالیت وسیع آن، باعث افزایش بهره یريكارگ توسعه تکنولوژي و به

مثاال، شاغلی تحات عناوان      عناوان  رود. باه  وري، نیاز به برخی از مشاغل از باین مای   در اثر افزایش بهره
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گاردد؛   هاي مخابراتی و پردازش صوت، از لیست مشاغل حاذف مای   با پیشرفت در تکنولوژي« تلفنچی»

بنابراین تکنولوژي از یك نظر، حذف و كاهش مشاغل را باه دنباال دارد. اصاوالً خودكارساازي و تولیاد      

بر كاهش مشاغل، باعث افازایش كیفیات و    نتایج توسعه تکنولوژي است، كه عالوه ینتر ماشینی از مهم

مساتقیم تکنولاوژي باراي ناامیادي از      یجاه گردد. آیا ایان نت  هاي تولید می سرعت و حتی كاهش هزینه

 كافی نیست؟ IT ایجاد اشتغال به كمك

دهد كه پاسخ به این ساؤال منفای اسات.     مروري بر تاریخ تکنولوژي و تأثیر آن بر مشاغل نشان می

دهد، اما درواقع بسیار مشاغل جدیدتر، مفیادتر   اً برخی از مشاغل را حذف و یا تغییر میتکنولوژي ظاهر

كند. مثالً اگرچه تکنولوژي تراكتور باعث كاهش نیااز باه نیاروي كاار كشااورز       تري را ایجاد می و متنوع

غل گردید، ولی به كمك این تکنولوژي انواع و حجم محصوالت كشااورزي افازایش یافات، بعاالوه مشاا     

 یااطی خ جدیدي را به همراه خود ایجاد كرد و نیروهاي كار را به انجام آن رهنمون شد. یا اختراع چارخ 

هااي گونااگون و    هاا و مادل   باعث رونق صنعت پوشاک گردید و تمایل مردم به خرید انواع لباس بارناگ 

اري از افراد دیگر نیاز  دوزان بیکار نشوند، كه بسی تنها دست تولید، باعث شد تا نه ینههمچنین كاهش هز

 [.8] به كار مشغول شوند

هاي مهم تأثیر تکنولوژي در ایجاد مشاغل توسعه بازار است. ارائه محصاوالت كیفای و    یکی از جنبه

دهاد.   همچنین تغییر و تحول فرهنگ مصرف متناساب باا تحاوالت تکنولاوژي، بازارهاا را توساعه مای       

مراتب بیشتر از حجم تولیاد دساتی اسات؛ بناابراین      ي بهحجم تولید پس از توسعه تکنولوژ كه يطور به

 .افزاید تر می كاهد و بر تعداد مشاغل آسان تکنولوژي از تعداد مشاغل دشوارتر می

هاي شغلی متنوع و جدید، نتیجه توسعه تکنولوژي است. با توسعه صانعت در   از سوي دیگر، فرصت

آیاد. تکنولاوژي از تعادد     آن صنعت به وجود مای اثر توسعه تکنولوژي، بسیاري مشاغل جدید مرتبط با 

افزاید. مشااغل جدیادي كاه توساط تکنولاوژي       تر می كاهد و بر تکثر مشاغل آسان شوراتر می مشاغل د

از  ITدهند. صنعت اطالعات و صنعت  گیرند و یا آن را توسعه می شوند، یا تکنولوژي را بکار می ایجاد می

شاوند. در صانعت اطالعاات، تکنولاوژي      ژي اطالعات ایجااد مای  گروه مشاغلی هستند كه توسط تکنولو

 .گیارد. شااغلین صانعت    عنوان ابزار مورداستفاده قرار مای  رود و در مشاغل مختلف به اطالعات بکار می

 [.5] دارند توسعه تکنولوژي اطالعات را بر عهده یتمسئول
 

 تاریخچه کارآفرینی: -3-2

 و تهیاه  كشاور  14 باا  رابطه در 1999 سال در رآفرینیكا جهانی بان یدهد شاخص گزارش نخستین

 ایان  2012 ساال  گازارش در  1. شادند  افزوده گزارش این به بیشتري كشورهاي ازآن و پس شد منتشر

 ناخالص تولید كل درصد 87 و جهان جمعیت درصد 74 تقریباً كه شدكشور محاسبه  69 براي شاخص
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 دانشاکده  در ایاران  جهاانی  باان  یاده د دفتار  ایاران  در 1387 ساال  از .داد یما  پوشاش  را جهان داخلی

 باار  نخساتین  باراي  كشورها سایر بازمان  هم وشده  اعالم زمانیبا برنامه  مطابق و شد تشکیل كارآفرینی

 [.14درآورد ] اجرا به 1387 درسال ایران در را تحقیقاتی پروژه این

 

 ی کارآفرینی:ها در شاخصجایگاه ایران  -3-3

كارآفرینی است. كارآفرینی در انزوا و بدون  یتهر فعال یازباطات دو ابزار اساسی موردناطالعات و ارت

پذیر نیست. كاارآفرینی مساتلزم كشاف یاك نیااز اجتمااعی        ها امکان ها و انسان حمایت نهادها، سازمان

دي است؛ و كشف نیازهاي اجتماعی به شناخت اجتماع، نیازهاي آن و بافت فرهنگی و اجتماعی و اقتصا

 [.7باشد ] آن وابسته می

بایست نسبت به محیط بینش و  پرداز یا تئوریسین می یدهكارآفرینانه، ا یتدر شناسایی نیاز هر فعال

شاده اسات.    هایی براي رفع آن نیاز، در نقاط دیگري از دنیا ارائاه  حل بصیرت داشته باشد و بداند چه راه

 [.18]پذیر نخواهد بود.  ن اطالعات امکانها بدو حل مطمئناً شناسایی نیازها و ارائه راه

فناوري اطالعات و  .كارآفرینی است یتبنابراین اطالعات و دانش مانند ارتباطات از ملزومات هر فعال

 تاري  يارتباطات جدید تحوالت شگرفی در دستیابی به اطالعات به وجود آورده و بسترهاي ارتباطی قاو 

 یجاه اناد. درنت  و ارزش اطالعاات و ارتباطاات را بااالبرده    یات هاا اهم  را فراهم كرده اسات. ایان فنااوري   

توساعه فنااوري اطالعاات و     .اسات   هاي این فناوري بهاره بارده   كارآفرینی نیز مانند سایر امور از مزیت

و  یشاي عظیم با مقیاس جهانی، )اینترنت( شده است و بنابراین عالوه برافزا ارتباطات باعث ایجاد شبکه

هاي ارتباطی جدیدي مانند كنفارانس   هاي اجتماعی، قابلیت مورد ذكر در نظریه شبکههاي  ارزش ویژگی

تار باه اطالعاات را     تار و ساریع   را به وجود آورده و دسترسی آسان شده یعهاي توز از راه دور و یا فعالیت

است و ایان  كارآفرینان  يابزارها ینتر در كشورهاي پیشرفته اینترنت، یکی از مهم .اند پذیر ساخته امکان

گیرناد. در آیناده اناواع     هاي خاود افازوده و از مزایااي آن بهاره مای      افراد از طریق این شبکه بر قابلیت

افزارهاي هوشمند نیز مورداستفاده كارآفرینان قرار خواهند گرفت؛ و این افراد به  افزارها، خصوصاً نرم نرم

تار و   شناسایی خواهند كارد و اطالعاات دقیاق    ها را بهتر افزارها فعّال خواهند بود، فرصت كمك این نرم

تار   آوري خواهند نمود. دانش و مفاهیم بهتري را درک خواهند كرد و ارتباطات ساده تري را جمع مناسب

 است ییها حوزه از یکى آموزش: آموزش در اطالعات فناورى . نقشتري را برقرار خواهند نمود و گسترده

 ایان  در. است شده مختلف ابعاد در آن اساسى تحول باعث اطالعات فناورى متنوع گسترده و كاربرد كه

 [.13گردد ] یم بررسى آموزش مختلف وجوه بر اطالعات فناورى بخش تأثیر
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 یت:بر خالق و ارتباطاتیر فناوری اطالعات تأث -4

ن براثر بخشی خالقیت دبیرا و ارتباطاتیر فناوري اطالعات تأث( در تحقیقی با عنوان 1385صالحی )

یرانای  و دبكنند  یماستفاده  و ارتباطاتكه بین خالقیت و اطالعات  دادندهاي شهر فسا نشان  یرستاندب

ي بااالتري نسابت باه    ناوآور كنند داراي سطح خالقیت و  یماستفاده  و ارتباطاتكه از فناوري اطالعات 

 [.9كنند هستند و بالعکس ] ینمدبیرانی كه استفاده 

 

 یت مدرسین:در خالقناوری یر استفاده از فتأث-4-1

 را ناوینی  دنیااي  اسات  توانساته  كاربري چند قلمروهاي و اینترنت یژهو به نوین اطالعات و ارتباطات

 .دهد قرار آموزان و دانش معلمین روي پیش

 درواقاع  .كناد  حركت شدن نوین يسو به بتواند تا است كرده كمك یادگیرنده فناوري، به از استفاده

 باراي  .اسات  آورده فاراهم  خالق مشاركت براي را يتر بزرگ و منعطف بسیار امکانات نوین، هاي يفناور

 نشان نتایج و شد انجام 1999 سال در انگلستان لیورپول شهر مدارس از دریکی يا مطالعهادعا،  این آزمون

 اشایاي  از ناد بتوان تاا  داد را ایان  قابلیت آموزان دانش هنري، به يها پروژه در اینترنت از استفاده كه داد

اسات،   شاده  انجاام  زمیناه  این در كه دیگري پژوهش .كنند استفاده دیجیتالی تصاویر خلق براي فیزیکی

 یشبرافازا  ارتباطاات  و اطالعاات  یر فنااوري تاأث  آن موضاوع  كاه  است زادمهر و صالحی، قلتاش پژوهش

 است. فسا شهر هاي یرستاندب دبیران خالقیت

 اینترنات  از كاه  دبیرانای  اثربخشای  باین  كه بود این مسئله از اكیح نیز پژوهش این نتایج ینتر مهم

 باین  همچناین  .وجود دارد يمعنادار تفاوت كنند ینم استفاده اینترنت از كه دبیرانی و كنند یم استفاده

 فناوري این از كه دبیرانی و كنند یم استفاده ارتباطات و اطالعات فناوري از كه دبیرانی نوآوري و خالقیت

 [.8] دارد وجود يمعنادار كنند، تفاوت ینمده استفا

 و خاالق  يهاا  ذهان  پارورش  باه  شود، نیاز ترمی یچیدهپكنیم،  یم زندگی آن در كه جهانی هراندازه

 .است وپرورش آموزشیل  مسا ینتر مهم از خالقیت مسئلهدلیل،  همین به .گردد یم بیشتر نیز آفریننده

 باا  باشاند  قاادر  تا برگزید براي مدارس توانمند و مبتکر، خالق لمانمع و مدیران امر، باید این به توجه با

 فراهم آموزان دانش هاي یتخالق و بروز استعدادها و تجلی براي را زمینه بایسته هاي یوهش و تدابیر اتخاذ

 روش باه  كالسی مباحث در نظریات و محتوا دادن نمایش در تعاملی برد وایت از معلمان از آورند. بعضی

 دادن نشاان  باراي  آماوزان  دهناد، داناش   یما  اجاازه  دیگار  معلمان كه یدرحالكنند،  یم استفاده سنتی

 [.14كنند ] استفاده وسیله این از در كالس، اند كرده برداري یلمف و طراحی خودشان كه هایی نامه یشنما

ي، افزار نرم ياه برنامه و معلم كه است آن اطالعات يآور فن كاربرد دهد، مؤثرترین یم نشان مطالعات

 بحاث  در آماوزان  داناش  تماامی  شاركت  یقاز طر كار این و كشاند یم چالش به را آموز دانش فکر و فهم
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 دونفاره  يهاا  گاروه  و فاردي  صورت به رایانه با آموزان كاردانش یا و تعاملی برد وایت از استفاده با كالسی

 را آماوزان  داناش  یدها  ساازمان  مهاارت  خالق، بتواند، تفکر تقویت اساس معلم، بر اگر .گیرد یم صورت

 داناش  فاردي  و كالسای  یای كاار آ  آنگااه باشد،  داشته اطالعات يآور بر فن مبتنی هایی یتفعال يبرمبنا

 آموزشای  تکنولاوژي  .نیسات  مساتثنا  قاعده این از نیز ما كشور آموزشی نظام موازات بهتواند،  یم آموزان

 سطوح همه در و درسی موضوعات یهدر كل آموزان دانش زدهبا و بركاركرد يا مالحظه قابل و مثبت اثرات

 [.16است ] داشته آموزان دانش درس يها كالس در تحصیلی

 

 یت محصلین:بر خالقیر یادگیری الکترونیکی تأث-4-2

 فرایناد  در محسوسای  تاأثیرات  تواناد  یما  فناوري عرصه كه یابیم یدرمشد،  توصیف آنچه به توجه با

 از كاه  داشات  نظار  در بایاد  دیگار  ساوي  از .باشاد  داشاته  و دانشاجویان  ماوزان آ دانش خالقیت ارتقاي

 دهد، یادگیري قرار تأثیر تحت حد وسیعی در را تربیت و تعلیم است توانسته كه فناوري ابعاد ینتر مطرح

 یادگیري از استفاده كه رسید نتیجه این به توان یمحاضر،  پژوهش هاي یافته اساس بر .است الکترونیکی

 بایاد  خالقیات  عناصر با رابطه در دارد، اما مثبت تأثیر دانشجویان خالقیت میزان افزایش در کترونیکیال

 سایالی، ماؤثر   و ابتکاار  ماورد  در ندارد ولی تأثیر دانشجویان بسط و یريپذ انعطاف توانمندي بر كه گفت

 كه گفت توان یمی، طوركل به دانشجویان خالقیت بر الکترونیکی یادگیري اثربخشی دالیل تبیین در .است

 باراي  را فاراوان  مناابع  باه  دسترسای  باا  همراه نو فضایی درواقعبرخط،  آموزش یا الکترونیکی یادگیري

 آن در خود نیازهاي و عالیق به توجه با توانند یم دانشجویان محیط این در كه كند یم فراهم دانشجویان

 به رسیدن براي .است بدیع و نو تفکرات ذیرايپ كه است خالقیت، فرایندي دیگر طرف كنند، از جستجو

 تاا  هساتند  اطالعاات  شمار یب تنوع به دسترسی یتباقابل باز فضاي نیازمند مقصودي، دانشجویان چنین

 داشاته  كاردن  ارائاه  باراي  تاازه  ایده و نو حرفی و بکشند چالش به را گذشته هاي یدها و تفکرات بتوانند

 تاوان  یما  بارخط  آماوزش  و الکترونیکی یادگیري هاي یتقابل و امکانات چنین به توجه با بنابراین ؛باشند

 [.17است ] مؤثر دانشجویان خالقیت میزان یشبرافزا الکترونیکی یادگیري كه گرفت نتیجه

 

 گیری: یجهنت -5

 اطالعات يآور فن از افرادي كه نوآوري خالقیت و بین است كه شده داده گذشته نشان هاي یافته در

معناا كاه    بدین. دارد وجود معناداري تفاوت كنند ینم استفاده افرادي كه و كنند یم استفاده و ارتباطات

 ناوآوري بااالتري   خالقیات و  ساطح  داراي كنناد  یم استفاده ارتباطات و اطالعات يآور فن از افرادي كه

 اساتنباط  تاوان  یم گونه ینا تحقیقات نتایج بالعکس. از و كنند، هستند ینم استفاده افرادي كه به نسبت

 شااید باه وجاود آورد و    مختلف ابعاد در كارآفرینی در زیادي تحوالت تواند یم اطالعات فناوري كه كرد
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 از كاارآفرین  افاراد . نمااییم  تلقای  مادرن  كاارآفرینی  ابازار  ینتار  عناوان مهام   باه  را آن اگر نباشد اغراق

 در شاگرفی  تحاوالت  دارد كاه  اییه یژگیو با اطالعات خاصی برخوردارند. فناوري شخصیتی هاي یژگیو

 هاا  يفنااور  ایان . كناد  یم فراهم را تري يقو ارتباطی بسترهاي و آورد یبه وجود م اطالعات به دستیابی

 كارآفریناناه  پاروري  ایده و براي كارآفرینی را زمینه واند  باالبرده را ارتباطات و اطالعات ارزش و اهمیت

اسات؛   كاارآفرینی  مرهاون  خاود  ارتباطاات  و اطالعاات  وريفناا  توساعه  دیگار  ساوي  ازاند.  كرده ایجاد

 رابطه یك شود؛ بنابراین یم ها يفناور توسعه و ها یدها نیازها، خلق شناخت باعث كارآفرینانه هاي یتفعال

 الزماة  گفات، كاارآفرینی   تاوان  یما  كاه  يا گونه به دارد وجود اطالعات يو فناور كارآفرینی بین عمیقی

یت و خالق انگیزه بر ارتباطات و اطالعات يآور فناست.  كارآفرینی بستر فناوري توسعه و فناوري توسعه

 ارتباطاات، تغییارات   و اطالعاات  جدیاد  هاي يفناور گذارد. كاربرد یمبسیار باالیی  افراد اثرینی و كارآفر

 اطالعاتی هاي يفناوراست،  آورده وجود به مردم زندگی و كار هاي یتها و فعال فراورده در یزيانگ شگفت

 باراي  اسات و  داده ییار تغ جهاان  در را ماردم  زندگی هاي یوهش و اجتماعی ساختارسرعت  به ارتباطی و

. اناد  گساترش  باه  اسات، رو  هادف  علمای  داناش  و اطالعاات  تولید آن در كه« اطالعاتی جامعه»ایجاد 

 دارد. تأثیر خالقیت و كارآفرینی و انگیزه بر ارتباطات و اطالعات يآور فن
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 كاه  سازمانی هر هستند تحول و تغییر حال در همه...  وها  سازمان رقبا، جامعه، چراكه است ضروري امر
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 و كناد  یما  حمایت و بهبود رشد، جدید خدمات و محصوالت ارائه جهت را نوآورانه يها شتال كارآفرین

و هاا   ساازمان  كاارآفرینی  خالقیت افراد و نقش آن در اهمیت به نظر .سازد یم را فراهم پویایی بستر این
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 مقدمه -1

حفظ و بقاي خویش در شرایط متحول و ناپایدار امروزي  منظور بهها  دو موضوع حائز اهمیت سازمان

ها، رشد تکنولوژي، نو و بدیع باودن علام    است. با توجه به پیچیده شدن سازمان 2القیتو خ 1ینیكارآفر

خاود را كاارآفرین و    يهاا  ، كه دریابند چگونه سازمانكنند یطور روزافزون تالش م ها، مدیران به سازمان

 و دوینتا  ،هاا  ساازمان  اكثار  دغدغه ینتر مهم . امروزهخالق سازند تا باعث رشد و موفقیت سازمان شوند

 محیطای،  پیچیاده  و متحاول  شارایط  در را هاا  آن بقااي  و كه موفقیت است هایی ياستراتژ سازي یادهپ

 .[16نماید] تضمین

 و كنناد  یما  تغییار  سارعت  به تأثیرگذار اما عوامل گذارند، یم تأثیرها  سازمان بقاي بر بسیاري عوامل

 منباع كلیادي   كه اند یدهرس نتیجه این به راًاخیها  سازمان بینی نیستند. مدیران یشپ قابل تغییرات این

 باا  مواجاه  كاه  اماروزي  يهاا  ساازمان  مزیت در چنین یريگ . شکلاست خالقیت مستمر، رقابتی مزیت

 كاار خاود   در كاركناان  وقتی. است خالقیت نیازمندوفور  به هستند فزاینده محیطی تحوالت و تغییرات

 هااي  یاه رو یاا  خادمات  عملکارد،  در محصوالت، مفیدي و هتاز هاي یدها تا بود خواهند قادر باشند، خالق

 كاه  دهاد  یما را  امکاان  این سازمان به تازه هاي یدها از یريگ بهره و تولید یجهدرنت و دهندارائه  سازمان

 بادین  و بدهاد  موقاع  به پاسخها  فرصت و به تهدیدات و شود منطبق بازار متغیر شرایط با بتواند سازمان

 اماروز  فرهنگای  و اجتمااعی  صانعتی،  اقتصاادي،  موقعیت راستا ایندر  [.17] ابدی و توسعه رشد ترتیب

. كند یم طلب را متفاوتی جدید و يها حل راه و الگوها تنگناها، و مشکالت حل كه است يا گونه به كشور

 عوامال  ازجملاه  نفات  بهاي نوسان و نیز شغلی يها فرصت ایجاد ضرورت كشور، جوان جمعیتی تركیب

 درآماد  منباع  باه  كشاور  كاالن  تصامیم گیاران   و گاذاران  یاستس شوند یم موجب كه ستنده يا عمده

 دیگاري  چیز نوآوري و خالقیت ابتکار، منبع جز شك آن یب و بیندیشند نفتجز  به دیگريالوصول  سهل

 در بزرگای  تحوالت منشأ كارآفرینان عنوان به مبتکر نوآور و خالق، افراد جهانی، عرصه در اكنون. نیست

 [.  14]اند شدهخدماتی  و تولیدي صنعتی، هاي ینهمز

مفیاد   و ارزشامند  نوین، هاي یدها تولید عنوان به را خالقیت توان مفهوم یم سازمانی سطح در اگرچه

كارد   تعریاف  خااص  سازمانی محیط در یكها  گروه یا افراد سوي از روندها، و فرایندها محصوالت، براي

 افاراد  هرچناد . دهند پرورش را كاركنان خود خالق نیروي كه ندارند دگیآما ها معموالً سازماناما ؛ [4]

 حقیقات ساركوبی   در .كنناد  یما  ساركوب  راهاا   آن خالقیات  معماوالً  ها سازمان، اند خالق بالقوه طور به

 پیچیاده  و مهم مفهومی است. همچنین كارآفرینی، رایج يقدر به و بودهمند  ها نظام سازمان در خالقیت

 نیاز هاا   ساازمان  در ترتیاب كاارآفرینی   هماین  باه . گیارد  یدربرم را ها یتفعال از وسیعی طیف كه است

_____________________________________________________________ 
1- Entrepreneurship 

2- Creativity 
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 ایان  يبناد  دساته  و ضامن شاناخت   تا است ضروري بنابراین،. شود یم شامل را ییها مؤلفه وها  شاخص

 در حال. قرارداد یموردبررسكارآفرینی  ارتقاي براي راها  آن مناسب و مطلوب وضعیت ،ها مؤلفه و عوامل

اماروزي را   يهاا  ال وقوع است كاه ساازمان  حشتابان و سریع در  يقدر بهحاضر تغییر و تحوالت جهانی 

محصوالت و خدمات نوآور كه داراي فناوري پیشرفته باشد، بقااي خاود را تضامین     باعرضهوادار نموده 

 يها هان در دههكنند و این امر مستلزم خالقیت، نوآوري و كارآفرینی می باد. رویکرد اكثر كشورهاي ج

توسعه كارآفرینی در دنیاا   هاي یاستاخیر به موضوع كارآفرینی و توسعه آن موجب گردیده، موجی از س

ایجاد شود. در دنیاي امروز اگر افراد گرفتار نظمی تکراري و مکانیکی شوند، نابود خواهناد شاد. بیشاتر    

تکارار مکاررات و    واساطه  باه کاه عمادتاً   اند نه به دلیل تهدیدهاي خاارجی بل  كه از بین رفته ییها تمدن

 .[9] كاهش خالقیت و كارآفرینی بوده است. در حقیقت پایه اساس توسعه، كارآفرینی است

 آن از همچناین . شناساند  یما  جواماع  وها  سازمان توسعه و رشد موتور عنوان به را كارآفرینی امروزه

 قارن  دو از بایش  كاارآفرینی  واژه .كنناد  یما  یاد تجاري امور در موفقیت و تالش نماد و سمبل عنوان به

 و گرفتاه  خاود  به را زیادي تغییرات ها واژهسایر  مانند و واردشده اقتصاد و مدیریت ادبیات در كه نیست

 عامال  عناوان  به و یافتهتبلور اقتصادي هاي یهنظردر  ابتدا ینی. كارآفراست بوده برخوردار تکاملی رشد از

 مختلاف  مکاتاب  كانون در تاكنون، پانزدهم قرن از و شده شناخته قتصاديا ارزش یا و ثروت ایجاد اصلی

 توزیاع  زنادگی،  كیفیات  رفاتن  باال موجب اشتغال، ایجاد بر عالوه ینیكارآفراست.  داشته قرار اقتصادي

 -فنای  پدیاده  كارآفرینی. شود یمملی  منابع از يور بهره و اجتماعی يها اضطراب كاهش درآمد، مناسب

 خاود  یاز انگ شاگفت  پیامادهاي  باا  صنعت را و اقتصاد دنیاي اخیردو دهه  در كه است ديجدی اقتصادي

 اسات  واقعیت این بیانگر یافته توسعه كشورهاي در اقتصادي ي توسعه شك روند یباست.  ساخته متحول

 [.10یر كارآفرینی است]تأث تحت اقتصاد كه

یر آن بار  تاأث  شاده  انجاام ی از مطالعاات  ي است كه نتایج برخا گونه به ها سازماناهمیت خالقیت در 

 خاود  پاژوهش  در (2013همکاران ) و مثال ضرغامی طور به را نشان داده است. ها سازمانكارآفرینی در 

 افاراد  در نوآوري یريكارگ به ي یزهانگ و خالقیت میزان بین مثبتی و قوي ارتباط معنادار كه دادند نشان

ناوآوري و   باراي هاا   آن ي یازه انگ ،اناد  داشاته  در خالقیات  شاتري بی توانمندي افراد چه هر و دارد وجود

فاردي   هاي یژگیو بین كه داد نشان مزبور نتایج همچنین. است نیز بیشتر مربوط مشاغل در كارآفرینی

 كمتر زنان بین در نوآوري و جنسیت است دارد قوي و معنادار ارتباط شغل در نوآوري با كه عاملی تنها

 [.18] ودش یم دیده مردان از

 عماومی  هااي  یمارساتان بكاركنان  از نفر 285 تعداد روي بر ( پژوهشی را1396همکاران )اسدي و 

 نیاز  ناوآوري  خالقیت، افزایش با داد نشان دادند نتایج انجام 1394 سال در تهران پزشکی علوم دانشگاه

 خدماتارائه  در رقبا از گرفتن و پیشی بقا براي ها یمارستانب مدیران است الزم بنابراین. یابد یم افزایش
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 خاالق  افاراد  خالقیت و رشد جهت در را خود هزینه و انرژي بیشترین باال، یفیتباك وتر  مطلوب درمانی

 .[4] دهند بهبود خود سازمان در را نوآوري وسیله ینبد تا یرندكارگ به

 كیفیت و شغلی قیتخال كارآفرینی بر آموزش یرتأث عنوان با تحقیق ( در1392همکاران )و  حجازي

 شغلی بر خالقیت كارآفرینی آموزش كه گیرند یم نتیجه رشت ساكن شهرستانآموختگان  دانش زندگی

 .[8] شود افراد در آن افزایش به منجر تواند یمو  بوده اثرگذار مستقیمطور  به

 رآموزانیكاارآفرینی كاا   روحیه كه داند ( در تحقیقی كه انجام دادند نشان1390) همایونی و رضایی

اساتقالل،   باه  نیااز  طلبای،  توفیاق ) ابعااد  در ندیده كارآموزانی آموزش با مقایسه در اند یدهد آموزش كه

 مثبت كاركرد از توان یم كه يا گونه به باالتر بوده( مخاطره به تمایل كنترل، مركز ابهام، تحمل خالقیت،

 توساعه  موتاور  و اشاتغال  آن ایجااد  باع ت به و كارآفرینی روحیه افزایش جهت در ي كارآفرینیها آموزش

 باراي  و توساعه اسات   و رشاد  باراي  مناساب  بساتر  ایجاد مستلزم ظهور خالقیت، اما. یادكرد اقتصادي

ایان   رشاد  براي را زمینه بتوان تا كرد شناسایی و را بررسی آن عوامل و موانع باید توانایی این گسترش

 [.15] آورد فراهم توانمندي

 ي چندگاناه و  ساااده  ي رابطاه  باه بررساای  » عناوان، با تحقیقی در ،(1381) همکارانش و شکركن

 اهاواز  چماران  دانشاگاه شاهید   دانشاجویان  در «كاارآفرینی  باا نفاس   عازت  و پیشرفت انگیزه خالقیت،

 از خاارج  در شاده  انجاام  تحقیقااات  هاي یافته با پژوهش این نتایج كه كرده بیان پرداختند نتایج چنین

 دارد براي كارآفرینی وجود نفس عزتو رابطه مستقیمی بین خالقیت و  بود هماهنگ كشور

. شاود  یما  محساوب هاا   ساازمان  رقاابتی  مزیت عامل عنوان به توانمند و ماهر انسانی بنابراین نیروي

 داشاته  بیشاتري  پذیري یتمسئول كند، استفاده خود هاي یتقابل و استعدادها از كه بتواند انسانی نیروي

 كاركنان، به وظایف و واگذاري با توانمند يها سازمان دهد نشان خود نوآوري از و خالقیت بتواند و باشد

 انسانی نیروي شرایطی، چنین در. كنند یم اعطاء را يو معنادار بودنمؤثر  شایستگی، استقالل، احساس

 ابتداي مقاله، این در رو ین. ازاآید یبرم خود كاري هاي یدها و افکار ساختن عملی در سعی باالیی يباانرژ

 بار ماؤثر   عوامال  تشاریح  باه  سازمانی و اقتصادي، روانشناسی دیدگاه از نوآوري و خالقیت تعریف با امر

 كاارآفرینی  عرصاه  در نوآوري و خالقیت بسترهاي آن طریق از بتوان كه پردازیم یم سازمانی كارآفرینی

 .[6]نمود  ایجاد راها  در سازمان

 

 خالقیت: -2

 دیادگاه  از. اسات  كاردن  خلاق  معنااي  باه  و« Creativity»ي  واژه از برگردانای  رینشآف یا خالقیت

. اسات  فارد  منحصاربه  يا گوناه  باه  دیگار  چیاز  از چیازي  آوردن پدیاد  معناي به خالقیت ی،شناخت روان

 آن كاردن  تركیاب  یا و دادن شکل تغییر و پدیده كردن یك زیاد یا كم معنی به خالقیت ،یگرد عبارت به
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 یاا  فکار  یاك  ایجااد  باراي  هاي ذهنی ییتوانا یريكارگ به خالقیت،. است چیزها یا اشیا ها، یدهپد سایر با

  .[12] است جدید مفهوم

 

 :سازمانی دیدگاه از خالقیت تعریف -2-1

 ساازمان؛  هااي  یات فعال كیفیت یا كمیت ارتقاء و بهبود براي نوین طرح و فکر ي ارائه یعنی خالقیت

 بهتار،  روش از خادمات  یاا  تولیدات ها، ینههز كاهش خدمات، یا تولیدات افزایش ي،ور بهرهافزایش مثالً 

 .غیره و جدید خدمات یا تولیدات

ماؤثر   افاراد  خالقیات  در را عامال  شش خود هاي یبررس دراوها را  لینداي و استرنبرگ جی روبرت

 اند: دانسته

 .متمادي سالیان در تخصص و تجربه كسب و محدود اي ینهزم در اي یهپا دانش داشتن: دانش -1

 در جدید ارتباطات برقراري و مجدد تعریف طریق از خالق ي یدها ي ارائه توانایی: عقالنی توانایی -2

 .مسائل

 ارشاد،  مادیریت  و ساازمان  طارف  از شاده  ارائاه  روش مقابل درمعموالً  خالق افراد: يفکر سبك -3

 .گزینند یبرم را ابداعی يفکر سبك

 .شوند یم برانگیخته خود هاي یدها درآوردن فعل به برايعموماً  خالق افراد: انگیزش -4

 مقابل در بودن مقاوم بودن، مصر مانند شخصیتی هاي یژگیو دارايعموماً  خالق افراد: شخصیت -5

 .هستند شدن جماعت همرنگ ي وسوسه مقابل در بودن مقاوم نیز و و داخلی بیرونی فشارهاي

 .یابند یم ظهور امکان بیشتر حمایتی هاي یطمح داخل دراً عموم خالق افراد: محیط -6

 :ازاند  ها عبارت آن ینتر مهم كه دارند وجود خالقیت بروز براي موانعی

 نفس اعتمادبه عدم -1

 شکست و انتقاد از ترس -2

 همگونی و همرنگی به تمایل -3

 [.12]...و ذهنی تمركز عدم -4

 

 خالقیت: ضرورت - 2-2

ي اقتصاد، فرهنگ، سیاست و اجتماع مدیون خالقیات اسات.    حوزهي امروز بشر در ها یشرفتپتمام 

ی باا آن  درسات  باه اسات كاه اگار     توسعه درحالدر جامعه ما و تمام جوامع  مسئلهترین  یديكلخالقیت 

 حل خواهد شد. ها آنها و بسترهاي آن فراهم شود بسیاري از مشکالت  ینهزمبرخورد و 
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 از كه ببینند آموزش را ییها مهارت مردم است ضروري سوم هزاره به ورود با معتقدندنظران  صاحب

 باا  یخاوب  باه  بتوانناد هاا   انسان كه يا گونه به كرد اشاره مؤثر ارتباط برقراري و خالقیت به توان یها م آن

 .ببرناد  باین  از را مشاکالت  ناو  افکاار  زایاش  و جمعی خرد از یريگ بهره با و كرده برقرار ارتباط یکدیگر

 را خاویش  اطاراف  محایط لحظاه   باه  كه لحظه چنان . آنهستند خالقیت آموزش نیازمند ما مردم امروزه،

 .[13بردارند ] قدم سعادتمند جامعه یك يسو به نو افکار خلق با و نموده كاوش

 

 خالقیت: بسترسازی و ها ینهزم -2-3

 متجلای هاا   انسان از تماعیاج میان در زمانی خالقیت دهد یم نشان گرفته صورت تحقیقات و نتایج

 یکادیگر  سرنوشات  بهها  انسان مرحله این دراند.  كرده گذر یکدیگر با همدلی مرحله ازها  آن كه شود یم

 و دهاد  یما  قارار  دیگري پیروزي پل را خود یهركس و كوشند یم یکدیگر رشد جهت در و بوده حساس

 سااز  یناه زم همین، كه شود جاريها  آن میان یاتو تجرب دانش و علم از جریانی شود یم سبب یتدرنها

 نفاوذ هاا   انساان  داناش  و علام  دنیاي به نیست قادر كس یچه كه یراست . بهشد خواهد خالقیت و نوآوري

 رخ واقعیات  ایان  زماانی  تنهاا  و كند منتقل دیگران به را خود هاي یشهاند كه كند وادار راها  آن و كرده

 خااطر،  هماین  باه . آیاد  پدید یکدیگر به نسبتها  نسانا بین در مثبت و خوب احساس یك كه دهد یم

 جهات هاا   انساان  باین  در بسترسازي و سازي ینهزم جامعه، یك در خالقیت بروز در مؤثر عوامل از یکی

 اسات  ژنتیکی نه خالقیت زیرا هستند دیگري رشد براي تالش در همگان آن در كه است فرهنگی ایجاد

 باه  نیااز  كه دارد وجودها  انسان همه نهاد در اش ینهزم و است بیاكتسا بلکه خاص نژادي به مربوط نه و

 .دارد يساز فرهنگ و سازي ینهزم آموزش،

 .شوند نوآور و خالق تا كاركنان و پایینی مدیران به اختیار كردن واگذار -1

 .نباشد شده یفتعر و مشخص كامالً سازمان مشاغل -2

 .اشدب حاكم سازمان كار بر كمتري رسمی قوانین -3

 .شوند ارزیابی عملکردشان نتایجبر اساس  كار، يها روش يجا به افراد -4

 درگیاري  بادون  تاا  شود ایجاد سازمان در نوآور و خالق هاي فعالیت مخصوص اي جداگانه بخش -5

 در ناوآوري  باراي  خاالق  هااي  یشاه اند پارورش  بار  واحدها، سایر سازمانی مقررات و ها وظیفه ،ها باهدف

 .یابد تمركز محصول

 ساایر  و توساعه  و تحقیاق  عملیاتی ، بازاریابی هاي حوزه از متخصصانی از اي رشته یانم يها گروه -6

 و ساازمان  سراسار  در ناوآوري  و خالقیات  تشاویق  باراي ها  گروه این از بتوان تا شود تشکیلها  تخصص

 .[5كرد ] استفاده مشخص، واحدهاي در تنها نه
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 خالقیت مؤثر یها راه و عوامل -3

 فااكتور  ساه  باه  بساتگی  شد، ذكر باال در كه يساز فرهنگ بر عالوه عمومی روابط در خالقیت ایجاد

 :ازاند  عبارت كه دارد مهم و اساسی

 

 انسانی نیروی -3-1

 آن كلای  هااي  یاسات س و اهداف تحقق در اساسی نقش كه سازمان یا مجموعه یك يبها گران منبع

 نحاو  باه  خالقیات  كاردن  نهادیناه  براي انسانی نیروي از بتوانیم اینکه براي لذا است انسانی نیروي دارد

 :كرد توجه اساسی عامل دو به باید كنیم استفاده احسن

 

 کارآمد نیروهای از استفاده -3-1-1

 از باشاند  رشاته  ایان  كارده  یلتحصا  اینکه بر عالوه كه شوند بکار مشغول كسانی بایدها  سازمان در

 :ازجمله. باشند برخوردار قخال فرد یك خصوصیات و ها یژگیو

 

 :روانی و روحی سالمت از برخورداری -3-1-1-1

 و اندیشاه  و فکار  قادرناد  افاراد  این هستند برخوردار روانی سالمت از كه هستند افرادي خالق افراد

 و بااز  سالم، ذهنی از يمند . بهرهشوند ركود دچار اینکه بدون كنند مطرح سرهم پشت را تازه يها حرف

 و بیافریناد  روشانی  تصاویر  خواهاد،  یما  ازآنچاه  تاا  كند یم فراهم خالقه قوه براي را امکان این گشوده

 كاه گوناه   . همانباشد نهفته سالم اي یشهاند آن وراي در كه است پیروزي و موفقیت منشأ عملی باالخره

 تجاارب،  رشنگاا  و مفیاد  و خاوب  يها كتاب مطالعه و تفکر كند، یتر م سالم و تر يقو را عضالت ورزش،

 شکوفایی و باروري موجب یتاًنها و گردد یم ذهن و روان شدنتر  سالم و تقویت باعث نیزها  منش و افکار

 .شود یم خالقیت

 

 :پذیری انعطاف -3-1-1-2

 افکاار  بررسی و جدید هاي یشهاند دیدن توانایی و گذشته ذهنی يها چارچوب گذاشتن كنار توانایی

 بیشاتر  ناوآوري  و خالقیات  هراندازه. است یريپذ انعطاف باورها كارآمدترین و ینتر مناسبت پذیرش و نو

 گذشاته  غلاط  افکاار  از دفاع و حراست به كمتري وقت و شده بیشتر یريپذ انعطاف اندازه همان به باشد

 .شد خواهد صرف

 

 



     379    میان رشتگی، توسعه علمی و كارآفرینی -ششم بخش 

 :ابتکار -3-1-1-3

 .داد ارائه را يا تازه شنهادپی بتوان زمان هر در منعطف و پویا ذهنی سالم، اندیشه پشتوانه به یعنی

 

 :سادگی به نسبت پیچیدگی دادن ترجیح -3-1-1-4

 پیماوده  يهاا  راه و باوده  آسان و دغدغه یب راهکارهاي جستجوي در همواره كه عادي افراد برخالف

 باراي  سااده  و آسانحل  راه یافتن دنبال به و كرده انتخاب را پیچیدگی خالق، افراد پیمایند، یم را شده

 .هستندها  آن

 

 :داوری و رأی استقالل -3-1-1-5

 ها یشنهادپ و نظرات داراي و نبوده خودبانفوذ  افراد و باالتر مسئول وچراي چون یب مطیع خالق افراد

 .هستند دیگران از متفاوت

 

 :هدف باالترین بر ذهن نیروی تمرکز -3-1-1-6

 به و كرده متمركز ویژه موضوع یك وير بر را خود نیروي و ذهن شرایطی هر در و همیشه افراد این

 .[13]بلندمرتبه هستند  و واال هدفی به دستیابی دنبال

 

 کارکنان سازی کارآمد -3-1-2

 اساتفاده  احسان  نحاو  باه ها  آن از تا كنیم ایجاد خالقیت موجود كاركنان بین در بتوانیم اینکه براي

 :كرد توجه ذیل هاي یژگیو به باید شود

 باكاار  شادن  یردرگ ،یگرد عبارت به دارد مستقیمیكامالً  ارتباط آنان انگیزش با انكاركن يور بهره -1

 .است انگیزشی پشتوانه نیازمند مشکالت، بر انداختن چنگ و

 كااري  شخصیت به احترام و بودن مفید حس پرورش با كاركنان در ابتکاري رفتار و اندیشه بروز -2

 .یابد یم افزایش آنان

 اقادامات  از قادردانی  آناان، و تالش  اندیشه به احترام تولید، و سازمانی زندهسا حركات در مشاركت

 هست. خالق كاركنان يها خواسته از همواره آنان استعدادهاي يشکوفاساز و مثبت
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 سازمانی محیط -3-2

 ساازمان  كاه  یاد و اجارا درآ  عمل مرحله به تواند یم زمانی كاركنان ابتکاري يها تالش و ها یاستس

 برخای . كند فراهم را مناسب بستري و محیط ذیل، خصوصیات و ها یژگیو داشتن با بتواندها  نآ مطبوع

 :برشمرد گونه ینا توان یم را خصوصیات و ها یژگیو این از

 

 :فشرده و کامل رقابت -3-2-1

 ساازنده  و مثبات  رقابات  افاراد تاك   تاك  كه شود یم ایجاد خالقیت صورتی در كاري محیط یك در

 .باشند داشته

 

 :پویا و خوب فرهنگ -3-2-2

 بحاث  بساتري  چناین  در اسات  بادیهی . نادارد  مفهومی وقت اتالف پویا و خوب فرهنگ یك برپایه

 .گیرد یم شکل بهتر خالقیت، و رقابت

 

 :مدیران به دسترسی -3-2-3

 و برساانند  مادیر  گاوش  باه  واسطه بدون و مستقیم را خود نظرات و افکار بتوانند یراحت به كاركنان

 .نمایند ارائه را خود یشنهادهايپ

 

 :افراد به احترام -3-2-4

 خالق. در سازمان كنند رشد سازمان نیازهاي با همگام توانند یم كه یابند دست باور این به كاركنان

 .دارندها  آن جهش در مؤثري نقش نیز كیفیت يها گروه و شود یم انجام گروهیصورت  به كار

 

 :عمومی خدمات ارائه -3-2-5

 .است مردم آحاد رضایت جلب و جامعه نیاز به توجه نهایی هدف

 

 تغییار،  باه  میال  و انتقاادي  فکار  بروز ریسك، به تمایل خالقیت، حیث از فقیر سازمان یا محیط در

 مملاو  و اي یشهكل رفتارهاي درعمدتاً  باید را حالتی چنین آمدن پدید علت و یابد یم یتوجه قابل كاهش

 ابهاام  شاغلی،  یناامن گیر،وپا  دست مقررات  ي،كار محافظه روح كننده، ناكام هاي یابیارز ها، یتمحدود از

 .كرد جستجو باید خالق افراد به توجهی یب و هدف در
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 مدیریت - 3-3

 آن اصلی عامل و ضروریات از نوآوري و خالقیت كه عمومی روابط مثل ییها مجموعه در مدیریت نقش

 را ناوآوري  و خالقیات  استعداد و توانایی تواند یم مدیریت زیرا؛ است ساسح و مهم بسیار رود، یم شمار به

 مادیر  هنار  .شاود  حیااتی  امار  این مانع تواند یم او عملکرد و رفتار یا و كند تشویق و ترویج ایجاد، افراد در

 ریناد بیاف فضاایی  باید مدیر. خالق يها ذهن كردن پیدا و دیگران خالقیت از استفاده: از است عبارت خالق

 اسات  فضاایی  فضا این و كند تحریك خالقیت براي نیز هم را سازمان افراد و باشد خالق بتواند خودش كه

 .  [5] كند حل خودش را مشکلش یهركس تا كند یم اقتضاء و است دور به روزمره كار از كه

 

 تعریف کارآفرینی-4

 یاا  و كار ایجاد معنی كه است هگردید موجب كارآفرینی است، كلمه از يا ترجمه كه كارآفرینی واژه

 از تار  بااارزش  و تار  یعوسا  مفهاومی  داراي كاارآفرینی  كاه  ی. درحالشود برداشت این واژه از ییزا اشتغال

 جامعاه  در بیکاار  انساانی  نیروي تورم همچنین و مفهوم این ناصاحیح از برداشت این. است ییزا اشتغال

 آن توسعه براي كه هایی یاستس از شاده بسیاري جابمو ،(دانشاگاهیآموختگان  دانش بین در یژهو به)

 یای زا اشاتغال  جنباه  خصااوص، صارفاً   ایان در مسئوالن هاي یسخنران وها  بخشنامه در نیز واتخاذشده 

 .شود گرفته نظر در آن براي

هاا  و مانناد ساایر واژه   واردشاده كاه در ادبیاات مادیریت و اقتصااد      دو قرنواژه كارآفرینی بیش از 

ي هنوز تعریف عمومی درباره خود گرفته و از رشد تکاملی برخوردار بوده است. ولی را بهزیادي  تغییرات

ینی این است كه كارآفرینی كارآفرالمللی وجود ندارد. البته رایج و اشتباه از واژه  ینبینی در سطح كارآفر

 كند اما چنین نیست. یمكسی است كه ایجاد شغل 

 .اسات  گرفتاه  نشاأت  "شادن  متعهاد " معناي به (Entreprendre) نسويفرا كلمه از كارآفرینی واژه

 كاارآفرینی  و كاارآفرین  تشاریح  باه  خاود  اقتصاادي  هااي  یهنظر در كه بودند اولین كسانی اقتصاددانان

 عمال  و شاد  ترجماه  انگلیسای  زباان  در " میال  اساتوارت  جاان "توساط   1كاارآفرینی  پرداختند، واژه

 و مادیر  یزكنناده متما عامال  و دانسات  یم پذیري مخاطره و ، كنترلهدایت، نظارت شامل را 2كارآفرین

 گساترش  و ایجااد  امار  در مهام  پروساه  یاك  كاارآفرینی  .كارد  یم پذیري معرفی مخاطره را كارآفرینی

 كاه  مدیریت در یزآم بدعت، خالقانه، پرخطر هايفعالیت از است اي یزهآم كه است اقتصادي هاي یتفعال

 باازنگري  و بازساازي  ناوعی  كاارآفرینی  .است جاافتاده تأسیس تازه اقتصادي ايهبنگاه و هاشركت میان

 [.7] باشد یوكار م كسب مداوم توسعه و رشد جهت در كارآفرینی تجارب مداوم

_____________________________________________________________ 
1- Entrepreneurship 

2- Entrepreneur 
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 را آتای  آیناده، مشاکالت   بینای  یشپ و نیست یشدن حل دیروز يها حل راه باها  سازمان امروز مسائل

 تاا  باشاند  منعطف كافی قدر بهباید ها  . سازمانكرد اقدام آینده سازي پیش براي باید بلکه كند، ینم حل

 كارآفرینی یريگ شکل یاها  سازمان در جو كارآفرینی ایجاد. باشند ممکن شرایط تمام گوي پاسخ بتوانند

 هار  برايها  سازمان تا كند یم كمك نیز و آورندبه دست  را یريپذ انعطاف این تا كند یم كمك سازمانی

 در اصالی  نیاروي . شاود  نهادیناه  سازمان در خالقیت تا كند یم كمك و داشته باشند ایده یك یوضعیت

 نشاان  مهام  ایان . است سازمانی رهبري و خلق نوآوري، و ابتکار حیات، تجدید كارآفرینی سازمانی پس

 ینا تاأم ها  ساازمان  آینده تولیدات براي را اصلی اجزاي نیازهاي تواند یم سازمانی كارآفرینی كه دهد یم

 ایجااد  در هااي آموزشای   یات فعال پتانسایل  رده و نیازهاا  ،هاا  خواساته  اهاداف،  تشاخیص  بنابراین،. كند

 [.2]است  ضروري امري معاصر، يها سازمان در كارآفرینی استراتژي

 

 انواع کارآفرینی: -4-1

 كااه  بنادي  یمتقس ینتر . مهماست یگیريپ قابل اي ینهزم هر در كارآفرینانه رفتار و كارآفرینی اساساً،

 :از است عبارت استشده  ارائه از كارآفرینی

 

 :1مستقل یا فردی کارآفرینی -4-1-1

. رسااند  ثمار  باه  آزاد طور به را اي ینانهكارآفر فعالیت تا كند یم طی كارآفرین یك كه است فرایندي

 طریاق  از را آن گینمایناد  یاا  كناد  یم ایجاد را مستقلیوكار  كسب فردي كه است حالتی یگر،د عبارت به

 فرایناد،  ناوآوري، توساعه   بار  او تمركز و آورد یم دست به الزم و امکانات منابع بسیج و شناسایی فرصت

 .است جدید خدمات یا محصوالت ایجاد

 

 :2سازمانی درون یا سازمانی کارآفرینی -4-1-2

 كااه  اسات  ديفرآینا  و شاده  یستأسا  قابالً  كاه  اسات  ساازمانی  در كارآفرینانه رفتار پرورش شامل

 .شود یم ایجاد سازمان یك در كارآفرینانه فرهنگ خلق با فرآینادهاي نوآورانه یاا محصاوالت

امااور   در بتواننااد  اعضاا  تا سازد یم فراهم را محیطی سازمان، یا شركت یك كارآفرینی، نوع این در

 فرهنگای  ایجااد  طریق از نوآورانه فرآیندهاي یا خدمات محصوالت، آن، طی و مشاركت كنند كارآفرینی

 در ناوآوري  توسعه و گسترش براي تالش عنوان به تواند یم سازمانی دهند كارآفرینی ارائه را كارآفرینانه

 و ساازمان  باراي  تاازگی  وافازوده   ارزش كاه  اسات  ناوآوري فراینادي  . شود تعریف نامطمئن محیط یك

_____________________________________________________________ 
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2- intrapreneurship 
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 جدیاد  خادمات  و محصوالت ،ها حل هراها،  یهرو گسترش و توسعه طریق از و مشتریانش كنندگان ینتأم

 باه  ساازمان كاارآفرین   اساسای  وظاایف  فرآیناد،  این در. كند یم ایجاد تجارت جدید يها روش عالوه به

 و مناابع  از يباردار  بهاره  و كاردن  تنظایم  جدیاد،  يها فرصت كردن ارزیابی بوروكراسی، كشیدن چالش

 ایجااد  به سازمانی، كارآفرینان نوآوري دفرآین مدیریت ،هست جلو سمت به نوآوري دادن فرایند حركت

 داناش  و جدیاد  باازار  ایجااد  دو، هار  بار  ناوآوري . شاد  مناتج خواهاد   ساازمان  باراي  يتر بزرگ مزایاي

 يا . پارهاست ریسك یك جا هر در سازمانی كارآفرینی شروع .[11شد ] خواهد منجر جدید تکنولوژیکی

 مادیران . باالست بسیار بزرگ هاي یتموفق احتمال د،شو آغازگر اگر اما استكنترل  قابل و كوچك اوقات

 اصالی در  نیاروي . كنناد  راحتی احساسداده  رخ نتایج و آمده وجود به اطمینان ایده، و باهدف سرعت به

 كاه  دهد یم نشان مهم ین. ااست سازمانی رهبري و خلق نوآوري، و ابتکار حیات، تجدید كارآفرینی پس

؛ كناد  تاأمین هاا   ساازمان  ي یناده آ تولیادات  باراي  را اصلی اجزاي یازهايتواند ن یم سازمانی كارآفرینی

 اساتراتژي  تاألیف  در آموزشی هاي یتفعالپتانسیل  ي رده و نیازها ،ها خواسته اهداف، تشخیص بنابراین،

 [.2]است  ضروري امري معاصر، يها سازمان در كارآفرینی
 

 1شرکتی کارآفرینی -4-1-3

 تمااام  و شاوند  تشاویق  كاارآفرینی  باه  آن افاراد  همه تا كند یم یط شركت یك كه است فرایندي

 ایان  در. یرناد پذ انجاام  شركت در راحت و سریع مستمر، طور به گروهی و كارآفرینانه فردي هاي یتفعال

 .كند یم یفهوظ انجام نقش كارآفرین در كاركنان از یاك هر فرایند
 

 2اجتماعی کارآفرینی -4-1-4

 ایاان  كاه  اسات  یرانتفااعی غ يهاا  سازمان شامل كه است نوظهوري زمینه یك اجتماعی كارآفرینی

 باراي  كاه  غیرانتفااعی  يهاا  سازمان دهند، یم یاري انتفاعی يوكارها كسب در شروع را افارادها  سازمان

 خالقاناه  گوناة  باه  دساترس  در منابع از كنند یم ایجاد ارزش اقتصادي یشان،ها برنامه نقادینگی ایجااد

 .[13] كنند یم استفاده اجتماعی تموضوعا براي
 

 3المللی بین کارآفرینی-4-1-5

 شاامل  فرایناد  ایان . شود یم اطالق ملی مرزهاي فراسوي در اقتصادي هاي یتفعال هدایت فرایند به

 آگهای  چااپ  درخواسات  یساادگ  باه  كاري یا دیگر، كشور در فروش دفتر مجوز، افتتاح صدور صادرات،

 .است دیگر زبانی به و پر تیتراژ يا زنامهرو هاي یآگه ستون در تجاري

_____________________________________________________________ 
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 1فنی کارآفرین -4-1-6

 اصااطالح  ایاان . شود یم گفته «یفن كارآفرین» آن به و شد ابداع اصطالح این قبل، سال دو حدود

 اساتفاده  آن از تایلناد  و ماالزي  در هام  حدودي تا و شود یم كاربرده به فعالصورت  به سنگاپور در اكثراً

 در. باشاند  یما  مهم بسیار سنگاپور اقتصادي رشد براي باال، فناوري با تأسیس تازه يها شركت .كنند یم

 یاك الزامااً   ممکان اسات   دارد باالیی مدیریتی هاي ییتوانا كه فردي و رهبران مدیران مورد خصوصیات

 .دهد انجام را مدیر یك كارهاي باشد قادر است ممکن رهبر یك گرچه نباشد، خوب رهبر

 

 ی کارآفرین:ها نسازما -4-2

 پایش  از اهاداف  وهاا   آرماان  سامت  به تعالی و رشد است رشد كارآفرین يها سازمان اساسی هدف

 اماا  دارد، پناداري  یارؤ و ییگرا آرمان بوي روزمرگی، از ي خستهها ذهن براي قدري شاید كه شده یینتع

 ماورد  را بشار  زنادگی  كند كاه  یم ایجاد امور در جهشیچنان  آن گاه ذهن، از دور اهداف وها  آرمان این

 ایان  كنناده  یانب ها یهرو همان زاللی به دنیا در كارآفرینی الگوهاي زندگی دهد، یم قرار خود جدي یرتأث

 .واقعیت هستند

 را خاود  خاص روش اجتماعی محیط هر بلکه باشد خاصی فیزیکی كار كارآفرینی، كه نداد ضرورتی

 در بتوانند افراد تمام آن در كه كند فراهم را محیطی تواند یم انهر سازم بنابراین؛ دارد كارآفرینی براي

 شناسایی زیر هاي یژگیو با توان یم را كارآفرین يها سازمان عموماً .كنند مشاركت كارآفرینی امور انجام

 :كرد

 ارزش خلق و تعالی و رشد به توجه -

 بازار در نوآورانه هاي یاستس از برخورداري -

 اش ناگفته نیازهاي و مشتري بر تمركز -

 تجاري فعالیت در مطرح مخاطرات و ها یسكر ارزیابی -

 بحران و شکست با رویارویی آمادگی -

 گرا. آرمان و استراتژي ،انداز چشم داراي انسانی نیروي از برخورداري -

 

 کارآفرینی: آموزش -4-3

 اولاین . اسات  پاذیر  پرورش و پذیر تقویت پذیر، آموزش امري كارآفرینی كه دهد یم نشان تحقیقات

 انگلایس،  آلماان،  كشاورهاي  دادناد،  انجاام  را هاایی  یتفعال كارآفرینی زمینه آموزش در كه كشورهایی

 هااي  یات فعال ینتار  گساترده  و ینتار  مهام  از یکای  باه  آماوزش كاارآفرینی   امروزه. بودند ژاپن و آمریکا

_____________________________________________________________ 
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 و آماوزش  تحات  يهاا  گاروه  گای ویژ هاا برحساب   دانشگاه ،1980 دهه طی. است شده یلتبد دانشگاهی

 عماومی  خصوصای و  يها سازمان براي را متعددي آموزشی يها برنامه ملی، و يا منطقه محلی، نیازهاي

 تشاویق  جهات  كاه  هاایی  یات فعال از را اي یاژه و هااي  یات حما نیاز  اروپایی يها اند. دولت نموده طراحی

 معناي به آموزش جامع تعریف یكبنا به  یطوركل به .[1] اند كرده ایجاد شود، یم بین جوانان كارآفرینی

 آیاد. اسااس   یما  دست به مطالعه و غیررسمی و رسمی تحصیالت راه از كه فکري است رشد و معلومات

. شاود ماؤثر   شغلشاان  در افاراد  عملکرد كند كمك تا كوشد یم سازمانی هر و یادگیري است بر آموزش

 يهاا  مهاارت  یاا هاا   نگارش  كاه  طریقی به است تتجربیا این بخشیدن به سازمان همانا آموزشی برنامه

 باراي هاا   ساازمان  توساط  كاه  است آموزش كوششی بنابراین،. بخشد بهبود و كرده متناسب را موردنیاز

 گیرد. یمصورت ها  آن اثربخشی افزایش خاطر به و یادگیري فرایند یقاز طر افراد رفتار تغییر

 يهاا  مهاارت  و آگااهی،  داناش  سطح رتقايادر جهت  كه است ییها كوشش و مساعی كلیه آموزش

 را و آناان  آیاد  عمال  باه  سازمان یك كاركنان در مطلوب رفتار ایجاد همچنین و شغلی و يا حرفه فنی،

 و معلوماات  انتقاال  كاركناان  آماوزش  از هادف . كند یم خود شغلی هاي یتمسئول و وظایف انجام آماده

 در دستاوردها این زیرا. نیست كارمندان ذهن در هآمد دست به نتایجانبار كردن  هدف،. محفوظات نیست

 ماداوم  جستجوي براي را انسان كه است آن صحیحوپرورش  . آموزشاست موجود ها كتابخانه وها  كتاب

 [.1كند ] مجهز جدید يها حل راه

 

 رابطه بین خالقیت و کارآفرینی سازمانی -5

 نظارات  و ناو  هااي  یشهاند بقا نیازمند برايها  سازمان همه گفت توان یم مطالعه ضرورت با رابطه در

 از را هاا  آن و شاوند  یما  دمیاده  ساازمان  كالباد  در روحای  همچون نظرات جدید و افکاراند.  تازه و بدیع

 جریاان  بایاد  موجاود،  وضع حفظ حتی و بقا، پیشرفت براي حاضر عصر در. دهند یم نجات فنا و نیستی

 شاود كاارآفرینی   جلاوگیري . )آن ناابودي  و ركاود  از تاا  دبخشای  تداوم سازمان در را و نوآوري نوجویی

 سااختار  باه  بخشایدن  دوبااره  حیااتی  و تفکراتشاان،  كاركنانداشتن  نگه پویا و فعال باعث نیز سازمانی

 [.16شود ] یسازمان م یمراتب سلسله

 

 گیری یجهنت -6

 دو گرفات هرچناد   انجام سازمانی كارآفرینی خالقانه و جو بین رابطه سنجش باهدف حاضر مطالعه

 یازي ر برناماه  وتأمل  نیازمند اما دارد قرار متوسط كاركنان باالتر از سازمانی كارآفرینی و خالقیت متغیر

 يا گونه به كشور فرهنگی و صنعتی، اقتصادي اجتماعی، شرایط زیرااست  راستا این در تر یحصحو  بیشتر

 مساائل . كناد  یما طلاب   را متفااوتی  و یاد جد يهاا  حال  راه و الگوهاا  و تنگناها، مشکالت حل كه است
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رقابات   وروزافزون  هاي یچیدگیپ افزایش و محیطی تحوالت پویاي به توجه با كشور كنونی يها سازمان

 بقایشاان  و حیاات  تاداوم  تضامین  بلکه براي نیست، یشدن حل گذشته هاي ياستراتژ و تدابیر شدید، با

 خادمات،  یاا  خلق محصاوالت  ابداع، نوآوري، به كه دهستن جدیدي يها روشو ها  حل راه یافتن نیازمند

 تاا بتوانناد   باشند منعطف كافی قدر به باید كنونی يها . سازمانبستگی دارد جدید يها روش و فرآیندها

شااکوفا   كاركناان در خالقیات ،ها سازمان شدن كارآفرینی پی باشند. در ممکن شرایط تمام پاسخگوي

 انساانی  نیاروي  .گاردد  یما  كاركناان  در بودن باارزش حس و نفس ادبهاعتم ایجاد باعث این كه شود یم

مراكز  وها  دانشگاه و رود یم شمار به توسعه عوامل ینتر مهم از یکی عنوان به كارآفرین و متخصص ماهر،

 از برخاورداري  صاورت  در جامعه، یازموردنانسانی  نیرويدهنده  پرورش و كننده ینتأم عنوان به آموزشی،

 از توانناد  یما  مادیران  و سازمان. نمایند ایفا یدرست به را خود نقش توانند یم و مناسب مدون ياه برنامه

 كاردن  محادود  يجاا  باه  مدیران پس. اساتفاده كنند ساازمان منافع جهت در كارآفرینان دستاوردهاي

 و خاالق  كاركناان  از و كنناد  مهیاا هاا   آن كاردن اساتعدادهاي  شاکوفا باراي را عرصاه بایاد كاركناان

 در دلیال  هماین  به. یابند دست سازمان مطلوب نتایج به تا معناوي شود و ماالی هاي یتحما كارآفرین

 كااه تواناایى   باشااد  داشااته  توانااایی  و مادبر مادیران باید پردازند یم ییزا اشتغال به كه ییها سازمان

 و تولیاد  گذشااته  روال بااازنگري  اابا  كناد،  تشویق و ترویج ایاجااد، افاراد در را ناوآورى و خاالقایات

 خاود  كاار  ي سارلوحه را  كاركنااان  فکاريها  تراوش طریاق از جدیاد خادمات و كاال و ها یشهاندافکار، 

 همچناین . شاود  ساازمان  باورهاااي مشاترک   جاازء  نهااادي  ارزش یاك عنوان به نوگرایی و دهند قرار

. دهناد  گساترش  ساازمان  در را كااه كاارآفرینی   دبیندیشان تادابیري بایاد سازمانی كاركنان و مدیران

 كااارآفرینی  گفات توان یم كلای گیري یجهنت یك عنوان بهبرگازاري  و كمیات باه توجاه يجا به یعنای

. گیرناد  یما  قاارار  مختلفاای  عواماال  تأثیر تحت كه هستند اي یچیدهپ هاي یدهپدخالقیات  و ساازمانی

 و اساات بلندمادت   و یاناه گرا واقاع  رویکاردي سیستماتیك، ،ها زمانسا درها  آن كردن بناابراین نهادینه

 .بود نخواهند مفید و كارساز و مقطعیمدت  كوتاه جزئای، رویکردهااي
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 چکیده

ی مفهاوم  بازشناسا باه بررسای و   « ارائاه مادل مفهاومی كاارآفرینی دانشاگاهی     » باهادف مقاله  ینا

ی دانشاگاهی پرداختاه   كاارآفرین هاي كلیادي   و مؤلفهی و شناسایی و استخراج ابعاد دانشگاه ینیكارآفر

هااي موردنیااز از    تحلیلی به روش گراندد تئاوري اسات. داده  -است. روش تحقیق كیفی از نوع توصیفی

ها، تركیبای   آوري گردید و با سنتز داده اي و مصاحبه باز جمع ي و تحلیل اسناد كتابخانهسند كاوطریق 

ی دانشگاهی، در قالب یك مدل مفهومی متناسب باا شارایط   كارآفریندي هاي كلی بهینه از ابعاد و مؤلفه

هاا،   یاد. مطاابق یافتاه   ارائاه گرد اجتماعی، فرهنگی و صنعتی حاكم بر فضاي آموزش عالی و دانشگاهی 

 ازیا ن شیپا كاه  هاا قارار دارناد     محرک یاملزومات ی دانشگاهی شامل سه بعد است. در بعد اول كارآفرین

 يبارا  هستند كه ها دهنده توسعهیا دوم توانمندسازها كنند. بعد  ی را فراهم میشگاهدان ینیكارآفرشروع 

است. این مادل درک   جیو نتا راتیتأثمتعلق به سوم بعد  تقویت شوند، دیبا یدانشگاه ینیتوسعه كارآفر

وامال  ی دانشاگاهی ارائاه كارده و ع   كاارآفرین دهنده  هاي توسعه یتفعالنیازها و  مطلوبی از عوامل و پیش

 یر( و مزایااي تاأث ینی، كاارآفر  ،پاژوهش ، )آماوزش مأموریات آماوزش عاالی    چهاار  موفقیات در   یديكل

 نماید. را به مدیران و ذینفعان آموزش عالی پیشنهاد می یدانشگاه ینیارآفركدر یرشدن درگ

 

 هاکلیدواژه

ات اجتمااعی  یرتاأث ی دانشاگاهی،  كاارآفرین ی، مدل مفهومی دانشگاه ینیكارآفری، آموزش عالنظام 

 ی دانشگاهی.كارآفرین
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 مقدمه -1

ها در  دانشگاه یناتوانچالش  ی،و جوامع اطالعات یبه جوامع صنعت یزمان با گذار از جوامع سنت هم

نوآورانه، ظهور مراكز  يها و پروژه حقیقاتت یمال ینمشکالت تأم ی،اجتماع يبه تقاضاها ییپاسخگو

جوانان و  يخودكارآمدچالش  [2ی ]ش عالدر آموز ینیثروت آفر[ ضرورت 1یب ]رق یعلم

در  یربناییز ییراتتغ یجادابه را  یآموزش عالو ذینفعان  یرانمد[ 3ی ]دانشگاه یالنالتحص فارغ

كه  یوییسنار [.4] داده استسوق  یندهافراو ها  روش ها، یت، مأمورها استراتژياهداف، ها و  گیري جهت

شده است،  سازي یادهو پ یها طراح چالش ینرفت از ا برون يبرا یشروپ یآموزش عال يها در نظام

بوده  آمیز یتموفق یاربس یشرو،پ يدر كشورها یکرد،رو ینا[. 5است ] 1یدانشگاه ینیكارآفر یمپارادا

افزوده  ثروت و ارزش یجادكالن و ا ياشتغال مؤثر، كسب درآمدها یجاداز ا یها حاك است و گزارش

با  MITدانشگاه  يدالر یلیونتر 4است. اقتصاد و درآمد  یترک دانشمش يها و پروژه یقاتاز تحق صلحا

 ینیثروت آفر یرانبرابر اقتصاد ا 8 كند و برابري می یتالیاا یعنیجهان  يكشور اقتصاد یندرآمد دهم

ها و  [ باعث پراكندگی دیدگاه6ی دانشگاهی ]كارآفرینحال تنوع و پیچیدگی موضوع  ینباادارد. 

توان در  و عینیت نمی وضوح بهكه  يطور به[ 7است ]ی دانشگاهی شده كارآفرینف شدن تعاری تکه تکه

رسد این موضوع نیاز به  یمآن دیدگاه واحدي مشاهده كرد. به نظر  ابعادها و  مورد مفاهیم و سازه

 [8دارد ]تحقیقات بیشتري 

ز اواخر قرن ی دانشگاهی به قرن هفدهم و مطالعات علمی و تجربی آن اكارآفرینظهور پدیده 

براي اولین بار در ژاپن آموزش و ترویج  1950[. در دهه 2هاي آمریکا شکل گرفت ] نوزدهم در دانشگاه

توسعه یافت. در ایران نیز مطابق اسناد ها  دانشگاهآموزشی و  مؤسساتدر سطح  یفرهنگ كارآفرین

با صنعت، آموزش تباط ارتوسعه و اسناد باالدستی آموزش عالی، ضرورت توجه به تقاضاي جامعه، 

عالقه به  یشباوجود افزا[. 13گذاران بوده است ] یاستس موردتوجهكارآفرینی و انجام تحقیقات كارآمد، 

هاي ایران در  هاي آن در دانشگاه ی و مؤلفهكارآفرینی دانشگاهی، عملکرد كارآفرینهاي  یتتوسعه فعال

نسبت به ابعاد و  یكافو بینش دانش كه  یناو با توجه به  [6است ] شده گزارشوضعیت بسیار ضعیفی 

ی دانشگاهی كارآفرینهاي موفق  [ استفاده از مدل8وجود ندارد ] یدانشگاه ینیكارآفري ها شاخص

ی همراه با شناسایی روابط فیتوصیافته با رویکردي سازگار ی، خالقانه و مفهوم[ و ارائه الگوهاي 14]

مدیران را توسعه داده  كیتفکر استراتژبیشتري ایجاد كرده و  رتیو بص نشیب، نگرشتواند  یممابین  فی

رو در این مقاله تالش شده است اجزا و عوامل  ینازا[. 15شود ] اي اثربخشراهبردهو منجر به توسعه 

ی دانشگاهی بازشناسی و تبیین و الگوي مفهومی مناسب با دانشگاه ایرانی ارائه گردد. هدف كارآفرین

است. روش تحقیق از نوع كیفی به روش « رائه مدل مفهومی كارآفرینی دانشگاهیا» پژوهش، ینااصلی 
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ي، ابتدا به بررسی پیشینه تحقیقات و مطالعه ادبیات ا كتابخانهتحلیلی و با تحلیل اسناد -توصیفی

 5هاي مطرح در  مدل ینآخری و بررسی و تحلیل دانشگاه ینیكارآفرمفهوم  یبازشناسو مرور و  موجود

ی دانشگاهی استخراج گردید و كارآفرینهاي كلیدي  ها، ابعاد و مؤلفه ر پرداخته شد و ویژگیسال اخی

هاي  یت متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی و صنعتی حاكم بر فضاي آموزش عالی و پتانسیلدرنها

 ی پیشنهادي ارائه گردید.دانشگاه ینیكارآفرهاي ایران مدل مفهومی  دانشگاه

 

 انی نظری و پیشینۀ تحقیقمروری بر مب -2

توجه به محیط اجتماعی  ، بدونتحقیقآموزش و ها عبارت از  تا چندي پیش رسالت اصلی دانشگاه

محور و  هاي اخیر و ظهور نیازهاي اقتصادي و توسعه دانش تحوالت دههزمان با  همو صنعتی بود اما 

منبع ي امروز يها و دانشگاه افتهییریتغ زیها ن دانشگاهو مأموریت نقش هاي اجتماعی،  اهمیت نقش

[ 9[ بوده و به موتور یا پمپ دانش ]4ي ]دانش و تکنولوژ ، توزیع و انتقالدیها در تول قدرت ملت

شده است و به  یمترساجتماعی توسعه اقتصادي و اند و رسالت جدیدي براي آموزش عالی در  شده یلتبد

انتظار  اي یندهطور فزا به .[10] استشده  یلها تحم موریت كارآفرینی به دانشگاهأماعتقاد اتزكوویتز 

 يو رشد اقتصاد يا منطقه يدر نوآور یمهم نقش سنتی خود، یفها، عالوه بر وظا كه دانشگاه رود یم

و  یدجد يها يفناور یديكل كننده ینتأم یكعنوان  به ها دانشگاه ید،جد كار یمتقس ینكنند، در ا یفاا

ها وارد فاز سوم در تحول  [. امروزه دانشگاه11شوند ] می شناخته املع یستمس یكعنوان  به ینهمچن

سازي تحقیقات و تعامل  هاي قبلی، به انتقال دانش و فناوري، تجاري اند و عالوه بر نقش نقش خود شده

[. پارادایم كارآفرینی دانشگاهی به علت نیاز آموزش عالی 12اند ] ورود كرده وكار كسببا صنعت و بازار 

هاي پرهزینه و تحقیقات، پاسخگویی به نیازهاي جامعه، صنعت و  ین مالی پروژهتأمیی و گرا یهسرمابه 

 [.13است ] گرفته شکلبازار و مشاركت در توسعه 

و هر  قرارگرفته استی موردبررسی مختلف يها یدگاهدكارآفرینی دانشگاهی از  ،موجود یاتادبدر 

مسلم است این است كه  آنچهاند.  از آن تأكید داشته نظران بر یك یا چند بعد خاص یك از صاحب

است كه به  یدياصطالح كل یك و مداوم یندفرآ یكبلکه  یست،واحد ن یدادرو یك یدانشگاه ینیكارآفر

 یقاتتحق یجنتا كردن تجاريبه  یدشان با ام یصنعت يها و شركا كه دانشگاه ییها یتها و فعال تالش

است كه  ینكارآفرینی دانشگاهی ا یفرض اصل یشپكند.  د، اشاره میدارن بر عهده علمی هیئت ياعضا

تواند نتایج  بوده و می يكاربرد ،شود یها انجام م در دانشگاهكه  یعلم یقاتتحق از يا گسترده یفط

دانشگاهی باهدف انتقال دانش  كارآفرینی .[16] كند یدتولثروت و درامد دانشگاه  يبراو  داشته يتجار

و  1یخارج یگرانبازیك از هر  يبرا ی،و اجتماع تصاديارزش اق یدتول يبرا یخارج یطمحه بدانشگاه از 
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طور فزاینده  ها در توسعه اقتصادي را به مشاركت دانشگاه[ و 17،8گیرد ] ي دانشگاه صورت میاعضا

 1يها آف یناسپ ها ازجمله وكار آغازشده توسط دانشگاه كسب یدانشگاه ینیكارآفر[. 18] آورد فراهم می

[ و كلیه 18] توسعه ملیو در دو زمینه انتقال فناوري  اهیهاي دانشگ تالش[، 19،20ی ]دانشگاه

، [7منجر شود ]منطقه  يتوسعه اقتصادكه به سوم دانشگاه  یتمأمورینی در راستاي كارآفر يها یتفعال

كلیه انه، كارآفرینهاي  از طریق فعالیتجوّ عمومی كارآفرینی و ایجاد توسعه محیط نوآورانه و دستیابی 

و  ها یتتمام فعال یمتنظ[، 21] سازي، خارج از وظایف عادي آموزشی و پژوهشی هاي تجاري فعالیت

 [،22] كشور یاجتماع يها یهسرما یششدن اقتصاد و افزا یو رقابتي نوآورجهت  یعناصر دانشگاه

[، 21ی ]پژوهش يها یدها یابیو بازاربا توسعه  ينهاد یا يو اعتبار فرد ذمنافع، نفو یشافزا يبرا یتالش

[، توسعه 2] ایجاد یك قرارداد اجتماعی و تعامل بین علم و صنعت از طریق ایجاد بنگاه توسط دانشگاه

هاي دانشگاهی و  نوآوري و خالقیت در نظام دانشگاهی، تجاري كردن دانش و استفاده از نتایج پژوهش

 ینو نظام نو یسازمان ینیكارآفر یاندو جر یتالق یندبرآ[، 23] ي در گسترش مرزهاي دانشنوار

 [.6] یدجد یو پژوهش یآموزش عال

هاي مبتنی بر دانشگاه، حمایت از  در شركت گذاري یههاي دانشگاه و صنعت، سرما همکاري

زمان اعضاي  هم یريكارگ هاي نوپا و به هاي در مرحله رشد مبتنی بر دانشگاه، تأسیس شركت شركت

 [24]ها  ها و شركت نشگاهدر دا علمی یئته

شامل  كه يطور دانش از دانشگاه به بازار به ابزاري جهت توسعه انتقالعنوان  به یدانشگاه یكارآفرین

 استفاده از ما»به  یدانشگاه یكارآفرین .استكنندگان  ینتأمو ذینفعان و  ینتمام مخاطب

 .[17ي ]نهاد یاو  یخصدرآمد ش یشافزا ياي برا حرفه . تخصصاشاره دارد« )دانشگاهیان(

 یقاتتحق از يا گسترده یفط یجاز نتا یاست كه برخ یناینی دانشگاهی كارآفردر  یاصل فرض یشپ

سازي  يتجاربوده و قابلیت  يكاربرد يها برنامهحامل توانند  شود می ها انجام می در دانشگاهكه  یعلم

عنوان  ها به دانشگاهگرایش كه در  ینا كنند. یدتول ها درآمد دانشگاه ینا يتوانند برا كه می يطور بهدارند 

 یدهدر قلب پد ینی است،آفر ارزشزایی و كند و عامل درآمد عمل می ینیكارآفر يها یتفعال یزوركاتال

 [.16قرار دارد ] یدانشگاه ینیكارآفر

 

 یدانشگاه ینیکارآفر یها مؤلفه و ابعاد ها، یژگیو -3

عملکرد و  يها یستمبهبود س يرا برا یمشخص یشگاهدان ینیكارآفر يها ( شاخص2015گومز )

هفت  یكرده است. او بر اساس روش پانل دلف ییها شناسا دانشگاه ینانهكارآفر هاي یتنظارت بر فعال

در  دانشگاهی ینیكارآفر يها و شاخص یندیکاتورهاكرد و ا ییشناسا یتورینگمان يبرا یديعامل كل
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و  ها یاستاند از: س عبارت یديكل یارهايمع یناست. ا كرده یمورد هركدام از عوامل را معرف

و  یداخل یراتوكار، تأث كسب هاي یتفعال ی،انسان یهمنابع و ابتکارات، سرما ي،سهم از فناور ها، ياستراتژ

 .[25ی ]خارج یراتتأث

 یفو هركدام را مفصل توص یفعامل توص 9را در  ینیكارآفر يها ( عوامل و مؤلفه2015) ینكل

 سازي يها، تجار چالش یی،راهنما یی،علم باز، پاسخگو ي،اند از: فناور عوامل عبارت ینست. اكرده ا

 .[26] انتقال فناوريانتقال،  ي،و فکر يمعنو یتاختراعات و مالک ي،علم و فناور يها و پارک یقاتتحق

دانشگاه یا  دهاي نامشهو ی دانشگاهی را وابسته به داراییكارآفرینفعالیت  هرگونه( 2016كابریتا )

انداز و  خود را مطابق با چشمهاي  افراد و شبکه يفکر هاي هیسرماباید ها  دانشگاهداند.  سرمایه فکري می

شناسایی نگرش لذا در این . بیانجامد خلق ارزشدهند تا به  و انتقال لیتبد جاد،یخود ا تیمأمور

ی كارآفرینو ارزش به خلق  يفکر هیسرماافزایش  يخاص برا هاي ياستراتژاتخاذ و  يفکر هاي سرمایه

 [4] دانشگاهی كمك خواهد كرد

توسعه و برجسته  گرانیعنوان باز به یاندانشگاههاي  ( به بررسی انگیزه2013) 1اردوش

ي دارند به این نتیجه رسید كه هدف انتقال تکنولوژدر  يدینقش كلیجادكنندگان مزیت رقابتی كه ا

ي خود هستند، ا حرفهدر اوج توسعه  ها آنچون  ست،ین مراتب سلسلهرتقا در ، اعلمی یئتهصریح اعضاي 

جامعه و توسعه محصول  كیخود به  دهیگسترش ای، اساس قاتیتحق قیگسترش دانش از طر بلکه

دكترا جویان دانش يبرا یشغل يها فرصتتضمین و  نیمحقق يبرا یدرآمد اضاف جادیای از طریق علم

 .[27] هاست آنهاي  انگیزه ترین یعشافرار مغزها، از  يریجلوگ يبرا

و  یریتساختار اثربخش مدشامل  یكارآفرینهاي  هاي آموزش مؤلفه (2012و همکاران ) یدیسکكِتی

ساختار همچنین  .را معرفی كردند يساز المللی ینروح نوآورانه و ب شده، یعتوز يها آموزش ةارائ یات،عمل

ی در آموزش عال ینیكارآفر يتحول راهبرد كنندۀ لیتسه عنوان بهینی را و فرهنگ كارآفر یسازمان

 [.6شناسایی نمودند ]

بر  یمثبت یرتأث یدانشگاه ینینشان داد كه كارآفر( 2012یوسف و همکاران ) قیتحقهاي  یافته

 یدانشگاه يتجار يها شركت نیهمچن ها داشته است. دانشگاه يو انتقال فناور قاتیتحق سازي يتجار

مطالعه  نیا بوده است. سازي يو توسعه تا تجار قیكامل تحق ندیشده در انجام فرآ گم يها از شکاف یکی

 يبرا یدانشگاه ینیكارآفر یو چارچوب سازمان ینیدر مورداستفاده از چارچوب كارآفر يشواهد

نشان داد كه  جینتا ارائه كرد. یدانشگاه ینیسطح كارآفر كیدر تحر یداخل طیمح ریسنجش تأث

 ،ینیكارآفر يو رفتار رهبر یتیریمد ستمیس ،یانسانمنابع  ،یسازمان فرهنگ كنترل، يها ستمیس

 [.28ی هستند ]دانشگاه ینیكارآفر يدیكل يها ییشگویپ
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 در ینیكارآفر یتذهن یك یجاددر ا رهبري يها ياستراتژ وها  سبك( تأثیر 2011یوسف و جیان )

 یجاد،ا، تغییر، نفوذ اعمال یقاز طر يدارزش اقتصا یجاداو  یدانشگاه ینیكارآفر ارتقاء يتالش برا

ی دانشگاهی را تبیین نمودند خارج دانشگاه كه منجر كارآفرینو در داخل  یسازمان ينوآور یا ينوساز

[29.] 

ی نیپنج بعد آموزش كارآفر، دانشگاه 27در  ینیآموزش كارآفر هاياریمع بامطالعه( 2008) 1هافمن

را  یابیارزهاي تبلیغاتی و  ی، فعالیتسازمانهاي  ، ویژگیآموزش، تنظیمات آموزش انداز شامل چشم

 [.30تبیین نمود ]

ی دانش كارآفرینو الزم است تکه شده  تکهی دانشگاهی كارآفرین یاتدب( ادعا كرده ا2007رترمال )

 او یكهدف،  ینا ا. بشود گذاران آماده یاستسهدایت و  یندهآ یقاتتحق یرمسدانشگاهی براي تعیین 

چهار حوزه معتبر در  مقاله 173دانشگاه شامل  ینیكارآفر یقاتتحق یاناز جر یقمع و دقجا یلتحل

هاي  ید، زمینهشركت جد یجاداي، دفاتر انتقال تکنولوژ يور بهرهیقاتی، تحقي ها دانشگاهشامل  عمده

 ینیكارآفر یايپو یندفرآ یفتوص يبرا یچارچوبي را تحلیل كرد و نوآور يها ازجمله شبکه یطی،مح

 [.7]یات ارائه نمود سنتز ادب يدانشگاه برمبنا

 ین،به اهداف دانشگاه كارآفر یابیدست يرا برا ینیمعمول در كارآفر ي( الگوها2004و هانن ) گیب

دفاتر  ةتوسع ینی،كارآفر يها آموزش ةچون: توسع یاند و در پژوهش خود بر عوامل مناسب ندانسته

 ةو توسع یقتحق یتآموزش مستمر، تقو ي،نوآور یندهايفرا از یتحما ي،و انتقال فنّاور ینیكارآفر

تعامل  ین،كارآفر يها یمت ةدانشگاه، توسع یدكردن اسات یردرگ ي،فکر یتاز مالک یتحما ی،دانشگاه

 [.6] اند كرده یدجانبه صنعت و دانشگاه تأك و تعامل همه یدو اسات یاندانشجو یاجتماع

 

 های کارآفرینی دانشگاهی مدل -4

به ی دانشگاهی كارآفریندرک بهتري از توان  می ها آن یسهمختلف و مقا يها مدل ررسی و مطالعهب اب

ی كارآفرینهاي  مدل .و استخراج كرد ییشناساآن را گر  مداخله یرهايها و متغ مؤلفه ،ابعادآورد و  دست

هاي  دهند و گزینه یی دانشگاهی را به ما نشان مكارآفرینهاي  اَشکال و تنوع فعالیت درواقعدانشگاهی 

ادامه در كنند.  تر رهنمون می دهند و ما را به ارائه الگوي مناسب بسیار متنوعی در اختیار ما قرار می

 است. شده ارائهاند،  پژوهش سازگارتر بوده باهدفهایی كه جدیدتر و  مدل
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 مدل بلوغ کارآفرینی دانشگاهی مارکوئرکیاگا -4-1

 ابدقیق و هدفمند كه متناسب  ياستراتژ یكبر  ،ها دانشگاهاغلب  یاهدانشگ ینیكارآفر يها یتفعال

جامع چارچوب  یك یازمندن یمؤسسات آموزش عالرو  ینازامتمركز نیست ، باشد یمحل شرایطو  یازهان

بدین منظور ماركوئركیاگا براي . ینی دانشگاهی را در برگیردكه ابعاد مختلف كارآفرو كافی هستند 

دانشگاهی، مدل بلوغ  ینیكارآفر يها یتفعال يراهنماالگوي و ی دانشگاهی رینسطح كارآف یصتشخ

شده كه در سه  یلتشکعامل  یزدهساز مدل این  است.ی دانشگاهی را طراحی و پیشنهاد داده كارآفرین

 ،منابع ی دانشگاهی از سه حوزه عوامل محتوایی،كارآفریناند. مطابق این مدل  شده يبند دستهبعد 

 شده است. یلتشکگاه دانش يیندهافرآ

 

 
 [11مدل بلوغ کارآفرینی دانشگاهی ]

 

 و الیاندو اکیس یدانشگاه ینیمدل کارآفر -4-2

و  عملکردیندي است كه بر اساس فرا یدگاهدی دانشگاهی، نیكارآفرهاي كارآمد  یکی از مدل

باعث  يچارچوب چندبعداین  شده است، توسعه داده و شنهادیپ ها سوم دانشگاه تیمأمورهاي  فعالیت

 شده است.ی دانشگاهی كارآفریندر عملکرد  تیشفاف شیافزا

ا عبور ب (ها یدهامسائل و ، یقاتتحق ،ها یشآزما، ها ، پروژهنیروي انسانیشامل ها ) يوروددر این مدل 

تمركز مزیت این مدل د. نشو می ها یبه خروج یلتبدسازي  يتجاري و نوآور یبانیپشتو با پنج مرحله از 

برجسته نمایانگر سهم مدل  ینا. است و دستاوردها یجنتااز  یرسان اطالع ها و و فعالیت هاروند بر یژهو

 یلامکان تحلاست و  يدر توسعه اقتصادي و نوآور یقتحق یس،گانه تدر سه یتانجام مأموردر ها  دانشگاه

دانشگاه را در  يدهد تا نقش محور اجازه می جامعه،به  كند و ینفعان را فراهم میذ يبرا یسهو مقا

 [.8درک كند ] و ایجاد شركتمشاغل تولید منطقه ازنظر  يو اقتصاد یتوسعه اجتماع

 زمینه هاي سازمانی 

 زمینه هاي صنعتی 

 سرمایه براي كارآفرینان 

 توسعه كاركنان در زمینه كارافرینی 

 حضور صنعت در توسعه برنامه درسی 

و  ها یاستس ی،سازمان یطراحیریت، مد یبانیشتي، پو استراتژ یتمأمور
 ینددانشگاه از فرا یتحما، شدن یالملل ینب ی،ینآموزش كارآفرقوانین، 

 فعالتدریس  یروش شناسسازي،  يتجار

محتوا
 

منابع
 

فرایندها
 

 نتایج

کارافرینی 

 دانشگاهی
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 یاو ال یکاندوس یدانشگاه ینیمدل کارآفر

 

 ی دانشگاهی گومزکارآفرینمدل مانیتورینگ  -4-3

عالقه دارند و آثار و نتایج  ،یدانشگاه ینیكارآفرهاي  فعالیتبه و بخش صنعت  اه ها و دانشگاه دولت

 یابیارز ی دانشگاهی وكارآفرینو پایش نظارت  يبرا یابزار خاصكنند ولی  مطلوب آن را درک می

سنجش  ستمیس كي یساز مدل( به ارائه و 2013. بر این اساس، گومز و همکارانش )دنآن ندار ییكارا

 جینتا وتحلیل یهو تجز هانظارت بر روند، ها استیستنظیم  باهدف یدانشگاه ینیارآفرعملکرد ك

 ریزي شده است. ی پیاجتماعیرات تأثو رویکرد بر منابع  یمبتنپرداختند. این مدل بر اساس دو رویکرد 

 

 
 [25] دانشگاهی کارآفرینیمانیتورینگ  یچارچوب پیشنهاد

 

 

و توسعه  یدتول-4
خدمات و 

يساز يتجار  

يو اجرا یطراح -1  
ی،اساسیقات تحق  

،هدفمند اختراعات   
یاتیح ابتکارات  

ینانهكارآفر   

 یصتشخ-2
 درک و فرصت

مفهوم  یچیدگیپ
 نوآورانه

هاي سریعگام  -3  
يتوسعه فناور دستاوردها -5   

 و منافع

 ورودي خروجی

مسائل 
پژوهشی، 

افراد 
بااستعداد، 

 یممفاه
ی، اختراع
و  مسائل

،چالش ها  
هاي  آزمایشگاه
 یدهافناوري، 

نوآورانه يها  
 

 چرخه

 ینیکارآفر

 دانشگاهی

راهکارها و 
،ها لح اهر  

،تمصنوعا  
هاي اولیه، طرح  

يها شركت  
 یمهندسیشی، زا

ینانه، كارآفر
 يها پروژه

یقاتی،تحق  
 يها برنامه

، راهنما يكاربرد
ها استارتاپ  

 تاثیرات خارجی

 منابع و ابتکارات

 سرمایه انسانی

 تاثیرات داخلی

تکنولوژیدر  سهم ها و  سیاست  
ها استراتژی  

 اندازی راه فعالیت
پ وکار یا استارتا کسب

 ها
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ی كارآفرینبر نظارت شده است كه امکان  یلتشکبعد هفت گومز از  دانشگاهی وب كارآفرینیچارچ

شوند  هاي داخلی مربوط می چهار بعد ورودي كه به منابع و تواناییكند.  دانشگاهی را فراهم می

ه مبتنی . چهار ورودي اولیها، سهام تکنولوژي، منابع و ابتکارات، سرمایه انسانی( ها و استراتژي )سیاست

داخلی و و درآمد و ایجاد ثروت  وكار اندازي كسب فعالیت راه هبمربوط سه بعد خروجی بر منابع و 

ی دانشگاهی )اقتصادي و كارآفریناست و بر اساس رویکرد ارزیابی آثار و نتایج و تأثیرات  خارجی

 [.25است ] شده گرفتهیراقتصادي( در نظر غ

 

 وشی دانشگاهی اردکارآفرینمدل  -4-4

 ي آكادمیك كارآفرینانها یزهانگبررسی  و یخارج یطمح یفیبامطالعه ك( 2013) 1اردوش

و عوامل مؤثر بر  یدانشگاه ینیكارآفرسطح  یبررس يچارچوب برا یك یجادا يبرا اي ینهزمدانشگاهی، 

 است. یرعناصر ز كه شامل ارائه داد تحقق آن

 
 ی دانشگاهیتحقق کارآفرینمدل 

 ها اخصش ها مؤلفه ابعاد

 سطح فردی

 هاي شخصیتی ویژگی
 )نشر و استناد(سرآمدي علمی 

 ارشدیت

 ي وظایف، تحرکالگو ي،/تجاریصنعت يها ی، شبکهعلم يها شبکه سرمایه اجتماعی

 هاي كارآفرینانه یتفعال

 یوكار رسم آموزش كسب

 یاختراع قبل تجربه

 یقبل یصنعت همکاري

 نگرش به تضاد با دیدباز
 یمحرمانگهاي  یاستس

 انتشار یرتأخ

 سطح دانشگاهی

 TTOي، ادار یاست، هنجارهايمربوط به س مسائل

 انکوباتورها یقاتی،/ تحق یعلم يها پارک

 يا و منطقه یمل یطمح یخارج محیط

 دسترسی به سرمایه محیط بیرونی

 بودجه اولیه شروع یمال ینتأم

 ها خیریه

 یسك سرمایهر

 یدولت ياه كمك

 

_____________________________________________________________ 
1 Katalin Erdős 
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 ی دانشگاهی گیبکارآفرینالگوی  -4-5

ی دانشگاهی و ایجاد فهم و بینشی نسبت به كارآفرینهاي  استراتژيشناساندن  باهدف 1آالن گیب

آموزش عالی براي مدیرانی كه قادر به شناسایی و درک  مؤسساتی دانشگاهی در كارآفرینهاي  فعالیت

مفهومی از چهارچوب ی دانشگاهی نیستند، كارآفرین يها یتفعالها و  ياستراتژارتباط بین انتخاب 

كرده كه این مدل استدالل و ارائه نموده  یكاستراتژ یکردروی با دانشگاه ینیتوسعه كارآفرفرایند 

 يبرامدیران  یعمل ینی شده و راهنمايكارآفر يقو یكاستراتژ یريگ جهت یك توسعه تواند منجر به می

 باشد. به اهداف یابیدست

 ي، انتقالو استراتژ یحکمران یت،مأموری دانشگاهی شامل كارآفرینعوامل استراتژیکی ر این مدل د

خروجی و نتایج ینفعان است. ذ ینی و مشاركتكارآفر ، آموزششدن المللی ینبیبانی دانش، و پشت

 همیتیقاتی، اتحق ی، تعالیعال نوآوري صورت بهیك، استراتژ یکردروی با دانشگاه ینیتوسعه كارآفر

یادگیرنده  یفیت، سازمانك یی، تدریسدانشجو ، مشاغلدرآمد متنوع یري، جریانپذ رقابتیق، تحق

 [.31تبیین شده است ]

 

 چارچوب نظری و مدل مفهومی -5

ها، ابعاد و  ها و مدل و بررسی الگوها، نظریه ی دانشگاهیكارآفرینبا مرور پیشینه و ادبیات نظري 

ی كارآفرینهی استخراج و براي تدوین یك مدل بومی و الگوي ایرانی ی دانشگاكارآفرینهاي  مؤلفه

 است. شده ارائهي از این سوابق و استنادات ا خالصهدانشگاهی قابل استناد قرار گرفتند كه در جدول زیر 

_____________________________________________________________ 
1- Allan Gibb 
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 یکاستراتژ یکردروی با دانشگاه ینیتوسعه کارآفرمدل 

 

 هاد مدل مفهومیگیری و پیشن یجهنت -6

است، پس  منتشرشدهسال اخیر چاپ و  5بر اساس ادبیات نظري و پیشینه تحقیقات مرتبط كه در 

ی دانشگاهی به شکل زیر كارآفرینی دانشگاهی، مدل مفهومی كارآفریناز استخراج عوامل و ابعاد كلیدي 

 شود. پیشنهاد می

چهار  گرفتن در نظردانشگاهی با ی كارآفرینی مفهوم مدل پیشنهادي فوق با عنوان چارچوب

یر(، در سه سطح تنظیم و و تأث ينوآورینی، كارآفر ی،پژوهشی، آموزشیت )مأمور ها دانشگاهمأموریت 

نیازها را فراهم  یشپها قرار دارند. این ملزومات،  شده است. در سطح اول، ملزومات و محرک ینتدو

هستند. در سطح دوم عامل توانمندسازها و  ی دانشگاهی ضروريكارآفرینكنند و براي استارت  یم

ی دانشگاهی بعد از تولد آن كارآفرینو بلوغ  قرار دارند. این عوامل براي رشد و توسعه ها دهنده توسعه

 یاستراتژ یت ومامور 
 ي، حکومت، طراحیو استراتژ مأموریت
 یريگ ی، اندازهدانش ، سازمانسازمان

 دولت یمالی، اهرم عموم و ارزش یتعال

 یبانیپشت ل،انتقا
 دانش انتقال

سیاست مالکیت معنوي، 
هاي زایشی، مراكز  شركت

 رشد
و  پارک علم مشاركت

 یهو سرما فناوري، وام
 یعلم ینیي، كارآفرگذار

 ینفعانمشارکت ذ
 يا منطقه يها همکاري

 يتجارهمکاران 
 مشاركت كارآفرینان

 یالنفارغ التحص انگیزه
 یاجتماعمشاركت 

 شدن یالملل ینب
 فرهنگ ياشتراک گذار به

 یانو دانشجو كاركنانتحرک 
 شبکه یجادو ا مشاركت

 یخارج یسهايپرد توسعه
 تعهداتایجاد  يبرا سازماندهی

 ینیآفرآموزش کار
 ها یلپتانسكشف 
 اهداف دانشگاه اب پیوند

 محلی و تالش سازماندهی
 و توسعه كاركنان آموزش

 یسمتقابل پرد ابتکارات
 ییدانشجو يها از برنامه حمایت

 یتعالی، عال ينوآور
، قیتحق تیاهم، قاتیتحق

 انیجري، ریپذ رقابت
 مشاغل، درآمد متنوع

ت یفیكیی، دانشجو
 سازمان، سیتدر
 هندریادگی
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باید توسعه داده شوند. در سطح سوم تأثیرات و نتایج قابل حصول هستند. در این مرحله عالوه بر 

 هستند. توجه قابلنیز  ی دانشگاهیكارآفرینبینی  پیش رقابلیغدستاوردهاي مورد انتظار، تأثیرات 

 
 ها چارچوب نظری و پیشینه ابعاد و مؤلفه

 منبع ی دانشگاهیکارآفرینهای ارزیابی  شاخص ها مؤلفه ابعاد

 طیشرا

 ها نهیو زم

 یسازمان يها نهیزم. 1

 یصنعت يها نهیزم. 2

ي، آور فن حسطی، مال ینتأم، رساختیز ،یمال ینتأم ،يگذار قانون

 و توسعه قیتحق بودجه ،شرویپ يها بخش

ماركوئركیا

 (2017گا )

 منابع

 . سرمایه كارآفرینان1

 ینانه كاركنانكارآفر. توسعه 2

. نقش صنعت در توسعه 3

 برنامه درسی

 يها برنامه يبرا بودجه، نانهیكارآفر قاتیآموزش و تحق يبودجه برا

 جادیای، کیتکنولوژ انتقال، گذاري یهو سرما یمال ینتأم، نانهیكارآفر

مدیره،  یئتدر ه مشاركت، نانهیكارآفر آموزشی، شیزا يها شركت

 مهمان استادان، لودر توسعه و تح مشاركت

ماركوئركیا

 (2017گا )

 روندها

و 

 ها تیفعال

 يو استراتژ یتمأمور. 1

 تیریمد یبانیپشت. 2

 یسازمان یطراح. 3

 ها استیس. 4

 ینیكارآفر. 5

 التیتحص. 6

 ینیكارآفر ندیفرآ یبانیپشت. 7

 فعال یآموزش يها روش. 8

 شدن المللی ینب. 9

مرتبط  ياستراتژ ،يمربوط به انتقال فناور ياهداف، استراتژ ت،یمأمور

نظارت،  جینتا نانه،یكارآفر يوكار، استراتژ كسب یدانشگاه يبا همکار

ستور در د شهیهم ،ینیدرآمد حاصل از كارآفر ،ینیاز كارآفر یبانیپشت

 ،گیري یمآموزش و پژوهش، عدم تمركز در تصم نیكار بودن، ارتباط ب

 ،يمربوط به انتقال فناور يها استیدرآمد، س ن،ییساختار رو به پا

 گذاري یاستس ،یدانشگاه يتجار يمرتبط به همکار هاي یاستس

 نان،یكارآفر يبرنامه برا نانه،یكارآفر یبرنامه درس ،یشیزا يها شركت

ها، توسعه طرح  فرصت ییشناسا ،ینیدر مورد كارآفر یهپژوهش، آگا

از  یادگرفتن ،یتوسعه مواد آموزش ،یشیزا يها شركت جادیوكار، ا كسب

شده،  اسناد به اشتراک گذاشته نان،یانجام دادن، مشاركت كارآفر قیطر

 پژوهش، درآمد

ماركوئركیا

 (2017گا )

ها  توانایی

 و منابع

 ها يها و استراتژ استی. س1

 يتکنولوژدر . سهم 2

 . منابع و ابتکارات3

 یانسان ي یه. سرما4

 ي وانتقال تکنولوژبازدارنده  اكننده ی یقتشو يها استیس. 1

 یبانیپشتو ها  ياستراتژ، نحوه اجراي سهامداران

نظارت بر و  وكار كسب يها فرصت و نمونه كارها. ارزیابی و پایش 2

 ها و تولیدات فناورانه نمونه يها یژگیو

ها، تعداد  استارتاپ از تیحمااز آن در  نهیو استفاده به یمنابع سازمان. 3

 یتیحما يها توسعه طرح يبرا يمنابع اقتصاد ،كارمندان باتجربه

 (رهی)آموزش، مشاوره و غ

 هاي فکري و ارتباطی ، استعدادها، سرمایهبالقوه نانیكارآفر. 4

 گومزگراس

(2013) 

 آثار

 و

 نتایج

 و

 یراتتأث

 يانداز راه تیال. فع1

 یداخل یرات. تأث2

 یخارج یرات. تأث3

دانشگاه ازلحاظ  يابتکار يها تینظارت بر عملکرد فعالي ها شاخص. 1

ها،  استارتاپ يها یژگیمشاركت و و یجادشده،ا دیجد يها سازمان

 ها استارتاپاز  تیحماو میزان منابع  ییكارا یريگ اندازه هاي شاخص

 طیدر شرا یداخل یراتو نظارت بر تأث یريگ اندازه هاي شاخص. 2

 یجامعه دانشگاه يشغل برا جادیو ا یمال-ياقتصاد

ي ها تیفعال ریتأث ،شاخص اعتماد و اطمینان اجتماعی به دانشگاه .3

ی، و اجتماع يمشاركت در توسعه اقتصاددانشگاه در جامعه، 

 اشتغال ی، شاخصناخالص داخل دیكمك به تول يها شاخص

 گومزگراس

(2013) 
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سطح 

 يفرد

و  یتیشخص يها یژگیو

ی، اجتماع هیسرماي، ا حرفه

، نانهیو آموزش كارآفر ها یتفعال

 باز یدبه تضاد باد نگرش

 يها شبکهی، علم يها شبکه، تیارشد، )نشر و استناد( یعلم يسرآمد

ی، وكار رسم كسب آموزش، تحرک، فیوظا يالگوي، / تجار یصنعت

ی، محرمانگ يها استیسی، قبل یصنعت يهمکاری، اختراع قبل تجربه

 انتشار یرتأخ

 اردوش

(2013) 

 سطح

 یدانشگاه

ها، فرهنگ و هنجارها،  سیاست

 هاي فنی ها، زیرساخت فعالیت

 يادار يهنجارهاها،  استیسها و  یمش خط

ی، مراكز رشد و قاتیتحق یعلم يها پارک، TTOمراكز انتقال تکنولوژي 

 يا و منطقه یمل، قلمرو انکوباتورها

 اردوش

(2013) 

 طیمح

 یرونیب
 دسترسی به سرمایه

 ها پروژه شروع هیبودجه اول یمال ینتأم

 ینریخهاي  كمك

 پذیر یسكر هیسرماوجود 

 یدولت يها كمك

 اردوش

(2013) 

ابعاد 

سنجش 

ی كارآفرین

 دانشگاهی

 يو استراتژ یحکمران ،یتمأمور

 يو استراتژ تیمأمور

 حکومت

 سازمان یطراح

 یدانش سازمان

 یو ارزش عموم یتعال یريگ ازهاند

 دولت یمال اهرم

 گیب

(2013) 

 

 یبانیدانش، تبادل و پشت انتقال

 مراكزی، شیزا يها شركتي، معنو تیمالک يها استیس، دانش انتقال

 ینیكارآفرگذاري،  یهو سرما وامي، پارک علم و فناور مشاركت، رشد

 یعلم

 گیب

(2013) 

 
 نفعانیذ مشاركت

، نانیكارآفر مشاركتي، تجار همکارانی، و محل يا منطقه يها يهمکار

 یاجتماع مشاركتیالن، التحص فارغ زهیانگ

 گیب

(2013) 

 

 شدن المللی ینب

و  مشاركت، انیكاركنان و دانشجو تحرک، فرهنگ يگذار اشتراک به

 جادیا يبرا یده سازمانی، خارج هاي یسپرد توسعه، شبکه جادیا

 تعهدات

 گیب

(2013) 

 
 ینیفركارآ آموزش

ی، و تالش محل یده سازمان، با اهداف دانشگاه وندیپ، ها لیپتانس كشف

 ییدانشجو يها از برنامه تیحما، ابتکارات، و توسعه كاركنان آموزش

 گیب

(2013) 

ابعاد 

ینی كارآفر

 دانشگاهی

سطح فردي، دانشگاهی، 

 اجتماعی

قراردادها /  از؛یحق امت ؛یمجوز ده ؛یشیزا يها شركت ؛یعموم

 يها ها؛ شركت ها / تحرک ها/ آموزش ی/ مشاوره؛ دسترس قاتیتحق

 یشیزا

 گریمالدي

(2011) 
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 مدل مفهومی کارآفرینی دانشگاهی )پیشنهادی محقق(

 

كند تا عوامل و  یمكمك  ها دانشگاهگیرندگان، رهبران آموزش عالی و مدیران  این مدل به تصمیم

 دهنده توسعههاي توانمندساز و  یتفعالها را درک كنند،  عوامل و زیرساخت و یگرانباز ،نیازها یشپ

 كسب نمایند. ی دانشگاهی را شناسایی كنند و از تأثیرات درونی و بیرونی آگاهی بیشتريكارآفرین

و  است شده مشخص یدانشگاه ینیكارآفرسطح از مرتبط با هر  یتموفق یديعوامل كلدر این مدل 

 است. شده دادهي دانشگاهیان و جامعه نشان برا یدانشگاه ینیدر كارآفردرگیر شدن  يیامزا
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ت
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 نهادسازی

 رضایت مندی

ک
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م
 

ی
رون

 بی
ی

ها
 

ک
حر

م
 

ی
رون

 د
ی

ها
 

ها ماموریت و استراتژی  

ی دانشگاهیکارآفرینفرهنگ  تامین منابع مالی  

 ساختار کارآفرینانه

 فناوری اطالعات

 مدیریت، رهبری، حمایت

 سرمایه انسانی/ایده، ابتکار و اختراع

 منابع/ تامین مالی

ها زیرساخت  

 سیاست های کالن و اسناد باالدستی

 قوانین حفظ حقوق معنوی

کنندگان تامین کنندگان، متحدان، مشارکت  

 بازیگران/ ذینفعان

های کارآفرینی و فعالیت ها رنامهب  

ی کارآفرینپیاده سازی اشکال مختلف 
 دانشگاهی

ها کننده ها و تسهیل شتاب دهنده  

آپ ستارتا  

 ترویج و توسعه کیفی آموزش

 بین المللی شدن

 کارآموزی

سازی شبکه  

 تقویت روابط

 تحقیقات کاربردی

 انگیزش و پاداش

 کیفیت بخشی

ها/  )در قوانین/استراتژیتغییر 

 (ها/فرایندها رویکردها/نگرش
 

 درامدزایی

 

 توانمندسازها، توسعه دهنده ها

 

 ها ملزومات و محرک
 

 ر و نتایجآثا

 افزایش نوآوری

 انسجام و دلبستگی

 توسعه کارکنان

 ارزش آفرینی

ای توسعه ملی و منطقه  

آفرینی ثروت  

اعتماد و اطمینان 

 اجتماعی

 رشد تولید ناخالص ملی

 تولید و توسعه علم

 محیط بیرونی / جهانی شدن
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 چکیده

شاود،   یمییر و تحول سریع دانش است. هر پنج سال و نیم حجم دانش دو برابر عصر حاضر، عصر تغ

یاك دارایای و    عناوان  باه كه عمر متوسط آن كمتر از چهار سال است. در چنین شرایطی دانش  یدرحال

شود كه نیازمند مدیریت است. با توجه به شرایط فاوق اگار رقابات     یممنبع ارزشمند استراتژیك مطرح 

یك مزیت رقابتی در اقتصاد  عنوان بهر بازارهاي جهان را نیز اضافه نمایید، اهمیت دانش شدید موجود د

اي اهمیت  یندهفزا طور بهروست كه نقش و جایگاه كارآفرینان  ینازاشود.  یم دوچندانكنونی  محور دانش

د دارد و ایان  دیگر ارتباط مستقیمی بین پیشرفت فناوري و توسعه كاارآفرینی وجاو   یانب بهكند.  یمپیدا 

تبیاین   باراي  اي رشاته  یاان م يهاا  رشته و ها یتفعال گردد. یماي میسر  رشته یانمامر از طریق مطالعات 

 هاا  یات فعالرود و از طریق این  یم كار به آموزشی و پژوهشی علمی، هاي یتفعال از متنوعی و وسیع سطح

مشاکالتی كاه در سار راه مطالعاات      و هاا  چاالش بنابراین الزم است ؛ یابد یماست كه كارآفرینی توسعه 

 آموختگاان  داناش تا زمینه براي توسعه كاارآفرینی   شده ییشناساوجود دارد  ها دانشگاهاي در  رشته یانم

 مساعد گردد.

 

 ها یدواژهکل

 اي، كارآفرینی، توسعه. رشته یانممطالعات 
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 مقدمه -1

آید. ایان اكوسیساتم    یم به وجودی یك اكوسیستم كارآفرینی، براي مزیت اجتماع عنوان بهدانشگاه، 

تواند با بازیگران خارجی زیادي تعامل داشته باشد. كارآفرینی در دانشگاه سبب انتقاال   یمبا مرزهاي باز 

 عناوان  باه و كارآفرین  ]1[شود یمسازي  يتجارهاي  یتفعالنتایج تحقیقات دانشگاهی به جامعه از طریق 

هااي تجااري در    یات موفقاري باوده و كارآفریناان پیشاگامان    سنبل و نماد تالش و موفقیت در امور تج

در ناوآوري و ظرفیات    هاا  آن، نیاروي  هاا  فرصتیري از گ بهرهدر  ها آنشوند. توانایی  یمجامعه محسوب 

سانجیده   هاا  آنیله وسا  باه معیارهاایی هساتند كاه كاارآفرین ناوین       عناوان  باه در قبال موفقیات   ها آن

ي اقتصاادي، محیطای و   هاا  ارزشیرناده  دربرگدهاد كاارآفرینی    یما . مطالعات اخیار نشاان   ]2[شود یم

  .]3[اجتماعی است 

معتقد هستند كارآفرینی باید فراتر از مباحاث اقتصاادي باشاد و مبتنای بار       (2002) 1اگرچه گیب

 .] 4[اي با نگرش گروهی جامعه باشد رشته یانمتر  یعوسمفهوم 

تارین دساتاوردهاي    مهام  ازجملاه وین ساازمانی  یك بینش، فرهنگ و رویکرد نا  عنوان بهكارآفرینی 

اي علوم اقتصادي، اجتماعی، مدیریتی، روانشناسی در چند دهه گذشته است كاه از ابتادا در    رشته یانم

جادي   موردتوجاه هااي اجتمااعی و خادماتی     هاي تولیدي و صنعتی و سپس در ساایر ساازمان   سازمان

در ایجااد   هاا  ساازمان اماا بسایاري از   ؛ ] 5[ اسات  هقرارگرفتا گذاران كلیه كشورها  یاستسدولتمردان و 

محیطی براي كارآفرینی ناتوان هستند. كارآفرینان مجبور هستند تا موفقیت را در میان افارادي بیابناد   

بناابراین  ؛ را شااهد باشاند   هاا  آنخواهناد موفقیات    كمك كنند یا واقعاً نمای  ها آنكه حاضر نیستند به 

هااي كاارآفرینی ساازمانی بادون حمایات       رادي هستند كه اغلب در فعالیتاف ها سازمانكارآفرینان این 

توانناد خاود را باا     دهناد، نمای   كه به كاارآفرینی بهاا نمای    ییها سازمان. ] 6[سازمانشان درگیر هستند 

و ایان   ،] 7[رودارند، عااجز هساتند   شیاي كه پ دهیهمسو كنند و در حل مشکالت عد یطیمح راتییتغ

 دوچندان كرده است.را  اي رشته یانمتوجه به مطالعات  امر اهمیت و ضرورت

طلبد. افرادي كه  یممحققان بر این اعتقادند حل مشکالت پیچیده، مشاركت چندین رشته علمی را 

توانند بر یك مسایر خااص تکیاه كنناد. محققاان آیناده بایاد باه          ینمكنند  یمبرخورد  ها چالشبا این 

 عالی، آموزش هاي پژوهی یندهآ اساس بر .] 8[اي خاصی مجهز شوند ه یشناس روشو  ، اطالعاتها مهارت

 بیشاتري  سرعت با روند این اجتماعی، و علمی محیط دانشگاه با سازگاري راستاي در شود یم بینی یشپ

اي در مطالعات علمی در آینده نه یك انتخااب كاه یاك اجباار و      رشته یانمیري گ جهت. ] 9[یابد  تداوم

ي نوپدید معرفتی بشار یاا پاساخگویی باه نیازهااي      ها حفرهو  ها شکافیعنی پر كردن ؛ الزام خواهد بود

_____________________________________________________________ 
1- Allan Gibb 
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ي باراي دانشامندان و   ا چااره تار، راه   بخاش  یترضاا مزمن یا نوظهور جوامع انسانی به شکل كارآمدتر و 

 .] 10[گذارد  ینمپژوهندگان باقی 

شاکالت هار جامعاه ضاروري     اي براي خلق دانش جدیاد و رفاع م   رشته یانممطالعات  كه یآنجائاز 

، مسیر توساعه كاارآفرینی را   1اي رشته یانمي مطالعات ها چالشاست، این مقاله تالش دارد با شناسایی 

 و مراكز آموزشی هموار سازد. ها دانشگاهدر 
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ان دو یاا چناد رشاته علمای     اي در هر مطالعه یا گروه مطالعاتی بر عهده محققا  رشته یانممطالعات 

اي به معناي حل مشکالت و جواب به  رشته یانممطالعات  (1990) 2. به اعتقاد كلین] 11[متفاوت است 

(، 2005. دانشاکده ملای علاوم )   ] 12[تاوان باه آن رساید    ینمی است كه از یك روش یا رویکرد سؤاالت

 -كناد  یما ین مطالعات انسانی تعریف تر بخش الهامیکی از مولدترین و  عنوان بهاي را  رشته یانممطالعات 

شاود   یما سازد كه منجر باه داناش جدیاد     یمبه این معنا كه چارچوبی براي مباحثه و ارتباطات فراهم 

]13[. 

 ماوازات  باه رشاته   آماوزش موضاوعات بیشاتر از یاك    ) يا چندرشاته اي با رویکرد  رشته یانمرویکرد 

خاورد(، متفااوت    یمرشته با موضوع دیگري پیوند  ی كه یكاي )جای رشته ینبي دیگر( و رویکرد ها رشته

دهد تا  یماي فراتر از این دو رویکرد است به این صورت كه به دانشجویان اجازه  رشته یانماست. رویکرد 

را براي هدف نهاایی تركیاب كنناد.     ها رشتهو  ي متفاوت را ببینند، كار گروهی انجام دهنداندازها چشم

اي بهتارین شایوه    رشته یانم"آموزش تیمی"كنند كه تکنیك  یماي بحث  رشته یانمبسیاري از محققان 

 . ]14[براي پیشرفت دانشجویان است

ي براي ارتقاي نوآوري و كاارآفرینی و حال مشاکالت یاك     ا تازهاي باب  رشته یانماگرچه مطالعات  

ویساندگان عوامال متعاددي    ي در سر راه آن وجاود دارد. برخای ن  ا عمدهاست، اما موانع  بازكردهجامعه 

 . برخی از این موانع به شرح زیر هستند:اند كردهاي شناسایی  رشته یانمبراي شکست مطالعات 

رشته علمی را شناسایی كرد كه بسیاري از این  8530بیش از  (1995ساختار دانشگاه: كالرک ) -

اي  رشاته  یاان ماحادي یاا   ي امروزي، مشاركت باین و ها دانشگاهبسیار تخصصی هستند. ساختار  ها رشته

دانشاگاهی اسات.    مؤسساات ی ده سازمانكه مبناي  اند كرده، دانش را به اجزایی تقسیم ها رشتهندارند. 

 بااهم ي جدیاد  هاا  رشاته و واحدها براي تخصیص منابع بیشتر و تادوین   ها دانشکدهاین امر سبب شده 

_____________________________________________________________ 
1- Interdisciplinary Research (IDR) 

2- Klein 
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آورناد. سااختار موجاود و     یماي روي  رشته یانمبه تصمیمات غیرمنطقی و ضد  ها دانشکدهرقابت كنند. 

 تواند این پیامدها را به همراه داشته باشد: یمعدم مشاركت بین واحدهاي دانشگاهی 

دیگار انتقاال دهناد     رشاته  باه  رشاته گیرناد را از یاك    یما دانشجویان قادر نیساتند آنچاه یااد     -

 ماؤثر  طور بهتوانند  ینمنند خوا یم، دانشجویانی كه درس محاسبات را در دانشکده ریاضی مثال عنوان به)

 ي فیزیك استفاده كنند(.ها كالساز این مفاهیم در 

ي پیشنهادي كه فراتار از مرزهااي رشاته    ها رشتهتجربه كافی براي توسعه و ارزیابی  ها دانشکده -

 خود هستند را ندارند.

و حتی عدم تمایال باه مشااركت ممکان      ي ذهنی، زبان مشترک و فرضیاتها مدلعدم تسهیم  -

مشاركتی یك وابستگی قوي با  گروهدر  كنندگان مشاركتكه  یدرحالآورد،  به وجودیی را ها چالشست ا

 .خوددارنداعضاي گروه 

ساختار حمایتی ندارند، بخصوص وقتای چناین مطالعااتی، علاوم اجتمااعی،       اي رشته یانممطالعات 

 كند. یمي دیگر را تلفیق ها حوزهعلوم انسانی و 

اي  رشاته  یاان ممانعی براي مطالعاات   عنوان بهاعظم ادبیات به بحث ارتباطات بخش  مانع ارتباطی:

شاوند، از نمادهااي    یما است. مقاالتی كه در مجالت یا كتب علمای مختلاف چااپ     شده دادهاختصاص 

كنناد كاه اغلاب     یما كنند یا واژگانی خاص براي توصیف اصطالحات خود اساتفاده   یممتفاوت استفاده 

ي دیگر یاد بگیرد تا قادر باشد ارتباط ها رشته. فرد مجبور است نمادها و واژگان را در نیستند انتقال قابل

ي هاا  رشاته ي مطالعاه  هاا  روشاي كار كند. باا تركیاب    رشته یانمبا مطالعات  مؤثر طور بهبرقرار سازد و 

 آید. یم به وجودمختلف، چالش ارتباطی 

اناد،   یدهد آموزشرشته خاص  در یك ها دانشگاهمی عل یئتهیباً تمام اعضاي تقرافتخار در رشته خود: 

 كنند. ینمرا خیلی ارزشمند تلقی  ها رشتهیجه سایر درنت

شود شامل تمایل به پاذیرش   یماي ظاهر  رشته یانمصفات شخصیتی كه در مطالعات  موانع فردی:

ه مباحاث  ي رهباري مناساب و عالقاه با    هاا  مهارتهاي جایگزین، توانایی یادگیري سریع،  یشناس روش

سه ویژگی را معرفی كردناد كاه ممکان اسات در موفقیات      ).2001و همکاران ) 1. آمابیلیهستجهانی 

و نگارش   ي مربوط به پروژهها مهارتي مشاركتی، ها مهارتاي اثرگذار باشد، شامل:  رشته یانممطالعات 

احتارام متقابال باه     اي شامل اعتماد، رشته یانمو انگیزش. سایر عناصر مهم براي مشاركت در مطالعات 

 هسات و توانایی و تمایل به تادوین زباان مشاترک    ها  رشتهسایر اعضاء، قدردانی، درک، احترام به سایر 

]15[. 

_____________________________________________________________ 
1- Amabilie 
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اي را در ماوارد زیار خالصاه     رشاته  یاان مي مواناع مطالعاات   ا مطالعاه  در (2012و همکاران ) 1ریپر

 :اند كرده

ارض در استفاده از اصاطالحات علمای و پیوناد    ي رقابت و تعها چالشاي كه شامل  رشته یانمموانع 

تواناد   یما . ایان فقادان درک متقابال    هستهاي علمی )مثل تحوالت اجتماعی و زیستی(  یمپاالدمیان 

اي  رشته یانمهاي  یتفعالمیان محققان شود و بنابراین مانع تعهد به  دوطرفهاغلب منجر به عدم احترام 

 .]16[گردد  یم

ي پاروژه،  هاا  گاروه اي یاا   رشاته  یاان مي ها برنامهمل تالش براي تجمیع مشکالت رسمی سازمان شا

ها، مفااهیم،   یدهاو تمایل جمعی جهت ایجاد  ي دیگرها رشتهدرخواست زمان براي یادگیري اصول اولیه 

اي نیاز چاالش    رشته یانمگذاري براي مطالعات  یهسرماباشد.  یمو نتایج جدید  ها داده، ها روشها،  یهنظر

 ست چون این مطالعات اغلب گران، پرخطر و نیاز به افق بلندمدت دارند.دیگري ا

اي است. عدم وجود چارچوب مفهومی كاه   رشته یانمی مانع دیگري در مطالعات شناخت روشچالش 

اي شافاف و گویاا جداسات. عادم      رشاته  یاان مساازي كناد، اغلاب از چاارچوب      یهفرضا پردازي و  یهنظر

ی ساخت  شاناخت  روش ازنظار اي را  رشاته  یانمي تحقیق، كار ها روشو  هاي مشترک یهروي از ا مجموعه

 كرده است.

در علاوم   ماهرشادن گذاري فردي نیازمند  یهسرماباشد.  اثرگذارتواند  یمچالش آخر بر خود محققان 

و سیساتم   اي، مشاکل كساب سارمایه    رشاته  یانمي ها پروژهمیان رشته است. افق بلندمدت بسیاري از 

در مجالت تخصصی( همه به فهرسات مشاکالت اضاافه     شده چاپهاي  حراف در یافتهتشخیص مسیر )ان

 كند. یم

از فقادان   اناد  عباارت دهاد   یما اي را گساترش   رشاته  یاان مموانع دیگري كه ساختارهاي مطالعاات  

هاا و   یشناسا  روشتفااوت در   اي، فقدان همکاري بین واحادي،  رشته یانمگذاري براي مطالعات  یهسرما

 اي معایبی دارد.   رشته یانمي. بسیاري از محققان دریافتند كه مطالعات ا تهرشهنجارهاي 

 .]14[معایبی مثل سردرگمی در تلفیق مطالب و صرف وقت زیاد براي آماده كردن برنامه آموزشای  

و غلباه بار تارس از     هاي متعارض، یافتن یك گروه فکاري  یشناس روشچیرگی در یك دانش و تصویب 

  .] 17[شود  یماي تلقی  رشته ینبشجویان در مطالعات ي دیگر دانها چالش

 18[یسمی براي حمایت از خلق، توزیع و ارزیابی دانش است مکانچالش دیگر در این زمینه، فقدان 

كه نیازمند مدیریت یاا   اند كردهاي معرفی  رشته یانمنیز موانعی براي مطالعات  .(2008) 2لیال و میگر .]

_____________________________________________________________ 
1- Riper 

2- Lyall & Meagher 
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اي،  رشاته  یاان ماز: اداره كاردن مسایر    اناد  عباارت خالصه این موانع  طور به. ] 19[یابی دقیق است  یبع

 اي.  رشته یانمو سرپرستی دانشجویان  اي رشته ینبي ها مشاركتمذاكره بر 

 

 ای در ارتقای کارآفرینی رشته یانمنقش مطالعات  -3

روي عواملی كه  نبهجا همهاست، توافق  شده شناختهاگرچه اهمیت كارآفرینی براي توسعه اقتصادي 

وجاود نتیجاه یاك     ینبااا . ] 20[دهد وجاود نادارد    یمكند یا تنزل  یمهاي كارآفرینی را تشدید  یتفعال

اي براي یادگیري كارآفرینی بسیار ضاروري اسات و اینکاه     رشته یانمهاي  یتفعالدهد  یمبررسی نشان 

هااي جدیاد    یاده ایر باراي  پاذ  انعطااف كافی  قدر بهخوب، شما  گروهاز ایده است. بدون یك  تر مهم گروه

  .]21[نخواهید بود 

اي كاه مبتنای بار مبادلاه و      رشاته  یاان مهاي  یطمحپرواضح است كه كارآفرینی و نوآوري از طریق 

 .]22[یابد  یمهاي متفاوت است، پرورش  یدگاهدها و  یدهاهمگرایی 

ارتقاي پشتکار دانشجویان،  ین روش برايتر اثربخشكنند كه  یممحققان در زمینه كارآفرینی بحث 

 شاان  تجربهو  ی مطالعات فرایند كارآفرینی است كه در آن دانشجویان از طریق فعالیت، تفکرده سازمان

ي مختلف را تلفیق كنند ها رشته، نیاز به خلق نسل جدید دانشجویانی كه درهرحال. ]23[گیرند  یمیاد 

از مرزهااي سانتی عباور     هاا  مهاارت زیرا این ؛ استاي كار كنند ضروري شده  رشته یانمي ها گروهو در 

اي وجاود   رشاته  یاان مي هاا  برنامهو مراكز تجاري براي  ها دولتو حمایت رو به رشدي از سوي  اند كرده

 . ]12[اقتصادي، اجتماعی و دولتی متمركز است  بلندمدتبر مشکالت  ها برنامهدارد كه این 

اي براي رقابت آینده ضروري است  رشته یانممطالعات دهد آمادگی و تحصیل در  یمها نشان  یبررس

اي باه   رشاته  یاان مي هاا  برناماه دهاد.   یمي مختلف علمی رخ ها رشتهزیرا خلق دانش و نوآوري در كنار 

و به دانشجویان توانایی بهتر براي كار باه شایوه مشاکل     كند یمي آموزشی بهتر كمك ها برنامهتضمین 

یی هاا  فرصات اي  رشاته  یاان مي ها برنامهدهد.  یمرا  ها رشتهتفکر میان و در همین حین توانایی  1مداري

یاژه در رابطاه باا تحقیقاات علاوم      و بهسازد،  یمبراي تقویت تعامل بین بخش تجاري و تحقیق را فراهم 

 . ] 12[انسانی و اجتماعی 

( معتقاد اسات كدگاذاري داناش در موضاوعات متفااوت منجار باه         2006) 2در این راساتا، هاانون  

 . ]24[شود  یمفرایند توسعه  عنوان بهكارآفرینی  3ي متقابلها رشتهیی براي مفاهیم ها الشچ

اي مرتبط با كارآفرینی است. از طریق برخی  رشته یانمي ها رشتهاز طرفی طراحی و عملیاتی كردن 

کالت شاده  و این امر سبب حل مش گرفته شکل، كارآفرینی واقعی ها دانشگاهاي در  رشته یانمي ها برنامه

_____________________________________________________________ 
1- problem-oriented way 
2- Hannon 

3- cross-disciplinary 
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ي رسامی باراي   ها رشتهبه  موردمطالعه. وقتی موضوع ]25[شود یمو مزایاي اجتماعی و اقتصادي كسب 

بناابراین آماوزش باراي    ؛ (2006شوند )هاانون،   یمسرشار از محتوا  آموزش تبدیل شود، این موضوعات

 .]26[ اشدفعالی با گوناگونی یا تنوع همراه ب طور بهیك ضرورت، باید  عنوان بهكارآفرین 

در ایان حاوزه    سؤاالتین تر مهمین و تر مشکلتر كنیم، یکی از  ینكارآفراینکه چگونه دانشجویان را 

تر شود، رویکرد یاادگیري در   ینكارآفراست. بسیاري از محققان ادعا دارند كه تنها روش براي اینکه فرد 

د دارد. تاوافقی باین محققاان    یادگیري در عمل، چه پاسخ احتماالی وجاو   سؤالاما بعد از ؛ است 1عمل

اي و تعامل با افاراد خاارج از    رشته یانمي ها گروهوجود دارد كه ایجاد فرصت به دانشجویان براي كار در 

 .]27[ هاست آنهاي كارآفرینی  یتقابلبراي توسعه  مؤثردانشگاه، روشی 

ه نگرانِا ادگیري كال  دهد توسعه كارآفرینی دانشجویان باید مبتنی بار یا   یمنتایج یك بررسی نشان  

یر اسات، جاایی كاه    پذ امکاني كوچك ها گروهاي باشد. این مهم از طریق انجام و انعکاس در  رشته یانم

طلباد. معماوالً دانشاجویان     یما ي جدید ها ارزشرا براي حل مشکل واقعی و ایجاد  جانبه همهمشاركت 

دهند. از طرفای، بایاد    یمرزیابی قرار مثبت دوست داشته و مورد ا صورت بهاي را  رشته یانمهاي  یتفعال

 . ]28[اي ایجاد شود  رشته یانمي ها برنامهو  ها پروژهو  اي ساخته شود رشته یانممحیط یادگیري 

اي ضارورت   رشاته  یاان م، ایجااد سااختارهاي   هاا  دانشاگاه بنابراین براي ارتقاي توسعه كارآفرینی در 

ي موجاود در سار   ها چالشاي موفق است كه بتواند  هرشت یانمیابد و زمانی یك سیستم در مطالعات  یم

 اي را از میان بردارد.  رشته یانمراه مطالعات 

 

 گیری یجهنت -4

روز در نظام آموزشی، توسعه كارآفرینی دانشجویان است. آموزش براي  موردبحثیکی از موضوعات 

. مطالعاات  ] 29[اي باشاد   تهرش یانممحیط یادگیري  برساختیك الزام باید مبتنی  عنوان بهكارآفرینی 

ي براي تشخیص تر مطلوبدر موقعیت  اند داشتهاي  رشته یانمدهد افرادي كه زمینه  یمكارآفرینی نشان 

گیرنادگان بایاد    یمتصام ی كاه  ساؤاالت . از طرفی، واضح است بسیاري از ] 30[ي نوآوري دارند ها فرصت

رو، نهادیناه سااختن كاارآفرینی در نظاام      یان زاا. ]3[اي ارتبااط دارد   رشاته  یانمپاسخ دهند به ماهیت 

آموزشی و ایجاد دسترسی بیشتر به آموزش كارآفرینی اولین قدم در راستاي ایجااد فرهناگ ناوآوري و    

 . ]32[ استي كارآفرین ها سازمانساختن موجی جدید از افراد و 

نظیار كاه    یبا ناوآوري   دهند تاا باا   یماجازه  ها رشتهبه  زمان هم طور بهاز طرفی، ساختارهاي جدید 

یافتاه و رشاد كنناد. ایان سااختارها ماوارد        توسعه، هاست رشتهحاصل ارتباطات و مشاركت باز با سایر 

ي دیگر را ها رشتهرا انتقال دهند و دانش  ها مهارتكند  یمتکراري را حذف كرده و به دانشجویان كمك 

_____________________________________________________________ 
1- learning-by-doing 



     413    میان رشتگی، توسعه علمی و كارآفرینی -ششم بخش 

اي تعامال   رشاته  یانمد و براي نوآوري تولیدات یرتر باشنپذ انعطافدهد  یماجازه  ها آنو نیز به  بیاموزند

، آساان نیسات و باه نظار     اناد  آماده  باه وجاود   ها قرنیی كه ها دانشگاهالبته این امر براي  داشته باشند.

فرصاتی اسات تاا     توساعه  درحالي جدید بخصوص در كشورهاي ها دانشگاهاما براي ؛ رسد یمغیرعملی 

  .]15[نوآورتر شوند 

 تحاول  ایجاد علمی، یئته اعضاي استخدام جدید، هاي گذاري یاستس (1388) طبق مطالعه آراسته

 هااي  یشاگاه آزما ياناداز  راه آموزشای،  يهاا  گاروه  و ها دانشکده ساختار در بازنگري ي درسی،ها برنامه در

 اي رشته یانمتوسعه  براي ضروري اقدامات از را آن نظایر و آموزشی يها گروه میان همکاري جدید، ایجاد

 . ]33[است  كرده عنوان عالی آموزش در

ایجااد   -1: اند دادهاي ارائه  رشته یانمنیز در مقاله خود چند پیشنهاد براي مطالعات  (2013بلیگین )

هااي   یاابی ارزتوساعه   -2ي اجتمااعی،  هاا  چاالش هاي علمی و رفع  ي جدید سازمانی حول یافتهها مدل

 بااا حااذف ساااختارهاي سلسااله مراتباای،  تاار عطااافان قاباالتوسااعه ساااختارهاي پویاااتر و  -3موفقیاات، 

   .]15[اي  رشته یانمگسترش مطالعات  -5، ها برنامهاي در  رشته یانمگذاري آموزش  یهپا -4

و  قارارداد را در دو گاروه عماده    هاا  چالشتوان این  یماي،  رشته یانمي مطالعات ها چالشبا بررسی 

 ارائه كرد:  ها آنپیشنهادهایی براي رفع 

   شود: یمي ساختاري این موارد پیشنهاد ها چالشي ساختاري: براي رفع ها شچال .1

 یر؛  پذ انعطافطراحی ساختار مناسب و  -

   بین واحدها؛ جانبه همههمکاري  -

 ؛ ها رشتهی براي تمام شناس روشتوافق در یك نوع  -

 ي مختلف؛ ها رشتهروشی مناسب براي تلفیق مطالب در  -

 وزیع و ارزیابی دانش؛  یسمی براي حمایت از خلق، تمکان -

 اي؛  رشته یانممدیریت اثربخش در مسیر مطالعات  -

 اي؛  رشته یانمگذاري براي مطالعات  یهسرما -

 ؛ جانبه همهایجاد یك ساختار حمایتی و  -

 اي؛ و  رشته یانمایجاد محیط یادگیري  -

 ید بر فرهنگ یادگیري كل نگرانه. تأك -

   شود: یمن موارد پیشنهاد ي فردي ایها چالشي فردي: براي رفع ها چالش .2

 ارتباطات اثربخش بین اعضاء؛    -

 ؛ ها رشتهاهمیت قائل شدن براي تمام  -

 هاي جایگزین؛   یشناس روشتمایل به پذیرش  -
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 ي رهبري مناسب؛  ها مهارت -

 ید بر مهارت مشاركتی؛  تأك -

 ي الزم مربوط به اجراي پروژه؛ ها مهارت -

 نگرش درست و انگیزش كافی در بین افراد؛  -

   تماد و درک متقابل؛اع -

 ایجاد یك گروه فکري؛  -

 توانایی و تمایل به تدوین زبان مشترک؛ و -

 اي. رشته یانمهاي  یتفعالتعهد به اجراي   -

یزند، بخصوص برانگ سؤالمداوم چالشی و  طور بهاي  رشته یانمخالصه، فرایندها و ساختارهاي  طور به

گیارد. در ایان عرصاه،     یما  نشأتو ...  ها رشته، ها زبان، اه فرهنگاجتناب كه از  یرقابلغبا توجه به موانع 

كردگاانی برخاوردار باشاد كاه خاالق و پویاا باشاند و بتوانناد باا           یلتحصي پیشتاز است كه از ا جامعه

بپردازناد. نهایتااً باا توجاه باه       وكاار  كساب اي به  رشته یانمهاي  یتفعالي خالقانه در راستاي ها كوشش

گاردد كاه    یما یر این مطالعات بر توساعه كاارآفرینی، پیشانهاد    تأثاي و  شتهر یانمي مطالعات ها چالش

تر  یعلم، بتوان راهکارهاي ها آنبندي  یتاولوی قرار بگیرند و با بررس مورد ها چالشتجربی این  صورت به

  تري ارائه داد. یقدقو 
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 چکیده

كیفی مستخرجِ از روش  يها تحلیلی و با استفاده از داده_توصیفی یبا روش كوشد یممقاله حاضر 

به بررسی رابطه میان ساختارهاي جهانی كارآفرینی،  بان دهیداز گزارش  مستخرجِي و كمی ا كتابخانه

تحقیق حاضر نشان  يها افتهی .پردازد یوكار م فرینی و بهبود فضاي كسبنهادي و مخصوصاً دولت با كارآ

بسیار  در یك كشور، براي توسعه كارآفرینی و ساختارهاي نهادي دهد كه اهمیت محیط نهادي می

ایران در این  يها بوده و شاخص اعتالمحیط نهادي ایران براي توسعه كارآفرینی رو به است.  تیپراهم

. اصالحات نهادي و افزایش ظرفیت نهادهاي هستاما داراي ظرفیت بسیاري براي رشد  قبول قابلحوزه 

 مربوطه باعث توسعه كارآفرینی خواهد شد.

 

 ها کلیدواژه

 .وكار كسبكارآفرینی، اقتصاد سیاسی، نهادگرایی، محیط نهادي، بهبود فضاي 
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 مقدمه -1

كارآفرینی در درون هر  هاي یاییپوبر  ،دهد یممحیطی كه اقتصاد را شکل  نهادگرااز منظر رویکرد 

هاي تعیین و تنفیذ  ینههزاز طریق  وكار كسببر كارآفرینی و فضاي  نهادهااست. كیفیت  اثرگذاركشور 

كنندگان اساسی  یینتع نهادهاگذارد.  یمیر تأثي شرایط بازار  دربارهي كسب اطالعات  ینههزقراردادها و 

 ( هستند.1998ولیامسون، ) ياقتصاددالت ( و مبا1990نورث، ) ياقتصادرفتار 

یانه تحلیل شود. در نظریه نئوكالسیکی فردگراطبق نظریات نئوكالسیکی كارآفرینی باید از منظر 

اما در نظریه ؛ آید یمتوسعه كارآفرینی با اتکا به عناصر فردگرایی و انتخاب عقالنی نیروي كار پدید 

ي تحلیل آن  مؤلفهیط نهادي مانند نظام سیاسی، دو مانند حقوق مالکیت و مح نهادهانهادي كه 

 شود. یمهستند، انتخاب فردي و عقالنیت فردي كارآفرینان در یك چارچوب نهادي تعیین 

 

 نظری چارچوب -2

یی و بازار گرایی( كه مکتبی چون لیبرالیسام  گرا دولتنبرد بازار )ي میان دولت و  رابطهدر كشاكش 

یف بازار گرایی و مکاتبی چون ماركسیسم و سوسیالیسم در طو امثالهم  و نئو لیبرالیسم و مکتب اتریش

ها و كینزي هاا   یرفاه، دولت ها دموكراتروهاي لیبرال مانند سوسیال  یانهمیی و حتی گرا دولتدر طیف 

یی باا جارح و تعادیل    نهاادگرا اماا مکتاب   ؛ یاد داشاتند  تأكهركدام بر كمیت مداخله دولت در اقتصااد  

ید ایادئولوژیك بار كمیات    تأك يجا به( با فراتر رفتن از كمیت مداخله و 1924قبل از ) یمقدیی نهادگرا

یاان ایان اسات كاه     نهادگراكناد. بااور مركازي     یما ید تأكیفیت مداخله و حکمرانی خوب بر كمداخله، 

یر تاأث یقااً تحات   عمي اقتصادي در بازار و در بحاث ماا، كاارآفرینی(    ها كنش )ازجمله یانساني ها كنش

( 60-59، 1391گرویناو گان و دیگاران،    ) كنند یمقواعد بازي عمل  مثابه به كه رهاي نهادي است.یمتغ

دگرگونی محیط نهادي و تسهیل  باهدفاز تحول نهادي  كشورهایان مسیر توسعه نهادگرامطابق تحلیل 

عبیاري  ( به ت260-252، 1384هاف و استیگلیتز، است )كردن فعالیت خالقانه و مولد نیروهاي تولیدي 

ي مسلط بر یك نهادها( اهمیت كیفیت North ،1994.(دهند یمساختار انگیزشی جامعه را شکل  نهادها

تواناد سااختار    یما یاا هماان محایط نهاادي      نهادهاا كشور به قدري است كه اتمسفر نهادي حاصال از  

یی با نهادگرانئو ي حركت دهد. ا توسعهي یا غیر ا توسعهانگیزشی جامعه را در مسیري مواد یا غیر مولد، 

باعث پیوند هر چه بیشاتر   ید بر كیفیت حکمرانیتأكدر توسعه اقتصادي و  نهادهاید بر اهمیت نقش تأك

 اقتصاد و علوم سیاسی شده است.
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 نهادگرایی و کارآفرینی با تکیه بر آثار بامول و نورث  -3

كه توسط كارآفرینان تشاکیل  ا ه بنگاهیی مانند نهادهاداند.  یمنورث كارآفرینان را عامل اصلی تغییر 

اسات  و این محیط نیز تابعی مستقیم از محایط نهاادي    وكار كسبشود تابعی از محیط كارآفرینی و  یم

دهد. همچناین   یمتري از انواع كارآفرینی در انواع محیط نهادي ارائه  یعوس( بامول تحلیل 1994نورث )

 داناد  یما ربوط به انواع مختلف فعالیات اقتصاادي   هاي م یزشانگیت براي پراهمي ساختارهارا  نهادها او

ي بهتار،  نهادهاا ي با كشورهاكه مناطق یا  شود یم(. از تحلیل بامول چنین نتیجه گرفته 2002بامول، )

 (.2002همان، داشت )بهتر و كارآفرین مولد بیشتري خواهند  وكار كسبفضاي 

از  كاه  شاود.  یما  مشاهدهگون تحلیل و كارآفرینی سطوح گونا نهادهادر مطالعات مختلف درباره ي 

گیارد كاه در    یما سه نوع ادبیات نظري شامل ادبیات توسعه، ادبیات نهادي و ادبیات كارآفرینی نشاات  

 شود: یماشاره  ها آنذیل به برخی از 

یك فعالیت رقابتی و كارآفرین عاملی است  اساساً( به اعتقاد كرزنر فعالیت كارآفرینانه 1997كرزنر )

 دهد. یمتغییر  ها دادهها، مقادیر و سایر  یمتقنه كه تعمدا

توان دریافت كه اشکال مختلف  یم( از آراي كرزنر 2006هنركسون )طبق تفسیر دوهان، الیاسون و 

 گیرد و تفسیر كرزنر با تفسیر بامول متفاوت است. ینمرانت جویی در تعریف كارآفرینی قرار 

ي كرزنر، شراي نهادي كه به كارآفرینی منجار   یدهاورث و ( با الهام از چارچوب نظري ن2003هارپر )

یادهاي كارآفرینی و توسعه اقتصاادي  بنكند. در نهایت هارپر با كار بر روي موضوع  یمشود را تبیین  یم

ي تئوریکی ادبیات نهادي توسعه بر مواردي چون حقاوق مالکیات، حاكمیات     پشتوانهو با الهام گیري از 

 كند. یمید تأكیی حقوقی و سیاسی تمركززداام پولی ، نظقراردادهاقانون، 

توانناد نارخ كاارآفرینی را     یما ي دولت به روشانی  نهادها( معتقدند كه 2007) یلسوبل، كالرک و 

و در نتیجاه   وكاار  كساب یر قرار دهند و ایجاد یك ساختار نهادي مناسب منتج به بهبود فضاي تأثتحت 

هااي عماومی    یاستسید بر نقش تأكبا  ها آنشود.  یمیك كشور هاي كارآفرینی در یك منطقه یا  یاییپو

ي كاارآفرینی   توسعهیر ساختار نهادي بر تأث در كارآفرینی و با پشتوانه تئوریکی ادبیات توسعه به بررسی

 پردازد. یم

 اند عبارتكنند كه  یمو كارآفرینی را در چهار نهاد مشخص بررسی  نهادها( پیوند 2007هنركسون )

 از:

 یت از حقوق مالکیتحما -

 انداز و تشکیل ثروت پس -

 مالیات ستانی -

 مقررات بازار كار -
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در توساعه كاارآفرینی و باا الهاام از ادبیاات نهاادي        چهارگاناه ي نهادهاید بر نقش تأكهنركسون با 

 پردازد. یمیی و توسعه كارآفرینی نهادگرابه ویژه نورث و شومپیتر( به بررسی رابطه میان توسعه )

 

GEMی کارآفرینی ها شاخص  -4
1 

( باراي  GEM) ینیكاارآفر بان جهاانی   یدهدیی كه ها شاخصبه منظور بررسی وضعیت كارآفرینی از 

هار سااله باراي     هاا  شاخصكنیم. این  یمدهد، استفاده  یمبررسی وضعیت كارآفرینی در هر كشور ارائه 

كشور ارائه شد.  60براي  ها شاخصاین  2015شود و در سال  یماز جمله ایران ارائه  كشورهاتعدادي از 

داریم و در قسمت بعدي وضعیت ایاران را در هار یاك از     یمرا بیان  ها شاخصابتدا تعریف عملیاتی این 

شناخت بهتر از وضعیت كاارآفرینی در یاك كشاور     ها شاخصرا عنوان خواهیم كرد. این  ها شاخصاین 

 باشند: یمكارآفرینی به شرح زیر - بان جهانی یدهدي معرفی شده توسط ها شاخصدهند.  یمارائه 

 ي اجتماعی كارآفرینیها ارزش -1

دارد كه مردم یك كشور كارآفرینی را یاك   یمكارآفرینی به عنوان گزینه مناسب شغلی: بیان  -1-1

 دانند كه جایگزین صور دیگر كنند. یمگزینه شغلی مناسب 

در  اناد  زده دست وكار كسبي انداز راهمنزلت اجتماعی كارآفرین: آیا افرادي كه به كارآفرینی و  -1-2

 مردم مورد احترام هستند یا خیر. نظر سایر

 هاا  آنباه معرفای كارآفریناان و داساتان زنادگی       هاا  رساانه به كارآفرینی: آیاا   ها رسانهتوجه  -1-3

 پردازند. یم

 ي مربوط به خود ادراكی فردي:ها شاخص -2

حل زندگی در شش در م وكار كسبي انداز راهي خوب ها فرصتدرک فرصت كارآفرینی: درک  -2-1

 ماه آینده

 جدید. وكار كسبي انداز راهدرک قالیت كارآفرینی: برخورداري از دانش و مهارت و تجربه  -2-2

 وكاار  كسبي انداز راه درصددماه آینده  12سال كه در  64 تا 18ینانه: درصد افراد كارآفرقصد  -2-3

 جدیدي هستند.

ینده كه ترس از شکست را دلیال  ماه آ 12سال كه در  64تا  18ترس از شکست: درصد افراد  -2-4

 دارند. یمي كارآفرینی بیان انداز راهاجتناب از 

را  وكار كسبي كارآفرینی با كارآفرینی نوظهور و تا خروج از ها شاخصمراحل كارآفرینی:  -3

 دهد. یممورد بررسی قرار 

_____________________________________________________________ 
1- Global Entrepreneurship Monitor 



     421    میان رشتگی، توسعه علمی و كارآفرینی -ششم بخش 

ي ا ظهمالح  قابلماه گذشته فعالیت  42كارآفرین نوظهور: كارآفرین نوظهور كسی است كه در  -3-1

 وكاار  كساب صاحب تمام یاا بخشای از    شخصاًجدید انجام داده است. این فرد  وكار كسبي انداز راهبراي 

است و براي هایچ كارمنادي حقاوق     وكار كسبجدید است. در حال حاضر به طور فعال درگیر مدیریت 

 بیش از سه ماه پرداخت نکرده است.

كناد. مالاك تماام یاا      یما ي را مدیریت وكار كسبكارآفرین جدید: فردي است كه هم اكنون  -3-2

ماه به  42ماه سابقه فعالیت ندارد و بیش از سه ماه و كمتر از  42بخشی از آن است. آن شركت بیش از 

 كاركنان خود حقوق داده است.

 كارآفرین نوپا: به مجموع كارآفرین نوظهور و كارآفرین جدید، كارآفرین نو پا گویند. -3-3

كناد و مالاك    یما را مدیریت  وكار كسباست كه هم اكنون یك  كارآفرین تثبیت شده: فردي -3-4

 ماه سابقه فعالیت دارد. 42تمام یا بخشی از آن است كه بیش از 

آن را ایجااد یاا مادیریت     قابالً ي كاه فارد   وكاار  كساب كار: تعطیلی یا فروش  خروج از كسب -3-5

 كرده است. یم

ي تثبیات شاده توساط    وكارها كسبي جدید در داخل وكارها كسبكارآفرینی سازمانی: ایجاد  -3-6

 كارمندان سازمانی

جدید توساط كارآفریناان در    وكار كسبي ا توسعههاي  یتفعالاشتیاق رشد كارآفرینانه: شامل  -4

 المللی. ینبمحصول و كارآفرینی -رشد باال، نوآوري در بازار

، وكاار  كساب ي جدید مدرن فنااوري موجاود در   ها سنجهنوآوري: شاخصی است كه بر اساس  -4-1

 شود. یمیري گ اندازهد كم رقباي شركت، میزان نو محصوالت و خدمات شركت كه توسط مشتریان تعدا

درصد از فاروش محصوالتشاان    25دارند، بیش از  یمهایی كه اذعان  یتفعالالمللی سازي:  ینب -4-2

 افتد. یمدر خارج از كشور اتفاق 

 

 در ایران GEMی ها شاخصبررسی  -5
 اعی كارآفرینیي اجتمها ارزشي ها شاخص   1جدول 

 ها به كارآفرین توجه رسانه منزلت اجتماعی كارآفرین كارآفرینی به عنوان شغل شاخص

 58.30 82.30 56.27 درصد

 41 5 43 رتبه

 7 3 7 منبع محور

 1394بان جهانی کارآفرینی در ایران، یدهد: گزارش هشتمین برنامه پژوهش مأخذ
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 اقتصادي گانه سهي ها گروهجتماعی كارآفرینی در ي اها ارزشي ها شاخصمیانگین    2جدول 

 ها به كارآفرین توجه رسانه منزلت اجتماعی كارآفرین كارآفرینی به عنوان شغل شاخص

 67.58 74.37 65.68 منبع محور

 61.42 66.12 66.15 كارایی محور

 58.78 67.11 52.88 نوآوري محور

 1394هانی کارآفرینی در ایران،بان ج یدهد: گزارش هشتمین برنامه پژوهش مأخذ

 

 ي ادراكات فرديها شاخص   3جدول 

 ترس از شکست قصد كارآفرینانه درک قابلیت درک فرصت شاخص

 40.39 37.80 61.99 40.31 درصد

 32 6 6 36 رتبه

 3 13 12 8 رتبه در منبع محور

 1394بان جهانی کارآفرینی در ایران، یدهد: گزارش هشتمین برنامه پژوهش مأخذ

 
 گانه سهي اقتصادهادر  ي ادراكات فرديها خصاشیانگین م   4جدول 

 ترس از شکست قصد كارآفرینانه درک قابلیت درک فرصت شاخص

 32 65 66 54 منبع محور

 38 62 53 41 یی محوركار آ

 43 42 42 40 نوآوري محور

 1394ران،بان جهانی کارآفرینی در ای یدهد: گزارش هشتمین برنامه پژوهش مأخذ

 
 ي مربوط به مراحل كارآفرینیها شاخص   5جدول 

 وكار خروج از كسب شده كارآفرین تثبیت كارآفرینی نوپا كارآفرینی جدید كارآفرینی نوظهور 

 2.59 14 12.93 5.33 7.85 درصد

 56 10 13 22 12 رتبه

 7 4 7 7 6 منبع محور

 1394کارآفرینی در ایران، بان جهانی یدهد: گزارش هشتمین برنامه پژوهش مأخذ

 
 گانه سهی اقتصادهای مراحل کارآفرینی در ها شاخصمیانگین    6جدول 

 وكار خروج از كسب شده كارآفرین تثبیت كارآفرینی نوپا كارآفرینی جدید كارآفرینی نوظهور 

 2.38 12.53 21.38 9.17 12.92 منبع محور

 1.43 8.47 14.73 6.59 8.50 آیی محور كار

 0.97 6.77 8.46 3.35 5.26 وري محورنوآ

 1394بان جهانی کارآفرینی در ایران، یدهد: گزارش هشتمین برنامه پژوهش مأخذ
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 گیرینتیجه -6

شویم كه فرد كاارآفرین در نظار ماردم     یمي ارزش اجتماعی كارآفرینی متوجه ها شاخصدر نظر به 

یك شاغل   عنوان بهیلی به انتخاب كارآفرینی باشد. ولی مردم تما یمكشور، ارزش اجتماعی باالیی را دارا 

به كارآفرین و كارآفرینی نیز وضع مطلاوبی نادارد. ایان     ها رسانهدهند. از طرفی توجه  ینماز خود نشان 

مشاهود اسات. ایاران در مقایساه باا میاانگین        كاامالً  گانه سهي اقتصادهاي ایران با  یسهمقاحقیقت در 

 ییكاراي منبع محور و اقتصادهایك شغل از میانگین  عنوان بهرین ، در شاخص كارآفگانه سهي اقتصادها

ایران در شاخص منزلت اجتماعی كارآفرین، ایران از میاانگین هار یاك از     طور ینهممحور پایین است. 

شود كاه ایاران    یم مالحظهبه كارآفرینی  ها رسانهباالتر است. در مورد شاخص توجه  گانه سهي اقتصادها

 تر است. یینپا گانه سهي اقتصادهاانگین از هر یك از می

ي درک فرصات و قصاد كارآفریناناه ایاران از     هاا  شااخص ي ادراكات فاردي در  ها شاخصدر زمینه 

ي قابلیت كاارآفرینی و تارس از شکسات در    ها شاخصاما در ؛ تر است یینپا گانه سهي اقتصادهامیانگین 

 وضعیت مطلوبی قرار دارد.

ي هاا  شااخص اماا در  ؛ ه مراحل كارآفرینی، وضعیت قابال قباولی دارد  ي مربوط بها شاخصایران در 

از  وكاار  كساب در شاخص خاروج از   طور ینهمتر است.  یینپا گانه سهي اقتصادهامیانگین  شده از یتتثب

 وكاار  كساب و  وكاار  كساب دهد كاه در زمیناه تثبیات     یمباالتر است. این امر نشان  گانه سهي اقتصادها

وجود دارد. براي حل این مشکالت بنیادین است كه اصاالحات نهاادي توصایه    بلندمدت مشکل بنیادي 

و كاارآفرینی،   نهادهاا یات  پراهمو با توجه به رابطه  نهادهاشود. با اصالحات نهادي و افزایش ظرفیت  یم

 توسعه كارآفرینی خواهد شد. كار باعثاین 
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 کارآفرینی در تحقیقات علوم دارویی های یتفعالنقش 
 دل زندهالهام 

 ن بیوشیمی و بیوفیزیك،دانشکده علوم، شعبه مشهد،دانشگاه آزاد اسالمی، مشهد، ایراندپارتما

 top1360@yahoo.comآدرس پست الکترونیك :

 

 چکیده

این تحقیقات بیشتر از محیط  تحقیقات علمی در زمینه داروسازي در حال گسترش است و

گفت  توان یمنظر گرفتن این مسئله  خصوصی سودآور باشد و با در يها شركتبراي  تواند یمدانشگاهی 

خوبی براي  يها فرصتكه  شود یمهمکاري بین مؤسسات فعال در زمینه بهداشت و دانشگاه باعث 

و  یرانتفاعیغبه شکل  تواند یمدانشگاهی و خصوصی ایجاد شود. مدل تحقیق تركیبی  يها بخش

سالمت  مؤثر طور بهشود و بنابراین  باعث تسریع پیشرفت داروسازي تواند یمسودآور باشد. این تجربه 

، پردازد یمدر محیط دانشگاه  فرد منحصربهكارآفرینی به مالحظات  هاي یتفعال .انسان را بهبود بخشد

و موانع  ها چالشدهد  ارائهیك مدل مناسب و دانشگاهی  سازي يتجارپس از گسترش  تواند یماما 

كارآفرینی نیز وجود دارد، اما نحوه  علمی تیئهیك عضو  موجود براي ایجاد یك شركت براي حتی

 مقایسه با سایر افراد است. یرقابلغآن  يا حرفهبرخورد شخصی و 
 

 هاکلیدواژه

 كارآفرینی، علوم دارویی، تحقیقات دانشگاهی.
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 مقدمه -1

 چرا پژوهش در این زمینه ضروری است؟ 

 1790در سال  متحده یاالتادر  نخستین ثبت اختراع خود را متحده یاالتادانشگاهی  يها سازمان

( و به این شکل از مالکیت معنوي متحده یاالتاتجاري  يها عالمتانجام دادند )دفتر ثبت اختراعات و 

كارآفرینی دانشگاهی در زمینه علوم  هاي یتفعال، ولی چرا باید این مسئله در مورد اند كردهمحافظت 

كه داروهاي  ییها دانشگاهدر مورد  منتشرشدهعتبر بحث شود؟ بعضی از وقایع م 2009دارویی در سال 

كشف اثرات مفیدي از وارفارین توسط بنیاد پژوهشی  مثالًوجود دارد،  كنند یمجدیدي تولید 

از دانشگاه فلوریدا را به  1967مجوز  توانید یماست. حتی  1945ویسکانسین در سال  یالنالتحص فارغ

بهداشتی در نظر بگیرید. و این  يها مراقبتبطه با یك موفقیت در را Stokely-VanCampشركت 

-می 1992وابسته است، شما همچنین با بازنگري وقایع سال  كنند یمتحصیل  ها آنكه  ییجا بهمسئله 

توسط انور حسین و بنیاد تحقیقات دانشگاه  1983توانید وقایع نظیر آن را پس از تأیید مجوز در سال 

دانشگاه كانزاس پروفسور والنتینو جاستال و توسعه فسفینیتوین آشنا  كنتاكی ببینید. بسیاري نیز با

دانشگاهی ایجاد  هاي یشگاهآزمابزرگی از مواد دارویی موفق هستند كه در  يها نمونه ها یناهستند. 

كارآفرینی در علوم  هاي یتفعال، چرا باید در مورد ماند یم، بنابراین این سؤال همچنان باقی شوند یم

كه بسیار پیچیده باشد اما در حال حاضر در بسیاري از قوانین  رسد یمبحث شود؟ پاسخ به نظر دارویی 

بخشی از مأموریت  شده يانداز راهتازه  يها شركتكه ایده دادن به  شده عنواندانشگاهی این مسئله 

گرچه كه در آن مستقر هستند است. ا يا منطقهبراي بهبود وضعیت توسعه اقتصادي در  ها دانشگاه

كه  كننده نگراناقتصادي  يها بحرانممکن است تعداد مراكز دانشگاهی در شهر كم باشد، اما به دلیل 

 است،  داده رخو در سراسر جهان  متحده یاالتادر بسیاري از جوامع در  یراًاخ

مالکیت معنوي  عنوان بهسنتی  طور بهفعالیت كارآفرینی در مجموعه علمی دانشکده داروسازي 

 شده دادهاست و یا به یك شركت دیگر براي توسعه مجوز  شده یفتعرآزمایشگاه دانشگاه  و در شدهیجادا

صدور مجوز  است. توسعه درحال، آزمایشگاه / شروع كار پژوهشی و در شركتیا درزمان شروع به كار 

انتقال  يها ارهاددر  یراحت به یك شركت مستقل باعث شده كه بتوان عنوان به ها دانشگاهبراي بسیاري از 

، شرایط اقتصادي نیز بر عملکرد دفاتر انتقال فناوري حال ینبااتکنولوژي براي كسب تجربه كار كرد. 

انتظار عمل  از حدموجود در صورت كاهش بودجه كمتر  يها بخش، زیرا اغلب گذارد یمدانشگاه تأثیر 

كه  رود یم، انتظار یابد یمبودجه براي دفاتر انتقال تکنولوژي كاهش  كه یهنگامخواهند كرد 

فقدان حمایت  .حذف شود كامالًدر بعضی موارد محدود یا  المللی ینبثبت اختراع  يها درخواست

در مورد حق ثبت اختراع دارویی  به ارزش مجوز ثبت اختراع صدمه بزند، و این تواند یم المللی ینب

میلیون دالر به فرآیند توسعه دارو  تا صدها ها ده خواهد یمدر زمینه داروسازي كالن كه  خصوص به
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كمك كند بسیار آسیب وارد خواهد كرد ولی خوشبختانه سهامداران با انحصارگرایی بازاریابی در سراسر 

سناریو صدور مجوز ممکن است براي بسیاري از دانشگاهیان فوایدي  .جهان این مشکل را حل كردند

ایند توسعه مالکیت معنوي شركت كنند و یا از طریق در فر توانند یماغلب  ها آن چراكهداشته باشد؛ 

این موقعیت  .یا هیئت مشاوره علمی باشند مدیره یئتهمجوز یا عضو  در صدورمشاوره دادن و شركت 

كه موقعیت دانشگاه را در تمام ایام  دهد یمدر زمان صدور مجوز، به دانشمندان فعال در دانشگاه اجازه 

متعددي وجود دارند كه  يها دانشگاه.ك شركت براي خود نداشته باشدی یستأسحفظ كند و نیازي به 

یك حقیقت  عنوان به، و این مسئله شود یم يبردار بهرهتاریخی و دانشگاه  يها مکان عنوان به ها آناز 

یکی از  كه قصد دارند مسئله متفاوتی را تجربه كنند بلکه علمی یئتهبراي تعداد كمی از اعضاي  تنها نه

، دانشگاه كالیفرنیا و (MIT) در استنفورد، موسسه فناوري ماساچوست یسخت بهی است كه كارهای

و تمایل به توصیف  پردازند یمیك مثلث تحقیق به آن  عنوان بهكارولیناي شمالی  يها دانشگاه

 ياه سازمانآموزشی معیار این  مؤسساتدر این  توجه قابل يها نشانهیکی از  معیارهاي كارآفرینی دارند.

، معیارهاي خارج از این گروه،در دانشکده حال ینباا .است وپرورش آموزش يها جنبهبراي بسیاري از 

و در دانشگاه كارولیناي شمالی وجود  (USC و UCSF، UCSD) داروسازي فقط در دانشگاه كالیفرنیا

اطالعات( كه  مهندسی و فناوري اطالعات )فناوري يها شركتاما  رسد یمقدیمی به نظر  هرچند .دارد

پزشکی مبتنی بر مركز پزشکی كه در  يها شركت، در مقایسه با اند شده يانداز راهبارها  ها دانشگاهدر 

هزینه و استفاده از راهکارهاي قانونی در جهت  ازنظر. اند شده يانداز راهپزشکی و داروخانه  يها دانشکده

، اما كنند یمفناوري اطالعات بهتر عمل  جدید و هاي يفناورتوسعه دارو با تکیه بیشتر بر تجارب 

 هاي ینهزمكارآفرینی را در  هاي یتفعالافرادي وجود دارند كه هنوز  ینوع بهكه  رسد یمهمچنان به نظر 

است ولی در مقایسه با زمینه  انکار یرقابلغكه البته این مسئله  دانند یمعلم پزشکی و دارویی مرتبط 

و  كه مراكز پزشکی دانشگاه در حال تالش براي انجام درمان رسید ینمبه نظر  علم فیزیکی كم است.

پزشکی به شیوه نوین باشند، آیا مراكز در حال تالش براي اضافه كردن سود در گردش ادارات  خدمات

، وجود دارند؟ همچنان عقیده عمومی قبلی این بود كه این مراكز پزشکی ها شركتو  يفناورانتقال 

در همین راستا، هنوز هم برخی از دانشمندان دانشگاهی معتقدند كه  .ود كنندنباید به هر دلیلی س

جستجوي پتنت و درآمدي كه ممکن است تولید شود، نامناسب است. مشکل با مالکیت فکري 

غیرقانونی این است كه اختراع هرگز تجارتی نخواهد داشت و بنابراین هرگز به بهبود سالمت انسان 

با اصالح مالکیت معنوي و  توان یماین موضوع را  اند كردهبودند كه پیشنهاد . افرادي كند ینمكمك 

سیستم ثبت اختراع در دنیا و همچنین روند تصویب بندهاي قانونی مواد دارویی، به تصویب رساند تا 

مختلف را  يها بخشاین مسئله همکاري در  .یردبربگرا در  یرانتفاعیغپزشکی  يها پژوهش يها مدل

 .[1،2،3جدید وارد عمل شوند] يها درمانتا  و اكثر ما چندین دهه باید صبر كنیم ،طلبد یم
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بهداشتی موجب كاهش فعالیت  يها مراقبتكارآفرینی در مؤسسات  هاي یتفعالآیا تأخیر در 

مجبور  یجتدر به ها دانشگاهبهداشتی  يها مراقبتكارآفرینی علمی دانشگاه علوم پزشکی شد؟ موسسه 

یك اصل در مراقبت  عنوان بهبیشتري داشته باشد، اما همچنان  گذاري یهسرماد كه چگونه است یاد بگیر

كارآفرینی درآمد را  هاي یتفعال شد یمتصور  كه ییازآنجا. یابد یماز بیمار، آموزش و تحقیقات ادامه 

 رايبراي حمایت از سایر جوامع علمی كاربردي سیستم دانشگاه قرار است افزایش دهد، سعی در اج

تولید لوازم بهداشتی  يها شركتنباشد، در  یرانتفاعیغكه  ییها مجمعبیشتر و تشکیل  يها برنامه

و موانع  فرد منحصربه يها چالشمقابله با  يها راه[. 4،5] شود یممرتبط با سیستم دانشگاهی دیده 

پزشکی در حضور است تا مأموریت مراكز  یافته توسعهكارآفرینی در محیط مراكز پزشکی  هاي یتفعال

مرتبط با  يها بخشبنابراین، ممکن است كه  بهداشتی حفظ شود. يها مراقبتطبیعت جدید و رقابتی 

شروع به پذیرش  یآرام بهعلوم دارویی كه در داخل مراكز پزشکی و دانشکده داروسازي مستقر هستند 

مهندسی در حیطه  يها رشتهبزرگ بکنند، و در مقایسه با  يها فرصت عنوان بهكارآفرینی  هاي یتفعال

 عموماًبهداشتی است،  يها مراقبتصنعت در امریکا،  ینتر بزرگنیز بکنند. تري یعسردانشگاه پیشرفت 

از  یتوجه قابلتعداد  .كاربردصنعت به  عنوان بهبتوان  یراحت بهكه كارآفرینی را  رسد ینمبه نظر 

راه كارآفرینی در  بر سرد از موانع موجود در این زمینه وجود دارد و چهار مور منتشرشدهاطالعات 

ساختار مراكز  است. شده یفتوصبهداشتی موانع ساختاري، اقتصادي، سازمانی و رفتاري  يها مراقبت

كه مراقبت  شان یهاولبهداشتی دانشگاهی براي ارائه خدمات، آموزش و تحقیقات براي دستیابی به هدف 

اولیه مراقبت از بیمار را  یتمأمور كه یگرد هاي یتفعالانجام  زا واست  شده یمتنظاز بیماراست 

 هاي ینههزاقتصادي دشوار است كه منابع مالی را از  ازلحاظ .كند یمجلوگیري  دهد یمقرار  الشعاع تحت

 ها سازمانسایر  .غیر از مراقبت از بیمار منتقل كنند هاي یتفعالبابت خدمات درمانی به  شده پرداخت

، یتدرنها .مرتبط با بهداشت و درمان مشغول به كار با نهادهاي سودآور هستند يها سازمان جز به

متنوع و رفتارهایی هستند كه  هاي یاستسبهداشت و درمان داراي فرهنگ خاص خود،  يها سازمان

 هاي يتکنولوژاغلب در معرض خطرات نامشخص ابتکارات مبتنی بر شخص نیست . ها آندر  ینیكارآفر

 [.8،7،6] وي بزرگی بوده است كه موجب تغییر در مراكز بهداشتی شده استجدید تهاجمی نیر

و خدماتی  تر راحت، محصوالت تر ساده، تر ارزانخدماتی  شود یمجدید تهاجمی باعث  هاي يتکنولوژ

ایجاد ارتباط بین  ".شود یمكه با در نظر گرفتن نیازهاي مشتریان كمتري شروع  شود ارائهمنظم 

بهداشتی  يها مراقبت هاي ینههزاصل است زیرا  ینتر مهمو سودمند براي بیماران  یردولتیغخدمات 

، زیرا كنند یمكارآفرینی را ایجاد  هاي یتفعالخطر كمتري نسبت به  ها یتفعال گونه ینا. یابد یمافزایش 

، براي مثال .سازمان بهداشت و درمان مرتبط است یتمأموربه  یماًمستق یسازمان درون هاي یتفعال

 يها مراقبتیك فعالیت مرتبط با كارآفرینی در مراكز  عنوان بهتحلیلی را  هاي یتفعالممکن است انجام 
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بهداشتی دانشگاهی در نظر بگیریم، اما در جهان كارآفرینی، این مطالعات را بالینی در نظرمی گیرند. 

یا ارزیابی آماري كند،  یريگ اندازهپژوهشی نیروهاي محرک كارآفرینانی را  يها تالشممکن است كه 

 .بالینی در نظر گرفت ییكار آزمامطالعات را در این زمینه یك  توان یماما در بسیاري از موارد 

زمانی كه پژوهش بالینی با  هم آنبراي گذر از این نوع موانع وجود دارد، يتر ساده يها راه، وجود ینباا

 [.10،9شود] راستا همموجود در این سازمان  یتمأمور

كارآفرینی، بررسی تأثیر  يها سازماننو مانند  هاي یدها يها سازمانبر طبق مطالعات جدید در مورد 

 یك اختراع در هاي یتموفق یريگ شکلسازمان، به  هاي یژگیو یینو تعساختار اجتماعی یك سازمان 

مشکالتی در  ركا تازهمختلف  يها سازمان[. 11،12كند]و پایداري آن در درازمدت، كمك می مدت كوتاه

 مؤسسخصوصیات شخصی  نیز مزایاي زیادي وجود دارد. ها سازمانزمینه مدیریتی دارند، اما براي این 

نفوذ زیادي  تواند یم ندرت به. فرد گذارد یم یرتأثجدید  یده سازماندیدگاه، نواقص و نبوغ او بر  ازجمله

 مدیره یئتهیك سیستم كه با نظرات  مثال عنوان بهاي ایجاد كند كه یك ساختار واحد دارد، در موسسه

را به  یجادشدهاكارآفرینان بقاي مؤسسات  بگذارد یرتأث ییتنها بهتواند یك فرد می ندرت به شود یماداره 

-تازه راه يها شركتبقاي  .شود یمو ساختارهاي جدید بیشتري ایجاد  ها یتمحدودزیرا  اندازند یمخطر 

و سهولت در ایجاد تغییرات سریع در جهت بهبود  گیري یمتصمدر  سرعت بهاندازي شده بستگی دارد 

مختلف، این مشکل وجود  يها حوزهدر بعضی مواقع براي بسیاري از كارآفرینان در  متأسفانه شرایط

قادر به پذیرش ریسك نیستند و این مانع استفاده كارآفرین از  مدیره یئتهدارد كه ناظرین و یا اعضا 

 .. گسترش سازمان بدون توجه به نوع سازمان یك چالش دشوار استشود یمود خ يا حرفهپتانسیل 

، شود یمیك شركت از مرحله آغاز به كار خود به شکل خصوصی شروع  كه یهنگامبراي مثال، 

، بسیار گذار یهپاخود نسبت به كارفرمایان  گیري یمتصم درروندجدید ممکن است  گذاران یهسرما

و مدیریت ایجاد  یده سازمانرا در  اي یهاول هاي یناآراموع وضعیت ممکن است این ن باشند. كار محافظه

است. بر  یازموردنسازمان جدید  یك آمیز یتموفقبراي ایجاد  كند، اما واضح است كه هر دو نوع نگرش

و  خواهند یمكه  یدرزمانمردم  "اما  "مردم باید سوار اتوبوس شوند" رسد یمطبق فلسفه كالینز به نظر 

[. بنابراین، انتخاب افراد 13]" دهند یمكه نیاز است سوار اتوبوس شوند این كار را انجام  ییها آن

كه  دهد یماین مسئله نشان  .بر اساس مرحله رشد موسسه، انتخابی نادرست باشد تواند یممناسب 

باشد، اغلب  صورت گرفته ها اغراقاز روي بعد هیجانی یا از روي یکسري  تواند یم كاركناناستخدام 

 دارد. ها آنانتخاب  يها مالک، مدیریت زمان و كاركنانمیزان موفقیت بستگی به نحوه انتخاب 

تحقیقات دارویی اهل المپیك شروع  گروهیك  كه یزمانهاي گذشته در فضاي مدیریت سنتی دهه

گی مدیریت بودند و هرگز آموزش رسمی براي چگون یدهد آموزشدر علوم دارویی  ها آن كاركردندبه 

به نحوه  ها آن، شدند یماولیه خود مواجه  هاي یتمسئولندیده بودند بنابراین زمانی كه با  كاركنان
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.اكثر دانشمندان در زمینه مدیریتی كردند یمآموزش و مدیریت خود توسط مربیانی كه داشتند رجوع 

عنی شناخت اهداف كه در آن مدیریت به م اند یدهد آموزشبه شکل مدیریت سنتی شایع در چین 

، این مختلفیا خوشبختانه بسته به نقطه نظرات  متأسفانهاست كه  يبند بودجهو  یزير برنامهرسمی، 

 .گیرد یمدانشگاهی صورت  هاي یتفعالفضایی است كه در آن عمده 

كم شکل گرفت. این فضا داراي شرایطی كارآفرینی در فضاي مجازي به كم هاي یتفعالدیدگاه، 

 هاي ياستراتژقواعد، اختیارات نامشخص، عدم نیاز به بودجه مشخص و  از برخی ی بودنمانند خال

 كنند یم يانداز راهجدید را  يها شركت، كنند یمو موفق نوآوري را هدایت  نظیر یبتصادفی بود. مدیران 

براي یك پژوهشگر دانشگاهی در زمینه كارآفرینی كه . كنند یمجدید بازار را شناسایی  يها فرصتو 

، نیاز به پشتیبانی و نظارت دارد تا حداكثر توسعه شركت را كند یمكار  پوست یاهسیك مدیر 

مدیریت در فضاي مجازي نیاز به  شوند ایجاد كند. مند بهرهكارآفرین و موسسه بتوانند از آن  كه يطور به

به رسمیت  میزان پیشرفت در انجام وظایف و یريگ اندازهیك روش خالق براي به دست آوردن 

براي مدیران فضاي  یرمعمولغ يها چالشغیر سنتی است. یکی از  هاي یوهششناختن دستاوردها در 

، نیازي به كند یمفضاي فعالیت  یك محقق دانشگاهی كه در این سبز، نیاز به ایجاد مشروعیت است.

اهی ممکن است برعکس، كارآفرین دانشگ اثبات كردن این مسئله كه نیاز به پشتیبانی هست ندارد.

بکند كه معتقدند  گذارانی یهسرماچندین سال از شروع فعالیت خود را صرف متقاعد كردن موسسه و 

كارآفرین دانشگاهی قادر است  .براي موفقیت یك سازمان است یازموردنتخصص و اعتبار تنها موارد 

انجام  در ده ویك تیم پژوهشی واجد شرایط را براي كمك به افزایش ارزش یك شركت ایجاد كر

. مدیریت منابع همیشه یك مسئله است، مهم نیست كه چه كند یمموفق عمل  معموالً وظایف خود

كه نیاز به استفاده از هر  شود یم[. مدیر فضاي مجازي اغلب متوجه 14تخصیصاتی صورت گرفته باشد]

 هاي یدهاسنتی از  يفضا ازاستفاده  يجا به كند یمكرد هست و سعی  يبردار بهرهمنبعی كه بشود از آن 

استفاده كند. خالقیت و پایبندي به چهارچوب مدیریت در  دقیق خود يبند بودجهجدید با توجه به 

[ مدیران 15جهان و استفاده از فضاي مجازي در دنیایی كه با افزایش مشکالت اقتصادي روبرو هستیم ]

 اما.بتی براي منابع مشترک خود بدانندیك تهدید رقا عنوان بهفضاي مجازي ممکن است كارآفرینان را 

مجازي و همچنین به اشتراک گذاشتن  يو فضاكارآفرین  يها شركتحفظ شفافیت نقاط عطف 

به كاهش  تواند یمو اعتبارات مالی براي تکمیل این نقاط عطف با كمك یك موسسه علمی،  ها پاداش

كافی  اندازه به يانداز راهباشد، سازمان  سشان خوش، اگر كارآفرین یتدرنها رقابت كمك كند. هاي ینگران

كار و حفظ این سیاست  و منافعمناقشه بر سر منابع .بزرگ خواهد شد تا نیاز به مدیریت مدرن باشد

تطبیق یافته با  هاي یتهكم .چالش است كه باید بسیار جدي گرفته شود یك ینااشتباهی است، و  یاربس

كارآفرینی  گذاري یهسرمامدیریت  منظور به ها دانشگاهدر  ساختارمند يها سازمانشرایط و همچنین 
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این اختالفات بر سر مسائل مالی در كارآفرینی را  مطمئناً[ 16دانشگاهی در حال افزایش است. ]

یك واقعیت كه  .كه منافع مالی بیمار مورد مدیریت قرار گرفت گونه همانمدیریت كرد، درست  توان یم

 شده شناختهمخالف منافع به رسمیت  هاي یتهكموسط بسیاري از مسئوالن اما ت رسد ینممهم به نظر 

 FDA باید توسط یتدرنها كنند یمدارویی كه شروع به كار  يها شركتاست این است كه هر یك از 

تولیدات حاصل از  محصول درآمد حاصل شود. از آن و سپسبررسی شوند تا محصوالت تأیید شوند 

استفاده  انتشار محصولبراي  صرفاً NIH و FDA مالی غیر كارآمد يها كمكتحقیقات دارویی از 

كسی بتواند از تقلب در تحقیقات علمی  كه آناحتمال  رسد یمنکته جالب این است كه به نظر  .كنند یم

، توسعه علمی حال ینباا جلوگیري كند بیشتر از آن است كه بتواند در تصویب مواد دارویی تقلب كند.

 یرمجازغ يداروهامربوط به تقلب و ساخت  يها پروندهاز  اهی باعث ایجاد تعداد زیاديداروهاي دانشگ

جداسازي .دقیق است هاي یبررساست كه این به خاطر تحقیقات علمی به شکل خصوصی و بدون  شده

چالش دیگري است  ها شركتاین  يانداز راهدانشگاهی و  يها شركتمالکیت معنوي و مالکیت مادي در 

 علوم دارویی یلالتحص فارغدانشجویان  .نیست حل قابلدانشگاهی  یالنالتحص فارغتوسط  الًمعموكه 

 حال ینباا، آموزند یماطالعات بسیار كمی درباره حقوق مالکیت معنوي و حق ثبت اختراع را در دانشگاه 

اجازه  ها گاهدانشبعضی از  كنند.ثبت می اختراعاتی در حوزه صنعت و دانشگاه ها آناز  ٪100 یباًتقر

از موسسه داشته باشد. اما در برخی موارد  يا جداگانهمالکیت معنوي  علمی یئتهیك عضو  دهند ینم

 يا موسسهاگر كسی در یك  دانند.می علمی یئتهخاصی متعلق به  هاي یتمحدودمالکیت معنوي را با 

حفظ مالکیت  حل راهد، پس مالکیت معنوي را براي خود حفظ كن تواند یمجداگانه فعالیت داشته باشد 

 آزمایشگاهی مجزا است. يها مجموعهمعنوي براي افراد داشتن 

 .به یك گروه واحد موفق است وكار كسبمتخصص بازاریابی و  گروهیك  شدن یلتبدچالش بعدي 

رسمی  يها آموزش، بسیاري از محققان داروسازي كه برنامه درسی سنتی را آموختند و هرگز بازهم

كه مراكز بهداشتی دانشگاهی  طور همان، درست حال ینباا شوند یم یلالتحص فارغ اند نداشتهبازاریابی 

بازاریابی خصوصی و سازمانی حركت كنند، در این  هاي ياستراتژكه به سمت  اند آموخته

در اطالعات كافی براي عملکرد  توانند یمكارآفرینان  وجود ینباا. افتد یمنیز این اتفاق  یالنالتحص فارغ

توسعه روابط ادارات اقتصادي و كارشناسان بازاریابی  درواقع[. 17كنند] يآور جمعاین قلمرو را نیز 

است و دانشگاه علوم پزشکی سعی دارد تا با كارآفرینان  توسعه درحالو  آغازشدهدانشگاه علوم پزشکی 

برنامه  یكو بی خوب رسیدن به یك استراتژي بازاریا ازآن پس براي به اشتراک گذاشتن تخصص خود و

 black كند. براي رشد بالقوه مدیریت، مدیریت يانداز راهموفق در یك شركت را  وكار كسبتوسعه 

space مهم است. 
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 بحث  -2

كارآفرینی در تحقیقات  هاي یتفعالو موانع  ها چالشتمام  باوجودانگیزه نگرش كارآفرینی و نوآوري 

از مراكز  یآرام بهفت است، چندین شركت موفق دارویی در حال پیشر روز روزبهدانشگاهی داروسازي 

مزیت بسیار مهم دانشگاه تولید دانش است و بخشی از این  و پیشرفت هستند. توسعه درحالدانشگاهی 

افراد شاغل  این بدان معنا نیست كه توسعه دارویی باشد. يسو بهتولید دانش باید در تحقیقات كاربردي 

یك شركت كنند، بلکه براي افرادي  یستأسی خود را رها كنند و شروع به در علوم دارویی وظایف علم

را  ییها فرصتچنین  ها دانشگاهاگر  .هستند، باید یك فرصت واقعی و معتبر به وجود بیاید مند عالقهكه 

یك موسسه با در نظر گرفتن معیارهاي  یستأسپس باید از این منابع فکري براي  بتوانند فراهم كنند

 يها كالجسپس، مؤسسات جدید در قالب  .و با استفاده از فضاي خالق دانشگاهی استفاده كرد رقابتی

 وارد بازار رقابت شوند. روز به يها برنامهتا با  شوند یمجدید داروسازي و پزشکی در سراسر كشور ظاهر 

دانشگاه  هاي یتمأموره نوآوري نباید از بقی بازهم وجود ینباامفید نباشد، اما  تواند یمدر حقیقت نوآوري 

منابع  .بین ببرد نیز ازرقابت پایه را  تواند یمدر برخی از موارد نوآوري  یو حتكنار گذاشته شود 

 شود ینتأمكارآفرینی باید با استفاده از منابع موجود براي توسعه اقتصادي در محیط دانشگاه  یازموردن

كه  شود یممحسوب  گذاري یهسرمایشان شروع برا  نقطهداروسازي معمول  يها شركتدر  اگرچه

 شده توسط یدتائیك داروي  از فروشتا چندین سال ادامه داشته باشد، پرداخت سود حاصل  تواند یم

FDA منابع براي  .به یك شریك بازاریابی دارویی بهتر از پرداخت آن به هر بخش دیگري است

، خدمات وكار كسبدیریت تخصص م ازجملهبه چندین طریق  تواند یمیك كمپانی  يانداز راه

 يها برنامهبیمه،  يها طرح،به كمك حسابداري دقیق، مدیریت حقوق و دستمزدها، يسپار برون

از  .آید به دست از فضاهاي در دسترس و استفادهسهام  هاي گذاري یهسرمابازنشستگی، اجاره تجهیزات، 

افراد مختلف )مانند: دانشجو، استاد و  آموزشی براي آموزش كارآفرینی و گسترش آن براي هاي یتمأمور

كارآفرینی  يها كالسشركت در و  حضوربا  تواند یمباید بهره برد. هر كس در موسسه علمی  كاركنان(

 اول دست از اطالعات توانند یم ها كالسدانشجویان با شركت در این  .شود مند بهرهاز اطالعات آن 

با استفاده  توانند یمشوند و همچنین  مند بهرهاس جهانی یك شركت در مقی يانداز راهدرباره چگونگی 

اكثر  چراكهكارآموزي فارماسیستی داشته باشند؛   دورهاز این تجارب یك شروع به كار متفاوت را در 

، و دانش دهند یممنابع داروسازي تنها بخش كوچکی از یك منطقه متمركز از موانع آن را آموزش 

آموزش دانشجویان در زمینه تخصیص  دهند ینم ارائهیا عرضه آن به بازار را دقیقی از نحوه دریافت دارو 

گسترده و رقابتی براي  هاي ینهزم یرو ساو روند ثبت اختراع  وكار كسبمنابع، امور مدیریتی، مدیریت 

 الزم و ضروري است ها آن يا حرفه پیشرفت
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عملیات گسترش  یتو هدابه توسعه  توانند یم اول دستاز تجارب  یريگ بهرهبا  علمی یئتهاعضاي 

محصوالت جدید داروسازي كمك كنند. كارآفرین دانشگاهی با بررسی چند محقق، ثابت كرده است كه 

مناسب او روند  حل راهباید هر محقق بر روي یك مشکل بهداشتی انسان تمركز كند و سپس با یافتن 

این فرایند بسپارد و این فرآیند را زیر نظر  یافته شده را به متخصص حل راهو تحقیق اثبات  FDA تأیید

یك كارآفرین دانشگاهی  شود یماین فرد انجام دهد تا آن روند كامل و دقیق انجام شود . این كار باعث 

 دانشجویان را در فرآیند توسعه ساخت داروهاي جدید در سطح بسیار باالتري از مرور كلی بتواند

باید در این راه از افرادي استفاده شود كه عالوه بر آموزش  و .درسی آموزش دهد يها كتابیکسري 

از تجربه  توانند یمبتوانند این مسیر را نیز همراه با آموزش انجام دهند.كاركنان دانشگاه همچنین 

اداري و فنی  هاي یتموقعآیا این كاركنان  كه ینا شوند. مند بهرهفعالیت كارآفرینی  یكآغاز یادگیري 

برایشان ندارد یك  اي یجهنتهیچ  ها آموزشبنابراین این  و ندارندفرینی را در اختیار مرتبط با كارآ

مختلف عملیاتی، تکامل شغلی و نحوه  يها جنبه، زیرا آموزش در شود یمغلط محسوب  گیري یجهنت

 متعدد شغلی را به همراه دارد. يها فرصتاستفاده از 

 

 گیرینتیجه -3

داروسازي واقع در محیط دانشگاهی كه تازه  يها شركتوآوري در ن با توجه به مشکالت استفاده از

تأثیرات مختلفی بر  ازجملهاما باید گفت نوآوري مزایاي بسیاري نیز به همراه دارد،  اند شده يانداز راه

این بحث معرفی مزایاي بخش خصوصی نسبت به بخش  .پژوهشی و آموزشی دانشگاه هاي یتمأمور

دیگر در مورد  يها بخشتحقیقاتی در  يها داده، حال ینباارا مطرح كند؛  سؤاالتی تواند یمدولتی 

تجارب  .براي حل مشکل منابع، مدیریت و مسائل مربوط به منازعات وجود دارد حل راهبهترین 

آید، تا آنجا كه براي  حساب بهیك مدل خوب براي تقلید  تواند یمبهداشتی  يها مراقبت يها شركت

و مزایاي استفاده  ها چالشاطالعات مربوط به  .كارآفرینی، استفاده شود هاي یتعالفنظارت و حمایت از 

تقدیم شده و این فرصت را  علمی یئتهاز سبك زندگی كارآفرینی در دانشگاه به بسیاري از اعضاي 

ات و كارآفرینان از بسیاري جه ها دانشگاه .ایجاد كرد يساز همگامدر محیط دانشگاه با نظارت و  توان یم

باعث تحریك اقتصاد،  تنها نهو این ابتکار  شوند یم مند بهرهبا استفاده از ابتکار از مزایاي اقتصادي خوبی 

 .شود یمبلکه سرعت بخشیدن به توسعه محصوالت براي بهبود سالمت انسان 
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 چکیده

هار كتاابی   . انسان خردمند با اوست یشیدنانداندیشه شکوه انسان است، و اعمال او، حاصل چگونه 

ي خاود   یشاه اندیابد، اما نفسی كه به جایگاه  یمتاریخ است بینشی جدید  هاي یشهاندكه گنجینه ایی از 

، تفکار خالقاناه  كند، بلکه با مکاشفه و  ینمنیز، معرفت یافته است، تنها به فراگیري علم و آموختن اكتفا 

ساازد. در نظاام آموزشای،     یما دي كارآفرین ، از او فریشیاند چارهپردازد. این  یممسائل  یشیاند چارهبه 

تفکار و آماوزش    يفرصت برا یجادا كه یدرحال، جایگزین چگونه اندیشیدن شده است، ها یشهاندآموزش 

با این دیدگاه، این مقاله، اهمیت چگوناه اندیشایدن و    است. یاساس كار فرهنگ جامعه علم یشیدن،اند

باا   قارار داده اسات، كاه    موردمطالعاه ي بنیادین انساان،  یازهانرا با رویکرد سلسله  تفکر خالقضرورت 

راهکااري در   عناوان  باه ي خالقیت با ساایر علاوم را    رشته، تلفیق آمده دست به يها پژوهش یجنتا یرتفس

شااهد   یاك نزد اي یناده آباشاد كاه در   دهاد.   یما جهت تقویت توسعه علمی و كارآفرینی جامعه، ارائاه  

 .  یمدر علوم مختلف باش یتخالق ي اخهش یو اصول یحآموزش صح یريكارگ به
 

 هاکلیدواژه

 ، ذهن.نفس عزتنگري،  یندهآكارآفرینی، خالقیت، خودشناسی، اندیشه، 
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 مقدمه -1

و خالقیات آماده    نفاس  عازت  یازهااي نیی در بررسی هرم مازلو در امتداد رده زا اشتغالكارآفرینی و 

تاا زماانی كاه عازت و      است. ها یتاولوانتخاب  یازها، موفقیت و شکوفایی فردي، درناست، بر اساس این 

یاابی در بساتر كاار و اشاتغال، ایجااد       راهاي براي ورود باه   یزهانگي ظهور نرسد،  مرحلهحرمت آدمی به 

رساند، كه در طول  یم، فرد را به خودشناسی و سپس به خودشکوفایی ها یتاولورعایت ترتیب  شود. ینم

، فرد با ساطح مقباولی از خالقیات،    ها دانشگاهو  وپرورش آموزش، ها انهرسسازي خانواده،  ینهزمبا  ها سال

 آورد. یمیی را به دست زا اشتغالتوان ایده یابی در مسیر كارآفرینی و 

بزرگ در سطح جامعه به وجود آورده اسات كاه در    اي خألتوجهی به یادگیري مهارت خالقیت،  یب

ي گذشته، ابتادا اهمیات خودشناسای و تقویات     ها سالر د شده انجامي ها پژوهشاین مقاله، با توجه به 

 ضارورت  باه كنیم و سپس،  یمابزار رسیدن به شکوفایی فردي و كارآفرینی بررسی  عنوان بهرا  نفس عزت

ي خالقاناه   یشاه اندیت راهکاري اصولی، براي تزریاق  درنهاپردازیم و  یممهارتی محور آموزش خالقیت، 

 كنیم.   یمبیان  آمده دست بهرا با ذكر نتایج تحقیقات  اه رشتهبین جوامع علمی در تمامی 

 

 یی فرد و کارآفرینیدر شکوفااهمیت خودشناسی  -2

كارآفرین كسی است كه از سطح خالقیت باالیی برخوردار بوده و با اساتفاده از مهاارت ایاده یاابی،     

یازهاایش را  نتواناد   یما ی توان حل مسائل را دارد و با شناختی كه از خود به دست آورده اسات  راحت به

ي خاود،   زماناه باا آگااهی، و شاناخت     طاور  ینهما ین كناد، او  تأمشناسایی، و با صرف كمترین انرژي، 

كند كاه درنهایات منجار باه ناوآوري و       یمی قرار داده و شروع به ایده یابی موردبررسیازهاي جامعه را ن

بینای   یشپا یافتاه اسات كاه تاوان      دستیك كارآفرین به شناختی از خود و جامعه  شود. یمكارآفرینی 

یازهایی كه آن جامعه ممکن است در آینده با آن مواجه شود را نیز، دارد، به بیانی دیگر، او باه بینشای   ن

 كند. یمیازهاي آینده را هم شناسایی ناست، كه از این طریق تا حدودي  یداكردهپنگر، اشراف  یندهآ

 يهاا  سرفصال یاك از   یچها دهاد! و   ینما آماوزش  هیچ كالس درس و دانشگاهی، تفکري خالقانه را 

اسای و كشاف   اصولی و مهارتی محاور، تاوجهی باه خودشن    صورت بهآموزشی در دوران ابتدایی زندگی، 

یابی و شناختی مدارس از اساتانداردهاي مهاارتی برخاوردار    استعدادي ها آزمونفرد ندارد.  ياستعدادها

كند. از این  ینمرا عمیق و تخصصی بررسی  آموز دانش هاي مختلف علمی، فنی، هنري و... ینهزمنبوده و 

، باا  اناد  آوردهباه دسات    كه از خود اي ینسبي دبیرستان، با شناخت  دورهمیان، تنها تعداد محدودي در 

در دانشاگاه هام شااهد تعاداد      آنکاه  حاال كنند،  یمو متناسب خود را انتخاب  موردنظري  رشتهقطعیت 

، چنادترم ! كاه البتاه پاس از گذشات     اناد  شدهقبولی، وارد آن شاخه  صرف بهزیادي دانشجو هستیم كه 
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خاود،   بااساتعداد و متناساب   موردعالقهكنند تا در مسیر  یممعدود نفراتی، جسارت تغییر رشته را پیدا 

 ادامه دهند.

 تواند ناشی از عدم یمیم، كه گاه ا بودهما، شاهد تغییر مسیر، در مراحل مختلفی از زندگی افراد   همه

 شناخت خود باشد.

. حال  یاباد  یدسات نما   یو ناآگاه باشد، به فهم و درک درست خبر یخود ب« من»انسان از  كه یمادام

حال خاود    مسئله باه راه  ینكه ا تا زمانیوابسته است و « من»مشکل شناخت و معرفت، به حل مسئله 

 [.1] حل نخواهد شد یگريمسئله د یچنرسد، ه

و موجاب   كناد،  یظااهر ما   یافراد كه خاود را در ارتباطاات انساان    يوجود هاي یتظرف ینتر از مهم

 [.2ت ]اس یرامونخود و جهان پ یتاز هو ی، درک و آگاهشود یمعرفت و كسب تجربه در انسان م

 یاست آگاهبوده تنها به آنچه هست و آنچه  كه نهگیرد  یقرار م یگاهیجا اندیشه، در واسطه بهانسان 

 [.3شود ] یآگاه م یزن یستآنچه اكنون ن بلکه نسبت به كند، یم یداپ

كارآفرین، شاناخت و  ي  جامعه یكو الزمه  یستبشر بدون شناخت و كسب دانش ممکن ن یشرفتپ

خود  یتبه هو یخودشناس ي واسطه انسان به. بنابراین گام نخست شناخت خود است، است یازهانكشف 

 كند. یم یخود را متجل يو استعدادها برد یم یپ

آن، بینشی به هویت خود میابیم. ایان معیاار    موجب بهآورد كه  یمود، آگاهی را به همراه شناخت خ

اطمیناان باه   ي و بااور خاود توانمناد   كند، كه انسان را به  یمرا در زندگی فرد آشکار  نفس عزتاهمیت 

 است. یی فرديشکوفاو جسارت ایده پردازي و  نفس اعتمادبهرساند، كه حاصل آن  یم توانائی فکر كردن

دهاد. در   یما اساس ایده پردازي، فراگیري مهارت خالقیت است كه گام بعدي كاارآفرینی را شاکل   

 بینیم. یمنمایی از مراحل اساسی كارآفرینی با این رویکرد را  (1شکل )

 
 مراحل اساسی كارآفرینی بر اساس هرم مازلو   1شکل 
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ي ژنتیکی در یك قلمرو مشخص است.  ینهزمكند  یمكه به خالقیت كمك  اي یژگیوشاید نخستین 

 باه است براي نقاش شادن نسابت    تر حساساش به رنگ و نور  یعصبتوان گفت شخصی كه سیستم  یم

به دنیا آماده خوانناده بهتاري خواهاد      دانگ ششدیگران داراي نوعی مزیت است، یا كسی كه با صداي 

ي بیشتري خواهناد داشات،    عالقهو صدا،  شد. این افراد به دلیل بهتر بودن در قلمروي مربوطه، به رنگ

توانند در جایگاهی قارار گیرناد كاه در هنار و      یم تر آسانیجه درنتخواهند آموخت، و  شان دربارهبیشتر 

 [.4موسیقی نوآوري كنند ]

تواند بر عوامل ژنتیکی  یمآید،  یمخالقیت، مهارتی اكتسابی است كه با تمرین به دست  ازآنجاكهاما 

 [.5هاي مختلف پدید آورد ] ینهزمنوآوري را در غالب شود و 

با این دیدگاه ضرورت آموزش استاندارد و اصولی خالقیت، در قالب یادگیري مهارتی مشترک، باین  

 دهیم. یمقرار  یموردبررسیازهاي فرد كارآفرین، نابزار و  عنوان بهرا  ها رشتهتمامی 

 

 یتخالقبررسی ضرورت آموزش اصولی و مهارتی  -3

 یکساان ماا   ي كاه باه هماه    مغزي اما چگونه[. 6دارایی ماست ] ینتر باارزشهان سه پوندي، این ج

 ؟سازد یمیگر، كارآفرین د یو برخ ینده،جوی افراد، برخاز  ،شده داده

شویم، اماا   یمما با ظرفی یکسان و متناسب جهت رشد و پرورش افکار و عقاید و باورها، متولد  همه

از فرهناگ و سابك    متاأثر خواهاد كاه در طاول زماان،      یمارایی، ابزار دیگري ي بهینه از این د استفاده

محققان  یكه برخدهد،  یمآید و ایدئولوژي انسان را شکل  یمزندگی و ارتباطات فرد با جامعه، به دست 

 گویند. یبه آن ذهن م یشناس حوزه روان

[. 7ناامیم ]  یآن را ذهان ما  افازار   كاه نارم   كنایم  یرا با خود حمل م یعتطب ینماش ترین یچیدهپ ما

ي خاالق  ها ذهنهاي خالق است، كه  یشهاندچرایی پیشرفت و كارآفرینی جوامع خالق، به دلیل حضور 

 طلبد.   یم

كاه دكتار تاورنس،     یمماواجه  یباا مساائل   یازهاا پاسخ باه ن  ياست، برا یازهااز ن يا مجموعه یزندگ

كه باا اساتفاده    زمانی. داند یحل مسئله مرا در روش  یتخالق یتاهم ی،شناس یتپژوهشگر و پدر خالق

ینی جدیدي، خاود  ب جهانكنیم، با  یعبور م یاجتماع ي به مرحله ییخود، از فردگرا از شناخت و آگاهی

 بینیم. یمرا در حال ایده یابی براي حل مسائل دنیا 

هاي خالقی،  یشهاندیی در سطح جامعه هستیم. زا اشتغالي كارآفرینی و  توسعهبا این رویکرد، شاهد 

كه هم به حل مسائل خود اشراف دارند و هام كماك بزرگای در تارویج فرهناگ كاارآفرینی باه شامار         

 روند. یم
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هااي   یاان بنینای، ابتادا از خاانواده كاه خاساتگاه      ب جهاان این تغییر زاویه دید و ایجاد چنین سطح 
كودكی را دید كه بسته باه   توان ردپایی از خالقیت یمآید. در دانشگاه  یمشخصیتی فرد است، به وجود 

 شود.   یمي آموزش خالقیت، منجر به پیشرفت و ترقی فرد استانداردهارعایت 
گیارد، باا    یما هاي مهام كااري و عااطفی در آن شاکل      یتموقعي حساس از زندگی كه ا برههما در 

ر خطای  ! چراكه سبك آموزشی مدارس، تفکیمها مواجافرادي كه از كمترین میزان خالقیت برخوردارند 
 اي خالق كرده است. یشهاندرا جایگزین 

ي دانشگاهی ها رشتهو در بعضی  اند پرداختهخالقیت  عنوان به ها كتابي آموزش هم برخی  حوزهدر 
اسات كاه باا     شاده  ارائاه ي گروه هنر ها رشتهیی با عنوان خالقیت، مانند درس خالقیت در هنر، واحدها

 مباحث خالقیت هستند. يها تمهارمتفاوت، از تخصص و  كامالًرویکردي 
شود اما همچنان به دلیل  یمهاي مختلفی تدوین  یشهمادر حوزه كارآفرینی هم، كتاب و مقاالت و 

نادیده گرفتن آموزش صحیح و كاربردي خالقیت، خروجی قابل قبولی را از كارآفرینی در سطح جامعاه  
 كنیم! ینممشاهده 

تخصصای تکاوین نیاباد، و     صورت بهالق، در علوم مختلف یشه خاند يها مهارتتا زمانی كه مبانی و 
گیریم، تثبیات نشاود، ماانعی بازرگ، ارتبااط       یمبهره  ها آناز  ها رشتهمانند دروس عمومی كه در تمام 

 دهد. یمكند كه خروجی كارآفرینی در جامعه را كاهش  یمیی و دانشگاه را مسدود زا اشتغال
. شاود  یما افراد جامعه متجلای  اعمال آن در  نمود بارزكه  ستانسان ا هاي یدها یان، بناندیشه خالق

 گذارند.   یمیی برجااز خود  را يكارآمدتر یرتأثباشند  تر خالقانهاعمال ما  هرچقدر
 ي خود خواهد بود.   یندهآخالقیت، بهاي پیشرفت هر تمدنی است كه در هر زمان خالق 

 

 گیرینتیجه -4
بازتاب اذهان جامعه است. ایدئولوژي انساان   طور ینهمو  ، خروجی ذهن خود،انسان اندیشه و اعمال

 دهد.   یمیکدیگر، ذهنی، جهانی را شکل و متأثر از ی گزاره دو شرط یكمانند  و جامعه
هاایی خاالق، در جهات پیشارفت و تکامال و همچناین حال         یشهاندكارآفرین از تركیب  يا جامعه

 يفکار  یناد فرا یناوع  یات، ازآنجاكه خالقبرد و  یمهره نگر ب یندهآي خود و بینشی  زمانهیازهاي نخالقانه 
 يپاساخگو  توانناد  یخالق، ما  اي یشهاندبا  كنند یم یتكه فعال يا حوزهافراد جامعه، در هر  یاست، تمام

 د و با دوراندیشی، به توسعه علمی، اقتصادي و... جامعه نیز كمك كنند.جامعه باشن یازهاي خود ون
ینی و كاارآفر  یات توساعه و تقو  یاد كل یات، تاندارد باه مبحاث خالق  و مطابق اسا  یفیت،باك پرداخت

 یمهاارت  یکارد و كارآمد باا رو  یاصول يها سرفصل یناستادان مجرب و تدو یازمنداست كه ن ییزا اشتغال

 .رشته است ینمحور، در ا
 ي خود باشد. جامعهیازهاي نتواند پاسخگوي  یمخالق   جامعهتنها 
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 سپاس

آقاي دكتر حسن نایب زاده دانشیار دانشگاه لرستان و قدردانی از زحماات  با سپاس فراوان از جناب 

دریغ سركار خانم ندا محمودي كارآفرین نمونه، كه در جهات تارویج آماوزش خالقیات ماا را یااري        یب

نقاش مطالعاات    یكنفارانس ملا   یناولا فکري تماام اعضااي كمیتاه علمای      نمودند. الزم میدانیم از هم

 داشته باشیم. اي یژهوتشکر  كشور ینیو كارآفر یه علمدر توسع اي رشته یانم
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 مراجع

 یویرایش چهارم، انتشارات موسسه پژوهش من و جز من، (،1397) ینغالمحس ینانی،د یمیابراه  [1]

 .یرانحکمت و فلسفه ا

یشیدن، كوشش، دكتر رحیم، خوب اند يبرا ییبودن راهنمای منطق(، 1395یو )كي دینرنی، مك ا  [2]

 .ناانتشارات سبز

(، فلسفه و ساحت سخن، چاپ پنجم، تهران، انتشارات 1397ابراهیمی دینانی، غالمحسین )  [3]

 .هرمس

ی كشف و اختراع، كتیرایی، عباس علی، شناس روان(، خالقیت 1395چیکسنت میهاي، میهاي )  [4]

 .ي آقازاده، رضا، ویرایش اول، تهران، نشر مازیار یراستهو

 ،ها آنآزمون و پرورش  يها راهي خالقیت و ها مهارتو  ااستعداده(، 1392تورنس، الیس پل )  [5]
 .، حسن، چاپ پنجم، تهران، نشر دنیاي نوزاده قاسمترجمه 

ي مغز، ترجمه شادان، منوچهر، چاپ اول، تهران، توانمندسازي كارها راه(، 1390لویتون، ریچارد )  [6]

 .انتشارات بهجت

 .رامین، چاپ اول، تهران، انتشارات مازیاري ذهن، ترجمه رامبد،  یندهآ(، 1393كاكو، میچیو )  [7]
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 کارآفرینی و توسعه روستایی
 مجید یاسوری

 استاد گروه جغرافیا دانشگاه گیالن، دانشگاه گیالن، رشت
yasoori@um.ac.ir 

 سیده فاطمه امامی

 روستایی، دانشگاه تهران، تهرانریزي دانشجوي دكتري جغرافیا و برنامه
F_emami22@yahoo.com 

 

 چکیده

ی كارآفرینی از ابتداي خلقت بشر و هماراه باا او در تماام شائون مختلاف زنادگی انساان        طوركل به

رابطاه   حاضار هاي بشري بوده است. هادف از پاژوهش   ي تمامی تحوالت و پیشرفتو مبنا حضورداشته

اي باه امار    رشاته  یاان مدر بین علام   درواقع. هستبین كارآفرینی و دستیابی به توسعه پایدار روستایی 

توصیفی و ابازار   صورت بهشده در این پژوهش  كاربرده بهتوسعه روستایی توجه شده است روش تحقیق 

وت در این زمیناه اسات. نتاایج    ي متفاها كتاباي و مطالعه اسناد، مقاالت و كتابخانه صورت بهگردآوري 

یادنظر شاده اسات و در بسایاري از     تجدامروزه در راهبردهاي توساعه روساتایی    دهد.تحقیق نشان می

شود. به همین دلیال،   یمالمللی مجدداً بر كاهش فقر از طریق رشد اقتصادي تأكید  ینبمؤسسات ملی و 

ي است كه این امر با توسعه كارآفرینی و توسعه اقتصادي در مناطق روستایی نیازمند راهبردهاي جدید

ي ماردم منااطق روساتایی باراي     هاا  تالشین امروزه است؛ بنابراهاي محیطی ممکن  یاستسي تواناساز

از كارآفرینان محلی افزایش یابد؛ زیرا تمركز بار مناابع    با استفادهتواند  یمدستیابی به پایداري اقتصادي 

 هاي توسعه اقتصادي این مناطق است. یوهشنی محلی یکی از اقتصادي محلی از طریق توسعه كارآفری

 

 ها کلیدواژه

 ینی، توسعه روستایی، توسعه اقتصادي، كارآفرینان.كارآفر
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 مقدمه -1

اناد و سااكنان آن    ی از روستاها با فقر امکانات زیربنایی و روبنایی مواجهتوجه قابلكه بخش  ییازآنجا

رو هستند، تحقق توسعه پایادار در مکاان روساتا باا مواناع       فصلی روبهبا كمبود منابع درآمدي و عمدتاً 

سو  رفت روستا از این وضعیت و ایجاد پایداري در آن، باید از یك اما براي برون؛ ]9[بسیاري مواجه است 

هاا و امکاناات و از ساوي دیگار باه بهباود وضاع معیشاتی سااكنان آن پرداخات؛            به بهبود زیرسااخت 

 پدیده كاهش فقر و كاهش هاي اهرم از یکی عنوان به روستاها در پایدار معیشت ایجاد كه امروزه طوري به

رو یکای از   یان ازا. ]31[ رود مای  شامار  باه  توسعة پایادار  به یت دستیابیدرنهاناخواسته و  هاي مهاجرت

 از اژهو ایان  روستایی اسات.  1راهکارهاي دستیابی به معیشت پایدار در روستا، توجه به مقوله كارآفرینی

 دانشاگاهی،  ناماه  واژه طباق  وگرفتاه   نشاأت  "شادن  متعهاد " معنااي  به Entrepreneur فرانسوي كلمه

 تقبال  و اداره ی،دها  ساازمان  را اقتصادي فعالیت یك مخاطرات شود می متعهد كه است كسی كارآفرین

 آنکاه  بادون  ،شده شناخته رسمیت به اقتصادي رشد اصلی موتورعنوان  به كارآفرینی یگر،د عبارت بهكند، 

، روساتایی  جواماع  توساعه  در پایاداري  تحقاق  مقوله كارآفرینی باا  لذا. برود هدر به توسعه عوامل دیگر

 پیشاتاز  یاا  ملی، توسعه محرک موتور كارآفرینان شود می گفته اگر تعبیري به. دارد مستقیم همبستگی

 اجتمااعی،  اقتصاادي،  رونادهاي  نندتوا می كه شود استفاده آن خاطر به نیرو این از یعنی هستند توسعه

 و بارداري كارده   ها بهره فرصت از و كنند هماهنگ بیرونی تعامالت با را خود پوشش تحت نظام فرهنگی

داناد   یما بر این اساس كارآفرین یك فرد اقتصادي است كه . ]13[ كنند خلق جدید فضاي ووكار  كسب

 .]28[ آورد دست بهي نوین و ابتکاري ها روشرا از طریق  منافعشچگونه 

ی مناطق روستایی بیشتر ماندگ عقباز چند قرن اخیر و با رشد پرشتاب صنعت و فناوري در جهان، 

كه روساتائیان نسابت باه شهرنشاینان داراي درآماد كمترناد و از خادمات         يطور بهنمایان شده است؛ 

كه بعضاً به مهاجرت آناان   دان شدهپذیرتر  یبآساجتماعی ناچیزي برخوردارند و اقشار روستایی فقیرتر و 

شود. علت این امر پراكندگی جغرافیایی روساتاها، نباود صارفه اقتصاادي      یمبه سمت شهرها نیز منجر 

ي، محادودیت  ور بهاره ي و تخصصی نبودن كار كشاورزي، كم باودن  ا حرفهبراي ارائه خدمات اجتماعی، 

بنابراین باراي رفاع   ؛ الن بوده استیریت صحیح مسئوعدم مددر مقابل رشد جمعیت و  وخاک آبمنابع 

ي ور بهاره فقر شدید مناطق روستایی، ارتقاي سطح و كیفیت زندگی روستائیان و ایجاد شغل و افازایش  

گرفتاه شاده اسات؛ زیارا مسائله اشاتغال در منااطق         یشپا آنان، راهبرد توسعه كارآفرینی روستایی در 

بسای فراتار از    هاا  آنكه غالباً دامناه گساترش   ي است از مسائل مرتبط به هم ا گستره درواقعروستایی 

اناد. قضااوت دربااره وضاعیت اشاتغال در       یباان گر به دستیی است كه مستقیماً با بیکاري آشکار ها گروه

اماري خطرنااک اسات. باه      هاا  بخشاز دیگر  اخذشدهروستاها بر پایه مفاهیم، چهارچوب و میزان بیکار 

_____________________________________________________________ 
1- Entrepreneurship 
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هاي كشاورزي، همواره یك نوع بیکااري   یتفعالو فصلی بودن علت باال بودن نسبت نیروي كار به زمین 

اماا كاارآفرینی   ؛ پنهان در حین دوره فعالیت كشاورزي و نوعی بیکااري فصالی در روساتاها وجاود دارد    

تواناد باراي    یما یای بااال   زا اشاتغال یك راهبرد نو در توسعه مناطق روستایی به علات ماهیات    عنوان به

ئم و براي بیکاران فصلی اشتغال موقت ایجاد كند. به همین دلیل، بسایاري  روستاییان اشتغال مولد و دا

از اقتصاددانان توسعه و تحول معتقدند كه كارآفرینی در یك اقتصاد نقاش مهمای را در فرایناد توساعه     

بناابراین  ؛ كند یمو اشتغال براي ساكنان روستا باشد ایفا  درآمداز اینکه یك منبع  نظر صرف، جانبه همه

تاوان ادعاا كارد كاه كاارآفرینی باا        یما هاي كارآفرینان و اهداف و نتاایج كاارآفرینی    یژگیوتوجه به با 

هاي متفاوت زمینه را براي متنوع سازي اقتصاد روساتایی هماوار    ینهزمي مختلف در ها فرصتشناسایی 

اینکاه  شاود، مگار    ینما سازد. پس متنوع سازي اقتصادي روساتایی تنهاا باا القاا از بیارون محقاق        یم

و منابع بالقوه و بالفعل را بشناسند و با استفاده بهیناه از   ها فرصتهاي روستایی، خود  یطمحكارآفرینان 

هااي   یات مزهاي روستایی باه ارمغاان بیاورناد؛ زیارا یکای از       یطمحتنوع اشتغال و اقتصاد را براي  ها آن

ساز رشد كارآفرینی در جامعه اسات.   ینهزمكارآفرینی، خوداشتغالی است. خوداشتغالی و كار براي خود، 

خوداشتغالی نوعی اشتغال در بخش غیر مزدبگیري نیز است كه فرد شااغل باا اتکاا باه تاوان شخصای،       

هااي و   یژگیوپردازد. از  یمیجه كسب درآمد درنتابتکار و خالقیت خود به كارهاي تولیدي و خدماتی و 

هاي الزم باراي ورود باه    ییتوانایج آماده كسب تدر بهامتیازهاي این بخش از اشتغال آن است كه فرد را 

سااز رشاد    یناه زمباراي خاود،    و كاار ی خوداشتغالكند. بر این اساس،  یم تر و گسترده تر بزرگبازارهاي 

ی ممکان اسات ناوعی محایط     خوداشاتغال اشتغال آزاد و كارآفرینی در جامعه است. میزان بسیار باالي 

دهاد. باه علات ساطح      یمبازار را افزایش  و گسترشیی زا اشتغال، یريخطرپذاقتصادي را ایجاد كند كه 

یاسات  س باالي بیکاري در بسیاري از كشورهاي جهان و افزایش مشکالت مربوط به رقابت در بازار كاار، 

ي كاارآفرینی باا تارویج    هاا  برنامهین ابزار در فراهم كردن وسیله كسب درآمد است. تر مهمی خوداشتغال

روهی و سازمانی زمینه گسترش مؤسسات كوچك اقتصادي را فراهممی سازد؛ باه  مشاغل مولد فردي، گ

هااي خاود    یات فعالهمین دلیل، توسعه كاار در آیناده، بار اسااس دیادگاه توساعه انساانی، باه شاکل          

نتایج داخلای و   ازجمله. ]8[یافته، خود نظارتی و بر اساس تمایالت شخصی و گروهی خواهد بود سازمان

 توان به موارد زیر اشاره نمود:ا پژوهش را میخارجی در رابطه ب

هااي كاارآفرینی   اي تحات عناوان بررسای و تحلیال زمیناه     ( در مقالاه 1387نجاار زاده ) رضوانی و 

ي نواحی روستایی با استفاده از رویکرد رفتاري و بر اساس الگاوي فراینادي   روستاییان در فرایند توسعه

درصاد از روساتاییان آشانایی     33/2است. نتایج نشان داد كاه   هاي كارآفرینی پرداختهبه بررسی زمینه

درصد آشنایی بسایار   35/55درصد داراي آشنایی كم و  56/23درصد آشنایی زیاد،  76/18خیلی زیاد، 

 مطالعااتی  متغیرهااي  و هاا شااخص  يهماه  در وضاع  این دارند. كارآفرینی هايها و مهارتكم با زمینه
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اقتصاادي   و اجتمااعی  محایط  ساازي آمااده  و كاارآفرینی  آماوزش  راستا، این است. در یش یکسانوب كم

 هااي كشااورزي   یات فعال و روستایی نواحی به ماهر و متخصص جوان، انسانی نیروي جذب براي روستاها

 بسایار  پایادار  يتوسعه در راستاي نواحی این كارآفرینی تقویت و ایجاد در اصلی كار راه عنوان به تواندمی

 .باشد مؤثر

( در تحقیقی تحت عنوان تأثیر آموزش كارآفرینی بار ارتقااي فرهناگ كاارآفرینی در     1388) یجزن

هاي كشور به این نتیجه رسید كاه آماوزش كاارآفرینی باا تحلیال اجازاي فرایناد كاارآفرینی،         دانشگاه

اهاداف   پذیري، همدلی و تعاون و دیگر اجزاي مرتبط بهیري، مسئولیتمخاطره پذي سو بهكارآفرینان را 

 یابد.ینی ارتقاء میكارآفركند و فرهنگ كارآفرینی از طریق آموزش كارآفرینی هدایت می

بنادي توساعه كاارآفرینی در    ( در پژوهشی تحت عناوان اولویات  1390همکاران )و  بار سبكفرجی 

مطالعه موردي: دهستان حومه بخش مركزي شهرساتان  ) یپرومتمناطق روستایی با استفاده از تکنیك 

هااي  حال بسایاري از چاالش   یکای از راه  عنوان بهدابنده استان زنجان( به بررسی وضعیت كارآفرینی خ

( در مناطق روستایی پرداختاه اسات.   .همچون بیکاري، درآمد پایین، عدم تنوع اقتصادي وبزرگ )عمده 

در  ساازي  یات ظرف و توانمندساازي  براي توسعه هاي یهنظر در جدید را راهکاري وي كارآفرینی روستایی

 نهاادي  محیطی و اجتماعی، اقتصادي، برابري ایجاد روستا، - شهر شکاف كاهش باهدف روستایی مناطق

 باراي  پرومتای  تکنیاك  از آورد. مطالعاه مای  شامار  باه  پایادار  توساعه  باه  یدندررس مهم ابزاري و است

 عناوان  باه  ابندهخد شهرستان مركزي دهستان حومه روستایی مناطق در كارآفرینی توسعه بندي یتاولو

 كه است این دهنده نشان گانه 10 يها شاخص اساس بر آمده دست به نتایج كه شد، استفاده نمونه جامعه

 یشناسا  روش .آوردناد  دسات  به را سوم تا اول يها رتبه ترتیب به و الچوان قیا آقچه نظرقلی، روستاهاي

 .است تحلیلی-توصیفی  تحقیق

آوري  جماع  و ینیكاارآفر  هااي  یتفعال طراحی منظور به عه خود( در مطال2002همکاران )دابسون و 

ایان   باا  روساتایی  مناطق در كارآفرینی از كننده یتحما هايفعالیت و هابرنامه ،ها سازمان درباره اطالعات

است  نیاز روستایی مناطق در كارآفرینی روح به بخشی یاتح براي اصلی عامل چهار به كه رسیدند نتیجه

باا   متناساب  كافی تولیدات محلی، جامعه شده ییشناسا نیازهاي با متناسب فعالیت ایجاد از اند عبارت كه

 قبلی. هايآموزه تغییر طریق از مداوم یادگیري كارآفرینی، بر تمركز محلی، يها مهارت و منابع مقیاس،

 و وقات  صارف  باا  توأم كه دانندمی ( فرایند كارآفرینی را خلق چیزي نو2005همکاران )هیسریچ و 

 شخصی رضایت مالی، منابع آوردن دست به براي و اجتماعی روحی مالی، خطرات پذیرش و بسیار تالش

 باا  را ناوآوري  و خالقیات  كاه  شاود  یم حاصل منظمی هاي یتفعال از این فرایند نتیجه است؛ استقالل و

 دهد.می پیوند بازار يها فرصتو  ها یازمندين
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 مطالب اصلی -2

 رینی و توسعه کارآفرینیمفهوم کارآف -2-1

باا او در تماام شائون مختلاف زنادگی انساان        و هماراه ی كارآفرینی از ابتداي خلقت بشر طوركل به

هاي زیاد و متناوعی   یفتعرهاي بشري بوده است و لذا،  یشرفتپو مبناي تمامی تحوالت و  حضورداشته

دهد كه كارآفرینی ابتدا  یمنی نشان از آن شده است. نگاهی گذرا به سیر تاریخی مفهوم و حوزه كارآفری

مادیر مؤسساه ملای    »یاا  « رئایس مدرساه  » در حوزه موسیقی مطرح بود و در فرهنگ لغت آكسفورد، 

بیند. سپس در ساال   یمهاي موسیقیایی را تدارک  یسرگرمشده است؛ یعنی كسی كه  یفتعر «موسیقی

كاارآفرین كسای قلماداد گشات كاه      شاد و  « وكار كسب»تر  یعوسكارآفرینی وارد حوزه جدید و  1933

كارآفرین »تر دید و گفت  یعوسحوزه را  اقتصاددان(مؤسس بنگاه اقتصادي باشد. به دنبال آن شومپیتر )

دیگر، كارآفرینی سازمانی را باه حاوزه قبلای     یعبارت به، «تواند در استخدام سازمان دیگري قرار گیرد یم

هاي كارآفرینانه اساساً به دلیل روش اساتقرایی باوده    تیفعالاضافه كرد. این گسترش تدریجی در حوزه 

شد، زودتر  یمیگر، چنانچه با روش قیاسی، كارآفرینی تعریف د عبارت بهاست؛  قرارگرفته مورداستفادهكه 

 (1شکل .)]12[و ]3[رسیدند یم ومانع جامعبه نتیجه نهایی و تعریف 

نیست ونمی توان تعریف استاندارد و  شده شناختهیجه، مفهوم و ماهیت اصلی كارآفرینی هنوز درنت

 نظرها اختالف( مشکل تعریف كارآفرینی و اقتصاددانی از آن به دست داد. مك كللند )ومانع جامع

واژه است نو  «كارآفرینی»بنابراین واژه ؛ داند یمها  یتموقعو  ها نقشباره را ناشی از مغشوش شدن  یندرا

به كار  entrepreneurshipي جا بهیافت. این واژه  دستاقعی آن توان به مفهوم و ینم اش كلمهكه از 

یگر، د عبارت به، مقدمه( 1371یافته است )مردیث،  راهي دیگر ا زبانهرود و در اصل، از زبان فرانسه به  یم

شنونده ناآشنا به  «كارآفرینی»هنوز در فارسی معادل دقیقی براي انتقال مفهوم آن نداریم و اغلب واژه 

دهد كه افراد  یمدرباره كارآفرینی نشان  گرفته انجامبنابراین، مطالعات ؛ ]12[اندازد یم اشتباه بها آن ر

ي عمومی و خاصی هستند كه نقش آنان را از سایرین متمایز ها مشخصهكارآفرین داراي صفات و 

، شوق، انرژي باال، یكوش سخت، اراده، پشتکارسازد؛ از قبیل نتیجه گرا، نیاز به كامیابی، ایستادگی،  یم

، شده حسابریسك( ) یريخطرپذیري، پذ انعطافي، انتقادپذیري، نوآوري، ابتکار، دار مردمقدمی،  یشپ

 ی.خوداشتغالمنفعت شناسی و 
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 ]12[ نمودار مقایسه روش استقرایی و قیاسی در كارآفرینی منبع:   1شکل 

 

توان گفت كارآفرین كسی است كه فرصت و ارائه یاك محصاول، خادمت،     یمبنابراین با این مقدمه 

خواهاد پیاماد اندیشاه،     یو ما یاباد   یما روش و سیاست جدید را با تفکر جدید براي یك مشکل قدیمی 

دیگر، كارآفرین شخصی است كه بهتارین   یعبارت به ]30[محصول یا خدمات خود را بر نظام مشاهده كند

داناد. ایان    یما را  ها فرصتكند و روش استفاده از این  یمو تجاري را كشف و آخرین موقعیت اقتصادي 

. ]11و20[اسات یریت در ساطح بااالیی   و ماد ی دها  سازمانفرد معموالً داراي استعداد، خالقیت، ابتکار، 

وتحلیل محیطی باالست و باا   یهتجزنگري خاص، داراي قدرت  یندهآیجه كارآفرین كسی است كه با درنت

یر از قادرت خطرپاذیري، ناوآوري و    پاذ  تحولیتی باشخصز گذشته بر اساس میزان دانش و پند گرفتن ا

ي هاا  فرصات هایی در كارآفرین او را به كشاف و شناساایی    یژگیوخالقیت باالیی برخوردار است. چنین 

ا یري شایسته، عقالنای و اقتصاادي از مناابع موجاود و با     گ بهرهكند تا با  یمبالقوه و بالفعل محیط وادار 

ی را دنباال  جمعا جدیدي ایجاد و منفعات شخصای و    وكار كسبرعایت حقوق انسانی، مکانی و فضایی، 

خاصی با عنوان توسعه اقتصاد محلی مطارح   گانه سهكند. بر این اساس، در برنامه كارآفرینی، موضوعات 

و آناان   تهاسا  آنشود: نخست، پرورش این آگاهی در اذهان مردم كه اقتصاد محلی متعلق به خاود   یم

تاوان   یما  هاا  آنیی كاه باه مادد    هاا  راه مند نظاموتحلیل  یهتجزدر آن اقتصادند؛ دوم،  كنندگان مشاركت

بناابراین در  ؛ ]8[اقتصادهاي محلی را تقویت كرد و سوم، توسعه ساختارهاي نهادي اقتصاد محلی اسات  

زنادگی، توزیاع درآمادها و    یك نگاه جامع به توسعه اقتصادي، كارآفرینی موجب اشتغال، بهبود كیفیت 

ی، توساعه كاارآفرینی را   كاار جهاان  به همین دلیل، دستور  شود. یمي مناسب از منابع و غیره بردار بهره

 .]10[داند یمهاي اشتغال موفق  یاستساصول كلیدي 

 رفتار شاخص،
 مولفه
 ابعاد

 مفاهیم
 فرضیه

 مدل

 روش استقرایی

 وش قیاسیر
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 کارآفرینی روستایی -2-2

ین راهبارد  تار  مناساب كه  اند یدهرسیژه اقتصاددانان روستایی، به این نتیجه و بهامروزه برنامه ریزان، 

روساتایی تشاویق روساتاییان باراي گارایش باه        در منااطق یاژه اقتصاادي،   و به، ها چالشیی به گو پاسخ

ها  یتفعالبه شیوه كارآفرینی است. فلسفه بنیادي این نظریه بر این اساس بود كه این  «تجارت خانگی»

آورد و هام   یمح جامعه محلی به وجود ی را در سطخوداشتغالشود. یك نوع  یمهم به ایجاد شغل منجر 

كاارآفرینی روساتایی    ]23[روانه باازار( كنناد   صادر )توانند تولیدات خود را  یمیق، روستاییان طراز این 

یی هاا  چالشی به ایجاد نوع بهیري تحت تأثیر نیروهاي بیرونی و درونی بوده است كه هریك گ شکلبراي 

ي موجاود در  هاا  فرصات مناابع و   برحساب هاا   یطمحا . ایان  شوند یمدر جامعه روستایی امروزي منجر 

یاژه  و باه كننده اهاداف توساعه،    یتهدا، (يافزار سختي و افزار نرمهاي روستایی )بالقوه و بالفعل،  یطمح

. در راستاي همین فرایندها و با در نظر گرفتن این دو محیط یك پیوناد  جوامعتوسعه اقتصادي، در این 

شاود تاا از تركیاب     یما ه روستایی و توسعه كارآفرینی در این مناطق برقرار ارگانیکی میان اهداف توسع

مناسب این عوامل، رفتارهاي كارآفرینی در جوامع روستایی در راستاي توساعه اقتصاادي شاکل گیارد     

هاي خاود نیااز    یتفعالبنابراین، كارآفرینان در جوامع روستایی به حمایت براي ایجاد یا رشد ؛ (2)شکل 

ا بیشتر این جوامع، آمادگی الزم را براي تأمین نیازهاي مورد درخواسات آناان مانناد سارمایه،     دارند، ام

یجه، براي كمك به جوامع روساتایی در توساعه یاك مادل     درنتدانش فنی )فناوري( و اطالعات ندارند؛ 

. باه  ]18[نیازمناد اسات    هاا  آنمیان  روابطِنظري )تئوریك(، كارآفرینی به شناخت متغیرهاي وابسته و 

الگاوي توساعه اقتصاادي، توساعه روساتایی را       عناوان  باه همین علت، سائر با در نظر گرفتن كارآفرینی 

 ونقال  حمال تشویق كشاورزان كاارآفرین، كماك و مسااعدت مادیریتی و فنای كارآفریناان روساتایی،        

 .]29[دكنا  یما روستایی؛ خدمات ارتباطی و اطالعاتی روستایی، مدیریت منابع طبیعای و غیاره تعریاف    

 بهبوددهناده زمینه اشتغال، افازایش درآماد و تولیاد ثاروت،      كننده فراهمریگان، كارآفرینی روستایی را 

ورتمان كاارآفرینی    ازنظر داند. یمبه افراد محلی براي مشاركت در اقتصاد  كننده كمككیفیت زندگی و 

را معرفی یا باازار جدیادي   روستایی عبارت است از: ایجاد سازمانی جدید كه یك تولید یا خدمت جدید 

در تعریفای دیگار،    ]23[نمایاد  یما كند و یا از فناوري جدید در محایط روساتایی اساتفاده     یمرا ایجاد 

ي اقتصاادي را در  هاا  فرصات كناد تاا    یمكارآفرینی روستایی فعالیتی است كه به مردم روستایی كمك 

هاي اقتصادي ساودآور تبادیل    یتفعاله را ب ها فرصتجوامع محلی بشناسند و یاد بگیرند كه چگونه این 

بدین ترتیب، كارآفرینی در محیط مناطق روساتایی گساتردگی زیاادي داري و باه دلیال تسالط        كنند.

بخش كشاورزي در اغلب مناطق روستایی، تأكید عماده مطالعاه بار كاارآفرینی كشااورزي اسات؛ زیارا        

به درآمد و میازان تولیادات كشااورزي و     یبخش تنوعتوسعه كارآفرینی روستایی، قابلیتی براي كمك به 

ي مناسابی را باراي كااهش خطار معیشاتی و      هاا  فرصات شود و  یمغیر كشاورزي روستاییان محسوب 



     449    میان رشتگی، توسعه علمی و كارآفرینی -ششم بخش 

هااي   یناه زمكند. كارآفرینی روستایی یکای از   یمافزایش امنیت غذایی پایدار در مناطق روستایی فراهم 

ین تار  مهام كشاورزي است و بخش خصوصی، ي كشاورزي و غیر ها بخشمناسب براي ایجاد اشتغال در 

اي اسات كاه    یهپارود. كارآفرینی روستایی، داراي عناصر  یمعامل توسعه پایدار اقتصادي روستا به شمار 

ي( و خادماتی  افازار  نارم ي و افزار سختهاي اساسی روستا ) یرساختزبر فراهم كردن  ها آنتمركز عمده 

ساازد. دابساون و دیگاران     یما د اقتصادي روستا را فراهم هاي رش ینهزماست كه كاهش فقر و تسریع و 

، هاا  سازماني اطالعات درباره آور جمعهاي كارآفرینی و  یفعالطراحی  منظور به( در مطالعه خود 2002)

كننده از كارآفرینی در مناطق روستایی به این نتیجه رسیدند كه به چهار  یتحماهاي  یتفعالو  ها برنامه

 ]21[از  اند عبارتبخشی به روح كارآفرینی در مناطق روستایی نیاز است كه  اتیحعامل اصلی براي 

 شده جامعه محلی؛ ییشناساالف( ایجاد فعالیت متناسب با نیازهاي 

 ي محلیها مهارتیدات كافی متناسب با مقیاس، منابع و ( تولب

 بر كارآفرینی ( تمركزج

 ي قبلیها آموزهیادگیري مداوم از طریق تغییر ( د

همچنین آنان دو عنصر اصلی را براي بهبود فضاي كارآفرینی در جهت رسیدن به موفقیت شناسایی 

هااي   یات فعالدر  كنناده  مشااركت ي هاا  گاروه و  هاا  دانشاگاه مثال   «مؤسسات حامی»كردند: عنصر اول 

كارآفرینی روستایی هستند و عنصر دوم، فضایی است كه هماه كارآفریناان باا در نظار گارفتن ویژگای       

كنناده   یات تقوین راهبردهاي تر مهمبنابراین، ؛ كنند یمتعداد و انگیزه كاري به خدمات دسترسی پیدا اس

 :]17[از  اند عبارتكارآفرینی محلی 

 سازي( یتظرفهاي قبل از كارآفرینی ) ینهزمایجاد محیط و  -

 ي(توانمندسازایجاد زمینه خودباوري ) -

 تسریع رشد از طریق تحرک بخشی. -
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 ]3[: ییها و منابع محیطی مؤثر در كارآفرینی روستا تفرص   2شکل 

 

یژه جوامع روستایی كه كانون تمركز فقارا در كشاورهاي   و بهین بال در جوامع انسانی، تر بزرگامروزه 

برناامگی خاود، بلکاه قرباانی      یبا نظمی و  یبقربانی بیکاري،  تنها نه، بیکاري است و فقرا اند توسعه درحال

 صاورت  باه یطی نیز هستند. اینك كماك واقعای باه فقارا، دساتگیري حماایتی       شرایط و مقتضیات مح

اي به  یریهخو اینکه بدانند مساعدت  هاست آناي از آنان نیست، بلکه تحول در منش و شخصیت  یریهخ

سازي )در مناطق  یتظرفي و توانمندسازیکار و ببراي كاهش مشکالت فوري  آنان امري ضروري نیست.

ی كاار، متفااوت از   دها  ساازمان ي جدیاد  هاا  روشاماتی زیر بناایی در جهات تادوین    روستایی( باید اقد

استخدام مرسوم و معمول، باراي آیناده صاورت گیارد. اماروزه اساتفاده از تواناایی و اساتعداد درونای          

تواناد در قالاب كاارآفرینی باروز      یما ین هدف است كه به اهاي مناسب رسیدن  یوهشروستاییان یکی از 

 كند.

تواند نظمی نو براي كار در مناطق روساتایی ایجااد    یماساس، كارآفرینی در بخش روستایی ین به را

ي كااري در محایط   ها گروهكند كه از چندین جنبه اهمیت دارد: اول آنکه معقوالنه است، یعنی افراد و 

زهااي  روستا توانایی كنترل بیشتري بر كار خود خواهند داشت و براي استفاده از آن در جهات رفاع نیا  

تار   یانساني بیشتري به دست خواهند آورد. دوم آنکه ها فرصتنیاز به رشد و توسعه سالم  ازجمله خود،

قارار   مورداساتفاده در زمینه اموري كه با اهداف آنان بیگانه اسات   تنها نه ها گروهاست، یعنی كار افراد و 
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زیسات ساازگارتر    یطمحا آنکه، باا   موجب استثمار و زیان دیگران نیز نخواهند شد. سوم بلکه گیرد، ینم

ترتیب كار با محیط طبیعی و زیسات انساانی هماهناگ خواهاد باود و طبیعات را تخریاب         ینا بهاست، 

 نخواهد كرد.

ي وسیع شغلی تلقی ها فرصتي توسعه، كارآفرینی روستایی را همانند قابلیتی براي ایجاد ها مؤسسه

شناسد؛  یمحل كلیدي براي پیشگیري از آشفتگی روستا  راه یك عنوان بهمداران آن را  یاستسكنند؛  یم

 عناوان  بهگیرند و زنان آن را  یمینی را ابزاري براي بهبود درآمدهاي كشاورزي در نظر كارآفر كشاورزان،

كنند كه این نگرش، موجب استقالل، عدم وابستگی و كااهش   یمامکان كار در مجاورت منازلشان تلقی 

ایجاد كاارآفرینی و اشاتغال    ها گروهشود البته براي تمامی این  یمهاي جامعه  یتحمانیاز شدید آنان به 

رود كاه نتیجاه تعامال آن     یمو اجتماعات به شمار  ها خانوادهاي براي بهبود كیفیت زندگی افراد،  یلهوس

ی توان گفت كارآفرینی روساتایی نیرویا   یم. با عنایت به آنچه آمد ]5[است ایجاد محیط و اقتصاد سالم 

اي  ییتواناا »، یعنی «پردازد یمید منابع براي تقاضاي ارضا نشده بازار بازتولبه بررسی »فرایندي است كه 

گذاشتن واحدهایی  كنار همروند خلق ارزش از طریق »و یا « یز بسازدچ همهتواند تقریباً از هیچ،  یمكه 

 . ]286: ص5[«از منابع براي تقویت یك فرصت است

تشویق كاارآفرینی در منااطق روساتایی جساتجو باراي رهباري كاارآفرین باا         از طرف دیگر، براي 

تواناد باه ماردم در     یما بسیار ضروري است. این در حالی است كه آماوزش   باالآمدهخصوصیاتی كه در 

رود كاه   یم. در حقیقت انتظار ]288: ص5[در سطور قبلی كمك كند شده مطرحهاي  ینهزمبهبود برخی 

زیار در جامعاه اعماال     صاورت  باه رهبران كارآفرین هدفمند، نقش رهبري خود را  عنوان بهاین مدیران، 

 .]1[كنند 

 نقش محوري؛ یعنی ایجاد آرمان مشترک، تعیین رسالت، موقعیت آفرینی و كانون توجه بودن؛ 

  كنندگی؛ یعنی ایجاد تعهد، عمل، هماهنگی و رشد؛ یلتسهنقش 

 و اهداف فردي، ساازمانی   ها نقشبه هماهنگی رسانی به دیگران؛ یعنی كمك براي رسیدن  یاري

 و اجتماعی؛

  كمکای در یاك    پاژوه  داناش و  (یادگیرنده) یرفراگكارآفرین بودن؛ یعنی قرار دادن خود در مقام

نفر اول در گروه ساازمان، بنگااه و در میاان     عنوان بهكارگروهی و همکار موجد موفقیت تا اینکه خود را 

 قهرمان مطرح سازد. عنوان بهون بر این، خود را نباید مطرح كند و افز سطح همافراد 

 

 عوامل مؤثر در موفقیت کارآفرینان روستایی -2-3

هااي   یازه انگهااي و   یژگای وآلیسون یك فعالیت كارآفرینی تحت تأثیر عوامل گوناگونی، مانند  ازنظر

ار و نتایج مختلفای را  تواند آث یمها و دانش فنی است كه  یاستس، ورسوم آدابفردي، آموزش، فرهنگ و 
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 ها فرصتبنابراین، بر اساس  ؛]17[به لحاظ الگوهاي رفتاري، اقتصادي، اجتماعی و غیره در برداشته باشد

تواند به موفقیت باالي كارآفرینان در  یمو موانع پیش روي كارآفرینان روستایی و كشاورزي، این عوامل 

تواناد   یما  ارآفرینان، هیجان، شاوق، عالقاه و تعهاد   این بخش منجر شود. احساسات و انگیزه اولیه در ك

ي عوامال اقتصاادي،   بند دستهاصول توسعه پایدار به  بر اساسبنابراین ؛ عامل كلیدي موفقیت آنان باشد

 .]3[پردازیم  یمروستایی  در مناطقاجتماعی، محیطی و نهادي در كارآفرینی كشاورزي 

 

 عوامل اقتصادی -2-3-1

یرابه زتواند انکار نماید،  ینمي یك پیشه یا حرفه را كسی انداز راهكافی براي شرط وجود منابع مالی 

همان اندازه كه اعتبارات، نیروي انسانی و مواد اولیه، در دساترس هساتند، مناابع اقتصاادي همیشاه و      

باشند. به هماین دلیال اقتصااددانان باه كاارآفرینی توجاه خاصای         ینمكافی در اختیار  اندازه به جا همه

. فرض اصلی در برخورد اقتصادي با كارآفرینی، رفتار عقالیای انساان باا مناابع كمیااب اسات.       اند مودهن

ي هاا  فرصات رود كه تخصیص بهینه منابع با اساتفاده از   یمي به شمار سازوكاركارآفرینی در این رابطه 

ینان مبتدي تصمیم دهند كه بسیاري از كارآفر یمسازد. مدارک نشان  یمآتی همراه با مخاطره را میسر 

شوند  یمكسانی شناخته  عنوان بهمستقل دست یابند ولی  وكار كسبندارند كه به سهم متعارفی در یك 

جدیاد   هام  آني مساتقل هساتند كاه    وكار كسبكه در حال حاضر مالك دارایی خالص، كم یا زیاد، در 

 است.ارث به وي رسیده  عنوان بهی به دستش افتاده یا نوع بهشده،  بنانهاده

و كااارآفرینی در بخااش مااالی و اعتباااري عبااارت اساات از  وكااار كساابیکاای از عواماال كلیاادي در 

ي شركت الزم اسات.  انداز راهیس یا تأساي است كه براي  یهاولیز كه شامل پول آم مخاطرهگذاري  یهسرما

الق ي جدید و نوپا كاه باه دنباال رشاد ساریع هساتند نیاز اطا        ها شركتین مالی براي تأمهمچنین به 

 .]15[ هستگذاري همراه با خطر باال  یهسرماشود. ماهیت این  یم

ي باه نقاش كارآفریناان در    ا گساترده دقیاق و   طاور  باه اقتصاددانان تقریباً اولین كسانی هستند كه 

ي تخریاب خاالق شاومپیتر كاه در حاال حاضار بسایار         یاده ا. اناد  كارده  اشارهتحوالت و رشد اقتصادي 

نظام كاردن    یبارآفرینانی است كه خالقانه شرایط پایداري را بر هم زده و با است، تصویر ك شده شناخته

آورند. كارآفرینان ثروت جدید را از طریق تخریاب سااختارهاي موجاود     یمي را به وجود ا تازهبازار روند 

ایجااد  كنند. ریچارد كانتیلون )اقتصاددان( براي اولین بار اهمیت و نقش كاارآفرینی را در   یمبازار ایجاد 

یدنظر شده است و در تجدقرار داد. امروزه در راهبرد توسعه روستایی  موردبحثثروت و ارزش اقتصادي 

شاود. باه    یما المللی مجدداً بر كاهش فقر از طریق رشد اقتصادي تأكید  ینبملی و  مؤسساتبسیاري از 

كه این امر با توسعه  همین دلیل، توسعه اقتصادي در مناطق روستایی نیازمند راهبردهاي جدیدي است

. بنابراین امروزه تالش روستائیان برخورد ]22[هست هاي محیطی ممکن یاستسي تواناسازكارآفرینی و 
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اقتصادي با كارآفرینی در منااطق روساتایی و رفتاار عقالیای باا مناابع كمیااب اسات. در ایان زمیناه           

ع را با استفاده از شناساایی قاوت و   رود كه زمینه تخصیص بهینه مناب یمي به شمار سازوكاركارآفرینی 

 سازد. یمو تهدیدها در مناطق روستایی میسر  ها ضعفي آتی همراه با ها فرصت

 

 عوامل اجتماعی -2-3-2

كاارآفرینی، عوامال اجتمااعی و فرهنگای اسات كاه ناشای از نگااه          شده فراموشیکی دیگر از ابعاد 

پاردازد، داراي   یما هااي ناو    یاده افردي كه باه خلاق   ي به كارآفرینی تا به امروز بوده است؛ زیرا بعد تك

جامعاه، میازان مشااركت و همکااري،      ورساوم  آدابهااي خاانوادگی،    یژگیوهاي اجتماعی، مانند  ینهزم

توانند در دستیابی به موفقیت او را یاري كنند. به هماین دلیال    یمدوستان، اقوام و همسایگان است كه 

زیار   صاورت  باه یري رفتار كارآفرینی تأكید دارد و آن را گ شکلدر هاي اجتماعی مؤثر  یژگیوآلیسون به 

 :]17[كند  یمبیان 

هااي خاانواده، ساطح آماوزش و      زمینه یشپي موجود در جامعه، تجربیات حاصل از زندگی، ها نقش

( باه نقال از آلیساون باا     1996ساالري. از طرفی دیگر كوپر ) یواندي ها سازمانآگاهی، طبقه اجتماعی، 

سااز   ینهزمكلی عوامل پیشین یا  طبقه سهه اجتماعی به كارآفرینان عوامل مؤثر در موفقیت را به یك نگا

)مانند ژنتیك، خانواده، آموزش و تجربیات فاردي و اجتمااعی(، عوامال ساازمانی )ارتبااط باا دیگاران،        

معاه، میازان   ي فعالیتی در سایر كارها و غیره( و عوامل محیطی )دسترسی، شرایط اقتصادي جاها تجربه

 (.1كند )جدول  یماستفاده از مشاوره و غیره( تقسیم 

 
 [17] عوامل مؤثر در رفتار كارآفرینان از دیدگاه كوپر -1 جدول

 عوامل طبقات

 ژنتیك، خانواده، آموزش و تجربیات اي( عوامل پیشین )زمینه

فراد كارآفرین، تجربه فعالیت در كارهاي شده، ارتباط ا هاي كسب ها و دانش مکان جغرافیایی، مهارت عوامل سازمانی

 كوچك

هاي دسترسی به مشاوره، دسترسی به  هاي موجود، فرصت شرایط اقتصادي، دسترسی به سرمایه عوامل محیطی

 خدمات حمایتی، مشتریان و افراد موردنیاز

 

كاه در  شاود   یما یاد  تأك بر آناست و  گرفته شکلبر همین اساس، امروزه نوع جدیدي از كارآفرینی 

كاارآفرینی  »موتور توسعه، نقش اساسی دارد و از آن با عناوان   عنوان بهآن، نگاه اجتماعی به كارآفرینان 

تواند در جوامع روستایی نیز، از این طریق زمینه توانمندساازي اجتمااعی،    یمبرند كه  یمنام « اجتماعی
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و  هاا  سانت ي در كنار اعتقااد باه   یري، سواد، پذیرش خطر، گرایش به نوع آورپذ مشاركتافزایش میزان 

 (.3تجربیات، امنیت و غیره را گسترش دهد )شکل 

بنابراین كارآفرینی به لحاظ اجتماعی، منافع و آثار مثبتای در جامعاه روساتایی دارد؛ زیارا موجاب      

را  هاا  آني از منابع و فعاال شادن   بردار بهرهدهد و  یمي اجتماعی را كاهش ها اضطرابشود،  یم اشتغال

كند. كاارآفرینی، ساود اجتمااعی را از طریاق دولات عایاد جامعاه         یمي عظیم ملی فراهم ور بهرهي برا

اقتصادي جامعه اسات. هار چاه مشااركت جامعاه در       –توسعه اجتماعی دهنده نشانی نوع بهكند كه  یم

. ]4[یاباد   یما تار باه توساعه اقتصاادي و اجتمااعی دسات        یعسار هاي كارآفرینی بیشتر باشاد،   یتفعال

)سامن( و   نهااد  ماردم ي هاا  ساازمان ي اجتماعی در قالب ها گروهتوانند با ایجاد  یمرآفرینان اجتماعی كا

هااي تجااري،    یات فعالباه انجاام    هاا  آني محلی و تشویق ها تشکلی به ده شکلهاي روستایی و  یتعاون

 (.4شکل ر كنند )زمینه كارآفرینی را در جامعه فراهم سازند و ارتباط مناسبی با اقتصاد روستایی برقرا

 

 

 
 ]19[كارآفرینی اجتماعی    3شکل 

 

 
 ]19[ ارتباط كارآفرینی اجتماعی و اقتصاد   4شکل 

 
 

كارآفرینی 

 اجتماعی

هاي  سمن

 تجاري

هاي  سمن

 حامی

 اعضاي تعاونی

استفاده 

ن از كنندگا

 تعاونی

توسعه كارآفرینی، تجارت و 

به  سرمایه گذاري: دستیابی

 كارآفرینان اجتماعی با سود باال سود اقتصادي

كارآفرینان با مقیاس كوچك، 

 توسعه بخش اجتماعی هاي محلی آسیب پذیر و سازمان
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 عوامل محیطی -2-3-3

ر، از دهاه  ي آتای در قالاب نظریاه توساعه پایادا     ها نسلبا افزایش توجه به منابع زیستی و نیازهاي 

به بعد، لزوم در نظر گرفتن این بعد از توسعه و عوامل مؤثر آن در فرایند توساعه اهمیات بااالیی     1980

از این امر باشد؛ زیرا جوامع روستایی به دلیل  مستثناتواند  ینمهاي روستایی  یطمح یافت. كارآفرینی در

حیط پیرامونی دارناد. از طارف دیگار،    ماهیت وجودي، كاركردي و ساختاري خود، ارتباط تنگاتنگی با م

هاي مهم روستایی در محیط طبیعی و در یاك فضااي بااز و متاأثر از      یتفعالیکی از  عنوان بهكشاورزي 

یجاه، توجاه باه عوامال محیطای در توساعه       درنتشود؛  عوامل طبیعی، مانند نوع خاک و اقلیم انجام می

كاهش مخاطرات محیطی، اساتفاده مناساب از    كارآفرینی روستایی و كشاورزي اهمیت باالیی در جهت

(. مایاا و مااک در مطالعاه خاود     46: 1389ین، افتخاري و سجاسی قیداري، الد ركنمنابع و غیره دارد )

هاا و عوامال محیطای، عوامال ماؤثر در توساعه كاارآفرینی در         یرسااخت زید بر تأككارآفرینی با  درباره

كاه   اناد  كارده در سه حلقه كلی شرایط محیطای بیاان    یمرغ تخمهاي روستایی را بر اساس مدل  یطمح

توجه اصلی به نیازهاي اساسی براي كارآفرین شدن اسات   در آنها كه  یرساختزشامل عوامل محیطی، 

 (.5شود )شکل  یمهاي گوناگون درونی و بیرونی است،  یتحماكه توجه به  ها یتحماو 

 

 
 ]27و  26[ و حمایت از كارآفرینان ها یرساختشرایط، ز یغمر مدل تخم   5 شکل

 

 سازمانی() ینهادعوامل  -2-3-4

و نهادهااي گونااگون انجاام شاود؛ زیارا       هاا  ساازمان تواند بدون در نظر گرفتن نقش  ینمكارآفرینی 

د. ی و تشکالت در سطوح مختلف، چه ملی و چه محلای، نیااز دار  ده سازمانی به نوع بهفعالیتی  هرگونه

یکای از ایان نهادهاا هساتند و از طرفای دیگار، نهادهااي         آنرباط   يذي هاا  ترجمانو  ها سازماندولت، 

، داراي تأثیرگذاري باالیی در رشد و گسترش اند گرفته شکلخودجوش  صورت بهغیردولتی محلی هم كه 

و بخاش عماومی    اي باین عناصار   یچیاده پاند. به همین علت از دیدگاه ما ارتباط  ینیكارآفرهاي  یتفعال

اماا  . (6شاکل  )]27[شاوند، وجاود دارد    یمبه كارآفرینی منجر  باهمهایی كه همگی  یتفعالی و خصوص

 شرایط

 عوامل

 عمومی 

 محیطی 

 
نیازهای خاص 

 کارآفرین

تالش برای کمک به 

 کارآفرین

           

 

 

 زیرساخت

 حمایت
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اصوالً براي ایجاد كارآفرینی مؤثر روستایی باید به تركیبی از عوامل مؤثر توجه كرد تا تأثیرگذاري آن در 

هاا نشاان    یازي ر برناماه را و یکپارچه در محیط روستا بیشتر نمود یابد. به همین علت امروزه، نگاه كل گ

 .]3[ي مؤثر است بعد تكدهد كه نگاه چرخشی در توسعه كارآفرینی روستایی بیش از نگاه خطی  یم

 

 
 عناصر تأثیرگذار در كارآفرینی روستایی   6 شکل

 

 گیرینتیجه -3

و  بهتارین  قطعااً  اماا  نیسات،  درآماد روساتاییان   افزایش و ییزا اشتغال راهکار كارآفرینی تنها اگرچه

 و دانساته  روساتاها  اقتصاادي  ي توساعه  عامل ینتر مهمرا  امر این اقتصاددانان است. آن نوع ینورتر بهره

 دانناد.  یما  روساتاها  در ها یناآرام و اغتشاشات از جلوگیري براي راهبرد كلیدي یك را آن سیاستمداران

 اشتغال امکانی براي را آن وزنان خویش درآمد دبهبو براي ابزاري را آن روستاییان و همچنین كشاورزان

 در را آنان اجتماعی نیازهاي از كاستن و استقالل خودكفایی، تواند یم كه خود سکونت محل مجاورت در

 از كشااورزان  ازجملاه  و روساتاییان  باین  كاارآفرینی  ي یهروح به توجه دانند. امروزه یم باشد، داشته پی

 ازآنجاا  روساتایی  ي توسعه كارآفرینی در اهمیت شود. یم محسوب ستاییرو توسعه راهکارهاي ینتر مهم

 راهکارهااي  اباداع  باه  موجاود،  مشکالت و ها فرصتشناسایی  با تواند یم كارآفرین فرد كه شود یم ناشی

 بهبود اشتغال، ایجاد طریق از تواند یم كارآفرینی ترتیب بدین همت گمارد. توسعه و رشد جهت در نوین

روساتایی   ي توساعه  در مهمای  نقاش  منابع، از بهینه برداري ه بهر و درآمد مناسب ی، توزیعزندگ كیفیت

 و سارمایه  درآماد  تاا  كند ایجاد كارآفرینان براي را جدیدي يها فرصت تواند یم كارآفرینی .باشد داشته

 متوساط،  و ي كوچاك وكارهاا  كساب  و جدیاد  مؤسساات  ایجااد  باا  همچناین  دهناد.  افازایش  را خاود 

 یاافتن  پای  در روساتایی  كاارآفرینی  هرحال به بخشد. بهبود را روستایی جوامع در زندگی ردهاياستاندا

 باه  یابی دست براي يكشاورز یرغ و كشاورزي از اعم اقتصادي هاي یتفعالبراي  منابع از مناسب تركیبی

ساعه پایادار   است. بر اساس اصول توسعه پایدار، یکی از ابعاد بسیار مهم نظریه تو سود ممکن ترین یشب

، اسات ی و در همپوشای باا آن   شناسا  بومروستایی، توجه به توسعه اقتصادي در كنار توسعه اجتماعی و 

هاي مناسب براي رسایدن   یوهشیی با استفاده مطلوب از توانایی و استعداد روستاییان یکی از افزا همزیرا 
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كناد. در برناماه كاارآفرینی،     تواناد چاارچوبی باراي ایان امار فاراهم       یما به این هدف است. كارآفرینی 

شود: اول ایجاد ایان آگااهی در    یممشخصی تحت عنوان توسعه اقتصاد محلی مطرح  گانه سهموضوعات 

است و آنان در این اقتصاد مشاركت دارند؛ دوم،  ها آنمتعلق به خود  ها آن اقتصاد محلی كهاذهان مردم 

توان اقتصاد محلی را تقویت كارد؛ و ساوم ضاروري     یها م آنیی كه به مدد ها راه مند نظاموتحلیل  یهتجز

 است ساختارهاي نهادي اقتصاد محلی توسعه پیدا كند.
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 با رویکرد روانشناسی اجتماعیکارآفرینی زنان 
 فرزانه شریعتی

 دانشجو ارشد مدیریت كارآفرینی

 علی کارشناسان

 استادیار گروه علوم اقتصادي

 

 چکیده

 كترمشا يهاا  ناه یزم نیتر یاز اصل یکی. ستا توسعه ساسیا يهااربزاز ا یکی ن،ناز كترمشا وزهمرا

از  صارفاً . اكثریت محققان باه كاارآفرینی زناان    ستا شتغالیداخو یا فرینیرآكا بهورود  ،جامعهدر  نناز

 تواناد  یما ي شخصایتی و روانشناسای   ها یژگیوینی زنان و شناخت كارآفر .اند پرداختهدیدگاه اقتصادي 

ي كاارآفرینی و  ها شبکهي و رشد فرهنگ كارآفرینی و تشکیل ریپذ جامعهباعث افزایش رشد اقتصادي و 

 جدي واقع نشده است. موردتوجهاین بحث  توسعه درحالجوامع  در متأسفانهتوسعه این امر مهم گردد. 

ی و شناسا  جامعاه این پژوهش به تعریف مفهوم كارآفرینی زنان و رابطه فرهنگ با كارآفرینی و ابعااد   در

 يهاا  یژگا یو ،لدینوا ندگیز سبك بیني مربوط به جنسیت و توساعه باازار كاار پارداختیم و     ها هینظر

مساتقیمی  بطه راو كارآفرینی زنان  فرینانهرآكا شغلی ينماو دور فرینانهرآكا يها يریگ جهت ،شخصیتی

 یافتیم.

 

 هاکلیدواژه

 ی.شناس جامعه ی،روانشناس كارآفرینی زنان،
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 مقدمه -1

زنان یکی از موضاوعات محاوري در فرایناد توساعه بسایاري از كشورهاسات؛        يها يتقویت توانمند

عوامل دخیال در ایان موضاوع، ازجملاه آماوزش زناان، الگاوي         ،]2[بنا بر نظر امینی و احمدي رو نیازا

مالکیتشان و با فراتر رفتن از این متغیرها، عواملی دیگر مانند ترتیباات اشاتغال، طارز تلقای خاانواده و      

 زنان و شرایط اقتصادي و اجتماعی اهمیت خاصی دارند. يها تیجامعه درباره فعال

 يهااا زهیااانگ بلکه ،نیست ديقتصاا یا ديماصاارفاً  رینیفرآكا يهااا زهیااانگ دهااد یماا ننشا تتحقیقا

 ییابسز ریتأث فرهنگ گرید انیب به یا فرهنگی ي نهی. زمباشند یوكار مؤثر م كسب وعشر ايبر نیز جتماعیا

 كه ییهاا  اسات. فرهناگ   یشاناخت  جامعاه  موضوعیشادت   به فرینیرآكا يها زهیانگ و دارد فرینیرآكا بر

 یا شکست ديفر يریپااذ تیمساائول ،فرصت يجستجو ،تحماال ابهااام ،خالقیت ،يریپااذ سااكیر قمشو

 مهم دیکر. دو رودهناد  یما  ئهارا دخو ءعضاا بهوكار را  كسب وعشر ايبر يقو يها مشوق هستند موفقیت

 یكدر  نفرینارآكا يباال جتماعیا هپایگاو  امحترا ستا معتقد كه ديیکردارد؛ رو دجوو مینهز یندر ا

و  ركا گفت بایدزناان در جامعاه    ضعیتو با تطبیقدر  كه ،باشدوكار  كسب عوشر قمشو تواند یم جامعه

 جامعه ي چندگانااه ظایفو و نقش انپیشرزنااان  و دهبواحتاارام و ارزش  مااورد همیشه جامعهدر  شتال

 ناشناخته يهااا تیااموقع ،قبلی شغل د،موجو ضعاز و ضایتیرنا ستا معتقد نیزدوم  هیدگاانااد. د بااوده

 به قتیو لیکن شود ینم همشاهد مشاغلی عتنو انچند جامعهاگرچه در  ،باشد فرینیرآكا قمشو تواند یم

 یا شاان،  یاجتمااع  هپایگااز  ضایتیرنا با ییروساتا  انخترو د ننااز ز برخی نماییم یم قتد نناز ضعیتو

 ،نیفریرآكا يهاا  آماوزش  ي اناد. ارائاه   نماوده  زغارا آ يوكاار  كسب ،نهراساالدمر فرهنگ برابردر  متومقا

 فرینرآكا نناو خاادمات ز تمحصوالاز  یابیزارباو  يا مااهیب يهااا تیااحما ري،عتباا تتسهیال ي ارائااه

 .نماید روربارا  لشتغاو ا فرینیرآكا يها نهیزم تواند یم

و  نهاسر مددرآ یشافزا ،تولید سطح یشافزا روري،با خنر كاهش به ركا زاربادر  نناز كترمشا

 یکیعنوان  به شتغالیادخوو  فرینیرآكا وزهمرا.]36[انجامد یم جامعه كل جتماعیا هفار یشافزا جه،یدرنت

 يندهارو تغییر به توجه باو  ستا حمطر محلی معاجو  در توساعه  ژهیا و به لشتغاا يها نهیگز نیتر از مهم

 شیازپا  شیب ننادر ز ژهیو به فرینیرآكاو  شتغالیداخو يا زهیانگ تقویتو  توسعه ورتضر ل،شتغاا جهانی

. باشاند  یوكار ما  كسب وعشر ايبر نناز مانع جتماعیا یطاشر معاجواز  برخیدر  لیکن شود یم سساحا

 رت،مها فاقدهااا  آن غلبا ایرز ،باشد مشکل توانااد یما  جدیدوكااار  كساب  یكو اداره  وعشرزن  یك ايبر

ناوان  ع باه  یررسمیغ بخشتوسعه  درحال يهاركشودر  رو نی. ازاهستند مالی منابع حمایتو  تتحصیال

 .ستا نیوفزروزا همیتداراي ا نماید دیجاا نناز ايبررا  ديقتصاا يها فرصت تواند یم كه بخشی

 ءیفاا جهانی دقتصاا حتیو  ملی ي و توساعه  شدر اومتددر  حیاتی نقش كه ستا يیندآفر فرینیرآكا

در  يجدید يوكارهاا  كسب ابد،ی یم رظهو جدید ديقتصاا يها فرصت ،فرینیرآكاتوسعه  . با]12[كند یم
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 با ما وزمرا ينیادر د ینکها به توجه با همچنین شاااود؛ یمااا شکوفا دقتصاا كلو  دیاااآ یمااا پدید جامعه

 ي جامعاه  به صنعتی ي از جامعاه  ینوع و به هستیم جهامو دقتصاوكار و ا كسب ي در حوزه سریع تتحوال

 تواناااد یمااا فرینیرآكا یطاشر یندر ا ،هستیمدرحركااات  جهانی دقتصاا به ملی دقتصاو از ا طالعاتیا

 ديقتصاا ي و توساعه  شدر باعثرود و  ربکا ديقتصاا ي توسعه ايبر تمندرقد کمحر رموتو یكعنوان  به

 توجه با نناز فرینیرآكا نمیا ین. در ادشو جامعهدر  هفاو ر لشتغاا دیجاو ا يور بهااره یشافزو ا ركشودر 

 وش،فرو  تولید شدر به تواناد  یما  هم دهناد،  یم تشکیلرا  معاجو لفعا جمعیتاز  نیمی نناز كه نیا به

 هم ،نماید كمك ديقتصاا ي توساااعه به كلو در  دراتصاو  قابتر رتقد دي،قتصاا هفار ،سرمایه یشافزا

 ،ستجانباه ا  همه ي توسعه نهااخو كه يا . جامعهنماید كمك نیز نناز دخو شکوفاییو  شدر به تواند یم

 وزهمر.انماید همافر نناازجملاااه ز جامعه يعضاا ي هماااه ايبررا  اهادستعدا شکوفاییو  شدر نمکاا باید

 اند. گرفته هعهد بهوكار  توسعه كسب نهیدرزم يشدر بهو رو  مهم نقش نیز نناز دخو

 نناز لشتغاو ا تتحصیال سطحدر  یتوجه قابل شدر خیرا يها در سال كه نیا به توجه با نیز انیردر ا

و  شدر به تواناد  یم جامعهاز  قشر یندر ا فرینانهرآكا يها تیفعال به توجه ،ستا همدآ دجوو به جامعهدر 

 يهاا  ییتواناا  توانند یم فرینیرآكا با نناز ینکها مضافاً ]12[نماید شایانی كمك ركشو ديقتصااي  توسعه

 بر بیشترو  بیشترو هاارروز  دهنمو فعخوددارنااد ر يهاادستعدا وزبردر  كه نعیاموو  ندزسا رشکارا آ دخو

 ،مددرآ كسب بهو  دهنمو دیجاوكااار ا كسااب ايبر يجدید يهااا فرصاات، ]8[یندابیفز دخو يهااا ارتجساا

 بر غلبه ايبر هیرا را شتغالیداخو ان،یردر ا نناز حتی". نمایند كمك دخو ییزا و اشتغال مالی لستقالا

 .نندیب یم ديقتصاا توسعهدر  كترمشاو  مشاغل زيسااجد مشکل

 ینا همیتا جامعه دنبو سنتیو  عالی تتحصیال به نناز شتربی یشاگر ،جمعیت دنبو انجو

 جامعه زشموو آ فرهنگ سطح نناز ايبر شغلی يهاا  فرصات  یشافزا . با]4[ "سازد یم ننمایارا  عموضو

. اباد ی یما  دبهبو ادهخانو تغذیهو  شتابهد ضعیتو و كنناد  یما  كسب مستقل مددرآ ننا. زابدی یم ءتقاار

از  یکی به ديقتصاو ا جتماعیا يهااا تیااهااا در فعال آن كترمشاو  ركا زاربا در نناز رحضو انمیز وزهمرا

 با مستقیم ي رابطاه  نناز ديقتصاا فعالیت. چراكه ستا هیددگر لمبد نسانیا ي توسعه مهم يها شاخص

 .]16[دارد جتماعیا هفاو ر فقر
 

 تحقیق ینظر بچورچها -2

 زنان فرینیرآکا -2-1

 نیاشتا ختنیاند. ل نموده كرمنابع ذ تخصیصو  يریپذ سكیر آوري،نوا ر نفرینارآكا صلیا يها یژگیو

. باار ]22[نبسودا .داننااد یماا فرینیرآكا یندافر عناصررا  آورينوو  فرصت تشخیص ]31[همکااارانشو 

 یا جدید يوكارهااا كسااب دیجاا ايبر تالشی هر: ستا معتقد فرینیرآكا جهانی بااان یاادهد تعریفاسااس  
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 فرینیرآكارا  جادشاده یوكاار ا  كساب  یك یا ادفراز ا هیوگر اد،فرا توسط دوموج يوكارها كسب شگستر

 ايبروكااار  كسااب يهااا تیاافعال بارا  آورينو كه هستند كسانی صشخاا ینا نبسودا دعتقاا به. نامااد یماا

ازنظار   .اسات  باال شدر با يهاا  آن شاركت  ي جهینت كه كنند یم تركیب تخدماو  اتتولید يساز يتجار

. ستا آورينو طریقارزش از  خلق ايبر فرصتتوسااااعه  یا كشف یندافر فرینیرآكا، (2002) نسورهند

 یلرو و نسورهند. شااوند یآن ماا شگسترو  شدر باعث محلی دقتصاا به وتثر ودنفزا با غلبا نفرینارآكا

 همچنین بلکه ،نیستند محلی جدید يهااا فرصاات ي جادكنناادهیا تنها نفرینارآكا ناادیگو ی( ماا2005)

 محلی يها یو دارائ منابعاز  آورنو انگیر هبهر نفرینارآكا. باشند یم جدید شیو ارز نو تیوثر دكنندهیتول

 .باشند یم

 قائل وتتفا با همچنینو  شخصیتی يهاا  یژگا یو بر مبتنی ییهاا  هینظر ي باهدف ارائه نشناساروان 

 نفرینارآكا یتشاااناخ  روان يهاااا  یژگااا یو سیربر به ن،فرینارآكا غیرو  انمدیر ن،فرینارآكا بین نشد

 شپذیر به تمایل ،باال پیشرفت به میل به تاوان  یما  نناموردتوافاق آ  يها یژگیو نیتر . از مهمپردازند یم

 معد. دكر رهشاا تعهدو  هنگیزا ژي،نرا ،خلیدا لكنتر ،یطلباااا اسااااتقالل م،بهاا تحمل ه،مخاطر یا خطر

 تا هشد سبب ادفردر ا هااا یژگاایو یابیزار ايبر شنو رو معین يهارمعیا ي در ارائااه نشناساروان ناییاتو

شناساان و   روي آوردن جامعاه  با. كنند ئهارا فرینیرآكا به نسبترا  يجدید يهاا  دگاهیا شناسان د جامعه

گرفتند.  شکل فرهنگی جتماعیاي هااا هیاانظر ،ینیكااارآفر ي مطالعااه به مدیریت معلو انندیشمندا یگرد

 نهمچورا  فرینیرآكا ري،فتار دیکراز رو دهستفاا باو  فرینرآكا دفر تخصوصیا گرفتن نظر دربا  نناآ

 وهعال ري،فتار دیکردر رو ]8[انجاماد  یم جدید يها شركت دیجاا به منجااسر كه نددنمو معرفی يیندآفر

 ،]4[ ردیا گ یما  ارقرموردتوجاه   نیز دفر ريفتار يهاا  یژگا یو و محیطی ملاعو ،شخصیتی يها یژگیو بر

 فرینیرآكا یندافر بر محیطی ملاعوو  هارساختا تأثیر شاهد یشناسااا جامعاااه يهاااا هیااادر نظر ینابنابر

 نناز سترسیدر د جتماعیا يهارساختا كه شاود  یما  بحث چنین ،یشناس جامعه يها هی. در نظرهستیم

و  مدیریتی يباال سطحدر  نناز كم رحضو ،مشاغل زيسااجد. گذارناد  یم تأثیر فرینیرآكا يها فرصت به

در  همچنین. كند یم ودمحد شغلی يها نهیزم برخیرا در  نناز ،گیادخانو يها نقش با بطهت در راتوقعا

 (.]4[به نقل از منبع  ،1989،یچرلدگذارد )آ یم تأثیروكار  در كسب نناآ افهدو ا هنگیزا

 ،فرینیرآكا جهانی بااااااان یاااااادهد تعریف سساا بر نناز فرینیرآكا و فرینیرآكا ممفهو و تعریف

 يوكارهااا كسااب شگستر یا جدید يوكارهااا كسااب دیجاا ايبر تالشی هر: ستا معتقد، ]22[نبسودا

 كسانی صشخاا ینا نبسودا دعتقاا به. نامااااد یماااا فرینیرآكا را ادفرا از هیوگر یا اد،فرا توسط دموجو

 كه كنند یم تركیب تخدما و اتتولید يساز يتجار ايبروكار  كسب يها تیفعال با را آورينو كه هستند

 یا كشف یندافر فرینیرآكا ،]27[نسورهندازنظاار  ،]22[اساات باال شدر با ياهاا شااركت آن ي جااهینت

 دقتصاا به وتثر ودنفزا با غلبا نفرینارآكا. ستا آورينو طریق از ارزش خلق ايبر فرصت ي توساااااعه



     465    میان رشتگی، توسعه علمی و كارآفرینی -ششم بخش 

 تنها نفرینارآكا ناااادیگو یماااا، ]27[یلرو و نسورهند. شااااوند یماااا آن شگستر و شدر باعث محلی

 جدید شیارز و نو تیوثر ي دكنناده یتول همچنین بلکه ،نیستند محلی دیدج يهاا  فرصات  ي جادكنندهیا

 .باشند یم محلی يها یدارائ و منابع از آورنو انگیر هبهر نفرینارآكا. باشند یم

 بار  هیا تک با و شامارند  یما  مات یغن راهاا   فرصت ي،خطرپذیر با اههمر كه هستند كسانی نفرینارآكا

 معتقد گریو يبا میلیاو كنناد  یما  جستجو دآوريسو ايبر زهتا يهارهکارا خویش يها تجربه و ها شهیاند

 ياناداز  راه را مانیزسا ،فرصت آن يپیگیر ايبر و ابدی یدرم را فرصت یك كه ستا كسی فرینرآكا ستا

 و فرصت درک با كه ردیا گ یبرما  در را تعملیا و هاا  تیا فعال ،ظایفو متما نیز فرینیرآكا یندآفر. كند یم

 .]5[ابدی یم طتباارها  فرصت آن يپیگیرمنظور  به نمازسا یك دیجاا

 ان،یگرد كترمشا با یا و ییتنهااا بااه كه كنااد یماا تعریف نانیز را فرینرآكا نناز( 1995) یناد ويال

 و خالقیا ،جتماعیا ،مالی يها سكیر لقبو با و اند رفتهیپذ ارث طریق از یا و دهكر دیجاا را يوكار كسب

 تولید را يجدید تمحصوال آورينو و خالقیت با و ناااادیجو یماااا شركت نهاروز رموا ي اداره در نیروا

 خلق با كه هستند نانیز فرینرآكا نناز كه گفت تااوان یماا، ]8[كنند غلبه قبار بر زاربا در تا كننااد یماا

 لقبو با و منابع وهاااا  فرصااات از بهینه ي اساااتفاده و شخصی راتبتکاا و آورينو با یا و نو يهاااا دهیاااا

 مشاغل دیجاا و شتغالیداخو باعث كه كننااد یماا امقدا جدید تخدما یا تمحصوال ولیدت به يخطرپذیر

 نمنداتو ديقتصااازلحااظ   راهاا   آن ،صنعت ي حاوزه  در ژهیو به ن،ناز يتولید يها تی. فعالشود یم جدید

 گیردرها  آن كه. اگرچه نمایند كمك جامعه و دخو كلی ي توسعه به بیشتر تا كه سازد یم درقا و كند یم

 فعالیت یررسام یغ و سمیر يها بخش در یا و هستند متوسط و كوچك سمقیا يتولید يها تیفعال در

 همچنین بلکه ديقتصاا يبقا ايبر يا لهیتنهاا وسا   ناه  نناز فرینیرآكا يهاا  تیا فعال حاال  نیباا ،كنند یم

 (.2010ووب، چان از نقل) داردشان  جامعه و نناز دخو ايبر جتماعیا مثبت يپیامدها

 

 فرینیرآکاو  فرهنگ -2-2

 كه يچیز تعریف نفس. كننااد یماا قابتر فرهنگ كمك بهو  كننااد یماا قابتر فرهنگ سر بر دممر

 فرهنگ حصطالا با( نگلیسیا نباز)در  كالچر( و ينسوافر نبا)در ز ركولتو. واژه باشد فرهنگ منا هندازبر

و زرع  كشت معنی به يلغو ي شاه یاز ر ركولتو. ستا دلمعا رود یم ربکا یشناس در انسان كه مفهومی به

 نقر یلدر اوا حصطالا ین. ارود یمااا ركا بهو زرع  كشت معنی به كلمه یناز ا مشتقاتی نیز وزمرو ا ستا

 عمجمواز  پذیرشی فرهنگ مید رتگارما نظر به. یافت يیگرد ممفهو نشناسا ننساا لهیوساا بااه همزدنو

 بهآن را  تمامی کمشتر بطیاضو باآن  ادفرو ا ضاعا كه ستا جامعه یكدر  دموجو لعماو ا هارفتار

. ادوارد ساازند  یم منتقل، ندیآ یدرم جامعه عضویت به كه مهاجرینی بهاز آن را  قسمتیو  دخو نكادكو

وي:  نظر به. داناد  یما  هگادآناخو ضمیر بر متکی يهاا  و حالت هارفتار سیستماز  رتعبارا  فرهنگ ساپیر
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 وهگر يعضاا كثریتا یا همه لهیوسا  باه  كه ستا رفتار جتماعیا يها دلم اعنوا شامل وهگر یك فرهنگ"

 بطیروا نسبت به ادفرا كه ستا فرهنگی حصطالا یك حقیقتدر  جامعهو  پوشاد  یما خود  به عمل جامه

 يهاااا زهیاااانگ بر تمركز ".برناااد یمااا ربکا دخو يهارفتار رصواز  بعضی نبیا ايبر نددار یکدیگر با كه

 لیکن ستا حمطر ادفرا سطحدر  فرینیرآكا يها زهیاگرچه انگ ،ستا فرینیرآكاوح از ر دينما فرینیرآكا

 نیز، ]33[شومپیتر. سازد یم ممکنرا  فرینیرآكا لعمادر ا ادفرا كترمشا كه ستا جتماعیا ي نهیزم ینا

 يهااا گااروه سایر یاو خااانواده  ستا ادفرآرزوي ا ي دهنااده شااکل كه ستا جامعه ینا "كه شتدا نعااذ

 كهانااد  كاارده ثابت ريبسیا تتحقیقاواقااع  بااه "مؤثرنااد. ربسیا ادفرا زيسا تصمیمدر  رگبزو  كوچك

 نشد فرینرآكا بررا  ثرا بیشترین جتماعیا يوندهایها و پ شبکه ،قبلی يها آموزش ،گیادخانو يها نهیزم

 ايبرا هااا آن بنتخاا راتیتاااأث نشانگر ادفردر ا جتماعیا يهارهنجا محیط ص،خاطاااور  دارد. باااه دفر

 -پیش سندر  غلبها ا ارزش كسب ايبر كننده تیهدا يها سمیمکان، ]25[است نیكارآفر به شدن لیتبد

 . ]26[ستا ندگیز یطاشر سایرو  لدینمتأثر از وا ها سمیمکان ینا ،ستمؤثر ا نیانوجو

داد.  توضیح نشرا -كشش هیدگاباار اساااس د تااوان یرا ماا فرینیرآكا بر فرهنگی يهااا تفاااوت اتثرا

 نشرا هیدگاو د جتماعیا عیتومشرو  یشاناخت  روان كمامتر يها یژگیو دیکررو با مرتبط كشش هیدگاد

 كه ستا هیدا ینا بر مبتنی یشااناخت روان كمامتر يهااا یژگاایو دیکر. روستا ضایتیرنا دیکررو با مرتبط

 يهاااا زهیااانگا یشافزا شاهد ،باشد شتهدا دجوو دممر غلبدر ا فرینانهرآكا يهاااا ارزش ريكشودر  گرا

 مك به متعلق هیدگاد ینا ستا معتقد نیدسو. داودبو هیماخو فرینیرآكا رفتاتبااع آن ر و بااه فرینانهرآكا

 عیتومشر هیدگاد. ]23[انااد نمااوده ذتخارا ا فرهنگاز  ديفر هیدگاد كه ستا نیاراطرفد سایرو  لند كله

 اسیااامق كاااالن يهادنهاو  ماعیجتا يهارهنجا بر شتمركز فرینیرآكااز  "خالقیا دیاااتائ یا "جتماعیا

 .]24[ستا جامعه

 فرینرآكادر آن  كه ستا هشد یافت معیاجودر  فرینیرآكا يباال خنر كه ستا مدعی هیدگاد ینا

 دهبو اههمر مالیاتی زاتمتیاو ا شیزموآ منظا با فرینیرآكا به توجه ،باالست جتماعیا هپایگا ي دارناااااده

 جهتاگرچااه  ستوكااار ا كسااب وعشر يهااا زهیااانگ قمشو جامعهدر  جتماعیا يباال هپایگا كسب ،ستا

 به اتثرا عیتومشر هیدگادر د ؛ستا وتمتفا هاا  نییتب لیکن ستا کمشتر هیدگادو د ايبر ها ینیب شیپ

 به اتثرا یشاناخت  روان كمامتر يهاا  یژگا یو هیدگادر د كه یدرحال ستا دينهاو  فرهنگی راتیتأث سبب

داراي  ادفرا بیشتر عیتومشر هیدگادر د ل،مثا ايبر. ستا ديفر يهاااا یژگااایو كمامتر راتیتاااأث سبب

 ،ستا معین معیاجودر  نفرینارآكا ايبر باال جتماعیا هپایگا ءعطاا ي جااااهینت فرینانهرآكا يهااااا ارزش

 يباال امحترا نمایانگر جامعهدر  فرینرآكا یك ،یشاناخت  روان كمامتر يها یژگیو هیدگادر د كه یدرصورت

 تبیین ین. اكناد  یم نبیارا  رمذكو هیدگااز دو د تیومتفا يها ینیب شیپ ضایتیرنا هیدگا. دستا جتماعیا

هاااا و  در ارزش وتتفا سساا بر فرینیرآكادر  عتنو كه كناااد یمااا ضفر نكال سطحدر  فرینیرآكا ايبر
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 غیر مسلط فرهنگ یكدر  نی؛ بناااااااابرا ستا هبالقو نفرینارآكاو  كل جمعیت یكدر  دموجو يهاوربا

. ]20[باشد شتغالیداخو ايبر نفرینارآكا کمحرهاا ممکان اسات     گاروه  بینهاا   تضاد ارزش ،فرینانهرآكا

 با هاییركشو ل،مثا ايبر. داند یم شتغالیداخوو  فرینیرآكا فرهنگ قمشورا  ضایتیرنا نیز تجربی الیلد

 يهاا  تیا موقع كنناد  یما  سحساا كه هستند فرهنگاز  عضاییا ي دهناده  توسعه تر يقو مبهااز ا بجتناا

 يباال خنر با ییهااا یژگاایو رظهو موجب ینانااد و ا داده ارقر تهدید ردموهااا را  آن نامطمئن یا ناشناخته

 ديفر یا ديماصاارفاً  جامعهدر  فرینیرآكا کمحر گفت تااوان یماا ینا. بنابر]35[ شااود یماا شتغالیداخو

 ،جتماعیا هپایگا تقاار ،فرینیرآكا گیادخانو سنت ،ندگیز بر بیشتر لكنتر دن،بو مستقل ؛بلکه نیست

(، ییدوپازائاااااااد ) يهاركا ،تبعیض دي،مز ركا ناكافی قحقو دي،مز ركا یافتن معد ،مالی منابع دبهبو

 .]19[زاربا بهتر شناختو  سیربر ،تخصصاز  بهتر دهستفاا ،وكار كسب قبلی تجربه

 

 جنسیت و توسعه بازار کار -2-3

ی از رویکردهایی اسات كاه در ادبیاات توساعه     برآورد سطح توسعه بازار كار با تأكید بر جنسیت یک

تأثیرگذاري جنسیت در بازار  اند دهیمتعددي نیز كوش پردازان هی. نظرشود یكشورهاي گوناگون مشاهده م

 :شود یكار را تبیین و بررسی كنند كه نظریاتشان در چند دسته كلی به شرح ذیل تقسیم م

 

 نظریات نئوکالسیک -2-3-1

عدم تعادل موجود در بازار كار و پایین باودن میازان اشاتغال، ساطح      نهیزمنظریات نئوكالسیك در

متوسل شده است و بیان  ییدستمزد و سطح مهارتی و امنیتی شغل زنان در برابر مردان به فروض عقال

و لازوم   يور انسانی، مانند آماوزش همچناین بهاره    هتر از سرمای كه زنان به دلیل برخورداري كم كند یم

ه سبب ازدواج و نگهداري از كودكان و درنتیجه، بهینه نبودن آموزش شغلی به این قشار از  ترک شغل ب

 يهاا  ی، بررسا نیدارناد. بااوجودا   يتار  نییجمعیت، در مقایسه با ماردان دساتمزد و جایگااه شاغلی پاا     

 يهاا  انسانی فقط بخشای از تفااوت   هیكه تبعیض در سرما دهد یشده در كشورهاي متعدد نشان م انجام

 .كند یار كار زنان و مردان را توجیه مباز

 

 نظریات تفکیک بازار کار -2-3-2

 يبناد  شاده اسات و در طبقاه    نظریات تفکیك بازار كار در راستاي تکمیل نظریات نئوكالسیك ارائه

. دوگانگی بازار كار یکی از نظریاتی است كه در ایان زمیناه   ردیگ یرا در نظر م يتر عیبازار كار طیف وس

دوگانگی عبارت است از وجود ناهماهنگی یا عدم تعادل در ساختار اقتصاد ملی یا  هی. نظرشود یمطرح م

یکی از دو بخش در مقایساه باا دیگاري در شارایط اقتصاادي و اجتمااعی        كه يطور بخشی از كشور؛ به
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دوش هام سااختار اقتصااد ملای یاا بخشای از اقتصااد را         باه  بهتري قرارگرفته باشد. این دو بخش دوش

 تواناد  ی. حتی مسیر حركت این دو بخاش ما  دهند ینظام م همگن به ریو حالتی نامتجانس و غ سازند یم

(. بر هماین اسااس،   1375از توسعه و رشد كامالً متضاد باشد )آسایش،  شانیها كامالً متفاوت و برداشت

لیه و ثانویه تقسیم شاود.  با توجه به دو بخش مجزاي او تواند یبه بیان مفهوم بازار كار دوگانه، بازار كار م

، شاغالن ماهر، دستمزدهاي باال و باز بودن راه براي ارتقااي شاغلی و   كار میدر بازار كار اولیه، وجود تقس

این بازار به بازار كار ماردان بسایار نزدیاك شاود. در باازار كاار        يها یژگیو شود یثبات شاغالن باعث م

وجود ندارد، دستمزدها كم است، تغییرات شغلی زیااد و امکاان    كار میثانویه برخالف بازار كار اولیه، تقس

 .]30[تر از بازار كار اولیه است ارتقاي شغلی كم

ماوقتی و   يدارند تا حادود  يتر كم يگران مجهزند، سودآور هیتر به سرما مشاغل زنانه نیز عمدتاً كم

، هاا  یژگا یكه ایان و  ]7[ كنند ینیز كسب م يتر دارند و دستمزد كم يتر اند، دورنماي پیشرفت كم ناامن

در بازار كاار ثانویاه مشااهده كارد. ایان نظریاه در توضایح         توان یرا عمدتاً م یثبات یتغییرات و ب ژهیو به

، بر اساس نظر محققاانی  نیزیادي دارد. باوجودا يها تیموجود در بازار كار مردان و زنان قابل يها تفاوت

كه چرا جنسیت در نقاش متغیاري بااهمیات در تقسایم      زندپردا یبه این موضوع نم، ]13[چون نوروزي

احتمال فاراوان علات اصالی در بیارون قلمارو اقتصااد و        نظران، به . به باور صاحبكند یبازار كار عمل م

 درواقع در میان ساختارهاي اجتماعی و فرهنگی جوامع قرارگرفته است.

 

 جنسیتی یها هینظر -2-3-3

این است كه موقعیت زنان در بازار كار و در خانه و خاانواده باه    جنسیتی يها هیفرض اصلی در نظر

اناد. نکتاه مهام در ایان      مرتبط و جزئی از نظام كلی اجتماعی است كه در آن، زنان تابع ماردان  گریکدی

جنسیتی  يها هینظر. ]7[ مراقبت از كودكان است كه به زنان اختصاص دارد ژهیو كار خانگی، به ها هینظر

كه ارزش مشاغل زنان تابعی از ارزش كار آنان در خاانواده اسات؛ بناابراین مشااغل زناان       نددار یبیان م

جنسایتی شاامل    يها هی. افزون بر آن، مشاغل زنان در نظرشود یارزش و بدون نیاز به مهارت تلقی م كم

 تار  شیدستی باودن و نیااز باه صاداقت با      يها مانند ماهیت مراقبتی بودن، نیازمند مهارت ییها شهیكل

جنسیتی، خصوصیات  يها ي. همچنین ازنظر تئورشود یتر دیده م داشتن است كه در مشاغل مردان كم

باه نظاارت دیگاران منجار باه       یرغبتا  یتر باه سافر و با    تر، تمایل كم مانند نیروي جسمانی كم يا زنانه

یتی باراي  جنسا  يهاا  هیا . از دیگر مسائلی كاه نظر شود یاز مشاغل براي مردان م يا تخصصی شدن پاره

است كه در محیط كاار باراي زناان وجاود دارد و باعاث       ییها مزاحمت پردازد یتفکیك بازار كار بدان م

 داشته باشند. يتر كاري مردانه تمایل كم يها طیاین قشر به انجام فعالیت در مح شود یم
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 موضوع و پیشینه تحقیق ادبیات -3

 پاكساتان  در ماردان  و زناان  كاار  باازار  در ناابرابري  بررسای  باه  تحقیقای  در ]32[سالیمان  و فاروغ

 قباال  در را تاوجهی  درخاور  تبعیض مردان، زنان و انهیماه دستمزد و حقوق بررسی با ها آن .اند پرداخته

 برتاري  باه  مرد كار نیروي كه فرضیه، این اساس، همین بر .اند داده نشان پاكستان در زنان يها یپرداخت

 كردن برطرف براي محققان این .است دشدهییتأ دارد، تمایل مشابه طدر شرای زن كار نیروي بر اقتصادي

 .اند كرده مطرح را زنان آموزش و تحصیالت كار، بازار جنسیتی در تبعیض

 در بیکااري  نارخ  اساس بر كار بازار در جنسیتی شکاف تشریح ، به]18[همکارانش و ازمت تحقیق در

كشورها  این در يکاریب جنسیتی شکاف در پژوهش، این اساس بر .است شده پرداخته  OECD كشورهاي

 شارایط  و مالحظاات اخالقای   كاار،  باازار  شرایط مدلشان در ها آن .دارد وجود توجهی درخور ناهمگونی

 ماردان،  و زناان  باه  متفااوت  نظیر پرداخات  عواملی دهد یم نشان پژوهش این .اند كرده لحاظ را خانواده

 تفااوت  ایان  باعث دولت مناسب نظارت نداشتن و ي كاريها ساعت مالیاتی، يها تیمعاف بیکاري، مزایاي

 .است مردان و زنان متفاوت بیکاري نرخ اش جهینت كه است كارشده بازار در جنسیتی

و در پژوهشی با عنوان  ]12[شرانهمکاو  يغفور ریم ،فرینیرآكا نعامو به طمربو تتحقیقا بخشدر 

 نتایج ینا به اناد  پرداخته دیز نستاا فرینرآكا نناروي ز بر العهمط به فرینی كهرآكا بر مؤثر نعامو تحلیل

 نناز فرینیرآكادر  نعامو نیتار  از مهام  تحصیلی-علمیو  شخصیتی ،مالی ،گیادخانو ملاعو كه رسند یم

 .ستا دهبو

 منظراز  نناز فرینیرآكا ي توساااعه نعامو سیربر به هشیوپژدر  نیز ]14[و عااارب مقااادم  ركازنیا

راه  سر بر نعامو نیتار  مهام  كه دهاد  یما  ننشا نیزها  آن يها افتهیاند.  پرداخته نشگاهین داز نفرینارآكا

ا      جتماعیا نعامو سپسو  ريساختا نعاموو بعااااادازآن  ريتجاو  مالی - ديقتصاا نعامو نفرینارآكا

و  جتماعیا ،گیادخانو ،شخصیتی نعامو شامل نناز فرینیرآكا نعامو یطااوركل  بااه  پساساات.  فرهنگی

 ست.ا ريساختاو  ريتجا ،مالی ،رهنگیف

 ینیكارآفر  هیدر زنان روح یتیشخص صیو خصا ها یژگیدادند كه و نشان ]10[شمحمدي و همکاران

كاه   رسند یم جینتا نیبه ا زین، ]16[شو همکاران یفران یعقوبین یهمچن .نموده است تیها تقو را در آن

 هاا  آن ینیزنان با سطح كارآفر یفرهنگ یجتماعا طیاقتصادي و شرا تیوضع ،یتیشخصي ها یژگیو نیب

نماره   شیكاه افازا   دهد ی، نشان م]1[شو همکاران یپژوهش ابوالقاسم جینتا .رابطه معناداري وجود دارد

 خاود  نفاس، خودكارآمادي،   عازت  ،یچون منباع كنتارل درونا    یتیعوامل فردي و شخص رهايیمتغ در

 .كند یم ینیب شیپی نیرا در كارآفر رانیمد تینوآوري و تحمل ابهام، موفق ري،یخطرپذ ،ییشکوفا

 یرانا یوكار زنان ا كسبي  كه نقش عوامل فردي در توسعه دهد ینشان م زین، ]8[پژوهش گلرد جینتا

 ،یارتبااط  ي هیا اول ي با شبکه نیكارآفر كه زنان كند یوي عنوان م نیاست. همچن شتریعوامل ب ریاز سا
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 ي باراي توساعه   يا دهناده  مسااعد و ساوق   طیشرا كشور، یطیمح طیقوي دارند و عوامل و شرا ي رابطه

رو  روباه  یطا یباا مواناع جادي مح    ینیدر توسعه كارآفر یرانیا و زنان شود یوكار زنان محسوب نم كسب

 زناان  كاارآفرینی  ي توساعه  راهکارهاي و خانواده» تحت عنوان  یدر پژوهش، ]9[گلردهمچنین  .هستند

زنان پرداخته اسات.   ي خانواده يها تیو حما نیزنان كارآفر یخانوادگ طیمطالعه بر روي شرا به «ایرانی

 ینیعامل در ورود زنان به كارآفر نیتر مهم اقتصادي خانواده ازهايیكه ن دهد یمطالعه نشان م نیا جینتا

 تیا خانواده، فوت همسر، متاركاه، حما  یعاطف تیحما ن،یكارآفري  و بعدازآن، خانواده شود یمحسوب م

 .زنان هستند ینیكارآفر ي در توسعه رگذاریخانواده از عوامل مهم و تأث يا شبکه تیحما تیو درنها یمال

 

 یریگ جهینت -4

یل و افزایش نرخ مشاركت زناان در كشاور تمایال باه     التحص فارغبا توجه به جمعیت روزافزون زنان 

اي حااكمیتی در مادیریت   ه یاستس. استرو به افزایش  وكارها كسبهاي اقتصادي و  یتفعالشركت در 

مسااعد   وكاار  كساب ي محایط  بسترساز منظور به بامهارتیل و التحص فارغي استعدادهابهینه بازار كار و 

بار كاارآفرینی    ماؤثر . در این مطالعه هدف بررسی عوامال  است توجه قابلبراي كارآفرینی زنان ضرورتی 

نهادي و اقتصادي كشور چگوناه باراي    وكار كسبكه محیط  استی اجتماعی شناخت روانزنان با رویکرد 

یاژه باا توجاه باه روحیاات      و باه محیا سازي فضا جهت حمایت ویژه از كاارآفرینی زناان فاراهم گاردد.     

ي اقتصاادي همچناین   هاا  قطاب ي صانعتی و  ها شهرکروانشناسی زنان، تلطیف فضاي كار و كارخانه و 

 .استمی امنیت روانی و دسترسی امکانات درخواستی قشر زنان موضوع مه

ي بازرگانی براي جلاب مشااركت   ها اتاقها و  یهاتحادي حاكمیتی و اجرایی و ها سازمانها،  يشهردار

 ها انجمنتوانند در تعامل با  یماقتصادي  وكار كسببیشتر و كارسازي مشاركت زنان كارآفرین در محیط 

و  هاا  روشاین قشر به بهبود  مبتالبهیابی مسائل  یشهریابی و  عارضهو سندیکاهاي اختصاصی زنان ضمن 

هااي   یهسارما ي بومی كه هنرهادستی و  یعصناي ها حوزهیژه در و بههاي حمایتی  یاستستسهیل امور و 

 واقع شود. مؤثرتواند مفید و  یم برداردانسانی و اجتماعی فراوانی را در 

ی زناان باه سااختار    ی اجتماعی به كارآفرینشناخت روانارائه ایده رویکرد  باهدفاین مطالعه مروري 

گاردد تاا ضامن بحاث و بررسای باه        یمگذار بازار كار و مدیریت اقتصاد كالن ارائه  یاستسحاكمیت و 

ي میادانی و عملیااتی شااخص محاور و مصاداقی      ها پژوهشي آن و طراحی ساز مدلتکامل این ایده و 

 بپردازد.
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 مراجع

 یبرخ نقش یبررس"(. 1388) نیي، حسمحمد و قمر ،یمانیمسلم؛ نر ،یعباس؛ عباس ،یابوالقاسم ]1[

  ، مجله"ینیكارآفر در رانیو شکست مد تیموفق هاي بین یشعنوان پ به یتیشخص رهايیاز متغ

 .2 ي ، شماره4 ي دوره ،یشناخت دستاوردهاي روان

 و روستایی زنان اقتصادي ییخوداتکا(. 1388شاپورآبادي ) احمدي محمدعلی و امیرمظفر امینی، ]2[

و كویري مركز استان  يا مل اقتصادي مؤثر بر آن، مطالعه موردي در دو منطقه جلگهعوا تبیین

 .4اصفهان. پژوهش زنان دوره هفتم، ش 

 .، توسعه كارآفرینی زنان و دختران دانشگاهی(1385)آراستی زهرا  ]4[

 یشگاهداني  كرده لیزنان تحص ینیموانع كارآفر یبررس"(. 1392زهرا ) ان،یو نظر یعل ،یعیرب ]5[

 .4ي  دوم، شماره ي دوره ،یدر علوم انسان تیابتکار و خالق  هی، نشر"رانیا

اثر رشد بخشی بر اشتغال زنان در ایران )با استفاده از (. 1380افشاري ) زهرا و ابراهیم شیبانی، ]7[

 .59ش ، تحقیقات اقتصادي( روش داده ستانده

 .1، شماره 3پژوهش زنان، دوره  رآفرینی زنان ایران،، عوامل مؤثر در توسعه كا(1384گلرد پروانه ) ]8[

، پژوهش. زنان، "یرانیزنان ا ینیكارآفر ي خانواده و راهکارهاي توسعه"(. 1388گلرد، پروانه ) ]9[

 21ي  ، شماره7 ي دوره

 يها یژگیوی بررس"(. 1390شاپور ) ،یجهرم انیشا نیاحمدي، عبداهلل و ام درضا؛یمحمدي، حم ]10[

 اول. ي شماره زنان، سال دوم، یشناس جامعه  ، فصلنامه"ینیبه كارآفر لیا تماب یتیشخص

 و نییتب"(. 1388و طاهري دمنه، محسن ) نیتوران لو، حس اديیص اهلل؛ بیحب ،يغفور ریم ]12[

تحول،  تیریمد ي ، پژوهشنامه"زدیموردي استان  ي زنان: مطالعه ینیموانع مؤثر بر كارآفر لیتحل

 .2 ي رهسال اول، شما

 .1دوم، ش  هپژوهش زنان، دور ،«جنسیتی در ساختار شغلی يها تفاوت» (.1383نوروزي، الدن ) ]13[

 ي توسعهموانع  به نسبت دانشگاهی كارآفرین زنان .(1389) نرگس عرب مقدم، و فاطمه نیازكار، ]14[

 .1 ي شماره چهارم، سال زنان، تحقیقات ي هینشر ،"زنان  كارآفرینی

 .1جامعه، شماره  و ایران كار ، عوامل مؤثر بر كارآفرینی زنان دانشگاهی در(1387زي محسن )نیا ]15[

 ینیكارآفر عوامل مؤثر بر لیتحل"(. 1393و موحدي، رضا ) هیعط ،یمانیاحمد؛ سل ،یفران یعقوبی ]16[

 .4ي  ، شماره12زنان، سال  یشناخت روان ی، مطالعات اجتماع"ییزنان روستا

 اسری ،يرمضان واكبر دینژاد، س حامد؛ طالب زاده، نیحس م؛یمر زاده، نیمائده؛ حس ر،پو وسفی ]17[

و  ینیكارآفری اقتصادي كشور، كنفرانس مل ي زنان در توسعه ینیعوامل كارآفر ی(. بررس1391)

 دانشگاه مازندران. ان،یبن دانش يوكارها كسب تیریمد



472        هاي كنفرانس مجموعه مقاالت و سخنرانی 

[18] Azmat, Ghazala et al. (2006), “Gender Gaps in Unemployment Rates in OECD 

Countries”, Journal of Labor Economics, Vol. 1, No. 24. 

[19] Basu, A. & Altinay, E. (2008), The Interaction between Culture and Entrepreneurship 

in London’s Immigrant Business.Paper presented at the Third International Congress on 

Cyprus Studies, Gazimagusa, and November14th. Pp. 23-57. 

[20] Baum, J. R. Olian, J. D. Erez, M. Schnell, E. R. Smith, K. G. Sims, H. P. et al. (1993), 

[21] Dabson, Brian (2001), “Supporting Rural Entrepreneurship. Exploring Policy Options 

for a New Rural America. Proceeding of a conference sponsored by Federal Reserve 

Bank of Kansas City, Center for the Study of Rural America 35-48. 

[22] Davidsson, P. (1995), Culture, structure and regional levels of entrepreneurship. 

Entrepreneurship and Regional Development, 7, 41–62. 

[23] Etzioni, A. (1987), Entrepreneurship, adaptation and legitimation. Journal of 

Economic Behavior and Organization, 8, 175–189. 

[24] Giannetti, M. & Simonov, A. (2004), On the determinants of entrepreneurial activity: 

Social norms, economic environment, and individual characteristics. Swedish Economic 

Policy Review, 11, 269–313. 

[25] Goodnow, J. J. (1997), Parenting and the transmission and internalization of values: 

From socialcultural perspectives to within-family analyses. In J. E. Grusec & L. 

Kuczynski (Eds.), Parenting and children’s internalization of values: A handbook of 

contemporary theory (pp. 333–361), New York: Wiley. 
[26] Henderson, Jason (2002), “Building the Rural Economy with High-Growth 

Entrepreneurs, Federal Reserve Bank of Kansas City, Economic Review, 3rd quarter 

45-70. 

 [27] Launov, Andrey (2004), “An Alternative Approach to Testing Dual Labour Market 

Theory”, IZA Discussion Paper, No. 1289. 

[28] Lichtenstein, Greg A. Thomas S. Lyons, and Nailya Kutzhanova. (2004), “Building 

Entrepreneurial Communities: The Appropriate Role of Enterprise Development 

Activities. Journal of the Community Development Society 35(1): 5-24. 

[29] Mohmmad Farooq, Dato Jamalludin Sulaiman (2005), “Gender Earnings Inequality 

and Discrimination in the Pakistani Labor Market”, The Dialogue, Vol. 4, No. 3. 

[30] Schumpeter, J. A. (1934), The Theory of Economic Development. Translated by R. 

Opie from the second German edition [1926]. Cambridge: Harvard University Press. 

 [31] Wennekers, S. Thurik, A. R. Van Stel, A. J. & Noorderhaven, N. (2008), Uncertainty 

avoidance and the rate of business ownership across 21 OECD countries, 1976–2004. 

Journal of Evolutionary Economics, 17(2), 133–160. 

 

لیت و اشتغال زنان در ایران باا  بررسی وضعیت فعا(. »1386خواستی، بهجت، احمدي، وكیل. ) یزد ]36[

 .3، س اول، ش مطالعات زنان ، مجلة علمی و پژوهشی«1385تأكید بر سرشماري 

 پیام نور. تهران: ریزي روستایی، هاي برنامه (. اصول و روش1375حسین) ،سایشآ ]37[

 

 

 



     473    میان رشتگی، توسعه علمی و كارآفرینی -ششم بخش 

کاربردی  -علمی رشتهدر یی زا اشتغالو  کارآفرینیارتقای  و راهکارهای ها یتقابلو  ها چالش

 (یشناس دانش)علم اطالعات و  رسانی کتابداری و اطالع

 ی آباد تاجرضا 

ی مركز تحقیقات و آموزش كشاورزي و منابع طبیعی رسان اطالعكتابداري و  ارشد و كارشناسپژوهشگر 
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دانشگاه آزاد اسالمی همدان و كتابدار كتابخانه عمومی  یشناس دانشكارشناس ارشد علم اطالعات و 

 مالیر

 آمنه بیات

 ي عمومی شهرستان قرچك ورامینها كتابخانهمسئول امور 

 

 چکیده

 -علمای  رشاته در یای  زا اشاتغال و كاارآفرینی  ارتقاي  و راهکارها ها یتقابلو  ها چالش بررسی :هدف

 اسات.  شاده  انجاام ي ا كتابخاناه ماروري و   صورت بهباشد. این مقاله  یم رسانی كتابداري و اطالعردي كارب

 باه  یرساان  اطالع و كتابداري آموختگان دانش ترغیب مانع ینتر مهم، شده انجامبر اساس مطالعات  :یجنتا

 .اسات  يا حرفاه  يهاا  مهارت از درآمد كسب مناسب جهت آموزش نبود یی،زا اشتغال و كارآفرینی ایجاد

كاارآفرینی در ایان    عامل عادم  كم اثرترین مناسب، غیررسمی و رسمی حمایتی نهادهاي نبود همچنین،

 و درآماد  كساب  باراي  آموزشای  مؤسساات  و هاا  دانشاگاه در  مناساب  آموزش نبودن فراهم .است رشته

 در كارآفرینی زمینه در وفقي مها تجربه و ها نمونه نبود ی،رسان اطالع و كتابداري ي رشته در ییزا اشتغال

یی ناآشانا  كشاور،  در كاارآفرینی  آماوزش  هااي  یتساا  نباودن  فاراهم  ی،رساان  اطاالع  و رشته كتاباداري 

 نداشاتن  ی،رساان  اطاالع  و رشاته كتاباداري   در فنااوري  نوین هاي یشرفتپ با كتابداري آموختگان دانش

 دوره تحصایلی،  در آن نکاردن  ارائه و نیزمینه كارآفری در یرسان اطالع و رشته كتابداري اساتید آشنایی

 باا  متناساب  كارآفرینی آموزشی در مركز شده دوره دانشگاهی یا گذرانده تخصصی دروس بودن تأثیر یب

 را دوره تحصایلی  طاول  در شده واحد كارآموزي گذرانده از استفاده بهینه عدم باالخره و رشته تحصیلی

 آماده  عمال  بهي ها پژوهش باشد. نتایج یمیالن این رشته تحصال فارغ بودن كارآفرین عدم دالیل ینتر مهم

 درسی به واحدهاي كارآفرینی واحد گیرد، قرار يموردبازنگر باید آموزشی يها سرفصل كه دهد یم نشان

دانشاجویان   و شده خارج صرف نظري حالت از تخصصی دروس شود، اضافه یرسان اطالع و كتابداري رشته

mailto:tajabadireza@yahoo.com
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 زمینه كسب در باید مناسبی يها آموزش همچنین، .شوند آشنا نیز دروس رديكارب و عملی يها جنبه با

 یابد. تغییر آن ماهیت به نسبت رشته دانشجویان دیدگاه تا شود كارآفرینی ارائه يها مهارت

 

 هاکلیدواژه

 .ییزا اشتغال ی،رسان اطالع كتابداري و ،آموختگان دانش ینی،كارآفر ،یشناس دانشعلم اطالعات و 
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 مقدمه -1

اجتمااعی كشاور    –موتاور توساعه اقتصاادي     عناوان  باه  در حال حاضر تسهیل و توسعه كارآفرینی

 عناوان  باه و از دانشاگاه   هاي اساسی نظام آموزش عالی كشور مطارح اسات   یريگ جهتیکی از  عنوان به

د توساعه،  و نهادمنادي را در فرآینا   ماؤثر رود كاه نقاش    یمنهاد و نظام اجتماعی توسعه گر، انتظار  یك

 تسهیل و ترویج كارآفرینی در سطح جامعه جهت تحقق یك جامعه كارآفرین و دانایی محور ایفاا نمایاد  

]9[. 

مطابق باا   ها آنیاسازي كارآفرینانه مههاي شایسته دانشجویان و  یتصالحها و  یتقابلامروزه توسعه 

کی از دساتاوردهاي ضاروري ماورد    علوم انسانی ی خصوصاً ي مختلفها حوزهنیازهاي پویاي بازار كار در 

راساتا، آماوزش كاارآفرینی و تلفیاق      رود. در ایان  یما و مراكز آموزش عالی بشامار   ها دانشگاهانتظار از 

كاارآفرین و نظاام آماوزش     كارآفرینی در فرایندهاي آموزشی نظام آموزش عالی در پرتو انگاره دانشاگاه 

و ملزوماات امار و بهباود ابعااد مختلاف راهبارد        هاا  لشچابایست بر پایه شناسایی  یمعالی كارآفرینانه، 

ي تدریس، ها روشي شاكله همانند ها مؤلفهیادگیري بسان محور فرآیند آموزش دانشگاهی و  –تدریس 

هااي آموزشاگر و    یاژه ویزي درسی، مادیریت آموزشای، فنااوري آموزشای، كاار      ر برنامهسبك یادگیري، 

 .]9[فرینی و غیره به انجام رسد آموزش كارآ دربارهیرنده، پژوهش گ آموزش

ی از گذشاته تااكنون در معارض تغییارات و تحاوالت بسایاري       رسان اطالعحرفه و شغل كتابداري و 

و مراكاز اطالعااتی باعاث     هاا  كتابخاناه هاي نوین اطالعاتی و ارتباطاتی در  يفناوراست. ورود  قرارگرفته

شده است. در سطح آموزش عالی نیاز، رشاته باه    ی نیز رسان اطالعتغییر و تحول در مشاغل كتابداري و 

 هاایی  حاوزه  ازجملاه لحاظ كمی و كیفی شاهد تحوالت زیاد و مسائل و مشکالت گوناگونی بوده است و 

هاي گذشته، فقادان برناماه مادون باراي      اي را شاهد بوده است. در سال ه بوده است كه تغییرات گسترد

هاي آموزشای    ی برنامه درسی رشته؛ همخوان نبودن شیوهرشته جهت تطبیق با تحوالت فناوري، ایستای

هاي آموزشی و بازار كار، عدم تدریس كااربردي   یافته بین گروه سازمانبا محیط كار، فقدان رابطه علمی 

برناماه درسای، از مشاکالت نظاام      روزآماد  یار غدروس دانشگاهی توسط اساتید رشته، رویکرد سنتی و 

رسانی دفتر گسترش و  ریزي كتابداري و اطالع هاي كمیته برنامه یگیريپ بود. با درگذشتهآموزشی رشته 

به  1390یور شهر 19ریزي آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، عنوان رشته،  برنامه

تغییار یافات. تغییارات حاصاله در محتواهااي درسای برناماه درسای          «یشناس دانشعلم اطالعات و  »

هاا و   هاي نوین در كتابخانه يفناوریري كارگ بهدر كاربرد فناوري و « یشناس دانشات و علم اطالع»رشته

 .]12[رسانی صورت گرفته است  مراكز اطالع

آموختگان رشته براي انجام وظاایف   گونه متداول شده است كه دانش ینارسد در بازار كار  به نظر می

ها متاداول اسات آماادگی الزم را     العات در آنهاي جدید كه كاربرد فناوري اط  تخصصی خود در محیط
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هااي سانتی     توانناد در كتابخاناه   پیدا نکرده و فاقد دانش كافی در ایفاي نقش خود هستند و بیشتر مای 

نیز از كتابدار انتظار هماین فعالیات    ها سازمانو  ها كتابخانهوظایف یك كتابدار سنتی را انجام دهند. در 

یالن ایان رشاته باه كاار     التحص فارغبراي  ها سازماندر بسیاري از "كتابدار"پست سنتی را دارند و هنوز 

هاا در   هااي عملای آن    ها از كتابداران و تواناایی   یجه میان انتظارات جامعه و سازماندرنتشود.  یمگرفته 

 .]12[یجادشده است ای توجه قابلرسانی فاصله  انجام وظایف یك متخصص اطالع

تواناد باه عادم     ي مدون آموزشی رشته با تحاوالت جااري مای   ها برنامه نشدن همگام از طرف دیگر،

كاه اگار میازان     یدرصاورت التحصیالن رشته بینجاماد.   ارتقاء موفقیت اجتماعی و وضعیت اقتصادي فارغ

هاا در مشااغل وابساته باه ایان رشاته، محتاواي دروس و         آموختگاان رشاته و جاذب آن    بازدهی دانش

مندي رشته  یی و بهرهكاراتوان به  جامعه و بازار كار همخوانی داشته باشد، میهاي  هایشان با نیاز  آموخته

كمای یعنای    ازنظار در جامعه امیدوار بود. خوشبختانه در كشور ما رشته علم اطالعات و دانش شناسای  

علمای نسابت باه جهاان وضاعیت خاوبی دارد. ولای یکای از          یئات هي آموزشی و اعضاي ها گروهتعداد 

ي و ا حرفهي تخصصی و تربیت متخصصان ها آموزشانشگاهی در سطح كشور، فقدان مشکالت آموزش د

اي در  باه ایجااد تحاول حرفاه     هاا  دانشاگاه است. لاذا الزم اسات مدرساان     بازار كارخالق براي ورود به 

عباارت اسات از: كساب     هاا  مهاارت . ایان  ]12[ ي تخصصای بپردازناد  هاا  مهاارت دانشجویان با آموزش 

نظیار متخصاص داده، مادیر    )ي علم اطالعات و دانش شناسی ها آموخته دانش فرد بهمنحصرهاي  ییتوانا

یر ماد  مرجاع دیجیتاال،   كتابادار  فناوري اطالعات، معمار اطالعات، مشاور اطالعاتی، متخصص فاراداده، 

توساعه   كتابادار  ي اطالعااتی، ها سامانهواسپاري دیجیتال، كتابدار  كتابدار دیجیتال، ساز مجموعه محتوا،

نظیار نظاارت و سرپرساتی، تخصاص در     ) وكاار  كساب ي ها مهارت خدمات وبی و...(؛ كتابدار ها، یستمس

باین   ارتباطاات  نظیر تفکر خالق،)ي ا حرفهي، مدیریت پروژه، اقتصاد اطالعات( و توانمندهاي بند بودجه

 .]8[(یرهو غي ا حرفهفردي، اخالق 

ي این رشته ها آموخته دانشهاي اكثر  ینگراناز  یالن این رشته، یکیالتحص فارغهمچنین، با افزایش  

یالن این رشته، كار در یك التحص فارغبسیاري از  تصور پس از فراغت تحصیل، یافتن شغل مناسب است.

باا   1390ی و مركز آرشیوي است. طی تحقیقی كه یزدان منصوریان در ساال  رسان اطالعكتابخانه، مركز 

انجاام   «یرساان  اطاالع و مراكز  ها كتابخانهي سازمانی نوین در ها تپسصد شغل براي كتابداران: »عنوان 

ي ا حرفهي مشاغل ها پستعبارت بودند از:  ها گروهگروه معرفی كرد كه این  7مشاغل را در  "داده است:

ي آموزشای؛  هاا  پسات هااي ناوین؛    يفنااور ي جدیاد مارتبط باا    هاا  پست سنتی و مرسوم در كتابداري؛

و  هاا  كتابخاناه ي مربوط به خدمات ویژه ها پستي ویژه كتابداري موضوعی؛ اه پستي پژوهشی؛ ها پست

 ي مربوط به منابع اطالعاتی خاص.ها پست
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یر مثبت بار باازار   تأثهاي نوین  يفناورگسترش  داد كه( نشان 1390) یانمنصورهاي پژوهش  یافته

 قرارگرفتاه صاان ایان رشاته    ي در اختیاار متخص ا تازهي ها فرصتكار كتابداري گذاشته و از این رهگذر 

بیش از گذشته برخوردار  مراتب بهیاردارند، از وسعتی اختاست. همچنین دامنه مشاغلی كه كتابداران در 

ي سازمانی جدید، مشاغل معمول و سنتی كتابداران از بازار كار این حرفه حذف ها پستاست. با معرفی 

 .]15["است ي جدید در جریان ها عرصههاي گذشته آنان در كنار  یتفعالنشده و همچنان 

یاژه  و باه و مقااطع تحصایلی    هاا  رشاته ي اخیر با توجه به افزایش جذب دانشجو در تماام  ها سالدر 

رشته علم اطالعات و دانش شناسای در ایان مقااطع افازایش      آموختگان دانشتحصیالت تکمیلی تعداد 

یر قرار داده است. البته موفقیات در  ثتأچشمگیري داشته است و این مسئله بازار كار رشته را هم تحت 

ین تار  مهام این رشاته اسات.    آموخته دانشي نوین و تخصصی ها مهارتمستلزم برخورداري از  بازار كار

رشاته علام اطالعاات و داناش شناسای در پاژوهش منصاوریان         آموختگاان  دانشیاز موردنیی ها مهارت

اي عماومی و تخصصای،    یاناه راي هاا  ارتمهموارد ذیل است: دانش تخصصی كتابداري؛  شامل (،1390)

زبان خارجی، توانایی كار گروهی، برخورداري از روحیه همکااري، تواناایی برقاراري     تسلط بر حداقل یك

ارتباطااات فااردي، توانااایی در مطالعااه مسااتقل، آمااادگی بااراي توسااعه دانااش شخصاای، نظاام و       

 .]15[یريپذ انعطاف

ی، لازوم  رساان  اطاالع كتابداري و  در رشته علمی كاربردي در این مقاله با توجه به اهمیت كارآفرینی

 شود. یمبررسی و تحلیل  و موانع كارآفرینی در این رشته مؤثرشناسایی عوامل 

 

 روش تحقیق -2

 است. شده انجامي ا كتابخانهاسنادي و  صورت بهاین مقاله 

 

 پیشینه تحقیق -3

هااي شخصایتی كاارآفرینی     یژگای وجش ( هدف از پژوهش خود را سن1396قنادي نژاد و بیگلدي )

راهکارهااي   ینتار  مهام دانشگاه شاهید چماران اهاواز و     یشناس دانشدانشجویان رشته علم اطالعات و 

 پیمایشای  صاورت  باه  حاضار  . پژوهشاند كردهیدگاه دانشجویان این رشته بیان دهاي  یژگیواین   توسعه

 جامعاة . اسات  تحلیلای  و توصایفی  ،ماهیات  لحااظ  باه  و كااربردي  هادف،  لحااظ  باه . اسات شده  انجام

 كاه  اسات  اهوازچمران  یدشه دانشگاه شناسی دانش و اطالعات علم دانشجویان كلیة شاملموردمطالعه 

 باین  اطالعاات  آوري جماع  ابازار  عناوان  به نامه پرسش ،نفر( 133) پژوهش جامعةمحدود بودن  یلبه دل

 هاا نشاان داد كاه در    یافتاه  .شاد  آوري جمع %(95/81پاسخ ) 109 یتدرنها و توزیع جامعه افراد تمامی

( 64/19) ابهام تحمل و ترین بیش( 92/22) درونی كنترل مركز دانشجویان، كارآفرینی هاي ویژگی میان
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 هاا  ویژگی این توسعة راهکارهاي ترین مهم داد نشان نتایجاند.  داده اختصاصبه خود  را میانگین ترین كم

 .فناوراناه  و پژوهشای  راهکارهااي  و حماایتی  آموزشی، جانبی، اهکارهاير: ازاند  عبارت اولویت یببه ترت

چمران  یدشه دانشگاه شناسی دانش و اطالعات علم دانشجویان كارآفرینی هاي گیري اینکه ویژگی نتیجه

 .دارد قرار مطلوبی سطح در ابهام، تحمل و یطلب استقالل هاي ویژگی در جز به اهواز

 تحلیال  یك: شناسی دانش و اطالعات علم در كارآفرینی »عنوان  ( در تحقیقی تحت1395صابري )

 كاارآفرینی  در اثرگاذار  عوامال  تبیاین  و تحلیال  شناساایی،  خاود را  هدف از پژوهش «اكتشافی عاملی

 از و كااربردي  هادف، ازنظر  پژوهش این. است بیان كرده ایران شناسی دانش و اطالعات علم دانشجویان

 دكتاري  دانشاجویان  تمام شامل پژوهش آماري جامعه. است تحلیلی -ایشیپیم ها داده آوري جمع حیث

 از پاس  كاه  اسات  یافتهسااختار  اي پرسشنامه ،ها داده گردآوري ابزار. است شناسی دانش و اطالعات علم

 در اثرگذار عوامل و متغیر 6 در شناختی -جمعیت مشخصات بخش دو در تحقیق، ادبیات جامع بررسی

 زیربنایی هاي سازه استخراج و ها داده وتحلیل یهمنظور تجز . بهگردید طراحی متغیر 24 حاوي كارآفرینی

 باا  عامل پنج عاملی، تحلیل از حاصل هاي یافته اساس بر. شد استفاده اكتشافی عاملی تحلیل تکنیك از

 آموزشای، ترویجای و   محتاوایی،  افزایای،  مهاارت   عنااوین  تحات  كاه  شاد  احصاء یك باالي ویژه مقدار

 در ماؤثر  عوامال  واریاانس  از درصاد  74.66درمجموع  شده احصاء عامل پنج. شدند يگذار نامیبانی پشت

 مادیران  و درسی ریزان برنامه توجه. نمودند تبیین را شناسی دانش و اطالعات علم دانشجویان كارآفرینی

 دانشاجویان  نیتاوان كاارآفری   تواناد  می شده احصاء عامل پنج به شناسی دانش و اطالعات علم هاي گروه

 .شود رشته در كارآفرینی رونق باعث و داده افزایش را شناسی دانش و اطالعات علم

 هااي  ویژگای  بررسی»( در مقاله خود تحت عنوان 1392داریانی ) احمدپور نقشینه و و نژاد منصوري

 خصایتی ش هااي  ویژگی« تهران  دانشگاه یرسان اطالع و كتابداري علوم دانشجویان كارآفرینی شخصیتی

 1388-89 تحصایلی  ساال  در تهران دانشگاه رسانی اطالع و كتابداري علوم رشته دانشجویان كارآفرینی

 از هاا  داده گاردآوري  باراي  و شاد  انجاام  پیمایشای  روش به پژوهش این. است داده قرارموردمطالعه  را

 گیاري  نموناه  از پاژوهش  جامعاه  حجام  باودن  كم دلیل به. گردید استفاده استاندارد و بومی پرسشنامه

 پرسشانامه  133 یات درنها پاژوهش،  جامعاه  عضاو  151 میان در پرسشنامه توزیع از پس. نشد استفاده

 ماورد  فریادمن  واریاانس  تحلیال  و اي نموناه  تاك  تای  آزماون  از اساتفاده  با كه شد برگردانده و تکمیل

 رشاته  دانشاجویان  درصاد  4/38 تنهااست كه   آن از  حاكی پژوهش هاي یافته. گرفت قرار وتحلیل یهتجز

 همچناین . بودناد  كاارآفرینی  شخصایتی  هاي ویژگی داراي تهران دانشگاه رسانی اطالع و كتابداري علوم

 ]14[. داشتند مطلوب وضعیت با زیادي فاصله ها ویژگی اكثر درها  آن

 رشاته آموختگان  دانش ترغیب موانع وها  چالش»( در پژوهشی تحت عنوان 1392) مرادي صفوي و

 وها  چالش را شناسایی فوق پژوهش از هدف« ییزا اشتغال و كارآفرینی ایجاد به یرسان اطالعو  ابداريكت
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یای بیاان   زا اشاتغال  و كاارآفرینی  ایجااد  به یرسان اطالع و رشته كتابداريآموختگان  دانش ترغیب موانع

 آمااري   . جامعاه سات اشاده   انجام توصیفی پیمایشی روش به و بوده كاربردي نوع از پژوهش. است كرده

 يهاا  ( دانشاگاه شااغل  غیار  یاا  شاغل) یرسان اطالع و كتابداريآموختگان  دانش از نفر 150 پژوهش این

 سااده  تصادفی یريگ نمونه اساس بر كه بودند اسالمی آزاد دانشگاه و فناوري و علوم وزارت پوشش تحت

 گاردآوري  ابازار . شاد  داده عاودت  پرسشنامه 122 تعداد ،ها پرسشنامه يآور جمع از پس. شدند انتخاب

 نسابت  آزماون  ازهاا   داده وضاعیت  كاردن  مشاخص منظور  . بهاست محقق ساخته  پرسشنامه اطالعات،

ها نشان  یافته. شد استفاده فریدمن آزمون از كارآفرینی عدم برمؤثر  عوامل يبند رتبه براي و يا دوجمله

 و كاارآفرینی  ایجااد  باه  یرساان  اطاالع  و اباداري كتآموختگان  دانش ترغیب مانع ینتر مهم داده است كه

 نباود  همچناین، . اسات  يا حرفاه  يهاا  مهاارت  از درآماد  كسب جهت مناسب آموزش نبود ییزا اشتغال

 پاژوهش  نتاایج . اسات  كاارآفرینی  عدم عامل كم اثرترین مناسب، غیررسمی و رسمی حمایتی نهادهاي

 واحادهاي  باه  كاارآفرینی  واحاد  گیارد،  قارار  يموردبازنگر باید آموزشی يها سرفصل كه دهد یم نشان

 وشاده   خاارج  صارف  نظاري  حالت از تخصصی دروس شود، اضافه یرسان اطالع و رشته كتابداري درسی

 بایاد  مناسابی  يهاا  آماوزش  همچنین،. شوند آشنا نیز دروس كاربردي و عملی يها جنبه با دانشجویان

 تغییار  آن ماهیات  به نسبت رشته دانشجویان گاهدید تا شود ارائه كارآفرینی يها مهارت كسب ینهدرزم

 ساازمان  جامعه اطالعاتی، همچون نوینی مفاهیم با را دانشجویان باید رشتهنظران  صاحب و اساتید. یابد

هماه   در راها  آن كاربردي نقش و مفاهیم این اهمیت و كرده آشنا غیره ومحور  دانش اقتصاد یادگیرنده،

 ]10[. كنند ارائه دانشجویان بهوكار  كسب ایجاد و مدزاییدرآازجمله  زندگی، يها جنبه

 

 بیان مسئله -4

 رود، یما  شامار  باه  جادي  خطاري  زناگ  ،آموختگان دانش میان در یژهو به بیکاري چشمگیر افزایش

. ]16[ گیرد صورتدرازمدت  و فراگیر دقیق، یزير برنامه مشکل، این حل كه براي است ضروري رو ینازا

 قرارموردتوجه  ییزا اشتغال جهت در پایدار اقدامیعنوان  به تواند یم كه یی استها راه از یکی كارآفرینی،

 لازوم  باه  مسائوالن  توجاه  عادم  و عالی آموزش و مراكزها  آموختگان دانشگاه دانش میزان افزایش. گیرد

 از توان یم ار ییزا اشتغالبراي  دولتی نهادهاي بهآموختگان  دانش یهتک نیز و شغلی فرصت آوردن فراهم

و  شاغلی  فرصات  نداشتن وآموختگان  دانش شمار افزایش. دانست ایرانازجمله  كشورها برخی معضالت

  .]10[شود یم دیده نیز یرسان اطالع و كتابداري رشته در بیکاري

 و جوینادگان عناوان   به و دارند آشنایی منابع اطالعاتی با حرفه خود و تخصص به توجه با كتابداران

 از بایش  را اقتصادي يها چرخگردش  و علم تولیدبالقوه  توانایی بنابراین،؛ روند یم شمار به علم حافظان

و  داناش  از یاري گ بهاره  و نوآوري نبوغ، به تکیه با آنان رود یم انتظار توصیف این با. هستند دارا دیگران
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 زمیناه  ایان  در ناو  ییاه حركت پیشگام و پرداخته شغلی يها فرصت تولید و ییزا اشتغال به خود مهارت

 دیاده  نیاز  یرساان  اطاالع  و كتاباداري آموختگاان   داناش  میاان  در تصور، بیکاري این علیرغم اما؛ باشند

 و اجتمااعی  شارایط  اقتصادي، بحران مختلفی نظیر عوامل دهد یم نشانشده  انجام هاي ی. بررسشود یم

 عادم  سااز  یناه زمتواند  یم دست ینازا ملیعوا و دولت عالی، آموزش مراكز وها  دانشگاه خانواده، فرهنگی،

ي آماوزش  هاا  چاالش ایان مقالاه در پای بررسای      . در]10[باشاد ها  آموختگان دانشگاه دانش كارآفرینی

 در این رشته و ارائه راهکارهاي پیشنهادي براي آن هستیم. كارآفرینی

 

 یرسان اطالعی آموزش کارآفرینی در رشته کتابداری و ها چالش -4-1

و موانع زیادي روبرو شده كه  ها چالشبا  یرسان اطالعموزش كارآفرینی در رشته كتابداري و امروزه آ

هااي آماوزش، چاالش در اثربخشای      یوهشاز: چالش در محتواي منابع درسی و  اند عبارت ها آنبرخی از 

گااه  یاا ایجااد یاك بن    وكار كسبنسبت به  ها دانشگاهي آموزشی و پذیرش آموزش كارآفرینی در ها روش

باا   هاا  دانشاگاه اقتصادي در كتابخانه و مركز اطالعاتی، چالش در كیفیات كاار مدرساان كاارآفرینی در     

كتاباداران   (آموزش ضمن خادمت )بر منابع اصلی آموزش كارآفرینی و چالش در نیازهاي یادگیري  یهتک

 اكنون همكاري كه كارآفرینی كه در كتابخانه و مركز اطالعاتی مشغول به كار هستند متناسب با محیط 

 ]1[برند.  یمدر آن به سر 

هاا .ش.(  1345گیاري آماوزش رسامی در دهاة پنجااه )     در ایران این رشتة دانشگاهی از آغاز شکل

هااي آموزشای آن    كاه برناماه   يا گوناه  فراوانی روبرو بوده است به هاي یبها و فراز و نش تاكنون با نوسان

شده و به دلیال ایان تفااوت در مباانی      هاي فردي دگرگون ها و گاهی بر اساس سلیقه تناسب ضرورت به

هاي آموزشی این حوزه نیز داراي نقاط قاوت و ضاعف   ا برنامه   ریزي یعنی ضرورت یا سلیقة فرديبرنامه

 .]4[زیادي است

در مورد كتابداري و علم اطالعات نیز به دلیل ارتباط تنگاتنگ آن باا مساائل، موضاوعات و فنااوري     

حتی ضرورت باازنگري در   كه يطور ها بیشتر نباشد، كمتر هم نیست به تعدادي از دیگر حوزهروز، اگر از 

اي درآماده اسات. ازجملاه ایان      صاورت یاك مفهاوم كلیشاه     نظام آموزشی كتابداري و علم اطالعات به

توان به ضعف مبانی فلسفی و نظري و نداشتن استحکام كافی ساختار نظاري و كااربردي   ها می ضرورت

روز از تنوع  رشد فزایندۀ اطالعات و دانش مدوّن و مضبوط، نیازهاي اطالعاتی در حال رشد كه روزبهآن، 

هاي دانش و طرح بسایاري از  شوند، تعامل كتابداري و علم اطالعات با دیگر حوزهبیشتري برخوردار می

بااطی، نیازهااي واقعای    نوین اطالعاتی و ارت هاي ياي، ظهور پیوسته و فزایندۀ فناوررشتهموضوعات بین

یای  زا اشاتغال و  ي آموزش این رشته در بعاد كاارآفرینی  ها چالشدر ذیل به . ]6[بازار كار و ... اشاره كرد

 شود: یمپرداخته 
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ی و رساان  اطالعي آموزشی كتابداري و ها گروهعدم تناسب بین ظرفیت فعلی پذیرش دانشجو در  -1

ی و رساان  اطاالع ي آموزشی كتاباداري و  ها گروهبین  یكنزدتباط نیازهاي آینده بازار كار: به دلیل نبود ار

ی تناساب  ي مختلف جامعه، بین ظرفیت پذیرش دانشجو و تقاضاي باازار باه نیاروي متخصاص،    ها بخش

 .]3[وجود ندارد

یاد  تأك ،بسیاري از مباحث این رشاته  در ي شغلی:ها مهارتعدم تناسب بین محتواي آموزشی با  -2

با استفاده از  ي درسیها برنامهگیرد. همچنین،  یمي مورد غفلت قرار آموز مهارتو  ي استاندوز دانشبر 

شود و یا اینکه كمتر  ینمدیده  ها آنشود و اثري از شغل محور بودن در  یمالگوي موضوع محوري انجام 

 شود. یمدیده 

ه علمی و انگیازه  ی در ایجاد و تقویت روحیرسان اطالعي آموزشی كتابداري و ها گروهعدم توفیق  -3

در دانشاجویان   اند نتوانستهي آموزشی در اكثر موارد ها گروهی به جامعه در بین دانشجویان: رسان خدمت

ی به جامعه را بپرورانند و دانشجویان بجاي ارتقاي ساطح  رسان خدمتعلمی و انگیزه كافی جهت   یهروح

 تحصیلی باالتر هستند.ي خود به دنبال كسب مدارک و مدارج ا حرفهعلمی و توانمندي 

: عادم ارزیاابی علمای و    آموختگاان  دانشهاي علمی و عملی براي  یتقابلمشخص نبودن حداقل  -4

باه ارتقااي    هاا  آنشاود   یمعملی دانشجویان این رشته در مقاطع مختلف در طول زمان تحصیل، سبب 

كساب معادل بااالتر     ظااهري مانناد   سطح علمی و مهارتی خود كمتر توجه كنند و به دنبال معیارهاي

، از استانداردهاي خاصی كه میزان كارآفرین بودن فارد  آموختگان دانشباشند. بهتر است كه در ارزیابی 

 دهد، استفاده شود. یمرا نشان 

یااز جامعاه: در بسایاري ماوارد،     موردنناكارآمدي مربیان این رشته در تربیت نیاروي متخصاص    -5

یا نکات خاصی از ذهان خاود    شده ثابتهاي از پیش  یهنظرمی و مدرسان این رشته به انتقال مطالب عل

 شود. یمورزند كه این امر باعث تربیت دانشجویان ذهن محور بجاي عمل محور  یمبه دانشجو مبادرت 

یالن التحصا  فاارغ ی: دانشاجویان و  رسان اطالعنبود الگوي مناسب كارآفرینی در رشته كتابداري و  -6

هساتند و الگاوي مناساب از افاراد      ناآشناي كارآفرینی ها مهارتا مفاهیم و این رشته در حین تحصیل ب

 كارآفرین را پیش روي خود ندارند.

مربیان این رشته:  یابی و كارآفرینی فناوري محور در بینبازارفقدان و یا دانش كم پیرامون بازار،  -7

رناد و یاا اینکاه شاناخت كمتاري      در بسیاري از موارد مربیان نسبت به بازار كار رشته خود شناخت ندا

 دارند.

یر آن بار  تاأث ی باراي افاراد جامعاه و مسائوالن و     رساان  اطالعنارسایی ماهیت رشته كتابداري و  -8

درسات و كاافی ندارناد و     جامعه و مسئوالن نسبت به ماهیت این رشته، شاناخت  متأسفانهینی: كارآفر

 .  ]3[یالن محدود باشدالتحص فارغو  شود كه بازار كار رشته براي دانشجویان یمهمین باعث 
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 یرسان اطالعآموزش رشته کتابداری و  ینی درکارآفربر  مؤثرعوامل  -4-2

 ساازگار  و هماهناگ  جدیاد  دنیاي با را خود پیوسته بتوانند كه خالق و كارآفرین كتابدارانی پرورش

 ارائاة  باه  توانناد  مای  ینیكاارآفر  شخصایتی  هاي ویژگی داراي كتابداران. رسد می نظر   به ضروري كنند،

 توساعة  اسات،  ذكار  یان. شاا بپردازناد  كااربران  اطالعاتی نیازهاي با متناسب كارآمدتري و نوین خدمات

 این دانشجویان كارآفرینی هاي ویژگی ارزیابی نیازمند شناسی، دانش و اطالعات علم رشتة در كارآفرینی

   .]13[هاست ویژگی این تقویت و پرورش و رشته

 وقت( پارهاشتغال )جربه كار در هنگام تحصیل كسب ت -1

 یرسان اطالعبرگزاري سمینار در ارتباط با شناخت بازار كار رشته كتابداري و  -2

ي این رشته مارتبط باا   ها سرفصلبا نیازهاي بازار كار: تغییر در  ي این رشتهها سرفصلتغییر در  -3

 باشد. آموختگان دانشی خوداشتغالساز كارآفرینی و  ینهزمتواند  یمنیازهاي بازار كار 

ي آموزشای  هاا  گروهي كتابداري و نیز ها انجمني ویژه در دانشجویان: ا حرفههاي  ییتواناپرورش  -4

ي هاا  كارگااه و  هاا  دوره هاا  آني آموزشای، باراي   هاا  برنامهدر كنار  آموختگان دانشبراي تسهیل اشتغال 

هااي اطالعااتی، جساتجوي صاحیح      یگااه پاگ و وباال  یت، طراحای سا وباي مانند طراحی  یژهوآموزشی 

هااي ساازگار    ییتواناو  ها مهارتنمایند تا دانشجویان بتوانند  ارائهاطالعات معتبر در اینترنت و نظایر آن 

 یرند.فراگبا نیازهاي اطالعاتی جامعه را 

 این رشته باتجربهكاربردي و عملی زیر نظر مربیان  صورت بهگذراندن دوره كارآموزي  -5

ي عملی حاین  ها پروژهجدید در هنگام تحصیل: انجام  وكار كسبي عملی پیرامون ها پروژهانجام  -6

توانناد   یما غیره  و نویسی، یدهچکسازي،  یهنمایت، سا وبطراحی بانك اطالعاتی، طراحی  مانند تحصیل،

 .]3[در آینده مفید باشند وكار كسببه دانشجویان در ایجاد 

درک بهتر موقعیات شاغلی رشاته كتاباداري و     منظور  بهو كارآفرینان موفق دعوت از افراد خبره  -7

 ی.رسان اطالع

 

 یرسان اطالعهای کارآفرینی در رشته کتابداری و  ینهزمو  ها فرصت -4-3

 بازآفرینی یا تولید اطالعات: -1

ف نیااز افاراد مختلا    تناساب  باه هاي اطالعااتی   یریابمستولید محتواي دیجیتالی، طراحی و فروش 

 دانش آموزان. ازجمله
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 گردآوری: -2

، كاارگزاري  (ناماه و اساتانداردهاي مربوطاه    یوهشا ي اطالعات شخصی و سازمانی )تدوین مستندساز

 ]2[یاز افراد موردنتهیه اطالعات  المللی، ینبكتاب و نشریات 

 

 ی اطالعاتده سازمان -3

ساازي نساخ    یاه نماي بار روي وب،  ا خانهكتابسازي منابع  ، یکپارچهها كتابخانهی اطالعات ده سازمان

 سازي كتاب. یهنماخطی، حوزه 

 

 اشاعه اطالعات -4

خدمات تحویل مدرک، راهنمایی مطالعه و خواندن، مشاوره در زمینه مطالعه و منابع خوانادنی در   -

نیاز، سیستم امانت بار اسااس سان، جانس،      تناسب بههاي كتاب  یشگاهنماهاي مختلف، برگزاري  ینهزم

 ف از مطالعه، نوع و حجم مطلب و ....هد

ي اجتمااعی،  هاا  شابکه ي مختلف سانی از طریاق ایمیال و    ها گروهاشاعه اطالعات گزینشی براي  -

 . ...پیامك و 

و ارائاه خادمات جاانبی مرباوط باه آن مانناد        هاا  ساازمان انجام جستجوي سفارشی براي افراد و  -

 ...خدمات ترجمه، كپی و پرینت و 

محصاوالت،   و قیمات  هاا  دساتگاه تجاري مانناد اطالعاات باازار     –ت اطالعاتی صنعتی ارائه خدما -

 .]2[هاي ثبت اختراع و اطالعات محصوالت مختلف تجاري یگواهجستجو 

 نمایشگاهی و یا ارسال كتاب سفارشی. صورت بهي تهیه و توزیع كتاب ها شركت -

 

 آموزش استفاده از اطالعات و کارورزی اطالعاتی -5

 زش سواد اطالعاتی به مدارسآمو -

 یاستناددهي آموزشی مربوط به شیوه نگارش علمی و ها دورهبرگزاري  -

 هاي اطالعاتی و موتور جستجو یگاهپاآموزش استفاده از  -

 

 امور مدیریتی -6

اي، مادیریت داناش    كتابخاناه  ینبا ها و سمینارها، اشتراک منابع و همکاري  یشهمامدیریت اجرایی 

 ابخانه دیجیتال سازمانی.سازمانی، كت
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 امور مربوط به فناوری اطالعات -7

ي ا كتابخاناه ي افزارها نرم، ها كتابخانهي شبکه و مکانیزه كردن انداز راهي اطالعاتی، ها سامانهطراحی 

هااي بازگردانادن اطالعاات     یوهشا ي گوناگون، امنیت محتوا، آشانایی باا   ها سازمانمتناسب به نیازهاي 

ي هاا  فروشاگاه ی، مادیریت  رساان  اطاالع هااي   یتساا چنین تولید و مادیریت محتاوا در   ، همرفته ازدست

یت یاا  سا وبي مدیریت محتوا و مدیریت ها سامانهمدیریت  ی آنالین،فروش كتابي انداز راهالکترونیکی و 

یت ساا  وبي آموزشای حفاظ و نگهاداري اساناد دیجیتاالی، طراحای       ها دورهبرگزاري  پورتال سازمانی،

ي تخصصای و  هاا  رشاته براي ناشاران و دیگار    ي مانند تبلیغاتسودآور باهدف، ایجاد وبالگ ها كتابخانه

 اي. رشته یانم

 

 ی فرعیها مهارتی جانبی برگرفته از ها مهارتسایر  -8

ي گونااگون، انجاام اماور انتشااراتی     هاا  رشاته ی در سانج  علام  ی،شناس نسخهترجمه متون مختلف، 

یار پژوهشی اساتادان و پژوهشاگران دانشاگاهی،    دست ،(ي و ...بند فحهصیس انتشارات، ویراستاري، )تأس

علمای،   یئات هبراي نویسندگان و اعضااي   ها كتابیی كتاب، آماده كردن كتابشناسی مقاالت و آرا صفحه

 اي. رشته یانمتدریس دروس مختلف 

 

 آرشیو -9

صاوتی و تصاویري   ي صنعتی، آرشیوهاي هنري و تجسمی، آرشایوهاي  ها سازمانآرشیو رنگ براي 

 شخصی و سازمانی، تقویت سیستم بازیابی اطالعات.

 

 یرسان اطالعرشته کتابداری و  بازار کار -4-4

و بازار كار پرداخات. یکای از    در تدوین یك برنامة آموزشی، قبل از هر چیز باید به شناسایی محیط

باا نیازهااي مهاارتی نیاروي     متناساب   يهاا  ترین وظایف مراكز آموزش نیروي انسانی، ارائة آموزش مهم

هاا باا    قصاد همااهنگی آن   هاي آموزشی بهانسانی در بازار كار است. نباید فراموش كرد، دگرگونی برنامه

عرصاة   هااي  يبازار كار، جریانی نسبتاً دشوار و كار سنگینی است، زیرا معموالً آهنگ تغییر و رشد نوآور

تر اسات كاه   اي موفقآموزشی جریان دارد. طبعاً برنامههاي تر از آهنگ دگرگونی در برنامهشغلی، سریع

 .]4[بیشتر بتواند خود را با نیازهاي بازار كار هماهنگ كند

آموزشای و محتاواي    يهاا  توان با مقایسة میازان ارتبااط درس  میزان موفقیت مراكز آموزشی را می

بدین معنا كه میزان ارتباط واقعای  . ها و مطابقت با نیازهاي واقعی در شرایط و بازار كار، ارزیابی نمود آن

ها، مالک اصلی ارزیاابی   مهارت یريكارگ میان دو بخش آموزشی نیروي انسانی و بازار كار یعنی عرصة به



     485    میان رشتگی، توسعه علمی و كارآفرینی -ششم بخش 

هااي   رسد در حاال حاضار آموختاه    آید. به نظر میهاي كتابداري و علم اطالعات به شمار میآموزشی گروه

چندان هماهنگ نیست. دانشاجویان ایان حاوزه تنهاا باراي كاار در       آموختگان این حوزه، با بازار كار  دانش

بینند. ایان  آموزش می -هاي دیجیتال و مجازي هم در محیط سنتی و نه تخصص در كتابخانه آن -كتابخانه

بازار كار این حوزه به كتابخاناه   كه یشود، درحالنکته با بررسی محتواي برنامه آموزشی این حوزه روشن می

 هااي  يمدرسان این حوزه هم همان دانشجویان چند سال پیش هستند و از هماان دشاوار   محدود نیست.

 .]6[ اندبرند. مگر تعداد اندكی كه با تالش و ذوق خود این موانع را برطرف كردهكذایی رنج می

 

 گیری یجهنت -5

و گساترش  ی قارار دارد  رسان اطالعكتابداري و  آموختگان دانشي شغلی متنوعی در اختیار ها فرصت

ي فراوانای باا   هاا  پستباعث ایجاد  ؛ وي را ایجاد كرده استا تازهي ها فرصتهاي نوین اطالعاتی،  يفناور

توساعه كاارآفرینی    .]5[ي جدید شغلی استها فرصتعناوین مختلف شده است كه این خود نویدبخش 

، شناسایی و ها آنین تر ممهی، به عوامل مختلفی بستگی دارد كه یکی از رسان اطالعدر رشته كتابداري و 

ي كاارآفرینی  ها مهارتي كارآفرینانه در دانشجویان این رشته است. بررسی ها مهارتها و  یتقابلپرورش 

آن افازایش رفتارهااي كارآفریناناه در     تباع  باه تواند به رشد و توسعه روحیه كارآفرینی و  یمدانشجویان 

موفاق عمال    براي اینکه بتوانناد  آینده كتابداران وانعن بهدانشجویان این رشته  درواقعكمك كند.  ها آن

 .]13[كنند باید خود را با تغییرات و تحوالت همگام كنند 

ي بازاریابی و كارآفرینی دانشجویان رشته علمی كاربردي ها مهارتشود  یمیکی از دروسی كه باعث 

 ها دانشگاهدر برخی متأسفانه ی افزایش یابد دروس كارورزي و كارآموزي است كه رسان اطالعكتابداري و 

تخصصی و عملای در دوران   طور بهشود و دانشجویان  ینمو مراكز آموزشی به این درس اهمیت چندانی 

عماومی و كلای    ساطح بینناد و كتاباداران در    ینمی آموزش رسان اطالعو مراكز  ها كتابخانهدر  كارورزي

 .]4[شوند یمتربیت 

تواند براي بروز كارآفرینی داشاته   یم هاي مساعدي ینهزمها و  یتلقابی، رسان اطالعرشته كتابداري و 

در  و اجتمااعی  در نحوه تربیت كتابداران در نظام آموزشی به همراه برخی موانع فرهنگی باشد اما ضعف

حال كه نیازمناد داناش    یندرعهستند. به علت اینکه كارآفرینی  مؤثردر رشته كتابداري  بروز كارآفرینی

هاي  یدهااجتماعی و گرایش مردم به كارآفرینی،  شناخت بازار، وضعیت فرهنگی و درگرو تخصصی است،

گذار وابسته است. رشد كارآفرینی در میان كتابداران نیازمند ایجاد انگیزه و  یهسرماجدید و امکان جلب 

 مادیران  و درسای  ریزان برنامه .]2[هاي فردي است يتوانمندینی در نظام آموزشی و ارتقاي كارآفرقصد 

 و ترویجای  پشاتیبانی،  عوامال محتاوایی،   باه  توجاه  ضامن  بایساتی  یرساان  اطالعي و كتابدار يها گروه
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عامال   ایان رشاته، یعنای    دانشاجویان  كاارآفرینی  در اثرگذار عامل ینتر مهم به اي یژهو آموزشی، توجه

 .]11[باشند داشته« افزایی مهارت»

 

 راهکارهای پیشنهادی -6

 واحادهاي درسای    ارائاه و  یرساان  اطاالع رشته كتاباداري و   ي درسیها سرفصل بازبینی و بررسی -

كارآفرینی و خوداشاتغالی در دانشاجویان    ارتقاي مهارت منظور بهكارآفرینی در تمامی مقاطع تحصیلی 

 این رشته.

یان با گاروه  بن دانشي ها شركتهمکاري دفتر ارتباط با صنعت و كارآفرینی، مراكز رشد و فناوري،  -

 ی.رسان اطالعكتابداري و 

 بازار كار. با نیازهاي ي شغلی متناسبها مهارتكسب  راستاي در برنامه فوقي ها آموزشارائه  -

 ، خالقیت و ایده یابی.ها فرصتي آموزش كارآفرینی، شناسایی ها كارگاهبرگزاري  -

اري و رشااته كتابااد كااارآفرینی در زمینااه هاااي تخصصاای در یدرس گروهاابرگاازاري همااایش و  -

 ی.رسان اطالع

 مقااطع  در ساازي تحقیاق   يتجاار یاان و  بن داناش هاي  ينوآور ،«كارآفرینی» عنوان با ارائه درسی -

 بعاد  یرسان اطالع و كتابداري رشتهآموختگان  دانش يها مهارتافزایش  در تواند یم نیز تحصیلی مختلف

 .باشد مفید تحصیل از فراغت از

 در یرساان  اطاالع دانشاجویان علمای كااربردي كتاباداري و      كاارآموزي  هااي  دوره صحیح هدایت -

 اجرایی هاي محیط

 دانشجویان این رشته كارآفرینی هاي ایده و ها طرح از و مراكز آموزش عالی ها دانشگاه حمایت -

 كارآفرینی آموزش راستاي در آموزشی تجهیزات و امکانات افرایش -

 كارآفرینی هاي مهارت از آگاه و خبره استادان تعداد افزایش -

 دانشجویی دورۀ در تجربه كسب و كار فضايفراهم كردن  -

 شغلی هاي مهارت كسب براي برنامه فوق هاي آموزش ارائة -

 ها دانشگاه در كارآفرینی تخصصی سمینارهاي و ها همایش برگزاري -

 كارآفرینی توسعة راستاي در دانشجویی هاي انجمن صحیح هدایت -

 شغلی آینده با دانشجویان این رشته آشنایی براي علمی هاي گردش و دهابازدیفراهم كردن  -

 خوداشتغالی و كارآفرینی با مرتبط( منابع سایر و بروشور مقاله، نشریه،) علمی منابع انتشار -

 كارآفرینی و خوداشتغالی راستاي در درسی هاي پروژه هدایت -
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 هااي  فعالیات  انجاام  باراي هاا   دانشاگاه  در ريفنااو  و علام  هاي پارک و رشد مراكز توسعة و ایجاد -

 كارآفرینانه

كارآفریناناه دانشاجویان در مراكاز     هااي  فعالیات  انجاام  براي فناورانه هاي زیرساخت كردن فراهم -

 آموزش

 ياناداز  راه باراي  مجاازي  هااي  دانشگاه و شبکه در كارآفرینی مركز براي اینترنتی پایگاه اندازي راه -

 نتی.اینتر وكارهاي   كسب
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كوشش  به ها و مراكز اطالعاتی، ینی در كتابخانهكارآفرو راهکارهاي ارتقاي  شناسی: راهبردها دانش

و مراكز  ها كتابخانهر در زاده و غزاله عالی، مجموعه مقاالت كارآفرینی و بازار كا محمدحسن
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ن و مراكز اطالعاتی، مجموعه مقاالت پنجمی ها كتابخانهینی و بازار كار در كارآفر ی،شناس دانش

ی ایران )ادكا(، رسان اطالعدانشجویی كتابداري و  –ي علمی ها انجمنهمایش سراسري اتحادیه 

 .122-115ص زاده و غزاله عالی، نشر كتابدار، محمدحسنتهران، دانشگاه تهران، به كوشش 

هاي  یتاولو(. فراتحلیلی بر همگونی 1387دخت )حري، عباس؛ نادري، سمانه؛ عصمتی، محدثه  [4]

ی، سال شناس اطالعهاي نیازهاي مهارتی بازار كار، فصلنامه  یتاولوی با رسان اطالعداري و درسی كتاب

 .58- 30ص  ،1387، 22ش ششم،

یالن رشته التحص فارغ(. بررسی مشکالت بازار كار 1392) ياحمدحیدري پناه، زهرا و الهام  [5]

موعه مقاالت پنجمین ی و ارائه راهکارهایی جهت بهبود وضعیت آن، مجرسان اطالعكتابداري و 

ی ایران )ادكا(، رسان اطالعدانشجویی كتابداري و  –ي علمی ها انجمنهمایش سراسري اتحادیه 

 كتابدار. نشر زاده و غزاله عالی، محمدحسنتهران، دانشگاه تهران، به كوشش 

 نامهراهکارها، فصل و موانع: ایران در اطالعات علم و كتابداري (. آموزش1390غالمرضا )حیدري،  [6]

 .105-71ص  ،(54 پیاپی) 2 شماره ،14 ی، دورهرسان اطالع و كتابداري

 كتابدار. نشر :تهران ،ها پژوهش وها  : نگرشرسانی اطالع (.1385عباس ) حري، [7]

هاي  یتفعالي كتابداري و علم اطالعات: مدیریت و ارتقاي ها شغل(. 1393) یمكدریتی، جی. [8]

 ودیت و فاطمه علی زاده. تهران، نشر كتابدار.ی، علیرضا عبمؤمني. ترجمه عصمت ا حرفه

یان، ویراستار علمی بن دانشینی و توسعه كارآفر (. دانشگاه،1389) یعلزاده، ابوالقاسم، اسدي،  یفشر [9]

 سعید غالمرضایی، تهران: انتشارات جهاد دانشگاهی واحد تهران.

 كتابداري رشتهوختگان آم دانش ترغیب موانع وها  چالش(. 1392) يمراد صفوي، زینب و خدیجه [10]

 دوم، اطالعاتی، سال خدمات وها  نظامیی، فصلنامه زا اشتغال و كارآفرینی ایجاد به یرسان اطالعو 

 .66 -55 ص ،6 پیاپی ،2 شماره
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 عاملی تحلیل یك: شناسی دانش و اطالعات در علم ینیكارآفر (.1395) یممحمد كر صابري، [11]

 اطالعات. یده و سازمان كتابداري ملی مطالعات اكتشافی، فصلنامه

ی، سخن هفته لیزنا، شماره شناس دانشساختارهاي شغلی علم اطالعات و  (.1395صمیعی، میترا ) [12]

311. 

هاي شخصیتی كارآفرینی و راهکارهاي  یژگیو(. بررسی 1396) یگلديبزاهد  قنادي نژاد، فرزاد و [13]

 فصلنامه شهید چمران اهواز، دانشگاه یشناس دانشدانشجویان علم اطالعات و  ازنظرتوسعه آنها 

 .185-160ص  ،(78 پیاپی)2 شماره ،20 دوره ی،رسان اطالعكتابداري و 

 هاي ویژگی (. بررسی1391) یانیدار احمدپور نادر و محمود نقشینه، ، عبدالحکیم؛نژاد يمنصور [14]

 یقاتتحق تهران، فصلنامه دانشگاه یرسان اطالع و كتابداري علوم دانشجویان كارآفرینی شخصیتی

 .468 -449ص ، 70ش  عمومی، يها كتابخانه و یرسان اطالع

و  ها كتابخانهي سازمانی نوین در ها پستصد شغل براي كتابداران:  (.1390منصوریان، یزدان ) [15]

 ،()پاییز 3 ،22 دوره ی اطالعات.ده سازمانی. فصلنامه مطالعات ملی كتابداري و رسان اطالعمراكز 

95-102. 

 تقویت براي راهبردي اقدامات و دانشگاهی كارآفرینی موانع (.1388)محمدرضا  وروزي،ن [16]

 .17-10ص ، 111 شماره جامع، نشریه كار و جمعه، و كار. دانشجویان كارآفرینی
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 فرهنگ کار و کارآفرینی در جامعه اسالمی 
 کارگر یرام

 ادق)ع(، تهراندانشجوي كارشناسی رشته معارف اسالمی و اقتصاد، دانشگاه امام ص

akeco1448@gmail.com 
 

 چکیده

چناین   باه رشاد  هاي فراوانی پیرامون كاارآفرینی صاورت گرفتاه باا توجاه      هاي اخیر بحثدر سال

یتااً منجار باه    نهاجزئیات ساختار اقتصااد كاه    تفکراتی و افزایش تولیدات داخلی، توسعه و پیشرفت در

است؛ البته این نظریات  قرارگرفته توسعه درحالي كشورهاي شود كه سرلوحههداف كالن اقتصادي میا

شاود، در  در فضاي نظام لیبرالیستی و متناسب با فضاي فکري موجود در این نظام اقتصادي بحاث مای  

نگی پیرامون بر ي نظام اسالمی و با توجه به اینکه فضاي فرهدر فضااین مقاله ما به بررسی این نظریات 

كناد ایان   دهی مای را جهت ها آني و فکری ذهنی و مباناست  یرگذارتأثرهاي اقتصادي افراد جامعه رفتا

یرپاذیري  تأثباه   باا توجاه  ین چن همكنیم، جاري در جامعه اسالمی بررسی می بافرهنگمقوله را مطابق 

یرگاذاري  تأث هاا و یان ناوع فعالیات   از ا و دولتي مختلف جامعه یعنی خانواده، مدرسه، دانشگاه ها بخش

و  كاار  هااي دیان اساالم در زمیناه    مکارر در آماوزه   یادات ها و عملکردها و تأكپیشرفتبر  ها آنمتقابل 

باراي افازایش    یصاورت كیفای اسات و نکاات     روش تحقیق به ؛شودپرداخته میبه این بحث  ینیكارآفر

بر فضاي كارآفرینی اهمیت  مبحثاین  یركه تأثسعی بر این است  ها و سطح فرهنگ افراد بیان وآگاهی

براي كاربردي كردن آن بیان شود؛ در این مقاله ساعی شاده كاه از مناابع اساالمی و       ییها داده و روش

 موردبحث مطابق با واقعیت باشد. غربی استفاده شود و نکات

 

 هاکلیدواژه

 كار، كارآفرینی، فرهنگ، جامعه اسالمی

mailto:akeco1448@gmail.com
mailto:akeco1448@gmail.com
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 مقدمه -1

و به تعبیر دیگري به دنبال رشد اقتصادي  یافتگی كشورهاي جهان به دنبال توسعه امروزه همه

عوامل در این  ینتر كنند و یکی از مهممختلفی استفاده می يها هستند و در این راه از ابزارها و برنامه

منظور نهادینه شدن فرهنگ كارآفرینی و  به ]8[فضاي فرهنگی حاكم بر جامعه است یافتگی توسعه

از طرفی  ]3[،دهند و پرورش می كنند یارزش كار و افراد را از حین ورود به جامعه براي این فضا آماده م

زمینه داراي فرهنگ غنی است ولی متأسفانه در  یندیگر اسالم براي كار ارزش واالیی قائل است و در ا

ي راز اثرات فرهنگ استعمارگو لذا كمتر جلوه نموده است كه البته این  شده جامعه كمتر به آن پرداخته

هاست بر اقتصاد، سیاست و فرهنگ  غرب است كه سال داري یهو نظام اقتصادي و سیاسی لیبرال سرما

بسیار بر كار و  یداتما شاهد تأك ]9[؛ما سایه افکنده و تبعات آن هنوز در جامعه ما باقی است

اسالمی شاهد پیاده -هنگ غنی ایرانیولی متأسفانه باوجود چنین فر یمكارآفرینی در دین اسالم هست

در  ربط يبسیاري ازجمله عدم توجه مسئولین ذ يخألها نشدن این فرهنگ در اذهان و افکار مردم و

فضاي كار و كارآفرینی در دیگر نقاط جهان و  یرما در این مقاله به بررسی لزوم و تأث این زمینه هستیم

بینیم نگریم، میمی وقتی به وضعیت اقتصادي كشور میو اهمیت این نکته در فرهنگ اسال یداتبه تأك

داخلی و خارجی  هاي گذاري یهكه خیل عظیمی از مشکالت در زمینه بیکاري، هدفمند نبودن سرما

كه نهادینه شدن كار و  براي افزایش تولیدات داخلی و كمبود تولیدات غیرنفتی و... وجود دارد

متقابل این  یرالبته تأث ی، تاجور(پور طهماسبي، محمد یرزام) ها بسیار مؤثراست؛ كارآفرینی در حل آن

مشکالت بر فرهنگ كار و كارآفرینی نیز وجود دارد باید مدنظر باشد كه وقتی كارآفرینی امري واجب و 

شد در طول زمان موانعی كه بر و متناسب با اهداف اسالم و مبتنی بر مبانی و اصل اسالم باممکن تصور 

 شود. یمیافتگی یك جامعه  توسعهكند و موجب  یر دارد را حل مسر این راه قرا

 

 فرهنگ -2

رفتاري است كه براي گروهی از مردم  يها و الگوها ارزش فرهنگ عبارت از مجموعه باورها،

فرهنگی وجود دارد  يها كه تفاوت داند یعمومیت دارد هركس كه از كشور دیگري بازدید كرده است م

گفت فرهنگ همان  توان یم. ]1[یدها ترک كن رید كه كشور خود را براي درک آناما شما حتی نیاز ندا

این فضا براي یك فرد  یكه در اذهان عمومی مردم وجود دارد كه گاه اي یشهفکري و اند هاي یشهر

 گیرد. یدر یك جمعی مشترک قرار م یو گاه شود یتعریف م
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 کارآفرینی -3

است در این زمینه بروكهاس با تفسیري زیبا از  هشد یفكارآفرینی در فضاهاي مختلف تعر

از این  يبردار موجود كه دیگران قادر به درک و بهره يها ، درک و شکار فرصتگوید یكارآفرینی م

شومپیتر اعتقاد دارد كه كارآفرینی موتور ین چن ها نیستند، تصویري واقعی از كارآفرینی است؛ هم فرصت

ي رشد شتابان و توسعه جهش گونه اقتصادي بسیج كارآفرینان توسعه اقتصادي محسوب شده و برا

افزوده است.  كند؛ جان باتیست سی معتقد است كه كارآفرینی فعالیتی پویا براي ایجاد ارزشمی یدتأك

البته در دید دیگر گوید كه سود ناشی از كارآفرینی از سود سرمایه جداست؛ اساس او می ینبر هم

زندگی دینی است كه در آن در تمام   یوهكه كارآفرینی ارزشی یك نوع ش توان چنین تعریف كرد یم

، باید عنوان كرد كه كارآفرینی ]3[دهدزوایا و ابعاد زندگی چه مادي و چه معنوي، خلق ارزش روي می

 ینی است.آفر ارزشخود هم یك ارزش است و هم 

 

 ینیمالک کارآفر -4

گفت رفتار  توان یم رو ین، ازاشود یدر نظر گرفته م ینیعنوان مالک كارآفر به« خلق ارزش» شاخص

مختلف است كه  هاي یتاز رفتار در موقع ینوع خاص نانهیآفربوده و رفتار ارزش ینیآفر ارزش ن،یكارآفر

 یبحث شود یم ستهینگر یارزش ینیآفربه كار ینیاز منظر د یوقت یول. ]3[شود یارزش م جادیمنجر به ا

است  یزندگ نانهیكارآفر یكه زندگ شود یم نییتب نجایدر ا شود یمطرح م نانهیكارآفر یبا عنوان زندگ

 یدارد زندگ انیبه كمال در آن جر دنیرس يتکاپو و تالش مستمر و بدون وقفه برا ،يوجوگر كه جست

كه در آن شوق و صراحت و  یزندگ شود یبه وضع موجود اكتفا نم گاه یچآن ه ي جوهره تیكه خالق

از ارزش  شتریب اریها بس آذوقه راه و سفر بوده و در آن ارزش فرصت یشیو مثبت اندنشاط و صداقت 

. يریساز بگ و سرنوشت يجد یمیتصم دیو هرلحظه با ستین کسانی تیطالست و امروزت با فردا

 یكه در آن خودشناس یزندگ ت،یبه خالق تیو معنو انجامد یم تیبه معنو تیكه در آن خالق یزندگ

است كه افراد  یزندگ نیذهن و كنترل آن، در ا یاز كاركرد نظام فراشناخت یو آگاه یخداشناس یعنی

ساعت تفکرشان بهتر از  كی شیخو شتنیبه خو دنیو با دقت در فهم خود و رس رسند یم یبه فرا آگاه

تر از  كه دست خود را به عاقل یابد یرشد م يا اندازه به عقلكه در آن  یزندگ شود یها عبادت م سال

افراد  نانهیكارآفر یمزرعه آخرت بوده و دروغگو دشمن خداست در زندگ یزندگ نیدر ا دهد یخود م

( و ياقتصاد نانی)كارآفر آفرینند یم يماد يها و باارزش شوند یعام آن م یبه معن ینیآفر مشغول ارزش

است كه فرد  یگزند نانهیكارآفر ی( زندگیفرهنگ ،یاسیس ،یاجتماع نانهی)كارآفر يمعنو يها ارزش ای

پشتکار  يكننده امروز؛ دارا اصالح ؛یشكار؛ دوراند  : محکم كنندهیعنیحازم در اسالم دارد؛ چون حازم 

شده از  اتیروا ثیدحزم از احا یمعان ي همه ها ینجو؛ و ا فرصت ش؛یراندینفس؛ عاقل؛ خ توأم با اعتمادبه
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و آخرت، عقل و دل، علم و  ایو دن شود یم دهیپرده پندار در یزندگ نیاسالم است در ا نیحامالن د

الحمدهلل و ال اله  اهلل و : سبحانگویند یم زبان یكشده و به  دهیعمل و ماده و معنا و روح و جسم باهم تن

ها  آن یو هماهنگ ینیو فرهنگ د ینیفرهنگ كارآفر نیانداختن بین ییجدا یعنی ]9[اكبر  اال اهلل و اهلل

 جهان. يها فرهنگ  راتر از همهف قدم یك یعنیراستا  كیدر 

 

 کار -5

ها، ابزار و  مجموعه عملیاتی كه انسان با استفاده از مغز، دست»كار در اصطالح عبارت است از 

و او  گذارد ی. این اعمال نیز متقابالً بر او اثر مدهد یماشین براي استفاده عملی از ماده روي آن انجام م

به خلق در عینیت و در ذهنیت بیانجامد در معناي دیگري داریم كه كار  تواند یالبته م. دهدرا تغییر می

كل و از  سیر و صیرورت از نقص به كمال، از قوه به فعل، از جزء به»یعنی گردیدن و شدن و عبارت از 

 .شود یبخش در نظر گرفته م كار امري تکامل ینجاالبته در ا« مبدأ به معاد است

 

 مختلف های یدگاهد درکار  -6

عوامل متعددي نقش دارند، اما در بین این عوامل، نیروي انسانی نقش كلیدي  يور در خصوص بهره

بار و  اخالق كار است، اگر نیروي انسانی كار را امري مشقت يدارد. اثربخشی نیروي انسانی خود در گرو

مقدور  يور بهره بیهوده تلقی كند و از آن گریزان باشد با اتکا به چنین نیروي انسانی دستیابی به

را همچون چیزي تلقی « كار» نیست؛ در این زمینه، اقتصاددانان جدید با این طرز تفکر بار آمده كه

كند كه اندكی بیشتر از یك شرّ واجب است. از دیدگاه یك كارفرما، كار در هر مورد فقط یکی از اقالم 

حذف كرد باري باید به حداقل  یكل ي بهشده است كه اگر نتوان آن را فرضاً از طریق خودكار قیمت تمام

تقلیلش داد. از دیدگاه كارگر، كار یك امر مصدع است؛ كار كردن یعنی فدا كردن فراغت و آسایش و 

مثابه یك عبادت  ولی در بینش اسالمی كار به ]4[دست مزد عبارت است از جبرانی براي این فداكاري

ها در این  حل كند و مشکالت و راهبرال حركت میاقتصاد لی یتاست؛ ساختار اقتصادي ما بر محور

داریم كه كار  ییها لذت و كار بحث شود در اقتصاد خرد مسائلی درباره رابطهدستگاه تحلیلی بررسی می

آید و در حساب می عنوان شرّي واجب و تفریح و لذت ارزشی مطلق است و كار ضد ارزش به را به

و فضاي موجود در  گیري یمد و بر اساس آن براي جامعه تصمكنخود وارد می گذاري یاستسیستم س

گنجد چراكه نظام ها نمی اجرایی آن هاي یستمكه البته این نوع رفتار در خود س كنند یآن را تعیین م

صورت خودآگاه و ناخودآگاه به كار و تالش  اند كه همه به طراحی كرده يا گونه اقتصاديِ خود را به

وكار  ابطه چارلز هندي فیلسوف شهیر انگلیسی براي بنیادي كه در شالوده كسبمشغول شوند در این ر

مردم  ینیب كه آنچه توجه او را به خودش جلب كرده است خوش كند یآمریکا وجود دارد بیان م
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توانند و باید بهتر از امروز باشند؛ به نظر فردا می كه ینآنان به ا وچراي چون یآمریکاست؛ اعتقاد استوار ب

توأم با اعتقاد در قداست كار و حرمت ثروت، راز توفیق و كامیابی  ینیب ندي نیروي برآمده از خوشه

مثال خوبی باشد از جامعه كوچکی كه توانسته است فرهنگ « سیلیکون والی» یدمردم آمریکاست شا

فت، اینتل مایکروسا يها كارآفرینی و فرهنگ علم را در هم آمیزد و كارآفرینانی همچون مدیران شركت

از طرفی دیگر در كشوري مانند ژاپن با توجه به فرهنگ  .]10[و یاهو را وارد عرصه اجتماع نمایند

موجود در آن اولین كشوري بودند كه فرهنگ كارآفرینی را از سطح دبیرستان شروع كردند؛ اولین 

وپرورش ژاپن  وزشسازمان آم 1958كرد در سال  میالدي آغاز به كار 1956موسسه در توكیو در سال 

طرحی را براي اشاعه فرهنگ كارآفرینی تحت عنوان سربازان فداكار اقتصادي ژاپن، پیاده و اجرا كرد بر 

به مسئله كارآفرینی پرداخته و آموزش دیدند كه در حین  ها یرستاناساس این طرح افراد از سطح دب

رشان را از وابستگی صنعتی رهایی تحصیل چگونه كار كنند و به دنبال كسب سود باشند و چگونه كشو

ما در سطح  كه یو همین اقدام باعث شد كه جایگاه صنعتی ژاپن در جهان تثبیت شود، درحال ]7[دهند

به كارآفرینی توسط دانشجویان به چشم تحقیر نگریسته  یدیدگاهی را نداریم و گاه ینچن دانشگاه هم

ها  و از انسان كند یانجام فعالیت و كار دعوت م دین اسالم مردم را به يها . از طرفی آموزهشود یم

مردم را تشویق  یرمستقیمطور مستقیم و غ مند كنند و به كه از كار خویش دیگران را نیز بهره خواهد یم

، یجهتا از فقر و گرسنگی در یك جامعه اسالمی جلوگیري شود درنت كند یشغل م یجادبه كارآفرینی و ا

ها و  دین اسالم در آموزه كه ییبر كارآفرینی او باشد ازآنجا یرگذارتأث دتوان یافکار دینی یك فرد م

بنابراین  كند ینوآورانه و توسعه كار و فعالیت مفید دعوت م هاي یتخود افراد را به فعال هاي یهتوص

به درجات  یابی ، دستپذیري یتیك كارآفرین باشد چون مسئول تواند یانسان مؤمن به تمام معنی، م

یك كارآفرین است در اسالم نیز به  هاي یژگیاجتماعی و تحمل شکست و امید و فعالیت كه از و باالتر

ها را  است تا بتوانند به موفقیت و كام یابی دنیوي و اخروي دست یابند اسالم انسان شده یهها توص انسان

چراكه كارآفرینی از  كنند یو هرگز منفی گرایی را قبول نم كند یبه داشتن امید و مثبت بودن تشویق م

، نگریم یدینی م يها و رهنمودها ما به ارزش یوقت. ]5[آید یدیدگاه اسالم یك كار مقدس به شمار م

و به احتراز از تکدي توصیه  كند یكه اسالم با بیکاري مخالف است؛ رهبانیت را تحریم م بینیم یم

ز رفاه جامعه، با تالش صادقانه و كه كرامت و ارزش ذاتی انسان و نی شود یروشن م ینجاازا كند یم

مهم اسالم  یداتفقط بعض آنان پیوندي نزدیك دارد. یکی از تأك ي اعضاي جامعه و نهشرافتمندانه همه

اقتصادي و  یازهاين ینگوناگون زندگی، ازجمله تأم يها ها این است كه همواره در همه عرصه به انسان

دینی هم از جهت   ، جامعهییها در پرتو چنین تالشصورت جدي و مستمر تالش كنند تا  معیشتی به

بسیار در سیره پیامبر اكرم)ص(  یداتتأك .]1[فردي و هم ازنظر اجتماعی به اهداف خود نائل آید

واردشده است كه هدف از رفتارهاي اقتصادي جلب رضایت خداوند است و رضایت پروردگار، انگیزه 
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اقتصادي  هاي یتبه فعال یطشرا ینتر را در سختمقدس و هدف واالیی است كه انسان مسلمان 

او حاصل زحمات خود را درراه رضاي الهی خرج كند؛ باوجود تجارب فراوان  شود یو سبب م دارد یوام

و  اند گرفته یشاما خود راه دیگري در پ دهند یدیگر نشان م يها در كشورهایی كه راه ناامیدي به ملت

و كار را  یما مانده سفارشات اسالم در این زمینه اما هم چنان عقبباوجود چنین فرهنگ غنی اسالمی و 

 .پنداریمیك امر پست می

 

 در اسالم ینیآفر اهمیت کار و ارزش -7

در  شناسد یها را قائل شده و آن را یکی از عوامل اصلی مالکیت م اسالم براي كار باالترین ارزش

نیست.  يت كه البته تمامی آن مختص كار اقتصادقرآن حدود چهارصد آیه در تشویق كار واردشده اس

 :كنیم یدر این زمینه آیات و روایاتی آمده است كه چند مورد را ذكر م

قدر سعی و كوشش  یعنی بهره انسان به ،اسالم با ذكر كلمه جامعه )لیس لالنسان اال ما سعی -1-7

ود و با همین عبارت كوتاه ارزش و ها استوار نم است( مزیت اشخاص را بر اساس كار و درجه فعالیت آن

پیروان خویش را دعوت بکار و ارتزاق از حاصل دسترنجشان  موقعیت كار را روشن ساخت. اسالم

زحمت دست و عرق پیشانی  یلهوس یعنی به ،كل بکدالیمین و عرق الجبین دهد یو دستور م نماید یم

قرآن هاست ) ر و درجه شایستگی آنامرارمعاش نماید پس مبناي برتري و امتیاز اشخاص بارزش كا

 كریم(.

مْ تُفْلِحُونَ و فَإِذَا قُضِیَتِ الصَّلَاۀُ فَانْتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِیرًا لَعَلَّکُ - 2-7

ید و خدا را بسیار یاد [ زمین پراكنده گردید و فضل خدا را جویا شو چون نماز گزارده شد، در ]روى

 .]10[كنید، باشد كه شما رستگار گردید

و مقصودم  برخیز كسب عزت خود يسو صبحگاهان به»امام رضا )ع( به مصادف می فرمایند:  - 3-7

 .]5[«استرفتن به بازار 

 «راه خداست راه روزي حالل مانند مجاهد در تالشگر در: »فرمایند یم اكرم )ص( یامبرپ – 4-7

]16[. 

 باره یندر نگاه پیامبر اكرم )ص( كار كردن افراد ارزشی برابر با جهاد درراه خدا را دارد وي درا -5-7

 .]13[«حالل دنیا باشد، در مرتبه شهدا قرار دارد یبا تالش و آبرو، درب هركس: »فرماید یم

 

 موانع توسعه فرهنگ کارآفرینی -8

شده و  جهان سوم اعمال يان كه علیه كشورهاهجبرتر  يها قدرت يها به طرح توان یدر اینجا م

 ها عبارت است از: فرهنگ كار و خودكفایی را دچار آسیب كرده است اشاره كرد ازجمله این طرح
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 .خایر جهان سومذغارت منابع و  - 1

 ي.ساز با استفاده از تبلیغات و اسطوره ییگرا و تجمل یطلب و رفاه ییگرا ترویج فرهنگ مصرف - 2

 ها آن ینكاالهاي مصرفی به جهان سوم و استعمار نوصدور  - 3

 ن.جهت جذب یا ربایش نخبگا یزير برنامه - 4

 .تهاجم فرهنگی جهت انفعال و بازداشتن نسل جوان از كار و كوشش - 5

 .جامعه تر یینخصوص مردم در سطوح پا در مردم به يساز عدم وجود فرهنگ - 6

 یررینی و تولیدات توسط افراد ازجمله فساد اداري، قوانین غوجود موانع بسیار بر فرآیند كارآف - 7

 منطبق بر واقعیت و...

 كارآفرینان. و كارآفرینی از دولت مالی پیشتیبانی و یتحما عدم – 8

 

 راهکارهای ترویج فرهنگ کارآفرینی -9

ع یعنی واحد اجتما ینتر خانواده: نهادینه شدن كارآفرینی در فرهنگ جامعه باید از كوچك – 1-9

انجام كارهایی بر  بر یدخانواده آغاز، سپس در سایر مراحل زندگی ادامه میابد اگر در محیط خانواده تأك

اساس خالقیت وجود داشته باشد و از طریق این نوع امور كسب درآمدهایی وجود داشته باشد و خانواده 

این فرهنگ نهادینه  یجتدر كنند بهفضاي الزم براي ورود فرزندانشان را براي ورود به این عرصه فراهم 

 .]6[شودمی

نظریه روانشناسی »مدرسه: دیوید مك كله لند از استادان دانشگاه هاروارد كه نخستین بار  -2-9

 ياقتصادي در كشورها یماندگ را مطرح كرد معتقد است كه علت اصلی عقب« توسعه اقتصادي

او بر این باور است كه با یك برنامه درست در  توسعه، ناشناخته ماندن آفرینندگی فردي است. درحال

كه شرایط الزم  يا گونه كاري الزم را در جوامع تقویت كرد. به  یهروح توان یوپرورش م زمینه آموزش

درس تحت  يها ش آموزان در كالسنكه اذهان دا دانیم یم .]6[براي صنعتی كردن جوامع فراهم گردد

یا  شود یحال اگر دروسی كه تدریس م گیرند یقرار م شوند یرح مافکار، اعمال و مباحثی كه مط یرتأث

در راستاي پرورش فکر كارآفرینی قرار گیرند قدم بلندي در  شوند یكه در مدارس اجرا م ییها كارگاه

 .یما راستاي رشد اقتصادي در آینده برداشته

نیروي انسانی دانشگاه: از اهداف و وظایف مهم نظام آموزش عالی هر كشور، پرورش  -3-9

را در  ییها ها و مؤسسات آموزش عالی كشور، تالش است، گرچه دانشگاه یازمتخصص و كارآمد موردن

ها و عنوان دروس دانشگاهی با  اند، ولی متأسفانه به علت نامتناسب بودن سرفصل زمینه آغاز كرده ینا

راي تصدي مشاغل مربوطه ها از تخصص و كارایی الزم ب آموختگان دانشکده جامعه، دانش یازهاين

به همین  ]15[واقعی جامعه ارتباطی ندارند یازهايچندان با ن یشانها برخوردار نیستند زیرا آموخته
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است و  یافته یشها و مؤسسات آموزشی افزا و تعداد دانشگاه یافته یشجمعیت افزا كه یندلیل با توجه به ا

ابد و بازار كار كافی براي ایجاد اشتغال این افراد كاهش ی تر ییباعث شده است تقاضا براي كارهاي مبنا

مختلف و فراهم كردن امکانات و  يها فضاها در بین دانشجویان در رشته گونه یننباشد پس ایجاد ا

 يها است. امروزه بیشتر درس یازاطالعات كافی براي فراهم كردن اشتغال براي این افراد بسیار موردن

و تالش جدي براي كاربردي  شود یعلوم انسانی به شیوه نظري ارائه م يها در رشته یژهو دانشگاهی به

 رو ین. ازادهند یها نشده است. بیشتر دانشجویان مطالب درسی را حفظ كرده و امتحان م كردن آن

ها و  بازار كار هماهنگی و همخوانی ندارند و تخصص یازهايها با ن آموختگان دانشگاه بیشتر دانش

 يها . به علت كاربردي نبودن درسگیرد یبازار كار شکل نم یازهايو هم سو با نجهت  ها هم مهارت

 .]15[ دآموختگان آمادگی براي كار ندارن فنی دانش يها در رشته یژهو دانشگاهی به

دولت: قرآن كریم رعایت حال نیازمندان را به خواست و میل و یا حتی اختیار حاكم رها  -4-9

كه حاكم جامعه باید از انحصاري بودن اموال براي ثروتمندان و دورنگه  دهد یو هشدار م سازد ینم

حکومتش سست و  هاي یهشدت پرهیز كند چراكه در چنین صورتی پا داشتن فقرا از فعالیت اقتصادي به

كه امکانات الزم براي  یابیم یدرم نگریم یدقت م وقتی به. ]7[وجود آن رو به نابودي خواهد گذاشت

ش آن نباید تنها در اختیار ثروتمندان از طریق رانت و ضابطه قرار گیرد چراكه این مسئله تولید و افزای

  همه آید یو اشتیاقی براي رشد اقتصادي به وجود نم شود یباعث دور شدن اعم مردم از فضاي تولید م

هم است و هم ها هم فرا مردم باید طوري در بدنه اقتصاد قرار گیرند كه هم بدانند فضاي رقابت براي آن

 یراحت را داشته باشند وقتی مردم مشاهده كنند كه به يور اینکه تالش الزم براي افزایش كارایی و بهره

و منحصر به یك قشر  گیرد یها صورت م الزم از آن هاي یتوارد فضاي تولید شوند و حما توانند یم

مردم   كه همه شود یکته باعث متوجه به این ن شوند یناخودآگاه وارد فضاي كارآفرینی م یستخاصی ن

استفاده كنند  كنند یاقتصاد شركت داشته باشند و خودشان از كاالهایی كه خودشان تولید م ینددر فرآ

تبع آن فرهنگ حمایت از تولید ایرانی هم نهادینه شود و طبق فرمایش مقام معظم رهبري به  و به

چون عامل پیشرفت  شوند یبه كار قائل متبع آن ارزش بیشتري  مردمی كردن اقتصاد برسیم و به

 یرهاست؛ الزم به ذكر است اگر چارچوب نهادي یك كشور، تولید و نوآوري را تشویق كند مس آن

فزاینده،  يور با بهره هایی یت؛ حال اگر فعالنماید یرشد اقتصادي را هموار م یجهو درنت ینیكارآفر

 .]19[كند یبا سرعت بیشتري رشد مباالترین منفعت را داشته باشند، آنگاه اقتصاد 

گونه كه الزم  است كه در كشور ما، آن هایی یدهو تبلیغات: كارآفرینی ازجمله پد یرسان اطالع - 5-9

 اطالع یتا افراد از ماهیت و كاركردهاي آن ب شود یو همین سبب م گیرد یصورت نم یرسان است اطالع

 شود ینظران اقتصادي كشور بسیار مطرح م و صاحبباشند هرچند بحث كارآفرینی در بین كارشناسان 

ها، تبلیغات تلویزیونی  باید اجالس. ]14[اما در حالت كلی اغلب افراد شناخت چندانی از این پدیده ندارد
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كه  يطور اجتماعی صورت گرفته شود، همان يها ات در فضاي مجازي و شبکهغ، تبلیيا و حتی ماهواره

هنی افراد ذكه فضاي  شود یو امکانات موجود در اروپا و آمریکا مطرح مپیشرفت  هاي ینهمباحثی در زم

 باید در این موضوع نیز چنین كارهایی انجام شود. كند یمختلفی را مغلوب خود م هاي یبا سطوح آگاه

 

 یگیرنتیجه -11

ي جهان كشورها  همهیافته  توسعهنتایج بسیار فراوان كارآفرینی در جهان و كشورهاي  با توجه به

این در  ی كهفرهنگ غنی اسالمرا به سمت این حركات كشانده است و وجود  توسعه درحالسوم و 

و عالوه  قرارگرفتهی بررس موردوجود دارد بایستی این مباحث در فضاي فقهی و فرهنگی اسالم زمینه 

گ حاصل از اسالم با استفاده از فرهن اهدافبر رفع ایرادات موجود در این موضوع و منطبق كردن آن بر 

اسالم در جامعه ما باعث ایجاد انگیزش براي روي آوردن مردم و اقشار مختلف جامعه به این نوع 

یی براي تسهیل از ابزارها توان یم دسترسی به این موضوع براي در جامعه نهادینه گردد، وفعالیت گردد 

 -1توان نام برد: یمد كه ی را در پی خواهد داشت رسانتوجه قابلیدن به این اهداف كه نتایج دررس

و منطبق  المللی ینب يها و سازمان یافته توسعه يآموزشی كه در آن از تجارب كشورها ي دقیقها برنامه

یان و اقشار دانشجوهاي  یآگاهاطالعات و  باال بردنو به دنبال  ایرانی طراحی كرد -اسالمی یبر مبان

ي مختلف دانشگاهی ها رشتهاین نکته اشاره كرد كه در مردم با استفاده از كانال دانشگاه بود، باید به 

ي آموزشی براي استفاده از ها دورهگونه اطالعاتی حال در قالب عنوان درسی یا مواردي مانند  یچه

ها چه در عرصه اقتصادي و  یتفعالبسیاري از  -2ي خود در این زمینه به وجود نیامده است. ها رشته

كننده حتی به مرحله تفکر در آن موضوع  ینتأمی به منابع مالی چه در عرصه فرهنگی بدون دسترس

رسد بخش مهمی از این مانع را دولت باید مطابق به دستوراتی كه در قرآن كریم و احادیث  ینمهم 

توان با استفاده  یمآمده است امکانات تولید و افزایش آن را در اختیار كارآفرینان قرار دهد در كنار آن 

هاي  یتحماتوان بدون  یمي در جامعه این اندیشه و تفکر را در اذهان افراد كاشت كه از فرهنگ جار

یافتگی و  توسعهدولتی هم كار را شروع كرد ولی در اهداف كالن و افزایش سرعت حركت در مسیر 

ن موظف بر انجام ای اند كردهید بر این حمایت از اقشار مردم تأككه در دستورات الهی هم بسیار  یدرحال

كنیم  یمورود پیدا  روستاهازمانی كه به فضاي ذهنی اقشار مختلف مردم در شهرها و  -3حمایت است. 

هاي مختلفی دارند كه به دلیل اینکه این فرهنگ در  ینهزمها و شرایط مناسب در  یتمزبینیم كه  یم

غافل  ها آنتفاده از جاري نشده و چون منطبق بر دین در اذهان مردم وارد نشده در اس ها خانوادهمیان 

صورت گیرد  ها خانوادهیی صورت گیرد و نحوه ورود این موضوع در ها پژوهش موردهستند باید در این 

یر تأثو با توجه به اینکه خانواده در بستر دین جایگاه واالیی دارد ورود این موضوع از كانال خانواده 

 بسزایی دارد.
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هاي توساعه علمای و كاارآفرینی كشاور      شده است كه: آینده داده در این پژوهش به این سؤال پاسخ

همادیگر در نظار   تواند باشد؟ در این پژوهش، توسعه علمای و توساعه كاارآفرینی همازاد باا       چگونه می

درستی طی شاود منجار    كه به اند و استدالل این پژوهش آن است كه توسعه علمی درصورتی شده گرفته
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 مقدمه و بیان مسئله -1

ها تحقیق و پژوهش درنهایت  سال هاي جهانی، پس از ترین پروژه عنوان یکی از مهم پروژه میلنیوم به

چالش و مسئله جهانی كه در هزاره پیش رو در برابر بشریت قرار دارد را احصاا و معرفای كارد ایان      15

 از: ]16[اند  چالش عبارت 15

 توسعه پایدار و تغییر اقلیم؛ -

 آب تمیز؛ -

 جمعیت و منابع؛ -

 دموكراسی سازي -

 گیري؛ نگاري جهانی و تصمیم آینده -

 ها؛ نی فناوريحکمرانی جها -

 شکاف فقیر و غنی؛ -

 هاي بهداشتی؛ چالش -

 آموزش و یادگیري؛ -

 صلح و تخاصم؛ -

 وضعیت زنان؛ -

 یافته فرامرزي؛ جرائم سازمان -

 انرژي؛ -

 علم و فناوري؛ -

 اخالق جهانی. -
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 1شکل 

 

هاا و داناش تخصصای     بر مهاارت  چالش و مسئله نتوان با تکیه 15یك از این  رسد با هیچ به نظر می

تنهاا ریشاه در    دانشگاهی روبرو شد. به لحاظ رابطه علت و معلولی، هر یك از این موضوعات نه رشته یك

هاي مختلف دارند بلکه ازنظر پیامد و حوزه اثرگذاري نیز محدود به یك حاوزه مطالعااتی نباوده و     حوزه

 كنند. هاي مطالعاتی را درگیر می بسیاري و گاهاً همه حوزه

پاذیرد و هام پیامادهایش بار تماامی       هاي دانشی اثر می هم از تمامی حوزهبراي نمونه، تغییر اقلیم 

بندي و ساختارهاي سنتی دانش را باه چاالش    هاي نوظهور، دسته گذارد. مسائل و چالش ها اثر می حوزه

هاا عاالوه بار     شدت تحت تأثیر قرار داده است. این مسائل و چاالش  هاي موجود را به كشیده و مرزبندي

هاي مربوط به صانایع را نیاز متحاول     بندي وكار و دسته هاي علمی، كسب رزها و حوزهمخدوش كردن م

یافتاه و   ها توساعه  ها متناسب با این چالش ، فناوري]4[اند شده وكارهاي جدیدي تعریف كرده است. كسب

 اند. منجر به زایش صنایع جدید شده

هاا،   خاناه  ها، توسعه تصفیه كن رینشی هاي مربوط به آب چالش آب تمیز )شرب(، باعث توسعه فناوري

هاي جذب آب از گیاهان، طرح بحث دیپلماسی آب، اصالح الگوهااي توزیاع آب، اصاالح     توسعه فناوري

 .]7[ها مورد دیگر شده است سازي و ده هاي ذخیره الگوهاي مصرف، توسعه فناوري

یاات بار كاربن، توساعه     هاي جذب كربن در صنایع سنگین، مال تغییر اقلیم، منجر به توسعه فناوري

توساعه، اصاالح و فاراوري گیاهاان      یافته و درحال معاهدات جهانی، تشدید شکاف بین كشورهاي توسعه
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هاي مختلف، توسعه مهندسی ژنتیاك، تغییار الگوهااي كشات محصاول، تغییار        مقاوم و سازگار با اقلیم

ر، صانایع سابز، توساعه    هااي تجدیدپاذی   هاي مبتنی بر ساوخت  الگوهاي توسعه صنعتی، توسعه فناوري

  .]8[ها مورد دیگر شده است  هاي اجتماعی، افزایش توجه به طبیعت و ده جنبش

چالش پیشرو، باعاث رشاد و توساعه مشااغل، صانایع و تغییار        15به همین ترتیب، هركدام از این 

ی و هاا، سابك زنادگ    توان گفت در پرتو ایان چاالش   جرئت می ها و هنجارها شده است. به الگوها، سبك

روابط سنتی حاكم بر الگوهاي تولید دچار دگرگونی اساسی شده است. بر این اسااس جامعاه و باازار از    

هاي مواجهه و مدیریت این مسائل  حل كارها و راه ها و مراكز پژوهشی انتظار دارند تا به دنبال راه دانشگاه

 باشند.  

ساال گذشاته باا درک     10میانه، در عنوان كشوري پیشرو در مباحث علمی در منطقه خاور ایران به

اي روي آورده اسات اماا توساعه ایان علاوم در       رشته ضرورت و اهمیت این موضوع، به توسعه علوم میان

كاه ایان مواناع از توساعه آن جلاوگیري كارده و علاوم         طاوري  ایران با موانع بزرگی روبرو شده است. به

ممانعت از توسعه این علوم، اثرات منفای و   ]11[ اي را به تعبیري به حالت كما فروبردهاست. رشته میان

هاایی   پیامدهاي مخربی بر توسعه علمی و توسعه كارآفرینی كشور داشته و منجر به بروز و ظهور نگرانی

اي از ابهاام قارار دارد. ساناریوهاي آیناده توساعه علمای و        كاه آیناده آن، در هالاه    طوري شده است، به

. باا شاناخت   ]5[خاورده اسات   اي گاره  رشاته  یناده توساعه علاوم میاان    كارآفرینی كشور با سناریوهاي آ

تر كرده و تصاویر واضحی از آیناد پایش پااي تصامیم      توان مسیر پیشرو را شفاف سناریوهاي آینده، می

گاذاران قارارداد. ایان تصااویر باه ماا كماك خواهناد كارد تاا خاود و ساازمان را از              گیران و سیاسات 

 داریم.هاي احتمالی مصون ب غافلگیري

 

 روش انجام پژوهش -2

شده است  استفاده« شوارتز»اي  در این پژوهش از روش سناریو پردازي برمبناي مُدل هشت مرحله

نامه،  هاي كمّی و كیفی گوناگونی )مانند پرسش . براي تحقق هر یك از این مراحل، از روش]16[

ها به  است. چگونگی كاربست این روششده  افزار سناریو ویزارد( استفاده مصاحبه، پَنِل خُبرگان و نرم

اي از فرایند سناریو پردازي برمبناي مراحل  شده است. خالصه فراخور هر مرحله در این گزارش

 در جدول زیر آمده است:« شوارتز»
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 .]16[هاي سناریو پردازي پژوهش بر اساس مدل شوارتز  گام   1جدول 

 اول: شناسایی موضوعات و تصمیمات اساسی:

 گام نخست الزم است تا تعریف و دامنه مسائل و موضوعات اساسی موردنظر پژوهش، روشن شود.در 

 دوم: شناسایی عوامل و نیروهاي كلیدي موجود در محیط:

شده در گام اول تأثیر  ها و موضوعات مشخص شود كه كدام دسته از عوامل كلیدي در موفقیت و شکست تصمیم در گام دوم تبیین می

 .گذارد می

 ها: بندي عوامل كلیدي بر اساس اهمیت و عدم قطعیت آن سوم: رتبه

 شوند. در گام سوم، نیروهاي پیشران و روندهاي كالن اثرگذار بر عوامل كلیدي مشخص می

 چهارم: تعیین نیروهاي پیشران:

« ها عدم قطعیت وقوع آن»و « وع پژوهشها در ارتباط با موض اهمیت آن»هاي دوم و سوم را بر اساس دو معیار  عوامل كلیدي در گام

 شود. بندي می رتبه

 گام پنجم: انتخاب منطق سناریوها:

گردد و بر اساس تفاوت میان  ي احتمالی ترسیم می اي دانست كه بر اساس آن توصیف داستانی از یك آینده منطق سناریو را باید نقشه

 شود. بگیرند، متمایز می توانند به خود هاي مختلفی كه نیروهاي پیشران می حالت

 گام ششم: نگارش شرح تفصیلی سناریوها:

بر عدم  شود و داستان هر سناریو با تکیه هاي دوم و سوم مراجعه می در این گام، مجدداً به عوامل و روندهاي فهرست شده در گام

یدي متناسب با آن )گام دوم و سوم( ترسیم ي عوامل و روندهاي كل هاي اصلی سازنده )گام چهارم و پنجم( آن و با كمك همه قطعیت

 شود. می

 گام هفتم: سنجش انسجام تصمیمات با سناریوها:

 پیش رو، برمبناي سناریوهاي چندگانه سنجیده شود.و مسائل  ها استراتژيپس از تدوین سناریوها باید 

 گام هشتم: تعیین نشانگرهاي راهنما:

 شود تا حركت در جهت تحقق هر سناریو قابل رصد باشد. دام از سناریوها تبیین میها و نشانگرهاي بروز و ظهور هرك مشخصه

 

ي خاود یاا    ي آیناده  تاوانیم دربااره   هاا مای   مند هستند كه با آن هاي نظام اي از روش سناریوها دسته

طور مؤثر تفکّر و تجسّم كنیم. سناریوها توصیفی باورپذیر از چیزي اسات كاه ممکان اسات      سازمان، به

تواند از خالل رویدادها و روندهاي كنونی پدیدار شود. درواقع، ساناریوها   كه چگونه می فاق بیفتد و اینات

ساناریوها را   ]18[ كنناد  ها را ترسایم مای   تنها تصاویر آینده، بلکه زنجیره روابط علی و مسیر تطوّر آن نه

 بندي كرد: توان به دو گروه زیر تقسیم می

ي این واقعیت است كه سناریوها براي  دهندهشده، نشان ارائه« كان»سوي مفهوم اصلی سناریو كه از 

ها در معرفی مسایرهاي جاایگزینی    گیرند؛ بلکه كاربردِ آنبینی مورداستفاده قرار نمی گویی و پیش پیش

به این مفهاوم از  « كان»اعتقاد  .]16[شوند یابی به نتایج متفاوت و جایگزین می است كه منجر به دست

بینای  عناوان پایش  بینی نیستند و نباید باه ها پیشروشنی در عبارت ذیل نمایان است: سناریو یو بهسنار

اي و ملّای  تفسیر شوند. سناریوها ابزاري براي بهباود درک ماا از پیامادهاي بلندمادت جهاانی، منطقاه      
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گیاري از تعریاف   هاره با ب ]17[ها با یکدیگر هستند  ها و تعامالت آن روندهاي موجود، بالقوّه و یا سیاست

 یابیم: سناریو دست توانیم به شناسایی سه ویژگی می« وینر»و « كان»

 شود؛ سناریو مُنجر به ساختِ بیش از یك آینده ممکن می -

شاود تاا از ایان     پذیر براي اقادام مای   روشنی مُنجر به ایجاد مسیرهاي راهبردي امکان سناریو به -

 شد؛هاي متفاوت مواجه  طریق بتوان با آینده

هااي   تمركز بر فرایندهاي علی به این معنا است كه سناریوها باید نشان بدهند كه ظهاور آیناده   -

 ]17[پذیر است؟  متفاوت از زمان حال چگونه امکان

 

 بحث و بررسی -3

ها و موانع بسیاري زیادي روبارو   ویژه در ایران با چالش اي در جهان و به رشته بحث توسعه علوم میان

اي در ایاران   رشاته  شناسی توسعه علوم میاان  هاي فراوانی در حوزه آسیب ها و پژوهش . بررسی]12[است

 صورت گرفته است.

 اند از: اي در ایران اثرگذار هستند عبارت رشته هایی كه بر توسعه علوم میان عوامل و مؤلفه

 
 2جدول 

 وزن مؤلفه ها مؤلفه ردیف

 7 ساختار آموزش عالی 1

 6 تصمیم گیران عالیگذاران و  اراده سیاست 2

 6 اي رشته استقبال جامعه علمی از علوم میان 3

 10 اي رشته هاي میان توسعه مشاغلی از جنس چالش 4

 7 هاي علمی و منظم( اي )آموزش رشته معرفی دقیق و جذاب علوم میان 5

 7 اي در پاسخ به نیازهاي جدید جامعه رشته هاي میان موفقیت پروژه 6

 6 اي رشته ژوهشی مطالعات میانهاي پ خروجی 7

 5 آوري در برابر فشار ساختارهاي سنتی میزان تاب 8

 6 اي رشته پذیري علوم میان پذیري و تطبیق میزان انعطاف 9

 6 اي در جامعه رشته هاي علوم میان آموخته میزان موفقیت دانش 10

 7 اي رشته میزان تقاضاي بازار براي علوم میان 11

 5 هاي درسی آموزش ابتدایی اي در برنامه رشته لعات میاننفوذ مطا 12

 6 اي رشته تصویر جامعه علمی از مطالعات میان 13

 6 هاي كلی نظام )شوراي عالی انقالب فرهنگی و ...( اقدامات تصمیم گیران در قالب سیاست 14

 9 هاي اجتماعی ماهیت چالش 15
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بندي  مند منابع( است. پس از شناسایی و دسته مؤلفه حاصل پویش محیطی )مرور نظام 15این 

خبره، متناسب با  5مؤلفه كلیدي استخراج و از سوي  15درنهایت این  ]15،13،11،8،5[اسناد علمی 

امتیازدهی شدند. امتیازها نشان  10تا  1اي دارند از  رشته میزان اثري كه در آینده توسعه علوم میان

اي.  رشته . توسعه علوم میان1اند از:  اي در ایران عبارت رشته م میانهاي توسعه علو دهند كه پیشران می

 اي. رشته ها و مشاغل میان . توسعه چالش2

دهد كه ارتباط معناداري بین  هاي كلیدي مؤثر بر توسعه كارآفرینی در ایران، نشان می احصا مؤلفه

هاي كلیدي توسعه كارآفرینی  مؤلفهاي و توسعه كارآفرینی در كشور وجود دارد.  رشته توسعه علوم میان

 اند از: كشور عبارت
 3جدول 

 وزن مؤلفه ها مؤلفه ردیف

 8 ها سطح فناوري 1

 9 سطح خالقیت اجتماعی 2

 7 المللی سطح تعامالت بین 3

 7 ساختارهاي سیاسی 4

 7 ساختارهاي اقتصادي 5

 7 ساختارهاي فرهنگی 6

 5 میزان دخالت دولت در مشاغل 7

 6 نین و مقررات مربوط به توسعه مشاغلقوا 8

 5 میزان حمایت دولت از مشاغل 9

 7 هاي جدید ظهور چالش 10

 9 هاي اجتماعی ماهیت چالش 11

 6 تقاضاي جامعه 12

 5 سبك زندگی 13

 5 تصویرپردازي از آینده 14

 5 كشش بازار 15

 

اي و توساعه كاارآفرینی    رشته نشده است توسعه علوم میا طوري كه در این دو جدول مشخص همان

دهاد. درواقاع    زمان رخ مای  صورت هم ها به كه اغلب توسعه آن طوري ارتباط تنگاتنگی باهم دیگر دارند به

هم باعث توسعه كارآفرینی  اي و آن رشته اي بر توسعه علوم میان هاي و مسائل نوظهور مقدمه بروز چالش

 كنید: ر مشاهده میطوري كه در تصویر زی شود. همان در كشور می
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 2شکل 

 

ایده اصلی این مقاله به این موضوع اشاره دارد كه توسعه كارآفرینی در ایران به شکل بارز به توسعه 

اي از توساعه   تواناد تابعاه   اي بستگی دارد. سناریوهاي توسعه كارآفرینی در ایران نیز می رشته علوم میان

توان سناریوهاي توساعه   هاي نوظهور باشد. به عبارتی می شاي و توسعه موضوعات و چال رشته علوم میان

اي را با تأكید بر دو پیشران زیر در چهار حالت و تصویر كلای   رشته كارآفرینی در بستر توسعه علوم میان

 ارائه داد.

 .ها و مسائل نوظهور در جهان پیشران اول: وضعیت چالش -

 .اي رشته پیشران دوم: توسعه علوم میان -

ماورد از ایان    15هاي نوظهور همراه شده است ) اي از مسائل و چالش ن با طیف گستردهدنیاي مدر

اي هساتند(. در دنیااي    رشته مسائل در ابتداي این مقاله آورده شده است كه همگی داراي ماهیت میان

رسد تعاداد و شادت    هاي آن از چندین سال پیش بروز كرده است به نظر می پسامدان كه عالئم و نشانه

یافته است. مسائلی همچون: تغییرات اقلیمی، مسائل اقوام، مساائل   هاي نوظهور افزایش قوع این چالشو

هاا، هاوش مصانوعی، واقعیات مجاازي، چاپگرهااي        فناوري، ربات زنان، مهندسی ژنتیك، انقالب زیست

هاا   ها بااده  ز آنروز در حال افزایش هستند كه هركدام ا ها مورد دیگر، روزبه بعدي، تروریسم، آب و ده سه

شوند. براي مثال بااینکه توساعه هاوش مصانوعی     وكار به بازار معرفی می هاي جدید كسب شغل و حوزه

كارهاا وارد شادند. تغییار     و ها شغل در ارتباط با آن معرفی و در كساب  همچنان در ابهام قرار دارد اما ده

ود آورده اسات. تجاارت كاربن و    اقلیم در بخش اقتصادي مشاغلی براي خریدوفروش حق كربن باه وجا  

آوري  هااي جماع   چندین تجارت دیگر حاصل بحث تغییرات اقلیمی هستند. در بخش فنااوري، فنااوري  
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هااي   هااي ناو و تجدیاد پاذیر در دنیاا حاوزه       هاي برقای، انارژي   هاي ماشین اي، فناوري گازهاي گلخانه

 وكار جدیدي به وجود آورده است. كسب

اي تحت تأثیر دو پیشارانی اسات كاه     رشته ی در بستر توسعه علوم میانسناریوهاي توسعه كارآفرین

. بااینکه توسعه كارآفرینی در ایران ]1[اي از عدم قطعیت همراه هستند ذكر شد. این دو پیشران با درجه

اي اسات اماا در ایان     رشاته  هاي مرتبط با علاوم میاان   ها عامل و روند دیگري غیر از مؤلفه وابسته به ده

 .]2[اي است رشته تمركز ما بر بررسی سناریوهاي كارآفرینی در بستر علوم میانپژوهش 

اي  رشاته  هااي اثرگاذار بار توساعه علاوم میاان       با در نظر گرفتن دو پیشرانی كاه از بررسای مؤلفاه   

توان چهار سناریو براي توسعه كارآفرینی در كشاور باا تمركاز بار توساعه علاوم        شده است می استخراج

شده است. عناوینی كه باراي ایان    در نظر گرفت. این چهار سناریو در شکل زیر نشان داده اي رشته میان

 اند از: چهار سناریو انتخاب شدند عبارت

 سناریوي توسعه؛ -

 سناریوي تردید؛ -

 سناریوي سکون؛ -

 سناریوي بحران. -

 شده است: ها پرداخته در ادامه به توصیف مختصري از هر سناریو و ویژگی كلی هر یك این

 

 الف( سناریوی توسعه )تبدیل تهدید به فرصت(

ها و مسائل نوظهور در جهاان، پیشاران دوم:    در این سناریو دو پیشران )پیشران اول: وضعیت چالش

صاورت مطلاوب توساعه پیادا      جهت بوده و كارآفرینی در كشاور باه   اي( باهم هم رشته توسعه علوم میان

 صورت زیر خواهد بود: ، بازار و جامعه بهكند. در این صورت وضیعت دانشگاه، صنعت می

هاي ویاژه و مساائل خااص خواهاد شاد آنگااه        ها و مسائل نوظهور در جهان منجر به پرسش چالش

ها منجر به تولیاد داناش خواهاد     هاي مسئله محور شکل خواهد گرفت كه خروجی این پژوهش پژوهش

باشت علم و دانش در مورد مساائل نوظهاور،   ها آموزش داده خواهد شد و با ان تدریج این دانش شد كه به

اي مرتبط خواهد شد و با توجاه باه توانمنادي علمای و مهاارتی       رشته هاي میان گیري رشته باعث شکل

ها در دانشاگاه و   ها بالفاصله جذب صنعت خواهند شد و نوآوري و خالقیت آن التحصیالن این رشته فارغ

و درنتیجه كارآفرینی توسعه پیداكرده و جامعه باه سامت    وكار در بازار كارشده صنعت باعث رونق كسب

 توسعه پایدار حركت خواهد كرد.
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 رفته( های ازدست بست و افسوس فرصت ب( سناریوی بحران )مواجهه با بن

ها و مسائل نوظهور در جهاان   در این سناریو از دو پیشران موجود، پیشران اول یعنی وضعیت چالش

ماوازات پیشاران اول پیشارفت نکارده      اي باه  رشته م یعنی توسعه علوم میانبیشتر شده ولی پیشران دو

هااي علمای و    شاود ولای جاواب    است. در این صورت هرروز جامعه با مسائل و معضالت جدید روبرو می

شاود، یاا راهکارهااي     كامل براي مسائل و مشکالت چندبعدي از طرف مغز متفکر كشاور یاا ارائاه نمای    

اعتمادي بین صانعت، دانشاگاه و    و یا در عمل قابلیت اجرا ندارد درنتیجه دیوار بیشده كامل نیست  ارائه

هاا داده هدررفتاه اسات و باه      اي كاه باه دانشاگاه    كند بودجه گیرد و دولت احساس می جامعه شکل می

هااي دولتای و مردمای     داده و كمك تدریج دانشگاه اعتبار، ابهت و طرفداران خود را در جامعه ازدست به

التحصیالن دانشگاه بجااي كاارآفرینی یاا منتظار كاار       ت به آن كم خواهد شد. در این وضیعت فارغنسب

شاوند و یاا فارار )مهااجرت( را برقارار تارجیح        مانند، یا به كارهاي غیرتخصصی مشاغول مای   دولتی می

هااي انساانی از كشاور اسات؛      دهند. باید توجه كارد مهااجرت نخبگاان درواقاع، مهااجرت سارمایه       می

آیند ولی به دلیل نبود شغل مناسب متأسافانه خیلای    هایی كه با صرف هزینه گزاف به دست می رمایهس

روند اگر روند افزایشی مهاجرت نخبگان به همین سرعت اداماه پیادا كناد در     ساده و آسان از دست می

ه كشاور  ناپاذیري بار پیکار    هاي اقتصادي، فرهنگی، اجتمااعی و سیاسای جباران    مدت ضربه آینده كوتاه

تنهاا   مدت با یك جامعه تهی از نخبه روبرو خواهیم بود. با این اوصاف دانشاگاه ناه   واردشده و در طوالنی

كند بلکه خاود بخشای از مشاکل اسات و در ایان وضایعت        مشکلی از دولت، صنعت و جامعه حل نمی

 شده است. بدیلبنیان به یك امر غیرممکن ت هاي دانش وكار از طریق شركت و ایجاد كسب كارآفرینی

 

 جای کیفیت(  پ( سناریوی تردید )کمیت به

كناد ولای توساعه علاوم      هاا و مساائل نوظهاور در جهاان افازایش پیادا نمای        در این سناریو چالش

هاا بادون توجاه باه مساائل       كند در این وضیعت دانشگاه اي بدون توجه به آن توسعه پیدا می رشته میان

كنناد و تبلیغاات باراي     اي اخذ مای  رشته هاي میان یا تدوین رشته اي مجوز اجرا و جهانی، ملی و منطقه

اي ایجادشاده   گیرد ولی نه دانشگاه برنامه و هدف مشخصی براي توسعه رشاته  جذب دانشجو صورت می

دارد و نه استاد مسئله براي پژوهش دارد چون از اول مأموریت رشته مشاخص نباوده و دانشاگاه صارفاً     

ی كشور عقب نماند مجوز اخذ نموده است درهرصورت با ورود دانشجو آماوزش  جهت اینکه از قافله علم

ناماه   گیارد و پایاان   گیرد و پژوهشی انجام می ها صورت می برداري از جزوات برخی از دانشگاه آن با كپی

سواد به  شود؟ اضافه كردن یك بیکار كم شود ولی نتیجه چه می شود و مدرک هم داده می هم نوشته می

اي در ایران بار اسااس یکساري نیازهااي      رشته هاي میان ن جامعه؛ یعنی تا زمانی كه توسعه رشتهبیکارا

هاا و یاا وزارتخاناه     صورت تصنعی كارگروهی در دانشگاه اي شکل نگیرد و صرفاً به واقعی ملی و یا منطقه
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اي  اجارا شاود نتیجاه    ها بخواهند كه اي را تدوین و بعد ابالغ بکنند و از دانشگاه رشته شکل گیرد و میان

هاي منجر باه كاارآفرینی و روناق     ي انسانی و مالی نخواهد داشت و چنین فعالیت جز هدر رفت سرمایه

 وكار نخواهد شد. كسب

 

 ت( سناریوی سکون )ایزوله شدن و به الک خود فرورفتن( 

اي  رشته م میانكند و توسعه علو ها و مسائل نوظهور در جهان افزایش پیدا نمی در این سناریو چالش

هاي تخصصی و مجزا عادت كرده است و ارتبااطی باا    افتد در این صورت دانشگاه به رشته نیز اتفاق نمی

كشاد و كااري باا جامعاه، صانعت و باازار نادارد.         مسائل نوظهور ندارد و گلیم خود را از آب بیرون مای 

گیارد و مقااالتی    زا شکل مای هاي مج علمی در آزمایشگاه هاي تخصصی اعضاي هیئت تحقیقات در حوزه

خورد دانشگاه، صانعت، باازار و جامعاه زباان      شود ولی این مقاالت به درد جامعه و صنعت نمی چاپ می

توانناد باا صانعت و باازار ایجااد كنناد در        التحصیالن دانشگاه ارتباطی نمی فهمد و فارغ همدیگر را نمی

شود و دانش فنی آن صنعت  صان خارجی مینتیجه صنعت براي سرپا ماندن مجبور به واردكردن متخص

 وكار به خاطر بیکاري و فقر.   مدت وابستگی كامل و ركود كسب شود و در طوالنی در كشور فراگرفته نمی

 

 گیرینتیجه -4

رشاته   میان رشتگی، چه در آموزش و چه در پژوهش نااظر باه ساؤاالت و مساائلی اسات كاه یاك       

هاا نیسات؛ بناابراین     پاردازي در بااب آن   ، تحلیال و نظریاه  تنهایی از عهاد تبیاین، تفسایر    دانشگاهی به

هاي چندبعدي ناه یاك انتخااب     اي در مطالعات علمی و پاسخ به مسائل و چالش رشته گیري میان جهت

اي الزم و ضاروري باوده    رشاته  بلکه یك الزام است. باید توجه كرد براي پیشرفت علم مدرن وجود تاك 

گرفت و ما همچنان به برخی از ایان   ت علمی زیادي هم صورت نمیاي نبود پیشرف رشته است و اگر تك

هااي جدیاد    اي این است كه با ظهور و بروز چالش رشته ها نیاز داریم. هدف ما از توسعه علوم میان رشته

بعادي باه ایان ناوع      صورت یك توان به مثل تغییر اقلیم، بحران آب، انرژي، مطالعات زنان و ... دیگر نمی

رساد ولای باا     هاا تهدیاد باه نظار مای      الت نگاه كرد. با همه اینکه در نگاه اول این چالشمسائل و مشک

پذیر است؟  توان این تهدیدها را به فرصت تبدیل نمود اینکه چگونه این امر امکان ریزي درست می برنامه

مناسابی   اي در آن حوزه مسایر  رشته رسد طرح این مسائل در دانشگاه و انجام تحقیقات میان به نظر می

باشد تحقیقاتی كه به مسائل و مشاکالت جامعاه و صانعت بپاردازد ارزش و اعتباار خاود را در جامعاه        

تنها بیکار نخواهد ماند بلکه خود یك كارآفرین خواهاد باود. بایاد     التحصیالن آن نه بازخواهد كرد و فارغ

هاي خاود قارار    را جزو اولویت اي مهارت افزایی رشته هاي میان هاي ما در كنار آموزش و پژوهش دانشگاه

دهند و این كار جزو وظایف خاود بدانناد. باا آماوزش كاارآفرینی و باا تارویج فرهناگ كارآفریناناه در          



     511    میان رشتگی، توسعه علمی و كارآفرینی -ششم بخش 

ها و مراكز پژوهشی روند توسعه صنعتی كشور نیز ایجاد خواهد شد. در كشورهاي مثال ژاپان و    دانشگاه

ایان در حاالی اسات در مادارس ماا هناوز       امریکا فرهنگ كارآفرینی به مدارس هم كشیده شده اسات.  

اي و فرهنگ كاارآفرینی ارائاه نشاده اسات و در نظاام آموزشای        رشته هاي میان تعریف درستی از رشته

شاده   توانند در مشااغل از پایش تعریاف    دهیم كه فقط می هاي كشورمان، افرادي را پرورش می دانشگاه

شاوند و افاراد كاارآفرین     جدیاد خلاق مای    هااي كاارآفرین مشااغل    كه در دانشگاه جذب شوند درحالی

گیرند. براي دستیابی به چنین اهدافی مهام بایاد نظاام آموزشای خاود را متحاول        موردحمایت قرار می

 كنیم.
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 چکیده

 ینتر اند. مهم دانسته یزندگ يبرا ینینو یوهاست كه آن را ش یاجتماع-ياقتصاد اي یدهپد ینیكارآفر

 یان ا يبارا  یپاساخ  يجساتجو  بوده و هسات. اخاالق در  « یمكن یچگونه زندگ»بشر،  یسؤال در زندگ

در چناد دهاه گذشاته و در سراسار جهاان       يو اقتصااد  یماال  هااي  ییاست. وقوع رسوا یديپرسش كل

ها مساتلزم مطالعاات    به آن ییمطرح كرده كه پاسخگو ینانهكارآفر هاي یتفعال یترا درباره ماه التیسؤا

متضااد   یکارد باا دو رو  یناه زم یان صورت گرفته در ا يها و اخالق است. پژوهش ینیكارآفر اي رشته ینب

اخاالق دو   و ینیاست كه كارآفر یمدع یمنف یکرددرباره ضرورت آن دنبال شده است. رو یمثبت و منف

ازجملاه   یمختلف یپژوهش يها مثبت به حوزه یکردندارند. رو یعرصه جدا از هم هستند و فصل مشترك

. نظر به كمبود شود یمنتج م ینیاخالق كارآفرو  یاجتماع ینیجامعه و اخالق، كارآفر ینان،اخالق كارآفر

 یريمطالعاات ماذكور تصاو    يسااز  یکپارچهمقاله حاضر تالش دارد تا با  ینه،زم یندر ا يمطالعات مرور

 .یدنما یمو اخالق را ترس ینیتر از قلمرو مشترک كارآفر روشن

 

 هاکلیدواژه

 .ینانهاخالق و اخالق كارآفر ینی،كارآفر
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 مقدمه -1

و  ینااانكارآفر یااتاز موفق يمتعاادد يهااا شاااهد انتشااار داسااتان جهااان م. تاااكنون  90از دهااه 

 یازش اناد كاه خ   دانساته  یاقیعشق و اشت ي،افراد را منشأ انرژ ینانهروح كارآفرو  [1]بوده یشانها شركت

و  [3]هستند ینیسمت عرضه كارآفر یشاز كشورها به دنبال افزا یاريبس. لذا [2]به همراه دارد ياقتصاد

كوچك و  يوكارها و كسب ینیكارآفر یر،مخاطره پذي ها شركت يسو به یتوجه قابل یششاهد گرا انجه

 یگار گفت كاه د  توان یجرئت م كه بهي است ا گونه به. وضعیت [4,5]ها است از ارزش آن یلتجلهمچنین 

 و در سراسار جهاان، موضاوع    یسات ن یدهپوشا  یبر كس يو توسعه اقتصاد یشرفتدر پ یناننقش كارآفر

 .[6]است  ینیكارآفر گذاران یاستس يمركز

كاه   اناد  یذكار كارده و مادع    یراخالقای غ ینیرا دربااره كاارآفر   يشواهد یشمندان،وصف اند ینبا ا

هسات و   یاز عالوه بر مولد بودن، منشأ اعمال مخرب و خالف منافع جامعه همچاون قاچااق ن   ینیكارآفر

ممکن  ینانگر كارآفردی یانب به. [7]وق فساد استطلبانه، مش فرصت ینانهرانتِ كارآفر يجستجو ینهمچن

گونااگون   یرباا تعااب   یاريمؤلفاان بسا   [8]بد عمل كنند  یاخوب یراخالقی، غ یا یاخالق اي یوهاست به ش

 هااي  یناه هز تواناد  یما  یناان و كارآفر يا مخااطره  يهاا  شاركت  ینانهاند كه سود كارآفر خاطرنشان كرده

 [11] یترمعروف شاومپ   یینتب. [9,10,5]یدنما یلتحم معهجمله جا نم ینفعاناز ذ یبه بعض یزن یاجتماع

موجود  ياقتصاد يموفق ساختارها ینانخالق است. درست است كه كارآفر یبموضوع همان تخر یناز ا

و  شده یتتثب يها سازمان یبر سالمت مال يآثار مخرب جد تواند یكار م ینا یجهاما نت دهند یم ییررا تغ

 ینادهاي از فرا یناشا  یمضاار اجتمااع   یاخالقا  یاابی ارز حاال  ینتغال داشته باشد؛ درعا بر اش یآثار منف

( یطیمح بار یانموجود و آثار ز يها سازمان یلیافت درآمد مطمئن، تعط یکاري،ب ی،)ضرر مال ینانهكارآفر

 يهاا وكار و كساب  ینانها كارآفر سال یناند تا در ا و شواهد مذكور باعث شده ها ه. دغدغ[12]مشکل است

 [4]آگاه باشاند   هایشان یتفعال یو اخالق یاجتماع یجباشند تا نسبت به نتا یفشار روزافزون كوچك تحت

خاود، بخصاوص    ینفعاان نسابت باه ذ   یخاص یاخالق یفهوظ ینانكارآفر یاشود كه آ یرسؤال فراگ ینو ا

 جامعه دارند؟

 يو اخاالق را واكااو   یینمشاترک كاارآفر   ياسات كاه مرزهاا    یپژوهش به دنبال مرور مطالعات این

و مفهاوم اخاالق    یناان كارآفر یاخالقا  يها دوراهه هاي یژگیاخالق، و ینانهكارآفر ینهزم واكاوياند.  كرده

كاه   مورداشااره  یاز جستار پژوهشا  وشنر ییاز اهداف مقاله است. با توجه به كمبود دورنما ینانهكارآفر

 یاز بدنه دانشا  يتر واضح یرالش دارد تا تصومجزاست، مقاله حاضر ت یپژوهش یلوهايعمدتاً به شکل س

. در اداماه  نمایاد مرور را  یشینشده به سؤاالت پ داده یو تجرب ينظر يها كرده و پاسخ یممربوطه را ترس

از اخاالق   اي یاده ساپس چک  شاود.  یم یانب ینیكارآفر یاتاز ادب مختصري از دریچه اخالقی،مقاله ابتدا 

 هااي  یدگاهو اخالق و طرح د ینیت مربوط به فصل مشترک كارآفربه مطالعا يذكرشده است. بخش بعد
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صاورت   گیاري  یجاه بحاث و نت  یاز ن ییرابطه اختصاص دارد. در بخاش نهاا   ینو مثبت نسبت به ا یمنف

 .گیرد یم

 

 کارآفرینی -2

شاده   كوچك، موردتوجه همگان واقع يوكارها و كسب ینیكارآفر یري،مخاطره پذدر چند دهه اخیر 

شاااهد انتشااار  یااادن یاازم. تاااكنون ن 90از دهااه . [5 ,4]هااا همچنااان ادامااه دارد ارزش آناز  یاالو تجل

 يقادر  حاصال باه   يدورنماا  .[1]بوده است یشانها و شركت ینانكارآفر یتاز موفق يمتعدد يها داستان

جاو عماومی   . [13]هساتند  ینیش سمت عرضه كارآفریاز كشورها به دنبال افزا یاريجذاب است كه بس

 یبار كسا   يو توسعه اقتصااد  یشرفتدر پ ینانو كارآفر ینینقش كارآفر یگراست كه د يا گونه بهجوامع 

و روح  [6]است گذاران یاستس يموضوع مركز ینیامروزه در سراسر جهان كارآفر چراكه یست؛ن یدهپوش

 . [2]به همراه دارد ياقتصاد یزشكه خ دانند یم یاقیعشق و اشت ي،افراد را منشأ انرژ ینانهكارآفر

و  یچیاده پ یاربسا  اي یاده و پد یسات ن اي یکپارچاه واحاد و   ینادي فرا ینیاست كه كارآفر ینا مسلم

مواجاه   یو عملا  يباا مساائل متناوع نظار     یناان در مطالعاه كارآفر  یشامندان اسات. لاذا اند   يچندبعد

 انینا مواقاع، كارآفر  یشاتر كاه ب  سات ا یان به آن اذعان دارند ا پردازان یهآنچه اغلب نظر [12,14]هستند

 یسات ن یمعن ینموضوع لزوماً به ا یناما ا شوند؛ یم یتلق ياقتصاد یستممثبت در س یروين یكمثابه  به

 يباال ياز استانداردها ینانكارآفر يبرخوردار یاخوب  یتن یانگرب شود یم یمكه از آنان ترس یريكه تصو

 . [7]است یاخالق

بار جامعاه    يا درمجموع اثر مثبت ناخواستهرفتار منفعت طلبانه آنان  یكه در صورت تاس ذكر یانشا

 داساتان  [15]شاود  یتدرست هادا  یردر مس یرفراگ يرفتار آنان در چارچوب نهاد ینخواهد داشت كه ا

خاود   یاسات . ارساطو در كتااب س  یسات با مدح و ثنا هماراه نباوده و ن   یشههم ینیو كارآفر ینانكارآفر

 یگاران انساان از د  يبردار بهرهمصداق و  یرطبیعیغ چراكه آن را دانست؛ یمشروع م یررا غ ياندوز ثروت

 یمناافع شخصا   یدر پا  یلهها با مکر و ح نکه انسانیمعتقد است كه ا یزن یلیامسونو .[16]نمود یمتلقی 

در  ممکان اسات   نباشند یدتر مق درازمدت یا تر یعاگر با مالحظات وس ینانهستند داللت دارد كه كارآفر

اهاداف   ینتر از مهم طرح چنین نظراتی در كنار این نکته كه یکی. [17]ندببربهره  یگراناز د یهر فرصت

 يهاا  درباره قصدها، ابازار و كانش   یشههمدارد. لذا  تأملجاي  [18]دانسته شده د ثروت یتول ینیكارآفر

گیرناد؛   یقارار ما   ینماورد تحسا   ینانامروزه كارآفراما  [14]وجود داشته است یدشك و ترد ینانكارآفر

دست به  یتبه موفق یابیدست يوكار برا از رهبران كسب یاريوجود دارد كه بس یزن یتلق ینا حال یندرع

 یرياز تعااب  یناان، كارآفر ياز ساو  يقاعده شکن امروز يرفتارها ینا یف. در توص[12] زنند یم يهر كار

و  یع اخالقا )از ناو  هاا  یقاعده شاکن  یناز ا یبعض یول شود یباز و مکار و امثالهم استفاده م همچون حقه
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 یناان كاه كارآفر  یجادشاده تصاور ا  ینو ا داده یلرا تشک ینانكارآفر یشناس از اسطوره یآن( بخش یقانون

 یشپا  را باه  یشانها از محصوالت را عرضه كرده و شركت یبعض توانند یجسورانه نم يها كنش ینبدون ا

 ازحاد  یشحرص، طمع و غارور با   یتموجب تقو تواند یمورداشاره م ینانهكارآفر ینهزمیتاً . نها[19]ببرند 

 .[20]بشود یزن ینرهبران كارآفر

 یتوضاع  یم؛ و بررسا  90دهاه   یناان موفاق و كارآفر  يها شركت یبه سرنوشت بعض یقدق ینگاه با

 یاربسا  يواساطه رفتارهاا   هاا اماروزه باه    كه هماان شاركت   شویم یآنان، باكمال تعجب متوجه م یكنون

اذعان كرد كاه   توان یم نابراین. ب[1]اند  مواجه شده یبا ورشکستگ قییراخالكامالً غ یو گاه یزبرانگ سؤال

قرارگرفتاه، اماا    یشموردساتا  يا باه شاکل گساترده    یناناه كارآفر هااي  یتخلق ثروت فعال یايگرچه مزا

 يهاا  از شاهروندان در مقابال سوءاساتفاده    یات ثروت و حما یعنسبت به توز يجد یاجتماع يها دغدغه

 .[6]بالقوه وجود دارد

منزلاه   توجاه باه آن باه    یمهام، ولا   ياقتصاد یدهپد یكمثابه  به ینیمطالعه روزافزون كارآفر علیرغم

اسات و اغلاب گفتاه     ینعجا  ینیبا كارآفر يو نوآور ییر. تغ [21]گیرد یكمتر صورت م یاخالق اي یدهپد

( اسات و  یاخالقو  انونیها، مستلزم شکستن قواعد )ق از فرصت يبردار خلق و بهره یی،كه شناسا شود یم

 یان . عاالوه بار ا  [19]ساوق دهاد    یاخالقا  يهاا  دوراهه يسو را به ینانامر ممکن است كارآفر ینلذا هم

ها )باهادف   در سازمان يو نوآور یتبهبود خالق يبرا یپژوهش یاتشده در ادب ارائه یزهاياز تجو یاريبس

نادرت   باه  یات، محققاان خالق  وجاود  ینباا شود؛ یم یاخالق يها دغدغه یجادباعث ا یز( نینیارتقاء كارآفر

وكاار در   هاا و اخاالق كساب    شاركت  یاجتمااع  یتمسئول حال ین. درع[22]اند درباره اخالق بحث نموده

اماا   تبه پنجاه سال است كه در كانون توجه جوامع اسا  یببزرگ قر يها ها و سازمان مؤسسات، شركت

كوچاك و   يوكارهاا  ق صااحبان كساب  باه پاژوهش دربااره اخاال     يم. شاهد توجه جد 90صرفاً از دهه 

 .[12]یمهست ینانكارآفر

 

 اخالق -3

 یپاساخ  يبوده و هست. اخالق در جساتجو  "یمكن یچگونه زندگ "بشر،  یسؤال در زندگ ینتر مهم

سااده و ماورد    یفای ارائاه تعر  ]24[یچلاز همچون ر یاخالق یلسوف. ف[23]است یديپرسش كل ینا يبرا

 يمتعادد  یاب رق اخالقای  هااي  یاه دانسته؛ چراكه نظر یرممکناما غ یداخالق را مف یستیاتفاق درباره چ

. ماثالً ساقراط در   دهناد  یارائاه ما   "یساتن ز یاخالق" ياز معنا یمتفاوت یحوجود دارند كه هركدام توض

اخاالق   يساو  . علم اخالق درگذشته باه ]24[ داند یم "كرد یزندگ یدچگونه با"ساده، اخالق را  یفیتعر

 یف. لذا تعر]25[دهد یم یتبه كردار اهم ياخالق امروز فهداشته است اما فلس یشگرا یلتبر فض یمبتن

مرباوط   یدهايو نبا یدهاخوب و بد و با یبررس یشتر،ب ی،غرب یكنون یشمنداننزد فالسفه و اند "اخالق "
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 یعبارت است از ناوع  یزن ]25[هولمز  یدگاهاخالق از د یف. تعریبه عمل است و نه فضائل و صفات انسان

نادرسات   یادرست  یمدر قالب مفاه يكردار بشر یابیارز يبرا ینیمواز ي(، حاویدگاه)د يارچوب داورچ

افعاال   یو نادرسات  یدرسات  یاین تع يبرا یارهاییاست مشتمل بر مع یدگاهیاخالق، د دیگر یانب است؛ به

 انسان.

 یار نظ یفعل اخالقمسلم  یقاست كه نوع بشر درباره مصاد یناست ا یتاما آنچه در اخالق حائز اهم

باا فقارا و    يرا خواساتن، همادرد   یگاران د یشبر خود، زحمت خاود و آساا   یگرانمقدم داشتن د یثار،ا

 يهاا  ساؤال  از یانساان  يهاا  افعال و كانش  یراز سا یدادن فعل اخالق یزتم یارامثالهم توافق دارند اما مع

 یاماده ربااره آن باه وجاود ن   د يهازاران ساؤال هناوز توافاق نظار      یاست و ط یختار پاسخ یو ب یچیدهپ

 یات حاائز اهم  یاز بشار ن  یدر زنادگ  یاخالق يها كنش یقمصاد ی،. عالوه بر مالک فعل اخالق]26[است

وكاار را   ازجمله كسب یق،مصاد ینبه وجود آمده است تا ا ياساس اخالق كاربرد یناست و بر هم یاديز

 یصاراحت  رسایم،  یوكار م ه اخالق كسبب یاست و وقت اي یچیدهقرار دهد؛ اما اخالق حوزه پ یموردبررس

و  ییار درباره اخاالق، افاراد، تغ   ي. در دوران معاصر سؤاالت جد[27]و غلط وجود ندارد  یحدر مورد صح

و منطق  ییفردگرا ي،و اقتصاد یاجتماع ییر)تغ ینیكارآفر یديهمان عناصر كل یعنیاقتصاد وجود دارد؛ 

 یات درباره اخاالق؛ ماه  یسؤاالت مفصل ینیتا در كارآفر یمباشبازار آزاد( و لذا ممکن است انتظار داشته 

 .[16]مطرح شود ینیاخالق در كارآفر

 

 فصل مشترک دو حوزه -4

 كناد،  یما  یمغرب ترس یايدن يدوران روشنگر ياقتصاد هاي یتاز فعال یتكه آدام اسم یريدر تصو

 یبرالیساتی نئول يهاا  در نساخه  كاه  يدر بازار آزاد ینو همچن یتهاست اما در دوران مدرن یاتمبنا اخالق

 ین. لذا چناد  [16]شوند یانگاشته م یدهجامعه ناد یو اخالق یاجتماع يها ارزش شود، یم یمترس يامروز

 یار خ یناخاالق و ساود، تضااد با     ینهمچون تانش با   یوكار مسائل مهم كسب يدهه است كه در فضا

اناد؛ چراكاه    شاده  افاراد مطارح   یات نو  داري یهحاصل از سرما یجنتا ینتقابل ب ی،و سود شخص یاجتماع

كاه در   يا )منطقاه  ياقتصاد هاي لیتفعا يوكار عمدتاً در مناطق خاكستر كسب یروزمره اهال یماتتصم

 .[27]شوند یاخالق و قانون وجود ندارد( اتخاذ م یزدر تما یشفاف و روشن يآن رهنمودها

 یتوكاار هادا   كساب  یااي تار را در دنكه رف ییعنوان اصول و استانداردها وكار به اخالق كسب امروزه

و معتقدند كه  دانند یاصطالح را نچسب م ینا یشمنداناز اند يا است؛ اما عده شده یفتعر [28] كنند یم

از اعاراب   یمحل یطهح یناخالق در ا ذااست ل يصرفاً معطوف به سود بنگاه اقتصاد یرانچون دغدغه مد

وكار  در كسب كه ییازآنجااند كه  یمدعمقابل محققانی نیز  درندارند.  یدو، فصل مشترك ینو ا [27]ندارد

و  ینی، ارتباط كاارآفر [29] یستن ینیكارآفر یتر از شأن اخالق مهم یزيكه مشوق آن است چ یو فرهنگ
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توأم با ظان   یدوران ینی،طالعه اخالق در حوزه مطالعات كارآفرم درمجموع .است یتحائز اهم یزاخالق ن

یان در طاول ساال   ،وجود نداشات  ینیدر ابتدا مطالعات اخالق كارآفر كه یدرحال ؛ترا داشته اس یدو ترد

 یاادي باا مشاکالت ز  این مطالعات هنوز هم گرچه . [30,31,12,5]قرارگرفته است یمطالعات یرشموردپذ

از  ؛هساتند  یمتناوع  یو عمل يبا مشکالت نظر یناندر مطالعه كارآفر یشمنداناند ییروبرو است. از سو

 ي( بارا ینانكارآفر الخصوص یوكار )عل كسبفعاالن موضوع مطالعه، اخالق است، اغلب  یوقت ریگد يسو

 یان . هماه ا [32]دانناد  یم یزرا مسئله برانگ یدارند و سؤال درباره رفتار اخالق راهمشاركت در پژوهش اك

 .كنند یتر م را تنگ ینیعرصه مطالعه اخالق در كارآفر رفته هم يمشکالت رو

 یاا و اخالق وجاود دارد   ینیكارآفر ینب یارتباط یاسؤال كه آ ینو محققان در پاسخ به ا اندیشمندان

رابطه چناان   ینندارند. تشتت آراء در ا یقبول است؛ توافق قابل ینیكارآفر همرتبط ب یاتیچه اخالق ینکها

 یابال بعضا  و در مق داناد  یما  کهس یك يو اخالق را دو رو ینیكارآفر [28] نکاتارامانو متفاوت است كه

 ییاناد؛ چراكاه از ساو    كارده  یهعشق و نفرت تشب یدو به رابطه شد یرابطه را چندوجه ینا [33]مؤلفان

اشاتغال   يهاا  و فرصات  یاد خلق محصاوالت جد  یلهوس كمکشان به توسعه جامعه به یلبه دل ینانكارآفر

وكاار و در   كساب  تیموفق سویه یك یگیرياغلب به خاطر پ دیگر، يو از سو گیرند یقرار م ینمورد تحس

موجاود   یاخالقا  يها موردانتقاد قرار دارند. پژوهش یاخالق يها مصالحه ارزش يبرا یشصورت لزوم گرا

مثبت  یکردو رو یمنف یکردرو یزبه دودسته متما یسادگ به توان یرا م ینیحوزه كارآفر یكنون یاتدر ادب

 كناد،  یما  یاابی ارز تاري  يصورت انتقاد به را ینیاخالق و كارآفر ینكه رابطه ب یاه منفیدگكرد. د یمتقس

 .[34]دو است یناز رابطه ا یديتائ يها مثبت است كه شامل قرائت یدگاهتر از د مراتب متداول به

 

 یمنف رویکرد -5

وكار  كسب "ییتز جدا"معروف  يو اخالق درواقع همان ادعا ینیكارآفر ینبه ارتباط ب یمنف رویکرد

تاز،   یان مطرح شد. مطابق ا وكار كسبدر اخالق  [35,36]فریمنتوسط  بار اول یی،و اخالق است. تز جدا

 میمتصا  یاك  X "از هم جدا دانست كه جمله  توان یم يا گونه وكار و گفتمان اخالق را به گفتمان كسب

 یچها  "اسات  یاخالقا  یمتصام  یك Y "نداشته باشد و جمله  یاخالق يمحتوا یچه "است يوكار كسب

حتی بیرون از حیطه اخالق )البته وي علیرغم فراگیري این تز . [35]اشد نداشته ب يوكار كسب يمحتوا

كار یك زمینه وجود دارد  داند و مدعی است كه همیشه براي نظریه كسب یمنادرست  آن را( وكار كسب

 لعاه مطا يوكار كسب ینهاز زم ياخالق را مجزا توان یم تز ینمطابق ا. [35]یتاً اخالقی استماهو زمینه، 

 ينماود  یقات در حق ییتز جدا. [37]كرد  اعمال يوكار كسب هاي یتسپس آن را از خارج به فعالكرد و 

و  هاا  یات واقع یاد، هسات و با  ینبا  یجادائ  یمیارزش )مناقشاه قاد  -یتدوگانه واقع تر یربناییاز مسئله ز

 . [38]فلسفه است یاي( در دنيو هنجار یفیتوص يها گزاره یاها و/ ارزش
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و اخاالق   ینینسبت به ارتباط كاارآفر  یمنف یکردوكار، رو بت به اخالق كسبنس یمنف یکردتبع رو به

 شاود  ینگااه ما   یاد اخالق باا شاك و ترد  -ینیكارآفر یرهاست كه در آن به زنج یهاتیمتشکل از توج یزن

گاردد.   یماز هام ترسا   دايو اخاالق جا   ینیتاا قلمارو كاارآفر    شاود  یمدعا تالش م ین(. در قالب ا[34]

آن را متفااوت و   يمعناا  ي،در توساعه اقتصااد   ینیكارآفر یتضمن اذعان به اهم کردیرو ینطرفداران ا

و جامعاه خاوب متارادف هام      یناناه كاه جامعاه كارآفر   یددارناد و تأك دانناد  یو خوب ما  یراز خ یزمتما

. یسات معاادل ن  یای گرا یلتلزومااً بافضا   ارآفرینیكاه كا   گاردد  یمتاذكر ما   یاز ن [7]بامول. [19]یستندن

و  یخاوب و باد، اخالقا    یوهممکن است باه شا   ینانمعتقدند كه كارآفر یکردرو ینفدار اپژوهان طر دانش

را  ینیكاارآفر  ینقش اخالق [39]یسونو ك یباعث شده تا باكل یتلق ین. هم[29]یندعمل نما یراخالقیغ

 یمات و ق یانكاال به مشتر یدخر یمتق یانعدم ب كنندگان، ینو تأم یانسخت با مشتر زنی هواسطه چان به

 يسؤال جد ینا [40]یسر. لذا جونز و اسپایننداز ابهام بب يا آن در پرده یرو نظا كنندگان ینفروش به تأم

 [11]یتركاه شاومپ   تصاویري  ."در نظر گرفت یرا اخالق ینیكارآفر توان یاصالً م یاآ "را مطرح كنند كه 

 ياسات. و  یاك شاده نزد  ارهاشا  یمنفا  یکردبه رو كند یم یمآن ترس ینگیو به داري یهسرما یاياز دن یزن

قالب  یك( در یو صنعت ي)جامعه تجار داري یهسرما یايرا انکار كرد كه دن ینا توان یمعتقد است كه نم

سااخته   ياز ماواد اقتصااد   یحائل آن، همگ طوطها و خ ستون ی،شده است؛ مبان یختهصرف ر ياقتصاد

طارح و الگاو از    یاك  یاب، ترت ین. باد شاوند  یما  یدهسانج  یصورت مال به ها یمهها و جر پاداش شوند؛ یم

 يقاو  یقادر كااف   ثروت باه  يو آرزو یداست. نو رقیب یب یروو ن یكه ازنظر سادگ گردد یخلق م ها یزهانگ

 .[11]جامعه را جذب كند یكاز افراد در  یبزرگ یتاست تا اكثر

  

 مثبت دیدگاه -6

عتقاد اسات كاه در    اسات و م  ینیاخاالق و كاارآفر   ینقائل به وجود فصال مشاترک با    یدگاهد این

اصاول و   یات شارط رعا  آن باه  یتو مشاروع  یاخالقا  يهاا  از دغدغاه  تاوان  یما  یناناه كارآفر هاي یتفعال

باه شاواهد    يضامن طارح اساتدالالت نظار     یکرد،رو ینآورد. در ا یانسخن به م یاخالق ياستانداردها

دانناد   یم يو فرد یخصوص یتیاساساً فعالرا  ینیكارآفراین رویکرد،  . طرفدارانشود یاشاره م یزن یتجرب

دساتاوردها،   یان اماا ا  شاوند؛  یتجرباه ما   یبه شکل اجتمااع  یآن الزاماً در حوزه عموم يه دستاوردهاك

 يبرارا  یاخالق يلذا در نظر گرفتن بعدو  گیرند یقرار م یاخالق یابیمورد ارز یاجتماع یرشپذ يبرمبنا

 دانناد  یما  يضرور ینی(كارآفر یاخالق يفضا) یو اجتماع يفرد ی،و عموم یمرز مشترک حوزه خصوص
[16] 

و لاذا در   دهد یدر متن جامعه رخ م ینانهاست و كنش كارآفر یاجتماع اي یدهپد ینیكارآفر ییسو از

 یکارد موضاوع، در رو  ینبا توجه به ا [14]را لحاظ كرد یدهپد ینا یبعد اجتماع یستیآن با يپرداز مفهوم

. مشخصاه  شاود  یپرداخته م ینیكارآفر یدهايو نبا یدهابه با یقاخال یارهايها و مع ارزش یهمثبت در سا
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كاه   كنناد  یما  یشانهاد اسات كاه پ   یان ا كنند یم یابیكه رابطه مذكور را مثبت ارز يمعدود يها قرائت

 . [8]متصل است  "جامعه خوب"به  يصورت ساختار به ینیكارآفر

 ینیكاارآفر ، اخاالق(  یناناه آفركار یناه )زم یناان اخاالق كارآفر باه مبااحثی همچاون     یکردرواین  در

اخاالق  ینی( و كاارآفر  يو اقتصااد  یاجتمااع  یجدرباره نتا ی)طرح سؤاالت جامعهینی و كارآفری و اجتماع

. [12]شاود   یما پرداختاه   (یناناه كارآفر يمقبول در نوآور يها و رفتارها )ارزشینانه كارآفرینی یا كارآفر

( و اخاالق  یناان بار ساطح خارد )كارآفر    ینیكاارآفر موجود درباره اتصاال اخاالق و    یاتاعظم ادب بخش

 یاخالقا  يهاا  چاالش  یکارد، رو یان متمركز است. درواقع در ا [5]اخالق(  ینانهكارآفر ینه)زم ینانكارآفر

 یان محققاان در ا . [41]گیارد  یم رارمورد تأمل ق شویم، یبا آن مواجه م ینیكه در كارآفر يفرد منحصربه

 یاخالقاا يهااا چااالش ینانااه،كارآفر ینااهانااد كااه زم گرفتااه یجااهتن گونااه یاانعموماااً ا یپژوهشاا یکااردرو

مثاال،   ي. بارا آورد یم یشپ یسؤاالت اخالق خود يخود به ینانه،دارد و اصوالً رفتار كارآفر يفرد منحصربه

 يتاا پااداش رفتارهاا    شاود  یموجاب ما   ینانهكارآفر يها بنگاه یشترحاكم بر ب یاتیو عمل یمال رهايفشا

 یناان جامعاه از كارآفر  یانتظارات اخالقا  يو جامعه به واكاو ینیكارآفرمبحث . [41]یابد یشسودآور افزا

رشاته از   یان ا هااي  یافتاه . دهاد  یقرار ما  یرا موردبررس یاجتماع یبر زندگ ینیكارآفر یرو تأث پردازد یم

باه  شاده در آن   یاده به جامعه و اقتصادِ تن ینانكه كارآفر ییرياز آن است كه درجه تغ یها حاك پژوهش

كه سطوح  یجوامع. [42]دارد  یدر جامعه موردنظر بستگ ینیكارآفر یتبه سطح مشروع آورند، یوجود م

پارداختن   يبرا ییها راه یافتن یازمندممکن است ن دهند ینسبت م ینیبه كارآفر ار یتاز مشروع يباالتر

توجاه در   قابال  یشارفت پ یارغم . عل[12]باشند  یزن شوند یمطرح م یركه ناگز یبه سؤاالت اخالق اجتماع

الزم اسات تاا    وابهام وجود دارد  ینیكارآفر ینقش اجتماع یفاما هنوز هم درباره تعر ینیمطالعه كارآفر

صاورت   یفو باازتعر  يجامعاه باازنگر   يبارا  یناناه كارآفر هااي  یات فعال یافازوده اجتمااع   در مورد ارزش

ساازي   یااده پمعتقدند كه تعریف، تادوین و  ینانه، اندیشمندان كارآفراما در حوزه سوم؛ اخالق . [43]یردگ

عمدتاً  ینانهاخالق كارآفرموجود از  یفتعارحال  یندرع. [44]ینانه آسان نیست و نخواهد بودكارآفراخالق 

 اپا  یار را ز یو اخالق یقواعد قانون ینانكارآفر یمدل وقت ینبر مدل قاعده محور هستند؛ بر طبق ا یمبتن

معتقدند  [16]یتاندرسون و اسم. [19]محکوم شود یستیغلط است و با ددهن یآنچه انجام م گذارند، یم

عباارت خواهاد باود از     ینیاخالق كارآفر یریم،در نظر بگ يفرد يها و رفتارها ارزش را یاتكه اگر اخالق

از  یناناه كارآفر یاخالقا  يفضاا  پاردازي  وم. آناان در مفها  یريمربوط به مخاطره پاذ  يها و رفتارها ارزش

اجاازه را   ینا یشده اجتماع لنز ساخته یكدارند كه  یحتصركنند و  یماستفاده  یاجتماع ساخت یدگاهد

 پاردازي  ممفهو گونه ین. در ادامه مؤلفان ایمسروكار داشته باش زمینهتا هم با عامل و هم با  دهد یبه ما م

 یاق ارت اسات از تلف عب "ینانهكارآفر"كه موضوع  یددارنددانسته و تأك یازنظر اخالق يقو يعدبُ يرا دارا

 یان حاصال از ا  ینیمؤلفاان اخاالق كاارآفر    یان . ازنظار ا یاا پو یخود و اجتماع؛ عامل و ساختار در تعامل
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مخاااطره یعناای ) فرینانااهكارآ یااتفعال یاخالقاا یتعبااارت اساات از الزامااات و مشااروع يپاارداز مفهااوم

 .[16](كردن

 

 گیرینتیجه -7

ننگاین،   هااي  وكااري نظیار حساابداري    ي كسبها هنوز هم شاهد رسواییدر نیمه دوم قرن بیستم 

هاي گازاف باراي مادیران ارشاد      زیست، محصوالت غذایی تهدیدكننده سالمتی و پاداش یطمحتخریب 

هاي كارآفرینانه، این ساؤال را مطارح كارده     نگرانی از پیامدها و نتایج اجتماعی فعالیت. لذا [36]هستیم

اسات.   مارتبط باا كاارآفرینی    یاخالقیاات چه دارد یا اینکه  كه آیا ارتباطی بین كارآفرینی و اخالق وجود

ترین دستاوردهاي آن  پاسخ به این سؤال بدنه دانشی را به وجود آورده كه این مقاله تالش داشته تا مهم

سایلوهاي   صاورت  باه معتقد است كه ادبیات پژوهشی اخاالق در كاارآفرینی    [46]را بیان كند. اسپنس 

شناسی، مطالعات مدیریت، فلسفه اخالق كااربردي،   ی همچون اقتصاد، جامعههای دانشی مستقل در رشته

ي پژوهشی فرعی این حوزه را ها حوزهاست. وي  شده پراكندهكارآفرینی، مطالعات توسعه و علوم سیاسی 

مواردي همچون ماهیت اخالقی كارآفرینی و كارآفریناان، شاواهد تجربای در ماورد ماهیات اخاالق در       

 داند. یمینان كارآفری شناس روان، هاي كوچك بنگاه

ها بیانگر آن است كه دو دیدگاه منفی و مثبات   هاي پژوهشی آن مرور ادبیات مذكور و تأمل در یافته

وكاار و اخاالق( دو حاوزه     تز جدایی كسب)منفی  به نقش بالقوه اخالق در كارآفرینی وجود دارد. دیدگاه

نگاه محدود و “این دیدگاه را  [16]درسون و اسمیتان اند.د یممذكور را داراي دو گفتمان مستقل از هم 

باا  صارفاً  دیادگاهی كااركردي اسات )   ماذكور  دیدگاه  ،مؤلفاناین  ازنظرنامند.  می "باریك به كارآفرینی

هااي اجتمااعی در    هاي كلیدي را كه كیفیت كه نقش( كاركردها و دستاوردهاي كارآفرینی سروكار دارد

. گیارد  دارناد، نادیاده مای    دهنده كارآفرینی هستند( به عهاده  )كه در عمل شکلها و نهادها  تولید ارزش

پژوهشای كاارآفرینی    توجه به این نکته الزم است كه انکار رابطه باین اخاالق و كاارآفرینی باا ادبیاات     

 .[34] نیز ناسازگار است (و احتماالً شواهد پژوهشی) اجتماعی

یاات كاارآفرینی و اینکاه در اقتصااد خارد نئوكالسایك       هاي اقتصادي بار ادب  با توجه به غلبه نظریه

تاوان خردمایاه رویکارد منفای باه ارتبااط        . مای [14]متعارف، كارآفرین یك حداكثر ساز عقالئی اسات 

كارآفرینی و اخالق را همان فرض معروف اقتصاددانان كالسیك دانست كه عمالً همه رفتارهااي آدمای،   

ها، كنشگران اقتصادي كامالً  شوند؛ چراكه انسان انگیخته میی، صرفاً توسط نفع شخصی دوست نوعشامل 

بار   [47]دهند فایده انجام می-ي تحلیل خشك هزینهبرمبناهاي خود را صرفاً  عقالئی هستند كه انتخاب

همین اساس هنوز در ادبیات متعارف كارآفرینی، این فارض غالاب وجاود دارد كاه كارآفریناان تقریبااً       
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با چنین تلقی از انگیزه كارآفرینان بدیهی است كه  .[48]شوند شخصی انگیخته میوسیله نفع  به منحصراً

 جایی براي اخالق وجود نخواهد داشت.

اي ازجمله داشتن قلمرو  اندیشمندان از گذشته براي انگیزه كارآفرینان طیفی وسیع و بسیار پیچیده

. [40]شامردند   فردي را برمای  خصوصی، به نمایش گذاشتن برتري و لذت بردن از عملی كردن خالقیت

دهاد كاه كارآفریناان صارفاً افاراد       نشاان مای   وضوح بههاي كارآفرینان نیز  انگیزه دربارهپژوهش تجربی 

هااي اقتصاادي و    و انگیازه  نظریاه اقتصااد خارد نیساتند     مورداشااره ي حاداكثر كنناده ساود    بعاد  تك

عقالئای باشاند،    كاه  آنكاه افاراد بیشاتر از     اناد  . اقتصاددانان رفتاري نیز دریافته[15]غیراقتصادي دارند

و ناه  )یاا اخالقای    دوساتانه  ناوع دهد كه افاراد باا اهاداف     . شواهد بسیاري نشان می[48]اخالقی هستند

ها و شواهد پژوهشی زیادي را  مثال [33]. آمیتا اتزیونی[33]كنند  فایده( عمل می-ي تحلیل هزینهبرمبنا

انی دو منشاأ متفااوت دارد: پیگیاري نفاع شخصای و تعهادات       كند كه كانش انسا   ذكر كرده و ادعا می

اخالقی. بر همین اساس بسیاري از تصمیمات انسانی بر مالحظاات اخالقای/ عااطفی و همچناین نفاع      

باراي درک  . لاذا  [39]شوند ي این عوامل انگیخته میهردوشخصی اقتصادي عقالئی است و افراد توسط 

 .[32,7]نیز اشاره كرداجتماعی زمینه اهمیت بایستی به  فرینیتري از معناي زیربنایی كارآ دید وسیع

نظار از زاویاه تحلیال     نیز در تفسیر خود از ابعاد اخالقی كارآفرینی تأكید دارد كه صرف [49]دانهام 

او ادعااي اینکاه    ازنظار لنز كالن، متوسط یا خرد(، كارآفرینی، سراسر مملو از دغدغاه اخالقای اسات.    )

عالیتی اخالقی است با ادعاي اینکه كارآفرینی ذاتاً فرایند خیر است یا هماه كارآفریناان   كارآفرینی ذاتاً ف

هااي اخالقای ذاتاای    ذاتااً عاامالن اخالقای خاوب هساتند، منافاات دارد. كاارآفرینی در داشاتن جنباه         

اماا   ؛هاي انسانی پیچیده با درجات متفاوتی ابعاد اخالقی دارناد  نیست؛ چراكه اكثر فعالیت فرد منحصربه

اخالقای غنای، پیچیاده و     ازنظار نتایج اخالقی فعالیت كارآفرینانه از اهمیات زیاادي برخاوردار باوده و     

 .[49]هستند فرد منحصربه

دیدگاهی ساخت گرایانه و تفسیرگرایانه  درواقعدیدگاه مثبت به فضاي مشترک كارآفرینی و اخالق، 

باید / الزام "در كارآفرینی یك د این است كه است. آنچه طرفداران رویکرد مثبت در پی اثبات آن هستن

باودن  اخالقی بیانی است مبنی بر ضرورت  درواقع. شاید بتوان ادعا كرد كه این امر وجود دارد "اخالقی 

و  معتبار كاارآفرینی  رسد مؤلفان از مفهومی تحت عناوان   ی بودن ابزار. به نظر میبااخالق توأمان ،هدافا

هاي اجتماعی باه اعماال كارآفریناناه مشاروعیت      سازهپردازي آن  مفهومكنند كه در  مشروع صحبت می

 در ارتبااط ها بایستی كارآفرینی، رفتار. در چنین نگاهی به [16]كنند بخشیده یا آن را نامشروع تلقی می

تاوان   درمجموع می .[50]ند راستا شو ، تنظیم و همموجود در تاروپود آناجتماعی و نهادي هاي  زمینهبا 

پاردازي ایان ساازه     ادعاي رویکرد مثبت، در حوزه مطالعاتی اخالق كارآفرینانه نیازمند مفهاوم ه گفت ك

 كفایت صورت نگرفته است. قدر بهاست كه تاكنون 
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 چکیده 

است بدین منظور در این  شده انجامطم تورم و نرخ ارز در داخل و خارج مطالعات كمی در زمینه تال

هاي ساالنه دو شاخص تورم و نرخ ارز و تعیین میزان همبستگی شرطی پویا ایان  تحقیق با بررسی داده

افزارهااي  باا اساتفاده از نارم    1395تاا   1357دو شاخص بر قیمت مسکن در ایران در طی دوره زمانی 

هر دو شاخص تورم و  69و  68هاي سل انجام شد. نتایج این تحقیق نشان داد در طی سالو اك 8 یویوزا

اناد و همچناین میاانگین    درصد( را با قیمات مساکن داشاته    90 نرخ ارز بیشترین همبستگی )بیش از

درصد و میانگین همبستگی شرطی بین قیمت مساکن   69همبستگی شرطی بین قیمت مسکن و تورم 

 صد شد.در 54و نرخ ارز 

 

 هاکلیدواژه

 .تورم، قیمت مسکن، همبستگی شرطی پویا و نرخ ارز

 

 مقدمه -1

ها همواره جزو كشاورهاي   دهد كه ایران طی این سال هاي اخیر نشان می بررسی كمی تورم در سال

تأثیرپاذیري   ،اي كه در این میان اهمیت زیاادي دارد  ترین نرخ تورم در جهان بوده است. نکته داراي باال

كاالیی كه  عنوان بهناشی از آن است. مسکن  ینانینا اطمافراد جامعه از تورم و  یازموردنكاالهاي اساسی 

یکی از نیازهاي اساسی و اولیه بشر است، اهمیت زیاادي دارد. در شارایط تاورمی، ویژگای      كننده ینتأم

براین در ایان مطالعاه   كناد؛ بناا   اي بودن مسکن اهمیت دوچندان پیدا می ذخیره ارزش و كاالي سرمایه

و  ینتار  مهام سعی بر این است رابطه بین تورم و بازار مسکن بررسی و تحلیل شود. خرید خانه یکای از  

 جهات یاك دارایای    عنوان به كه یهنگاممعامالت در طول عمر هر شخص است خرید مسکن  ینتر گران

خاارجی در داخال    يكاال یك رسد همچنین قیمتخطرناک به نظر می كامالًباشد  گذاري یهسرما صرفاً

mailto:m.tajdini@cbi.ir
mailto:m.tajdini@cbi.ir
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اگار   قاعاده  یان ااسات. طباق    آن كشاور در مبدأ و همچناین نارخ ارز    آن كاالكشور، وابسته به قیمت 

ارز، یکساان خواهاد     باه قیمات  با توجه  جا همهدر  كاال یك قیمتمبادله، ناچیز باشد،  یجنب هاي ینههز

نارخ تاورم در    اوالًاماا   .ارز در داخل و خارج یکسان خواهد بود یك قدرت خرید یدئالابود و در شرایط 

شاود لاذا در ایان    منطبق بر تغییرات تورم تعدیل نمای  یقاًدقنرخ ارز  یاًنثاهمه كشورها یکسان نیست و 

تحقیق عالوه بر بررسی همبساتگی شارطی پویاا باین متغیار تاورم سااالنه و قیمات سااالنه مساکن،           

و تحلیال قارار    یموردبررسا همبستگی شرطی پویا بین متغیر نرخ ارز ساالنه و قیمت ساالنه مسکن نیز 

 گرفت.

 

 قیقپیشینه تح -2

( با بررسی همبستگی مشاروط پویاا قیمات ساهام و تاورم در      2017نیکوال آتناكاكیسا و همکاران )

، 1860، 1840 يهاا  ساال در  هاا  یهمبساتگ نشان دادند كاه   2015-1791در طول دوره  متحده یاالتا

 منفی است.  هاي دیگرمثبت و در زمان یتوجه قابل طور به 2011و  1930

باراي تحلیال    GARCHهااي چناد متغیاره    ( باا بررسای مادل   2017) دئی و سامپاس یاسشوباس

دهاد كاه هجیناگ    نشاان مای   هاا  آنارتباطات پویا بین بازده قیمت طال و سهام استفاده كردناد نتاایج   

یك دارایی امن در طی بحران ماالی   عنوان بهباشد و  مؤثردر مقابل قیمت سهام  تواند یمپرتفوي با طال 

 گاذار  یهسارما هاا نشاان داد كاه    عمال كناد. همچناین نتاایج آن     2009تا  2007 يها سالجهانی بین 

هاي قابل تحقیق خود را در طال در یاك مجموعاه   درصد از پرتفوي دارایی 30محتاطانه نباید بیشتر از 

درصد از جمعیات هناوز دسترسای باه      41در هند حدود  كه یناطال / سهام اختصاص دهد. با توجه به 

، براي پیدا كردن وزن نمونه دلخواه اند شدهمحروم  مند بهرههاي از سپرده رو ینازاو خدمات بانکی ندارند 

( وابستگی تالطم بازده سهام و قیمات  2017نیست. الکسانر باس ) آور شگفتدرصد، بسیار  30طالي تا 

 01.01.2003هفتگی براي دوره زماانی   يها دادهجهانی نفت در كشور روسیه بررسی كرد. با استفاده از 

نفات در دالر آمریکاا، عادم     هااي  یمتقكه با توجه به  دهد یم، نتایج این مطالعه نشان 01.05.2017تا 

یاك نتیجاه از    عناوان  باه مثبتی و آماري بر باازده ساهام دارد. همچناین     یرتأثهاي نفت قطعیت قیمت

بازده قیمت سهام "تحقیق، به این نتیجه رسید كه در مورد روسیه، عدم اطمینان قیمت نفت در معادله 

شاود. انگلناد و   هااي مثبات قیمات نفات مای     منجر به افزایش پاسخ مثبت بازده سهام به شاوک  "نفت

دهاد موقعیات   ( در كشورهایی كه وام مسکن حجم عمده از قیمت خانه را تشکیل مای 2002همکاران )

ریب نوساان قیمات   گیرد ضهاي وام مسکن میدر قالب بدهی طورمعمول بهبسیار زیادي كه یك خانوار 

هاي زیادي را براي خانوارهاایی كاه   ، نیز هزینهحال ینباادهد. مسکن، خانه را در ترازنامه آن افزایش می

 .[1]دهندكنند، تشکیل میاجاره می

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%DB%8C%D9%85%D8%AA
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA_%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF
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بر رابطه نارخ بهاره واقعای     2007بحران مالی سال  یرتأث( با بررسی 2014و همکاران ) بونسیا-چین

 هاا  یافتاه نه با استفاده از روش مبتنی بر همبستگی مشروط پویا پرداختند وام مسکن و قیمت واقعی خا

 .[2]دارد ها نشان داد كه سیاست پولی مبتنی بر نرخ بهره نقش مهمی در بازار مسکن آن

( با بررسی سه بازار فعلی نفت، آتی نفت و باازار ساهام انارژي در طاول     2017) لیپینگ و همکاران

و مقایسه،  DCC GARCHدر كشور چین با استفاده از مدل  2016ژانویه  21تا  2004اوت  26دوره از 

نشان دادند كه همبستگی میان این سه بازار در چین كمتر از  متحده یاالتاآن با بازارهاي مربوطه را در 

با توجه به شکست ساختاري در سري زمانی و همبساتگی زیااد قبال از بحاران      یاًثاناست  متحده یاالتا

نتایج همچنین نشان داد اثارات در باازار نقاد و آتای نفات       ثالثاًكاهش آن در زمان بحران مالی  مالی و

یوشیکو . [6] وجود دارد نفتاز بازار سهام انرژي به بازار آینده  طرفه یكتنها اثر  كه یدرحالمتقابل است 

آسایا همانناد ژاپان،    ( با بررسی همبستگی بازار سهام و اوراق قرضه شارق  2017تسیوكادا و همکاران )

امریکاا باا اساتفاده از مادل همبساتگی       متحاده  یاالتابا بازار سهام و اوراق قرضه  كنگ هنگسنگاپور و 

داراي همبستگی باالیی با بازارهاي  كنگ هنگو  سنگاپورشرطی پویا به این نتیجه رسیدند كه بازارهاي 

اندكی بر بازارهاي آسایاي شارقی    یراتتأثاپن بازار ژ خاص بازار امریکا دارند و همچنین طور بهجهانی و 

 .[7] ددا
 

 شناسی تحقیقروش -3

 های پژوهشها و الگو. متغیر3-1

 ، هموارسازی نمایی(EWMA) ییمدل میانگین متحرک نما

هااي یاك ساري زماانی     مدل هموارسازي نمایی با دادن وزن هندسی كاهشی به مشاهدات یا وقفاه 

   شود.ر و وزن كمتري به اطالعات قدیمی داده میوزن بیشتري به اطالعات جدیدت

(1)                                                                           
2 2 2

1 1(1 )t t tR       

بینی نوسانات و تالطم باازده  سنجی براي تخمین و پیشناهمسانی واریانس شرطی ابزار اقتصاد مدل

 گیرد.قرار می یموردبررس ARCHهاي ها مدلدارایی

 

 GARCHمدل 

مرتبااه  pكااه در آن  GARCH(p, qماادل )
2

1t  
2

1t 

2

1t   σ 2 {\displaystyle ~\sigma 

یاا جازء اخاالل روز     ϵ 2 {\displaystyle ~\epsilon ^{2}}εt-1 مرتباه  q{{یا واریانس روز قبل و 2}^

 .دهد یقبل را، در این مدل نشان م



     531    صنعت و دانشگاه میان رشتگی، ارتباط -هفتم بخش 

(2)                                                                 
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 کوواریانس شرطی

 (CCCروش همبستگی شرطی ثابت )

 .كنیم یه مبا استفاده از مدل گارچ محاسب را هادر ابتدا واریانس شرطی دارایی

هاا و ساپس   بار انحاراف معیاار شارطی آن     هاا  ییبا تقسیم بازده دارا ها ییاستاندارد كردن بازده دارا

 استانداردشدههاي با استفاده از بازده ها ییمحاسبه ضریب همبستگی شرطی ثابت بین دارا

(3)                                                                                             
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 (DCCروش همبستگی شرطی ثابت )

 .كنیم یها با استفاده از مدل گارچ محاسبه مدر ابتدا واریانس شرطی دارایی

هاا و ساپس   بار انحاراف معیاار شارطی آن     هاا  ییبا تقسیم بازده دارا ها ییدارااستاندارد كردن بازده 

 اساتفاده و باا   استانداردشدههاي با استفاده از بازده ها ییدارای شرطی پویا بین محاسبه ضریب همبستگ

 از فرمول زیر

(4)                                                                                  
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متحرک نمایی یا مدل گاارچ اساتفاده    توان از روشمی qij,t+1براي محاسبه كوواریانس شرطی پویا

 كرد.

(5)                                                             
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 با تابع هدف زیر استفاده كرد. MLEاز روش  توان یمهمچنین براي یافتن ضرایب 

(6)                                             
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 شود.كه ضریب همبستگی شرطی پویا استفاده از فرمول زیر محاسبه می
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(7)                                                                                        
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 قلمرو و جامعه آماری تحقیق:

 است. 1395تا  1357زمانی بازه زمانی این تحقیق از  ازنظرام تحقیق: هاي زمانی انجالف ( دوره

 مکانی به قیمت مسکن در شهر تهران پرداخته است. ازنظرب ( مکان تحقیق: 

 ج( جامعه آماري

جامعه آماري این تحقیق شامل میانگین قیمت مسکن در شهر تهران نارخ تاورم سااالنه و نارخ ارز     

 مركزي بود. توسط بانك شده ارائهساالنه 

 

 های گردآوری و تحلیل اطالعات:روش -3-2

و براي تحلیال   آوري آمار و اطالعات ابزار اینترنت )سایت رسمی بانك مركزي( بوده استابزار جمع

 استفاده شد. 8 یویوزافزار اكسل و اها از نرمداده

 

 هایافته -4

 49باه میازان    1374ربوط به سال است بیشترین تورم م شده دادهنشان  1كه در جدول  طور همان

ساال   39درصاد و همچناین میاانگین تاورم در      9/6به میازان   1364درصد و كمترین مربوط به سال 

 درصد بود. 19گذشته 

درصاد و   45باه میازان    1391مربوط باه ساال    بیشترین افزایش ارزش نرخ ارز در برابر ریال ایران

درصد و همچنین میانگین افزایش ارزش نرخ  -6میزان به  1379كمترین ارزش نرخ ارز مربوط به سال 

 درصد بود. 5/15سال گذشته  39ارز در سال در 

درصاد و   65باه میازان    1375همچنین بیشترین افزایش قیمت مسکن در ایران مرباوط باه ساال    

و همچنین میانگین افازایش ارزش نارخ ارز    -13به میزان  1358كمترین قیمت مسکن مربوط به سال 

 درصد بود. 8/14سال گذشته  39ال در در س
 

 بازده متغیرهاي اقتصادي هاي آماريداده   1جدول 

 انحراف معیار میانه بازده میانگین بازده كمترین بیشترین هاتعداد داده نام متغیر اقتصادي

 088/0 177/0 19/0 069/0 49/0 39 نرخ تورم

 151/0 096/0 155/0 -06/0 45/0 39 نرخ ارز

 134/0 148/0 168/0 -125/0 65/0 39 مسکنقیمت 
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مشخص شد كه میانگین همبستگی شرطی پویا بین نرخ تو  2هاي جدول همچنین با توجه به یافته

درصد بود و میانگین همبستگی شارطی پویاا باین نارخ ارز باا قیمات        69رم با قیمت مسکن در ایران 

 درصد بود. 54مسکن در ایران 

 
 هاي تورم و نرخ ارزپویا بین قیمت مسکن و شاخص همبستگی شرطی   2جدول 

 یرشرطیغ ضریب همبستگی نام شاخص
 شرطی ثابت همبستگی

ccc 
λ 

 میانگین ساالنه همبستگی شرطی پویا

DCC 

 69/0 8/0 32/0 16/0 نرخ تورم

 54/0 85/0 27/0 -19/0 نرخ ارز

 

ی پویا بین شاخص تاورم و  است بیشترین همبستگی شرط شده دادهنشان  1كه در شکل  طور همان

درصاد باود همچناین كمتارین      93از  بیشتر 1368و  1369 يها سالقیمت مسکن در ایران مربوط به 

باه میازان    1387 يها سالهمبستگی شرطی پویا بین شاخص تورم و قیمت مسکن در ایران مربوط به 

 درصد بود. 56

همبساتگی شارطی پویاا باین      اسات بیشاترین   شاده  دادهنشان  2 كه در شکل طور همانهمچنین 

درصاد باود    93از  بیشاتر  1368و  1369 يهاا  سالشاخص نرخ ارز و قیمت مسکن در ایران مربوط به 

همچنین كمترین همبستگی شرطی پویا بین شااخص نارخ ارز و قیمات مساکن در ایاران مرباوط باه        

 درصد بود. 35به میزان حدود  1391تا  1388 يها سال

 

 
 ی پویا بین قیمت مسکن و تورمهمبستگی شرط   1شکل 
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 همبستگی شرطی پویا بین قیمت مسکن و نرخ ارز   2شکل 

 

 گیری نتیجه -5

هاي ساالنه دو شاخص تورم و نرخ ارز و تعیین میازان همبساتگی   بررسی داده ،در این تحقیق هدف

 1395 تاا  1357شرطی پویا این دو شاخص بار قیمات سااالنه مساکن در ایاران در طای دوره زماانی        

منظور بررسی میزان تغییرات قیمت ساالنه مسکن توسط دو متغیر اساسی اقتصااد كاالن باود. باراي      به

 يها سالو اكسل استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد در طی  8 یویوزا يافزارها نرمها از تحلیل داده

را باا قیمات مساکن     درصاد  90هر دو شاخص تورم و نرخ ارز بیشترین همبساتگی، بایش از    69و  68

جهتی كامل قیمت مسکن با متغیرهاي شاخص تورم و نارخ ارز  هم دهنده نشان مسئلهاند كه این داشته

درصاد و   69ها است؛ و همچنین میانگین همبستگی شرطی پویا بین قیمت مسکن و تاورم  در این سال

همبستگی كامل یاا   عتاًیطبدرصد شد.  54میانگین همبستگی شرطی پویا بین قیمت مسکن و نرخ ارز 

و انفجاري قیمت  ازحد یشبباعث عدم ركود و یا افزایش  هرسالافزایش متوازن قیمت مسکن و تورم در 

 ها خواهد شد.مسکن در بعضی از سال
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 چکیده

هاي صنایع بانك، سایمان،  هدف این پژوهش تعیین ریسك سیستماتیك یا بتاي هر یك از شاخص

قناد،   جاز  باه ، خودرو، قناد و شاکر، غاذایی    معادن یرساشیمیایی،  آالت، موادهاي نفتی، ماشینفراورده

، با اساتفاده از  30/02/1396تا  05/01/1391هاي فلزي در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی كانی

هاي غیرخطی ماركف سوئیچینگ همیلتون براي تعیین میزان پایداري دو رژیام پار تالطام و كام     مدل

ها بود. نتایج ایان تحقیاق   ن رفتار ریسك سیستماتیك در هر یك از این شاخصتالطم و همچنین تبیی

شاخص خودرو بتا بیشتر همراه با تالطم بیشتر است. همچنین  جز بهها نشان داد در تمامی این شاخص

هااي نفتای،   هاي باناك، فاراورده  شاخص پرتالطمهاي نتایج این تحقیق نشان داد آلفاي جنسن در رژیم

هااي نفتای،   هاي فاراورده هاي كم تالطم شاخصو خودرو همچنین در رژیم معادن یرساایی، مواد شیمی

بیشترین آلفاي جنسان مرباوط باه شااخص قناد و شاکر در رژیام         و خودرو معنادار نشد. معادن یرسا

باا   0026/0 پارتالطم درصد و سپس شااخص سایمان در رژیام     -26با بتاي منفی  0052/0با  پرتالطم

هاي كم از رژیم كدام یچهد بود. همچنین نتایج این مطالعه نشان داد كه آلفاي جنسن در درص 56بتاي 

 و خودرو معنادار نشد. معادن یرسا ،هاي نفتیهاي فراوردهتالطم و پرتالطم در شاخص
 

 هاواژهکلید

 آلفاي جنسن، مدل كپ ام و مدل ماركف سوئیچینگ.
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 مقدمه -1

ندارد. بنابراین  فاوت، متغیر است و روند ثابت و یکنواختی را به همراههاي متها در دورهبازده دارایی

و  ییرپاذیري تغ، جزء الینفك بازدهی سهام در طای زماان اسات و باا توجاه باه       ییرپذیريتغنوسانات و 

آتای ساهام،    يهاا  باازده نیساتند. عادم اطمیناان نسابت باه       یناان اطم قابال نوسان، بازده دوره آتی نیز 

گاذار همیشاه باه دنباال كااهش ریساك و افازایش        نماید. سرمایهبا ریسك همراه میگذاري را  سرمایه

ماورد   نارخ باازده  و  ریسكاي، ارتباط بین  هاي سرمایه گذاري دارایی اطمینان بازدهی است. مدل قیمت

گذاري  و در رابطه با قیمت متنوع سبد سهامدهد، اگر این دارایی در یك  را توضیح می داراییانتظار یك 

گذاران در تبیین ریسك  هایی كه به سرمایه باشد. یکی از روش شده استفاده، همراه با ریسك اوراق بهادار

اي اسات. تبیاین    هاي سارمایه  گذاري دارایی كند، استفاده از مدل قیمت كمك می گذاري سرمایهو بازده 

هاي اخیر باه  موضوعی است كه طی دهه يا یهسرما هاي ییدارا گذاري یمتقبازده و   ارتباط بین ریسك،

الگوهااي متفااوتی جهات بررسای       سرمایه تبدیل گردیده است. در ادبیات مالی، يبازارهاپارادایم غالب 

 اي یهسارما  هااي  یای دارا گاذاري  یمتقمدل   است. یکی از این الگوها، شده ارائهرابطه بین ریسك و بازده 

 .است

معرفی گردیاد. در مادل شاارپ كاه مادل اساتاندارد        1960در سال  ویلیام شارپاین مدل توسط 

گاذاري   سارمایه  پرتفاوي بر  ریسك سیستماتیكشود، اثر  اي نامیده می هاي سرمایه گذاري دارایی قیمت

شاود،   تحلیل رگرسیونی بازده پرتفوي و بازده پرتفوي مبناا محاسابه مای    یلهوس به، كه ضریب بتاتوسط 

ریساك  كناد تاا    كماك مای   اي هااي سارمایه   دارایای  گاذاري  یمات قگیارد. مادل    مورد ارزیابی قرار می

سهام مورد انتظار، محاسبه شود. نقطه آغاز این مدل، نرخ بازده بدون ریساك   نرخ بازدهو  گذاري سرمایه

گذاران باه دلیال پاذیرش ریساك بیشاتر انتظاار آن را        شود، كه سرمایه است و به نرخ پاداش اضافه می

درجاه   درواقاع مرباوط باه ساهام اسات، كاه       ریساك سیساتماتیك   گیري واحد اندازه؛ ضریب بتادارند. 

كند)شاارپ،   گیاري مای   حساسیت تغییرپذیري بازده هر سهم را نسبت به تغییرپذیري بازده بازار، اندازه

گاذاري دارایای   متغیرهاي غیر بتا باعث عدم اعتبار یك عامل واحاد شاد مادل قیمات    اهمیت  .(1964

در طای چناد دهاه     سرمایه. عالوه بر چنین مشکالتی، ضعف فرض پایداري و ایساتایی ریساك را دارد،  

ام ایساتا نیسات؛ و همچناین نتاایج     گذشته، تعدادي زیادي از مطالعات تجربی نشان داد عملکارد كاپ  

دهد كه ممکن است بتا در طول زمان تغییر كند از قبیل )فبیسی و فرنساس،  نشان میمطالعات زیادي 

دانناد  ( و بعضی آن را به برخی عوامل برون زا اقتصاد كالن مرتبط مای 1984( و )بوس و نیوبلد، 1978

( . گارایش بازارهااي ماالی باه     2001( و )هاروي، 1998( و )فاف و بروكس، 1996)جاناگانسن و وانگ، 

تواناد منجار باه     شاود، مای   گذاران ایجااد مای   تغییر در رفتار سرمایه یجهدرنتیر وضعیت ناگهانی كه تغی

هاي مختلف قیمات و باازده در ایان بازارهاا شاود. چناین تغییارات آشاکاري در فرآیناد           پیدایش رژیم

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D8%AE_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%AF_%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%86%D9%88%D8%B9%E2%80%8C%D8%A8%D8%AE%D8%B4%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82_%D8%A8%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D9%85_%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%BE
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A8%D8%AF_%D8%B3%D9%87%D8%A7%D9%85
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8_%D8%A8%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9_%D9%85%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%B1%D8%AE_%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%AF%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B6%D8%B1%DB%8C%D8%A8_%D8%A8%D8%AA%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF_%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B2%D9%87%E2%80%8C%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%DB%8C%D8%B3%DA%A9_%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AA%DB%8C%DA%A9


538        هاي كنفرانس مجموعه مقاالت و سخنرانی 

در هااي ماالی و یاا تغییارات اساسای       وقایعی همچون جنگ، بحاران  یجهدرنتتواند  هاي زمانی می سري

میاان ریساك و    تر یقدقهاي پولی و مالی ایجاد شود. در این مقاله براي تبیین و توضیح ارتباط  سیاست

هااي روزاناه در صانایع     هااي مختلاف در داده   بازده از مدل چرخش رژیم ماركوف و رفتار چرخش رژیم

قند و شاکر، غاذایی    ، خودرو،معادن یرساآالت، مواد شیمیایی، هاي نفتی، ماشینبانك، سیمان، فراورده

 هاي فلزي در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد.قند، كانی جز به

 

 پیشینه تحقیق -2

ام ایستا، نیست؛ در طی چند دهه گذشته، تعدادي زیادي از مطالعات تجربی نشان داد عملکرد كپ

كند از قبیل  دهد كه ممکن است بتا در طول زمان تغییرو همچنین نتایج مطالعات زیادي نشان می

(، پتکوا و ژانگ، 2001(، لت اوا و التویگسون )1999(، فرسون و هاروي) 1996جاناگانسن و وانگ )

 (.2006(و لولن و نیگل )2001هاروي )(، 2006(؛ آروموف و كوردیا )2005)

.[12, 16, 18, 22, 4,15 19]  

هاي اقتصادي در طاول زماان   به عقیده همیلتون رفتار بسیاري از متغیر (1989به عقیده همیلتون)

كایم و نلساون    [14].شاود  در مواجه با رویدادهاي مختلف دساتخوش تغییارات اساسای و بنیاادي مای     

براي هر متغیار كاالن اقتصاادي و     یباًتقرمعتقد بودند كه مشاهده چنین رفتاري در بلندمدت  .(1999)

هاي انتخاب پرتفوي در یك دارایی برتري استراتژي (2006امنن و ورهوفن )[17]. است یرپذ امکانمالی 

باراي تخصایص    مورداساتفاده با استفاده از مدل ماركف سوئیچینگ بجاي استفاده از مدل تغییر رژیام  

(، نشان دادند، آنها برتري عملکرد تغییر رژیم مااركف  2002ها بین كشورها توسط آنگ و بکرت )دارایی

( نشان دادند كه عملکرد 2010گایدولین و ریا ) [1].هاي ایستا نشان دادندسوئیچینگ را نسبت به مدل

استفاده از مدل تغییر رژیم ماركف سوئیچینگ در تعیین مرز كارایی ماركویتز و تعیین رابطاه ریساك و   

( نشاان دادناد كاه یاك اساتراتژي      2011بولیاا و همکااران )  [13]. هاي ایساتا اسات  بازده باالتر از مدل

دهاد. از  هاي روزانه، میزان مواجهه بازار را با نوساانات كااهش مای   ادهسوئیچینگ ماركف با استفاده از د

كناد، باا اساتفاده از    ها تکیه مای هاي سوئیچ رژیم به شدت بر روي برآورد رژیمآنجایی كه عملکرد مدل

ها نشان دادناد كاه   كند، همچنین آنهاي اشتباه را به یك روز محدود میبازده روزانه تاثیر برآورد رژیم

. ساایر   [5]فاده از مدل تغییر رژیم ماركف سوئیچینگ از یك استراتژي خرید و نگهداري برتر اسات است

( برتري مدل تغییر رژیام  2012تیممن ) ( و آنگ و2012مطالعات دیگر نیز از قبیل گاودیلن و تیممن )

  . [3]هاي ایستا را نشان دادندماركف سوئیچینگ در مقایسه با مدل
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 قروش شناسی تحقی -3

 پژوهش یالگوهاو  یرهامتغ -3-1

   های گردآوری اطالعات:روش

هاا و باازار باورس    اي است كه با مراجعه به كتابخانهآوري آمار و اطالعات روش كتابخانهروش جمع

آوري آمار و اطالعات ابزار كامپیوتر، اینترنت و ابزار تحلیل محتوا بوده اسات.  تهیه شده است. ابزار جمع

و  آورده عملها و مطالعاتی كه دیگران در این زمینه به ها، آثار، كارو بررسی محتواي كتابیعنی مطالعه 

در تهیاه آماار و اطالعاات تاالش شاده، دو اصال        یتدرنهاباشد.  مؤثرتواند براي این تحقیق مفید و می

 .اساسی و مهم در كار تحقیق رعایت گردد

 تفاده شد.اس 8ایویوز  افزار نرماز  ها دادهبراي تحلیل 
 

 قلمرو تحقیق -3-2

 زمانی یها دورهالف ( 

هااي روزاناه ساهام باورس اوراق بهاادار تهاران باراي باازه زماانی          زماانی روناد حركات داده    ازنظر

  بود. 30/02/1396تا  05/01/1391

 

 ب( جامعه آماری

اوراق  در باورس  شاده  یرفتاه پذهااي  هاي قیمت روزانه تمامی شاركت جامعه آماري این تحقیق داده

، آالت ینماشا هاي نفتای،  شاخص صنایع مختلف شامل بانك، سیمان، فرآورده 10بهادار تهران در قالب 

 درمجماوع هاي فلزي باود كاه   قند و كانی جز بهمواد شیمیایی، سایر معادن، خودرو، قند و شکر، غذایی 

 داده بود. 12460تعداد 

کرد جنسان یاا باه اعتباار گذشاته آلفاا(       آلفاي جنسن: در زمینه مالی، آلفاي جنسن )شاخص عمل
تعیین بازده غیرعادي باالتر از بازده مورد انتظار نظري یك ورقه بهادار یاا پرتفولیاویی از اوراق    منظور به

تواند هر دارایی مثل ساهام، اوراق قرضاه یاا اوراق مشاتقه باشاد.       شود. اوراق بهادار می بهاداراستفاده می

بینی  ( پیشCAPMاي ) هاي سرمایه گذاري داراییازار، اغلب مدل قیمتبازده تئوریك توسط یك مدل ب
با ریسك یك دارایی  شده یلتعدبینی مناسب بازده  پیش منظور بههاي آماري  شود. مدل بازار از روش می

كند. در این مطالعه با توجاه   یك ضریب استفاده می عنوان بهاز بتا  CAPMكند. براي نمونه  استفاده می
(، 1981(، چان ) 1977(، فاابزیگی و فرانسایس )  1971لاوي )  (،1971لعات افرادي مثال بلاوم )  به مطا

( نشاان دادناد كاه بتاا     2003( و هاوناگ) 1995(، فرسون و كوجیئاك) 1993، 1991فرسون و هاروي )



540        هاي كنفرانس مجموعه مقاالت و سخنرانی 

(. بدین منظور در این مطالعاه  Huang ،2003خطی تمایل به تعدیل زمان ) CAPMتخمین زده شده در 
 تر بتا و الفاي جنسن هر شاخص استفاده شد.ر رژیم ماركف سوئیچینگ براي تخمین دقیقاز مدل تغیی
 .دهد یمنشان  پرتالطمآلفاي جنسن رژیم  2آلفاي جنسن رژیم كم تالطم و فرمول  1فرمول 

 

(1)                                                                  ,1 .10 ( ) .( )T j i f i M f tif S R R R R           

 اگر در رژیم دو باشیم و

(2)                                                               ,2 ,21 ( ) .( )T i i f i M f tif S R R R R           
 

 هایافته -4
است بیشترین میانگین بازده روزاناه مرباوط باه شااخص      شده دادهنشان  1كه در جدول  طور همان

باود.   000545/0روزانه مرباوط باه شااخص باناك باا       و كمترین میانگین بازده 0021/0سایر معادن با 
و كمتارین   56/0همچنین بیشترین بازده در طی دوره زمانی تحقیق مربوط به شاخص سایر معاادن باا   

بود. همچنین بیشترین انحاراف معیاار    0/-62هاي نفتی با بازده در طی دوره مربوط به شاخص فرآورده
غیرشارطی   یاار انحاراف مع و كمترین  028/0انحراف معیار  با معادن یرساشرطی مربوط به شاخص غیر

 بود. 0096/0با انحراف معیار  مربوط به شاخص سیمان

باه  تر یا منفی LOG(SIGMA)است هر چه عدد  شده دادهنشان  2جدول  5كه در ستون  طور همان
 دهنده نشانباشد  تر بزرگرژیم كم تالطم است و هر مقدار عدد  دهنده نشانباشد  تر كوچكبهتر  یعبارت

 است.  شده دادهنیز میزان زمان یا ماندگاري رژیم نشان  2جدول  6است. در ستون  پرتالطموجود رژیم 
رژیم  ،سایر معادن و خودرو ،ها از قبیل بانككه در بعضی شاخص 1رژیم  10تا  1هاي در شکل

آالت، مواد فتی، ماشینهاي نهاي سیمان، فرآوردهها از قبیل شاخصو در بعضی شاخص پرتالطم
 شده است.ها نشان دادههاي فلزي بعالوه باقیماندهقند و كانی جز بهشیمیایی، قند و شکر، غذایی 

 

 هابازده شاخص هاي آماريداده   1جدول 

 انحراف معیار میانگین بازده كمترین بیشترین هاتعداد داده نام شاخص
 0117/0 000545/0 -1/0 061/0 1246 بانك

 0096/0 00095/0 -027/0 056/0 1246 سیمان
 024/0 0012/0 -62/0 26/0 1246 هاي نفتیفرآورده
 012/0 0014/0 -044/0 098/0 1246 آالت نیماش

 /01 0011/0 -06/0 066/0 1246 مواد شیمیایی
 028/0 0021/0 -072/0 56/0 1246 سایر معادن

 019/0 00055/0 -075/0 135/0 1246 خودرو
 0165/0 000529/0 -09/0 087/0 1246 و شکر قند
 0133/0 00129/0 -06/0 21/0 1246 قند جز بهغذایی 

 0137/0 00065/0 -044/0 064/0 1246 هاي فلزيكانی
 0074/0 0009/0 -057/0 035/0 1246 شاخص كل
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 هاي بورس اوراق بهادار تهران با استفاده مدل ماركف سوئیچینگ شاخص   2جدول 

 درصد ماندگاری رژیم LOG(SIGMA) بتا شاخص معیار جتسن رژیمنوع  اخصنام ش

 4987/0 -4/4 25/1 معنادار نشد پرتالطم، 1رژیم  بانك

 
 5013/0 -9/5 17/0 -001/0 تالطم ،كم2رژیم 

 53/0 -8/5 35/0 -002/0 تالطم ،كم1رژیم  سیمان

 
 47/0 -4/4 58/0 0026/0 پرتالطم، 2رژیم 

 975/0 -6/4 18/1 معنادار نشد ، كم تالطم1رژیم  فتیهاي نهفرآورد

 
 025/0 -15/3 7/8 معنادار نشد پرتالطم، 2رژیم 

 59/0 -1/5 38/0 -0007/0 تالطم ،كم1رژیم  آالت نیماش

 
 41/0 -2/4 93/0 002/0 پرتالطم، 2رژیم 

 56/0 -9/5 59/0 -0006/0 ، كم تالطم1رژیم  مواد شیمیایی

 
 44/0 -6/4 1 معنادار نشد پرتالطم،2رژیم 

 66/0 -4/3 84/0 معنادار نشد پرتالطم، 1رژیم  سایر معادن

 
 34/0 -1/17 0000014/0 معنادار نشد تالطم ،كم2رژیم 

 32/0 -8/3 71/0 معنادار نشد پرتالطم، 1رژیم  خودرو

 
 68/0 -4/4 87/1 معنادار نشد ، كم تالطم2رژیم 

 44/0 -9/4 42/0 -0056/0 تالطم ،كم1رژیم  قند و شکر

 
 56/0 -4 -26/0 0052/0 پرتالطم، 2رژیم 

 51/0 -4/5 28/0 -00063/0 تالطم ،كم1رژیم  غذایی بجزقند

 
 49/0 -1/4 7/0 0015/0 ، پر تالطم2رژیم 

 59/0 -4/5 42/0 -0025/0 تالطم ،كم1رژیم  هاي فلزيكانی

 
 41/0 -3/4 7/1 0011/0 ، پر تالطم2رژیم 

 

 
 شاخص بانك   1شکل



542        هاي كنفرانس مجموعه مقاالت و سخنرانی 

 
 شاخص سیمان   2شکل

 

 
 هاي نفتیفرآورده   3شکل 

 

 
 شاخص ماشین آالت   4شکل

 

 
 شاخص مواد شیمیایی   5شکل
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 شاخص سایر معادن   6شکل 
 

 
 شاخص خودرو   7شکل

 

 
 شاخص قند و شکر   8شکل 

 

 
 شاخص غذایی بجز قند   9شکل 
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 فلزيهاي  شاخص كانی   11شکل 

 

 گیرینتیجه -5

هاي صنایع بانك، سیمان، هدف این پژوهش تعیین ریسك سیستماتیك یا بتاي هر یك از شاخص

قند،  جز به، خودرو، قند و شکر، غذایی معادن یرسا، آالت، مواد شیمیاییهاي نفتی، ماشینفراورده

با استفاده از ، 30/02/1396 تا 05/01/1391در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی هاي فلزي كانی

و كم  پرتالطمهاي غیرخطی ماركف سوئیچینگ همیلتون براي تعیین میزان پایداري دو رژیم مدل

ها بود. نتایج این تحقیق تالطم و همچنین تبیین رفتار ریسك سیستماتیك در هر یك از این شاخص

مراه با تالطم بیشتر است. همچنین شاخص خودرو بتا بیشتر ه جز بهها نشان داد در تمامی این شاخص

ها، طول دوره زمانی هاي سایر معادن و قند و شکر در مابقی شاخصنتایج نشان داد كه جز در شاخص

همچنین نتایج این تحقیق نشان داد،  است. پرتالطمرژیم كم تالطم بیش از طول دوره زمانی رژیم 

و  معادن یرسا ،هاي نفتی، مواد شیمیاییاوردههاي بانك، فرشاخص پرتالطمهاي آلفاي جنسن در رژیم

و رو خود معادن یرسا ،هاي نفتیهاي فراوردههاي كم تالطم فقط در شاخصخودرو و همچنین در رژیم

با  0052/0تالطم با معنادار نشد؛ و بیشترین آلفاي جنسن مربوط به شاخص قند و شکر در رژیم پر

دهنده وجود رفتار و حركت در جهت در این شاخص نشان كه وجود بتاي منفیدرصد  -26بتاي منفی 

پرتفوي  يمتنوع سازتواند در مخالف با روند كلی بازار سهام است. وجود بتاي منفی در یك شاخص می

درصد  56با بتاي  0026/0 پرتالطمو سپس شاخص سیمان در رژیم كننده باشد گذاران كمكسرمایه

هاي  جنسن در شاخصچنین نتایج این مطالعه نشان داد كه آلفايهم. داراي بیشترین الفاي جنسن بود

و  هاي كم تالطم و پرتالطم معنادار نشداز رژیم كدام یچهو خودرو در  معادن یرسا ،هاي نفتیفراورده

دهنده وجود نشان مسئلهدرصد موارد الفاي جنسن معنادار شد كه این  60طوركلی در این تحقیق در به

ریسك سیستماتیك یا بتا و بازده در این دوره زمانی بود. و همچنین نتایج این مطالعه عدم تناسب بین 

دهنده شرایط درصد است كه نشان 57داد میانگین ماندگاري شرایط ركودي در این ده شاخص  نشان

 بود. /30/02تا  05/01/1391در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی ركودي نسبی 
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 خرید کاالی ایرانی با تسهیالت خدمات پس از فروش

 نسرین آذرباد

 azarbad@pnu.ac.irاستادیار دانشگاه پیام نور، ایران 

 

 چکیده

است. دسترسی آسان و ارزان به  ایرانی يدر خرید كاال مسائلضعف خدمات پس از فروش یکی از 

اي د ر موضوع خرید كاالي خدمات پس از فروش هدف موضوع تحقیق است. سه محور اصلی و نظریه

اي روش تحقیق توصیفی و كتابخانه ایرانی رضایت مشتري، وفاداري مشتري و كیفیت خدمات است.

تصور مشتري و درک از خرید كاالي ایرانی با نیازمندي به كاال در تهیه كاال نقش اساسی دارد.  است.

شود. تسهیالت خدمات پس از فروش در حمایت از كاالي گیري عملکرد پس از فروش مطالعه میاندازه

كنندگان ایرانی و تجربه خرید مشتري مطالعه شده است. شود. انگیزه خرید مصرف ایرانی بیان می

هزینه خدمات پس از فروش مؤثر است. بازاریابی و  جویی پول واي كاركنان در صرفه اخالق حرفه

كاري و  -با وسعت حوزه اقتصادي توقع كمنقش دارد. مدیریت  كننده مصرففناوري نوین در جلب نظر 

 شود. اي پیشنهاد می دوره صورت بهمحدودیت واردات كاالهاي خارجی 

 

 هاکلیدواژه

 خدمات پس از فروش، خرید كاالي ایرانی.

 

 مقدمه -1

قاچاق كاال مشتمل  مسئلههاي چرخه تولید است.  طلبانه از بازدارنده هاي غیررسمی منفعت یتفعال

شود و عملکرد اقتصاد  هایی است كه به دلیل ماهیت پنهان در آمارهاي رسمی ثبت نمی بر فعالیت

 .]16 [سازد كشور را متضرر می

توان  دي مطرح است كه میهاي اقتصارویکردهاي متعددي در كاهش ضرر و زیان اقتصادي شركت

 .]1 [جدید وكار كسببدان اشاره كرد: خرید و ادغام دو شركت در قالب یك شركت با 

دارد  گذاري ورزشکاران ایرانی بر نگرش و قصد خرید مشتریان است كه بیان میتبلیغات و صحه

د. متغیرهاي هاي قدرت ستاره ورزشکار با نگرش و قصد خرید محصول همبستگی معناداري دار مؤلفه

 .]6 [یر داردتأثی و تخصص بر نگرش و قصد خرید محصول داشتن دوستجذابیت، اعتماد، شخصیت 

mailto:azarbad@pnu.ac.ir


548        هاي كنفرانس مجموعه مقاالت و سخنرانی 

مصرفی  یزهباانگخرید كاالي ایرانی، روشی براي تهیه كاالي ایرانی است كه  یشپافزایش تقاضا با 

قرار  ورداستفادهمگذاري مالی مستقیم  هاي در شرایط عدم اطمینان با ریسك باال و سرمایه سرمایه

 .]17 [گیرد می

خرید تضمینی كاالي ایرانی با یارانه مصرفی، پرداخت جبرانی، یارانه نهاده، یارانه اعتباري، تعرفه 

هاي دولت در تولید و مصرف شیر  سیاست ازجملههاي مهلك و خرید تضمینی وارداتی، كنترل بیماري

 . ]13[است 

بندي و برند  بندي، اطالعات روي بستهبر جنس بسته با محصول كننده مصرفسطح درگیري ذهنی 

 .]9[اجزاي تصمیم خرید نقش دارد  عنوان بهمحصول 

 در خرید كاالي ایرانی است. توزیع مسئلهین تر مهمفقدان و كمبود خدمات پس از فروش 

خدمات ایرانی نامناسب است. با خرابی كاال امکان دسترسی به  كاالي تعمیرات و فروش هاي نمایندگی

اعتبار زمان بی باگذشتهاي خرید كاال كوتاه است و  نامه شود. ضمانت میسر می یسخت بهپس از فروش 

هاي ناشی از كیفیت پایین كاال و یا حذف آن از موارد گارانتی كاال یکی از  شود. قبول نکردن خسارت می

 دالیل عدم انتخاب كاالي ایرانی است.

پایین و نقصان تجهیزات كامل یك سیستم كاالي ایرانی در  یتیفباكآزمایشی تولید كردن كاال 

 گیرد وكامل صورت نمی طور بهعدم رضایت مشتري از كاال نقش دارد. واگذاري كاالي ایرانی به خریدار 

 شوند. یمبعضی از اجزاي كاال در حین فرایند تولید و فروش حذف 

ندسی روز تهیه نماید. دسترسی آسان و ارزان ین مهتر كاملمشتري توقع دارد تا كاالي لوكس را با  

دفترچه راهنما طرز استفاده از كاالي  باوجودبه خدمات پس از فروش هدف موضوع تحقیق است. 

شده در بروشورهاي تبلیغاتی و تحویل  یمعرفشود. صحت و درستی كاالي  شده شرح داده می یداريخر

 ود.ش ین اعتماد مشتري موجب میتأمكاال درب منزل به 

هاي مهم است. این رویکرد با باال بردن  پرداخت یارانه و تسهیالت به كاالي ایرانی یکی از سیاست

هاي اقتصادي شناخته  در درآمد، هزینه و سایر مؤلفه آنهاي خارجی  توان رقابت كاالي ایرانی با نمونه

 شود. می

 مبانی نظری -2

هاي  در سیستم مدیریتی سازمان و بنگاه ین مفهومی است كهتر مهم عنوان بهنظریه رضایت مشتري 

است. عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان از خدمات فروش و پس از فروش در  موردتوجهاقتصادي 

ها و پیگیري پس از خرید  هاي تولیدي شامل محصول، قیمت، مکان، تبلیغات، كاركنان، دارایی بنگاه

نحوه رفتار كاركنان و پذیرایی از مشتریان  هاي فروش است. رسانی نمایندگیتوسط نمایندگی و اطالع

 . ]10 [داراي بیشترین اثر بر رضایت مشتریان سایپا است
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ارزیابی میزان رضایت مشتریان شركت ایساكو از خدمات پس از فروش به ترتیب عوامل عملکردي، 

  ]18 [انگیزشی و اساسی است

یت مشتري است. رابطه مثبتی میان دومین نظریه وفاداري مشتري به لحاظ متغیر وابسته به رضا

آنان وجود دارد كه  شده ادراکهاي رفتاري، تصویر ذهنی و كیفیت ادراكی مشتریان و ارزش  ویژگی

 .]5 [ها است انجامد. خدمات پس از فروش متناسب با نیاز مشتري به وفاداري مشتري می یتدرنها

ی مثبت و حذف شخصاست. تبلیغات هزینه جذب مشتري جدید حدود پنج برابر حفظ مشتري موجود 

 . ]8 [منفی در استفاده از محصول و خدمات نقش دارد دهان به دهانارتباط 

ها كیفیت خدمات است كه منجر به رضایت مشتري و وفاداري مشتري است. عملیات  سومین نظریه

ک نیاز روزي، در ها از طریق تلفن شبانه خدمات پس از فروش در حوزه تخصصی با درج نیازمندي

حضور در خانه و یا نمایندگی، رفع نیاز و  صورت بهمشتري و پاسخگویی، تعیین وقت و نوع بازدید 

 .]4 [برآوردن درخواست مشتري، حفظ حقوق مشتري صورت گیرد

 

 
 كیفیت خدمات   1 شکل

  ]10و  4[منبع: 

 

ري ارتباط دارد. محیط رقابتی در بازار با سه محور رضایت مشتري، حفظ مشتري و وفاداري مشت

ي پیشگیري از ریسك است. خدمات پس از فروش با ها راهكیفیت خدمات با تصحیح خدمات از 

شود  ی از محصول معرفی میدائم، تحویل محصول به مشتري و رفع مشکالت احتمالی، حمایت یگارانت
.[22] 
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 گیری بحث و نتیجه -3

یطی با توجه به نیاز انسان بدان فعالیت هاي مختلف مح هاي انسانی در عرصه اي از فعالیت مجموعه

هاي زندگی به  از دالیل اصلی تأمین و تالش در برآورده ساختن نیاز انسان است. حیات و بقا در رویه

هاي مختلف  جابجایی و كار تکیه دارد. چنانچه ابزار و امکانات هر نوع فعالیتی با ارتباط در بخش

 یر است. پذ امکان

كننده در تعداد و بازاریابی مات با نیاز به كاال از طریق وسعت عملکرد مصرفخرید مجدد كاال و خد

 نقش دارد.  كننده مصرفمطرح است. كارآفرینی و فناوري نوین در جلب نظر 

المللی به خدمات پس از فروش كاال نیاز دارد. نیازمندي به مصرف  مصرف در سطح كالن و بین

ختن كاال است. پویایی نیازهاي بازار به قابلیت تغییر سریع و ین شرط در برآورده ساتر مهماولین و 

 .]15 [سازد آسان و تولید چابك را در الگوي ذهنی غالب بر پایه تولید هموار می

كننده از دالیل استفاده از خدمات پس از فروش است. ارتباط با  جویی در پول و هزینه مصرف صرفه

بودن تولیدات موجب  صرفه به مقرونیدكننده مؤثر است. شركت و پایداري شركت در درآمدزایی تول

 هاي تولیدكننده است.  حفظ شركت

ي ا گونه بهگیرد. خدمات پس از فروش  قرار می مورداستفادهخدمات پس از فروش عمدتاً در صنایع 

 یابی به باالترین ارزش از محصوالت پیشرفته و مدرن یاري است كه شركت بتواند مشتریان را در دست

كند  هایی است كه از محصول پس از تحویل به مشتري حمایت می دهد. این خدمات شامل كلیه فعالیت

] 12[. 

یژه در اولین بار مراجعه و شناخت نقاط و بهتصویر ذهنی و ادراک مشتریان نسبت به كاال و خدمات 

یا تجارت كاال در  ددادوستدر ادامه فرایند از تولید به مصرف كاال و حتی  ]14 [قوت و ضعف سازمان

 یرگذار است.تأثهاي مدیریتی پروژه خرید كاالي ایرانی  مؤلفه

اي و پیامدهاي آن در كاركنان خدمات پس از فروش را در سیستم پاداش و تنبیه، جو  اخالق حرفه

 .]2 [توان جستجو كرد اخالقی و رفتار اخالقی می

 
 یري عملکرد پس از فروشگ اندازهچارچوب    1جدول 

 ح تجارتسط

 نتایج مالی

 بازار

 هزینه

 سطح فرایند

 رضایت مشتري

 یريپذ انعطاف

 تولیدي

 قابلیت اطمینان سطح فعالیت
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 پذیري یتمسئول

 زمان شروع تا پایان فرایند تولید داخلی

 و هزینه هدر رفت

 ها ي از داراییبردار بهره

 توسعه و نوآوري

 نمونه كار خدمات و تحقیقات

 منابع انسانی

 خدمات و فناوري اطالعات و ارتباطاتظرفیت 

 [21]منبع: 

 

كه قراردادهاي مبتنی بر  يطور بههاي خصوصی تحت اختیار فروشنده است  شرایط فروش در شركت

 درفروشعملکرد در خدمات پس از فروش بیش از قراردادهاي مبتنی بر منابع مزیت دارد. نظریه بازي 

هاي ارتباطی و كیفیت خدمات پس از  با كانال يفنّاورپذیرش  نظریه جریان و مدل .[19]كاال اثر دارد 

توان در خرید لذتی و احساسی  كنندگان ایرانی را می . انگیزه خرید در مصرف [20]فروش رابطه دارد

، آگاهی از كیفیت، هوشیاري و آگاهی از برند، بازي، خرید بخش الهامبخش، انگیزه حسی و خرید  رضایت

یا سودمند  نگر یدهفاكننده، خرید ارزشی، خرید اجتماعی و خرید  یحی و سرگرماز حراجی، خرید تفر

 .]3 [دانست

تجربه خرد مشتري بر هشت عامل عملکرد رفتاري، ساختارهاي فیزیکی، محیط، امکانات و 

 .]7 [است شده یینتعامنیت  -تسهیالت، بازاریابی، ارتباطات، آموزش و ایمنی

 

 نگری پیشنهاد و آینده -4

 صورت بهكاري و محدودیت واردات كاالهاي خارجی  -وسعت حوزه اقتصادي با توقع كمت مدیری

اي  یهالرولی است. گسترده  -پیچیده اي و الیه-شود. سبك مدیریت پروژه گسترده اي پیشنهاد می دوره

خالق هاي  اي با دو سر پهن است. پلیمر سازنده ایده ي است. لیکن پیچیده رولی لوله استوانها لولهتك 

هاي پیچیده رولی است. تعویض  غلطان در پروژه صورت بهاي و  تك در پروژه گسترده الیه صورت به

ورشکستگی رفت  بروني خارجی از راهبردهاي ها شركتاز سوي تولیدكننده نظیر  شده مصرفكاالي 

 هاي داخلی است. صنایع و شركت
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 مراجع
( M&Aهاي خرید و ادغام ) (. بررسی انگیزه1396نژاد، محمد؛ فدائی نژاد، محمد اسماعیل ) حسن [1]

 67-83، ص 18انداز مدیریت مالی، ش  در بازار سرمایه ایران، چشم

اي و پیامدهاي آن در كاركنان  (. اخالق حرفه1388زاده، محمدرضا؛ نکویی زاده، مریم ) حمیدي [2]
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 سود یفیتک یگر یلتعدآن با  یسود خالص و اجزا یقبازده سهام از طر یینتب

  یجامع یانب

 bayan_jamei@ut.ac.irدانشگاه تهران  یشك المللی ینب یسپرد يرشته حسابدار يدوره دكتر ییدانشجو

 

 چکیده

تخصایص نادرسات    گذارى، كیفیت ساود پاایین مطلاوب نیسات زیارا منجار باه        از دیدگاه سرمایه

هاى سیستم حساابدارى   به ستانده يكنندگان جهت سنجش رشد اقتصاد ها خواهد شد. استفاده سرمایه

 یاار مع یاد با گاردد،  یموضاوع ارزش مطارح ما    كاه  یشده توجه خواهند كرد. هنگام ازجمله سود گزارش

 يمحتاوا  یناوت با شوند. پژوهش حاضر درصدد مطالعه تفا  یابیارز یجادشدها یفیتو ك عملکرد یابیارز

( و بارث و 1997و همکاران ) یدلآن، بر اساس مدل ب يو اجزا یعیصورت تجم سود خالص به یاطالعات

 یااري اخت ياقاالم تعهاد   یفیات ك شده یلبا كمك مدل جونز تعد یگر(، است. از طرف د2001همکاران )

از  هاا  یهاده شد. فرض( استف1396 یال 1388سال، ) -( شركت172) یبیترك يها . از دادهیدسنجش گرد

ساود   ياجازا  یاطالعاات  يمحتوا ها یافتهشدند. بر اساس  یبررس t، Fو آزمون  یونمحاسبه رگرس یقطر

دهناده   نشاان  يآزمون والد در سطح معنادار یجاست. نتا یشترب یعیصورت تجم خالص از سود خالص به

سود، منجار   یفیتد به مدل كسو یفیتسود خالص است. افزودن ك ياجزا یاطالعات يمحتوا ینب فاوتت

سود  مابین یسود به رابطه ف یفیت. كشود یها م شده در مدل محاسبه یارهامع یاطالعات يمحتوا ییربه تغ

 سود مشاهده شد. يدر سطح اجزا یتعامل یرتأث ینندارد اما ا یتعامل یرخالص و بازده سهام تأث

 

 هاکلیدواژه

 یحی.سود، قدرت توض يسود، اجزا یفیتك
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 قدمهم -1

كننادگان از   ، توجاه اساتفاده  1990و  1980هاا در دو دهاه    گذرا به تحوالت افشاء شركت یبا نگاه

كاه از   يعامال، انتقادهاا   ین. اولكند یجلب م كرد، یم یهتحوالت را توج یناطالعات را به دو عامل كه ا

كاال  موجودي یابیارز يها روش یري،ها استهالک گ حاصل از روش یجو نتا یخیتار يحسابدار یارهايمع

شاركت.   يبر ساودآور  وتحلیل یهتجز ینا یرو تأث یریتتوسط مد یجنتا ینا ي(، دستکارFIFO يها )روش

 مبادالت گسترده شده است. يدارا یعامل، بازار معامالت جهان یندوم

 یرانتوسط حسابداران و مد یراحت قرارگرفته است چراكه به یدموردانتقاد شد يسود حسابدار روش

 .]19 [ شود یم يکاردست

ساود   ياجازا  یاا دارد؟ آ یاطالعاات  يسود محتاوا  یاآ شود، یمطرح م یسؤاالت تجرب یط،شرا ینا در

وجاود   يسود خاالص تفااوت معناادار    ياجزا یاطالعات يمحتوا ینب یادارد؟ آ یاطالعات يخالص محتوا

 یان ا ببه جوا یابی هت دستكند؟ ج كیفیت سود تأثیر سود خالص بر بازده سهام را تعدیل می یادارد؟ آ

 يمحتاوا  یشاده برداشاته خواهاد شاد و عاالوه بار بررسا        انجاام  يها گام فراتر از پژوهش یكسؤاالت، 

(، 2001( و باارث و همکااران )  1997و همکااران )  یادل بار اسااس مادل ب    یموردبررس یارمع یاطالعات

 .شود یم یابیو ارز یسهمقا یینسود باال و پا یفیتها باك در سطح شركت یاطالعات يمحتوا
 

 پژوهش ینظر یو مبان یاتادب -2

 يهاا  شركت و ارزش با استفاده از تعداد مادل  یك يارقام حسابدار ینرابطه ب ي،حسابدار یاتدر ادب

 .]10[ گیرد یقرار م یمختلف موردبررس یابیارز

شاکل  خصاوص   باه  یه،فرضا  یان بازار كارا مرتبط است. بر اساس ا یهاطالعات اساساً به فرض محتواي

پاساخ باه اطالعاات     يبارا  یفرصات  یمات اطالعاات دارناد اگار ق    يمحتاوا  يارقام حساابدار  ي،قو یمهن

 یاصال  یکردهااي بر ارزش رو یمبتن یکردو رو ینسب یابیاطالعات، ارز يمنتشرشده، داشته باشد. محتوا

 هستند. ی،مال يدر بازارها ياطالعات حسابدار ياثر محتوا یبررس يدر سه دهه گذشته برا

 
 (1986مسیرهای ایجاد ارزش برای سهامداران، راپاپورت )   1 نگاره

 موضوع ایجاد ارزش براي سهامداران

 گذاري اجزاي ارزش بدهی نرخ تنزیل جریان نقدي ناشی از عملیات

 دوره رشد ارزش

 گذاري در سرمایه در گردش سرمایه رشد فروش

 حاشیه سود عملیاتی ایجاد ارزش مسیر اي هاي سرمایه هزینه
 هاي ثابت گذاري در دارایی سرمایه

 نرخ مالیات بر سود

 تصمیمات مدیریت فعالیت تأمین مالی گذاري فعالیت سرمایه فعالیت عملیات
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 ياجاازا یاطالعااات ي( محتااوا2001( و بااارث و همکاااران )1997و همکاااران ) یاادلپااژوهش ب در

 يمحتاوا  یارهاا مع يكاه اجازا   دهاد  یآناان نشاان ما    یجمورد آزمون قرار دادند. نتارا  یابیارز یارهايمع

 .بخشد یها را بهبود م اطالعات مدل

صاورت مجازا در    باه  ينقاد  هااي  یاان از سود و جر ي،و اقالم تعهد ينقد یانجر يها از داده تركیبی

، ص 2001همکااران )  اساس پژوهش باارث و  بر .]10 [است  یدترمف یندهآ ينقد هاي یانجر بینی یشپ

 :]14 [است.  ياقالم تعهد یالتتعد ي،و سود تعهد ينقد هاي یانجر ینب ی( تفاوت اصل53

 .يتعهد یالت+ تعد ينقد هاي یان= جريتعهد سود

، 14[ اسات  ینبهتر یندهنقد آ وجوه یانجر بینی یشپ يكه سود برا دهد یاز مطالعات نشان م برخی

 .]10و11 [كنند یم یدوجوه نقد را تائ یندهاطالعات افزا يشواهد محتوا یرسا، ]13، و 8، 15

دادند و گزارش داد  وتحلیل یهانگلستان را مورد تجز يها شركت يها ( داده1997مکلس و همکاران )

فراتار از جماع ساود دارناد.      یندهاطالعات افزا يكوتاه و بلندمدت، محتوا یعنی ي،اقالم تعهد ياجزا كه

اقاالم   یفیات خاود ك  يهاا  در پاژوهش .]9 [( 2003و بالساام و همکااران )   ]14 [( 1994و دوچو ) دچو

( یشبا كاهش )افزا یدنرس یجهنت ینكردند. هر دو پژوهش به ا  یسود را بررس یفیتبر ك یرو تأث يتعهد

 .یابد ی( میشكاهش )افزا یزسود ن یفیتك ي،اقالم تعهد یفیتك

نسابت   یینترپاا  يبا سطح اقالم تعهد يها ( در پژوهش خود نشان دادند كه شركت2009) ژوژاهوي

 هستند. يبازده سهام مورد انتظار كمتر يباالتر دارا يسطح اقالم تعهد يدارا يها به شركت

باا باازده ساهام     ياقاالم تعهاد   یفیات ك ینرابطه ب یدر پژوهش خود به بررس .]16 [(2008) اوگنوا

وجاود   يو معناادار  یساهام ارتبااط منفا    یآتبا بازده  ياقالم تعهد یفیتك ینپرداخت و نشان داد كه ب

 دارد.

سود را  یفیتبا بازده سهام و ك یاتینقد عمل هاي یانجر ینو همکاران در پژوهش خود رابطه ب تنانی

و باازده ساهام    یااتی نقاد عمل  یاان جر ماابین  یسود بر رابطه ف یفیتك یرآنان از تأث یجكردند. نتا یبررس

 .]4[كرد  یتحما

 یداريپا یار،سود از چهار مع یفیت(، در پژوهش خود جهت سنجش ك1396نژاد )و ژوال نسب بخردي

 یجاه نت یان سود اساتفاده كردناد. باه ا    يو هموارساز ياقالم تعهد یفیتسود، ك بینی یشپ یتسود، قابل

فاما و فرنچ با در نظار   یسهام بر اساس مدل سه عامل یسود بر بازده اضاف یفیتك یارهايكه مع یدندرس

 .]3[ است یرگذارسهام، تأث یمتند حركت قگرفتن رو

 یرعاادي و غ يعااد  ينقد یانبه جر یاتیعمل ينقد یاناتجر یكتفک یر( تأث1393و همکاران ) آقایی

از  ينقاد عااد   یاناات گرفتند جر یجهكردند. نت یرا بررس یو سود آت ينقد یاناتجر بینی یشپ ییدر توانا

 .]2 [است ينقد یاناتجر بینی یشپ يبرا یشتريب ییتوانا يدارا یرعاديغ یاناتجر
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باه   یرعملیااتی، و غ یااتی عمل يساود باه اجازا    یاك ( نشان داناد تفک 1389سده ) يو در یان ایزدي

ساود   بینای  یشارتبااط باا پا    یژگای سود دو و یرعملیاتیجزء غ كند، یكمك م یرعاديسود غ ینبی یشپ

 .]1 [و ارتباط باارزش بازار حقوق صاحبان سهام را دارد یرعاديغ
 

 فرضیات پژوهش -3

 شده است: مطرح یرپژوهش به شرح ز ینا هاي یهفرض

دوم:  یهبازده سهام است. فرضا  ییراتتغ یحیقدرت توض ياول: سود خالص در سطح كل دارا فرضیه

قادرت   ینساوم: با   یهبازده سهام است. فرضا  ییراتتغ یحیقدرت توض يسود خالص در سطح اجزا دارا

چهارم: كیفیت سود تأثیر سود خاالص   یهوجود دارد. فرض ينادارسود خالص تفاوت مع ياجزا یحیتوض

 كند. بر بازده سهام را تعدیل می

 

 پژوهش یشناس روش -4

و طارح پاژوهش پاس از واقعاه اسات. ازنظار هادف         یشای شبه آزما يها مطالعه از نوع پژوهش این

پاژوهش و   یشاینه اسات. پ  یاز نوع همبساتگ  یفیتوص يها پژوهش ازجمله پژوهش یناست. ا يكاربرد

افازار   نارم  زشاده ا  یافتدر يها شده است. داده استخراج یعلم یگاهو پا يا از منابع كتابخانه ي،نظر یمبان

. پس از انجاام  یدحاصل گرد ینانو از صحت اطالعات اطم یسهها مقا شركت یمال يها همزمان با صورت

خواهد شد. آزمون  وتحلیل یهتجز Eviews10و  Excel يافزارها با استفاده از نرم یرهامحاسبات الزم متغ

 .گیرد ی(، انجام م1997و همکاران ) یدلب يها با استفاده از مدل ها یهفرض

 

 یجامعه و نمونه آمار -5

شاركت در   172ماوردنظر   هاا  یتبا كل جامعه آماري آغاز و با در نظر گرفتن و اعمال محدود نمونه

 انتخاب شد. 1396تا  1388 یدوره زمان

 از سه ماه نداشته باشند. یشتردر بورس تهران حضورداشته و وقفه ب 1396ا ت 1388از سال  .1

 نداشته باشند. ییرتغ یاسفند و در دوره موردبررس یانبه پا یها منته آن یسال مال .2

 نباشند. یمال هاي يگر و واسطه گذاري یهسرما يها ازجمله شركت .3

 

 پژوهش و متغیرهای مدل -6

 و باارث مادل   ،(1997) همکاران و بیدلشده توسط  هاي ارائه هاي ارزشیابی این پژوهش، مدل مدل

 روند. ( به شمار می1995اي از مدل اولسون ) باشند كه شکل بسط یافته می (2001) همکاران
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معیاار  ضریب  α1عرض از مبدأ،  دوره زمانی، t ،سود خالص NIدهنده ارزش دفتري،  نشان 

 اولهاا در   متغیرهاي مستقل باارزش بازار حقوق صاحبان ساهام شاركت  بازده.  عملکرد،یري گ اندازه

 CFOبر مبناي ساود خاالص.    شده محاسبهمتغیر كیفیت سود  كنترل شدند. دوره

تغییار   ΔAR، اختنای ها و اساناد پرد  تغییر در حساب ΔAPهاي عملیاتی،  جریان نقدي خالص از فعالیت

اقااالم سااایر  اسااتهالک و  DEPتغییاار در موجااودي،  ΔINVهاااي دریااافتنی؛  در حساااب

 است.  (CFO + ΔAR + ΔINV - ΔAP- Dep & Amo) - سود=تعهدي

عالوه بر بررسی محتواي اطالعاتی سود خالص و اجزاي آن، اثر تعدیلی كیفیت سود  در این پژوهش

سود باال و  یفیتها به دودسته باك منظور تفکیك شركت به شود. ود خالص ارزیابی میبر توان توضیحی س

، 1391تاا   1388كاررفته است. ابتادا ایان مادل در دوره     به شده یلسود پایین، مدل جونز تعد یفیتباك

 شده است. هاي اولیه مدل تخمین زده اجراشده و آماره "دوره برآورد"عنوان  به

 

 

 
 

: تغییارات  كل اقال كلتعهدي )حاصل از كسر جریانات نقد عملیاتی از سود خالص(، :

 هاي ابتداي دوره : مجموع دارایی .ثابت هاي دارایی خالص:  .درآمد

تفکیاك   مانند، ثابت باقی می "دوره رویداد"هاي برآوردي در طول  سپس با این پیش فرض كه آماره

 .: اقاالم تعهادي اختیااري   اقالم تعهدي اختیاري از اقالم تعهدي غیراختیاري صورت گرفته است.

 .هاي دریافتنی : تغییرات حساب
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، موارد بااالتر از میاناه باا كیفیات ساود      شدمطلق تمامی اقالم تعهدي اختیاري، میانه گرفته  از قدر

 شدند.بندي  هاي با كیفیت سود باال، طبقه تر از میانه شركت پایین و موارد پایین

 

 ها آزمون فرضیه -7

فرضیه محتواي اطالعاتی موجود در  آزمون . جهتگردد ارائه می 1 نمایهآمار توصیفی متغیرها به شرح 

 هاي شركت -سال كلیه در پژوهش، این ظرمدن ارزشیابی مدل دو از یك هر نخست معیارهاي انتخابی،

 مقایسه با كالسیك، فروض برقراري و مدل كلی معناداري بررسی از پس و گردند می اجرا رویداد دوره طی

 .آید می عمل به اقدام فرضیه رد یا تایید به نسبت ،ها مدل شده تصحیح تعیین ضریب
 

 و وابسته رهاي مستقلآماره توصیغی متغی   1 نمایه

 انحراف معیار حداقل حداکثر میانه میانگین نماد

R 0.569293 0.19 48.04 -0.83 2.071397 
BV 0.842964 0.64 16.57 -0.33 0.859983 
NI 0.202518 0.17 5.55 -2.51 0.361915 

DepAmoR 0.06 0.03 3.07 - 0.12 
dAPR 0.13 0.05 7.35 3.57- 0.52 

dINVR 0.06 0.02 3.86 1.24- 0.25 
dARR 0.13 0.05 11.42 2.67- 0.61 

OTHERR 0.01 0.02 3.94 15.05- 0.57 
DNI -53.19473 11.76 11162.81 -22836.18 1272.336 

PPEIT 1654.82 1172.97 21080.2 1.19 1813.641 
TAIT -39.90147 76.315 15901.23 -467246.7 12769.72 

DRECTI 457.3194 168.335 15088.06 -5108.69 1270.794 

 

 آزمون مانایی و توزیع متغیرها -7-1

رگرسایونی،   مادل  ناامطمئن  نتایج آن پی در و نبودن ساختگی از اطمینان براي مدل، برآورد از قبل

 است. شده بررسی متغیرها مانایی و توزیع
 

 آزمون مانایی و توزیع متغیرها   2 نمایه

 احتمال خطا برا-آماره جاركو *Levin, Lin & Chu t تغیرم

BVR -16.7174 0.0000 6,471,550 0.000 

CFO -29.3527 0.0000 235,042 0.000 

DAP -20.8852 0.0000 155,879 0.000 

DAR -31.3834 0.0000 1,382,370 0.000 

DEPAMOR -46.3760 0.0000 7,451,397 0.000 

DINV -19.4832 0.0000 6,471,550 0.000 

OTHER -38.4842 0.0000 235,042 0.000 

NIR -19.9489 0.0000 384581.1 0.0000 

R -22.154 0.0000 3955340 0.0000 
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 .باشند می مانا سطح، در حاضر متغیرهاي همه مانایی آزمون نتایج ب

 

 مناسب الگوی انتخاب و مدل تشخیص آزمون -7-2

شود، به همین دلیل پیش از اجراي  ی و سري زمانی استفاده میهاي مقطع در این پژوهش از داده

هاي تحت بررسی در هر فرضیه  ها الزم است كه مدل تخمین مناسب با توجه به داده هر یك از مدل

 3 نمایهها در  شود. خالصه آزمون ها استفاده می تعیین شود. از آزمون چاو و هاسمن براي مقطع و دوره

 ارائه شده است.
 

 نتایج آزمون چاو و هاسن به منظور تعیین مدل تخمین مناسب -3 نمایه

 مدل
 

 نتیجه نهایی معناداری توزیع آزمون

مدل
 1

-
ض

فر
هی

 1
 

 مقاطع
 F 0.8334 چاو

 لزوم بکارگیري برآورد

 تلفیقی )پول(

   Chi-Sq هاسمن

 زمان
 لزوم بکارگیري برآورد F 0.0000 اوچ

 Chi-Sq 0.6887 هاسمن پنلی با اثرات تصادفی

مدل 
2-

ضیه 
فر

2 

 مقاطع
 F 0.0488 چاو

 لزوم بکارگیري برآورد

 پنلی با اثرات ثابت

  Chi-Sq 0.000 هاسمن

 زمان
 لزوم بکارگیري برآورد F 0.000 چاو

 Chi-Sq 0.000 هاسمن پنلی با اثرات ثابت

مدل 
3-

ضیه 
فر

4 

 مقاطع
 F 0.8150 چاو

 لزوم بکارگیري برآورد

 تلفیقی )پول(

   Chi-Sq هاسمن

 زمان
 لزوم بکارگیري برآورد F 0.0000 چاو

 Chi-Sq 0.0000 هاسمن پنلی با اثرات ثابت

مدل 
4-

ضیه 
فر

4 

 مقاطع
 F 0.0723 چاو

 لزوم بکارگیري برآورد

 پنلی با اثرات ثابت

  Chi-Sq 0.0000 هاسمن

 زمان
 لزوم بکارگیري برآورد F 0.0000 چاو

 Chi-Sq 0.0000 هاسمن پنلی با اثرات ثابت

 

 ها فرضیهآزمون  -7-3

( یاا ضاریب كلای بزرگتار از مقادار بحرانای و       Fفیشر )آماره  4 نمایه نتایج چهار مدل رگرسیون در

متغیرهااي  است كه حاكی از وجود رابطه خطی بین  05/0آزمون كوچکتر از  هر چهارداري  سطح معنی
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ها نرمال نیست. با انکه توزیع باقیمانده  توزیع باقیمانده مدل. پژوهش تائید شده استوابسته  وتوضیحی 

مدل نرمال نیست، اما به دلیل حجم نمونه آماري بزرگ، تك نمایی بودن توزیع و نباود چاولگی شادید    

قارار دارد كاه حااكی از     50/2تا  50/1قابل تبیین است. آماره دوربین واتسون براي هر چهار مدل بین 

اسات كاه از عادم وجاود خودهمبساتگی      بینای شاده    استقالل خطاي بین مقادیر واقعی و مقادیر پیش

ه بیاانگر  اسات كا   10ها كمتر از مقادار   ها پشتیبانی كرده است. عامل تورم واریانس در همه معادله مدل

 ها است. خطی بین متغیرهاي توضیحی مدل عدم وجود هم

 

 های آزمون نتایج آماره   4 نمایه

 تعدیلی R2 دوربین واتسون معناداری F مدل

 0.46 1.6373 0.000 604.0841 فرضیه یک -1مدل 

 0.544402 1.90162 0.000 9.881156 فرضیه دو -2 مدل

 0.4782 1.64 0.000 115.5782 ضیه چهارفر -3 مدل

 0.5458 1.8933 0.000 9.836843 فرضیه چهار -4مدل 

 

 اول و دوم فرضیه -7-3-1

با آماره آزماون باه مقادار     2.090479ضریب تأثیر سود خالص در سطح كل بر بازده سهام با مقدار 

ریب تاأثیر تغییارات   درصاد اطمیناان معناادار اسات. ضا      95مثبات و در ساطح    صورت به 14.00422

نسابت باه بقیاه اجازا      14.84939با آماره آزمون باه مقادار    1.634615هاي دریافتنی با مقدار  حساب

درصد اطمینان معنادار است. ضریب تأثیر هزینه استهالک  95مثبت و در سطح  صورت بهبیشتر است و 

ی را مقدار منفا یه اجزا بیشترین نسبت به بق -1.762033با آماره آزمون به مقدار  -0.726873با مقدار 

 آمده است. 6 نمایهدرصد اطمینان معنادار است. ضرایب بقیه اجزا در  90دارد و در سطح 

درصد و در سطح اجازاي ساود    46در مدل یك در سطح كل سود خالص  شده یلتعدضریب تعیین 

 آمااري  ازنظار  اول مادل  كاه  دهد می نشان اول و دوم فرضیه آزمون كلی . نتایجهستدرصد  54خالص 

 46منجر به ارتقاي قدرت توضیح دهنادگی )از مقادار    سود خالصاجزاي  كه ییازآنجا .است اعتماد قابل

 نماییم. یم، فرضیه دوم را تائید است یدهگرددرصد( مدل ارزشیابی  54درصد به 
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 سوم فرضیه -7-3-2
 

 مقایسه ضرایب تأثیر اجزاي سود بر بازده سهام -آزمون والد   5 نمایه

  
DAR DAP DINV DEPAMO OTHER 

CFO 

 2.68- 2.59 3.41- 3.37 9.15- تی-أزمون

 1190 1190 1190 1190 1190 درجه آزادي

 0.0074 0.0095 0.0006 0.0008 0.000 معناداري

DAR 

 تی-أزمون
 

8.86 2.80 5.45 7.30 

 درجه آزادي
 

1190 1190 1190 1190 

 معناداري
 

0.000 0.0051 0.000 0.000 

DAP 

 تی-أزمون
  

-4.68 0.84 -4.266 

 درجه آزادي
  

1190 1190 1190 

 معناداري
  

0.000 0.3997 0.000 

DINV 

 تی-أزمون
   

3.72 2.14 

 درجه آزادي
   

1190 1190 

 معناداري
   

0.0002 0.0321 

DEPAMO 

 تی-أزمون
    

-3.02 

 درجه آزادي
    

1190 

 معناداري
    

0.0025 

 

( در مقایساه  1.634615هاي دریافتنی با مقدار ضریب تاأثیر )  بر اساس آزمون والد، تغییرات حساب

 ( شدیدتر است. جریان-9.153789دار) معنی صورت به( 0.464335) با ضریب تأثیر جریان نقد عملیاتی

 هااي  حسااب  ( در مقایساه باا ضاریب تاأثیر تغییارات     0.464335با مقدار ضاریب تاأثیر )   یعملیات نقد

 مقادار  باا  عملیااتی  نقاد  ( شدیدتر است. جریان3.376573دار) معنی صورت به (-0.372785پرداختنی)

( 1.073969تغییارات حسااب موجاودي كااال)     تاأثیر  ضاریب  باا  مقایسه در( 0.464335) تأثیر ضریب

( 0.464335) تاأثیر  ضریب مقدار با عملیاتی نقد تر است. جریان ( پایین-3.419471ر)دا معنی صورت به

( شادیدتر  2.595939دار ) معنای  صاورت  به (-0.726873تغییرات استهالک) تأثیر ضریب با مقایسه در

تغییارات ساایر    تأثیر ضریب با مقایسه در( 0.464335) تأثیر ضریب مقدار با عملیاتی نقد است. جریان

تر اسات. نتیجاه تفااوت باین بقیاه       ( پایین2.683648-دار ) معنی صورت به( 0.669753م تعهدي )اقال

است. باا   سود خالصیر اجزاي تأثآمده است. فرضیه صفر ما نبود تفاوت بین ضریب  5 نمایهمتغیرها در 

یك مورد )تفااوت باین ضارایب تاأثیر حسااب       یرازغ بهصفر  ( فرضیه5 نمایهتوجه به نتایج آزمون والد )

درصد بین محتواي اطالعاتی اجزاي  5شود. در سطح معناداري باالتري از  پرداختنی و استهالک( رد می

 سود خالص تفاوت وجود دارد.
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 چهارمفرضیه  -7-3-3
 

 نتایج ضرایب متغیرها-6 نمایه

 vif معناداری t خطا ضریب متغیرها ها مدل

مدل
1-

ضیه
فر

  

ک
ی

 a -0.64 0.124 -5.21 0.000 0 

BV 0.94 0.063 14.94 0.000 1.033 

NI 2.090 0.149 14 0.0000 1.033 

مدل
 2

- 
ضیه دو

فر
 a -0.64 -10.46 -10.45 0.000 0 

BV 1.06 15.42 15.42 0.000 1.722615 
CFO 0.46 3.61 3.614 0.0003 3.2231 
DAR 1.63 14.84 14.84 0 2.026692 
DAP -0.37 -2.61 -2.61 0.0090 2.882011 

DINV 1.07 5.23 5.22 0.000 1.502244 
DEPAMO -0.72 -1.74 -1.76 0.0783 1.218347 
OTHER 0.66 5.28 5.28 0.000 2.958768 

مدل
 3

-
ضیه 

چهارفر
 

a -0.62 0.070 -8.84 0.0000 0 
BV 0.94 0.063 14.92 0.0000 1.769105 
NI 2.09 0.160 13.07 0.0000 2.004609 

QUAILTY -0.045 0.097 -0.46 0.6454 1.463203 

NI*Q -0.164389 0.29 -0.550 0.5821 1.56 

مدل 
4-

ضیه چهار
فر

 

a -0.666262 0.076 -8.68 0.000 
 

BV 1.041558 0.069 14.88 0.000 1.76 
CFO 0.42893 0.12 3.31 0.001 3.70 
DAR 1.635997 0.110 14.81 0.000 2.19 
DAP -0.366734 0.142 -2.57 0.01 3.17 

DINV 1.078051 0.20 5.23 0.000 1.62 
DEPAMO -0.795352 0.41 -1.92 0.0546 1.14 
OTHER 0.656938 0.12 5.17 0.0000 3.32 

QUAILTY 0.003733 0.10 0.036 0.9708 1.34 

NI*Q 0.614199 0.29 2.05 0.0405 1.45 

 

 14.00422باا آمااره آزماون باه مقادار      2.088366ضریب تأثیر سود خالص بر بازده سهام با مقدار 

و ساود  ساود  كیفیات   تعاملی ضریب تأثیر درصد اطمینان معنادار است. 95مثبت و در سطح  صورت به

از قادر   تار  كوچاك كه  -0.550517با آماره آزمون به مقدار  -0.164389 م با مقدارخالص بر بازده سها

تاأثیر   یجاه درنتدرصد اسات،   5از  تر بزرگسطح معناداري  دیگر یانب بهاست.  1.96مطلق مقدار بحرانی 

 تعاملی معنادار نیست.  

باا   0.614199 با مقادار  در مدل اجزاي سود خالص خالص سود و سود كیفیت تعاملی تأثیر ضریب

ساطح   دیگار  یاان ب بهاست،  1.96از قدر مطلق مقدار بحرانی  تر كوچككه  0.0405آماره آزمون به مقدار

تأثیر تعاملی معناادار اسات. یعنای كیفیات ساود تاأثیر        یجهدرنتدرصد است،  5از  تر كوچكمعناداري 
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درصد اطمینان  95در سطح و  مثبت صورت بهكند. البته  خالص بر بازده سهام را تعدیل می اجزاي سود

 معنادار است.

هااي اولیاه    در هر دو مدل باا اضاافه شادن متغیار كنترلای كیفیات ساود قادرت توضایحی مادل          

 ساهام  باازده  باا  تعهادي  اقاالم  كیفیات  هاي پیشین بین همچنین سازگار با پژوهش است. یافته یشافزا

 .دارد وجود معناداري و منفی ارتباط
 

 ها هادیشنارائه پ و گیری نتیجه -8

 متفاوت، سود یفیتباك هاي شركت در ارزشیابی معیارهاي دهندگی  توضیح قدرت حاضر پژوهش در

 یموردبررسا  1388-1396 دوره طای  تهاران  بورس در شده یرفتهپذ شركت 172 اطالعات از استفاده با

هاا باا   ارتبااط معیار  نخسات  ارزشایابی  هاي كیفیت سود خالص نیز محاسبه گردید. در مدل. گرفت قرار

 تعهادي  اقاالم  پاژوهش،  این در كیفیت معیار. تأثیر كیفیت سود بر این رابطه آزمون شد سپس و بازده

 .شد محاسبه شده یلتعد جونز مدل از استفاده با كه است اختیاري

ساود  نتایج فرضیه اول و دوم در سطح معناداري تائید شد. قدرت توضیحی ساود خاالص و اجازاي    

نسابت باه    ساود خاالص  نتایج فرضیه دوم برتري محتواي اطالعاتی اجازاي   تائید شد. همچنین خالص

 0.084402تجمیع سود خالص در سطح معناداري تائید شد. قدرت توضایحی مادل اول را باه میازان     

را آزمون نمودیم. نتایج آزمون  سود خالصیر اجزاي تأثافزایش داد. در فرضیه سوم ما تفاوت بین ضریب 

درصد باین   5ضریب تأثیر اجزاي سود را نشان داد. در سطح معناداري باالتري از  والد وجود تفاوت بین

كنایم كاه اجازاي ساود      محتواي اطالعاتی اجزاي سود خالص تفاوت وجود دارد. بر این اساس ادعا مای 

شود و این متغیرها محتواي اطالعاتی افزاینده  دهندگی مدل اول می خالص، سبب افزایش قدرت توضیح

 دارد. 

 .، سازگار است]1و  11،12،10 [ هاي برخی از پژوهشگران یافته با بخش اول پژوهش ستاوردهايد

در فرضیه چهارم پژوهش به بررسی اینکه كیفیت سود بر رابطه بین سود خالص و بازده سهام تاأثیر  

 رتاأثی  و اجراي دو مدل مربوطاه، در مادل ساه ضاریب     دارد یا خیر پرداخته است. نتایج فرضیه چهارم

 سهام در سطح معنادار تائیاد نشاد. در مادل چهاارم ضاریب      بازده بر خالص سود و سود كیفیت تعاملی

 با بازده معنادار است. سود خالصتعاملی كیفیت سود و اجزاي  تأثیر

 .سازگار است ]7و 6، 4، 14،9،16[پژوهشگران  هاي یافته با بخش دوم پژوهش دستاوردهاي

 یفیات از ك شاود،  مای  پیشنهاد مدیران و گذاران، سهامداران سرمایه به هآمد دست بهبا توجه به نتایج 

 نسبت معیار از. كنند استفادهي خود ها گیري تصمیم درمعیارهاي ارزیابی مختلف  يبرمبنا تعهدي اقالم

 باه  مرباوط  تصمیمات سایر و شركت عملکرد ارزیابی در مؤثر معیارها سایر كنار در اختیاري تعهدي اقالم
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 تصمیمات در شود كه می پیشنهاد سرمایه بازار فعاالن كلیه و سهامداران به .شود استفاده گذاري سرمایه

 معیارهاا باه   ارزیاابی  در بهره گیرناد و  زمان هم طور به سود خالصمعیار سود خالص و اجزاي  از منطقی

 .شود ویژه توجه تعهدي اقالم كیفیت هاي شاخص

گردد براي جلوگیري از تخصایص ناكااراي    تهران پیشنهاد می به مدیران سازمان بورس اوراق بهادار

هاا را باه    منابع محدود موجود در بازار سرمایه و جلاوگیري از وقاوع پدیاده انتخااب معکاوس، شاركت      

هاا باه افشااي داوطلباناه      و افشاي اطالعات مکمل تشویق نمایند. در صورت تشویق شركت یرسان اطالع

گذاران تصمیمات خاود را آگاهاناه و بار     افزایش خواهد یافت و سرمایه اطالعات، سطح اطمینان در بازار

 نمایند. در تصمیمات اتخاذ می مؤثراساس اطالعات 
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 چکیده

سازي دستاوردهاي علمی،  يتجاري كارآفرینی و بررسی چگونگی ها چالشهدف این مقاله شناسایی 

ارائه راهبردي باراي توساعه و بهباود     عنوان بهدولت،  -دانشگاه -كارآفرینی علمی و توسعه روابط صنعت

ی تحلیل محتوا و مطالعه تطبیقی الگوهاي هنجاري شناس روشاین مقاله با  ارآفرینی در دانشگاه است.ك

 نمایاد.  یما یاان در ایاران را بررسای    بن دانشي ها شركتي بسط گسترش ها مؤلفهین تر مهم و شناختی،

معناوي از  حمایات ماادي و    هاا  شاركت ي بسط این ها مؤلفهدهد كه اهم  یمهاي این تحلیل نشان  یافته

ي علام و  هاا  پاارک گذاري ویژه در بخش پژوهش، گساترش   یاستسپژوهشگران، ارزیابی صحیح علمی، 

 ي مراكز رشد است.ها برنامهفناوري، هدفمند كردن 

 

 ها واژه کلید

 یان، دانشگاه.بن دانشچالش، كارآفرینی، شركت 

 

 قدمهم -1

ها در مسایر توساعه، رشاد    با شروع صنعتی شدن پس از جنگ جهاانی دوم و قارار گارفتن كشاور    

اما ایان روناد در كشاورهاي جهاان ساوم      ؛ اقتصادي و بهبود شرایط زندگی مردم در اولویت قرار گرفت

ي پیش رفت و گروه كثیري از مردم از اثرات توزیعی راهبردهاي رشد برخوردار نشدند و این امار  كند به

توجه به ماورد فاوق كاارآفرینی را بایاد     . با فقر شدي اجتماعی و گسترش پدیده ها شکافمنجر به بروز 

هااي   یات قابلهاي كارآفرینانه، نیازمند  یتفعالیکی از ضروریات هزاره جدید دانست. ایران براي گسترش 

هااي كارآفریناناه هام در بعاد فاردي و هام در ابعااد         یتفعالعلمی، فنی و ایجاد فرهنگ حمایت گر از 

نیروي محركه اقتصاد یکی از عوامل مهم در حاوزه   عنوان هبكارآفرینی  چراكهاجتماعی و سازمانی است. 

[. توجه به نقش داناش در اقتصااد و رشاد اقتصاادي موضاوع جدیادي       2توسعه اقتصادي كشور است ]

شماري تاكنون به نقش ابداع و نوآوري در پویایی اقتصااد توجاه خااص داشاته و      یبنیست. نویسندگان 

را  محاور  دانش. اصطالح اقتصاد اند شدهي قائل ا عمدهادي نقش اقتص بلندمدتبراي علم و دانش در رشد 

مطرح كرد كه گویاي نقش مهم دانش و فنااوري در   توسعه درحالاولین بار سازمان اقتصادي كشورهاي 

mailto:Azammotamedi91@yahoo.com
mailto:Azammotamedi91@yahoo.com
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 كاه  آن اول كناد:  یمتوان گفت حداقل به دو ویژگی اقتصاد نوین اشاره  یمجریان اقتصاد دو دهه است و 

كااربرد فنااوري    كاه  آن. دو هاست گذشتهتر از  یتبااهمكمی و كیفی  ازنظر، دانش محور دانشدر اقتصاد 

، داناایی موتاور   محاور  دانشی در اقتصاد طوركل بهاطالعات و ارتباطات عامل محركه اقتصاد جدید است. 

در  شاود.  یما اصلی رشد و ایجاد ثروت است و بیش از عوامل سنتی نظیر كار و سارمایه موجاب تولیاد    

عامل تولیاد شناساایی كارده و ارزیاابی      عنوان به، دانایی را ها سازماني اخیر بسیاري از نهادها و ها سال

هااي   یرسااخت ز. آماوزش عاالی یکای از    اناد  دادهكار خود قرار  در دستوري جهان را ها رقابتدانایی در 

هماواره  شود. به همین دلیل توجه به مساائل آماوزش عاالی     یماساسی توسعه در هر كشوري محسوب 

یکای از اهاداف و وظاایف مهام      [.23ي مهم تصمیم گیران و برنامه ریزان بوده اسات ] ها دغدغهیکی از 

یااز جامعاه اسات. گرچاه     موردننظام آموزش عالی هر كشور، پرورش نیروي انسانی متخصص و كارآماد  

اما همچنان به نظار  ، اند كردهیی را در این زمینه آغاز ها تالشآموزش عالی كشور  مؤسساتو  ها دانشگاه

یی الزم باراي تصادي مشااغل مرباوط برخاوردار      كاارا از تخصص و  ها دانشگاه آموختگان دانشرسد  یم

افازایش   یگار، دیشان چندان با نیازهاي واقعای جامعاه ارتبااط نادارد. از ساوي      ها آموختهنیستند، زیرا 

ي هاا  برنامهو اجراي درست  آموزش عالی، ضعف در تدوین مؤسساتو  ها دانشگاهافزایش شمار  جمعیت،

ي فراگیر و همه سو نگر براي پرورش نیروي انساانی متخصاص و ماواردي    ا برنامهتوسعه اقتصادي، نبود 

آماوزش   آموختگاان  داناش اشاتغال  »ین عواملی است كه امروزه به مشکلی با عنوان تر مهمدست از  ینازا

ی است كاه در زماان حاضار وجاود دارد و     ترین مشکالت یچیدهپشده است. بیکاري یکی از  یلتبد« عالی

 رو روباه جویااي كاار    آموختگاان  داناش توجه مسئوالن براي ایجاد كار، ایران همواره با انبوهی از  رغم به

این امر، مشکلی اجتماعی و اقتصادي است و ممکن است در آینده به یك بحران تبادیل   ازآنجاكهاست. 

درست و هماهنگ نیازمندیم. با توجه به روند رو به افازایش  یزي ر برنامهشود، براي برطرف كردن آن به 

ي هاا  ساال سو و مشکالت اجتماعی اقتصادي دولات از ساوي دیگار، در طاول      كرده از یك یلتحصافراد 

 [.13اي یافته است ] یژهوكارآفرینی اهمیت  مسئلهگذشته 

-ي علمیها آموزشن داد [ نشا5اما ایران در این زمینه مشکالت زیادي دارد. نتیجه تحقیق مرجع ]

درصاد   60نقاش داشاته اسات و     آموختگان دانشدرصد در اشتغال  5/78به میزان  اند توانستهكاربردي 

[ حااكی از  8هاي پژوهش مرجع ] . یافتهاند دانستهشاغالن نیز شغلشان را مرتبط با رشته تحصیلی خود 

یالن به آینده شغلی خود امیدوار نبودند. التحص فارغیالن بوده است اما التحص فارغاشتغال اكثریت مطلق 

ي تحصیلی دانشگاهی قادر به پاساخگویی مناساب باه نیازهااي باازار كاار       ها رشته[ نشان داد 9مرجع ]

عادم   ین ماانع توساعه اشاتغال،   تار  مهام [ حاكی از آن اسات كاه   17نبوده است. نتایج پژوهش مرجع ]

كامل اصول و عدم تناسب رشته تحصیلی دانشگاهی گذاري دولت در امور زیر بنایی، عدم اجراي  یهسرما

ي مدیریتی، ها مهارتعلمی،  یئتهاعضاي  ازنظر[ نشان داد كه 29و بازار كار است. نتایج بررسی مرجع ]
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شاود و   یمي شغلی محسوب ها مهارتي فردي، یك ساختار مناسب براي ها مهارتشناختی، ارتباطی و 

 را در افراد توسعه دهند. ها مهارتبایستی تالش كنند كه این  ها دانشگاه

ي جدیاد  هاا  ساازمان هااي دانشاگاه، صانعت و دولات،      یتمأمورامروزه با همپوشانی  از طرف دیگر،

تساهیل رواباط    هاا  ساازمان یت اصلی ایان  مأمور [.20بشوند ][ یا باید متولد 28اند ] متولدشده چندرگه

تعاالی نظاام ملای     دولت،-صنعت-دانشگاه جانبه سهصنعت و دولت در چارچوب الگوي پیچش  دانشگاه،

شك توسعه كارآفرینی در كشاوري چاون ایاران مشاکالت      یبنوآوري و تحقق توسعه اقتصاد ملی است. 

یاان در رفاع برخای از ایان     بن دانشي ها شركتتوان نقش  ینماي را به همراه دارد. در این زمینه  یدهعد

 مشکالت موجود را نادیده گرفت.

ی تحلیال محتاوا و مطالعاه تطبیقای الگوهااي هنجااري و       شناسا  روشن است باا  در این مقاله بر آ

ي هاا  شاركت ي بساط گساترش   هاا  مؤلفاه ین تار  مهام ي كاارآفرینی  هاا  چاالش ضمن بررسی  شناختی،

 ی قرار گیرد.موردبررسیان در ایران بن دانش

 

 ی کارآفرینیها الشچ -2

شاده اسات. در ماورد     یلتباد اماع  تارین مساائل جو   یاساسبحث بیکاري و اشتغال امروزه به یکی از 

یري نیروهاي متخصص و كارآمد در كارگ بهبه مفهوم  ها آناما همه  اشتغال تعاریف متعددي وجود دارد،

ي تخصصی مورد لزوم سازمانی و اجتمااعی اشااره دارد   ها پستمشاغل تخصصی و انطباق متخصصان با 

[16.] 

. 1تاوان باه ایان ماوارد اشااره كارد:       یما غال ین ملزومات براي دستیابی باه توساعه اشات   تر عمدهاز 

-4. توجه به توسعه و مشااركت بخاش خصوصای؛   3یري پایدار از منابع؛گ بهره. 2توانمندسازي جمعیت؛

. اولویت دادن به فناوري تولیاد و راهبارد   6. بازنگري در قوانین حاكم بر بازار؛5گذاري؛ یهسرماتشویق به 

از  كه بیاان شاد،   گونه همان[. 12] ت براي دستیابی به بازار و... توسعه ارتباطا7توسعه مبتنی بر صنعت؛

ي اخیار  هاا  دهاه هااي   ین عوامل ایجاد و توسعه اشتغال، آموزش نیروي كار است. از طرفی، یافتاه تر مهم

ثابت كرده است كه ارتباط مثبتی بین سطح كیفیت آموزشی فرد و توانمندهاي وي براي ورود باه باازار   

 تاوان از عاواملی مانناد:    یم [. بر این اساس،15، 14گیري وجود دارد ] یمتصمئله و كار یا قدرت حل مس

ي اساسای و كاارآفرینی، آماوزش    هاا  مهاارت و یاادگیري داناش و مهاارت تخصصای، آماوزش       آموزش

ي الزم نسبت به ارزش كار و تعادل نظام آموزشی با بازار كار و ایجاد آگااهی الزم در فراگیاران   ها نگرش

 [.8بر اشتغال مرتبط با نظام آموزشی نام برد ] مؤثرین عوامل تر مهم عنوان به

ین رساالت نظاام آموزشای    تار  مهمتوان گفت  یمبا توجه به اهمیت نقش نظام آموزشی در اشتغال، 

 هاا  دانشگاه[. در این خصوص 6است ]عالی در هر كشور تربیت نیروي انسانی كارآمد، خالق و كارآفرین 
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واحدهاي مجري نظام آماوزش عاالی در زمیناه كاارآفرینی و تربیات       عنوان بهی آموزش عال مؤسساتو 

 [22دارند ]ي مختلف جامعه سهم بسزایی ها بخشیاز موردننیروي متخصص و ماهر 

یازي توساعه اقتصاادي و توساعه     ر برناماه  ازنظركارآفرینی از محورهاي اصلی رشد و توسعه است و 

ي هاا  شکافو  خألهاپر شدن  موجب شود؛ یمكه: موجب اشتغال پایدار داراي اهمیت است به این دلیل 

هااي   یمتصمي تازه، ها فرصتیعنی با توجه به دگرگونی شرایط بازار كار و فراهم شدن ؛ شود یمبازار كار 

و تحاول   هاا  ارزششود؛ موجب دگرگاونی   یمگذاران  یهسرماافزایش سود و  باعث شود؛ یمي گرفته ا تازه

آورد؛ موجاب گاذر از ركاود اقتصاادي، جباران       یما ي باه وجاود   ا تاازه و ارزش  شاود  یما  ها آنماهیت 

و شرایط الزم را براي  عوامل شود؛ یمهاي اقتصادي و آسان شدن روند رشد و توسعه كشور  یماندگ عقب

 سازد؛ یمفراهم  ها آنیابی بازارتولید كاالها، محصوالت و 

تواناد باعاث جلاوگیري از     یمدر ایجاد اشتغال كارآفرینی به هنگام بحران و ناتوانی بخش خصوصی 

 شود. یمپسرفت اقتصاد شود؛ باعث رفاه اجتماعی 

ین و باه تعبیار مرجاع    كاارآفر [ دانشگاه 24مرجع ] ریبه تعب با توجه به اهمیت نوآوري و كارآفرینی،

با روند  است. قرارگرفتهجدي  موردتوجهي اخیر ها دههنسل سوم یا دانشگاه سبك سه در  [ دانشگاه25]

اتخااذ راهبردهااي اثاربخش باراي      المللی و گذر از جامعه صنعتی به جامعه دانشای،  ینبتحوالت ملی و 

ضروري است. باید الگوهاي آماوزش و پاژوهش در    ها دانشگاهي جدید در ها فرصتو  ها ارزشاستفاده از 

استاي نوآوري و كارآفرینی هاي جامعه دانشگاهی در ر ییتواناو  ها مهارتنظام دانشگاهی متحول شده و 

 ارتقاء یابد.

باا مشاکالت زیاادي در ایان زمیناه روبارو اسات.         توساعه  درحاال یك كشور  عنوان بهشك ایران  یب

ینکه عصر حاضر، عصر جوامع، اقتصادها و نهادهاي مبتنی بر دانش است و توسعه ملی و ارتقااي  باوجودا

خااص   طور بهعام و مهارت  طور بهیري دانش كارگ به تولید و درگروي جهانی ها رقابتجایگاه كشورها در 

درصاد تولیاد ناخاالص     5/0ي اخیار حادود   هاا  سالاست. متوسط هزینه تحقیق و توسعه در ایران طی 

درصاد اسات.    5/2 بار  باالغ یافتاه،   توسعهكه متوسط این نسبت در كشورهاي  یدرحالداخلی بوده است. 

ي نفتی و مناابع كشااورزي و   ها فراوردهپایه نظیر نفت و همچنین عمده محصوالت صادراتی ایران منبع 

 [.20در حد ابتدایی است ] ها آني سنتی نظیر پسته و فرش بوده و نقش دانش و فناوري در ها فراورده

ي اثرگذار در گسترش كارآفرینی، ناشناخته بودن مقوله كارآفرینی است كه از موانع ها مؤلفهاز دیگر 

 ازجملاه در كشور است. ارزش نداشتن سرمایه در كشور و منزلت اجتماعی گسترش فرهنگ كارآفرینی 

 گسترش فرهنگ كارآفرینی در كشور هستند. درراهموانع موجود 

ي كاارآفرینی  هاا  فرصات از سوي دیگر باید در نظر داشت كه توساعه فنااوري اطالعاات در كشاور،     

 سااز  پاول و بسیار  زا اشتغالي ها بخشبخش خدمات یکی از  ي اخیر،ها دههكند. در  یمجدیدي را ایجاد 



572        هاي كنفرانس مجموعه مقاالت و سخنرانی 

كشورهاي بزرگی همچون انگلستان كه عمده درآمدشاان از بخاش    مثال عنوان بهدر كشورها بوده است. 

 دهد. یمقسمت كمی از درآمد ملی انگلستان را تشکیل  خدمات است و بخش صنایع،

بناابراین توساعه    [.11بخش خدمات شامل مواردي همچون بانك، بیمه و تجارت الکترونیك است ]

دادن خدمات و برطرف نمودن موانع توسعه آن نیز یکی دیگر از موانع توسعه كارآفرینی اسات. از دیگار   

 یی در زمینه:ها چالش، ها چالش

نسابت باه    هاا  دانشاکده چالش در كیفیت مدرسان كاارآفرینی، چاالش در پاذیرش كاارآفرینی در     

ي مختلاف، چاالش در اثربخشای    هاا  داناش ر زمیناه  ، چالش در ایجاد یاك پیکاره عماومی د   وكار كسب

هساتند متناساب باا     وكار كسبي آموزشی، چالش در نیازهاي یادگیري كارآفرینانی كه در حال ها روش

 [.7برند ] یمدر آن به سر  اكنون همي كه وكار كسبدوره زندگی 

یاژه  و باه  هاا  دانشاگاه اماروزه اكثار دروس    چالش دیگر در چگونگی ارائاه دروس در دانشاگاه اسات.   

صاورت   هاا  آنشوند و تالش جدي باراي كااربردي كاردن     یمنظري ارائه  طور بهي علوم انسانی ها رشته

 شوند. یمیگر، افراد كارآفرین در آن كمتر تربیت د عبارت بهنگرفته است. 

و  هاا  تخصاص ی ندارند، خوان همبا نیازهاي بازار كار هماهنگی و  ها دانشگاههاي  یخروجرو، اكثر  ینازا

گیرند و به خاطر كمتر كاربردي باودن دروس   ینمو هم سو با نیازهاي بازار كار شکل  جهت هم ها مهارت

آماادگی باراي كاار ندارناد. محادودیت اختیاار        آموختگاان  داناش ي فنی، ها رشتهیژه در و بهدانشگاهی، 

اسات. البتاه طای     ذكر بلقامشکالت  ازجملهاي  رشته ینبي ها دورهیس تأسدر زمینه ایجاد و  ها دانشگاه

ي اخیر اقداماتی در این زمینه صورت گرفته كه باید گسترش یابد. بازار كار هماهنگ با تحاوالت  ها سال

ي جدید است كاه  ها تخصصرو، بازار كار نیازمند بعضی  ینازاعلوم و فناوري جهان در حال تحول است. 

 [.2] یرندگ یفرانمصیل را در دوران تح ها آن ها دانشگاه آموختگان دانشلزوماً 

رشد علم و فناوري در سطح محافل و نظام علمای ایاران مطارح     عنوان بهاز طرف دیگر آنچه امروزه 

در سطح جامعه و اثرگذاري و پیامدهاي علم و فناوري در اقتصاد و ثروت كشاور وجاود    آنچهشود با  یم

ماد مناسابی باراي مطالعاه و تحلیال     دارد، قدري متفاوت است. این تفاوت و شکاف بین علم و جامعه، ن

بر پایه مادل هنجااري نظاام علام و فنااوري نظیار        وضعیت علم و فناوري است. با توجه به این مسئله،

-صانعت  جانباه  ساه ي بزرگ علمی، نظام ملی نوآوري و الگوي پیچش ها انقالب ي تولید دانش،ها سبك

یاان و  بن داناش ي هاا  شاركت مایات از  هااي قاانون ح   ینای آفر فرصات هاا و   ساازي  یتظرفدانشگاه -دولت

 [.28است ]شده  یبررسها،  ينوآورسازي اختراعات و  يتجار

تسهیل روابط دانشگاه، صنعت و دولات در چاارچوب الگاوي پایچش      ها سازمانیت اصلی این مأمور

 تعالی نظام ملی نوآوري و تحقق توسعه اقتصااد ملای اسات. اماروزه،     دولت، -صنعت -دانشگاه جانبه سه

اند كه هارروزه شااهد تعاارض باین مناافع پژوهشاگران و مناافع         یدهتن درهم چنان آنت و پژوهش صنع
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ي صانعتی قارار   هاا  شاركت ي پژوهشای زیار كنتارل    هاا  گروهتجاري نباشیم. بسیاري از پژوهشگران یا 

نعی اما در ایران در این زمینه نیاز باا ماوا   ؛ [1گیرند كه از طریق ثبت اختراع به دنبال سود هستند ] یم

 روبرو هستیم.

ي آن: هاا  چاالش بررسای رابطاه دانشاگاه باا صانعت و      »[ در پژوهش خود تحت عناوان  10مرجع ]

ي كیفای خاود را   هاا  مصاحبهنتیجه حاصل از تحلیل « پژوهش كیفی در بین دانشجویان دانشگاه تهران

بر تعامل و وابساتگی  دانشگاه كه مبتنی  –ه آل رابطه صنعت دیاكند كه اثري از الگوي  بیان می گونه نیا

صنعت به دانشگاه ازنظر خالقیت تکنولاوژیکی   ازیموردنمتقابل و مبتنی بر الزامات جامعه فرا صنعتی در 

ساه   تیا مأمورویاژه تحاول در    ي دانش است و بر تحول در ساختارها بهساز يتجارو كاركرد دانشگاه در 

 شود. در ایران دیده نمی ارد،د دیتأكها  دانشگاه و صنعت و تحول در روابط آن بخش دولت،

گیري و تخصیص مناابع   ي فرایندهاي تصمیمساز شفاف ي بزرگ،ها بنگاه[ عالوه بر ایجاد 18مرجع ]

. به باور پژوهشگران به دلیل فضاي رانتی حاكم بار كشاور بسایاري از تولیدكننادگان     دارند یمرا عنوان 

كنناد   ي كالن دریافت میها هیسرما ج از ضابطه،و افرادي خار اند مواجهبراي دریافت تسهیالت با مشکل 

در بخاش   هاا  هیسارما . معماوالً هام ایان    ردیا گ یما در اختیار خواص قرار  ها هیسرماي از ا عمدهو بخش 

 گاذاران  هیسارما وقتی منابع به دست  شود. غیرحقیقی اقتصاد در بازارهاي سکه و ارز و مسکن صرف می

 ولاد رمیغهااي   هی است چنین ساختار نهاادي مشاوق فعالیات   كامالً بدی در بخش صنعت و تولید نرسد،

ي باراي  ا زهیا انگو  داكردهیپهاي سوداگرانه سوق  به سمت فعالیت ها هیسرما ،جهیدرنتجاي مولد است؛  به

بناابراین حاذف رانات و رانات باازي       چه برسد به گسترش ابعاد فعالیات.  ماند ینمفعالیت تولیدي باقی 

 كاار  میتقسا و  هاا  بنگااه هاي تولیدي و انگیزه باراي رشاد    شور و بهبود فعالیتویژه از سیستم بانکی ك به

ساختارهاي انحصاري در اقتصاد ایران حذف  ستیبا یم عقالنی و تخصصی شدن امور كمك خواهد كرد.

باه شاکلی كاه از روناد رو باه افازایش        هاي اقتصادي فراهم شاود،  شود و فضاي رقابتی مؤثر در فعالیت

 ر ساختار اقتصادي كشور در بخش صنعت اطمینان حاصل شود.د افزوده ارزش

 

 ها چالشیان در رفع بن دانشی ها شرکتنقش  -3

 ازجملاه  توسعه درحالي كارآفرینی در كشوهاي ها چالشتردید یکی از راهکارهاي برطرف نمودن  یب

انقاالب   تولید داناش،  3و  2یان در این كشورهاست. بر اساس سبك بن دانشي ها شركتایران گسترش 

دولت، روابط نهاد دانشاگاه  -دانشگاه-صنعت جانبه سهي و الگوي پیچش نوآوردوم علمی و الگوي پویاي 

و  واردشاده به قلمارو یکادیگر    بتوانند نهادهاكه حتی هر یك از  يطور بهو صنعت باید بسیار قوي باشد، 

تواند منجر باه تقویات    یمعت تقویت و تسهیل روابط دانشگاه و صن[. 3باشند ]یی مقتضی داشته افزا هم

ي علم ها پارکدر این میان تقویت و جایگاه مراكز رشد و  .[19] نظام ملی نوآوري و توسعه فناوري شود
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تاوان در   یما یت تجاري شده و ناافع اسات   باقابلها و افکار نوین  یدها، ها مهارتو فناوري كه محل تجمع 

یان موجبات تسریع و بن دانشي ها شركتانون حمایت از یدبخشی را ارائه دهد. قام انداز چشماین زمینه 

كند. تسریع به ثمار   یمهاي نوین را فراهم  يفناورها و  یدهاتقویت تجاري شدن و مهارت و به بازار آمدن 

ي علام و فنااوري را افازایش    ها پارکبه بازار، میزان اعتماد به مراكز رشد و  ها آنها و ورود  یدهارسیدن 

ي و آماوز  مهاارت بیشتر خواهد كرد و نیاز به  ها آنفناوران و نخبگان علم و فناوري را از  داده و استقبال

 [21] كند یمعمل را مضاعف  درصحنهیري مهارت كارگ به

البته این را نیز باید در نظر داشت كه به نقش افزایش تولیاد و توساعه فنااوري و مهاارت در نظاام      

ان توجه جدي و نهادینه باه موضاوع فنااوري، رساالت تولیاد و      علمی توجه كنیم. در ایران به دلیل فقد

هاي نظاام علمای نباوده     یزير برنامهها و  گذاري یاستسچندان در محور  حال تابهتوسعه فناوري و دانش 

رود  یما یاان امیاد   بن داناش ي هاا  شاركت كننده از  یتحماي ها قانونبا توجه به تسهیالت و  [.20است ]

تولید و توسعه فناوري و مهارت در نظام علمی كشور متصور كرد. باراي ایان   تحولی در میزان و ماهیت 

یافته، متوساط   توسعهدر پژوهش و فناوري افزایش داد. در كشورهاي  وكار كسبمنظور باید سهم بخش 

درصاد اسات    69هاي تحقیاق و توساعه بخاش دولتای از تولیاد ناخاالص داخلای حادود          ینههزنسبت 

در صد است. بر ایان اسااس    81/1حدود  وكار كسبو بخش  ها بنگاهت براي كه متوسط این نسب یدرحال

یري فناوري افزایش یابد. البته كارگ بهدر تحقیق و توسعه و تولید و  وكار كسبباید توجه نمود كه بخش 

هاا   گذاري یهسرماتوسعه  درواقعشدن افزایش بخش خصوصی نیز اثرات مثبتی را خواهد داشت.  تر بزرگ

بناابراین حمایات   ؛ ي صانعتی و اقتصاادي اسات   ها جهشهاي نوین و برتر عامل اصلی  يفناوردر مسیر 

هاي نوین، یك استراتژي و الزام مهم است كه باید به آن  يفناورها در  گذاري یهسرماحاكمیت و دولت از 

 هاا  آندر  مقررشاده یاان و تساهیالت   بن دانشي ها شركتي حمایت از توسعه ها قانون [.27توجه نمود ]

یاان انتفااع   بن داناش ي هاا  شاركت از دیگار مزایااي    هاا باشاد.   گذاري یهسرمااي براي این  ینهزمتواند  یم

ضاامن   است. برخورداري پژوهشگران از نتایج علام و فنااوري،   ها پژوهشپژوهشگران و فناوران از نتایج 

ه حمایات الزم باراي   در ایان زمینا   [ چنانچاه 28یري علم و فناوري اسات ] كارگ بهتداوم چرخه تولید و 

حق مالکیت وجود نداشاته باشاد اساتقبال از ایان      ازجملهپژوهشگران در جهت حقوق مادي و معنوي 

گاذاري در   یهسارما یژه در شرایط فعلی ایاران كاه بسایاري    و بهبا مشکالت مواجه خواهد كرد.  ها شركت

تاوان در مادل شابه     یما ا را گوناه رفتارها   یان ا پندارناد.  یمپذیر  یسكریان را كاري بن دانشي ها شركت

[ توجیه نمود. به اعتقاد او طبیعی است كه رفتار یاك دانشاگر بخرداناه اسات.     26اقتصادي علم مرجع ]

-خادمات  دادوساتد علمی قائل شد. یکای رابطاه    دادوستدي براي ساز مفهومتوان دو گونه  یمهمچنین 

اعتبار میان دانشاگران در  -ي اطالعاتددادوستو دیگري رابطه  منابع میان دانشگران و نادانشگران است.

یك اجتماع علمی. در این روابط دو اصل برقرار است. اصل اول منفعات شخصای اسات. در ایان رابطاه      
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كنند كاه حاداكثر    یمدانشگران در پی امیال و منافع شخصی خود هستند و عمل خود را چنان انتخاب 

است،  ها انساناجتماعی میان  دادوستدم یك گوید كه عل یمو اصل دوم  سود شخصی را به دست آورند.

میان دانشگران و نادانشگران. دانشگران با انتقال اختیار یك كشف جدید به دیگران هم دانشگران و هام  

آورد كاه باراي او منفعات بیشاتري دارد مانناد ساود اقتصاادي یاا اعتباار           یمدیگران پاداشی به دست 

 اجتماعی.

ه مدرن كه در آن معرفت علمی نوعی كاال یاا متااع اسات كاه ارزش     مفهوم اول اشاره دارد به جامع

پایه اي را -كند و خدمات دانش یمذاتی دارد و دانشگران كسانی هستند كه این كاالي معرفتی را تولید 

اسات   گرفتاه  شاکل ترتیاب باازاري باراي معرفات علمای       یان ا باه كنند.  یمكه جامعه نیاز دارد را فراهم 

فروشاند و نادانشاگران داناش و خادمات علمای را از       یما دانش و خدمات خود را  كه دانشگران يطور به

تقاضااي   هاا  دولات ي صنعتی و ها گروهشوند كه  یمدانشگران هنگامی ظاهر  درواقع خرند. یمدانشگران 

ي دادوساتدي  هاا  رابطهشدیدي براي دانش او دارند. به علت این تقاضاي زیاد براي دانش است كه انواع 

  جامعاه و بازار علم و دانش در  گرفته شکلشگران از طریق استخدام در صنعت، دانشگاه و دولت میان دان

اطالعات هر دانشگر، كشفیات علمی خاود   دادوستددر مفهوم دوم، یعنی رابطه . علمی ظهور كرده است

باار  ي آن دانشاگران دیگار اعت  درازاكناد و   یما را به دانشگران دیگر كه اعضاي اجتماع هساتند عرضاه   

باه   هاا  آنی دانشاگران و تمایال   شناخت روانهاي  یزهانگعلمی ریشه در  دادوستددهند.  یمي به او ا حرفه

 .دارد ها پاداشانواع 

 توان باه مانادگاري نخبگاان،    یمهاي الزم در این زمینه صورت گیرد  یتحمااز طرف دیگر، چنانچه 

 ز دالیل اصالی مهااجرت نخبگاان و دانشاگران،    شك یکی ا یب فناوران و دانشگران در ایران امیدوار بود.

ي مناسااب از توانمناادي نخبگااان و فقاادان شاارایط كااافی بااراي ظهااور اسااتعدادها و بااردار بهاارهعاادم 

رویه مهاجرت نخبگان جوان كشور به دلیل نداشتن انگیزه و پیدا  یبسیل  هاي دانشگران است. يتوانمند

 نماید. یمیب دیگران را نص ها برداشتو  ها ثمره كردن كار در كشور،

ي هاا  بنگااه توان گفت شرط اساسی تحقق اثرات و پیامدهاي مثبت قانون حمایات از   یمی طوركل به

عمال اسات.    درصاحنه سازي و اجراي صحیح آن  یادهپها  ينوآورسازي اختراعات و  يتجاریان و بن دانش

رساد كاه هناوز در ایان زمیناه       یمتاكنون اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است اما به نظر  اگرچه

دولت براي  ها آنو در كنار  ها دانشگاهبنابراین تالش و جدیت نظام علمی و فنی و وجود دارد؛ مشکالتی 

یان در این زمینه مهم است. الازام باه حمایات از دانشاگران در     بن دانشي ها شركتاستقرار و حمایت از 

و  هاي علمی در این زمینه، یستگیشابر اساس  ها آنو ارزیابی درست  ها آنزمینه حقوق مادي و معنوي 

شده باراي تماامی متخصصاان و     بینی یشپي اجرایی براي عمل به تعهدات ها دستگاهالزام عملی تمامی 

هاي ویاژه   گذاري یاستسیان، بن دانشي یك جامعه سو بهی سوق دادن جامعه طوركل به دانشگران كشور،
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داشاتن دساتور    هااي پاژوهش،   گاذاري  یاستسنی ویژه براي براي بخش پژوهش كشور و اختصاص مکا

ي علام و  هاا  پاارک و گساترش   هاا  دانشگاهو برنامه براي مراكز رشد در  باهدفكارهاي ویژه و منسجم و 

 رسد. یمها ضروري به نظر  یدهافناوري جهت به ثمر رسیدن 

 

 گیری یجهنت -4

مشااركت در   منظاور  باه تخصاص  ین و تربیات نیاروي انساانی مااهر و م    تاأم نظام آموزش عاالی در  

تارین   یاساسي دارد. امروزه كارآفرینی علمی یکی از فرد منحصربهي سازندگی هر كشور جایگاه ها برنامه

یی روبارو  هاا  چاالش باا   هاا  دانشاگاه ي نسل سوم است. در مسیر ایجاد كارآفرینی ها دانشگاهي ها رسالت

یان بتواند زمینه بن دانشي ها شركتكه توسعه  رسد یمبه نظر  ،محور دانشیري اقتصاد گ شکلهستند. با 

 ینی در كارآفرینی ایجاد نماید.آفر نقشبراي  ها دانشگاهرا براي آماده كردن 

دولت، از مبانی اصلی تولید و توساعه   -دانشگاه -صنعت جانبه سهالگوي پویاي نوآوري مدل پیچش 

ساازي دساتاوردهاي پژوهشای،     يتجاار لگاو،  یان هستند. بر پایه این ابن دانشفناوري، نوآوري و اقتصاد 

صانعت، دساتیابی باه مناابع و اعتباارات و       -ي، توساعه رواباط دانشاگاه   آماوز  مهارتكارآفرینی علمی، 

 این الگو است. جمله ازبخشی به كارآفرینی  یتاولو

یاان و  بن داناش ي هاا  بنگااه تردید، شرط اساسی تحقق اثرات و پیامدهاي مثبت قانون حمایات از   یب

ي آن هماراه باا ایجااد    هاا  دساتورالعمل سازي و اجراي صاحیح   یادهپها  ينوآورسازي اختراعات و  يرتجا

 در دانشگاه است. ها آنساختار مناسب و متناسب با 
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 سخنرانی اعضاء پنل 

 پرسش و پاسخ 
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 خصصی:پنل تگزارش 

 یکپارچگی علم و نقشه راه آینده

 موسوي موحدي اكبر علیدكتر  رئیس پنل:

 دكتر غالمحسین ریاضی، دكتر هدایت اهلل قورچیان، دكتر مهران حبیبی رضایی اعضای پنل:

یی كوتاه و سریع را براي گسترش دامنه حیات خود ها راهدر عصر حاضر، بشر همواره تالش كرده تا 

دانشی سودمند  لزوماًي بسیاري همراه بوده، ولی ها يآور فن، هرچند با ها راهاین  در زمین برگزیند.

، از یك یا چند جنبه علمی محدود، ها يآور فننبوده است. بسیاري از این  ها انتخابپشتوانه این 

 اما با گذر زمان و ؛اند واردشدهي ساز يتجاردر مسیر كسب ثروت و  سرعت بهو  قرارگرفتهی موردبررس

، كره زمین و اهالی آن بیشتر تحت تنش قرار شود میحاصل  ها يآور فنیی كه از این ها يناهنجارزایش 

كه زیست  بایستی میبراي آرامش انسان و سایر موجودات دستاورد فناوري انسان،  بنابراین .گیرند می

شناسد تا بتواند از سازگار باشد و لذا بر انسان شایسته است كه در ابتدا، محیط و طبیعت خود را ب

 همگرا با طبیعت را كون و تکوین نماید. هاي فناوريآن الگوبرداري نماید و سپس  هاي پدیده

گوناگون دارد چون براي صنع  منظرهايبراي شناخت اصیل طبیعت و محیط، انسان نیاز به علم از 

طبیعی در  هاي پدیدهست. ا شده استفادهها و موجودات طبیعت و كون و تکوین از علوم فراگیر،  پدیده

و علوم معنوي و  اي رشته بینو انسان بایستی با استفاده از علوم  اند شده ساختهعالم از ماده و ملکوت 

انسان از قبیل  دستاوردهايرا بازشناسد. شناخت صحیح، ریشه اصلی  ها آنحکمت بتواند تا حدودي 

م براي بشریت است. سبك زندگی خوب، از زیست سازگار و ارائه سبك زندگی سال هاي فناوريایجاد 

یی همگرا. سازد میو آرامش را كه زیرساخت جامعه متعالی است، هموار  كند میجلوگیري  ها بیماري

 .است ی و اجتماعیعلم دهیچیپ سؤاالتحل  يبرا يدیجد رهیافت درواقععلوم 

در آینده نیز این  است. یافتهارتقاء اي رشته بینهاي اخیر این رهیافت، با استفاده از علوم  در سال

بزرگ علمی و حل مسائل اساسی موجود،  هاي پروژه انجام و دیجد هاي فرصتایجاد  يراه را برامسئله، 

در مورد روند تحقیقات در ایران و نگاه به این روند، یك  آمده دست بههاي  با توجه به داده كرد. بازخواهد

رسد كه به شرح زیر پیشنهاد  پایدار، ضروري به نظر می و جانبه همهسري راهکارها در جهت پیشرفت 

 شود: می

، فعالیت خود را در جهت افزایش NBICدر ایران با عنوان  همگرا هاي فناوري يكز راهبردمر -

مختلف در دانشگاه تهران آغاز كرده است. لذا نیاز است این  هاي زمینههمکاري و همگرایی علوم در 

 علمی داخل و خارج كشور قرار گیرد. مؤسساتپژوهشگران و  موردحمایتساختار مهم ملی، 

نانو گفته  علوم و یشناخت علوم ،یستیزعلوم اطالعات،  يفناور چهارهمگرا به مجموعه  يها يفناور

كه تاكنون  گویند پاسخ یآدمي ازهاینبعضی از قادرند، به  باهم یکپارچگیو  ییافزا كه در هم شود یم
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 جهیهمگرا، نت يها يورآنف لیبد یب تیقابل نیاند. ا نبوده پاسخگوییه قادر ب گرید يها يفناور

تركیب مناسبی از  كه درصورتی ها است. آن ییهمگرا تیو قابل ها يورآ فن نیممتاز ا يها یژگیو

آن شناخت و معرفتی جدید، حاصل خواهد  درنتیجههاي علمی مرتبط كنار یکدیگر قرار گیرد و  گرایش

 آوري سودمند شود. نجر به فنم تواند میشد كه 

علمی، آموزشی و پژوهشی الزم است با اساتید  هاي فعالیتاركان اصلی  عنوان بهدانشجویان  -

، روند اي رشته میانو  چندبعديپیوند داشته باشند و با نگرشی  اي رشته میانبرجسته در دانش 

 تحقیقات خود را پیش برند.

متفاوت باشند تا با مباحثاتی  هاي رشتهدانشجویان، از  اقیات هم، ها خوابگاهدر  گردد میپیشنهاد  -

 گسترش یابد. اي رشته بین هاي همکاريدارند آگاهی و  باهمكه 

لذا این  امروزه نزدیك به بیش از نیمی از گسترش مرزهاي علم، در حوزه علوم زیستی است. -

كه در  طور هماننفوذ یابند  ها رشته داشته و در عموم ها رشتهبا سایر  يپیوند بیشتر بایستی میعلوم نو، 

 .اند یافتهكشورهاي پیشرفته علمی نفوذ 

افراد را در سراسر  مؤثرجدید در دنیاي مجازي امکان ارتباط سریع و  هاي آوري فناستفاده از  -

موجب ( Webinarمجازي ) صورت بهعلمی  هاي همایشگسترش برگزاري جهان، فراهم كرده است. 

ران جوان از آخرین دستاوردهاي علمی در سراسر جهان، آگاه شوند. در این خواهد شد كه پژوهشگ

 اي رشته بینویژه  هاي سخنرانی زودي بهراستا، مركز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیك دانشگاه تهران 

مجازي در  حضوري و صورت به ،در محل این مركزرا به زبان فارسی  (TEDهاي ) یعنی شبه سخنرانی

 قرار گیرد. موردحمایت این برنامه نیز، گردد میبنابراین پیشنهاد  ؛خواهد كرد پخش وب بستر شبکه

 تحصیالت تکمیلی در دانشگاه تهران هاي نامه پایانجلسات دفاع از  رسانی اطالعامکان  اندازي راه -

 القهموردع هاي زمینه، این اجازه را به دانشجویان خواهد داد تا خبرخوان صورت به ها دانشگاهو سایر 

تواند  هاي مختلف را انتخاب كرده و در جلسات دفاع مربوط، شركت كنند. این اتفاق می خود در رشته

باشد. اگر این پیشنهاد در دانشگاه تهران عملیاتی شود، در  اي رشته بینهاي  آغاز همکاري ساز زمینه

 دیگر الگوبرداري خواهد شد. هاي دانشگاهزمان كوتاه در 

است، در حوزه سالمت و افزایش كیفیت زندگی  رو روبهبزرگی كه بشر با آن بسیاري از مسائل  -

 پزشکی-دانشی همگرا در زمینه زیست عنوان به Translational Medicine (TM) مراكز اندازي راه است.

گردد  سایر علوم در حیطه پزشکی كاربرد پیدا كند. همچنین پیشنهاد می هاي یافتهكمك خواهد كرد تا 

علمی، پیوند داشته باشد. به  مؤسساتاي با سایر  شبکه صورت بهدر كشور تشکیل شود و  TMمراكز 

در خدمت سالمت و جامعه قرار  سرعت بهعلوم زیستی  خصوص بههاي علوم دیگر  كمك این مراكز، یافته

، مركز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیك دانشگاه تهران گردد یمخواهد گرفت. در این راستا، پیشنهاد 
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دانشگاه تهران، وزارت علوم، تحقیقات و  یتموردحماباشد و  كشور در TM الگو از مراكز اي نمونه

 فناوري، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد.

با استفاده از  ها یشآزمابراي انجام  ها یشگاهآزماعلم، حضور  یشرفتپمهم  هاي یگاهجایکی از  -

دانشگاه تهران و دانشگاه علوم  هاي یشگاهآزمانونی نیاز است كه شبکه ابزار دقیق است. در شرایط ك

. شود یمو مراكز علمی الگوسازي  ها دانشگاهاین كار براي سایر  مطمئناًپزشکی تهران تشکیل شود، 

نزدیك، شکل گیرد. براي نمونه  اي یندهآدر  المللی ینبملی و  صورت بهاین شبکه،  بایستی یمالبته 

 اكو را مطرح نمود. يكشورهاعلمی  هاي یشگاهآزماح شبکه طر توان یم

 Integrativeتهران )تحقیقاتی همگرا در دانشگاه  هاي یشگاهآزما گردد یمدر این راستا پیشنهاد  -

laboratories)  است. یجادشدهاپیشرفته علمی  يكشورهادر  ها یشگاهآزماتشکیل گردد. مدل این 

 يا شبکه، سازمان و اي رشته ینبسیار زیاد در علوم مختلف و ب يها دادهامروز نیاز است كه از  -

شبکه شوند و سوپركامپیوترهاي با  باهمتحت یك برنامه  یوترهاكامپلذا نیاز مبرم است كه  تشکیل داد.

 بایستی یمو پهناي باند قوي محاسبات بزرگ را انجام دهند. دانشمندان و پژوهشگران ایرانی  باال سرعت

خود تلفیق  يها دادهباال براي دریافت اطالعات علمی داشته باشند تا با  سرعت بهدسترسی در این زمان، 

 و هستی بپردازند. یعتدر طببزرگ  يها كشف، به ها روشكرده و با این 

دانشگاه تهران و  يها كتابخانه یرسان خدماتشبکه الکترونیکی و دیجیتالی  گردد یمپیشنهاد  -

شبکه الکترونیکی و دیجیتالی  گردد یمشکیل گردد. در فاز دوم پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی تهران ت

اعضاء علمی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران تشکیل گردد. در فاز سوم همین  يها كتابخانه

و مراكز علمی كشور در سطح ملی انجام شود. در فاز چهارم این  ها دانشگاه، در سطح یشنهادهاپ

انجام شود. در فاز پنجم  يا قارهو سپس  يا منطقهكه این فرایند، در سطح  شود یمتوصیه پیشنهاد نیز 

 انجام شود. ینیفرازمو  یفراملاین پیشنهاد در سطح 

و  شده ارائهدر بخش اول( ) یسخنرانیك  صورت بهموضوع این میزگرد در همایش مذكور  -

است. قرار بر اینست  شده ارسالهمایش نیز یك مقاله كامل نگارش گشته و براي دبیر محترم  صورت به

كه این مقاله به نشریه نشاء علم براي بررسی و چاپ نیز ارسال شود. نشریه نشاء علم نشریه 

. براي نماید یمعلم است كه مطالب نو علمی را به زبان ساده و به زبان فارسی منتشر  سازي یعموم

 www.sciencecultivation.irاطالع بیشتر به وبگاه نشریه رجوع شود. 
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 بدنی و علوم ورزشی اطالعات پنل تخصصی تربیت

 و علوم ورزشی یبدن تیترب : دانشکدهنام پنل

 جناب آقای دکتر محمود گودرزینام مسئول پنل: 

 ای علوم ورزشی رشتههای نهان و آشکار رشته میان ظرفیتعنوان پنل: 

اعضاء 

 پنل

 ریزي ورزشی/دانشگاه تهران( گروه مدیریت و برنامه یعلم ئتیگودرزي )عضو ه دكتر محمود

 یبدن تیمسئول شاخه ترب -ریزي ورزشی/دانشگاه تهران( گروه مدیریت و برنامه یعلم ئتیسجادي )عضو ه دكتر سیدنصراله

 وزارت علوم

 و علوم ورزشی/دانشگاه رازي كرمانشاه( یبدن تیدانشکده ترب یعلم ئتییوسفی )عضو ه دكتر بهرام

 و علوم ورزشی/دانشگاه گیالن( یبدن تیآوري دانشکده ترب نیا )معاون پژوهشی و فن رحمانی دكتر فرهاد

 و علوم ورزشی/دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی( یبدن تیطهماسبی )رئیس دانشکده ترب دكتر فرشید

 ورزشی/دانشگاه الزهرا( و علوم یبدن تیگروه رفتار حركتی دانشکده ترب یعلم ئتیشجاعی )عضو ه دكتر معصومه

 و علوم ورزشی/دانشگاه شهید بهشتی( یبدن تیگروه علوم زیستی ورزش دانشکده ترب یعلم ئتیدكتر خسرو ابراهیم )عضو ه

 بهشتی( دیهاي تهران و شه زاده )استاد بازنشسته دانشگاه نمازي دكتر مهدي

 ورزشی/دانشگاه خوارزمی( یشناس بیگروه آموزشی بیومکانیك و آس یعلم ئتیصادقی )عضو ه دكتر حیدر

 دانشکده علوم ورزشی/دانشگاه بوعلی همدان( یعلم ئتیعنبریان )عضو ه دكتر مهرداد

 شناسی، حركات اصالحی و بیومکانیك ورزشی/دانشگاه تهران( گروه آسیب یعلم ئتیعلیزاده )عضو ه دكتر محمدحسین

 ریزي ورزشی/دانشگاه تهران( برنامهگروه مدیریت و  یعلم ئتیزندي )عضو ه غرایاق دكتر حسن

 مدرس( و علوم ورزشی/دانشگاه تربیت یبدن تیدانشکده ترب یعلم ئتیچیان )عضو ه كوزه دكتر هاشم

 گروه فیزیولوژي ورزشی/دانشگاه تهران( یعلم ئتیسوري )عضو ه دكتر رحمان

 15 شروع پنل: ساعت

 مکان پنل: سالن اصلی

 اي: جایگاه فعلی،  رشته بدنی و علوم ورزشی از منظر بین جایگاه رشته تربیت"رجبی با عنوان  ارائه مقاله جناب آقاي دكتر رضا

 "ملزومات و موانع

  سخنرانی اعضا پنل 

 پرسش و پاسخ 
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 گزارش پنل تخصصی:
 ای علوم ورزشی رشتههای نهان و آشکار رشته میان ظرفیت

 دكتر محمود گودرزيرئیس پنل: 

دكتر  ،نیا رحمانی دكتر فرهاد ،یوسفی دكتر بهرام، سجادي لهدكتر سیدنصرااعضای پنل: 

دكتر ، زاده نمازي دكتر مهدي، دكتر خسرو ابراهیم، شجاعی دكتر معصومه، طهماسبی فرشید

دكتر ، زندي غرایاق دكتر حسن، علیزاده دكتر محمدحسین، عنبریان دكتر مهرداد، صادقی حیدر

 سوري دكتر رحمان، چیان كوزه هاشم
 

در دانشکده  19:30الی  8از ساعت  97آبان ماه و علوم ورزشی در  بدنی یتتربتخصصی پنل 

دهه اخیر  هاي یشرفتپ، دکتر گودرزیبه بیان  .برگزار شد ذیل كنفرانس، مدیریت سالن الغدیر

 ، خیلی بیشتر كرد و همین موجب شده تارا اي رشته یانمبخصوص ضرورت پرداختن به مقوله 

گشته و جزئی اضافه  يها رشتهفرعی متعددي حتی در  يها شاخه. وندمجزا ش شدت بهعلوم  يها شاخه

مربوط  1985سال  نیز به . نقطه عطف آنگردد یبازمبه بعد  1920سال  قبل از بهگذشته این موضوع 

، گذشته هاي یوهشدیرین و پرداختن به  يها روشسنتی و  يها روشنکته حائز اهمیت آنست كه  است.

پاسخگوي نیازهاي فعلی چه در  نیز اینك جامعه نخواهد بود. در حوزه ورزش یازهاينوي پاسخگ دیگر

نیستیم. بحث ما با جامعه فعلی متفاوت است.  يا حرفهچه در حوزه قهرمانی و  و حوزه تعلیم و تربیت

 ،سیككال يها رشته، اي رشته ینبمقوله  در خصوصباید در كنار هم قرار گیرند.  ،این دو مفهومدرواقع 

در بعضی  كه یدرحال گیرد ینمدر این مفهوم جاي  ساختار خاصی دارند مانند ریاضی كه هركدام

 اكثر علوم است و از مطرح بوده اي رشته ینبیك مقوله  عنوان بهاز گذشته دور  بدنی یتتربمثل  ها رشته

تلفیق دانش، تا  غیره مانند بیومکانیك، طب، رشد و یادگیري، روانشناسی و مدیریت و شود یماستفاده 

روش و تجارب دو یا چند حوزه علمی و تخصصی براي شناخت و حل یك مسئله پیچیده یا مشکل 

، ها روشانتقال  عنوان به اي رشته یانم هاي یتفعال. انجام گیرد اي رشته یانمچندوجهی یك مفهوم 

با ماهیت  كنند یمجدید ایجاد  كه یك فرزند شوند یم، ابزار و فنون از یك یا چند رشته مطرح ها ینشب

. شود یمدارد كه با مفهوم اخیر متفاوت  يتر كالنیك مفهوم  ،اجزا متفاوت هستند اما كل .مستقل

است از ابتدا و براي اینکه بتوانیم به معضالت فعلی مخاطبان در چهار حوزه  اي رشته یانمرشته ما 

 داشته باشیم باید این مفهوم را كامالً درک كنیم.، قهرمانی، همگانی و تعلیم و تربیتی عنایت يا حرفه

، مشخص است كه و علوم ورزشی بدنی یتتربرشته  عنوان بهافزودند با توجه  دکتر رجبیدر ادامه 

اگر هست جایگاه فعلی آن در ایران و دنیا كجاست و ملزومات آن  اما؛ است اي رشته یانماین رشته، 

 اي رشته یانمما یك  دهد ینمالتی وجود دارد كه اجازه مشک ؟موانع و مشکالت آن چیست ؟چیست
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تلفیق دانش، روش، ابزار و تجارب دو یا چند حوزه تخصصی براي  اي رشته یانمباشیم.  داشته خالص

 اي رشته یانم. ایجاد رشته افتد یمكه براي جامعه جهانی اتفاق  است حل مسائل پیچیده یا چندوجهی

فکر كنیم. از  يچندبعدكه ما به حل مسائل پیچیده و  دهد یممعنی  وقتی ا ندارد بلکهمعن ،خود خودبه

ها بیشتر مسئله محور هستند: یك مشکل وجود دارد، یك پدیده وجود دارد  اي رشته یانمطرف دیگر 

و این مشکل را  دهند یمهم  دست به دست اي رشته یانمكه جامعه از حل آن قاصر است؛ متخصصان 

 حل كنند. خواهند یم

ها در آموزش عالی ایران و جهان  اي رشته یانمها مطرح است. توجه به  اي رشته یانممسئله ضرورت 

اخیر، پیچیدگی مسائل و  يا دههاست. تحوالت مختلف  شده یلتبدبه دالیل مختلف به یك ضرورت 

نقش  اي رشته یانم ها آننسل سوم كه در  يها دانشگاهمشکالت و نیازهاي جوامع امروزي و انتظار از 

پرداختن به مسائل پیش رو و  ،امروزي يها دانشگاهجدید  هاي یتمأمور. كنند یممهمی را بازي 

قادر به حل مسائل پیچیده جامعه  ها دانشگاه. است يا رشته تك هاي یتفعالزمانه و  يها پرسشپردازش 

از رسالت سنتی  ها گاهدانشنسل سوم انتظار است كه  يها دانشگاه هاي یژگیواساس و بر امروزي نیستند

 و كارآفرین بپردازند. یانبن دانشفن آورانه  هاي یتفعالو به  شده خارجخود 

 

 در جهان و ایران چگونه است؟ ای رشته ینبوضعیت 
 1970و  1960 يها دههدر آمریکا مطرح شد و  1920براي نخستین بار در دهه  اي رشته ینبواژه 

اخیر  يها دهه. در مواجه شد 1980یك سیر نزولی در دهه  اب نقطه عطف آن بود و پیشرفت داشت و

جدي شروع و در حال انجام است ولی تکوین آن هنوز متناسب با انتظاري كه وجود داشته  صورت به

در وزارت علوم و  اي رشته یانمبه نام كمیته  اي یتهكم، 1385انجام نگرفته است. در ایران در سال 

 اي رشته ینب 100گاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی شکل گرفت. در آنجا در پژوهش يآور فنتحقیقات و 

 .شد یمرا هم شامل  بدنی یتتربحوزه كه  15در و رسید  299به  اًبعدكه معرفی شد 

در ابعاد  بدنی یتترب. براي اینکه گردد یبرمپیش  قرن یمندر ایران به  بدنی یتتربقدمت رشته 

گروهی از متخصصان  اي رشته یانمعلوم مختلف استفاده كند. در  مختلف بتواند خدمات بدهد باید از

همدیگر و در خصوص یك  يها رشتهبا آگاهی از علوم همدیگر و از  و شوند یمجمع  دورهممختلف 

است كه افراد با  يا چندرشته. در مقابل رویکرد كنند یمفعالیت  باهممشکل آموزشی یا پژوهشی 

اولیه نسبت به هم  يها شناختدرباره مسائل بنیادي اولیه و  كههرچند  كنند یمهمدیگر همکاري 

 باهمو نتایج را  كنند یمكار  باهمچند متخصص  ،آمده یشپیك مشکل . درواقع پیرامون آشنایی ندارند

 گذارند یمبه اشتراک 
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موجود  يها پروسهمتخصصین حوزه علوم ورزشی باید درک متقابلی از نکته حائز اهمیت آنست كه: 

 ، بتوانندمختلف علوم ورزشی داشته باشند تا ضمن درک اصول بنیادي هاي یشگراو  ها شاخهبین  در

براي رفع مشکل ورزشکاران ارائه نمایند. این موارد باید در  را عملی و كاربردي هاي یهتوصحیطه 

 شود. داده يجامشترک  يها دوره يها سرفصل

 

 موجود است: ای رشته ینبکه در ایران برای  هایی یتمحدودموانع و 

 .یزير برنامهعدم ثبات  -

 .اي رشته یانمدرسی با  يها برنامهعدم تعادل  -

 .عدم توجه به مقطع كارشناسی -

و علوم  بدنی یتتربدر  اي رشته ینبعدم فراهم نمودن شرایط ساختاري علمی و ذهنی براي  -

 .ورزشی

 .علمی یئتهاز منظر نقص  -

 .عدم اعتماد و اعتقاد به تخصص یکدیگر -

 .بازار كار ازنظرمشکل  -

 .با نیازهاي كشور بدنی یتترب یالنالتحص فارغعدم تناسب تعداد پذیرش و  -

 .مراكز دانشگاهی ازنظرمشکل  -

 .ها ورزشموانع و مشکالت صنفی بین  -

 ؛ واشاره كردنددر ایران  بدنی یتتربرشته  یريگ شکلتاریخچه كاملی از نیز به  دکتر نمازی زاده

 . تحوالتی در دنیا دراست شده شروعاز كالج اسپرینگ فیلد آمریکا  بدنی یتترب اي شتهر ینب افزودند كه

 بدنی یتترب. جوهره و اساس است واردشدههم  sport sciencesبه وقوع پیوست كه  این رشته

kinesiology .در ادامه ایشان بیان داشتند كه: است 

هستیم. ماهیت رشته ما از  اي رشته ینب لقراو یشپپیشرو و  طرف یكازما دچار یك معضل هستیم. 

این ، physical activityمرتبط با و بوده كه بتوانیم با استفاده از دستاوردهاي علوم دیگر  چنین ینااول 

 باشد باید یك تعریف جامع داشته باشیم. اي رشته ینب بدنی یتتربرشته را سرپا كنیم. اگر قرار باشد 

. اي رشته ینب طور ینهمداریم و  يا رشتهدرون  هاي یشگراما  اشاره داشتند كه: دکتر صادقی

یعنی  اي رشته ینباما ؛ یعنی رشته ما اگر علوم حركتی باشد درون رشته ارتباطاتی داریم اي رشته ینب

ها دارند و چون  اي رشته ینببا مثالً مکانیك. در دنیا به خاطر همین بحثی كه در  بدنی یتترببین 

 جدیدي را درست كردند. يها رشته ،اند داشتهمشکل 
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 اطالعات پنل تخصصی هنرهای زیبا

 پردیس هنرهای زیبانام پنل: 

 پارسی حمیدرضا جناب آقای دکتر -جناب آقای دکتر شاهین حیدری نام مسئول پنل: 

 ای در علم و هنررشتههای میانپژوهش بر هیتکشناسی و طراحی با زیباییعنوان پنل: 

 لاعضاء پن

 ی دانشکده هنرهاي نمایشی و موسیقی/دانشگاه تهران(علم ئتیهموحد )عضو  دكتر آذین

 ی دانشکده شهرسازي/دانشگاه تهران(علم ئتیهپارسی )عضو  دكتر حمیدرضا

 ی دانشکده هنرهاي تجسمی/دانشگاه تهران(علم ئتیهآژند )عضو  دكتر یعقوب

 هاي تجسمی/دانشگاه تهران(ی دانشکده هنرعلم ئتیهقهی )عضو بلخاري دكتر حسن

 ی گروه طراحی صنعتی/دانشگاه تهران(علم ئتیهفرجی )عضو  دكتر علی

 ی دانشکده هنرهاي نمایشی و موسیقی/دانشگاه تهران(علم ئتیهسروستانی )عضو سلطانی دكتر محمدمهدي

 ی دانشکده هنرهاي تجسمی/دانشگاه تهران(علم ئتیهگودرزي )عضو  دكتر مصطفی

 15 ساعت شروع پنل: -

 1مکان پنل: سالن جانبی شماره  -

 برنامه پنل: -

 معرفی اعضاء پنل توسط مسئول پنل 

 و رئیس پردیس هنرهاي زیبا( علمی هیئتعضو ) نرانی جناب آقاي دكتر شاهین حیدريسخ 

  سنجی  عتی و امکانراحی صنط"با عنوان  دانشگاه تهران(زیبا  پردیس هنرهاي علمی هیئتعضو ) مقدمارائه مقاله سركار خانم دكتر

 "اي رشته توسعه میان

 سخنرانی اعضا پنل 

 پرسش و پاسخ 
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 گزارش پنل تخصصی:

 ای در علم و هنر رشته یانمی ها پژوهشبر  یهتکشناسی و طراحی با  یباییز

 دكتر حمیدرضا پارسی –دكتر شاهین حیدري رئیس پنل: 

فرجی، دكتر  قهی، دكتر علیلخاريب آژند، دكتر حسن موحد، دكتر یعقوب دكتر آذیناعضای پنل: 

 گودرزي دكتر مصطفی سروستانی،سلطانی محمدمهدي

 

. موضوع برگزار شدي جانبی همایش ها سالندر یکی از  17تا  15شناسی در ساعت  یباییزپنل 

بود. ایشان،  "اي رشته یانمی توسعه سنج امکانطراحی صنعتی و "سخنرانی سركار خانم دكتر مقدم، 

ی، با تعریف و بسط مفهومی طراحی و طراحی صنعتی و با تأكید بر محوریت بحث ضمن سخنران

ي ا نمونهاي در رشته طراحی صنعتی تأكید كردند و با ارائه  رشته یانمهاي گسترده  یتظرفطراحی، بر 

از رابطه میان طراحی صنعتی و كاربرد آن در تولید صنعتی صنایع پزشکی، سخنان خود را ادامه دادند. 

از پزشکی  مورداستفادهي ها روباتاي طراحی صنعتی و  رشته یانمیی در حوزه ها مثالین به ارائه چن هم

 شناختی نیز تأكید كردند. یبآسبر موارد  پرداختند. در ضمن

اي  رشته یانمدومین سخنرانی توسط سركار خانم دكتر منصوري متخصص در معماري و حوزه 

یکولوژي و اثر معماري بر بهبود كیفیت زندگی روانی افرادي كه نوروس"انجام شد و ایشان به موضوع 

 هستند، تأكید داشتند. "هاي عصبی یناراحتو  ها ينژند رواندچار برخی 

ها، از سوي حضار سؤاالتی چند صورت گرفت كه بر رابطه میان طراحی  یسخنراندر پی انجام 

شت. در ضمن سؤالی مبنی بر رابطه میان عام و جایگاه آن در میان هنرها و علوم تأكید دا طور به

ی آن مطرح شد كه در پاسخ اعضاء پنل، به آن توجه شناخت جامعهطراحی شهري و شهرسازي و آثار 

داشته و تالش كردند تا ابعاد سؤال بیشتر باز شود و مبحثی مطرح گردد كه در چارچوب حوزه 

 فت.خاتمه یا 17اي تحلیل شود. پنل در ساعت مقرر  رشته یانم
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 اطالعات پنل تخصصی علوم اجتماعی

 پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی /وزارت علوم، تحقیقات و فناورینام پنل: 

 دکتر مرتضی بحرانی -آبادیدکتر حسین ابراهیمنام مسئول پنل: 

 عالی ای در مطالعات اجتماعی و فرهنگی آموزشرشتهرویکردهای میانعنوان پنل: 

 اء پنلاعض

 ی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی/وزارت علوم، تحقیقات و فناوري(علم ئتیهبحرانی )عضو  دكتر مرتضی

 ی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی/وزارت علوم، تحقیقات و فناوري(علم ئتیهكاظمی )عضو وریج دكتر عباس

 و اجتماعی/وزارت علوم، تحقیقات و فناوري( ی پژوهشکده مطالعات فرهنگیعلم ئتیهصمیم )عضو  دكتر رضا

 ی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی/وزارت علوم، تحقیقات و فناوري(علم ئتیهمهدي )عضو  دكتر رضا

 ی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی/وزارت علوم، تحقیقات و فناوري(علم ئتیهماحوزي )عضو  دكتر رضا

ی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی/وزارت علوم، تحقیقات و علم ئتیه)عضو  مقدم ینیحس دكتر محمد

 فناوري(

 17 شروع پنل: ساعت -

 1مکان پنل: سالن جانبی شماره  -

 برنامه پنل: -

 اي در مطالعات اجتماعی و فرهنگی علم و  رشته تجربه میان " عنوانآبادي با جناب آقاي دكتر حسین ابراهیم سخنرانی و ارائه مقاله

  "زنی درباره آینده نزدیك زش عالی ایران و گمانهآمو

  پژوهشی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی( با عنوان  مدیر گروه مطالعات آینده)ارائه مقاله آقاي دكتر مرتضی بحرانی" 

اي اقدامات پژوهشکده  رشته اي( در جهت نقد میان رشته ورزي و كنشگري میان مثابه امر میان )غایت نظر پدیدارشناسی مسئولیت به

 "اي رشته مطالعات فرهنگی و اجتماعی در طرح و پیشبرد گفتمان میان

  اي در  رشته بینش میان "علمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی( با عنوان  عضو هیئت)ارائه مقاله آقاي دكتر رضا ماحوزي

 "مطالعات آموزش عالی

  ( با ی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی/وزارت علوم، تحقیقات و فناوريعلم ئتیه)عضو ارائه مقاله آقاي دكتر رضا مهدي

 "میان رشتگی الزمه كارآفرینی "عنوان 

  یزي ر برنامهجناب آقاي دكتر داود حاتمی عضو گروه مطالعات تطبیقی و نوآوري در آموزش عالی موسسه پژوهش و ارائه مقاله

 "اي در نظام آموزش عالی دولتی ایران )غیرپزشکی(  رشته هاي میان ورهبررسی وضعیت د"با عنوان  آموزش عالی

  نگر، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی( با  علمی گروه مطالعات آینده عضو هیئت)ارائه مقاله آقاي دكتر محمد حسینی مقدم

 "ها و آینده تحوالت دانشگاهی در ایران همگرایی فناوري "عنوان 

 اي و لزوم تحول در سیستم آموزش عالی رشته تحلیل راهبردي مطالعات بین"علی كمندي با عنوان  ارائه مقاله آقاي" 

 سخنرانی اعضا پنل 

 پرسش و پاسخ  
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 گزارش پنل تخصصی:
 عالی ای در مطالعات اجتماعی و فرهنگی آموزشرشتهرویکردهای میان

 دكتر ابراهیم آباديرئیس پنل: 

مهدي، دكتر  صمیم، دكتر رضا كاظمی، دكتر رضاوریج ، دكتر عباسبحرانی دكتر مرتضیاعضای پنل: 

 مقدم ینیحس ماحوزي، دكتر محمد رضا

 

و قرار بود كه طبق  برگزارشدهي فرعی كنفرانس ها سالندر یکی از  19تا  17این پنل از ساعت 

مقاله در آن ارائه  6بود  شده اعالم قبالًي كه از سوي پژوهشکده فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم ا برنامه

آبادي، جناب دكتر بحرانی و جناب دكتر حاتمی،  یمابراهفقط رئیس پنل جناب دكتر  متأسفانهاما ؛ شود

 شده انجامحضور نداشتند. همچنین ارائه مقاله و سخنرانی  ها سخنرانبه ایراد سخنرانی پرداختند و بقیه 

شروح این پنل به نکات مهمی چون موارد در ابتدا اعضاي پنل توسط رئیس پنل معرفی شدند. در م

 ذیل اشاره شد:

 

  آبادی: یمابراهدکتر 

 عبور كنیم. ها آناي شد و بایستی از  رشته یانمنبایستی درگیر مفاهیم در  -

را  ها آنهاي قانونی كه در برنامه توسعه چهارم دیده شد استفاده كرد و  یتظرفبایستی از  -

 بالفعل كنیم.

 

 :دکتر بحرانی 

اي وجود ندارد و همین باعث شده كه آینده آن  رشته یانمافق مشخص در مورد  غایت و -

 است. شده گرفتهدر هر دوره بشر یك غایتی در نظر  آنکه حالنامشخص باشد. 

ي جهانی ها جنگهاي خشونت باري مانند  یتجلگسترش یافت و البته  18دانش امن از قرن  -

 اول و دوم داشت.

كنند  یمي از امنیت اجتماعی را ایجاد ا گونهرنیته است ادعا داشت ي كه پهناي مدا رشتهدانش  -

 هستیم. ها جنگدر عمل شاهد بروز  آنکه حال

 اي اخذ شود. رشته یانم صورت بههمه تصمیمات بایستی  -

را  ها آنتواند  ینمرشته  یی یكتنها بهاي در گام نخست بایستی در مسائلی باشد كه  رشته یانم -

 حل كند.
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 دکتر حاتمی: 

 الزم است تا مرز میان واژگان را بشناسیم. -

 ي ما لطمه زده است.ها گزارشو اشتباه در مفاهیم به  -

 عدم استقالل دانشگاه نکته مهمی است كه چالش ایجاد كرده است. -

 اي مشخص نیست. رشته یانماساساً درک ما از  -

 م شود.اي بایستی در تعامل باال و پائین انجا رشته یانمگذاري در حوزه  یاستس -

 توان گفت كه در این پنل به نکات ذیل توجه شد: یم درمجموعهمچنین 

اي در حدود یك و نیم دهه  رشته یانمناشی از مطالعات  ها شکستتوجه به دستاوردها و احیاناً  -

 اخیر.

اي ها و پرداختن به مباحث ناب و نظري انتزاعی  رشته یانمي موفق از ها نمونهتوجه بیشتر به  -

 اي. رشته یانمدر خصوص 

 ها. اي رشته یانمجهت فراهم آوري زمینه توسعه  ها به دانشگاهاختیار و آزادي  ،توجه به استقالل -

ي جا بهیري و رشد میان رشتگی گ شکلتوجه به تقابل میان دانشگاه صنعت و جامعه در جهت  -

 ها. یدگاهدنگاه و نگرش از باال و یا نزدیك نمودن بیشتر 
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 طالعات پنل تخصصی کارآفرینیا

 دانشکده کارآفرینینام پنل: 

 آراستی سرکار خانم دکتر زهرا نام مسئول پنل:

 ای در توسعه کارآفرینی رشته نقش مطالعات میانعنوان پنل: 

 اعضاء پنل

 ی گروه كارآفرینی سازمانی دانشکده كارآفرینی/دانشگاه تهران(علم ئتیهعضو ) يسخدر دكتر كمال

 دانشکده كارآفرینی/دانشگاه تهران( وكار كسب  گروهی علم ئتیهعضو ) يداور ر علیدكت

 ی گروه توسعه كارآفرینی دانشکده كارآفرینی/دانشگاه تهران(علم ئتیهعضو ) يزیعز دكتر محمد

 ی گروه كارآفرینی سازمانی دانشکده كارآفرینی/دانشگاه تهران(علم ئتیهعضو ) یزال دكتر محمدرضا

 ی گروه كارآفرینی فناورانه و معاون آموزشی دانشکده كارآفرینی/دانشگاه تهران(علم ئتیهعضو ) يحجازد رضا دكتر سی

 ی وابسته گروه كارآفرینی فناورانه دانشکده كارآفرینی/دانشگاه تهران(علم ئتیهعضو ) یمعصومدكتر ناصر 

 17 شروع پنل: ساعت 

 مکان پنل: سالن اصلی -

 برنامه پنل: -

 اء توسط مسئول پنلمعرفی اعض 

 با عنوان ی گروه كارآفرینی سازمانی دانشکده كارآفرینی/دانشگاه تهران( علم ئتیه)عضو زالی  سخنرانی و ارائه مقاله جناب آقاي دكتر محمدرضا

 "اي در توسعه كارآفرینی رشته هاي بین نقش رشته"

  نی دانشکده كارآفرینی/دانشگاه تهران(ی گروه توسعه كارآفریعلم ئتیه)عضو  عزیزي دكتر محمدسخنرانی آقاي 

 اي  ها در توسعه كارآفرینی با تأكید بر تحلیل شکاف رویکرد خوداشتغالی حرفه سازي دانشگاه ظرفیت" عنوانساز با  ارائه مقاله آقاي احسان چیت

 "هاي تحصیلی در رشته

  اي در ایران رشته كارآفرینی در بستر توسعه میانسناریوهاي توسعه " عنوانارائه مقاله آقاي علی حسین رضاییان قیه باشی با" 

 كارآفرین دانشگاه توسعه المللی بین تجارب بررسی"مقاله محمدرضا كرامتی با عنوان  ارائه" 

 دانشگاه  وكار اي از دانشکده كسب گیري كارآفرینی: تجربه اي و جهت رشته آموزش عالی با رویکرد میان" عنوانزاده با  ارائه مقاله آقاي محمد شیخ

 "كالركسون

 مدل هاي تکنیك از استفاده با كارآفرینی گسترش سناریوي تبیین"با عنوان  شادكام ارائه مقاله آقاي منصور FCM نابینا معلولین در" 

 سخنرانی اعضا پنل 

 پرسش و پاسخ  
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 گزارش پنل تخصصی:
 در توسعه کارآفرینی ای رشته میاننقش مطالعات 

 دكتر آراستی رئیس پنل:

 دكتر زالی، دكتر حجازي، دكتر داوري، دكتر عزیزي اعضای پنل:

 

تاریخ  19تا  17از ساعت  "در توسعه کارآفرینی ای رشته میاننقش مطالعات  "پنل تخصصی 

با  ها سخنرانیدر سالن اصلی كنفرانس برگزار شد. در این پنل پس از معرفی اعضاي پنل،  97آبان  28

منطقی ارائه گشت و حاضرین  روند یكمقاله، با  8ها آغاز شدند. تعداد قالهو عنوان م دهنده ارائهمعرفی 

بنابراین ارائه نقطه نظرات اعضاي پنل بعد از هر  ؛مطالب قرار گرفتند درروندتدریجی،  صورت بهدر سالن 

بندي، پرسش و پاسخ با سخنرانی، به فهم بیشتر مطالب توسط حضار، كمك نمود. در پایان نیز جمع

از نکات و موارد  بندي جمع. شد برگزارر رئیس كنفرانس و دبیر علمی و اجرایی كنفرانس حضو

 :گردد میبه پیوست ارائه  ها سخنرانی، در شده طرح

با توجه به پیشرفت سریع  اي رشته میان هاي رشتهدر توسعه  اي رشته بینضرورت اتخاذ رویکرد  -

 علم و فناوري و نیاز به حل مسائل پیچیده.

هاي نوآورانه، فناورانه و كارآفرین در فعالیت هاي دانشگاههاي نسل سوم یا درگیري دانشگاه لزوم -

 كارآفرینی علمی مبتنی بر ایجاد مزیت رقابتی.

 باهدفو  اي رشته بینهاي لزوم ایجاد و تقویت نگرش و رفتار كارآفرینانه با تمركز بر رشته -

 هاي كهاد كارآفرینی(.رهتوسعه مسائل و نوآوري فناورانه )از قبیل دو

 هاي مطرح دنیا.در دانشگاه اي رشته بینمعرفی الگوهاي موفق توسعه  -

 در ایران. اي رشته میانمعرفی سناریوهاي توسعه كارآفرینی در بستر علوم  -

 هاي تحصیلی دانشگاه.شناسایی وضعیت موجود با تحلیل شکاف رویکرد خوداشتغالی در رشته -

زیرساخت اصلی توسعه كارآفرینی  عنوان بهفرینی دانشگاهی ارائه مدل مفهومی كارآ -

 .اي رشته میان

 المللی توسعه دانشگاه كارآفرین.معرفی تجارب بین -

 كارآفرینی در آموزش عالی. اي رشته میانطراحی برنامه درسی  -

 

توصیه موارد زیر  ،تخصصیپنل براي ادامه راه این كنفرانس، در این  هایی پیشنهاد عنوان بههمچنین 

 شدند:
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توسعه  باهدفو ) اي رشته بینهاي هاي مختلف با ایجاد رشتهها و دانشکدهكمك به ارتباط رشته -

 (.Interdisciplinaryكارآفرینی( در دانشگاه )

هاي مختلف )مثال: كالس هاي كارآفرینی از دانشجویان و پژوهشگران رشتهكمك به ایجاد تیم -

 ه تهران(.توسعه محصول در پردیس فنی دانشگا

هاي مختلف علوم پایه و مهندسی و غیره در خوداشتغالی، ایجاد سازي رشتهكمك به ظرفیت -

هاي كهاد هاي ماینور كارآفرینی )مثال: دورهبا تشویق دانشجویان به شركت در دوره وكار كسب

 كارآفرینی(.

جوي رشته كه بخش فنی و تخصصی توسط دانش اي رشته میانهاي مشترک نامهتعریف پایان -

 و كارآفرینی آن توسط دانشجوي رشته كارآفرینی انجام شود. وكاري كسبمرتبط و بخش 

كمك به كارآفرینی  منظور بهدر كنار هر رشته تخصصی  دهی شتابكمك به ایجاد مراكز  -

 .اي رشته میان

 هاي جدید.موجود در دانشگاه و طراحی رشته اي رشته میان هاي رشتهبازنگري  -

نقش " تخصصی ین راستا و با توجه به امکانات و شرایط دانشگاه تهران، اعضاي پنلهمچنین در ا

در جلسات همفکري بعد از كنفرانس لیستی از  "در توسعه کارآفرینی ای رشته میانمطالعات 

 :كنند میرا به شرح زیر پیشنهاد  اي رشته میان هاي رشته

 
 در توسعه كارآفرینی اي رشته میاننقش مطالعات  پیشنهادي در پنل هاي اي رشته میان   1جدول شماره 

 دانشکده مجری دانشکده همکار پیشنهادی ای رشته بینرشته  ردیف

 كارآفرینی در بیوفناوري 1
Biopreneurship 

 دانشکده كارآفرینی گروه بیوفناوري

 كارآفرینی ورزشی 2

Sport entrepreneurship 
 دانشکده كارآفرینی بدنی تربیتدانشکده 

 كارآفرینی در نانوفناوري 3

Nanopreneurship 
 دانشکده كارآفرینی دانشکده مواد و متالوژي

 كارآفرینی در انرژي 4

Energypreneurship 
 دانشکده كارآفرینی گروه انرژي

 كارآفرینی در علوم زیستی 5

Entrepreneurship in life science 
 دانشکده كارآفرینی گروه زیست

 هنر كارآفرینی در 6

Artprenurship 
 دانشکده كارآفرینی دانشکده هنر

 IOTو  ITكارآفرینی در  7

Entrepreneurship in IT and IOT 
 دانشکده كارآفرینی دانشکده برق و كامپیوتر

 كارآفرینی در علوم شناختی 8

Entrepreneurship in cognitive science 
 دانشکده كارآفرینی دانشکده روانشناسی

 رینی در كشاورزيكارآف 9
Agriprenurship 

 دانشکده كارآفرینی دانشکده كشاورزي و منابع طبیعی
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 اطالعات پنل تخصصی علوم پایه

 پردیس علومنام پنل: 

 سرکار خانم دکتر سپیده خویینام مسئول پنل: 

 Science in medicineعنوان پنل: 

 اعضاء پنل

 شناسی/دانشگاه تهران(گروه علوم سلولی و مولکولی دانشکده زیست یعلم ئتیهرضایی )عضو حبیبی دكتر مهران

ي نوین پزشکی/دانشگاه علوم ها يفناوری گروه پزشکی مولکولی دانشکده علم ئتیهزاده )عضو موسوي دكتر سیدكاظم

 پزشکی ایران(

 ران(ی گروه فیزیك پزشکی دانشکده پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی ایعلم ئتیهخوئی )عضو  دكتر سمید

 ی گروه شیمی تجزیه، دانشکده شیمی/دانشگاه تهران(علم ئتیهفریدبد )عضو  دكتر فرنوش

 ی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران(علم ئتیهدكتر مجید صفا )عضو 

 17 شروع پنل: ساعت -

 2مکان پنل: سالن جانبی شماره  -

 برنامه پنل: -

 معرفی اعضاء توسط مسئول پنل 

  اهمیت علوم در پزشکی"خانم دكتر سپیده خوئی با عنوان  سركارسخنرانی" 

 نقش "با عنوان  علمی پردیس كشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران( ارائه مقاله جناب آقاي دكتر شاهین رفیعی )عضو هیئت

 "اي در توسعه كشاورزي هوشمند رشته میان

 سخنرانی اعضا پنل 

 پرسش و پاسخ 
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 تخصصی:پنل گزارش 
Science in medicine 

 در پزشکیعلوم 

 دكتر سپیده خوئیرئیس پنل: 

 دكتر سپیده خوئی، دكتر فرنوش فریدبد، دكتر مهران حبیبی رضایی، دكتر مجید صفا،اعضای پنل: 

 دكتر سمیده خوئی

 

در  ای رشتته  یانمملی نقش مطالعات "در كنفارانس   1397آبان ماه  28پنل علوم پایه در تاریخ 

به میزبانی پردیس البرز دانشگاه تهران در دانشاکده مادیریت، در    "ارآفرینی کشورتوسعه علمی و ک

ارائه گردید. اعضاي پنل با توجه به اعالن عمومی كه از دو ماه قبل در  نظران صاحبحضور دانشجویان و 

 سطح پردیس علوم صورت گرفته بود و از جمع همکارانی كه براي شركت در این امر مهم اعالم آمادگی

 :گردد یمدر ادامه ارائه  اختصار بهمطالب آن  يبند جمعنموده بودند، انتخاب و دعوت به عمل آمد كه 

 مختلاف  يهاا  حاوزه  تماامی  در كاه  اند حضورداشته دانشمندانی كه دهد یم نشان گذشته به نگاهی

 عمیاق  بسیار ممفاهی درک به نیاز به توجه با امروزه اما؛ كردند یم دانش كسب و بودند نظر صاحب علوم

 متخصصین مشاركت با (Interdisciplinary) اي رشته یانم همکاري علوم، مختلف هاي ینهزم در جزئی و

 سهم اي رشته ینب همکاري این پزشکی علوم حوزه در. رسد یم نظر به یرناپذ اجتناب امري مختلف، علوم

باه   توانناد  یمقابلیت انتقالشان،  سبر اسا ها یماريب .است داشته ها یماريب درمان و تشخیص در بسزایی

( تقسایم شاوند. در   NCDs) 2غیرواگیاردار  هااي  یمااري ب( و CDs) 1داراریواگ هاي یماريبكلی  دودسته

. با شدند یمشناخته  معضل بهداشتی كشورهاي جهان ینتر بزرگ عنوان به ،واگیردار هاي یماريبگذشته 

دستخوش  ها انسانن جوامع بشري، سبك زندگی پیشرفت در علوم و تکنولوژي و ماشینی و صنعتی شد

، رعایت بهداشت فردي و اجتماعی، پیشگیري از شیوع بیمااري و تولیاد   ارتقاي نظام سالمتتغییر شد. 

واگیردار تا حدود زیادي، پیشگیري و كنترل شدند. در عوض تغییر سبك زندگی  هاي یماريب، ها واكسن

غیرواگیاردار شاد كاه اماروزه علات اصالی بسایاري از         هااي  یمااري بدر جوامع صنعتی باعاث افازایش   

دربار  بار مالی زیادي را براي فارد و جامعاه   ، ها یماريبافزایش روزافزون شیوع این هستند.  یرهاوم مرگ

دلیال افازایش روناد    ه با . كناد  تحمیال مای   ،خسارات اقتصادي هنگفتی را به كشورهاداشت و  خواهند

 ، سازمان بهداشت جهاانی توسعه درحالگیر بخصوص در كشورهاي غیروا هاي یماريبناشی از  یروم مرگ

(WHO) توساعه  درحاال هاي بهداشتی كشورهاي  اولویت ءغیرواگیر را جز هاي یماريب، از دو دهه پیش، 

_____________________________________________________________ 
1- Communicable diseases (CDs) 

2- Non-communicable diseases (NCDs) 
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از  یکا ی را كاهش دهد. ها یماريب%، تلفات ناشی از این 25حدود  2025و قصد دارد تا سال اعالم كرده 

 صیشاامل تشاخ   هیا اول یدرمان يکردهایروبر تمركز  ،ریرواگیغ يها يماریب كاهش يمهم برا يها وهیش

 هاا  یماريبدرصدي تلفات این  25سازمان بهداشت جهانی، كاهش  .هاست آن موقع بهو درمان  زودهنگام

 نیكه چن دنده ینشان م نیز شواهد. داند یم ها یماريبدرصد، منوط به تشخیص زودهنگام این  80را تا 

در راساتاي تشاخیص    .خواهد داشات   درمان هاي ینههزدر كاهش  يریچشمگ یرتأث یی،ها يرگذا هیسرما

و اسکرین كردن تعداد زیاادي از افاراد جامعاه، طراحای و سااخت بیوسنساورها و        ها یماريب زودهنگام

؛ در خصاوص بیمااري   شاوند  یما شاناخته   (rapid-test) تستهاي تشخیص ساریع كاه باه رپیاد تسات     

 باساتان  مصر به سرطان بیماري از ها گزارش است. البته اولین شده انجامن سرطان، همچو یالعالج صعب

 هاا  انساان  یار وم مارگ  مهام  عوامال  از یکی عنوان به بیماري این با همچنان بشر زمان آن از. گردد یبازم

 سارطان  بیمااري  درماان  باراي  درمانی یمیش داروهاي اولین میالدي، 1940 دهه در. است بوده درگیر

 یاك  عناوان  باه  همیشاه  ،ها آن جانبی اثرات و ها درمان این ضعیف موفقیت اما؛ گرفت قرار داستفادهمور

 پیشارفت  پزشاکی،  علام  كناار  در پایاه  علاوم  پیشارفت  باا  اخیار  يها سال در. است بوده مطرح معضل

 مولکاولی  ژنتیاك  يهاا  روش از اساتفاده . اسات  شاده  حاصال  سرطان درمان و تشخیص در چشمگیري

 در ابزار یك عنوان بهخون،  يها سرطان تشخیص براي WHO يبند طبقه در حتی كه بوده مهم يقدر به

 هااي  باادي  یآنتا  از اساتفاده  باا  يهدفمندسااز  يهاا  روش از استفاده آن، كنار در. است شده گرفته نظر

 باا  پایاه  علاوم  متخصصاین  كمك با سرطان درمان براي ،مؤثر روش یك هم دارو یا توكسین با كونژوگه

 و حاوزه  ایان  در اي رشاته  ینبا  هدفمند هاي يهمکار و بیشتر تعامل لذا است. بوده مختلف يها تخصص

 .شاد  خواهاد  جامعاه  ساالمت  وضاعیت  بهباود  آن تبع به و دانش تعالی و پیشرفت موجب ها حوزه سایر

ناش  كاه اماروزه بسایار حاائز اهمیات اسات. در ایان زمیناه اشاتراكی از دا          اي رشته ینب كامالً يا حوزه

 شیمی، فیزیك، الکترونیك، آمار، بیوشیمی و پزشکی بسیار الزم است. يها رشته

 Clinicalپزشکی وجود دارد.  يها درمانبراي توسعه كشفیات علوم در  نیز مسیر مشخصیاز طرفی 

translation  را باه   شاده  كشاف علاوم در آزمایشاگاه    واساطه  باه است كه آنچه  يا چندمرحلهیك فرایند

در زمینه یاك كارآزماایی باالینی بار      كه یهنگام. كند یمحقیقی و واقعی در كلینیك تبدیل  يها درمان

 كارآماد، و  ماؤثر درماان   عناوان  بهجدید ممکن است  يها درمان، بسیاري از شود یمروي افراد آزمایش 

 اثبات شوند. براي اینکه این مسیر از پایه به بالین طی شود نیاز به مراحل زیر است:

 پایهتحقیقات  -

 تحقیقات پیش بالینی -

 تحقیقات بالینی و محافظت بیمار -

 براي استفاده ییدیهتأ -
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 در ادامه هر یك از مراحل به تفکیك توضیح داده خواهد شد:

تحقیقات پایه شامل شناسایی موجودات زنده، از سطح سلولی تا حیوان یا فرد است كه چگوناه   -

ت. آزمایشاات در آزمایشاگاه، جاایی اسات كاه      غلاط اسا   ،و چه چیز در بیماري یاا آسایب   كند یمكار 

، آزماایش  دارناد  عهاده مهام پزشاکی را بار     اكتشافاتدانشمندان براي درک و آزمایش اصول علمی كه 

از:  اناد  عبارتبه دنبال روش عملی هستند. مراحل پایه روش عملی  اي ینهزم. دانشمندان در هر شود یم

. یك بخش مهم فرایند تحقیق، تکرار و گیري یجهنتز و ، تحقیق، فرضیه، آزمایش، آنالیسؤالپرسش یك 

همچنین باراي آنکاه   . دادو اشاعه  رساندالزم است كه تحقیق خود را به چاپ  كار ینامرور است. براي 

. در چنین شرایطی است كاه محققاین   برسند ها دادهتکرار كنند و به همان  آن راسایر محققین بتوانند 

 ته باشند.همکاري داش باهم توانند یم

 و شاود  یما از بیماري انجام  آمده دست بهدر ادامه تحقیقات پایه و درک  -تحقیقات پیش بالینی -

درماان   یرتاأث بالقوه است. محقق در خصوص چگاونگی   يها درمانشامل ترجمه دانش علمی به توسعه 

. كناد  یما مطالعاه   ،در آزمایشگاه شده دادهانسانی و یا حیوانی كشت  يها بافتجدید بر روي حیوان و یا 

این نیست كه در انسان هم  ،واقع شود معناي آن مؤثرحتی اگر درمان در این مرحله هم بر روي حیوان 

 است پس كارآزمایی بالینی ضروري است. مؤثر

آن را به فاز تحقیقات  ؛آمد به دستاگر از مطالعات پیش بالینی نتایج مناسبی  :تحقیقات بالینی -

 هاا  انسانبر روي تعداد كمی از  بامطالعه. تحقیقات بالینی دهیم یموي انسان سوق بالینی یا مطالعه بر ر

 ؛. چنانچاه باه نتاایج مطلاوبی رساید     شاود  یما ایمنی شاروع   يها تستو در وهله اول با  شود یمشروع 

 از: اند عبارت، رعایت شوند بایست یم. فرایندهایی كه یابد یمافزایش  موردمطالعهتعداد جمعیت  یجتدر به

توساط یاك تایم مجارب در      بایسات  یما به لحاظ اخالق و ایمنی كه ایان كاار    ها روشارزیابی  -

 .سنجند یممخاطرات را در برابر فواید  ،این تیم وتحقیق، پزشکی و اخالق صورت گیرد 

 ازنظار در اغلب كشورها، یك آژاناس ملای نتاایج تحقیقاات كلینیکای را       :دیه براي استفادهتأیی -

 .كند یم یدتائاستفاده از آن را براي بیمار  یتاًنهاو  كند یممرور  یرگذاريتأثایمنی و 

 

 

 

 

 

 

 



602        هاي كنفرانس مجموعه مقاالت و سخنرانی 

 های تخصصی:ی پنلبند جمع

، نکاتی شد برگزارموازي  صورت بهپنل تخصصی همایش  6كه در  هایی یهتوصپس از بررسی نکات و 

 استخراج شد كه در ادامه آمده است:

 

  ی:ا رشته انیمتعریف 
اي، تركیب چندین رشته مختلف براي تحلیل و درک موضوع  رشته ا میانرشتگی ی منظور از بینا -

 و در تعاملی پویا است. موردمطالعه با یکدیگر

رود. همکاري و ادغام چندین رشته  هم قرارگیري صرف چند رشته فراتر می بینارشتگی، از كنار -

عاریه گیري دانش  سازد. گاهی هدف انتقال یا علمی را در رابطه با یك موضوع مشترک ممکن می

ها مختلف  مفاهیم، نظریه و روش از یك حوزه دیگر است. گاهی نیز هدف تركیب سازوكارهاي رشته

 اي جدید با پیوند زدن دو یا چند رشته دیگر است. است. گاهی حتی هدف ساختن رشته

 ها هستند. درجه به پدیده 360، دانش نگاه يا چندرشتهي و ا فرارشتهاي ها،  رشته یانم -

هم در  اي ینارشتهباما الزم است كه  ؛اي، توان سازگاري با همه علوم را دارد رشته دانش بین -

 آید. به وجودي تركیبی، ها روشرویکردها وهم در 

و در دنیاي تولید  كند یا كاركردي است كه در زندگی نفوذ می Functionalاي علمی  رشته یانم -

 ها قرار دارد. و خدمات و كسب و فعالیت

هاي علمی نهادینه نشده  راه حل و یك مسئله است. در ایران، هنوز سنت اي شدن یك رشته نبی -

اي شدن هم  اي شدن و ترا رشته رشته سنتی علمی در آن وجود دارد. میان اي كه بی است. در جامعه

لمی مان، اجتماعی پذیري ع مان، هنجارهاي علمی هاي علمی تواند مسئله باشد. چراكه ما هنوز روش می

 مان خیلی توسعه پیدا نکرده است. دانشگاهی
میان  مفهوم كلیدي در بینا رشتگی وجود دارد و آن: یك فضاي بینیتی یا بینابینی است. در -

ها، بین علوم انسانی و غیر علوم انسانی،  ها، بین برنامه ها، بین رشته ها، بین دپارتمان بودن، بینیت رشته

سی و همه. این فضاهاي میانی، فرآیندي مدیریتی و فرآیندي بین علوم پایه و علوم فنی مهند

گذاري است كه ارتباط دانشگاه با جامعه، ارتباط معلم با دانشجو و ارتباط دانشجویان با همدیگر  سیاست

 دهد. را شکل می

آموز دیگر یك جزیره منفك نیست بلکه  دانش است و در آن اي رشته میانیادگیري آینده،  -

 عی، دانشجو محور و فعالیت محوراست.یادگیري اجتما

 حركت از یادگیري خطی به یادگیري انتخابی. -
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  ی ها:ا رشته انیمضرورت گسترش 

 ناپذیر و یك ضرورت اجتماعی است. اي امروز، اجتناب رشته توجه به میان -

اي براي  حاصل اداري و زمینه ها از نظام خشك بی ي رهایی دانشگاه اي ها دروازه رشته میان -

 هاست. ي نوآوري ها و زمینه زادي افکار و ایدهآ

چالشی دوگانه دارد، اول دعوتی است به تغییر یا حداقل به تحولی براي  اي بینارشتهپژوهش  -

رو  آورد تا با موانع روبه هاي جدیدي را فراهم می رشتگی دوم؛ توانایی هاي پیش از بینا گذر از پژوهش

 شود.

ي در توسعه علوم با توجه با پیشرفت سریع علم و فناوري و نیاز ا رشته ینبضرورت اتخاذ رویکرد  -

 به حل مسائل پیچیده؛

 ادامه و اداره رشته با روش فعلی پاسخگوي نیازهاي جامعه نیست. -

ی چندوجهمسائل اجتماعی بسیار پیچیده شده و مشکالت  چراكهنگاه بایستی عوض شود،  -

 هستند.

 

  ها دانشگاها را در ی ها رشته انیمعلت عدم موفقیت گسترش: 

 .ها گروه نیدر اي آموزشی علیرغم انجام پژوهش ها گروهپژوهش محور نبودن  -

 .ي الزم در دانشجویانها مهارتی به نیاز بازار كار و ایجاد توجه كم  -

علوم، تحقیقات و عتف )در سطح وزارت  ها رشتهي و گسترش زیر برنامهی در تمركزگرائ -

 .فناوري(

ازجمله  توان یمي برنامه محور بودن گروه را جا بهرفتن گروه آموزشی اصل و محور قرار گ  -

 ي دانست.ا رشته انیمي ها رشتهدالیل عدم توسعه 

 ها وجود دارد. عدم وجود روحیه همکاري بین گروه -

دي براي توسعه كشور و هاي جدید، عدم وجود برنامه راهبر عدم وجود انگیزه براي تدوین برنامه -

 وزارت علوم.

 .اي براي اساتید رشته هاي میان ودن امتیاز تدوین برنامهكم ب -

 ها دانست. اندازي رشته راه عدم وجود اعتبار الزم براي -

 بسته بودن باب گفتگو و یك زمینه علمی جهت تفاهم. -

 اي. رشته عدم درک صحیح و واقعی از مقوله میان -
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 ای ها: رشته راهکارهای توسعه میان 
 بدون یك دگردیسی این امر ممتنع و ناممکن است.قدر زیاد است كه  موانع آن -

اي از روابط  جریان اجتماعی و در یك شبکه یابد بلکه در با بخشنامه رشد و توسعه نمی ،علم -

 رسد. تولید و مصرف به پویایی می

هاي منعطف و چابك است تا از نیازهاي روز جامعه  اي ها نیازمند دانشگاه رشته ایجاد میان  -

 فاصله نگیرد.

تواند محصور در تشکیالت اداري خشك باشد و باید از نهادهاي  نمی اي رشته هاي میان دانشگاه -

ریزي آموزشی  التحصیل و همه نهادهاي اجتماعی بهره ببرد. تفکر خالق برنامه میانی و دانشجویان فارغ

 . "استگیري چنین دانشگاهی  اساس شکل

 .ي آموزشیها گروهمکاري میان تقویت ه باهدفي درسی ها برنامهنیاز به تغییر  -

 .هاي كهاد و ماینرها در دانشکده كارآفرینی هاي آموزش موجود مانند دوره استفاده از پتانسیل -

 جاد ساختار و سازمان جدید باشیم.هاي درسی، دنبال ای نباید در بحث برنامه -

ي كلی و ها اي ها در راستاي سیاست رشته عنوان بستر میان هاي درسی بایستی به برنامه -

 .بلندمدت كشور باشد

اهمیت دارد یعنی  برنامه درسی باید از انعطاف الزم برخوردار بنابراین بازنگري در ساختار -

 ها را اصالح كنیم. هاي جاري را رفع كرده و آن هاي برنامه بتوانیم محدودیت

 الزم است تا از جامعیت دانشگاه تهران به نحو بهتري بهره بریم. -

 وجود آیند. ا بایستی كاركردي براي جامعه داشته باشند تا بهاي ه رشته میان -

 پذیري دانشگاه در قبال جامعه و ارتباط آن با مسائل صنعت و جامعه مسئولیت -

یعنی  ؛سوي سیستم آموزش عالی مبتنی بر تقاضا حركت از سیستم آموزش عالی عرضه محور به -

 د.نامه و تحقیق پاسخی براي مشکالت جامعه باش هر پایان

حقیقت  اي است. انسان در رشته اي، انسانِ بین رشته اي در مسئله علوم بین ترین مسئله مهم -

 اي است. بین رشته عالم

رابطه میان دانشگاه و دولت: عدم استقالل دانشگاه چالش ایجاد كرده است و همچنین  -

 .اي بایستی در تعامل باال و پائین انجام شود رشته یانمگذاري در حوزه  یاستس

 اي. رشته ینبهاي  ینهزمشناسی الگوبرداري از غرب در جهت كار در  یبآس -

 یداكرده است.پي علمی كاهش  جامعهتیم گرایی در جامعه و خصوصاً در  -

خاصی حاضر به كمك و  داشت چشمگسترش فرهنگ همکاري بدین ترتیب كه افراد بدون  -

 همکاري باشند.


