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پیشگفتار
در سه دهه اخیر ،انسان با مسائل جدیدي در حوزه سالمت ،محیطزیست ،لزوم بهرهوري از انرژي و
غیره مواجه شده كه هر یك از این مسائل ،به علت پیچیدگی در حل آنها ،پاسخگویی علوم با
مرزبنديهاي فعلی را به چالش كشیدهاند .بهبیاندیگر ،یکی از مهمترین راههاي حل مسائل مذكور،
تركیب و تقریب رشتههایی است كه تاكنون هریك بهتنهایی ،درصدد حل و پاسخگویی به آنها
برمیآمدند .درواقع ،به نظر میرسد حوزههاي قبلی علوم ،در حل مشکالت امروز عاجزند و دست یاري
به سمت حوزههاي دیگري از علوم ،دراز كردهاند.
در این راستا ،گفتمان میانرشتهاي با برقراري ارتباط و پیوند بین چندین رشته ،عالوه بر رفع موانع
مذكور ،در اثربخشی بیشتر محیط دانشگاهی و از بین بردن فاصله و فضاي خالی بین علوم ،فعالیت
دارد .همچنین اما شکلگیري گفتمان میانرشتهاي در جامعه علمی ،نیازمند آنست كه همین قرابت و
نزدیکی علوم ،خود بهمثابه یك مسئله ،به بحث و تبادلنظر گذاشته شود .كنفرانسهاي علمی متعددي
نیز بهمنظور بررسی ضرورت ،راهکارها ،جهتیابی و توسعه میانرشتهاي ها تابهحال برگزارشده و هر
یك با محوریت قرار دادن موضوعاتی در این حوزه ،تالش در هموار كردن مسیر داشتهاند.
پردیس البرز دانشگاه تهران نیز بهعنوان یکی از نهادهاي وابسته به دانشگاه تهران كه از سوي
دانشگاه ،متولی توسعه و تقویت امر میانرشتهايهاست ،باهدف ایجاد فضاي تبادل اطالعات و افکار
اعضاي جامعه علمی و پدید آوردن فرصتهایی براي بررسی موضوع میانرشتهايها ،اولین كنفرانس
مطالعات میانرشتهاي در توسعه علمی و كارآفرینی كشور را در  28آبان ماه  ،1397برگزار نمود.
كنفرانس مذكور كه در سطح ملی برگزار شد ،بهطور تخصصی بر موضوع میانرشتهايها در علوم
مختلف ،تمركز یافت و در قالب ارائه مقاالت اصلی و كاربردي ،بهسوي اهداف خود ،گام برداشت.
مهمترین اهداف شامل ،موارد ذیل بوده است:
 بررسی ضرورت ،اهمیت ،كاربرد و الزامات میانرشتگی در توسعه علمی كشور. تبیین كاركرد و نقش دانشگاهها در توسعه میان رشتگی در چهارچوب نقشه جامع علمی كشور. بررسی نقش میان رشتگی در توسعه كارآفرینی و اشتغالزایی. تبیین نقش میان رشتگی در ارتقاء جایگاه بینالمللی دانشگاه. تبیین نقش میان رشتگیها در تحقق مسئولیت اجتماعی دانشگاه. شناسایی چالشها ،موانع و راهکارهاي توسعه میان رشتگی در كشور و ارائه راهبردهاي الزم.در این راستا محورهایی براي كنفرانس تعریف گردید تا مخاطبان ،مقاالت و سخنرانیهاي خود را
در این قالب ،تنظیم نموده و براي ارائه به پردیس ارسال نمایند .این محورها در شش حوزه زیر
میگنجد:

د



مجموعه مقاالت و سخنرانیهاي كنفرانس

 مبااانی ،مفاااهیم ،تجربااههااا ،الگوهااا و روناادهاي جدیااد توسااعه میااانرشااتگی در كشااورهايدرحالتوسعه و توسعهیافته.
 ملزومات و موانع ساختاري و نهادي. ظرفیت دانشگاهها در توسعه میانرشتگی. آیندهپژوهی و توسعه میانرشتگی. میانرشتگی و توسعه علمی و كارآفرینی. میانرشتگی و ارتباط صنعت و دانشگاه.پس از برگزاري كنفرانس و در راستاي بهبود ارائه دستاوردهاي آن ،هیئت مدیریت پردیس البرز بر
آن شدند تا مقاالت و سخنرانیهاي ارائهشده را در قالب یك جلد كتاب ،براي مخاطبان علم و
عالقهمندانی كه در كنفرانس حضور نداشتند ،ارائه دهند.
كتاب حاضر ،عالوه بر آنکه نشان دهنده دستاوردهاي كنفرانس در قالب مقاالت و سخنرانیهاي
كلیدي و مهم است ،ادامه كار پژوهشی و دغدغه این مجموعه در حوزه میانرشتهاي ها ،شکلگیري و
توسعه آنها نیز هست .مجموعه فعالیتهاي پردیس در حوزه میانرشتهاي ها ،شامل یك كتاب با
عنوان " میانرشتهایها :ملزومات توسعهای ،موانع و بازدارندهها"(،كتاب اول) با موضوع مبانی
مفهومی و نظري ،تاریخچه و تجارب جهانی ،همچنین موانع و ملزومات توسعه میانرشتهاي میباشد كه
پیش از جلد دوم (كتاب حاضر) ،چاپشده است؛ اما در كتاب حاضر بهعنوان دومین كتاب از این سري،

با عنوان "مجموعه مقاالت و سخنرانیهای کنفرانس ملی نقش مطالعات میانرشتهای در
توسعه علمی و کارآفرینی کشور" سعی میشود تا ذیل محورهاي همایش ،تمامی پنلهاي
تخصصی ،سخنرانیها و مقاالت برتر طبقهبندي و ارائه گردد.
محتواي این كتاب ،به هشت بخش اصلی ،تقسیم میشود :در بخش اول ،تمام سخنرانیها ،به
ترتیب ارائه در برنامه زمانبندي همایش ،ارائه خواهد شد .در بخش دوم تا هفتم كتاب ،تمامی مقاالت
برتر كه از داوري سهگانه كمیته همایش ،موفق بیرون آمدهاند ،به تفکیك محورهاي همایش ،ارائه
خواهند شد .درمجموع  14سخنرانی و  49مقاله در همایش ارائه شد و از  49مقاله فقط  42مقاله ،به
علت تائید نهایی از سوي نویسندگانشان پس از اصالحات از سوي داوران پذیرفته شد و در این كتاب،
آمده است .درمجموع 9 ،مقاله مربوط به بخش دوم با عنوان "مبانی ،مفاهیم ،تجربهها ،الگوها و
روندهاي جدید توسعه میانرشتگی در كشورهاي درحالتوسعه و توسعهیافته" 6 ،مقاله در حوزه بخش
سوم با عنوان "ملزومات و موانع ساختاري و نهادي" 5 ،مقاله در قالب بخش چهارم با عنوان "ظرفیت
دانشگاهها در توسعه میانرشتگی" 3 ،مقاله با موضوع "آیندهپژوهی و توسعه میانرشتگی" در بخش

پیشگفتار
فهرست  ذ

پنجم 14 ،مقاله مرتبط با "میانرشتگی و توسعه علمی و كارآفرینی" در بخش ششم و  5مقاله در
بخش هفتم با عنوان " میانرشتگی و ارتباط صنعت و دانشگاه" ارائه شده است.
همچنین در این كنفرانس 6 ،پنل موازي با همکاري دانشکدههاي میانرشتهاي تربیت بدنی
كارآفرینی علوم پایه هنرها  IBBو پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم تحقیقات و
فناوري دانشگاه تهران برگزارشده كه شرح و چکیدهاي از هر پنل به تفکیك در بخش هشتم كتاب
حاضر ،ارائهشده است.
در آخر ،الزم است كه مراتب تشکر و سپاس خود را از هیئت رئیسه محترم پردیس البرز دانشگاه
تهران ،جناب آقاي دكتر سید احمد فیروزآبادي ،بهعنوان مشاور محترم این اثر و سركار خانم آیناز
نوري رئیس محترم اداره پژوهش پردیس البرز ،بیان كنیم كه همواره در راستاي گردآوري و چاپ این
كتاب ،ما را یاري نمودند.
امید است ك ه كتاب حاضر ،گامی كوچك در راستاي تحقق ایده میانرشتهايها در نظام دانشگاهی
باشد و سیاستگذاران را با نظر صاحبنظران و محققین مختلف این حوزه آشنا نماید.
یونس نوربخش -حمیده دباغی
خردادماه 1398
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پیام افتتاحیه کنفرانس ملی
نقش مطالعات میانرشتهای در توسعه علمی و کارآفرینی کشور
دکتر محمود نیلی احمدآبادی
ریاست دانشگاه تهران
دكتر نیلی احمدآبادي رئیس دانشگاه تهران در كنفرانس ملی مطالعات میانرشتهاي در توسعه و
كارآفرینی كشور كه در  28آبان ماه توسط پردیس البرز برگزار شد ضمن تشکر از دستاندركاران این
كنفرانس مهم و اساتید و دانشجویان و اندیشمندان در پیامشان گفتند:
توجه جدي به بازار كار آینده و آمادهسازي دانشجو براي شرایط بسیار متغیر امروز نمیتواند از
مسیر آموزش فاقد نوآوري و ایستا صورت گیرد .براي یافتن پاسخها الزم است نقاط قوت و ضعف
موجود موردبررسی قرارگرفته و به اتکا این یافتهها نقشه راه آینده بهخوبی ترسیم گردد .مطالعات و
تجارب نشان میدهد كه یکی از مسیرهاي پاسخ به این نیاز قطعاً توسعه برنامههاي آموزشی میان و
بینرشتهاي است.
او در ادامه افزود:
افزایش دستیابی بشر به ناشناختههاي جهان و متعاقباً ظهور فناوريهاي جدید در قرن حاضر باعث
شده است تا شرایط متفاوتی برجهان حاكم شود بهگونهاي كه چرخه توسعه تکنولوژي و تقاضا با سرعت
بیشتري به حركت آمده است و سرعت رشد دانش بشر بهصورت شگفتانگیزي افزایشیافته است.
توسعه تکنولوژي باعث پدیدار شدن نیازهاي متنوع و نوین بیشتري شده است و ازیكطرف همکاري و
از طرف دیگر رقابت بین مراكز علمی را در جهان افزایش داده است .به این تغییرات بایستی پیشامد
مشکالت روزافزون جهان را متذكر شد كه این مشکالت منحصر به یك ناحیه ،كشور و منطقه نبوده
بلکه تقریباً همه جهان را در برگرفته است .موضوعاتی مانند تغییر اقلیم و محیطزیست ،آب ،مهاجرت
دستهجمعی و بهویژه نخبگان ،انرژي و … میتواند بر آینده جهان تأثیرات مخربی داشته و خطرات و
چالشهاي بیشتري را متوجه نسلهاي آینده نماید .امروزه براي همگان تقریباً مسجل شده است كه
مسیر توسعه بهویژه توسعه پایدار و حل مشکالت و معضالت نمیتواند با سعی و خطا صورت گرفته و
مطمئنترین مسیر همانا مسیر علم و دانش با تکیهبر اخالق حرفهاي و پذیرش مسئولیت اجتماعی
است.
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با توجه به این آگاهی است كه نقش دانشگاهها بهعنوان مهمترین نهاد تولید دانش و توسعه علم
برجستهتر شده و طبیعی است كه نقش آموزش بهعنوان پایهايترین عملکرد دانشگاه بیش از گذشته
بایستی موردتوجه قرار گیرد .آموزش را اگر انتقال دانش ،یافتهها و تجربههاي بشر از مسیري مدون و
سازمانیافته بدانیم و ازآنجاییكه دانش و علم خود امري پویا است پس آموزش هم ازنظر محتوي و هم
از نظر روش بایستی امري پویا باشد و به این دلیل است كه دانشگاه تهران ضمن تعهد به ارزشهاي
متعالی خود تحول و نوآوري در آموزش را بهعنوان امري قطعی و بدیهی در دستور كار دارد .هدف از
این تحول ارائه آموزشهاي الزم براي ایجاد مهارتهاي موردنیاز مانند خالقیت ،كار گروهی ،كارآفرینی،
اشتغال پذیري ،نگاه نقادانه و خود مدیریتی و غیره میباشد .از طرف دیگر شرایط پویاي امروز دنیا نیاز
به آگاهی و تسلط علمی در حوزههاي مختلف را بیش از گذشته میطلبد .توجه جدي به بازار كار آینده
و آمادهسازي دانشجو براي شرایط بسیار متغیر امروز نمیتواند از مسیر آموزش فاقد نوآوري و ایستا
صورت گیرد .براي یافتن پاسخهاي مناسب الزم است نقاط قوت و ضعف موجود موردبررسی قرارگرفته
و به اتکا این یافتهها نقشه راه آینده بهخوبی ترسیم گردد .مطالعات و تجارب نشان میدهد كه یکی از
مسیرهاي پاسخ به این نیاز قطعاً توسعه برنامههاي آموزشی میان و بینرشتهاي است.
میانرشتهاي درواقع نوعی فلسفه ،روششناسی ،مفهوم ،فرایند ،شیوه و تفکر است .همچنین
میتوان میانرشتهايها را گونه خاصی از تعامل ،ارتباط ،همکاري هدفمند و آگاهانه و روشمند و
حرفهاي میان كنشگران و متخصصان حوزههاي مختلف علمی دانست .امروزه در جهان ،نظامهاي
آموزشی و دانشگاهی در حال رويآوري به سیستم توسعه میانرشتهايها هستند زیرا كه نظام
دانشگاهی امروزه میداند :تعامل با نظام اجتماعی و صنعت ،نیازمنديها و ضرورتهایی را براي آن به
وجود آورده بهگونهاي كه دیگر قادر نیست مسائل متنوع و پیچیده جامعه را با تمركز بر فعالیتهاي
تكرشتهاي حل كند و رضایت ذینفعان آموزش عالی (دانشجویان ،كارفرمایان ،صنعت ،خانوادهها،
جامعه و دولت) را تأمین نماید.
اما یك سؤال بزرگ همواره خودنمائی میكند و آن اینکه چرا علیرغم اهمیت و نقش میانرشتهاي
ما شاهد توسعه و ایجاد این نوع رشتهها در ایران آنگونه كه باید نیستیم .اگرچه بیان دقیق دالیل
نیازمند مطالعات علمی زیادي است كه حتماً در این همایش بدان پرداخته خواهد شد اما بهطوركلی
میتوان پژوهش محور نبودن گروههاي آموزشی علیرغم انجام پژوهش در این گروهها ،كمتوجهی به نیاز
بازار كار و ایجاد مهارتهاي الزم در دانشجویان ،تمركزگرائی در برنامهریزي و گسترش رشتهها در
سطح وزارت عتف ،اصل و محور قرار گرفتن گروه آموزشی بهجاي برنامه محور بودن گروه را میتوان
ازجمله دالیل عدم توسعه رشتههاي میانرشتهاي دانست .بایستی توجه داشت كه هدف از ایجاد گروه
آموزشی بیشتر انتظام امور اجرائی ،همفکري و روانسازي فعالیتهاست نه بهعنوان یك سازمان
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محدودكننده و انحصارگرا .بدیهی است محتواي آموزش بهویژه در مقطع تحصیالت تکمیلی ناشی از
یافتههاي پژوهشی و فناوري است و با توجه به آنکه پژوهش موفق حتماً گروهی و چندبعدي است لذا
برنامههاي آموزشی هم الزم است لزوماً منحصر به یك گروه نباشد و عمدتاً حول محور فعالیتهاي
پژوهشی گروهی شکل گیرد و این موضوعی است كه انتظار میرود به همراه دیگر موضوعات به شکل
علمی و همهجانبه در این نشست موردبررسی قرار گیرد.
در پایان یكبار دیگر از همکاري و مشاركت اساتید ،دانشجویان ،مدیران و همه همکارانی كه در
اجراي این نشست پردیس البرز را كمك كردند صمیمانه تشکر میكنم و براي نشست موفقیت و براي
همگان آرزوي سالمتی ،بهروزي و پیروزي دارم.
الزم به ذكر است كه در این همایش قریب به  50نفر از اساتید از رشتههاي مختلف فنی مهندسی،
كارآفرینی ،تربیتبدنی ،هنرهاي زیبا ،علوم و علوم اجتماعی به ایراد سخنرانی پرداختند و پیرامون
ضرورت تحول در دانشگاهها و ایجاد و توسعه رشتههاي میانرشتهاي به بحث و بررسی پرداختند .این
اولین كنفرانس ملی در حوزه میانرشتهاي بود كه در آن از بسیار از رشتههاي دانشگاهی حضورداشته و
باهم به گفتوگو پرداختند.
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گزارش دبیر علمی کنفرانس
دکتر شاهین رفیعی
معاونت علمی وقت پردیس البرز دانشگاه تهران
با سالم و عرض خیرمقدم خدمت حضار محترم ،الزم میدانم گزارش مختصري از علت و اهداف
نحوه برگزاري كنفرانس خدمت حضار محترم ارائه دهم .اجراي این كنفرانس بیشك بدون همکاري و
تعامل مثبت پردیسها و دانشکدهها میسر نبود .این كنفرانس متعلق به دانشگاه تهران است .بدون
شك ،پیچیدگی علوم و خاستگاههاي آنها ،مرزهاي علم را فراتر برده و بهناچار نیازمند نگرش جدید
نسبت به مرزهاي علم است تا به این صورت از دیوار بلند گروهها عبور كنیم.
دانشگاه تهران بخشی از مسئولیتش را به پردیس البرز واگذار كرد .پردیس البرز نیز با صدور احکام
براي دبیران بعضی از كمیتههاي تخصصی و پیگیري و نیز تالش مداوم با روساي دانشکدهها تالش
داشت كه این مهم را سرعت ببخشد كه انتظارات برآورده نشد .در این رابطه چالشهاي جدي وجود
دارد .مهمترین چالش در گام اول ،عدم وجود روحیه همکاري بین گروهها است .عدم وجود انگیزه براي
تدوین برنامه هاي جدید ،عدم وجود برنامه راهبردي براي توسعه كشور و وزارت علوم ،كم بودن امتیاز
تدوین برنامههاي میانرشتهاي براي اساتید و عدم وجود اعتبار الزم براي راهاندازي رشتهها میتواند
مواردي باشد كه ما باید به آنها بپردازیم.
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
كنفرانس عبارت است از بررسی ضرورت ،اهمیت و كاربرد الزامات میانرشتهاي در توسعه كشور ،تبیین
كاركرد و نقش دانشگاه در توسعه میانرشتهاي در چارچوب نقشه جامع علمی كشور ،بررسی نقش
میانرشتهاي در توسعه كارآفرینی و اشتغالزایی ،تبیین نقش میانرشتهاي در ارتقاء جایگاه بینالمللی
دانشگاه ،تبیین نقش میانرشتهاي در تحقق مسئولیت اجتماعی دانشگاه و شناسایی چالشها و موانع و
راهکارهاي توسعه میانرشتهاي.
در همین راستا پردیس البرز طرحی را در دستور كار دارد كه بیش از  90درصد آن انجامشده و
انشا اهلل بخشی از خروجیهایش در این كنفرانس ارائه خواهد شد و گزارش نهایی آنهم به ریاست
محترم دانشگاه اعالم خواهد شد .محورهاي كنفرانس پس از بحث و بررسی عبارتاند از :مبانی مفاهیم،
تجربهها ،الگوها و روندهاي جدید توسعه میانرشتهاي در كشورهاي درحالتوسعه ،ملزومات و موانع
ساختار و نهاد فرهنگی در توسعه میانرشتهاي كه یکی از معضالت توسعه میانرشتهاي است ،ظرفیت
دانشگاه در توسعه میانرشتهاي ،آیندهپژوهی و توسعه میانرشتهاي ،میانرشتهاي و توسعه علمی و
كارآفرینی ،میانرشتهاي و ارتباط جامعه و دانشگاه .در همین راستا كمیته علمی ،كمیته سیاستگذاري

بخش اول  -مجموعه سخنرانیهاي كنفرانس ملی نقش مطالعات میان رشتهاي در7  ...
و كمیته اجرایی تشکیل شد .در اینجا از تمامی اعضاي محترم كمیته سپاسگزاري میكنم كه تالش
مستمري داشتند .بدیهی است براي برگزاري این كنفرانس به علت اینکه براي رشتهها تخصصی نیست
و متولی آن ،در سطح كشور اساتید نیستند و از آن استقبال نمیشد ،برنامهریزي و راهکارهاي مؤثري
صورت گرفت .امروز چهار سخنران كلیدي ،سه سخنران اصلی داریم .تعداد پنلها  6تا است كه از دو
طریق حضاري كه شركتكننده هستند و مسئولین كه ارزیاب كننده پنلها هستند ارزیابی خواهد شد.
پس از دو هفته ارزیابی نهایی از بهترین پنل تقدیر خواهد شد 62 .مقاله دریافت شده بود كه  9مقاله
شفاهی و  34مقاله براي پوستر بودند .بیش از  15مقاله نیز هست كه خود اساتید در پنلها ارائه
خواهند كرد.
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ضرورت میانرشتگی در نظام دانشگاهی و موانع آن
دکتر یونس نوربخش
رئیس پردیس البرز دانشگاه تهران و رئیس كنفرانس
دانشیار گروه جامعهشناسی دانشگاه تهران
ynourbakhsh@ut.ac.ir
1

دانشگاهها را بهصورت كالسیك با دیسیپلینها و رشتههایش میشناسند .وقتی از علم سخن به
میان میآید بهطورمعمول ذهنها متوجه گروههاي علمی دانشگاهها میشود كه آنها نیز عموماً بر
اساس تعاریف معمولی كه در دانشگاههاي دنیا صورت گرفته ،شکلگرفتهاند .سنتهاي علمی نیز در این
قالب در دانشگاهها به وجود آمدند .با آغاز مدرنیته و شکلگیري جوامع مدرن و تخصصی شدن آنها و
رشد دانش بشري ،تقسیمبندي علوم و تعریف مرزهاي دانش بیشتر موردتوجه قرار گرفت .تفکیك علوم
از یکدیگر بر اساس موضوع هر علم ،مسئله و روش آن صورت گرفت و علوم ازنظر مسئله و روش حل
آن از یکدیگر متمایز شدند و هركدام بر اساس یك نیاز علمی به وجود آمدند .اگرچه قبل از مدرنیته
ارتباط علوم و عالمان با یکدیگر امري بدیهی شمرده میشد و دانشمندانی كه جامع علوم معقول و
منقول بودند ،بسیار بودند .اما در عصر جدید ایجاد دیسیپلینها و دپارتمانهاي تخصصی محور
شکلگیري مراكز علمی جدید شد .تربیت نیروي كار ماهر و متخصص بهعنوان یکی از نیازهاي جامعه
صنعتی تأثیر بسزایی در این امر داشت.
در این میان نگرش به علم و رسالت آن نیز دچار تغییر شد .درگذشته علم وسیله تأمین منافع
انسان یا یك فناوري براي بهتر زیستن در جهان و باز كردن راههاي پیشرفت نبود ،برعکس علم
وسیلهاي براي ارتقاي ذهن و یافتن آرامش در تفکر درباره كمال ابدي خلقت بود .نیوتن نیز درباره
كتاب مشهورش« ،اصول ریاضی فلسفه طبیعی» در نامهاي به یك اسقف انگلیسی ،این اصول را مشوق
مردم به اعتقاد به خداوند میداند .دكتر گلشنی نقطه آغاز گسست و تفکیك علم از دین را از جهان
اسالم میداند .سده ششم و غلبه متکلمان اشعري كه از قرن پنجم آغازشده بود ،نقطه عطفی است كه
علوم عقلی و تجربی در میان مسلمانان به حاشیه رانده میشوند« .علوم عقلی و ریاضیات ،طبیعیات،
فلسفه و نظایر آنها از مدارس نظامیه جمع شد ].[1
با تغییرات اجتماعی و رشد و تحول علوم ،رشتههاي علمی نیز مثل سایر ابعاد جوامع انسانی دچار
تحوالت درونی در مبانی و رویکردها شده و همسو با این تحوالت مراحل رشد خود را طی كردند.
امروزه با گسترش ابعاد و سرعت تحوالت اجتماعی و توسعه دامنه علوم ،این تحوالت شتاب بیشتري
یافته و ضرورت ارتباط علوم را اجتنابناپذیر كرده است .همانگونه كه در سالهاي دهه  ،1960در
_____________________________________________________________
1. discipline
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آمریکا سه تحول عمده جنگ ویتنام ،انقالب دانشجویی و تغییرات اجتماعی ،انتقاد از رشتههاي علمی
را به دنبال داشت و حاصل آن بروز تفکر جدیدي در این زمینه بود كه دانشگاه چگونه رفتاري بایستی
در ارتباط با جامعه داشته باشد .رشتههاي علمی از توصیف این اتفاقات ناتوان بودند .لذا حوزههاي
جدید مطالعاتی شکل گرفت.
نیاز علوم به یکدیگر نهتنها یك ضرورت علمی براي توسعه قلمرو دانش ،بلکه نیاز زندگی مدرن در
دنیاي پیچیده كنونی است .روزآمد كردن علوم و دستیابی به علوم جدید ،رمز پاسخگویی به نیازهاي
جوامع و تمدنهاي مدرن و دستیابی به قدرت علمی و اقتصادي در جهان كنونی است .طرح
پرسشهاي جدید از جهان و دستیابی به پاسخهاي نو و كارآمد همسو با تحوالت فکري ،اجتماعی و
انسانی تنها راه گشودگی علم است .ایجاد زمینههاي اجتماعی و فرهنگی كه شرایط الزم را براي در هم
شکستن مرزهاي دانش فراهم كند ،از شرایط دیگر تحول علم در جامعه است .بنابراین ،سؤال اساسی
این است كه آیا شرایط ساختاري ،ذهنی و فرهنگی الزم در مراكز علمی ما براي رشد ،جهش و تحول
در علم وجود دارد؟ آیا امروزه دانشگاههاي ما به درجهاي از بلوغ رسیدهاند كه امکان یا ضرورت
مطالعات میانرشتهاي مطرح شود یا هنوز ما در مرحله امتناع آن هستیم؟ آیا پرداختن به بحث میان
رشتگی امروزه یك امکان است و یا یك ضرورت؟ و آیا تحقق آن در عمل ممکن است و یا ممتنع؟
پاسخ اولیه من این است كه پرداختن دانشگاهها به میان رشتگی ،امروزه نهتنها اجتنابناپذیر بلکه
ضرورت است .نهتنها یك ضرورت دانشی ،بلکه یك ضرورت اجتماعی است .میانرشتهاي ها ،دروازههاي
رهایی دانشگاه از نظام خشك بیحاصل اداري و زمینهاي براي آزادي افکار و ایدهها و زمینه نوآوريها
هستند .امروزه باب گفتگو در یك زمینه علمی بهمنظور تفاهم حتی بین اندیشمندان نیز بسته است و
عمالً گفتگویی صورت نمیگیرد و همه در خطوط موازي هم مسیر خود را میپیمایند .بر همین اساس
دانشگاهها به محیطهاي كسالتآور و خستهكنندهاي براي نسل جوان جویاي اندیشه تبدیلشدهاند.
گفتوگو بر اساس نظر سقراط محصول توجه آدمی به جهل خود است .این معرفت محركی میشود
براي اینکه انسان با انسانهاي دیگر تعامل كند تا معرفت خویش را رشد دهد و از سوي دیگر به
دیگران مدد رساند .محصول یك گفتوگوي پرثمر و برخورد دو اندیشه تنها تبادل اطالعات نیست بلکه
نتیجه آن تغییر در واقعیات موجود و پدید آمدن منظرهاي تازه است] .[2سقراط معتقد بود آفرینشِ
معنا در پرتو گفتوگو حاصل میشود .بدون مکالمه نمیتوان انتظار شنیدن و همرأیی داشت.
گفتوگوي علوم و رشتههاي علمی با یکدیگر به معنی مدد آنها به یکدیگر در گشودن زوایاي مختلف
مسئله براي حل بهتر آن است.
یورگن هابرماس -جامعهشناس آلمانی -از سه گونه عقالنیت سخن میراند  :عقل ابزاري ،عقل
استراتژیك و عقل ارتباطی .كنشهاي متناظر هركدام از این عقلها نیز متفاوت است .كنش ابزاري در
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راستاي نیل به منافع شخصی ،هرگونه ابزاري اختیار میكند .كنش استراتژیك هم معطوف به هدف
است ،اما در وجه جمعی و راهبردي معنا پیدا میكند .كنش ارتباطی برخالف دو كنش پیشین از
حسابگريهاي شخصی به دور است و در بستري از گفتوگو شکل میگیرد .درواقع كنش ارتباطی
تالش میكند از طریق استدالل و زبان و رها از هرگونه سلطه و فشار عمل كند .زیربناي این كنش
همانا مفاهمه است .كنش ارتباطی ،نوعی كنش اجتماعی معطوف به حصول تفاهم میباشد .برمبناي
این نظریه ،كنشگران براي رسیدن به یك درک مشترک از طریق استدالل ،وفاق و همکاري با یکدیگر
ارتباط متقابل برقرار میكنند.
اما آیا در عمل ،زمینههاي معرفتی ،اجتماعی و فرهنگی بهمنظور ایجاد و توسعه میان رشتگی و
فعالیتهاي تیمی و كنش ارتباطی فراهم است؟ پاسخ اولیه من این است كه موانع آنقدر زیاد است كه
شاید بتوان گفت بدون یك دگردیسی ممتنع و ناممکن است. .شاید بتوان مهمترین موانع و چالشهاي
فعالیتهاي میانرشتهاي را در قالب سه مانع اصلی ،یعنی «ساختارهاي دانشگاهی»«شیوه ارتباط
روشمند علوم» و «فرهنگی ا اجتماعی» طبقهبندي و توصیف كرد .اما در این كوتاهسخن من بیشتر بر
تغییر ساختار دانشگاه تأكید میكنم .تغییر دانشگاه مبتنی بر عقل ابزاري به دانشگاه مبتنی بر عقل
ارتباطی براي رسیدن به دانشگاه پایدار.
بدیهی است مصرف و بکار گیري علم ،نوآوري در آن را اجتنابناپذیر میكند و علم با بخشنامه،
رشد و توسعه نمییابد بلکه در یك جریان اجتماعی و در قالب شبکهاي از روابط تولید و مصرف به
پویایی میرسد .تقلید و تکرار یافتههاي دیگران و اصرار بر حفظ وضع موجود زمینههاي نوآوري و ابتکار
را نابود میكند .شاید بهجرأت بتوان گفت :دانشگاهها از تواناییهاي الزم براي نوآوري برخوردار نیستند
و نیاز به یك دگردیسی دارند تا به دانشگاههاي توانمند در تولید دانش مناسب و روزآمد كه بتوانند
ارزش اقتصادي و اجتماعی ایجاد كنند ،تبدیل شوند.
از گامهاي مهم در این زمینه ،شکلگیري نسل جدید دانشگاههاست كه بر اساس پارادایمهاي جدید
خود را بازسازي نموده و رشد علم را ممکن میسازند .در دانشگاههاي نسل جدید بر مسئولیت اجتماعی
و توجه به نیازهاي اجتماعی و حل مسئله به صورتی كه نگاه جامع را در خود داشته باشد و بتواند
توسعه پایدار را به ارمغان بیاورد ،تأكید میشود .ایجاد میانرشتهايها نیازمند دانشگاههاي منعطف و
چابك است تا از نیازهاي روز جامعه فاصله نگیرد .چنین دانشگاهی نمیتواند محصور در تشکیالت
اداري خشك باشد و باید از نهادهاي میانی و دانشجویان فارغالتحصیل و همه نهادهاي اجتماعی بهره
ببرد .تفکر خالق برنامهریزي آموزشی ،اساس شکلگیري چنین دانشگاهی است .یکی از موانع مهم براي
تفکر خالق كنکور است .غول كنکور و یا بهتر بگویم مافیاي كنکور یکی از معضالت جدي در مسیر
تفکر خالق است .آزمونی كه جوانان را به یك كاال براي مؤسسات تستزنی تبدیل و زمینه خشونت
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علیه جوانان را در خانوادهها فراهم كرده است .آن فرصت تحقیق را از آنها گرفته تا بخش مهمی از
زندگی خودشان را صرف دورههاي كنکور نمایند و صداوسیما نیز متأسفانه بهترین ساعات خود را در
اختیار این مؤسسات قرار داده است.
شاید بتوان گفت امروزه دیگر هدف علم؛ علم نیست .هدف علم ،تسخیر جهان هم نیست .بلکه
هدف اساسی ،حل مسائل جامعه و كمك به رشد ،رفاه مردم ،توسعه اجتماعی و اقتصادي است .اگر
هدف اولین نسل از دانشگاهها «آموزش» و تعلیم شهروندان قانونمدار و آموزش عمومی و هدف
دانشگاه نسل دوم «پژوهش» بود ،هدف دانشگاه نسل سوم نهتنها پژوهش علمی و آموزش بلکه
«كاربردي كردن علم و بهرهبرداري از دانش و خلق فنآوري» است .بهبیاندیگر ،نقش دانشگاههاي نسل
اول «دفاع از حقیقت» و نقش دانشگاههاي نسل دوم «كشف حقیقت» و هدف دانشگاههاي نسل سوم
«خلق ارزشهاي اقتصادي و اجتماعی» است .دانشگاههایی كه با صنعت و جامعه ارتباط نزدیکی دارند و
دیوارهاي بلندي بین دانشگاه و جامعه وجود ندارد.
یکی از مسیرهاي ورود به دانشگاههاي نسل سوم ،توسعه مطالعات میانرشتهاي است .این در حالی
است كه اساساً دانشگاههاي ایران نهتنها در گذار از مراحل قبل با مشکل مواجه هستند بلکه در ارتباط
میانرشتهاي با موانع جديتري مواجه هستند .تحقیقات نشان میدهد رشتهها در دانشگاهها آمادگی
الزم را براي تلفیق یا تركیب و یا حداقل همکاري ندارند .تفکر میانرشتهاي اساساً مشابه تبادالت
گفتمانی در زبان و فعالیتهاي جمعی است كه در آن مواضع معرفتشناختی تهاتر میشوند و تفهم
گفتگویی صورت میگیرد .لذا وام گرفتن از رشتهها مستلزم این است كه محقق میانرشتهاي لوازم و
دستگاههاي شناختی و ادراكی بهكاررفته را بهخوبی بشناسد .فعالیت میان رشتگی به اطالع ،به حد
كفایت از رشتههاي علمی نیازمند است .یادگیري میانرشتهاي توان فرد را در تلفیق رشتههاي علمی
كه به حل مسئله مربوط هستند باال میبرد و فهم جدید و جامعی نسبت به مسئله فراهم میسازد.
میانرشتگی اشاره به حوزههاي نوین در دانش دارد كه بیش از یك زمینه محض دانشی را موردمطالعه
قرار میدهد و از مرزهاي سنتی رشتههاي موجود عبور میكند و با تلفیق دانش و روش و تجارب دو یا
چند حوزه علمی براي شناخت و حل یك مسئله پیچیده كه حل آن با یكرشته ممکن نیست ،اقدام
میكند.
در عصر حاضر با گسترش علم و فنآوري ،نظریهها و پارادایمهاي مختلفی مطرحشدهاند كه بر نحوه
تبدیل علم به ثروت ،رشد و توسعه تأكیددارند .با پیدایش نظریه رشد درونزا ،اقتصاددانان به اهمیت
دانش بهعنوان عامل اصلی در رشد و توسعه پایدار اشاره كردند] .[4اما بهتدریج نظریه دیگري مطرح
شد مبنی بر اقتصاد یادگیرنده ،آنها معتقد بودند براي شرایط پویاي كنونی این مفهوم بهتر از اقتصاد
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دانشبنیان است .زیرا این اقتصاد بر یادگیري مستمر و تعامل نهادها در نوآوري تأكید دارد .درحالیكه
دانش ایستایی دارد و نسبت به گذشته با سرعت بسیار بیشتري در حال منسوخ شدن است.
مفهوم دیگري كه باید موردتوجه قرارداد كارآفرینی است .كارآفرین ،عاملی است كه تمامی ابزار
تولید را تركیب میكند و تغییر ،خلق و آفرینش را ممکن میسازد .كارآفرینی محرک اصلی در توسعه
اقتصادي است .نوآوري ،مشاركت ،میان رشتگی ،تحول در فنآوري و مخاطره پذیري از ویژگیهاي
كارآفرینی است .امروزه جهانیشدن بازارها كارآفرینی را ضروري ساخته است .دانشگاههاي كارآفرین نیز
شکل جدیدي از آكادمیها هستند كه در آن عالوه بر تدریس و تحقیق بر تعامل با جامعه ،درک نیازها
و تقاضاهاي آنها و حمایت از نوآوري تأكید میشود .در این مدل مسیر آموزش و تحقیق ،مدل خطی
نیست كه از دانشگاه شروع و به دانشگاه ختم شود .بلکه در مدل جدید ،در دانشگاههاي كارآفرین،
تحقیق از مسائل جامعه شروع و محصول نیز به جامعه عرضه میشود و در دانشگاه بایگانی نمیشود].[3
تحوالت اجتماعی مفهوم دیگري را تحت عنوان توسعه پایدار مطرح كرده كه تحقق آن با
دانشگاههاي پایدار امکانپذیر است .دانشگاههاي پایدار تالش میكنند تا پایداري را در كاركردهاي
اصلی خود و در مسئولیت اجتماعی و همچنین ارائه خدمات و ارتباط مستمر با جامعه تعریف كنند .بر
این اساس مدل ارتباط دانشگاه و جامعه دچار تغییر شده است و این ارتباط بهصورت كنش متقابل و
فشردهاي بین جامعه ،دانشگاه و دولت درآمدهاست .در این مدل هر سه نهاد ضمن حفظ استقالل و
هویت خویش بر توسعه ارتباط و درک متقابل و اعتماد متقابل تأكیددارند .دولت دیگر درصدد كنترل و
یا نظارت بر دانشگاهها نیست بلکه به دنبال دریافت پاسخها از دانشگاه است و نقد آن را راهگشا
میداند .دانشگاه نیز در برابر دولت و جامعه احساس مسئولیت میكند.
در اینجا میتوان از سه مدل دانشگاه نام برد:
مدل  (1خطی)

در این مدل ارتباط چندانی بین دانشگاه و جامعه وجود ندارد و آغاز و پایان آن درون دانشگاه
تعریف میشود.

بخش اول  -مجموعه سخنرانیهاي كنفرانس ملی نقش مطالعات میان رشتهاي در13  ...
مدل ( 2دانشگاه کارآفرین)

مدل ( 3دانشگاه توسعه محور)

در این مدل آغاز و پایان كار دانشگاه از جامعه و براي جامعه است.
ازجمله شاخصهاي دانشگاه پا یدار كه الزمه رسیدن به توسعه پایدار در جامعه است ،ارتباطات میان
دانشگاهی و فرا و میانرشتهاي است .این ایده بعد از اینکه در قرن بیستم ،جهان پیشرفته غرب آثار
مخرب نگاههاي تندوتیز و تكبعدي مبتنی بر عقل ابزاري را مشاهده كرد ،مطرح شد ،وقتیكه مفهوم
توسعه پایدار اهمیت یافت .توسعهاي كه با توجه به مسئولیت اجتماعی و حقوق نسلهاي آتی و حفظ و
حراست از محیطزیست تحقق مییابد.
در پایان امیدوارم از مباحث این كنفرانس و پنل ها بتوانیم یك نقشه راهی براي دانشگاه و وزارت
علوم ارائه نماییم و گامی هرچند دیر براي تغییرات اساسی در نظام آموزش عالی برداریم.
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گزارشی پیرامون میانرشتهایها در دانشگاه تهران
دکتر سید حسین حسینی
معاون آموزشی دانشگاه تهران
در بحث موضوع میانرشتهاي و بینرشتهاي نیاز به بحث و گفتگوي بسیار است .درک واقعی و
صحیح از این مقوله موضوع مهمی است .بهطوريكه سبب شده مانتوانیم به تعریف صحیح و واقعی از
این مقوله برسیم .به همین دلیل وقتی بحث موضوع بینرشتهاي مطرح میشود در بسیاري از موارد،
عناوین و رشتههایی را براي تصویب براي مراجع مربوطه ارسال میكنیم كه شاید عمدتاً عناوین
بهعنوان حوزههاي پژوهشی مطرح باشند و درواقع ضرورت نداشت كه بهعنوان یكرشته جدید تعریف
كنیم.
در بررسی موضوع بینرشتهاي ،گاهی دچار افراطوتفریط میشویم .وقتیكه این موضوع در كشور
مطرح میشود ممکن است آنطور كه باید به آنها پرداخته نشود .بحث بینرشتهاي ،موضوع جدیدي
نیست .بلکه مدتها است كه در دنیا مطرحشده و سوابق طرح آن بسیار طوالنی است .در ایران هم
همینطور است .بسیاري از رشتههایی كه هماكنون در دانشگاههاي ما دایر هستند بینرشتهاي
محسوب میشوند .عالوه بر آنها ،رشتههاي جدید هم میتواند كه دراینارتباط مطرح شود.
بحث بینرشتهاي از مدتها پیش در دانشگاه تهران مطرح بوده است براي مثال رشتهاي كه اخیراً
به تصویب مراجع مربوط رسیده است تحت عنوان انسانشناسی زیستی است؛ یعنی بین دانشکده علوم
اجتماعی و پردیس علوم این رشته ایجادشده و دانشگاه تهران به دلیل ظرفیتهاي خاصی كه در این
زمینه دارد میتواند موفقتر عمل كند.
یکی از بحثهایی كه از گذشته تا به امروز مطرح بوده و خیلی هم به آن پرداخته نشده است ،ایجاد
دورههاي كهاد در دانشگاهها است .بهطوريكه به این بحثها از سال  96 -95بهطورجدي پرداختهشده
است و خوشبختانه مورد استقبال و حمایت بسیاري از طرف واحدها و دانشجویان قرارگرفته است.
درهرحال این اقدام هم از طرف گروهها و دانشکدهها مورد استقبال قرارگرفته است و تاكنون 28
رشته در دوره كهاد راهاندازي شده است.
در بحث تعریف برنامههاي درسی جدید بهعنوان دوره میانرشتهاي ،باید اقدامات ما برحسب
ضرورت و امکانات صورت گیرد اما واقعاً تمام خواستههایمان را نمیتوانیم از طریق رشتهها و عناوین
جدید پیگیري كنیم.
قواعد و اصولی كه باید در تدوین برنامههاي درسی موردتوجه قرار بگیرد ،باید در راستاي
سیاستهاي كلی و بلندمدت كشور باشد .برنامه درسی ،باید یك مجموعه بههمپیوسته ،منسجم و بهروز
باشد .همچنین باید از انعطاف الزم برخوردار باشد .از طرفی بتوانیم تغییرات را بهراحتی در درون
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برنامهها شاهد باشیم و همچنین مجموعهاي از متخصصین نیز پشتوانه تدوین چنین برنامهاي باشند .از
طرفی برنامه باید بتواند زمینه شکوفایی استعدادها ،ایجاد خالقیت و فراگیري مداوم دانشجویان و
دانشآموختگان را فراهم كند.
بحثهاي میانرشتهاي بیشتر در دوره تحصیالت تکمیلی صورت میگیرد بهطوريكه در چارچوب
طرحها و پروژههاي تحقیقاتی بین دپارتمانها و حوزههاي مختلف تحقق مییابد؛ اما آنچه مورد غفلت
قرارگرفته است وجود بحثهاي میانرشتهاي در مقطع كارشناسی است .بهطوريكه بخش وسیعی از
دانشجویان دانشگاههاي كشور را مقطع كارشناسی تشکیل میدهد و این دانشجویان ملزم هستند از
برنامههاي خاصی براي یكرشته تبعیت كنند .محدودیتهایی كه در برنامههاي جاري وجود دارد،
بههرحال مشکالتی را فراهم میكند كه باعث میشود آن انتظاري كه ما از دانشآموختگانمان داریم،
فراهم نشود.
اما موضوعی كه به نظر من مهم است ،مسئله بازنگري در ساختار برنامههاي دورههاي كارشناسی در
دانشگاه است كه در حال حاضر موردتوجه شوراي برنامهریزي دانشگاه نیز قرارگرفته است .اما ممکن
است نکاتی را كه در اینجا عرض میكنم ،نیاز به بازبینی ،بازنگري و نقد داشته باشد كه حتماً نظرات
كارشناسی همکاران دراین ارتباط به ما كمك خواهد كرد .در ارتباط با ارائه دروس عمومی كه در حال
حاضر حدود  22-20واحد ارائه میگردد كه بازنگري در مورد آن باید توسط مراجع مربوط صورت
گیرد .دروس پایه نیز ،حدود بیستتا سی وپنج واحد از واحدهاي برنامه را دربرمی گیرد .در مورد دروس
اصلی هم بازبین  30تا  85واحد از واحدهاي برنامه یكرشته را به خود اختصاص میدهد .همینطور در
مورد دروس تخصصی .ولی در مورد واحدهاي پروژه و كارآموزي در برنامهها حداقل است؛ یعنی در
بسیاري از رشتههاي د انشگاه از فنی گرفته تا علوم انسانی اصالً كارآموزي و پروژه نداریم و اگر داشته
باشیم در حد  2تا  3واحد است .درحالیكه در رشتهاي مثل شهرسازي تعداد كارآموزي قابلتوجه است
و به  20واحد هم میرسد.
درمجموع تعداد واحدهاي دوره كارشناسی بین  132تا  142واحد است ،با چنین وضعیتی روبهرو
هستیم؛ یعنی مجموعاً حدود  22واحد درس عمومی و حدود  115واحد بهعنوان دروس پایه اصلی،
تخصصی ،اختیاري ،كارورزي و پروژه و زبان تخصصی در دوره كارشناسی ارائه میدهیم .بخشی از
دروس در برنامه تحت عنوان دروس اختیاري وجود دارد و تعداد آن در رشتههاي مختلف بهطور
میانگین حدود  14واحد است .قاعدتاً این واحدها باید به اختیار دانشجو از رشتههاي دیگر اخذ شود و
یا بهصورت هدفمند و باراهنمایی گروه از سایر رشتهها اخذ شود .درحالیكه در ارائه دروس توسط
واحدها خیلی اختیاري براي دانشجو دیده نشده است و عمدتاً از همان برنامه ارائه میشود .باز این
گروههاي ما هستند كه براي دانشجویان برنامهریزي میكنند تا این درس را از همان برنامه اخذ نمایند.

بخش اول  -مجموعه سخنرانیهاي كنفرانس ملی نقش مطالعات میان رشتهاي در17  ...
در حقیقت ما نتوانسته قدرت انتخاب و اختیار را براي دانشجویانمان فراهم كنیم .درواقع ،این تصویري
است كه درمجموع بین صد و چهل پنجاه رشته شاهد آن هستیم.
حال اگر بخواهیم به این بحث ورود پیدا كنیم باید بدانیم چه اقداماتی میتواند موردتوجه قرار گیرد
كه در حقیقت همان بحث ورود به میانرشتهاي است .ورود به بحث میانرشتهاي بر اساس یك نیاز
تعریف میشود .حال این نیاز ،یا نیاز جامعه و یا نیاز به حركت در مرزهاي دانش است و یا اصالً نوعی
پاسخدهی به آنچه میتواند بهعنوان توانمندسازي دانشجویان و یا دانشآموختگان موردتوجه قرار گیرد.
افزایش اشتغال دانشجویان ما می تواند در این مقوله مطرح باشد .یکی از نیازهاي اساسی و ضروري
ما در ورود به بحثهاي بینرشته اي این است كه ما توانمندي دانشجویانمان را بتوانیم افزایش دهیم.
آنچه در تجربیات بین المللی به مرحله اجرا درآمده است در كنار رشته اصلی ( )majorدوره فرعی
( )minorتعریفشده است .در برخی رشتهها ،یك پروژه پایانی وجود دارد و جزء الزامات رشته است و
این پرو ژه پایانی باید در ارتباط با رشته اصلی باشد .بخش انتخابی نیز در اختیار دانشجو است كه بتواند
از این اختیار استفاده كند .نهایتاً جدول تركیبپذیري رشتههاي اصلی با رشتههاي تکمیلی انعطافپذیر
است و میتواند متغیر باشد و سالیانه هم مورد تغییر و تعویض قرار بگیرد.
مدل تكرشتهاي هم هست .مثل همین برنامه موجود خودمان كه صد و سی یا چهل واحد ،منهاي
 22واحد برنامه دروس عمومی .رشتههاي ما حدود  100واحد برنامه درسی را دربر میگیرند كه
یكششم آنها یعنی چیزي حدود  18تا  24واحد در اختیار دانشجو است؛ بنابراین حتی در این مدل
نیز مدل تكرشتهاي در معناي واقعیاش را اجرا نمیكنیم؛ زیرا در مدل تكرشتهاي باید براي دانشجو
این شرایط فراهم شود كه حتماً حدود بیست واحد درس را در حوزههاي دیگر بگذراند؛ یعنی این
حركت دانشجویان در رشتهها و حوزههاي دیگر را ما فراهم میكنیم.
امکان اجراي مدل دورشته اي به نحو مناسبی در دانشگاه تهران بهعنوان یك دانشگاه جامع وجود
دارد؛ بنابراین یکی از بحثها در این مدل تكرشتهاي به همین صورتی است كه مالحظه میكنید.
بحث بسته انتخابی دانشجو باید در همه این مدلها حضور پررنگ خود را داشته باشد.
در مدل دووجهی و یا تکمیلی بین یكششم تا دوششم یك برنامه درسی مجموعه میتواند از حوزه
درسی خارج از برنامه اصلی انتخاب شود .این ظرفیت و امکان در درون برنامهها وجود دارد و از طرف
دیگر با توجه ظرفیتهاي موجود در دانشگاه امکان بهرهگیري آن در حوزههاي مختلف وجود دارد.
این موضوع از مدتها پیش در دانشگاه تهران و در شوراي برنامهریزي دانشگاه موردتوجه قرارگرفته
و در شوراي سیاستگذاري و نوآوري آموزش موردبحث قرارگرفته است .امیدواریم كه این موضوع در
گروهها و دانشکدهها هم موردتوجه قرار گیرد و بر اساس یك دستورالعمل به مرحله اجرا گذاشته شود.
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اآلن فقط می توانم خدمت شما عرض كنم كه ما دروس عمومی را داریم اما فرض ما بر این است كه
در همه این سناریوها ،دروس عمومی ما سر جاي خودشان قرار بگیرند .ما حتی اگر نخواهیم بر دروس
عمومی تغییري ایجاد كنیم ،در دل همین رشتههایی كه در حال حاضر داریم ،اگر حتی ما یك بخش از
این دورهها را از دروس اصلی كم كنیم یا یكبخشی از دروس عمومی را جابهجا كنیم ،حدود 90 -80
واحد دروس اصلی و پایه میشود كه ما به دانشجو ارائه میدهیم ولی باز از میانگین آنچه در
دانشگاههاي دنیا در مورد دورههاي كارشناسی ارائه میشود ،خیلی بیشتر است.
بنابراین ایجاد یك دوره فرعی موردتوجه است و تعداد واحد دوره تکمیلی بین حداقل  18واحد تا
 24واحد است كه با جابهجایی هایی كه در واحدهاي اختیاري ،پایه واصلی انجام میشود ایجاد خواهد
شد
آنچه عرض كردم نگاهی است كه ما در حوزه معاونت دانشگاه داریم .براي اینکه دانشجویان ما از
نعمت بودن در دانشگاه جامع بیش از گذشته بهرهمند شوند تبادلنظر ،تحرک ،پویایی و گردش
دانشجویان در واحدها ( )student mobilityخود بهعنوان یك موضوع مهم و دستاورد براي ما مطرح
میباشد.
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میانرشتهایها از منظر آمار
دکتر ابوالقاسم دولتی
مدیركل دفتر گسترش آموزش عالی
با توجه به وضعیت موجود كشور 35 ،درصد جمعیت دانشجویی ما در دانشگاه آزاد است .حدود 9
درصد در مؤسسات غیرانتفاعی 15 ،درصد در دانشگاه دولتی 18 ،درصد در دانشگاههاي مهارتی مثل
علمی -كاربردي 15/6 ،درصد در پیام نور و مابقی مؤسسات  7/8درصد است .سابق حدود 2800
موسسه در كشور داشتیم كه هماكنون به حدود  2000موسسه كاهش پیدا كردند و بخش عمده آنها
در بخش علمی  -كاربردي بوده است.
وضعیت مقاطع تحصیالت تکمیلی در مقطع دكتري نشان میدهد كه از سال  93تا  96افزایش
جمعیت دانشجوي دكتري وجود داشته و این جمعیت به بیش از  60هزار نفر رسیده و دانشگاه پیام نور
دوم است كه در این زمینه كم هستند ،البته مأموریت دانشگاه پیام نور در راستاي تحصیالت تکمیلی
نیست.
دستگاههاي اجرایی در حال كاهش هستند و مؤسسات دستگاههاي اجرایی با آییننامه شوراي عالی
اداري یا باید حذف شوند و یا در دانشگاههاي دولتی ادغام شوند .دانشگاه فرهنگیان آموزشوپرورش،
دانشگاههاي غیرانتفاعی و آزاد اسالمی هم هست .اگر رویهها را مشاهده كنیم متوجه خواهیم شد كه
تحصیالت تکمیلی و روند رو به رشدي كه شاید مناسب هم نیست بیشتر در بخش دانشگاه آزاد اتفاق
افتاده است.
اگر روند تغییرات جمعیت دانشجو را بررسی كنیم متوجه میشویم كه این جمعیت از سال  67تا
 ،96به  4میلیون و هفتصد هزار رسیده و هماكنون به حدود  4میلیون و صد هزار نفر در كلیه مقاطع و
زیر نظامها كاهشیافته است .این نشان میدهد كه رشد ما در سیستم آموزش عالی و در زیر نظامها
رشد زیادي بوده ،مخصوصاً در برخی از سالها از  85تا  86تا  92تا  93برگشتی را مشاهده میكنیم.
بنابراین ما با شیب تندي از افزایش دانشجو روبهرو هستیم .بهطوريكه در برخی از رشتهها ،توسعه
سنتی بود و در برخی دیگر مانند میانرشتهايها الگوهاي جدیدتري اجرا شد .به نظر میرسد توسعه در
برخی از رشته ها بیش از آن چیزي است كه ما در آموزش عالی بدان نیاز داریم و بیش از آن چیزي
است كه برایش اشتغال داریم.
در حال حاضر نیز در كل زیر نظامها بیش از  100هزار دانشجوي دكتري و چیزي نزدیك به 750
تا  60هزار دانشجوي كارشناسی ارشد بهطور جاري داریم .ولی بههرحال آمار دانشجوهاي تحصیالت
تکمیلی بیش از آن چیزي است كه باید ظرفیتهاي كل زیر نظامهاي آموزش عالی آن را بپذیرند.

20



مجموعه مقاالت و سخنرانیهاي كنفرانس

دلیلش این است كه در همهجا توسعه یکنواخت نداشتهایم و در زیر نظامها مانند دكتري توسعه
بیشازحد داشتیم و همچنین در برخی زیر نظامهاي دیگر روند مالیمی وجود داشته است.
برخی از رشتههاي علوم پزشکی از یك پایداري نسبی برخوردار بوده و وضعیت مالیمتري داشتند؛
اما در بخش آموزش عالی ،افزایش جمعیت وجود داشت و نشان میدهد ما گاه بهصورت تخصصی
كارنکردهایم .به دیسیپلینها و رشتههاي خاص توجه نکردهایم و توسعه كمی را بر توسعه كیفی ترجیح
دادهایم .اگر رشد كمی تحصیالت تکمیلی را فرضاً از سال  85 ،84تا اآلن  96 ،95بخواهیم مقایسه
كنیم باید بگوییم چیزي حدود  111هزار نفر به  904هزار نفر اضافهشده یعنی تقریباً هشت برابر
جمعیت تحصیالت تکمیلی ما زیاد شده و این با هیچ روند توسعه جمعیتی ،روند توسعه آموزش عالی و
با هیچ قاعده آماري تطبیق نمی كند و انطباق هم ندارد .ما رشد جمعیتی زیادي داشتیم كه هرچند این
رشد جمعیتی می تواند یك رشد جمعیتی كیفی هم باشد ولی همین نقدهایی كه كارشناسان و بزرگان
آموزش عالی میكنند نشان میدهد كه اینگونه نبوده است.
بحثهاي میانرشتهاي بیشتر در دانشگاههاي سطح یك و دو مطرح میشود .ماحصل این موارد ،در
كمیتههاي تخصصی بررسی میشود ،تحلیل میشود و نتیجه آن سبب ایجاد یك دیسیپلین جدید و یا
یك دیسیپلین بینرشتهاي میشود كه ما میتوانیم آن را در دانشگاهها توسعه داده و نهایتاً آن را
تصویب و ابالغ كنیم.
اگر بخواهیم تعداد رشته محلهاي میانرشتهاي را به تفکیك گروه و مقطع مشاهده كنیم ،باید
بگوییم كه این تمام آن نیست ولی بخش عمدهاش است .در آموزش عالی اقتصاد و اشتغال در مقطع
كارشناسی ارشد و دكتري در جمع  53تا رشته محل داریم ،در علوم و فنون دریا  90محیطزیست،
 182مورد در انرژي 150 ،مورد در زیست و در فناوري  376مورد؛ كه در این بخش ،توسعه بیشتر از
میانرشتهايهاي دیگر بوده است .نانو فناوري با  226مورد ،رتبه اول را ،علوم شناختی با  30مورد رتبه
دوم و در جمع در این چند گروه میانرشتهاي 1107 ،رشته تعریف كردهایم.
آیا ما نیاز داریم كه فرضاً یك میانرشتهاي ارشد را راهاندازي كنیم؟ آیا نیاز داریم كه حتماً
كارشناسی و دكتراي آن رشته را هم راهاندازي كنیم؟ آیا در همه مقاطع این توسعه را میخواهیم؟ و
این توسعه در چه جهتی است؟ ما دانشگاه نسل اول ،دوم و سوم را در كدامیك از این گروهها طراحی
میكنیم؟
اگر مسائل امروز جامعه و دنیا را بخواهیم بررسی كنیم ،باید حتماً به اشتغالزایی ،كارآفرینی ،تأمین
شغل براي فارغالتحصیالن و درنهایت به ایجاد ثروت فکر كنیم .در جامعه ما رشتهها باید نهایتاً به شغل
و ایجاد ثروت ختم شوند .عالوه بر اینكه باید زمینههاي علمی و آكادمیك را رعایت كنند باید مسائل
علمی را یك گام به جلو ببرند؛ یعنی ما میانرشتهاي را میخواهیم براي اینکه موضوعات روز را توسعه
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دهیم .درواقع می خواهیم از توسعه علم ،توسعه فناوري و تکنولوژي را به وجود آوریم .میخواهیم از
توسعه فناوري ،توسعه صنعت و از توسعه صنعت ،توسعه ثروت به وجود آوریم .اگر اینگونه است پس
بسیار عالی است و حتماً باید به آن بپردازیم؛ اما زمانی كه از این شاخصها دور میشویم باید به این
بیندیشیم كه یكرشته میانرشتهاي را براي چه میخواهیم؟ دوستانی كه در كارگروه تخصصی هستند
متوجه هستند كه بسیاري از میانرشتهاي ها تصویب نمیشوند .این به آن معنا است كه به لحاظ
تخصصی هر دورشته را نمیتوانیم كنار هم بگذاریم تا یك میانرشتهاي از آن به وجود بیاید .حتماً باید
به شاخصهاي آموزش عالی آن و به شاخصهاي اجتماعی آن توجه كنیم .این رشتهها را میتوانیم
مدل كنیم و اگر این مدلها طبق آنچه دكتر حسینی فرمودند ،پاسخ داد یكرشته میانرشتهاي
میتواند به وجود بیاید كه غال با باعث توسعه میشود.
در بسیاري از كشورها بحثهاي بینرشتهاي باعث توسعه فناوري ،تکنولوژي و صنعت شدن
میشود .حتماً باید در كشور ما نیز اینگونه باشد .ما این رشتهها را تنها براي اخذ دانشجو نمیخواهیم
بلکه آن را هم براي توسعه همه دانشگاههایمان میخواهیم و هم براي توسعه كل مباحث اجتماعی و
صنعت میخواهیم .برخی از رشتهها مانند بحث اقتصاد ،تقریباً در مقاطع كارشناسی ارشد و دكتري در
یك رده هستند .در بخش علوم ،فنون دریا و غالباً موارد دیگر توسعه ارشد بیشتر بوده و طبیعتاً توسعه
دكتري كمتر بوده و مقایسه این دو با یکدیگر دیده میشود.
ظاهراً ما در بخش زیستفناوري و نانو كه هر دو میانرشتهاي هستند ،توسعه بیشتري داشتیم كه
البته این امر به بسیاري از فاكتورها برمیگردد .اگرچه ذاتاً به این معنا نیست كه همه مانند هم باشند.
بسیاري از فاكتورها نظیر استقبال دانشگاهها در این امر دخیل هستند .اگر رشته محلهاي مجموع
میانرشته اي ها را بخواهیم نگاه كنیم ،باید بگوییم در هركدام از آن گروهها ،رشتههاي مختلفی داریم.
مثالً در گروه اقتصاد و اشتغال ،آموزش عالی را داریم ،اقتصاد كشاورزي را داریم ،مدیریت برنامهریزي
آموزش عالی را داریم و غالباً گروههایی بودند كه روي این میانرشتهاي ها كاركردند.
توسعه یعنی اینکه این امر از دانشگاههاي سطح یك و دو ما شروعشده و سپس به مدلی براي همه
دانشگاههاي كشور تبدیلشده است .در دانشگاههاي غیرانتفاعی بسیاري از این رشتهها توسعه پیدا
نکردهاند .دانشگاه غیرانتفاعی رشته نانو را دارند .بیشتر میانرشتهاي ها در دانشگاههاي دولتی ،آزاد و
تعدادي در پیام نور و علمی  -كاربردي هستند؛ اما برخی از رشتههاي دیگر مثل آموزش عالی
توسعههاي دیگري در زیرگروههاي خود داشتند؛ بنابراین به این صورت نیست كه بگوییم توسعه همه
این رشتهها كم بوده است .در علوم و فنون دریا رشتههاي زیادي تعریفشده كه بیشترینش مربوط به
زیست شناسی دریا یا گرایش جانوران دریا است و بعد مجموع مهندسی دریا كه مهندسی دریا را
دانشکدههاي فنی مهندسی هم اجرا میكنند.
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درمجموع  53رشته براي آموزش عالی اقتصاد و اشتغال داریم و  90رشته براي علوم و فنون دریا.
در محیطزیست كه هم تعداد رشتههایی كه تعریفشده و هم تنوعشان را در سه مقطع بیشتر داریم
بخصوص در ارشد ،درمجموع  182رشته داریم .در محیطزیست گرایش برنامهریزي ،مهندسی منابع
طبیعی ،مهندسی ایمنی ،بهداشت و محیطزیست كه در برنامهریزي جدیداً اصالح شد و تمام بخش
ایمنی و بهداشت را در زیرگروه مهندسی ایمنی ،بهداشت و محیطزیست دیگر تجمیع خواهند شد.
مجموع مهندسی محیطزیست در گرایش هاي مختلف كه قبالً وجود داشت مبنی بر اینکه باید در
زیرگروه ایمنی بهداشت و محیطزیست ،علوم و مهندسی محیطزیست ،علوم محیطزیست دریا قرار
بگیرد .این موارد تعاریفی هستند كه قبالً شده و اكنون باید با یکدیگر تجمیع شوند.
در محیطزیست گرایشهاي برنامهریزي محیطزیست ،مدیریت دریا ،مدیریت محیطزیست و
آموزش محیطزیست .وجود دارد بههرحال در بخش محیطزیست توسعهاي كه براي میانرشتهاي ها
اتفاق افتاده ،بیشتر است .در بخش انرژي  4رشته یعنی مواد و انرژيهاي كوانتومی ،مهندسی انرژي،
مهندسی انرژيهاي تجدید پذیر و مجموع مهندسی سیستمهاي انرژي را داریم؛ كه درمجموع  150كد
رشته براي آنها تعریفشده است .در زیستفناوري مجدداً میبینیم كه  376كد رشته داریم .در
زیستفناوري چون یك میانرشتهاي وجود دارد كه به شاخههاي مختلف نظیر شاخه پزشکی و فنی
مهندسی مربوط می شود و چون از زیر گروهاي مختلف هم هست ،بنابراین توسعهاش هم بیشتر بود.
بیشتر از همه مجموعه مهندسی پزشکی و بایو مکانیك و بایو الکتریك كه  237كد رشته در كشور
براي آن تعریفشده و درمجموع  376كد رشته را داریم یعنی توسعهاش در دانشگاههاي كشور بیش از
میانرشتهايهاي دیگر بوده است.
در كشور حدود  1800كارشناسی ارشد بهطور جاري داریم .در دكتري حدود  27مورد و در
كارشناسی ارشد  226 - 199مورد كد رشته داریم .در بخش نانو فناوري به دلیل اینکه استقبال زیاد
بود و تقریباً در همه زیر نظامها این مجموعه را داریم ،رشتههاي مختلفی هم تعریف شد مثل
زیست فناوري ،نانو بیوتکنولوژي ،نانو فناوري ،نانو مواد ،مهندسی شیمی گرایش نانو فناوري ،نانو فیزیك
و نانو شیمی والی آخر.
در بخش علوم شناختی كه از میانرشتهايهاي جدید هست و گرایشهاي مختلفی هم براش
تعریفشده ،ابتدا بهصورت علوم شناختی با گرایشهاي مختلف بوده بعد بهعنوان علوم شناختی گرایش
ذهن ،مغز و تربیت تعریفشده و بعد روانشناسی شناختی توان شناختی روانشناسی نیز در آنها
تعریفشده و درمجموع  30كد رشته در این بخش میانرشتهاي علوم شناختی تعریفشده است.
جمع كل این رشتهها  1107رشته میشود .همانطور كه اشاره كردم این موارد تمام كد رشتههاي
میان رشتههاي ما نیست و بخش بزرگی از آنها را در برمیگیرد .چند سال اخیر را مورد آنالیز
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قراردادیم و سعی كردیم بر اساس این آنالیزها یك آمار قابلتوجهی را ارائه نماییم .در دكتري تخصصی
 154مورد میانرشتهاي تعریف كردیم و براي كارشناسی ارشد  749مورد كد رشته تعریف كردیم كه
این حجم میانرشتهاي هایی كه ما داریم زمینه و بستر خوبی رو ایجاد میكند.
اگر این رشتهها را مطالعه و بررسی كنیم و مزایا و معایب این رشتهها را به آنالیز درآوریم ،من فکر
میكنم زمینه مطالعه خوبی را براي بحث میانرشتهاي ها به وجود آمده است .سالیان سال دانشگاههاي
بزرگ ما درگیر این مسئله بودند و در این زمینه آنالیز انجام داده و آنها را اجرا كردهاند.
به هرحال دانشگاه تهران ،این زمینه را انتخاب كرده است و در همین زمینه كنفرانسی تشکیل داده
و بسیار مهم است كه بتوانیم نتایج خوبی را از این كنفرانس استخراجكنیم و بر اساس این جمعبنديها
به راهکارهاي مناسب و مهمی دست پیدا كنیم .بههرحال هدف این است كه در بخش میانرشتهاي
رشتههاي جدیدي را ایجاد كنیم كه كارایی بیشتري داشته باشند و توسعه علم را بین دیسیپلینهاي
مختلف ایجاد كنند.
مجموع این موارد سبب می شود كه در فناوري و تکنولوژي یك گام به جلوتر برویم و نتایج خوبی را
در آن ببینیم و صنعتمان توسعه پیدا كند و عالوه بر اینكه اشتغالزایی و كارآفرینی رو افزایش
میدهیم اصل این است كه بتوانیم مجموعههایی را در كشور راهاندازي كنیم .تمامی مراكز تحقیقاتی،
پارکها و صنایع ما تشنه علوم جدید هستند؛ یعنی ما باید بتوانیم آنها را تغذیه كنیم و توسعه صنعتی
و ثروتی دهیم .انشاءاهلل اگر  5سال بعد این كنفرانس تکرار شد ما بتوانیم بگوییم كه در حداقل
دیسیپلینهاي میانرشتهاي ،ما توانستهایم توسعهاي را كه كشور به آن نیاز دارد را ایجاد كنیم.
هماكنون چه میزان صنعت داریم؟ به معناي واقعی باید بتوانیم بگوییم علمی ایجاد كرده و آن را به
فناوري و سپس به صنعت و ثروت رساندهایم.
مشتاق این هستیم كه از نتایج این سمینارها و سخنرانیها استفاده كرده و آنها را در كارگروههاي
تخصصی وزارت علوم مطرح نماییم.
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پروفسور فردریک داربلی
دانشگاه ژنو سوئیس
اولازهمه باید به تیمی كه این رخداد را سازماندهی كرده است ،تبریك بگویم .زیرا این رخداد
نهتنها مهم است ،بلکه براي پیدایش گروهی از متخصصان بینا رشتگی و میانرشتهاي ضروري است.
(كسانی كه از كارآفرینی و رشد تحقیقاتی حمایت میكنند) .همه ما بازیگران این فرآیند هستیم و به
این گروه نیاز داریم .همانطور كه این گروه نیز براي رشد كردن به مهارتها و فکر باز ما نیاز دارد تا
بتواند در شکلگیري اشکال جدید پژوهشهاي مشترک ،مشاركت داشته باشد.
پژوهش بینارشتهاي چالشی دوگانه است .اول اینکه دعوتی به تغییر یا حداقل به تحولی براي گذر
از پژوهشهاي پیش از بینا رشتگی است .پس چالشی را مطرح میكنیم كه نیازمند فکري باز براي
برقراري گفتگو میان رشتهها است و این چالشی است كه هم براي خودمان و هم براي كل جمعیت
دانشگاهی مطرح میكنیم.
دوم ،تواناییهاي جدیدي را فراهم میكنیم تا بتوانیم با موانع روبهرو شویم و بر آنها فائق آییم.
(موانع برآمده از مرزهاي رشتهها) .پس ما چالش پژوهش بینرشتهاي و میانرشتهاي را میپذیریم .این
موارد ،شرط الزم براي تغییر دانشگاه به نحوي مناسب ،عملگرایانه و با مشاركتی سازنده با بخش
دولتی و خصوصی براي همکاري ،خالقیت ،نوآوري و كارآفرینی است .میل به مشاركت از همه
دستاندركاران حوزه می خواهد شجاعت داشته باشند ،براي آنکه تصمیمات الزم را براي مسائل پیچیده
بگیرند و بیشتر از آن ،جسارت داشته باشند تا راحتی خود را كنار گذارند .البته نه تا حدي كه گرفتار
بی پروایی شده و بدون محاسبه خطر به رفتارهاي نابخردانه دست زنند .در سخنرانی حاضر ،من فرآیند
سه مرحلهاي را دنبال میكنم و طی آن به چند مسئله راهبردي میپردازم.
چرا و چگونه بینا رشتگی یك مسئله پیچیده براي بازیگران نظام تحقیقاتی است؟ آیا میتوانیم براي
بینا رشتگی و اصطالحات مربوط به آن ،تعریفی ارائه كنیم كه از مقبولیت نسبی برخوردار باشد؟ و
سرانجام ،آیا بینا رشتگی یك شیوه جدید اندیشیدن است؟ اهرمی قدرتمند كه بتواند جزئی از روند
تغییر دانشگاه به سمت واحدي بازتر و كارآفرینتر شود؟ و در آخر بهعنوان سخن پایانی ،چند پیشنهاد
در مورد این فرآیند اندیشه مطرح میكنم .پیچیدگی بینا رشتگی تا حدودي به این دلیل است كه این
گرایش در نقطه تقاطع بازیگران ،ارزشها ،منافع و اهداف مختلف قرار دارد.
در اینجا چهار مفهوم را باید در نظر بگیریم :مطالعات رشته محور ،چندرشتگی ،بینارشتگی و ترا
رشتگی.
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مطالعات رشته محور :منظور از آن ،نوعی سازماندهی دانش است .به این صورت كه رشتههاي آ،
ب ،ث و غیره وجود دارند و هركدام موضوع مطالعاتی ،زبان علمی ،ابزارهاي شناختی ،روششناختی
مفهومی و نظري خاص خود را دارند .تولید دانش میان چندین گروه علمی مختلف تقسیمشده است كه
بین آنها هیچ ارتباطی وجود ندارد.
چندرشتگی :مطالعه یك موضوع مشخص با استفاده از دیدگاههاي چندین رشته مجزا است .بیآنکه
هیچ بازخورد یا تماسی میان این رشتهها وجود داشته باشد .این رویکرد حامی نهادسازي فعالیتهاي
پژوهشی است كه تحت كنترل پارادایمهاي مجزاي علمی صورت میگیرد .در اینجا شاهد تعدد رشتهها
هستیم اما این رشتهها باهم ادغام نمیشوند .این مورد را میتوان با تصویري از افسانه مرد نابینا و فیل
نشان داد .هر رشته بیشك میتواند تصویر علمی از موضوع خود ارائه كند كه به پیشرفت دانش هم
كمك میكند؛ اما مشخص است كه كلیت موضوع به بخشهاي مجزا تقسیم میشود و هر یك
واقعیتهایی را میسازند كه با دیگر واقعیتها مربوط نیستند .چندگانگی رشتهها همچنین باعث ایجاد
نقاط كوري میشود كه نمیتواند درک كلینگر به ما ارائه دهد.
بینا رشتگی ،چندین رشته مختلف را تركیب میكند كه باهم براي تحلیل و درک موضوع
موردمطالعه در تعاملی پویا قرار دارند .بینارشتگی امکان همکاري و ادغام چندین رشته علمی را در
رابطه با یك موضوع مشترک ممکن میسازد .گاهی هدف ،انتقال یا عاریه گیري دانش مفاهیم ،نظریه و
روش از یك حوزه دیگر است .گاهی نیز هدف ،تركیب سازوكارهاي رشتههاي مختلف و گاهی حتی
هدف ،ساختن رشته اي جدید با پیوند زدن دو یا چند رشته دیگر است .مثل اقتصاد عصبی،
بیوانفورماتیك تاریخ اجتماعی ،انسانشناسی شناختی.
برمبناي اینگونه رویکردهاي مشترک و ادغامی ،گروههاي پژوهشیاي كه (من در آنها عضویت
دارم) تالش كردهاند باوجود تعلقشان به رشتههاي مختلف ،در پروژههاي تحقیقاتی مشترک نظیر
مطالعات توریسم ،حقوق كودكان ،علوم انسانی دیجیتال و غیره فعالیت كنند .بهاینترتیب آنها مفاهیم
بینا رشتهاي ،كاركردي و شناوري ساختهاند كه حاصل آنها تجربیات بسیار آموزنده و جالب بود.
این ویژگیها هستند كه بینا رشتگی را خاص میكنند .موضوع مطالعه در دست پژوهشگرانی از
رشتههاي مکمل قرار میگیرد .موضوع بزرگتر از جمع اجزایش است .واقعیت جدیدي وجود دارد كه
بهصورت مشترک تعریف میشود .واقعیتی چندگانه و ادغامی كه نشاندهنده خالقیت اشتراكی و شاید
حتی نشاندهنده یك بازي تصادفی است.
سرانجام اینکه ترارشتگی حداقل سه رویکرد را پوشش میدهد كه به آنها اشاره میكنم.
ترارشتگی ،بهعنوان فرآیندي از دانش كه فراي مرزهاي رشتهها قرار میگیرد و تركیببندي
جدیدي از تقسیمات رشتهها را در چارچوب چشماندازي كلیتر ،نظاممندتر و ادغامیتر ارائه میكند.
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ترارشتگی :بهعنوان كاوش روابط و گفتگوي پیچیده میان فرهنگهاي علمی برآمده از علوم فنی،
علوم زیستی و طبیعی ،علوم انسانی و اجتماعی است .ترارشتگی بهعنوان روش تحقیقی كه خودبهخود
بازیگران سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادي و همچنین شهروندان را در چشمانداز «حل مسئله» و
«پژوهشهاي مسئله محور» وارد فرآیند پژوهشی میكند .از چند رشتگی تا بینا رشتگی و ترارشتگی،
پویایی معرفتشناختی منسجم و معناداري وجود دارد كه پژوهشهاي مبتنی بر رشتههاي مجزا را در
شبکهاي از روابط قرار میدهد و بهاینترتیب بهطور فزاینده یکپارچه میشوند.
به نظر می رسد تفکرات ما در مورد مسائل ترارشتگی و فروریزي فزاینده مرزهاي میان رشتهها
برمبناي مفهوم مركزي رشته صورت میگیرد .مفهومی كه خیلی كم مورد پرسشگري واقع میشود .آیا
پرسشگري در مورد رشته محوري ممنوع یا بینزاكتی است؟ من باور دارم كه اصالً نمیتوان بدون
پرسشگري در مورد رشته محوري و همچنین هویتهاي مبتنی بر رشتهها كه در نگاه اول یکدست به
نظر میرسند در مورد ترارشتگی صحبت كرد .اگر بخواهیم در میانمدت و بلندمدت ساختارهاي
دانشگاهی را تغییر دهیم ،تحلیل ماهیت رشتهها بسیار ضروري است .پس وقتی پوسته رشتهها را
می شکافیم ،از دل نگرش رشته محوري چه چیزي بیرون میزند؟ وقتی خارج از كلیشهها به مسئله فکر
میكنیم و در قالب ماتریس به مسئله نگاه میكنیم ،چه میبینیم؟
ژان كوكنو در این زمینه گفته است :رشتهها باید همچون آینه ،اول انعکاس خود باشند پیش از
آنکه بتوانند تصویري باورپذیر چه حقیقی و چه دروغین از هویتهاي یکدست خود ارائه دهند .تصویري
كه اغلب چندگانه ،تركیبی و وام دار چندین مکتب فکري است .گویی بینارشتگی درون رشتهها نیز
وجود دارد .در این شرایط ،مسئله هویت رشته محور پژوهشگر كه میان جوانترها تعریفشده است،
بسیار حیاتی است .یكرشته به خود شبیه است در عین اینكه تفاوت هم دارد (خود بهمثابه دیگري).
یك رشته ،واحدي متناقض است .ما نیز باید هم منظم و اصولی بوده و هم براي گفتگو و چرخش به
سمت بینارشتگی آمادهباشیم .پس هر رشتهاي بین پرتگاه و دگردیسی قرار دارد .بین از هم فروپاشی به
دلیل مقاومت در برابر تغییر و تحول از یكسو و توانایی براي تغییر و تبدیلشدن به چیزي دیگر در
عین حفظ هویت خود .از سوي دیگر« ،بودن» بخش تشکیلدهنده هر رشتهاي است .رشتهاي در پیله
میتواند به پروانهاي میانرشتهاي تبدیل شود و ساختارهاي قدیمیاش را بشکند كه در بستر تغییر
دانشگاه به هویتی فراتر و گستردهتر دست یابد.
آیا ما یك پیله هستیم یا پروانهاي در حال شکوفایی؟ حال كه به پایان این سخنرانی نزدیك
میشویم ،فکر می كنم باید تأكید كنم كه بینارشتگی سبك جدیدي از تفکر است و نه عصایی كه به
رشتهها كمك میكند تا با یکدیگر ارتباط برقرار كنند .بینارشتگی در دو سطح مکمل ،سبك تفکري
جدیدي محسوب میشود .در معناي تفکر گروهی ،آنطور كه لودویك فلك ( )1934میگوید ،جمعیت

بخش اول  -مجموعه سخنرانیهاي كنفرانس ملی نقش مطالعات میان رشتهاي در27  ...
معرفتی از پژوهشگرانی را توصیف میكند كه در این شیوه جدید پژوهش درگیر هستند و در سطح
فردي ،به هر محقق این امکان را میدهد كه با تركیب چند رشته ،سبك پژوهشی خود را بسازد .پس
نفوذ به قلب دانشگاه و خانهتکانی در رشتهها چیزي نیست كه ما بخواهیم یا بتوانیم آن را انجام دهیم.
ما با نظامی روبهرو هستیم كه درجه باالیی از مقاومت را از خود نشان میدهد .آنچه ما به دنبالش
هستیم ،بازاندیشی نظام دانشگاهی و نوسازي آن است و این چیزي است كه از طریق تحول
چشماندازها و تغییرات تدریجی قادر به انجام آن هستیم.
قواعد بازي :پیش از نتیجهگیري بگذارید چند سؤال راهبردي دیگر را كه میتواند به غناي بیشتر
روزگارمان بی انجامد بپرسم .سؤالهایی در مورد قواعد بازي .اگر به مسیرهاي دانشگاهی و برنامههاي
شغلی خود بنگریم ،هویتهاي رشته محور واقعی ما كدماند؟ آیا پژوهشگرانی در حال ظهور هستند كه
پیشینه و مشخصاتی متفاوت از قبل دارند و با نگرش كارآفرینی براي مشاغل جدید آمادهترند؟ و آیا
دانشگاه ها آماده پذیرش و قدردانی و همچنین امتیازدهی از پژوهشگرانی هستند كه كامالً مشغول به
تحقیقات بینرشتهاي هستند؟ آیا پژوهش بینرشتهاي فقط كمکی است براي پژوهشگران رشته محور؟
آیا پژوهشگر بینرشتهاي یك نفر است كه كار یك گروه را انجام میدهد؟ یا یك خط قاطع حاشیهاي
است؟ آنطور كه در نظریات سازمانها به فردي اطالق میشود كه میتواند میان جهانهاي بسیار
متفاوت اتصال برقرار كند؟ و سرانجام ،تحمل متقابل و همدلی میان رشتهها در یك پژوهش مشترک
چقدر اهمیت دارد؟ اشاره ام به قابلیت شناختی ما براي تمركززدایی از خود و درک نظرات دیگران است.
در حقیقت ،آیا در بینارشتگی اصالً عدالتی شناختی وجود دارد؟ یعنی حق ابراز نظرات مخالف و
متفاوت با رعایت دقت علمی .آیا باید در مورد اخالقیات پژوهش بینرشتهاي نیز بیندیشیم؟
از توجه شما متشکرم و مایه خوشوقتیام بود كه بهصورت مجازي در خدمت شما بودم .امیدوارم
امروز روزي باشد كه شما انگیزه كافی براي كار كردن فراي رشتهها را پیدا كنید .اگر خواهان
بینارشتگی هستیم ،راه رسیدن به هدف بسیار دراز است؛ اما راه ،با راه رفتن و گاه خطر كردن ساخته
میشود.
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کارآفرینی دانشگاه با تأکید بر ساختارهای میانی و پیشنهادی برای تأسیس
اتاق بینرشتهای
دکتر مقصود فراستخواه
عضو هیئتعلمی موسسه پژوهش و برنامهریزي آموزش عالی
میانرشتهاي شدن حاصل تحوالتی است كه در تاریخ علم اتفاق افتاده است؛ انباشت انفجاري در
دانش و نسلهاي نوظهوري كه در علم رويداده است .میانرشتهاي شدن یك گسست و پارادایم تازه و
یك نحوه ادراک تازه از علمورزي است .تا پایان قرن  18تنوع اندكی در علم وجود داشت .از بعد از قرن
 19و اوایل قرن  20شاهد نوعی تخصص گرایی و طبقهبندي در علم هستیم .علم در این مدت از
ساختار درختی به سمت ساختار شبکهاي تحول پیدا میكند .ابنسیناها ،فارابیها ،ارسطوها و
افالطون ها همه متعلق به موج اول علم هستند .در این دوره ،افراد به شکل تخصصی در هیچ حوزهاي
متمركز نمیشدند ،اما بااینحال ،به همه حوزهها ورود پیدا میكردند .در موج دوم كه همان تخصص
گرایی بود ،موضوعات مختلف تخصصیتر بررسی میشد؛ بنابراین ما با سه موج در تاریخ علم مواجه
هستیم؛ موج اول« ،ماقبل تخصص» كه در این دوره ،ابنسیناها به وجود آمدند .موج دوم« ،مابعد
تخصص» كه به هر حوزه علمی نگاهی تخصصی صورت میگیرد و موج سوم« ،فرا تخصص» كه ما امروز
در این دوره به سر میبریم .یکی از رویکردها به علم در دوره فراتخصصگرایی ،نگاههاي میانرشتهاي
است كه نگاهی كلگرا است .واقعیت این است كه تخصصگرایی امروز جوابگوي مسائل متنوع بشر
نیست و باید «نگاهی كلگرا» و ترارشته اي داشت .دانش میانرشتهاي با ترا رشتهاي ،دانشی كارآفرین
است.

ما شاهد ظهور كهکشان علم بزرگ هستیم؛ یعنی آن چیزي كه سوالدوپرایز از علم بزرگ و علم
كوچك صحبت میكند .وي كه پیشرو مطالعات ”علمسنجی“ است بر اساس بررسیهاي خود و با

بخش اول  -مجموعه سخنرانیهاي كنفرانس ملی نقش مطالعات میان رشتهاي در29  ...
استفاده از شاخصها یی از مجالت و مقاالت علمی ،این موضوع را مطرح كرد كه رشد علم ،در دورههاي
اخیر گسترش پرشتاب و پر خیز داشته است بهطوريكه از  8دانشمند تاریخ 7 ،نفر از آنها در زمان
بررسی او ،زنده بود.
بهحساب علمسنجی او ،اگر  10را بهعنوان پایه رشد علمی در سال  1750در نظر بگیریم این پایه
نه بهصورت تصاعد حسابی بلکه بر اساس ”توان“ ،رو به رشد گذاشته است .در سال  1800این پایه به
توان  ،2در سال  1850به توان  3و در سال  1900به توان  4رسیده است .وي بر این اساس نظریهي
«علم بزرگ» را در مقابل علم سنتی كوچك مطرح كرد .شبکة ارتباطات علمی ،تعامل باهم و ”مزیت
انباشتی“ در علم میانجامد].[4
دانش این ضریب توانی و انفجاري كه نسلهاي تازه علمی ظهور پیداكرده اساساً در پارادایمهاي
فکري قبل قابلتصور نیستند .سخنران قبل از اینجانب كه از كشوري دیگر در آنسوي دنیا و با ویدئو
كنفرانس براي ما صحبت می كردند گفتند كه تخصص او در بی تخصصی است و دیگر تخصصها به
معناي قبل وجود ندارد و درک دیگري در علم به وجود آمده است .علم زمین شهري شده ،جهان
شهري شده ،سبك دو شده و سبكهاي متنوعی پیداكرده است .مسئله گرا شده است .خیلی زمینه گرا
شده است ،حساس به زمینه شده است و نظریه با زمینه بافتینه شده است.
دانش كارآفرین فقط پاسخگوي تقاضاها نیست بلکه خود نیازها و تقاضاهاي تازه پدید میآورد و
بازار سازاست و راههاي نرفته میگشاید .ما راه میرویم و قواعد از راه رفتن ما به وجود میآید .همه
راهها بهاندازه كافی طی نشده است .علم كارآفرین بنا به درک بنده ،خصایص پدیدار شناختی دارد؛
یعنی بنا به سرشتش بافتمند است و در زندگی نفوذ میكند .به دنیاي تولید ،خدمات ،كسب و
فعالیتها دامن میزند .تقاضاهاي تازه ایجاد میكند .فرصتهاي تازه خلق میكند اینهمه دانش
بینارشتهاي كارآفرین است .كا رآفرینی تنها اقتصادي نیست بلکه اجتماعی و معرفتی و پژوهشی هم
هست .علم كارآفرین ،طراز و نژاد تازه اي از علم است .روندهایی در علم اتفاق افتاده است كه به نظر
میرسد بیبازگشت باشند مانندِ روندهاي زیر:
مسئله گرا شدن.
زمینه گرا شدن.
نظریه /زمینه.
جهانی /محلی.
رفع دوتایی دیرین علم و ثروت.
دانش نهتنها جوابگوي كسبوكاراست بلکه آفریننده نژادهاي تازهاي از كارها و كوششهاست.
نهفقط پاسخگوي تقاضاها و بازارهاست بلکه خود افقها و راههاي نرفته میگشاید و تقاضا ساز و بازار
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ساز و ظرفیت ساز است .دانشگاههاي پیشرو دنیا از حوالی دهه  80یعنی چهل سال پیش بهطورجدي
به نهضت بین رشته گرایی پیوستند].[2
اما بهرغم تمام این روندهاي روبهجلو در نظر داشته باشیم كه موقعیت باز مسئلهساز است
بهطوريكه راهحلها نیز به مسئله تبدیلشدهاند .مسئله بینرشتهاي شدن یكراه حل و یك مسئله
است .نارشته اي شدن یکی از مسائلی است كه در متن میان رشته گرایی ما را تهدید میكند و باید
مراقب این معرض باشیم .یعنی درجایی ما به نام بینارشتگی به سمت نارشتگی پرت میشویم .در ایران
هنوز سنت هاي علمی نهادینه نشده است .اگرچه همکاران و دانشجویان جدیدي داریم اما همچنان
بیسنتی علمی وجود دارد .در جامعهاي كه در آن بیسنتی علمی وجود دارد ،میانرشتهاي و ترا
رشتهاي شدن هم میتواند مسئله باشد .چرا؟ چون هنوز روشهاي علمی ،هنجارهاي علمی و
اجتماع پذیري علمی دانشگاهیانمان توسعه پیدا نکرده است .در متون و منابع نیز این مشکل جهانی
بازتاب یافته است].[3
اصل بحث من ،مسئله بینا است .من بر اساس دانش ناچیزم بهعنوان یك دنش آموز به مفهوم
بینیت رسیدهام .ما تا به مفهوم بینیت در نظام معرفت و علمورزي نرسیم ترا رشتگی ،بین رشتگی و
چندرشتگی ،همه دچار مشکل خواهند شد .بینیت رشتهها به معناي بینیت دانشگاه و جامعه،
دپارتمان ها ،بین علوم انسانی و غیرانسانی ،بین علوم پایه ،فنی و مهندسی و ...است .پس دانش در میان
دانشگاه و جامعه است .دانش در دانشگاه نیست .تنها در فضاهاي میانی است كه میتوان دانش را با
تمام وسعتش سراغ گرفت .پس ما نیازمند فضاهاي واسط هستیم .ما نیاز به میانهها ،فضاي واسط و
زمین هاي مشترک داریم .آن چیزي كه در ایران توسعه پیدا نکرده همین فضاهاي میانی است .حتی در
یكرشته ما از هم جدا هستیم .سیستمهاي ما كامالً نسبت به این فضاهاي میانی كودن هستند .ازجمله
آنها سیستم آییننامه ارتقاء است .سیستم آییننامه ارتقا ما اصالً هوشش به این نمیرسد كه كسانی را
كه یك نحو و سبك دیگري از علم را دنبال میكنند را تشخیص دهد .ارتباطی بین رشتهها وجود
ندارد .هرچند گاهی در داخل پروژهها باهم همکاري میكنند .وقتی بین رشتهها ارتباط شروع میشود،
پیوندها هم به وجود میآید .هر چه فضاي میانی شکل میگیرد ،مسئله هم توسعه پیدا میكند .وقتی
مسئله به میانرشتهاي و بینرشتهاي و ترارشتهاي میرسد ،یكبهیك این پیوندها توسعه پیدا میكند.
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فضاي میانی زیاد است .این فضاهاي میانی ،فرآیندهاي مدیریتی و سیاستگذاري ما است .این
فضاهاي میانی میتواند مربوط به ارتباطهاي دانشگاه با جامعه ،معلم با دانشجو و دانشجویان با یکدیگر
باشد .پس مسئله ،موقعیتها ،ساختارها و كاركردهاي میانی هستند.
آگاهی در مغز از پیوند نورونها و از شبکههاي دندریتی و اكسونها ساخته میشود و توسعه
مییابد .در حقیقت دانش و آگاهی از شبکه اجتماعی دانشگاه ،از همافزایی رشتهها ،از ربط نظر و عمل،
از بافتینه سازي دانش و از نسبت علم با زندگی به وجود میآید .تنها با ربط هست كه دانش توسعه
پیدا میكند .تمام دغدغه هاي بسیار باارزشی كه شما در این سمینار دارید به نظر من در همین رابطه
است .ما باید این امر را ساختارمند كرده و آن را به فرهنگ ،سبك اندیشیدن و سبك زندگی تبدیل
كنیم .الزمهاش گذر از جزمیتهاي رشته اي است تا این ربط و پیوند را احساس كنیم؛ اما متأسفانه در
دانشگاههاي ما و مناسبات آنها با جامعه ،امور مربوط به ربط نحیف است و توسعه پیدا نکرده است .به
نحوي میتوانیم بگوییم چون به درجات بلوغ نرسیده بنابراین ما فضاهاي میانی نداریم.
اكولوژي آموزش عالی در حال تغییرات دورانی است .منظورم از دورانی غیر از دورهاي بودن آن
است .اكولوژي تغییر پیدا میكند .وقتی تغییرات ،اكولوژیك و دورانی میشود ،موجودیتها دچار بحران
میشوند .دایناسورهاي آكادمیك از بین میروند .گونهها و نژادهایی كه نمیتوانند با تغییرات سازگاري
خالق داشته باشند از بین میروند .راز ادامه موجودیتها ،آكادمیها ،دپارتمانها ،علم و دانشگاه تغییر
میكند .تحقیقات نشان داده كه دانشگاه سازمان یادگیرنده خوبی نیست .تحقیقات نشان داده یك
دانشگاه نمی تواند یك سازمان خوبی باشد .این مشکلی است كه در دانشگاه وجود دارد و نمیتواند
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تغییرات را خوب درک و یا با آنها سازگاري پیدا كند .چون دانشگاه كار علمی میكند ،برایش بسیار
سخت است كه سازگاري خالق انتقادي را خوب توسعه دهد.
تئوري تحولی توضیح میدهد كه چگونه به نسلهاي تازهاي از دانشگاه احتیاج داریم تا از این
تحوالت اكولوژیك بهسالمت بگذرند ،به حاشیه نرفته و منقرض هم نشوند .تغییر نگاهها و عادتواره ها
كه بوردیو به تعبیري از آنها صحبت كردهاند ،به الگوهاي ارتباطی ،الگوهاي كار حرفهاي ،ساختارهاي
آكادمیك ،شیوههاي فعالیت پژوهشی ،آموزشی و تعلیمی نیاز دارد .مکان علمورزي در حال تحول است.
مکان زندگی ،عمل و آكادمی ما در حال تحول است .یك انقالب كوپرنیکی در علم در حال وقوع است.
همانطور كه در انقالب كوپرنیکی مکان زمین عوض شد .قبل از انقالب كوپرنیکی ،زمین ،مركز عالم
بود .وقتی انقالب اتفاق افتاد زمین نه مركز عالم شد و نه یك امر ثابتی شد .هماكنون نیز دانشگاه دیگر
مركز علم نیست تا بتواند مشکالت را حل كند و راهحلهاي الزم را ارائه كند .اینجا است كه مکان علم
سیال میشود .چندمركزي میشود .از مکان علم مركز زدایی میشود .علم فقط در دانشگاه نیست بلکه
در جامعه هم هست .دانش ها و نهادهاي مختلف موزاییکی شده و در كنار یکدیگر قرارگرفتهاند .مکانها
چندمركزي شده ،،نا مركزي شده ،مکانهاي نامتقارن شده است .میانرشتگی ،ترارشتگی و دانش
كارآفرین متعلق به یك فضاي نامتقارن است ،فضاي متکثر است؛ یعنی در كل ایماژهاي ما نسبت به
علم ،نسبت به كالس و نسبت به درس باید تحول كند .سه نسل جامعهشناسی علم و دانشگاه به این
صورت است كه زمانی علم ناب داشتیم بهمرور علم نرمال شد و االن علم به مرحله پسانرمال رسیده
است ].[1
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دانشگاه امروز باید كالً وارد زندگی شده ،وارد جامعه شده و از آن حالت برج عاجی بودن خودش
دربیاید .این وظیفه یکایك ما در كالسها و پایاننامههاي دانشجویانمان و در تحقیقاتمان هست.
چرخش تمركززدایی ،چرخش مقررات زدایی ،چرخش میان رشتگی ،چرخش برج عاجزدایی از دانشگاه،
چرخش چندجانبه گرایی .در ایران ،طی چند دهه ،رشته مهندسی بهعنوان رشته مسلط شناخته
می شد و مدیریت بسیاري از مراكز علمی به مهندسان واگذار میشد؛ حتی در حوزه وزارت علوم نیز
مهندسان بیشتر حکومت میكردند .در دورههایی هم این سلطه از آن جامعه پزشکی بود و اطبا بیشتر
مدیریتها را از آن خود می كردند؛ اما واقعیت این است كه امروز در دنیا ،گرایشی به سمت آزادي،
برابري ،چندصدایی شدن ،مشاركت همه رشتهها در حل مسائل جامعه و ...در حال شکلگیري است.
این امور باعث شده تا میانرشتهگرایی بهعنوان یك نوع نگاه دموكراتیك به علم مطرح شود كه در آن
جزمیتها ،تعصبات و هژمونیهاي رشتهاي جایی ندارد .البته امروزه برخی از استادان میكوشند تا
بهنوعی گرایشهاي رشتهاي خودشان را حاكم كنند؛ اما میانرشتهگرایی میخواهد بر این نگاه و
رویکرد فائق آید.
در پایان پیشنهاد نویسنده براي اتاق بینرشتهاي در دانشگاه به شرح زیر ارائه میشود:
«اتاق بینرشتهای دانشگاه» و «میز بینرشتهای دانشگاه»
پیشنهاد برآمده از تحقیق فراستخواه1397 ،
این میز «ساختار گفتگوییِ خالقی» را پشتیبانی میكند .براي مصورسازي عملکرد تعاملی این میز
الزم است این میز كنفرانس به صورت مربع در تاالر بزرگ با میزهاي جانبی براي بررسیهاي
كارشناسیتر تدارک بشود .مدل این میز بهصورت زیر بازنمایی میشود.
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پیش بایستههای اجرایی شدن این مدل در دانشگاه:
-

استقالل دانشگاهی (دولت حمایتگر بهجاي دولت مداخلهگر).
آزادي علمی.
توسعه هیئتعلمی.
تحول و توسعهسازمانی.
اختیارات گروههاي دانشگاهی.
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.
كنسرسیومهاي دانشگاهی شبکه دانشگاهها و گروهها.
بینالمللی شدن.
نتیجه گرایی مثل فناوري ،نوآوري ،دو تصدیقی و....

جایگاه سازمانی:
میز بینرشتهاي به لحاظ سازمانی مستقیماً با رئیس دانشگاه كار میكند ،به او گزارش میكند و
مصوبات آن در هیئترئیسه نهایی یا در صورت لزوم و یا در موارد خاص به شوراي دانشگاه و هیئتهاي
امنا ارجاع می شود .الزم است گرفتار دیوانساالري دانشگاه نشود و با رویکرد حمایتی ،پشتیبانی و

بخش اول  -مجموعه سخنرانیهاي كنفرانس ملی نقش مطالعات میان رشتهاي در35  ...
روان سازي بشود .رئیس دانشگاه مسؤولیت ضلع مدیریتی این مربع را با منطق پشتیبانی بر عهده دارد و
حسب موضوعات مختلف آموزشی و پژوهشی میتواند معاونان ذيربط خود را به نیابت تام از جانب
خود براي مسؤولیت این ضلع میز تعیین بکند .میز در چهار سطح عمل میكند
سطح آر .اف.پی یا پروپوزال:
كه در پی تعامالت قبلی به ترتیب از طرف سفارشدهنده یا طرف میزبان میز ارائه میشود.

سطح بررسی و امکانسنجی:
كه با پیگیري طرف میزبان ضمن و دعوت از همه طرفهاي چهارگانه میز؛ برگزار و پس از
اصالحات الزم تصویب میشود.
سطح اجرا و راهبری:
كه مسئول آن همچنان طرف میزبان میز است و هماهنگی الزم با دیگر اضالع میز را به عمل
میآورد.
سطح پژوهشِ ارزشیابی و توسعه:
كه مسؤولیت آن باز با طرف میزبان میز است و بهصورت تعاملی دنبال میشود.
خروجیهای مورد انتظار میز بینرشتهای:
تحول برنامههاي درسی.
برنامههاي درسی سفارشی.
برنامهریزي دورههاي آموزشی جدید.
تعریف پروژههاي همکاريهاي بین گروهی ضمن تعامل با جامعه و صنعت.
تعامالت دانشگاه با جامعه نو صنعت و مسائل زندگی روزمره.
فناوري و كارآفرینی از طریق دانشی.
نوآوري.
انجام مسؤولیتهاي اجتماعی دانشگاه..
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همکاری چندرشتهای و روشهای تحقیق ترکیبی  -رویکرد جامعنگر در فهم
پدیدههای جهانی
دکتر سعیدرضا عاملی
عضو گروه ارتباطات و مطالعات آمریکا – دانشگاه تهران

«ما گرفتار یک خواب ناآرام و یا یک زندگی آشفته شدهایم .تبدیل خواب ناآرام و زندگی
آشفته به خواب و زندگی آرام ،نیازمند همکاری بین رشتههاست .چون ما نتوانستهایم به این
خواب ناآرام کمک کرده و مسیر را آنطور که باید طی کنیم».
برگرفته از استوارت هال
 -1مقدمه
من بحث خود را در چهار بخش تنظیم كردهام .در طرح مسئله باید عرض كنم كه متغیرهاي
مرتبط با پدیدههایی كه موضوع علم هستند ،افزایش پیداكردهاند .اگر این متغیرها همان ماهیت قدیم
خود را داشتند ،ما نیازمند همکاري بین رشتهها نبودیم .ولی در زمانهاي كه ما زندگی میكنیم،
متغیرهاي دخالت كننده در فهم ،افزایش پیداكردهاند .لذا این امر ،ما را وادار به رویکرد چندرشتهاي
كرده است؛ هرچند تا حدودي این اتفاق نیز افتاده است ،مانند نانوتکنولوژي ،بیوتکنولوژي،
الکتروشیمی ،سالمت الکترونیك ،فناوريهاي پزشکی و پزشکی از راه دور .1اكنون پزشکی توانسته است
تنها با پیوند خوردن با فناوري اطالعات 24 ،تله نظیر تله فارمسی یا داروخانه از راه دور ،2تله مدیسن
یا پزشکی از راه دور ،تله سرژري یا جراحی از راه دور ،3تله هاسپیتال یا بیمارستان از راه دور ،4تله
نرسینگ یا پرستاري از راه دور 5و  ...پیدا كند]1و .[5
در حوزه اقتصاد هم سخنران بعدي در خصوص «صنعت چهار »6صحبت خواهند كرد .صنعت چهار
با «خدمات چهار »7و با «كشاورزي چهار »8مواجه است؛ یعنی «صنعت فیزیکی -سایبري،»9
_____________________________________________________________
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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«كشاورزي فیزیکی -سایبري »1و «خدمات فیزیکی -سایبري .»2این امر در مدیریت بخش صنعت،
كشاورزي و خدمات هم صورت گرفته است .همچنین این امر ،در موضوعات مختلف هم اتفاق افتاده
است ،یعنی ما تنها از یك امر صحبت نمیكنیم؛ براي مثال در پزشکی قومی ،اقتصاد سیاسی ،اقتصاد
فرهنگ ،پزشکی اجتماعی ،علوم زیستفناوري ،جامعهشناسی سیاسی و مهندسی پزشکی و صدها
تركیب دورشتهاي یا چندرشتهاي دیگر كه از هم جدا نیستند كه تركیب این دانشها با یکدیگر ،این
پیوند را ایجاد كرده است .براي مثال در خصوص فناوري باید گفت كه تعداد كاربران اینترنت از مرز
 4میلیارد گذشته است (كمپ)2018 ،؛ اقتصاد اینترنت قطعاً از  6تریلیون دالر هم رد شده كه بهعنوان
اقتصاد پنجم جهان شناختهشده؛ تعداد ایمیلهاي ارسالی از آغاز سال  2018تا به امروز از مرز 74
تریلیون هم رد شده است3؛ تعداد تماشاي فیلمهاي یوتیوب از آغاز سال  2018تا امروز به  1تریلیون و
 980میلیارد رسیده () و تعداد جستجوي اطالعات در گوگل در سال  2019بیش از  2تریلیون است
].[13
بر این اساس ،ما با تجمعی از دادهها مواجه هستیم .این تجمع عظیم دادهها كه بحث دادههاي
بزرگ را به وجود آورده ،نیازمند فهم چندرشتهاي و پیوند خوردن رشتهها با یکدیگر است .لذا اساساً ما
با یك سواد مهمتر و پیچیدهتري مواجه هستیم .امروزه از سواد مجازي صحبت میكنیم ،یا به تعبیر
من« ،سواد دوفضایی» .منظور از سواد دوفضایی ،سوادي است كه یك عرصه آن مربوط به فضاي
فیزیکی و عرصه دیگر آن مربوط به فضاي مجازي و پیوند این دو با یکدیگر باهدف پر كردن خألهاست.
این سواد ،سطح بسیار باالتري از سوادهاي معمولی دیگر دارد و به دو بخش عمومی و اختصاصی
تقسیم میشود ]2و.[3
این سواد ،متناسب با اكوسیستم است و با توجه به تخصصی بودنش ،مستلزم تحول در علوم است.
متأسفانه ما به این امر توجه نکردهایم؛ یعنی فناوري اطالعات باعث میرایی تمام رشتهها شده است و
تمام رشتهها یکی پس از دیگري مانند برگ پاییز در حال افتادن بر روي زمین هستند.
 -2سواد الگوریتمی
بحث دوم من در این خصوص است كه ما با سطح پیچیدهتري از دانش و سواد روبهرو هستیم .این
موضوع را می خواهم در قالب سواد الگوریتمی بحث كنم .این عصر را با عنوان عصر الگوریتم نامگذاري
كرده اند .البته الگوریتم یك دانش قدیمی و مربوط به دوران خوارزم است .ولی الگوریتمی كه خوارزمی
پایهگذاري كرد ،الگوریتمی بود كه می توانست با زبان ریاضی فرآیند بسازد و معادالتی را طراحی كند
_____________________________________________________________
1- cyber Physical Agriculture
2- cyber Physical Services
3- https://www.getmailbird.com/manage-corporate-email/
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كه این معادالت بتوانند مسیر را مشخص كنند .اگر ما سواد را بهعنوان یك توانمندساز ،1یعنی نوعی
توانایی كه قدرت فهم و بازگشایی از پدیدهها ایجاد میكند ،تعریف كنیم؛ باید بگوییم این سواد بر بستر
دادهاي مینشیند و به دانشی تبدیل می شود كه برمبناي داده ،برایش قدرت رمزگشایی فراهم میشود.
درواقع الگوریتمی بودن یعنی با برنامه عمل كردن ،سیستم داشتن و یافتن راهحل در بنبستها ،تأمین
آرمان و خواستههاي بهظاهر دستنیافتنی كه امکان تأمین آن در محیط عددي با خلق الگوریتم
امکانپذیر می شود و در جهان عینی ،فیزیکی و حضوري با نظارت الگوریتمی دادهمبنا تضمین اجرایی
پیدا میكند].[4
لذا زمانی كه در حال حل مسئله به زبان ریاضی هستیم ،باید بگوییم ریاضیات براي همهچیز،
راهحل دارد و راهحل آن ،كوانتوم است؛ یعنی هرچه جلوتر برویم راه بازتر میشود .نمیتوانیم اینطور
بگوییم كه در این مرحله به پایان رسیدهایم .وقتی ما میگوییم محیط دیجیتال است ،یعنی یا محیط
صفر و یك است و یا محیط عددي 2است .در این مرحله دیگر همهچیز قابل الگوریتم شدن است و این
بستگی ب ه توانایی دانش دارد .درواقع آن رفتار شخصی تبدیل به رفتار الگوریتمی میشود .پزشکی
فیزیکی تبدیل به پزشکی الگوریتمی میشود؛ مهندسی صنعتی فیزیکی تبدیل به الگوریتم میشود.
الگوریتم زبان جدیدي نیست اما در محیط دوم به دلیل دست یافتن به دادههاي بزرگ ،به بستري براي
كار و عمل تبدیل شده است .لذا اگر ما الگوریتم را به هست و نیست تقسیم كنیم و یا آن را بهصورت
صفر و یك ببینیم ،باید بگوییم در هر مرحلهاي بین این صفر و یك ،بینهایت صفر و یکدیگر میتواند
اتفاق بیفتد و لزوماً دو انتخاب نیست .بهعبارتدیگر ،زبان الگوریتمها ،زبان ریاضی و مبتنی بر معادالت
ریاضی است كه در فضاي صفر و یك ،برمبناي هست و نیستها ،بایدونبایدها ،انتخابهاي مثبت و
منفی و مسیرها كوتاه و بلند ،كوچك و بزرگ طراحی میشود].[4
بر این اساس ،برنامهنویسی الگوریتمی یك دستورالعمل است كه برمبناي آن ،تمام مراحل حل
مسئله یا رسیدن به یك هدف در آن تعریفشده است .همچنین در زبان برنامهاي الگوریتمی ،اجزا
مختلف و متغیرهاي ورودي و خروجی و فرایند انتقال از وروديها به خروجیها روشنشده است.
الگوریتمها مسیر قطعی تعیین میكنند و آن مسیر ،یكراه قطعی تکرارپذیر است كه استاندارد یکپارچه
ایجاد میكند .همینطور در نظام الگوریتمی ،تحقیق و عدم تحقیق ،رفتوبرگشتها پیشبینی میشود
و لذا هیچ امري بدون نتیجه نخواهد بود .یك نمونه الگوریتمی براي درخواست آدرس ایمیل در شکل
زیر ترسیمشده است].[8

_____________________________________________________________
1- Enabler
2- Numerical environment
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شکل  1یك مثال الگوریتمی براي درخواست آدرس ایمیل].[8

 -3دانش رشتهای و چندرشتهای
2

دیسیپلین 1یعنی چه؟ رشته یعنی چه؟ رشته ظرفیتی است كه میتواند قطعهقطعه شود؛ یعنی
پدیده موردمطالعه خودش را جزئی كند و براي آنیك الگوي فهم و منطق فهم بر اساس دانش مبتنی
بر ابعاد مختلف هر حوزه شناختی ایجاد كند] .[9منطق فهم آنقدر استاندارد میشود كه میگوید روش
من ،رویکرد من و مسائل موردمطالعه من این است .همچنین میتواند آن را كامالً طبقهبندي كرده و
دانش را به ابعاد كوچكتر و جزئیتري تبدیل كند؛ اما نگاه رشتهاي یك كوري 3دارد كه پشت كوري،
عشق هم وجود دارد كه انسان را گرفتار عصبیتی میكند كه از عصبیت قومی ،نژادي ،دینی و جاهالنه
قوي تر است ،زیرا در آن علم وجود دارد و این علم من مطلق و دیسیپلین ایجاد میكند كه همین نکته
خطري براي آن است.
دو چیزي كه انسان را گرفتار میكند ،یکی تجربه و دیگري علم است كه هردوي این موارد
میتوانند علیه ما انسانها عمل نمایند و این خطر به دلیل دیسیپلینهاست كه در نقطهاي متمركز
_____________________________________________________________
1- Discipline
2- Compartment
3- Blindness
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هستند .دانش رشتهاي ،علم تك مسیر است .میتواند انبوهی از اموري كه اتفاق میافتد را با رویکرد
علوم سیاسی مشاهده كند.
نگاه تكرشتهاي و فراموشی واقعیتهاي پیرامونی ،یکی دیگر از خطرات تكرشتهاي است.
تكرشتهايها زمانی كه از منظر خود به پدیدهها نگاه میكنند ،ابهامی را نسبت به سایر عوامل و نفی
موارد دیگر به وجود میآورند .در ارتباطات بین فرهنگی گفته می شود كه گاهی اوقات فرد در مرحله
انکار است .وقتی فردي كه در این مرحله قرار میگیرد ،نه گوشش میشنود و نه چشمش میبیند و
فقط زبان وي كار میكند .هیچ اقتداري جز خودش را نمیپذیرد و این اتفاقی است كه در رشتهها رخ
میدهد.
جهتهاي مطالعات رشتهاي لزوماً در یك مسیر هدفمند و مرتبط با سایر دیسیپلینها نیست .اینجا
هم مشکلی وجود دارد و آن این است كه نمیتوان بهصورت  360درجهاي به پدیدهها نگریست .من
معتقدم دانش بینرشتهاي ،چندرشتهاي و فرارشتهاي ،نگاه  360درجه به پدیدههاست .دانش
بینرشته اي توان سازگاري با همه علوم را دارد .سازگاري نیز از دانایی است و دانایی میتواند خود را با
دیگران پیوند بزند .دانش بینرشتهاي قدمت طوالنی دارد] [5و به قول فرانك ] :10ص  [100به همه
علوم احترام میگذارد و از یك منش دوستانه به رویکردهاي مختلف علم برخوردار است.
به نظر من این نقلقول از جفري بنینگتون ] [11مهم است كه مطرح كرده كه «بین یا بینا پیشوند
مبهمی است كه میتواند به معناي پیوند زدنِ دو چیز با یکدیگر و تبدیلشدن آن دوبهیك امر
تركیب شده و هم به معناي ارتباط دو چیز با حفظ استقالل یکدیگر براي گسترش فهم نسبت به یك
امر است» .پیوند زدن در كشاورزي است .گالبی را با سیب پیوند میزدند و درنتیجه یك میوه دیگر
حاصل میشد .لزوماً پیوند به معناي به دست آمدن یك میوه دیگر نیست ،بلکه این سنتز میتواند
پدیدههاي جدید دیگري را نیز خلق كند .یکپارچهسازي از عناصر فهم و دور شدن از یكجانبهنگري
است .گاهی ما انسانها درگیر یك كاریکاتور میشویم ،به این صورت كه سر بزرگی در بدن الغر و یا
دستدرازي در بدن چاقی قرار دارد كه تناسب یافتهها را برهم میزند.
 -4دانش یکپارچه
اساساً دانش در یك سامانه بههمپیوسته و سازمانیافته تحقق پیدا میكند .به همین دلیل است كه
بحث دانش یکپارچه از دهه  80به بعد ،دكترین و پارادایم اصلی دانش یعنی دانش یکپارچهشده است.
در ارتباط با سوابق مطالعات بینرشتهاي مشاهده میشود كه مطالعات بینرشتهاي سابقه طوالنی
دارد .بهعنوانمثال ،جابربن حیان ،اهل طوس ،كیمیادان و كانیشناس و ستارهشناس بود؛ محمد بن
عیسی ماهانی ،اهل ماهان كرمان ،ریاضیدان ،ستارهشناس و مهندس و پایهگذار معادله درجه سوم
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موسوم به معادله ماهانی بود و دیگران؛ ابونصر فارابی ،زاده فاراب تركستان ،فیزیکدان ،موسیقیدان و
فیلسوف بود؛ ابوالرضا عباس بوزجانی ،زاده بوزجان در حوالی نیشابور ،ریاضیدان ،هندسهدان ،مهندس،
ستارهشناسی و نظریهپر داز در نجوم بود؛ عمر بن ابراهیم خیامی (عمر خیام) ،زاده نیشابور ،ریاضیدان،
ستاره شناس ،شاعر و فیلسوف بود؛ ابوریحان بیرونی ،فیلسوف ،مورخ ،جهانگرد ،جغرافیدان ،زبانشناس،
ریاضیدان ،منجم ،شاعر و عالم طبیعیات بود و در همه این رشتهها آثار معتبر و تحقیقات مهم ابتکاري
داشت؛ و ابوعلی سینا كه هم شفا را نوشته و هم قانون را .شفا را فلسفی نگاشته است و قانون در
پزشکی است .وي  450كتاب در زمینههاي گوناگون نوشته است كه تعداد زیادي از آنها در مورد
پزشکی و فلسفه است.
بنابراین از زمانهاي گذشته ،دانشمندان چندرشتهاي داشتیم .امروزه میگویند آنها سطحی فکر
میكردند؛ اما پایه همه علوم جدید ،در حقیقت بر پایه گذشته بناشده است؛ اما آغاز جدید علوم
بینرشتهاي را به دهه  1920بازمیگردانند كه نهضت پیشرفت گرایانه علم آغاز شد و واژه بینرشتهاي
در طرح درسها مطرح شد] .[12سال  1920تاریخ بسیار مهمی است .در این سال ،تلکس به وجود آمد
و ارتباط همزمان با فرامحل اتفاق افتاد .همچنین در سال  1920رادیو به وجود آمد و صنایع ارتباطی
شکل گرفت كه توانست علوم را با یکدیگر پیوند زند و میان دانشهاي پراكنده در جغرافیا ارتباط ایجاد
كند.
چیزي كه در ذات خودِ علم وجود دارد ،این است كه علم مربوط به جغرافیا نیست .اگرچه علم در
جغرافیا به وجود می آید ،ولی ذات فراجغرافیایی و فرامحلی دارد .در علوم اجتماعی بحث این است كه
رفتار و مسئله اجتماعی را در زمینه میفهمیم؛ یعنی یك متن و زمینه وجود دارد .در زمینه ،دانشهاي
متعدد درگیر میشوند كه ما ناگزیر از آنها هستیم .درواقع ،در مطالعات اجتماعی ،اساساً حذف زمینه
موجب عدم رؤیت واقعیت میشود و شناخت زمینه مستلزم همکاريهاي چندرشتهاي است و در این
میان ،مطالعات بینرشتهاي یا چندرشتهاي ،مسیر رشتهها را در پیوند با یکدیگر براي رسیدن به هدفی
مشترک قرار میدهد.
دانشگاه ایموري نمونه اي از توجه به چنین رویکردي است .دانشگاه ایموري جزء صد دانشگاه اول
دنیا است كه در آمریکا بناشده است .دانشگاه ایموري رشد  450درصدي تحقیقات را در سالهاي
 1978تا  1993پشت سر گذاشته بود كه رئیس دانشگاه با این نگرانی كه رشد دانشگاه و درگیر شدن
گروهی از اساتید موجب كاهش همکاري بین اساتید شود ،پروژهاي را حمایت كرد كه هدف آن تقویت
همکاريهاي بینرشتهاي بود كه طی یك دوره زمانی هشتساله یعنی از  1989تا  ،1996تعداد 85
عضو هیئتعلمی از رشتههاي مختلف را در این طرح مشاركت داشتند و موضوعات مختلف مانند
محیطزیست ،صلح ،خشونت و نیز آب را به گفتگو میگذاشتند و نتایج بسیار فاخري میگرفتند .یکی از
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اقداماتی كه انجام شد ،این بود كه همان ابتدا گفتند كه ما باید فردي را براي مدیریت این جلسات پیدا
كنیم كه قدرت به مشاركت درآوردن همگان را داشته باشد و قادر باشد تا به همه احساس بودن بدهد.
فاستر و همکارانش روي نتایج این مطالعه هشتساله تحقیق كردهاند كه به سه نتیجه رسیدند:
الف .شکل طرح ،شیوه مدیریت ،انتخاب موضوعات و ترتیب موضوعات باعث تقویت اجراي
همکاريهاي بینرشتهاي میشود؛
ب .طرح به شکلی برنامهریزي و اجرا شد كه همهچیز تحت تأثیر جدیت و هدفمند بودن آن قرار
گرفت .بدون این جدیت و هدفمند بودن ،رسیدن به هدف میسر نبود؛
ج .هدایت محترمانه 1یك اصل مهم بود كه قادر بود تا فضاي مناسبی را براي افزایش حساسیت و
احترام متقابل تأمین كند و در فهم عمیق و ایجاد فضاي همکاري بسیار مؤثر بود.
 -5جمعبندی :روشهای ترکیبی و رویکرد جامعنگر به پدیدههای جهانی
درمجموع ،بینارشتهاي در رویکردها به وجود آمده و باید بیاید و در كنار آن نیز باید روشی تركیبی
به وجود آید .تركیب روششناسی نیز نتیجه همین بینارشتهاي است .چرا روشهاي تركیبی به وجود
آمد؟ روشهاي تركیبی به وجود آمد براي آنکه روشهاي كمی پاسخگو را به سکوت وامیداشت .روش
كمی سؤال و جواب را در اختیار پاسخگو قرار داده است و فرد چارهاي جز تیك زدن ندارد؛ بنابراین در
این تحقیقات اكتشاف صورت نمیگیرد .لذا این امر باعث شد محققان و اندیشمندان به سراغ روشهایی
بروند كه چرایی و چگونگی را بتواند بیان كند .در كنار این روش ،موضوعاتی به وجود آمد كه ماهیت
چندرشته اي داشتند ،مانند طالق ،خشونت ،احساس فقر ،نژادپرستی ،تبعیض و غیره .این موارد مسائل
مهم امروز جهان است كه ما هم درگیر آن هستیم .امروزه جامعه ایران در فضایی كه كمی آزادتر است
تا اندازه زیادي بههمریخته و پرخاشگر است .چرا این اتفاق میافتد؟ چرایی این امر را رشته ارتباطات
نمیتواند بهتنهایی جواب دهد؛ بنابراین علوم شناختی ،تاریخ و مطالعات فرهنگی باید به كمك آن
بیاید .لذا ازآنجاییكه متغیرهاي مداخله كننده در فهم پدیدهها متکثر شده است ،استفاده از روشهاي
تركیبی بسیار ضرورت دارد كه پایه مطالعهاي را بر مطالعه دیگر میگذارد و امکان فهم پهنانگر و
ژرفانگر و درعینحال ،جامعنگر را فراهم میكند؛ بنابراین روششناسی همزمان یا همروند 2مطرحشده
كه همزمان میتواند پدیدهها را مطالعه كند.

_____________________________________________________________
1- Gentle Guidence
2- Concurrent methodology
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 -6روش تحقیق چندوجهی ،ترکیبی و چندرشتهای
در مسیر رشد روشهاي تحقیق و تحت تأثیر به وجود آمدن «دانش یکپارچه» ،روشهاي تحقیق از
شکل مرسوم آنكه یا روشهاي كمی بود و یا روشهاي كیفی ،وارد رویکرد روشهاي تركیبی شدهاند
تا بتواند شناخت پدیدهها و روابط بین آنها را جامعتر و عمیقتر درک كند .لذا میتوان از روشهاي
تحقیق تركیبی پیامدي ،روشهاي تحقیق تركیبی همزمان و روشهاي تحقیق تركیبی چندزاویهنگر
همزمان نام برد.
درواقع رشتههاي مختلف ،روشهاي تحقیق خود را داشتند كه در همکاري رشتهها ،روشهاي
تحقیق نیز در مسیر همکاري و تركیب قرار گرفتند .براي مثال ،روشهاي تحقیق در تاریخ شامل روش
تحقیق تاریخی ،تاریخ شفاهی ،روایتشناسی...؛ روشهاي تحقیق در علوم شناختی و روانشناسی شامل
تحلیل دریافت ،روشهاي كیفی ،روش تحقیق زیستنگاري و ...؛ روشهاي تحقیق در مردمشناسی
شامل قومنگاري ،روش پهنانگر ،روش ژرفانگر و روش ثبت آثار و وقایع؛ روش تحقیق در جامعهشناسی
شامل روش تحقیق كمی ،افکار سنجی ،تحلیل كیفی و  ...و روش تحقیق در ارتباطات و مطالعات رسانه
شامل تحلیل گفتمان ،تحلیل م حتوا ،تحلیل مخاطب ،تحلیل گفتگو و  ...است؛ اما باید گفت دیگر این
دوره به پایان رسیده است و روش یك پدیده مضاف شده است كه به پدیده میچسبد و خودش را
بازسازي میكند.
سخن آخر اینکه مطالعات چندرشتهاي و مطالعات رشتهاي مستلزم این است كه بتوانیم از فرضیات
قبلی و دلبستگیها و وابستگیهاي متعصبانه رشتهاي و زندان دیسیپلین آزادشویم ،اما باید از بینظمی
و آشفتگی پرهیز كرد ،زیرا میتواند مسائلی را در پی داشته باشد؛ یعنی دیسیپلینها اهمیت و محوریت
خودشان را دارند و منتها قدرت فهم و همکاري در آنها به وجود میآید و لزوماً همه رشتهها در كنار
هم قرار نمیگیرند .ما نیازمند به یك الگو هستیم تا این الگو بتواند بگوید چه رشتهاي و با چه رشتهاي
میتوانند با یکدیگر همکاري كنند كه این هم از داخل ارتباطات به وجود میآید .ارتباطات مسیري
است كه اختالل فهم را كاهش میدهد .درنهایت اینکه نیازمند طراحی یك الگو براي همکاري رشتهها
هستیم كه بتواند نظام علت و معلولی بین متغیرهاي مطلوب را براي ما فراهم نماید.
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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
میلیون جمعیتی كه طبق آمار ارائهشده است 2640 ،دانشگاه ،مركز و موسسه آموزشی وجود دارد .ما
در دانشگاهها حدود  5میلیون دانشجو و نزدیك به  100هزار هیئتعلمی داریم .قریب به یكمیلیون و
دویست هزار نفر دانشجوي ارشد و دكتري در دانشگاهها مشغول به تحصیل هستند؛ بنابراین بحث بر
سر این است كه ما بدانیم براي چه كسانی ،این دانشجویان را تربیت میكنیم .حدود سه روز گذشته از
شركت كشتیسازي جمهوري اسالمی كه یکی از بزرگترین شركتهاي كشتیسازي و تعمیر كشتی در
هرمزگان است ،بازدید كردم و دیروز غروب هم دو ساعت در میان دانشجویان تحصیالت تکمیلی رشته
مهندسی مکانیك دانشگاه شریف بودم و جالب است كه وقتی از دانشجویان ارشد و دكتري كه همه در
رشته مهندسی مکانیك پایاننامه انجام میدادند و در حال تحقیق بودند پرسیدم كه كدامیك از شما
پایاننامهتان را بر اساس نیازي كه در كشور احساس میشود انجام میدهید؟ كسی نبود كه بگوید براي
كسی و جایی كه به پروژه وي نیاز است این پایاننامه را مینویسد.
یکسري شاخصهاي توسعه در دنیا هست كه پیشرفت كشورها را بر اساس آن اندازهگیري
میكنند .مثالً می گویند فالن كشور رتبه اول را دارد و كشور دیگر رتبه فالن .یکی از مواردي كه توسعه
كشورها را اندازهگیري میكند ،شاخص رقابتپذیري جهانی است؛ كه بر اساس آن رتبه كشور ما از
میان  140كشور 89 ،است .البته این شاخص زیر شاخصهایی دارد كه من وارد آنها نمیشوم .مقصود
من این است كه ما باید بدانیم در دانشگاه خود چه میكنیم و در آینده باید چهكار كنیم .دراینبین
شما شاخصها را مشاهده كرده و رتبه ایران را مالحظه میكنید.
یك طرف دانشگاه ،پژوهشگاه و تربیت نیروي انسانی قرار دارد و در طرف دیگر باید دانست از این
افراد در كجا و چگونه بهرهمند شد .در اینجا من دو موضوع را كه یکی بحث توانمندي نوآوري و دیگري
پویایی كسبوكار است را مطرح میكنم .ما در فضا و اتمسفر اقتصادي زندگی میكنیم.
دانشگاه چه نقشی در فضا و اتمسفر اقتصادي دارد .مالحظه میكنید كه زیر شاخصهاي این امر به
چه شکلی است و رتبه ها هم در اینجا موجود است .در اینجا من تنها یك رتبه و شاخص را مطرح
میكنم .رتبه فارغالتحصیالن علوم پایه و مهندسی ما در دنیا  3است .از سوي دیگر هم دیدید كه
وضعیت ما در این شاخص ها چگونه است .ما در اینجا با دو بحث ر و به رو هستیم .یکی بحث پنج
میلیون ،یك میلیون و دویست هزار دانشجو است كه براي كجا و دیگري رتبه  3چرا؟ رتبه باالي صد
چرا؟ كه اصالً این موارد به هم نمیخورند .هر یك از ما میتوانیم در بخش صنعت ،معدن ،كشاورزي و
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خدمات براي مردم نقشآفرین باشیم اما متأسفانه این كار را نمیكنیم .احتماالً تعدادي از دوستان
بگویند كه علم مقدس است و انسانها هم آزاد؛ بنابراین میتوانند دانشگاه بروند؛ اما اینکه این تعداد
دانشجو چگونه به كار میآیند مهم است.
در بحث نسلهاي مختلف دانشگاه گفته میشود كه نسل اول آموزش محور ،نسل دوم آموزش و
پژوهش محور ،نسل سوم آموزش محور ،پژوهش محور و كارآفرین و نسل چهارم مسئولیتپذیر است.
در اینجا باید دانست مسئولیت دانشگاه در مقابل اقتصاد و ناهنجاريها كجا است .درواقع دانشگاه
چهكار میكند .در شهري كه من میشناسمش ،هفتهاي نیست كه دو یا سه جوان تحصیلكرده
خودكشی نکنند .باید دانست نقش دانشگاه و رتبههاي دانشگاهی چیست؟ بنابراین مسئولیت كجا
است؟
یکی از ضرورتها و منافع مطالعات میانرشتهاي در نوآوري فناورانه و كارآفرینی علمی است.
متأسفانه سیاست و اقتصاد ما علمی نیست .رفتارها و اخالقیات ما علمی نیستند .آیا این رفتارها راهحل
دارند یا خیر؟ چگونه میتوان این رفتارها را اصالح كرد؟ من كه بهعنوان هیئتعلمی در اینطرف میز با
شما صحبت میكنم و هیئتعلمی هم هستم از كالس چهارم ابتدایی در صنعت شاگردي كردهام.
زمانی كه دیپلم گرفتم حدود هشت سال بود كه در این زمینه حرفهآموزي كرده بودم .از زمانی هم كه
دانشجو شدم تاكنون باز در صنعت بودم .با اعتماد میگویم كه صنعت به دانشگاه اعتماد نمیكند.
دانشگاه نیز صنعت ر ا قبول ندارد .در چنین وضعیتی هیچ كاري نمیتوانیم انجام دهیم.
 -1تشابه ،تمایز و تعریف مطالعات میانرشتهای
بینرشتهاي به معناي ورود هدفمندِ متخصصان رشتههاي مختلف دانش به مرزهاي معرفتی یکدیگر
است .خود من بهعنوان یکی از اساتیدي كه در زمینه علمی كار میكنم ،شاهد هستم كه امکان ندارد
دانشجویی بدون استفاده از برق ،الکترونیك و رشتههاي دیگر پایاننامهاي را بنویسد .خود ما تا دیروز
اساساً محیطزیست را نادیده می گرفتیم اما اینك امکان ندارد تحقیقی بدون توجه به توسعه پایدار یا
فعالیتی را بدون توجه به آینده اقتصادي آن انجام دهیم.
بهعنوانمثال آیا كاالیی كه تولید میكنیم رقابتپذیر است یا خیر؟ وقتی میگوییم رقابتپذیر است
در اینجا دو بخشداریم .یکی كیفیت و دیگري قیمت .امروزه نمیشود كاالیی را بدون استفاده از دانش
و نفوذ فناوري تولید كرد .بحث دیگري كه من فکر میكنم به دانشگاهها و مؤسسات علمی ما واردشده
بحث آیندهپژوهی است .مگر می شود من مهندسی اقتصاد را بدون توجه به علم اقتصاد درس دهم .مگر
می شود خودرویی بدون توجه به اقتصاد تولید كرد .اصالً چنین چیزي امکان ندارد .درصورتیكه تا
پیشازاین اصالً چنین بحثهایی اهمیت نداشت.
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من باز از بحث آیندهپژوهی میگذرم و به حوزه مطالعات میانرشتهاي و پسازآن به بحث انقالب
صنعتی می پردازم .تافلر در دهه هشتاد در كتاب موج سوم از سه موج توسعه صحبت كرد .موج اول
انقالب كشاورزي ،موج دوم انقالب صنعتی و موج سوم توسعه الکترونیك و آي تی است .من فکر
میكنم از دهه هشتاد بحث ارتباط كاري بین رشتهها مطرح شد .من همیشه معتقدم كه آنچه توسعه
پیداكرده به دنبال كار تیمی و گروهی است .در ایران متأسفانه ما فرهنگ كار جمعی و تیمی نداریم.
درحالیكه چنین روحیهاي در ایران وجود ندارد .بهعنوانمثال در بازي فوتبال همه میخواهند گل
بزنند .حتی دروازهبان هم این كار را میكند .یا مثالً با چند نفر میخواهیم مقالهاي بنویسیم .یکی
میگوید اسم من اول باشد .آنیکی میگوید اسم من اول باشد و درنتیجه بینمان اختالف ایجاد
میشود .به نظر من این فرهنگ باید درست شود.
از سال  2012انقالب صنعتی چهارم شروع شد .نسل اول ،ماشین بخار را متحول كرد ،انسان
پیش ازاین كارش را با نیروي ماهیچه خودش و دام انجام میداد؛ اما وقتیكه ماشین بخار آمد ،یکسري
تحوالت اساسی هم به وجود آمد .قطار بخار و نساجی راه افتاد و الیآخر .انقالب صنعتی دوم با برق،
انقالب صنعتی سوم با كامپیوتر و انقالب صنعتی چهارم با تحوالت اساسی در زندگی تكتك انسانها و
حتی اقتصاد كشورها به وجود آمد .به نظر من خیلی از اقتصادها دگرگون خواهند شد .شما زمانی كه
نتوانید تولید رقابتپذیر داشته باشید ،اقتصادتان ورشکسته خواهد شد .خودرویی كه ارزانتر و
باكیفیتتر از خودروي شماست ،تولید میشود .به نظر من اِن بیك ،نانو تکنولوژي ،بایو تکنولوژي و آي-
تی توانستند تحوالت اساسی ایجاد كنند .چه بهصورت تكتك و چه بهصورت مشترک .زمانی كه آي
تی كنار این علوم آمد و در كنار علوم قدیم قرار گرفت ،مشخص شد كه شما نمیتوانید مهندس
مکانیك باشید و یك سامانه مکانیکی را ایجاد كنید ولی آي تی را در آن دخالت ندهید .فناوريهاي اِن
بیك یا همگرا مسیري را مشخص كردهاند كه امروزه اسم آن را توسعه پایدار گذاشتهاند.
 -2هدف در توسعه پایدار
هدفهاي مختلفی را در این زمینه تعریف كردهایم .مثالً در بحث صنعت از زیرساخت و نوآوري؛ در
بحث آموزش از آموزش تأثیرگذار و  ...صحبت كردهایم؛ اما منظور از توسعه پایدار ،این است كه ما
امورمان را بهصورت مطلوب انجام دهیم .بدون آنکه منافع نسلهاي آینده را به خطر بیندازیم .شما فقط
محیطزیست را در نظر بگیرید .ما در حال تخریب محیطزیست نسل دیگر هستیم .منابع و منافعی كه
مربوط به همه ما و نسلهاي دیگر است را نابود میكنیم و هر آنطور كه دلخواهمان است ،مورداستفاده
قرار میدهیم؛ بنابراین من فکر میكنم دیگر نمیتوان بحثی به نام تكرشتهاي داشت .چون این علم
نمیتواند موفق عمل كند .حداقل در رشته فنی و مهندسی نمیتواند موفق باشد.
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اگر بپذیریم كه انقالب صنعتی چهارم ،تحول اساسی و دگرگونی عجیبی در اقتصاد و حکومت
كشورها ایجاد خواهند كرد .اگر دولتها نتوانند اقتصاد خود را اداره كنند و آن را بهصورت رقابتپذیر
درآورند ،بیشك نمیتوانند براي مدت طوالنی دوام آورند .ایدههاي محوري انقالب صنعتی چهارم بر
این اساس است كه صنعت ما تاكنون بهصورت آي سولیت كاركرده و اكنون نمیتواند بهصورت یگانه
كار كند .امروزه گوگل در حال طراحی خودروهاي آینده است .گوگل نه كارخانهاي و نه چیزي دارد.
بااینحال دو مورد از پیامهاي انقالب صنعتی چهارم بهصورت نصفه و نیمه در تهران به اجرا درآمد كه
یکی دیجی كاال و دیگري اسنپ بود .حتی ما قوانینی نداشتیم كه اگر زمانی اسنپ یا دي جی كاال خطا
كرد ،با آنها چگونه رفتار كنیم.
به نظر من  9تکنولوزي وجود دارد كه رشتههاي مختلف در صورت بهكارگیري آنها باید باهم
همکاري كنند .تنها بحث مکانیك ،الکترونیك و برق نیست كه بشود مکاترونیك .بحث خیلی وسیعتر از
این موارد است .در حقیقت میخواهم بگویم كه اقتصاد مبتنی بر منابع و خام فروشی به معناي حراج
زدن به معدن و نفت است .اقتصاد مبتنی بر دانش هم كار هركسی نیست جز علم.
دوستان در گوگل می توانند طرح توانمندسازي تولید و توسعه اشتغال پایدار را سرچ كنند .این طرح
گویاي این است كه هیچ پایاننامه و رسالهاي در گروه آموزشی بنده و دكتر رفیعی تصویب نمیشود
مگر اینکه در بیرون نیازي براي آن وجود داشته باشد .لذا براي این كار ما در وزارت صنعت ،معدن و
تجارت سامانهاي ر ا ایجاد كردیم كه این سامانه نزدیك  100هزار بنگاه اقتصادي ثبتنام میكند و
نیازهاي علمی و فنی خودشان را در آنجا فهرست میكنند .من معتقدم كه به این شکل میتوان كاالها
را دانشبنیان كرد .هم میتوان اشتغال ایجاد كرد و هم میتوان كاالهاي با استاندارد و باكیفیت دنیا را
تولید و عرضه كرد.
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یکپارچگی علم و نقشه راه آینده (سخنرانی)
دکتر علیاکبر موسوی موحدی
رئیس مركز تحقیقات بیوشیمی و بیو فیزیك دانشگاه تهران
با سالم و احترام خدمت همگی بزرگواران ،به استحضار میرسانم كه این سخنرانی به دو قسمت
تقسیم میشود :یك قسمت مربوط به این جانب است و بخش دیگر توسط آقاي دكتر شیخ حسنی ارائه
میشود .در ابتدا میخواهم علوم بینرشتهاي را تعریف كنم .در اینجا من دو تعریف براي آن قائل
هستم .یك تعریف مبنی بر این است كه ما یك مسئلهداریم .حال این مسئله ممکن است علمی،
اجتماعی یا بیماري و یا هر چیز دیگر باشد .براي حل و رفع این مسئله چند رشته باهم همکاري و
همفکري میكنند و درنهایت سعی می كنند از زوایاي مختلف به آن بنگرند .اگر تنها از یك زاویه به آن
مسئله نگاه شود ،یكجور حل میشود و اگر از زوایاي مختلف به آن بنگرند بهگونهاي دیگر حل
می شود .مثالً به تلفن همراه نگاه كنید .اگر انسان روزي  5ساعت از این وسیله استفاده كند بعد از
مدتی احتماالً بیمار می شود و پس از چند سال انسان را دچار مشکالت جدي خواهد كرد .حتی این
مشکل به نسلهاي بعدي هم میتواند منتقل شود .چون روي دي ان اي آنها تأثیر میگذارد .بنابراین
در اینجا این سؤال مطرح است كه پس علت این اتفاق چه است؟ چون در این مورد تنها یك یا دورشته
باهم همکاري داشتند اما اگر چندین رشته باهم همکاري میكردند و نگاه علوم زیستی و محیط زیستی
به آن میكردند ،این مشکالت كمتر به وجود میآمد .لذا یادمان باشد محصول یك علم صرفاً تخصصی،
نواقص بسیاري دارد .درحالیكه محصول علوم بینرشتهاي نواقص كمتري دارند .منظور از علوم
بینرشتهاي ،هم رشتههاي همگون و هم رشتههاي ناهمگون است.
تعریف دیگر علوم بینرشتهاي در هم تنیدگی است .به این معنا كه زمانی كه علوم مختلف باهم
تركیب میشوند ،نتیجه چیز دیگري خواهد شد .بهعنوانمثال دو هیدروژن با یك اكسیژن تركیب
میشوند و نتیجه آن آب تولید میشود .آب با هیدروژن و اكسیژن فرق میكند .حیات هم از آب است.
حاال همین واكنش را بهجاي یك اكسیژن ،دو اكسیژن بگذاریم .نتیجه آن پراكسید اكسیژن میشود؛
یعنی بهجاي حیات ،مرگ میشود؛ بنابراین آب با یك نسبتی از هیدروژن و اكسیژن حیات میشود و با
نسبتی دیگر مرگ می شود .تركیب اطالعات و علوم هم به این شکل هستند .زمانی كه با یکدیگر
تركیب میشوند نتیجه چیز دیگري میشود .این در هم تنیدگی میتواند هم كمی باشد و هم كیفی.
بهعنوانمثال اگر در ظرفی  450كیلو آب داشته باشید و دستتان خونی باشد و داخل این ظرف بگذارید
نهتنها دست شما ناپاک باقی می ماند بلکه حتی آب ظرف هم نجس میشود .حال اگر شما مقداري آب
اضافه كنید این آب به چهارصد و هشتاد كیلو برسد در این صورت همدست شما تمیزمی شود و هم
آب پاک است .در چنین وضعیتی به این آب ،آب كر گفته می شود .آب كر چه چیزي دارد كه پاک
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میشود؟ میتوان گفت از كمیتی كه از همین اندركنش مولکولها به دست میدهد یك شبکهاي ایجاد
میكند كه این شبکه میتواند شرایط را متفاوت كند.
حال می توان به بحث در خصوص یکپارچگی علم رسید .علم تنها اطالعات نیست .علم مجموعهاي
است كه بخشی از آن اطالعات میباشد .كتاب ،علم نیست بلکه اطالعات است .مقاله علم نیست بلکه
اطالعات است .انسان باید كتاب بخواند تا ع لم بیاموزد .علم از آن خداوند است و به تنها كسی كه این
نعمت را داده ،انسان است .انسان در حقیقت علم را دریافت میكند .پس علم چیست؟ بخشی از آن
دریافت از اطالعات و بخشی از آن تجربه است .حضرت امیر میفرمایند كه ارزش تجربه پیر بیش از علم
جوان است؛ بنابراین بخشی از علم ،تجربه است .بخش دیگر علم ضمیري هست كه خداوند به انسان
داده است .همه ما متفاوت هستیم .خداوند میگوید من به هركسی كه بخواهم در وجودش علم
میگذارم .حال دریکی علم كمتر و در دیگري علم بیشتري میگذارم .این موضوع اطالعات نیست بلکه
الهام است .علم مساوي است با عالم متعالی .یعنی علم و عالم در یك طبقه قرار میگیرد .ما میباید
انسان هایی داشته باشیم كه چندبعدي باشند ،چون علم خیلی تخصصی نیست .آن چیزي كه خیلی
تخصصی است تحقیق نامیده میشود .وقتی دهها تحقیق باهم تركیب میشوند علم به دست میآید .از
تركیب علمها با یکدیگر هم معرفت به دست میآید .بحث شبکهسازي بحث بسیار مهمی است .مسئله
مهمی كه ما بایستی روي آن فکر كنیم ،درواقع انسان بینرشتهاي است .ما در جامعه میباید افرادي
مانند ابوعلی سینا را پرورش دهیم .میباید بتوانیم چنین انسانهایی را تربیت كنیم .چون نقشه راه
آ ینده دینامیك است و استاتیك نیست .نقشه دینامیك هم انسان پویا و عالم میخواهد .این مسئله
بسیار مهمی است .اگر علوم بینرشتهاي میخواهیم باید استاد بینرشتهاي هم داشته باشیم .عالوه بر
استاد بینرشتهاي باید پدر و مادر بینرشتهاي هم داشته باشیم .خانواده ریشه تربیت انسان است .باید
سعی شود خانوادهاي كه شکل میگیرد خانواده فرهیختهاي باشد تا فرزندان اینگونه تربیت شوند؛
بنابراین علم بینرشتهاي ،یعنی انسان بینرشتهاي .انسان و علم مثل باران میمانند .باران درصد بسیار
زیادي از كارهایی كه میكند انسان از آن بیخبر است و بهمرور ایام كشف میشود و این خاصیت
چندوجهی آن است .باران بهخوديخود كار میكند ،بخش كوچکی از آن را انسان میتواند مدیریت كند
مثل بحث زه كشی ،هدایت آب و یا ذخیرهسازي و امثال اینها .منظور بر این است كه آب و باران بسیار
هوشمند هستند و كارهاي خودشان را در طبیعت انجام میدهند و بخشی از كارهاي باران را انسان
میفهمد و بخش زیادتر آن را بهمرورزمان از راه تحقیق دریافت میكند .علوم بنیادی مانند باران
است .ازاینرو میخواهم این طور به شما بگویم كه به دنبال علوم بنیادي باشید تا ده و صدها كاربرد
بهمرورزمان از آن زایش شود اما اگر به دنبال پژوهش كاربردي باشیم آنطور نمیتوان از شاخههاي
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گسترده استفاده نمود .در حقیقت هر كاربرد از علوم بنیادي منتج میشود .علم اگر علم باشد خودش
مثل باران كار میكند و علم خداوند فعل او است و میگوید میشود.
از من پرسیدند ،در برنامه هشتادمین سال دانشگاه تهران توقع شما از دانشگاه تهران چیست؟ گفتم
كه توقعم این است كه دانشگاه تهران افرادي مانند ابوریحان بیرونی تربیت كند .فارغالتحصیالن
دانشگاه تهران مانند ابوریحان بیرونی شوند .آیا فردي مانند ابوریحان بیرونی تحت هر شرایطی بدون
شغل میماند؟ به نظر میرسد براي نقشه راه آینده باید انسانهایی باروح بزرگ تربیت كرد .وقتی روح
بزرگ باشد ،عملیاتش هم بزرگ است؛ بنابراین اینیك پیشنهاد است كه باید خانواده ،مدرسه،
دانشگاه و هر مركزي در آن انسان تربیت میشود را تقویت كرد .از هر سو باید سرمایهگذاري كنیم .در
همه كشورهاي پیشرفته اینچنین نوشتهشده است كه اگر میخواهید كشور مترقی داشته باشید باید
انسان دانا داشته باشید .توانا بود هركه دانا بود.
مسئله بعد این است كه میتوان شبکه انسانها را درست كرد .مثل گوگل .من از طرفداران گوگل
هستم .میتوان یك گوگل بینرشتهاي طراحی كرد .این گوگل میتواند جریانهایی كه به دنبالش
هستید را به هم وصل كند؛ بنابراین بهتر است به دنبال سیستمهاي نرمافزاري باشیم .فضاي مجازي به
هر طریق شبکههاي بزرگی ایجاد میكند .به همین خاطر بهتر است در دانشگاه تهران یك شبکه گوگل
درست كنیم كه اگر مثالً من كلمه ترمودینامیك و یا هیدرودینامیك را زدم استاد مربوط بدان را به من
معرفی كند .دستگاهها و آزمایشهاي مربوط بدان را به من نشان دهد .این كار را اكنون نمیتوان در
دانشگاه تهران انجام داد .من اكنون بر روي كامپیوتر شخصیام گوگل دسكتاب نصبكردهام و مدارک
و مقاالت علمی گذشتهام به آن اتصال دارد .هر مدرک و یا مقاله و یا محتوا كه موردنیاز باشد با یك
كلیك آن را به دست میآورم .من چنین چیزي را از دانشگاه تهران توقع دارم؛ یعنی آنچه اطالعات
مجاز در دانشگاه تهران درگذشته موجود است و یا به دست میآید در یك ظرف الکترونیکی ریخته
شود و به نرم افزارهاي پیشرفته وصل باشد و هر سؤالی موردنظر است از این محتوا پرسیده شود و این
ظرف الکترونیکی تركیب داده انجام دهد و پاسخ سؤال را در اختیار سؤالكننده قرار دهد و اگر پاسخ به
سؤال مقدور نبود ،داده جدید از تحقیق كردن ایجاد شود و یا به دیگر شبکههاي علمی پیوند بزند.
اینیك مثال خوب از علوم یکپارچه است.
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یکپارچگی علم و نقشه راه آینده (مقاله)
وحید شیخ حسنی ،علیاکبر موسوی موحدی

*

مركز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیك دانشگاه تهران ،تهران ،ایران
* www.ibb.ut.ac.ir/~moosavi

چکیده
در گذشته حکیمان بزرگ مانند ابوعلی سینا در زمینه هاي مختلفی از علوم زمان خود سرآمد بودند
و با داشتن دانشی یکپارچه به حکمتهاي متعالی و آثااري جااودان دسات یافتناد .درگاذر زماان و باا
دستیابی بشر به فنآوريهاي پیشرفته ،علوم مختلف هركدام به شاخههاي متعدد تقسیمشده و بسایار
گستردهتر و عمیقتر به جزییات پدیدهها پرداختهاند .نظر به یکپاارچگی پدیادههاا در كاون و تکاوین و
هماهنگی موجودات عالم ،ضرورت می یابد براي شناخت و دریافت حقیقت علوم و ملکوت آن در هستی،
مجهز به علوم بین و فرارشتهاي و دانش همگارا و فراگیار شاد .اماروز بزرگاان معاصار علام در جهاان
همگرایی علوم را انقالب سوم علمی بشر میدانند همان طور كه دانشمندان درگذشاته بااور داشاتهاناد.
البته علم تسلسل دارد علوم آینده از علوم گذشته نشاءت میگیرد و غایت علوم جدید به نقطه اول علوم
قدیم میرسد.
براي شبکهسازي علوم نرمافزارهاي گوناگونی ساختهشده اسات كاه مایتاوان از آن باراي پیوناد و
تركیب دادهها ،یافتهها ،روش ها و علوم مختلف استفاده نمود .در این مقاله در راستاي بررسی همگرایای
علوم مختلف در ایران و چند كشور جهان ،با استفاده از نرمافزار  SciValمقاالت علمی منتشرشده ازنظر
تعداد و گرایشهاي علمی موردمطالعه قرار گرفت .نتایج بهدستآمده نشاان مایدهاد كاه پژوهشاگران
ایران در زمینههاي بینرشته اي و همگرایی علوم می باید فعالیت بیشتري داشته باشند .هماین مطالعاه
نشان می دهد بعضی از كشاورهاي پیشارفته علمای در تاوازن و یکپاارچگی علاوم رشاد بسایار خاوبی
داشتهاند و از همین در هم تنیدگی علوم توانستهاند فناوريهاي همگرا ایجاد نمایند؛ بناابراین مایبایاد
تفکر بینرشته اي در بین پژوهشگران كشور قوت یابد بدین منظور كه یك موضوع مهام اجتمااعی و یاا
بیماري و یا یك مسئله علمی میباید در میان گذاشته شود و با همکاري رشتههاي گوناگون این مسئله
حل و یا تحلیل علمی براي نزدیك شدن به جواب صحیح صورت پذیرد.
كلیدواژهها :همگرایی علوم ،یکپارچه سازي علم ،تعریف مسئله ،علوم بین و یا فرارشاتهاي ،همکااري
علمی ،علوم قدیم ،علوم جدید ،تسلسل علوم ،دانش فراگیر.
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 -1مقدمه
در عصر حاضر بشر همواره تالش كرده تا راههایی كوتاه و سریع را براي گسترش دامنه حیات خود
در زمین برگزیند .این راهها هرچند با فنآوريهاي بسیاري همراه بوده است ولی لزوماً دانشی سودمند
پشتوانه این انتخابها نبوده است .بسیاري از این فنآوريها از یك یا چند جنبه علمی محدود
موردبررسی قرارگرفته و بهسرعت در مسیر كسب ثروت و تجاريسازي واردشده است .با گذر زمان و
زایش ناهنجاريهایی از این فنآوريها حاصل می شود و كره زمین و اهالی آن بیشتر تحت تنش قرار
میگیرد [ .] 1،2براي آرامش انسان و سایر موجودات دستاورد فناوري انسان میباید زیست سازگار باشد
لذا ان سان شایسته است در اول محیط و طبیعت خود را بشناسد تا بتواند از پدیدههاي آن الگوبرداري
نماید و سپس فناوريهاي همگرا با طبیعت و كون و تکوین را بسازد [.]3
براي شناخت اصیل طبیعت و محیط ،انسان نیاز به علم از منظرهاي گوناگون دارد چون براي صنع
پدیدهها و موجودات طبیعت و كون و تکوین از علوم فراگیر استفادهشده است .پدیدههاي طبیعی در
عالم از ماده و ملکوت ساختهشده است كه انسان میباید با استفاده از علوم بینرشتهاي و علوم معنوي
و حکمت بتواند تا حدودي آنها را بشناسد .شناخت صحیح ریشه اصلی دستاوردهاي انسان از قبیل
ایجاد فناوريهاي زیست سازگار و ارائه سبك زندگی سالم براي بشریت است .سبك زندگی خوب
جلوگیري از بیماريها مینماید و آرامش را كه زیرساخت جامعه متعالی است را هموار مینماید [.]3
زیربناي یك جامعه پیشرفته دانش و اخالق است .دانش فقط روش و یا اطالعات نیست بلکه ضمیر
آگاه از دانش هاي نهفته همراه باتجربه و استعدادهاي خدادادي و نبوغ و نخبگی است كه از اطالعات و
روش استفاده مینماید تا راي بسیار مهمی را صادر نماید و از این طریق مشکالت را حل مینماید .البته
دانش طبقات گوناگون دارد كه حکمت در اوج طبقات آن قرار دارد .اگر كسی صاحب حکمت باشد
سیطره بر موجودات پیدا می كند و علوم موردنیاز را از موجودات و پدیدههاي عالم برداشت مینماید.
فناوريهاي خوب آن است كه عوارض منفی براي محیطزیست و جامعه نداشته باشد لذا فنآوريهاي
خوب از الگوبرداري از طبیعت میسر میشود [.]4
بسیاري از مسائل پیچیده علمی و فنآوري كه انسان امروز با آن روبهرو است در سایه همکاري
پژوهشگران در علوم مختلف حلشدنی است .تمامی پدیدهاي موجود در جهان هستی در ذات خود
آمیزها ي از نیروها و قوانین كائنات هستند .لذا یك الگوي خوب براي همگرایی علوم بینرشتهاي،
شناخت پدیدههاي طبیعی و الگوبردار ي از آن است .این رویکرد نیاز به تلفیق همگرایی رشتهها و
روشهاي گوناگون در تمامی حوزههاي علوم دارد؛ بنابراین اگر بخواهیم پدیدهاي را بهدرستی مطالعه
كنیم باید از دیدگاهها ي مختلف به آن موضوع نگاه كنیم .این موضوع ضرورت همگرایی علوم در
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رشتههاي گوناگون را روشن میسازد .علوم باید بهصورت همگرا پشتیبان فنآوري قرار گیرد و این علوم
همگرا هستند كه موجب پیشرفت پایدار و سودمند در فنآوريها خواهند شد.
1
تالش براي همگرایی علوم به سالهاي گذشته برمیگردد .نخستین جلد از كتاب رابرت كوهن با
عنوان "ساختار انقالبهاي علمی "2در سال  1962میالدي منتشر شد .كوهن تصریح كرد كه اكثر
دانشمندان در مسیر علوم محض هستند كه اغلب بهتنهایی نتایج جامع و خاصی را به دست میآورند،
این نتایج بهتدریج انباشتهشده و بهصورت جمعی به حركت جریان علمی بعدي كمك میكند .بعد از
رنسانس تكبعدي بودن علوم باعث شد تا ناهنجاريهاي جدیدي در زندگی انسانها بروز كند .با بروز
این ناهنجاريها و رشد فنآوريها ي ناهنجار براي زندگی انسان ،موجب شد كه تعدادي از دانشمندان
از مسیر حركت تكبعدي در علوم خارج شوند و ایدههاي مربوط به همگرایی علوم و ایجاد فنآوريهاي
سودمند پدیدار شد [ .]5در این مورد فیلیپ شارپ ،برنده جایزه نوبل فیزیولوژي و پزشکی اهمیت
همگرایی علوم را در نشست اخیر انجمن آمریکا براي پیشرفت علم چنین بیان كرده است" :همگرایی
بازاندیشی وسیعی است از اینکه چگونه تحقیقات علمی بهطور یکپارچه میتواند انجام شود ،همانطوري
كه ما در زمینههاي مختلف دانش ،از میکروبشناسی تا علوم رایانه و مهندسی سرمایهگذاري میكنیم.
این موضوع مستلزم همکاري میان گروههاي تحقیقاتی است .همگرایی فنآوريها ،فرآیندها و سازمانها
و دستگاهها به یك كل واحد (یکپارچگی) ،راههاي جدید و فرصتهایی براي پیشرفت علمی و فنآوري
ایجاد خواهد كرد [".]6
با توجه به روند پیشرفت علوم مختلف و نیازهاي روزافزون انسانها براي استفاده از فنّاوري
همگرایی علوم بهعنوان انقالب بعدي در تاریخ علم به شمار میآید .به این معنی كه در آیندهاي
نهچندان دور علوم تخصصی و تكبعدي بهتنهایی قادر به حل مسائل و تأمین نیاز جوامع انسانی
نخواهند بود .بر این اساس برنامههاي علمی گستردهاي در جهان در حال تدوین است كه دریکی از این
برنامهها تحقیقات علمی به كمك علوم همگرا جزو  10ایده بزرگ آینده براي بنیاد ملی علم ( )NSFدر
آمریکا در نظر گرفتهشده است .این ایده شامل درهمآمیختگی روشها ،دانشها و تجربیات است تا
شبکههاي جدیدي براي اكتشاف و نوآوري در علم ایجاد شود .در این برنامه جامع تأكید شده است كه
شبکه علمی جدید ایجادشده باعث خواهد شد تا روند رشد فنآوريهاي مختلف بسیار سریعتر پیش
رود (شکل .)1

_____________________________________________________________
1- Robert Kuhn
2- The Structure of Scientific Revolutions
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شکل  1تصویر نمادین تشکیل شبکه علمی جدید حاصل از تلفیق روشها ،دانشهاي بهدستآمده و تجربیات علمی

 -2مثالهایی از مسیر علم در آینده
همانطور كه اشاره شد علوم مختلف در حال تلفیق و همگرایی هستند تا مسیر آیناده علمای بشار
ترسیم شود .در این میان تلفیق برخی روشها و علوم با سرعت زیادي در حال انجاام اسات كاه انتظاار
میرود در آینده نزدیك تحوالت شگرفی در زندگی بشر ایجاد كند.
زیستشناسی كوانتومی ،الهام زیستی و زیست الگو از آن جمله هستند .زیساتشناسای كوانتاومی،
یك شاخه بینرشتهاي در علم است كه در سال  1920توسط شرودینگر و با نوشاتن كتاابی باا عناوان
“حیات چیست” كلیت آن مطرح شد .هماكنون زیستشناسی كوانتومی درصدد است با گرد هام آوردن
علوم ریاضی ،فیزیك و شیمی و سایر علوم به پرسشهاي بزرگ زیستشناسی پاسخ دهاد .باراي نموناه
براي بیماري سرطان به پاسخی اساسی و پایه ارائه گردد [.]7
زیست الگو و الهام زیستی شامل توسعه مواد جدید ،دستگاهها ،ربااتهاا و ساازههاایی اسات كاه از
تکامل چندین میلیون ساله زیستی الهام گرفته است .هدف از این علم باینرشاتهاي بهباود مادلهاا و
همچنین شبیهسازي سامانههاي زیستی براي درک بهتر از ویژگیهااي سااختاري حیاات اسات تاا در
فنآوريهاي آینده به كار آید .به دلیل اینکه در این علم با كمك علوم مختلاف از پدیادههااي طبیعای

بخش اول  -مجموعه سخنرانیهاي كنفرانس ملی نقش مطالعات میان رشتهاي در57  ...
الگو گرفته میشود نتایج حاصل جامعتر بوده و ناهنجاريهاي كمتري براي بشر به دنبال خواهد داشات
[.]8 ،9
با توجه به اهمیت همگرایی علوم در راستاي گسترش فنآوريها و دانش سودمند و حركات عظایم
جهانی در این مسیر كه به آن اشاره شد ،در این مقالاه باا اساتفاده از نارمافازار بار خاط  SciValابتادا
وضعیت حال گسترش زمینهها ي مختلف علوم در ایران و چند كشاور دیگار را بررسای خاواهیم كارد.
سپس با توجه به نتاایج حاصال باهویاژه وضاعیت مطالعاات باینرشاتهاي در علاوم مختلاف در ایاران
راهكارهایی در جهت افزایش همگرایی و توسعه همکاريهاي بینرشتهاي در جامعه علمای كشاور ارائاه
خواهد شد.
 -3روش مطالعه
تدوین راههاي بهتر براي مسیر آینده علم بامطالعه روند حركت مسیر علمی گذشته مسیر خواهد
بود .این كار با دسترسی گسترده به اسناد و مقاالت پژوهشی منتشرشده انجام میشود .در این راستا
نرمافزارهاي مختلفی توسعهیافتهاند كه اطالعات الزم را از پایگاههاي داده مختلف جمعآوري كرده و
تجزیه تحلیلهاي آماري مختلف را رويدادههاي بهدستآمده انجام میدهند .در میان نرمافزارهاي
عرضهشده SciVal ،با دسترسی به حجم انبوهی از اطالعات اسناد علمی امکان مطالعه جامعتر را فراهم
كرده است .در این پژوهش براي بررسی میزان همگرایی علوم مختلف و همچنین گسترش هر یك از
شاخههاي علمی در ایران و چند كشور جهان از سرویس آنالین  SciValاستفادهشده است .این نرمافزار
اطالعات مربوط به اسناد علمی منتشرشده را از پایگاه  Scopusبه دست میآورد .در این مطالعه
زمینههاي انتشارات علمی و میزان همگرایی بین آنها در ایران ،تركیه ،آلمان و آمریکا در پنج سال
اخیر ( )2013-2018موردبررسی قرارگرفته است .همچنین بهعنوان نمونه میزان ارتباط و پیوستگی
مابین علوم پزشکی و علوم زیستی بهطور جداگانه مطالعه شده است .همچنین نمودارهاي ارائهشده با
استفاده از امکان آنالیز دادههاي نرمافزار  SciValتهیهشده است .كد رنگهاي مربوط به رشتههاي
مختلف در پیوست  1آورده شده است.
 -4نتایج و بحث
نتایج بهدستآمده از نرمافزار  SciValتعداد و همچنین ارتباطات زمینههااي مختلاف تحقیقااتی را
نشان میدهد .در این نمودارها زمینههاي تحقیقاتی علمی مختلف بارنگهاي متفاوت در محایط دایاره
بزرگ خارجی به نمایش درآمدهاست .دایرههاي تو پررنگی كه داخل دایرهي خارجی قرار دارناد بیاانگر
چند موضوع در مورد انتشارات علمی است .شعاع دایرههاي داخلی تعداد مقاالت و پراكندگی دایرههااي

58



مجموعه مقاالت و سخنرانیهاي كنفرانس

هر رنگ ارتباط آن رشته با سایر زمینههاي علمی را نشان میدهد .بهعبارتدیگر هر چه شعاع دایرههاي
رنگی در زمینهاي خاص بزرگتر باشد تعداد انتشارات در آن زمیناه بیشاتر باوده و همچناین هار چاه
دایرهها به سمت محیط دایره خارجی نزدیكتر باشند همکاري بینرشتهاي در آن زمینه كمتار باوده و
هر چه دایرههاي با یکرنگ خاص به سمت مركز دایرهي اصالی قرارگرفتاه باشاند و پراكنادگی داشاته
باشند درزمینه علمی مرتبط با آن رنگ همکاري بینرشتهاي بیشتر بوده است.
بر اساس نتایج بهدستآمده در مورد مطالعات علمی در ایران و تركیه كه در شکل  2نشان دادهشده
است .ایران در زمینه مهندسی شیمی و علوم مواد تعداد مقاالت زیادي منتشر كرده است .این در حاالی
است كه تعداد مقاالت ایران در زمینههاي علوم اجتماعی ،روانشناسی و هنر چندان زیاد نبوده است .در
زمینه علوم پزشکی ،علوم پایه ،علوم مهندسی و علوم مواد تعداد بیشتري را نشاان مایدهاد .همچناین
تعداد مقاالت در زمینههاي كسبوكار ،كامپیوتر و اقتصاد نیز مقدار اندكی را نشاان مایدهاد .در ماورد
علوم زیستی و كشاورزي (طیف رنگهاي سبز و زرد) تمامی زمینهها موردمطالعه قرار نگرفته و در ایان
دو مورد تراكم نقاط پایینتر است .در نگاه كلی به تصویر قسمت مركزي دایره اصالی مرباوط باه ایاران
تراكم پایینی را نشان میدهد.
نقطه شاخص در مورد نتایج مربوط به كشور تركیه انتشار مقاالت باا تعاداد بااال در زمیناه فیزیاك
است .همچنین این كشور در مقایسه با ایران در زمینههاي هنر ،پرستاري ،كسبوكاار و اقتصااد تعاداد
بیشتري اسناد علمی منتشر كرده است .نقاط مربوط به علوم پزشکی در تركیه تراكم بااالتري را نشاان
میدهد .این موضوع نشاندهنده انتشار اسناد علمی در گرایشهااي بیشاتري در زمیناه علاوم پزشاکی
است .با توجه به بخش مركزي دایره اصلی در تصویر مربوط به تركیه مشاهده میشود كه تاراكم نقااط
پایین است كه نشاندهنده مقدار پایین همکاريهاي بین رشته است .نکته قابلتوجه در هار دو تصاویر
عدم توازن در رشد علمی در زمینهاي مختلف است (شکل .)2

تركیه

ایران
شکل  2تعداد و ارتباط مقاالت علمی منتشرشده در زمینههاي مختلف علمی در كشورهاي ایران و تركیه

بخش اول  -مجموعه سخنرانیهاي كنفرانس ملی نقش مطالعات میان رشتهاي در59  ...
بر اساس نتایج بهدستآمده میتوان گفت توسعه علمی در ایران نیاز به همگرایی بیشتر و ورود
علوم بینرشتهاي دارد .به این معنی كه در برخی رشتهها ي علمی با توجه به موقعیت خاص یا نیازهاي
مقطعی ایجادشده امکانات مناسب پژوهشی فراهمشده و میزان انتشار مقاالت در آن زمینه خاص
افزایش قابلتوجهی داشته است .الزم است دالیل افزایش انتشار مقاالت علمی در این زمینههاي موفق
بهعنوان الگویی مناسب بهدقت بررسی شود .بعضی از رشتهها تراكم و شعاع دایرهها نسبتاً كم است كه
نشاندهنده آمار كم انتشارات علمی و مطالعه پراكنده در آن زمینهها است.
در زمینههاي علوم زیستی ،كشاورزي و پزشکی (رنگهاي سبز و قرمز) با توجه به تراكم كم نقاط
رنگی گسترش زمینهها ي جدید تحقیقاتی ضروري است .تراكم كم نقاط نشان میدهد كه تمام
زمینههاي مطالعاتی در آن رشتهها در تحقیقات انجامگرفته پوشش داده نشده است .از طرفی دیگر
آمیختگی كمتر بین علوم پزشکی و علوم زیستی در این مطالعه مشهود است كه نیاز به افزایش
ارتباطات علمی بین پژوهشگران این دو قلمرو در كشور را ضروري مینماید .در این راستا الزم است
پروژههاي بینرشتهاي در زمینه زیست-پزشکی بیشتر تعریف و مطالعه شود .البته مطالعات علمی در
زمینههاي علوم اجتماعی و علوم انسانی میباید توسعه یابد .علوم انسانی و علوم اجتماعی و هنر در
ایران سابقه طوالنی دارد .ایران بهعنوان یك كشور كهن شایسته است علوم گذشته خود را به زبان
امروز جامعه بشري ترسیم نماید تا قابل درک براي همگان باشد .مطمئناً علوم و ادبیات و هنر ایران در
جهان مت جلی خواهد شد و بدون شك از آن الگوبرداري جهانی خواهد شد .این پیشنهاد برازنده نام
ایران به عنوان یك كشور كهن است .نکته مهم دیگر كه باید موردتوجه قرار گیرد پراكندگی كم نقاط و
در هم تنیدگی بین زمینههاي مطالعاتی است .این بدین معنی است كه مطالعات بینرشتهاي نیاز به
توجه بیشتري دارند .با توجه به اهمیت همگرایی علوم براي تولید و گسترش فناوريهاي سودمند
جدید الزم است همکاريهاي علمی بیشازپیش افزایش یابد.
نتایج مربوط به دو كشور آمریکا و آلمان بهعنوان نمونههایی با توسعه بینرشتهاي علمی در شکل 3
آورده شده است .نکته بارز در زمینه كشور آمریکا عالوه بر تعداد بسیار باالي مقاالت علمی در
زمینه هاي مختلف وجود توازن نسبی در رشد علمی است .تعداد باالیی اسناد علمی در زمینههاي
مختلف پزشکی از مؤسسات علمی این كشور منتشرشده است .این در حالی است كه كشور آلمان در
تمامی زمینههاي پزشکی رشد متوازنی نداشته است .این اختالف ،در زمینههاي داروسازي و پرستاري
مشهود است .نکته مهم در مورد روند مطالعات در كشور آمریکا در زمینه علوم روانشناسی و هنر است،
همانطور كه در تصویر مربوط مشاهده میشود تعداد انتشارات باالیی در زمینههاي اشارهشده دیده
می شود .در هر دو كشور درهم تنیدگی زیادي در زمینههاي علوم زیستی (رنگ سبز) و علوم پزشکی
(رنگ قرمز) مشاهده میشود.
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آلمان

آمریکا

شکل  3تعداد و ارتباط مقاالت علمی منتشرشده در زمینههاي مختلف علمی در كشورهاي آمریکا و آلمان

در شکل تعداد و ارتباط مقاالت منتشرشده در زمینههاي علوم پزشکی و علوم زیستی در ایران را
نشان میدهد كه ارتباط نزدیکی با سطح سالمت مردم جامعه دارند با دقت بیشتري موردبررسی
قرارگرفته است .همانطور كه در تصویر مشاهده میشود بسیاري از مقاالت كه در زمینه علوم پزشکی
دستهبنديشدهاند از زمینههاي مختلف علوم مواد ،علوم زیستی ،كشاورزي و محیطزیست منتشرشده
است .بهعبارتیدیگر میتوان گفت انتشار مقاالت علمی همگرا با زمینههاي فوق توسط محققان حوزه
پزشکی چندان زیاد نبوده است .با استناد به این دادهها میتوان گفت الزم است در زمینه علوم پزشکی به
پژوهشهاي پایه اهمیت بیشتري داده شود و دانشجویان و محققان پزشکی در این مسیر هدایت شوند.
ایران :علوم زیستی

ایران :علوم پزشکی

شکل  4تعداد و ارتباط مقاالت علمی منتشرشده در زمینههاي علوم زیستی و علوم پزشکی در ایران

بخش اول  -مجموعه سخنرانیهاي كنفرانس ملی نقش مطالعات میان رشتهاي در61  ...
رویکرد این مقاله پرداختن به تفکر همگرایی علوم است كه میباید در بین پژوهشگران ایرانی و
مسئوالن ذيربط كشور شکل گیرد .البته این موضوع بدین معنی نیست كه علوم تخصصی كمرنگ شود
بلکه میباید تقویت شود .این پیشنهاد بدین معنی است كه پژوهشگران یكرشته با سایر رشتهها همگرا
شوند و از علوم آن ها براي درک بهتر علم تخصصی خود استفاده نماید .با درک علوم بینرشتهاي
میتوان طرح نامه (پروپوزال) جامعتري تعریف نمود تا كار تخصصی روي آن صورت پذیرد .اصل یك
تحقیق ،پرسش آن است كه میباید ا ز كون و هستی آن پرسش را الگوبرداري نمود لذا نیاز به درک
علوم فراگیر و بینرشتهاي میباشد.
 -5پیشنهادات
همگرایی علوم درواقع رهیافت جدیدي براي حل سؤاالت پیچیده علمی است ،در سالهاي اخیر
این رهیافت در قلمرو زیست پزشکی نمود بیشتري یافته است اما فقط محدود به این زمینه نیست بلکه
در رشتهها و زمینههاي مختلفی شکل میگیرد [ .]10این مسئله درواقع راه را براي ایجاد فرصتهاي
جدید براي انجام پروژه هاي بزرگ علمی و حل مسائل اساسی موجود بازخواهد كرد .با توجه به
دادههاي بهدستآمده در مورد روند تحقیقات در ایران و نگاه به این روند یك سري راهكارها در جهت
پیشرفت همهجانبه و پایدار ضروري به نظر میرسد كه به شرح زیر پیشنهاد میشود:
 .1مركز راهبردي فناوريهاي همگرا در ایران با عنوان  NBICفعالیت خود را در جهت افزایش
همکاري و همگرایی علوم در زمینههاي مختلف در دانشگاه تهران آغازشده است .لذا نیاز است این
ساختار مهم ملی موردحمایت پژوهشگران و مؤسسات علمی داخل و خارج كشور قرار گیرد .فناوريهاي
همگرا به مجموعه چهار فناوري اطالعات ،علوم زیستی ،علوم شناختی و علوم نانو گفته میشود كه در
همافزایی و یکپارچگی باهم قادرند ،به نیازهایی از آدمی پاسخگویند كه تاكنون فناوريهاي دیگر قادر
به آن نبودهاند .این قابلیت بیبدیل فنآوريهاي همگرا ،نتیجه ویژگیهاي ممتاز این فنآوريها و
قابلیت همگرایی آنها است .درصورتیكه تركیب مناسبی از گرایشهاي علمی مرتبط كنار یکدیگر قرار
گیرد درنتیجه آن شناخت و معرفتی جدید حاصل خواهد شد كه میتواند منجر به فنآوري سودمند
شود.
 .2دانشجویان بهعنوان اركان اصلی فعالیتهاي علمی ،آموزشی و پژوهشی الزم است با استادان
برجسته با دانش میانرشته اي پیوند داشته باشند تا با نگرشی چندبعدي و میانرشتهاي روند تحقیقات
خود را پیش ببرند.
پیشنهاد میگردد در خوابگاهها دانشجویان هماتاقها از رشتههاي متفاوت باشند تا با مباحثاتی كه
باهم دارند آگاهی و همکاريهاي بینرشتهاي داشته باشند.
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 .3امروزه نزدیك به بیش از نیمی از گسترش مرزهاي علم در حوزه علوم زیستی است .لذا این علوم
نو میبایست پیوند بیشتري با سایر رشتهها داشته و در عموم رشتهها نفوذ یابد همانطور كه در
كشورهاي پیشرفته علمی نفوذ یافته است.
 .4استفاده از فناوري هاي جدید در دنیاي مجازي امکان ارتباط سریع و مؤثر افراد را در سراسر
جهان فراهم كرده است .گسترش برگزاري همایشهاي علمی بهصورت مجازي ( )Webinarموجب
خواهد شد تا پژوهشگران جوان از آخرین دستاوردهاي علمی در سراسر جهان آگاه شوند .در این راستا
مركز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیك دانشگاه تهران بهزودي سخنرانیهاي ویژه بینرشتهاي مانند
سخنرانیهاي ) (TEDرا در محل این مركز بهصورت حضوري و مجازي در بستر شبکه وب پخش
خواهد كرد.
 .5راهاندازي امکان اطالعرسانی جلسات دفاع از پایاننامههاي تحصیالت تکمیلی در دانشگاه تهران
و سایر دانشگاهها بهصورت خبرخوان این اجازه را به دانشجویان خواهد داد تا زمینههاي موردعالقه خود
در رشتههاي مختلف را انتخاب كرده و در جلسات دفاع مربوط شركت كنند .این اتفاق میتواند
زمینهساز آغاز همکاريهاي بینرشتهاي باشد .اگر این پیشنهاد در دانشگاه تهران عملیاتی شود در زمان
كوتاه در دانشگاههاي دیگر الگوبرداري خواهد شد.
 .6بسیاري از مسائل بزرگی كه بشر با آن روبهرو است در حوزه سالمت و افزایش كیفیت زندگی
است .راهاندازي مراكز ) Translational Medicine (TMبهعنوان دانشی همگرا در زمینه زیست-پزشکی
كمك خواهد كرد تا یافتههاي سایر علوم در حیطه پزشکی كاربرد پیدا كند .پیشنهاد میگردد مراكز
 TMدر كشور تشکیل شود و بهصورت شبکهاي با سایر مؤسسات علمی پیوند داشته باشد .به كمك این
مراكز یافتههاي علوم دیگر بهخصوص علوم زیستی بهسرعت در خدمت سالمت و جامعه قرار خواهد
گرفت [.]11
سپاس
این مقاله به سفارش دبیرخانه همایش ملی نقش مطالعات میانرشتهاي در توسعه علمی و
كارآفرینی كشور نگارش شده است .ای ن مقاله در این همایش كه در دانشگاه تهران برگزار شد بهصورت
سخنرانی ارائه شد .از برگزاركنندگان این همایش سپاسگزاري میشود.
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انفورماتیک سالمت
دکتر مهرشاد مختاریان
عضو هیئتعلمی دانشکده مجازي علوم پزشکی تهران
فوقلیسانس و دكتراي من در رشته انفورماتیك پزشکی است كه بهعنوان یك میانرشتهاي
محسوب می شود .سخنرانی من به ترتیب در عناوینی مانند مقدمه ،تعریف ،تاریخچه و ...دستهبنديشده
است .پسازاین مباحث به برنامهریزيهاي دانشگاههاي مختلف و درسهایی كه در این حوزه داده
میشود ،میپردازم .با توجه به نگاهها و دیدگاههایی كه دنیا به میانرشتهاي دارد ،بنابراین میتوان از
برنامههاي درسی استفاده كرد .درنهایت هم یك نتیجهگیري خواهم داشت.
نکتهاي كه در خصوص میانرشتهاي وجود دارد این است كه در همه میانرشتهاي ها ما به دنبال
تركیب چند رشته آكادمیك هستیم و من فکر میكنم این موضوع ،یك مسئله كامالً مشخصی است.
بهطوريكه سعی می كنیم چندین رشته و حوزه را تحت یك عنوان با یکدیگر تركیب كنیم و آن را به
دنیاي واقعی نزدیكتر كنیم .چیزي كه نیاز به میانرشتهاي ها را ایجاد كرده ،همان مرزهایی است كه
بشر بهصورت قراردادي بین علوم مختلف ایجاد كرده است .ازاینرو با تركیب علوم مختلف با یکدیگر
می خواهیم فاصله بین دنیاي تئوریك و واقعی را كم كنیم .براي تعریف این رشته ،تعریف كتابخانه ملی
آمریکا مدنظر است .عمالً در حوزه پزشکی بحث پاپ مت مطرح است .بسیاري از استانداردها و
رمزگذاريها در حوزه پزشکی توسط كتابخانه ملی ایجادشده است .تعریفی در خصوص میانرشتهاي
توسط این كتابخانه آورده شده است كه در آن نکاتی وجود دارد .بر اساس این تعریف ،میانرشتهاي بر
دیزاین ،دِوِلوپمنت ،اَداپشن ،اپلیکیشن ،آپ ایتی اینو ویشن تمركز كرده است.
این حوزه هلسینگ فورماتیکز را به این شکل تعریف میكند .همچنین این حوزه با منابع ،وسایل و
روشها كار خواهد داشت .چون در این حوزه تأكید روي اطالعات و دادهها است ،بنابراین به دنبال آن
هستیم تا با استفاده از ابزارها و روشهاي مختلف این موارد را بهینهسازي كنیم .تاریخچه این رشته به
خاطر اهمیت حوزه سالمت است .بهطوريكه بشر سعی میكند با استفاده از تکنولوژيها و امور
مختلف ،از آنها براي ارتقاء كیفیت زندگی خویش استفاده كند .همانطور كه میدانید سالمت ،ارتقاء
كیفیت انسان است .بهطوريكه سوشواكونومی ،پس از سال  2000تمركزش را بر روي بیماريهاي
روانی گذاشته است .قبل از سال  2000بیشتر بحثهاي اپیدمیك مطرح بود پس از سال  2000به
سمت بیماريهاي واگیردار و اپیدمیك حركت كردیم؛ یعنی برخی مواقع در مباحث سالمت ،مسائل
اقتصادي هم جاي میگیرد .پس از جنگ جهانی دوم كه تکنولوژي پیشرفت كرد ،بحث استفاده از
كامپیوتر در حوزه سالمت مطرح شد.
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در سال  1960كشورهایی مثل فرانسه ،آلمان ،بلژیك ،هلند و كشورهاي اروپایی در این زمینه
پیشگام شدند .پس ازاین كشورها ،كشورهایی مانند لهستان و آمریکا سردمدار تحقیق در این حوزه
شدند .از همان اوایل به این رشته خیلی جدي پرداخته شد ،رشتههاي تأسیس شد و تحقیقاتی صورت
گرفت .بهعنوانمثال در حوزه هوش مصنوعی از كاربردهاي میانرشتهاي استفاده شد .بیش از  50سال
گذشته انترنشنال مدیکال انفورماتیك اسوسیشن شکل گرفت كه بحثهاي تخصصی در بسیاري از
مجالت داشت .امروزه نیز باوجوداینکه  50سال از این رشته میگذرد اما هنوز اسامی آن در اینترنت
دیده میشود .گاهی این علوم با یکدیگر تناقض دارند و یا باعث سردرگمی میشوند .مهمترین مثال این
است كه بین واژه هلسینگ فورماتیك و مدیکال انفورماتیك مرز مشخصی وجود ندارد .من فهرستی از
واژههایی كه براي این رشته بهكاربرده شده است را آوردهام .بك سمت این علم ،مدیکال و هلس است و
سمت دیگرش انفورماتیك یا آي تی .انفور گرایش به این دارد كه انفورمیشن ساینس شود .برخی از
دانشگاهها این علم را به سمت اینفورمیشن تکنولوژي میبرند.
اگر بخواهیم مرزي نه چندان دقیق بگذاریم باید بگوییم ماهیتی مستقل از تجهیزات و كامپیوتر
دارد؛ اما تکنولوژي بیشتر به دنبال راهحل است تا به دنبال اصول علمی .مثالً در هندسه میگوییم
نیازي به اثبات نیست ولی در تکنولوژي ما به دنبال راهحل هستیم .راهحلی كه نسبت به راهحلهاي
موجود خوب باشد ،راهحل خوبی در نظر گرفته میشود .هرچند در آینده ممکن است این راهحل،
یكراه حل كهنه و قدیمی فرض شود.
در دهه  90كتابی با عنوان هن بکامدیکال انفورماتیك توسط ون بمل منتشر شد .نویسنده در این
كتاب به طریقی توانست چارچوب ورود مپ مدیکال اینفورماتیکز رو مشخص كند .هنوز این كتاب در
حوزههاي اینفور مدیکالیز تدریس میشود .در مقدمه كتاب ،تصویري وجود دارد كه از حوزه
اینفورمیشن بهعنوان كامپیوتر نامبرده میشود و در آن گفتهشده است كه كامپیوتر در شش الیه،
میتواند به بحثهاي پزشکی كمك كند .همچنین روي این شش الیه تأكید میشود .ایده این كتاب
این است كه هر چه از الیه پایین به سمت الیه باال حركت میكنیم از نقش كامپیوتر كاسته شده و به
نقش انسان افزوده میشود.
نام اولین الیه را ارتباطات میگذارد .چیزي كه قبالً به ذهن ما خطور نکرده بود .درواقع این الیه،
مبنی بر این است كه دیتا و اطالعات بدون ذخیرهسازي میتوانند جابهجا شوند .اساساً دادهها و
اطالعات حوزه سالمت باید از مرزهاي جغرافیایی ،مکانی و زمانی فراتر رود .حتی بسیاري از مباحثی كه
ممکن است افراد در مقطع فوقلیسانس در حوزه هلسینگ فورماتینگ و مدیکال فورماتیکز روبهرو
شوند در این رشته امکان مواجه با آنها وجود دارد.
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ج الب است دانشجویانی كه در این حوزه هستند خیلی بیش از دانشجویان آي تی با ایکس ملور،
رست و پروتکلهاي ارتباطی تعامل دارند .بعدازآن وارد مرحله ذخیرهسازي اطالعات شده و سپس
پروسه سینگ اَند اوتومیشن شروع میشود؛ یعنی در یك سیستم سالمت مثل سیستم بیمارستان،
فرایندهاي بیماري را اتوماتیك میكنیم؛ اما دیتا و اطالعاتی كه در این فرایند جابهجا میشود اطالعات
بالینی و سالمتی است .پسازآن وارد دیاگنوسودسیژن میشویم كه مانند سیستمهاي هوشمند و سی
دي اس اس در اینجا قرار بگیرند و پسازآن به دنبال درمان هستیم؛ یعنی كامپیوتر به كمك درمان
میآید و نه تشخیص .بهعنوانمثال سیستمهایی تزریق دارو و تایمر آن را كنترل میكنند .در حوزههاي
مختلف این بحث مطرح میشود .از پرستاري گرفته تا بحثهاي بالینی ،دندانپزشکی ،داروخانه ،سالمت
عمومی ،طب كار ،فیزیوتراپی و بخشهاي مختلف .حتی در آلترناتیومدیسین این بحثها وارد میشوند.
همچنین در این حوزه خصوصیاتی تعریف میشود.
اینکه میانرشتهاي میخواهد راهاندازي شود بستگی به این دارد كه یك دانشگاه از آنچه
بكگراندي دارد .بهعنوانمثال یك دانشگاه علوم پزشکی و یا یك دانشگاه فنی هركدام ویژگیهاي
خاص خود را دارند .امروزه بسیاري فکر میكنند كه مدیکال انفورماتیك آي تی و پزشکی میشود.
واحدهاي این رشتهها هر یك تدریس میشود و من بهعنوان عضو هیئتعلمی هر یك از آنها را در
پزشکی تدریس میكنم.
این موارد ،مجموعه اي از برنامه درسی است كه (روي تصویر) در بسیاري از جاها از آن استفاده
می شود .پس از پنجاه سال هر یك از این علوم با حوزه پزشکی تركیب شدند و علم جدیدي ساخته
شد .اگر امروزه شما یك پزشك و یك مهندس كامپیوتر را كنار هم بگذارید مدیکال اینفوماتیك نامیده
نمیشود .دانش جدیدي در این حوزه ساختهشده كه نه صرفاً آي تی است و نه مدیکال .نهفقط پزشکان
بر آن تخصص دارند و نه متخصصان حوزه آي تی .اشتباهی كه خیلی پیش میآید این است كه فکر
میكنیم یك مهندس كامپیوتر و یك پزشك هر دوبهیك نتیجه واحد میرسند .میانرشتهاي واقعاً به
این شکل نیست .در این رشته ،دانش ،راهحل و روش جدیدي ایجاد خواهد شد؛ بنابراین اگر ما تنها از
یك تیم واحد مثل كامپیوتریست یا علوم اجتماعی و یا حتی پزشکی كمك بگیریم به نتیجهاي
نخواهیم رسید .چون هر یك بهصورت تخصصی فعالیت میكنند و فعاالن هر یك مدعی خواهند شد
كسانی كه در یكرشته مهارت و شناخت الزم را ندارد حق ندارند در رشته دیگر سرک بکشند .بهزودي
اگر مراقب نباشیم حوزه مدیکال ایفورماتیك هم اینجوري میشود؛ یعنی نظامی به نام نظام مدیکال
اینفور ماتیکز خواهیم داشت؛ یعنی این رشته دیگر میانرشتهاي محسوب نخواهد شد.
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یادگیری الکترونیکی-یادگیری آینده
دکتر سید امید فاطمی
عضو هیئتعلمی پردیس دانشکدههاي فنی دانشگاه تهران
موضوعی كه میخواهم به آن بپردازم تا حدودي با صحبتهایی كه از صبح و بعدازظهر شد ،متفاوت
است .بحث یادگیري الکترونیکی را با توجه به بحثهایی كه در حوزه فضاي مجازي و فناوري اطالعات
شده ،میتوان فرارشتهاي و بینرشتهاي محسوب كرد.
در این جهان پیچیده ارتباطات و تعامالت نسبت به بیست سال پیش تفاوت كرده است .در همین
جهان پیچیده ما میفهمیم كه رسالت دانشگاه چیست؟ به كدام سمت میرود و توسعه علم و
كارآفرینی چیست؟
آقاي موسوي اشاره كردند كه واقعاً گوگل ،تحولی در بحث خرد جمعی ایجاد كرده است .در بحث
فرارشتهاي هم تحول غیرقابلتصوري به وجود آمده است .بهعنوانمثال در  ،elearningبحث یادگیري
الکترونیکی و در اموري نظیر اینترنت ،موبایل ،شبکههاي اجتماعی ،واقعیت افزوده ،واقعیت مجازي،
هوش مصنوعی ،زنجیره بلوكی ،اینترنت اشیاء اتفاقاتی افتاده كه شاهد آنها هستیم.
در اینجا با دو سؤال مواجه هستیم :یك :به نظر شما چه اتفاقی در این چند سال گذشته بیشترین
تأثیر را در یادگیري و بحث هاي مربوط به آكادمی داشته است؟ و دوم اینکه چه كسانی با این امر كه
اینترنت بیشترین تأثیر را در یادگیري داشته است؛ موافق هستند؟ موبایل چه طور؟ رسانههاي اجتماعی
چطور؟
بحث ما در خصوص رویکرد میانرشتهاي در آینده است .بحث دانشگاه آینده است .دانشگاه تهران و
همه دانشگاه هاي دیگر از قبیل وزارت علوم و وزارت بهداشت .همیشه در این بحثها چند نوع نگاه
میتوانیم داشته باشیم .فعالً میخواهیم كار را خوب جلو ببریم .ما یك افق یكساله داریم و میخواهیم
بدانیم در این یك سال چه اتفاقاتی قرار است بیفتد .سازمان ما به چه جهتی باید حركت كند؟ اگر
می خواهیم به این سمت برویم كه كمی رشد كنیم و كمی خودمان را از سازمانهاي دیگر باالتر بکشیم
باید یك افق یك تا سه ساله را ببینیم .باید ببینیم اوضاع چطور است و چه اتفاقاتی در حوزه كارآفرینی
میافتد؟ در توسعه علمی چه اتفاقاتی و در رشد علمی چطور؟ باید به آنها توجه كنیم.
من سعی میكنم تا حدودي به این بحثها بپردازم كه آینده یادگیري چه میتواند باشد؟ روي این
موضوع میتوانیم مقداري صحبت كنیم .در خصوص یادگیري الکترونیکی كه فکر میكنم میدانید یك
بحث فرارشتهاي است یعنی حتی از میانرشتهاي هم باالتر است .ازیكطرف به علوم تربیتی و پداگوژي
ربط دارد و از طرف دیگر به بحث فناوري اطالعات؛ كه خود فناوري اطالعات را میگویند كه
میانرشتهاي و فرارشتهاي است .از طرف دیگر هم به بحثهاي شبکهسازي ،شبکههاي اجتماعی و
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جامعه شناسی ربط دارد .همه این موارد اموري هستند كه ما در بحث یادگیري الکترونیکی باید به آنها
توجه كنیم.
در بحثهاي پداگوژي ،یك تئوري یادگیري بنام كانسراتریسم ،سازاگرا داریم .در سازاگرایی استاد
یك نقش تسهیل گر دارد .نقشی كه باید اطالعات را بدهد كه دوستان هم فرمودند كه دیگر بحث،
بحث اطالعات نیست ،بحث دانش ،بحث معرفت و ...نیست .نقش استاد دیگر تسهیلكنندگی است.
استاد كسی است كه درس خود را برمبناي واقعیات روز آپدیت میكند و دانشجویان را درگیر
عملیات روزانه و واقعی خود میكند .استاد نقش دهنده اطالعات نیست ،نقش مدیر اطالعات و ناخداي
دانش براي رشد و جهت دادن حركت دانشجوها و یادگیرندگان است .استاد یك عضوي از این اجتماع
یادگیري است.
حال برویم سراغ دانشجویان .دانشجویان كه با موبایلهاي هوشمند دائماً به اینترنت وصل هستند؛ و
از این طریق به اطالعات دسترسی دارند .اولازهمه سراغ گوگل میروند و بعد سخنان شمارا گوش
میدهند؛ و خیلی هم به شما گوش نمیدهند .خودشان به دنبال اطالعات هستند و دوست دارند تا
خودشان یاد بگیرند.
دانشجویان وقت زیادي در شبکهها میگذرانند و دانششان همسطحی شده است؛ یعنی سراغ دانش
عمیق نمیروند .آنها دوست دارند سریعتر اطالعات را بیایند و اگر عالقهاي داشتند باز به سراغ
اطالعات دیگر می روند .بحث هایپرلینك و لینك دیتا و ...همه براي خود دنیایی دارند .از طرفی با
هركسی هم ارتباط برقرار میكنند و این خیلی خطرناک است و این احتمال دارد باعث شود كه آنها
نتوانند تفکر انتقادي خود را داشته باشند .معموالً وقتی سر كالس در حال درس دادن هستیم متوجه
می شویم كه دانشجویان در حال چت هستند یا فیلمی را نگاه میكنند .باالخره هركدام به نحوي خود
را مشغول اینترنت و موبایل میكنند .خب اینیك طرف قضیه بود و طرف دوم مربوط به فناوري و
اطالعرسانی است .اینکه همهچیز بهصورت وب باشد یا لینك داشته باش .هرچند در اینجا مطرح كردیم
كه بحث ،بحث شبکههاي اجتماعی و بحث تولید اطالعات است و تنها بحث اطالعرسانی نیست .بعد
بحث وب  3آمد .بحثهاي سمنتیك آمد .بحثها معناي تازه به اطالعات دادند و آنها ماشینی شدند
واالن همنسل  4آمده كه درواقع بحث تعامل و همبستگی بین ماشین و انسان است.
بحث اكنون بحث اینترنت آوتیز است ،بحث ارتباط ماشین و آدم است .بحث هوش ماشین است كه
ماشین در كنار انسان فعالیت میكند .این موارد ازیكطرف و از طرف دیگر رشد فناوري .به هر یك از
این موارد نگاه كنید افقهایی دارد مثل افق یكساله ،سهساله و دهساله .در تمام این موارد میتوانیم به
جلو برویم .مقاله دیگري در مورد چهارمین انقالب صنعتی است .سومین بحث انقالب صنعتی ،بحث
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عصر اطالعات بود؛ یعنی بعد از انقالب بخار و ماشین ،بحث اطالعات بود .اآلن دوباره در چهارمین بحث
موج صنعتی به سراغ تعامل ماشین ،انسان و هوش رفتیم.
یعنی اآلن هوش مصنوعی بهعنوان چهارمین حوزه هست .در بحث فرارشتهاي و میانرشتهاي تعامل
شدید انسان و ماشین ،خود باعث می شود كه ما بیشتر به این سمت برویم كه مغز انسان صد میلیارد
نورون دارد .این صد میلیون نورون هركدامشان هزارتا كانکشن دارد ،در هر كانکشن دویست عملیات در
هر ثانیه انجام میشود .شما این سه عدد را درهم ضرب كنید ،بیست میلیارد عملیات در ثانیه توسط
مغز ،توسط شبکه عصبی مغز می شود .اگر ما هركدام از این عملیات را درواقع به یك فلوتینگ اپریشنی
تبدیل كنیم ،بیست پتافالوس به دست میآید .سوپركامپیوتري كه در سال  97داشتیم بزرگترین
سوپركامپیوترهاي دنیا بود.
در نوامبر  97سان وي كه چینیها ساختند ،قدرتش  93پتافالوس بود .در سال  ،2018آي بی ام
سامیت رو داد كه درواقع نسل چهارم ال سی افشه .این  122پتافالوس عملیات داشت یعنی از مغز
ازنظر تعداد باال میرویم و عملیاتی كه در این زمینه صورت میگیرد نشان میدهد كه در بعضی مواقع
از انسانها باالتر میرود.
فردي مترسی را ساخته است كه در آن حدود سی یا چهل نقطه را سنسور گذاشتند .موقع خواب
این دائم در طول شبانهروز سنس میكند .شما روي كدام دنده وقتی خوابیدي راحتتر بودي ،كجاي
تخت میخوابی ،اصالً چه ساعتهایی از شب را خوابی ،چه ساعتهایی را چهكار میكنی .تا سال 2025
همهچیز به هم وصل می شوند .صد بیلیون دستگاه خواهیم داشت كه اطالعات را جذب و تولید
میكنند و یك تریلیون حسگر ،سنسورهایی كه تولید میكنند 40 .تا  80درصد كارها ماشینی میشود.
واقعاً پیشبینیها این هست كه بهجایی میرسد كه ساخت یك چیپ كامپیوتري ارزانتر از ساخت
كاغذ خواهد شد.
وقتی این اتفاق بیفتد ،تکنولوژي همهجاگیر میشود .همچنین ارزان هم هست .ازجمله توي كانتك
لینزاست ،كانتك لینزهایی كه دانشجویان میخرند .ما دیگر نباید توقع داشته باشیم تا دانشجو سر
امتحان موبایل دستش نباشد یا كتابش بسته باشد .اصالً این حرفها بیمعنا هستند.
تکنولوژي جدید گوگل ،بنام گوگل داپلس است .گوگل داپلس سه تکنولوژي جالب گوگل را كه
یکی از آن زبان فهمیدن است ،دیگري هوش مصنوعی و تشخیص زبان است .یکی دیگر نیز تکستو
اسپیچ است .این سه تکنولوژي را باهم تركیب كرده و احتماالً این فیلم را دیدند.
گوگل اسیستنس به یك رستوران زنگ میزند و با مسئول آن رستوران صحبت میكند .خب دنیا را
میبینید .من اآلن اگر به اینترنت بروم در بخش الیو استتس كه وضعیت زنده اینترنت است ،چهار
میلیارد و هفتادوپنج هزار نفر اینترنت یوزر در دنیاداریم.
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تعداد وي سایتهایی كه تاكنون ساختهشده است یك میلیارد و نهصد وبسایت است .ایمیلهایی
كه امروز ارسالشده  154میلیارد ایمیل بوده و گوگل سرچ هایی كه امروز انجامشده مثالً فالن عدد
است .آینده آزمایشگاههاي ما به این سمت خواهد رفت.
 -1نظرسنجی دوم:
سناریوي اول :به نظر شما با این توصیفاتی كه درباره تکنولوژي ،پداگوژي و یادگیرندمان كردم ،باید
گفت یادگیريها بهصورت انفرادي انجام میشود و یا بهصورت اجتماعی شکل میگیرد؟
سناریوي دوم :آیا در آینده یادگیريها دانشجو محور خواهد بود؟ دانشجو خودش حركت كند ،پیدا
كند یا استاد محور خواهد بود؟ كه استاد اطالعات را به دانشجو انتقال دهد.
سناریوي سوم :یادگیريهاي فعال كه دانشجو خودش باید فعالیت كند ،شکل خواهد گرفت و یا
یادگیري منفعل كه معموالً دانشجو مینشیند ،اطالعات به وي داده میشود؟
سناریوي چهارم :كالس دانشگاهی یکتا یك ساعت و نیم در آینده خواهد بود؟ آیا دانشجویان مصر
خواهند بود در كالس شركت كنند و به آن گوش دهند و یا مطالب كوتاه و مختصر و در حدود 10
دقیقه خواهد بود؟
سناریوي پنجم :مطالب به چندرسانهاي ،شبیهسازي ،انیمیشن و یا ویدیو باشد ،بیشتر به آن در
آینده توجه میشود و یا مطالب بهصورت بحث تکس بوک و تکست و همان متن غیرفعال و غیر ناطق؟
سناریوي ششم :آیا یادگیري خطی و مرتب باید باشد؟ یا یادگیري غیرخطی و منعطف به شخص؟
 -2جمعبندی:
من فکر میكنم آینده یادگیري چنین خصوصیاتی را دارد:
 دانشآموز در یادگیري یك جزیره منفك نیست .یادگیري اجتماعی است. یادگیري باید دانشجو محور باشد. یادگیري فعالیت محور اصل خواهد بود. محتواهاي كوتاه بین  8تا  14دقیقه. استفاده از چندرسانهاي و مخصوصاً ویدئو. حركت از یادگیري خطی به یادگیري انتخابی.اگر شما این موارد را نگاه كنید ،میبینید این موارد با یادگیري الکترونیکی قابل تحققتر هستند یا
با یادگیري سنتی و چهره به چهره؟ من نمیگویم با یادگیري چهره به چهره قابل تحقق نیست اما
بسیار سخت است؛ یعنی اگر شما بخواهید یادگیري فعاالنه را در درستان بهصورت حضوري بکار ببرید
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باید فوقش كالستان  3یا  4نفره باشد .ولی در یادگیري الکترونیکی چگونه میشود فعالیتها را جمع
كرد؟ دانشجویان بعد از هر محتوایی كامنت میگذارند .استاد بعد از هر كامنت دانشجو كامنت
میگذارد ،یادگیري آینده الکترونیکی است.
رسالت نظام دانشگاهی آینده:
زمان دادن اطالعات گذشته است.
زمان سخنرانی گذشته است.
بردن سطح یادگیري به سطوح باالتر.
ایجاد مهارتهاي عصر جدید (مهارتهاي هفتگانه :مدیریت دانش -تفکر نقادانه/حل مسئله-
مهارتهاي ارتباطی -كار تیمی و انعطاف در كار -مهارتهاي دیجیتالی – یادگیري مستقل -اخالق و
مسئولیتپذیري).
سؤال پردازي و ایجاد ارتباط ،دوستی و الگوي ایدهآل.

بخش اول  -مجموعه سخنرانیهاي كنفرانس ملی نقش مطالعات میان رشتهاي در73  ...
Interdisciplinary Global Studies: Promises and Challenges

پروفسور شولت
استاد دانشکده مطالعات جهانی دانشگاه گوتنبرگ سوئد
امروز میخواهم در مورد مطالعات بینرشتهاي جهانی صحبت كنم .با توجه به مضمون كلی همایش
شما در مورد مطالعات جهانی چالشها و نویدهاي مطالعات میانرشتهاي صحبت خواهم كرد .گفتههاي
من برداشتهایی هستند از مقالهاي كه در مجله آلمانی پروتوسوسیولوژي در سال  2016منتشرشده
است .این مجله در اینترنت در دسترس است و اگر میخواهید با جزئیات بیشتر با آراي من آشنا شوید
میتوانید
به آن مراجعه كنید.
در این سخنرانی به پنج نکته كلی میپردازم :اول ،در مورد نویدهاي نظریه جهانی صحبت خواهم
كرد و خواهم گفت كه هنوز آگاهی كامل در مورد این نویدها وجود ندارد .دوم ،خواهم گفت كه خوب
است اندیشه جهانی رویکردي را كه من «ترا -مقیاسی» (ترنساسکالر) میخوانم نسبت به فضاي زندگی
اجتماعی برگزیند .سوم ،خواهم گفت كه نظریه جهانی تالش میكند از متفکران جهانشمول
(اونیورسالیست) فاصله بگیرد
و به آنچه من رویکردهاي ترا-فرهنگی به دانش میخوانم ،نزدیك شود یعنی میخواهد از این باور
كه دنیا یك واحد یكدست است فاصله بگیرد و در عوض به دنیا بهعنوان محل بروز تکثر فرهنگی و
تفاوت نگاه كند كه باید در موردش به دید مثبت بحث كرد .چهارم اینكه نظریه جهانی همچنان شاهد
قرارگیري بسیاري از دانشها در حاشیه دانشهاي غالب است و نکته آخر ،نکته پنجم این است كه
مطالعات بینارشتهاي جهانی بهتر است كه زمینههاي هنجاري را براي زندگیهاي بهتر در دنیا تعیین
كند.
اینها پنج نکتههاي من هستند و سعی خواهم كرد با توضیحشان در مورد ایده بسیار چموش
بینارشتگی در مطالعات جهانی صحبت كنم.
طرفداران مطالعات جهانی پس از پیدایش آن در دهه نود میالدي ،مدام گفتهاند كه این رویکرد
پتانسیلهاي بسیاري براي مطالعات میانرشتهاي و ترارشتهاي دارد .یعنی با مطالعات جهانی میتوانیم
از تقسیمبنديهاي حاضر در دانشگاهها گذر كنیم.
تقسیمبنديهاي میان رشتههاي مختلف علوم اجتماعی ،علوم انسانی و حتی تقسیمبنديهاي میان
علوم طبیعی و علوم اجتماعی و اینکه مطالعات جهانی فرصتی است براي تقویت بینارشتگی و رفتن به
فراسوي رشتههاي سنتی؛ و درواقع در برخی موارد ،مطالعات جهانی دقیقاً همین كار را انجام داده
است ،این امکان را نشان داده است كه میتوان از رشتههاي منفرد گذر كرد.
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ما شاهدیم كه مطالعات جهانی یا پژوهشهاي جهانی در انسانشناسی ،مذهبشناسی ،جغرافیا،
تاریخ ،حقوق ،فلسفه و ادبیات در حال انجام شدن است .این نحله در گستره بسیاري از رشتهها انجام
میشود اما چیزي كه از چشممان افتاده است ،مطالعات جهانی بینارشتهاي است
پس باآنکه در بسیاري از رشتههاي منفرد به مطالعات جهانی بسیار اهمیت داده میشود ،كمتر
شاهد مطالعات جهانی بینارشتهاي هستیم
درحالیكه بسیاري از مسائل جهانی در عرصههاي میانرشتهاي مطرح میشوند مثالً مطالعات
رسانه ،مطالعات جنسیت ،مطالعات محیطزیست ،مطالعات بینالملل؛ اما یك زمینه تمام و كمال
میانرشتهاي براي مطالعات جهانی هنوز وجود ندارد.
ما در دانشگاهها كرسیهاي دانشگاهی زیادي براي مطالعات جهانی نداریم .ژورنالهاي زیادي در
این حوزه وجود ندارد كه بهطور اخص به این حوزه بپردازند .برنامههاي آموزشی زیادي هم در
دانشگاهها وجود ندارد كه بهطور كامل بتوان مطالعات جهانی ترا-رشتهاي محسوبشان كرد.
یك كنسرسیوم مخصوص مطالعات جهانی وجود دارد و چندین برنامه ابتکاري براي این رشته در
سراسر دنیا نیز هست؛ اما غالب این رشتهها ،متخصصانی از رشتههاي مختلف را كنار هم میآورند یعنی
جامعهشناس ،مردمشناس ،اقتصاددان ،دانشمند علوم سیاسی در یك دپارتمان مطالعات جهانی جمع
میشوند اما دپارتمانهایی كمی هستند كه اعضایش متخصص مطالعات جهانی باشند .پس نویدهایی
زیادي براي مطالعات جهانی چند -میان -ترارشتهاي وجود دارد اما هنوز راه زیادي براي رفتن باقی
است.
مسئله دومی كه میخواهم در مورد مطالعات جهانی بینارشتهاي و نویدها و چالشهایش مطرح
كنم تحت عنوان «گذر از جهانگرایی به میانمقیاسگرایی» قرار میگیرد .تعجبی ندارد كه مطالعات
جهانی بر امور جهانی ،عرصههاي جهانی ،فضاهاي جهانی ،جغرافیاي جهانی تأكید دارد .پسنیاز است
مسائل محیطزیستی جهانی ،ارتباطات جهانی ،بازار مالی جهانی و تهدیدهاي امنیتی جهانی  ...را
بررسی كنیم .پس امر جهانی ،فضایی است كه شایسته است در همین مقام موردمطالعه قرار گیرد.
مطالعات جهانی تا حدودي در واكنش به ملیگرایی روششناختی در مطالعات اجتماعی پدیدار شد
پس مردمشناسی ،جامعهشناسی ،جغرافی و ادبیات تطبیقی و غیره بهصورت سنتی بر فضاي ملی و
كشوري بهعنوان واحد تحلیل تمركز داشتهاند اما مطالعات جهانی این را رد كرد.
بسیاري از جنبههاي زندگی اجتماعی فراتر از واحد كشورها قرار دارند و امروز نیاز است براي
معنادهی به اقتصاد ،روانشناسی ،فرهنگ و بومشناسی و غیره به فضاي سیاره زمین بهعنوان یك كلیت
نگاه كنیم و این سخنی بسیار خوشیمن و بهجا بود.
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حاال بعد از بیست سال مطالعات جهانی كه اجازه داده است تا حدودي امور جهانی را مرجح بدانیم
و این كار مهمی بوده است اما همزمان این خطر وجود دارد كه ملیگرایی روششناختی را با جهانی
گرایی روششناختی جایگزین كنیم و از رویکردهایی كه متمركز بر امور ملی بودند و آنها را غالب
میدانستند به سمت رویکردهایی برویم كه بر امور جهانی متمركزند و درنتیجه اهمیت فضاهاي
منطقهاي ،ملی و محلی را فرو بکاهیم.
در همان دهه نود میالدي ،یکی از پیشگامان مطالعات جهانی رونالد رابرتسون ترویج كننده ایده
ملی-محلیگرایی بود .باور او این بود كه اصالً نمیتوان شرایط جهانی را بهصورت مجزا و ایزوله از
بروزهاي محلیشان بررسی كرد .پس شركتهاي جهانی ،شركتهایی كه در كل دنیا فعال هستند،
كاالهایی كه میفروشند و شیوههاي فروش خود را با شرایط محلی هر كشور منطبق میكنند و این
نکته بسیار مهمی بود .ممکن است كه تغییرات اقلیمی جهانی باشد ،اما معنایش این نیست كه تغییرات
اقلیمی همهجا بروز یکسان خواهد داشت .بروزهاي عینی تغییرات اقلیمی بستگی دارد به شرایط
منطقهاي و محلی هر مکان .پس ملی-محلیگرایی میگفت كه به امور جهانی بهعنوان اموري مجزا نگاه
نکنید
بلکه با كمك مطالعات بینارشتهاي جهانی ،پسزمینه و بستر را در درک امور جهانی دخیل كنید.
این خیلی خوب است و خیلی جالب است اما هنوز گرایش دارد كه امر جهانی را ترجیح بدهد گرایش
دارد كه بگوید اول به امر جهانی نگاه كنید و سپس بستر منطقهاي و محلی را هم داخل مسئله كنید.
جایگزین این رویکرد ،رویکردي است كه اسم زشتی دارد :ترا-مقیاسی .منظورم از این كلمه این است:
میتوانیم جغرافیاي مشکالت اجتماعی را بررسی كنیم بیآنکه هیچكدام از سطوح فضاي اجتماعی را بر
دیگري ترجیح دهیم .پس نمیگوییم كه یك امر در وهله اول جهانی است یا منطقهاي است یا ملی
است ،بلکه میگوییم كه باید یك مسئله اجتماعی را در سطحی ترا-مقیاسی دید .پس یك امر اجتماعی
را در سطوح جهانی ،ملی ،منطقهاي و محلی بررسی كنید نه اینکه آن را در سطوح مجزا در نظر بگیرید.
پس ما دیگر در مورد بازار مالی جهانی صحبت نمیكنیم ،بلکه در مورد بازار مالی صحبت میكنیم
و به این توجه میكنیم كه بازار مالی چطور جنبههاي مختلف جهانی ،ملی ،منطقهاي و محلی را به هم
پیوند میزند و همین در مورد مسائل بومشناختی ،اقتصادي ،سیاسی و غیره صدق میكند.
مثالً اگر بخواهیم بفهمیم چطور مسائل در دنیاي امروز اداره میشوند و فیصله پیدا میكنند ما باید
بهطوركلی به سازمانهاي قانونگذار فعال در سطح جهان ،در سطح منطقه ،در سطح كشور و در سطح
محل نگاه كنیم و ببینیم كه اینها چه تركیبی را باهم درست میكنند تا بتوانند یك مسئله را اداره
كنند .مثالً اینترنت را در نظر بگیرید .اینترنت از یكسو بهصورت جهانی اداره میشود .تحت كنترل
سازمانهایی مثل سازمان ملل و همچنین بسیاري از سازمانهاي خصوصی مثل آیکان .به همین شکل
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در سطح منطقهاي نیز سازمانهاي مهمی اینترنت را اداره میكنند .اتحادیه اروپا و اتحادیه آفریقا و
غیره .وقتی به مسئله كنترل محتوا میرسیم ،حکومتهاي ملی بسیار اهمیت دارند .پس بعد ملی اداره
اینترنت نیز بسیار مهم است و در بسیاري از موارد جنبههاي محلی نیز میتوانند اهمیت زیادي براي
اداره اینترنت پیدا كنند.
مثالً دولت ایالت تامیل نادو در هند عالقه زیادي به اداره اینترنت دارد فقط به خاطر خط تامیل
چون میخواهد مطمئن شود اینترنت با خط تامیل نیز در دسترس قرار میگیرد و نهفقط با خط التین
و هندي .به همین شکل قوانین مختلفی در ایالتهاي مختلف آمریکا مثل دالور و نوادا و غیره در مورد
شیوههاي استفاده از اینترنت وجود دارد.
بهطور خالصه ،اینترنت مثال خوبی است براي آنکه بفهمیم كه براي درک اینکه چطور این امر اداره
میشود باید رویکردي میانمقیاسی را اتخاذ كنیم .چطور تركیبی از سازمانهاي بینالمللی ،منطقهاي،
ملی و محلی اینترنت را اداره میكنند .اگر به هركدام از این سطوح بهصورت مجزا نگاه كنیم نمیتوانیم
بفهمیم كه اینترنت چطور كار میكند .خب ،گذر از توجه به یك سطح از زندگی اجتماعی به سطحی
میانمقیاسی از روابط اجتماعی چالشی است كه نهتنها در مطالعات جهانی بلکه در مطالعات اجتماعی
بهصورت كلی مطرح است و البته گامی است كه برداشتنش دشوار است.
چالش سوم ،گذر از نگاهی جهانشمول به اخالقیات میان فرهنگی است .مطالعات جهانی از سوي
بسیاري بهنوعی جهانشمولگرایی (اونیورسالیسم) تعبیر شده است نوعی جهانشمولگرایی غربی و
مدرن و به همین دلیل هدف جهانیسازي از نگاه این افراد گسترش یك سبك زندگی ،یك نظام ارزشی
خاص معرفیشده است .امري كه سبكِ بودن و فهمیدن و شدن غربی را به همه نقاط دنیا و همه
جوانب زندگی انسانی گسترش میدهد؛ اما میدانیم كه در واقعیت دنیاي جهانیسازيشده ما تا حد
زیادي تحت تأثیر تکثر فرهنگی و تفاوت فرهنگی قرار دارد و هیچ نشانهاي نیست كه بگوید روابط
عمیق و شدید جهانی خواهند توانست مردم همه دنیا را یكشکل كنند بلکه روابط جهانی موجب
پیدایش اشکال زندگی مختلف و تکثرهاي فرهنگی بیشتر میشود و آنها را در تماس نزدیكتر با
یکدیگر قرار میدهد و روابطشان را عمیقتر و شدیدتر میكنند و فاصلههاي فرهنگی كه ممکن بود در
دورههاي گذشته فرهنگهاي «مختلف» را از هم جدا كند.
آن فاصلهها امروزه تا حد زیادي ازمیانرفتهاند .به همین دلیل اهمیت پروراندن اخالقیات ،اخالقیات
سیاسی براي زندگی جمعی در یك دنیاي جهانی با كمك تکثرات و اختالفات فرهنگی بسیار زیاد است.
هنوز نیاز زیادي وجود دارد كه اخالقیات مناسب براي این تکثرات و اختالفات فرهنگی در سطح جهانی
پرورانده شوند.
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افرادي هستند كه به شیوهاي چند فرهنگی میگویند ما باید كاري كنیم كه اشکال مختلف زندگی
فرهنگی در فاصله و بهصورت مجزا از یکدگر وجود داشته باشند و فقط تا حد نیاز در حد تجارت و
مسائلی ازایندست باهم ارتباط داشته باشند و مردم باید به لحاظ فرهنگی از هم جدا بمانند و كسانی
هم هستند كه نگاهی بینافرهنگی دارند كه میگویند ما باید تکثر فرهنگی را غنیمت بشماریم و
همهچیز را باهم میان اشکال مختلف زندگی به اشتراک بگذاریم .این نگرش مثبت و خوشیمن است
ولی بسیاري از درگیريها و روابط قدرت میان مواضع فرهنگی را نادیده میگیرد.
جایگزینی كه میتوانیم براي اینها بیابیم یعنی جایگزینی براي جهانشمولگرایی غربی،
چندفرهنگگرایی و حتی میانفرهنگگرایی
چیزي است كه میتوان ترافرهنگگرایی نامید و منظورم از اخالقیات ترافرهنگی رویکردي است كه
تکثر فرهنگی را غنیمت میشمرد
ولی نسبت به رابطه قدرت میان دانشها و تجربیات زیستی هوشیار است.
منظورم این نیست كه مواضع فرهنگی میتوانند روابط میان و ترافرهنگی را با رعایت مساوات حل
كنند .انسان باید نسبت به سلسلهمراتب موجود میان دانشها آگاه باشد و راههایی را بیابد كه میان این
امور مختلف گفتگو برقرار كند تا آن روابط سلسلهمراتبیِ قراردادي قدرت را تحدید كند .خب این هدف
را میتوان عالوه بر احترام به تفاوتهاي فرهنگی با تواضع میسر ساخت با حس شگفتی و هوشیاري به
این امر كه چقدر دانش ما نسبت به دنیا كم است .حفظ ذهنی باز هنگام برخورد با تفاوتهاي فرهنگی،
گوش كردن به دیگران یا آنچه من گوش سپاري عمیق میخوانم كه یعنی فرد تمام تالشش را میكند،
حرف طرف مقابلش را بفهمد و با او ارتباط برقرار كند و ذهن باز ترافرهنگی براي كسانی كه طی
تعامالتشان با تکثر و تفاوت فرهنگی تغییر و تحول پیدا میكنند.
به نظرم میرسد كه این اصول ترافرهنگی یعنی هم استقبال از تکثر فرهنگی و هم تقابل میان
قدرت و تفاوت و توانایی و آمادگی به تغییر اینها اجزاي تشکیلدهنده الزم در هر سیاستگذاري
مناسب براي دنیایی جهانیشده هستند كه میتوانند ما را بهپیش ببرند اما ما به اروپامحوري و
جهانشمولگراییِ غربی عادت كردهایم كه باید در رابطه با جهانیسازي با آن دستوپنجه نرم كنیم و از
این گرایشهاي ریشهدار فاصله بگیریم و به سمت این جایگزین یعنی ترافرهنگگرایی حركت كنیم.
این چیزي نیست كه بتوان سریع و بدون دردسر به دستش آورد.
نکته چهارم من به نکته سومم مربوط است زیرا در مورد مواجهه با رابطه سلسلهمراتبی دانش در
مطالعات جهانی است .مطالعات جهانی بینارشتهاي به طرز چشمگیري اروپا محور هستند .اغلب كارهاي
این حوزه ،نشریات و پژوهشها در اروپاي شمالی و جهان آنگلوساكسون یعنی آمریکا ،كانادا و استرالیا
انجام میشود .زبان غالب انگلیسی است و این یعنی دانش این حوزه خیلی محدود است .بسیاري از
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دانشهاي جهانی مطرح نمیشوند .وقتی به ایده نگاه میكنیم دوست داریم مطالعات جهانی ،جهانیتر
شود و نهتنها شامل بخشهاي بیشتري از دنیا شود بلکه افراد از مواضع مختلف باهم كار كنند.
من چند سالی برنامهاي را اداره میكرد كه كمی با طمطراق نام «ساختن دموكراسی جهانی» را
رویش گذاشته بودیم .در آن برنامه سعی داشتیم دركمان از دموكراسی را در امور جهانی از طریق
گفتگو با افراد مستقر در مناطق مختلف دنیا برمبناي سنجههایی برابر افزایش دهیم.
یعنی ما همیشه تعداد افرادي برابر از آفریقا ،آمریکاي جنوبی ،آسیا ،اروپا ،روسیه و همینطور ایران
داشتیم .ایده ما این بود كه اگر افرادي را از نقاط مختلف جهان بیابیم و همینطور اگر بتوانیم تعداد
برابر زن و مرد داشته باشیم ،تعداد برابري جوان و پیر داشته باشیم.
تعداد برابري افراد متعلق به طبقههاي مختلف داشته باشیم آنگاه خواهیم توانست دانش برآمده از
مطالعات جهانی را در سطحی برابر میان افراد پراكنده كنیم و از اروپامحوري و محدودیت به مناطق
آنگلوساكسون مصون خواهیم ماند و خواهیم توانست مطالعات جهانی متفاوتی داشته باشیم؛ و این
چیزي بود كه در برنامه «ساختن دموكراسی جهانی» دیدیم .برخی از مشکالت مربوط به دموكراسی
جهانی زمانی حل میشوند
كه شما در مقابل سلسلهمراتب قدرت تولید دانش میایستید و دانشها ،نگرشها و بینشهاي
مختلفی به دستتان میرسد و مطالعات جهانی میتواند ما را بهخوبی به این نقطه برساند؛ اما منابع،
اقتصاد ،سیاست و چالشهاي موجود بر سر راه براي هدایت مطالعات جهانی به آن سمت بسیار زیادند.
سخنم را كوتاه میكنم و به نکته آخر میرسم ما میتوانیم از مطالعات جهانی بینارشتهاي بخواهیم
كه به لحاظ هنجار گذاري و سیاستگذاري فعالتر شود .منظورم این است كه دنیاي امروز با
چالشهاي عملی بسیار بزرگی روبهروست .تخریب محیطزیست ،خشونتهاي مسلحانه ،فقر ،قدرتهاي
ناپاسخگو ،تخریب فرهنگی و غیره
اینها مسائل بسیار جدياي هستند و به نظرم چندان منطقی نیست كه مطالعات جهانی در
موردشان سکوت كند.
اگر مطالعات جهانی متعهدتر شود و پژوهشگرانش با فعاالن سیاستگذاري ،حلقههاي تجاري،
فعاالن اجتماعی ،مهندسان و دانشمندان
وارد رابطه متعهدانه شوند .وقتی فعالیتهاي پژوهشی متعهدانه جدي وجود داشته باشد و وقتی
دانشگاهیان و فعاالن باهم براي حل مسائل همکاري كنند و یکدیگر را به جلو هل دهند به نظرم
میرسد خوب میشود كه پژوهشگران مطالعات جهانی با مسائل روزمره و مسائل سیاسی جاري درگیر
شوند .معناي حرفم این نیست كه نظریه محض را بهكل حذف كنیم ،نه .نظریه جایگاه خودش را دارد و
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مهم است اما مطالعات جهانی گاهی بیشازحد در آن حوزه میماند و آنقدري كه باید متعهد و درگیر
با مسائل میدانی و واقعی زندگی هرروزه نیست.
پنج چالش پیش روي مطالعات جهانی بینارشتهاي را با شما در میان گذاشتم .گفتم كه ما
میخواهیم مطالعات جهانی بهشکلی واقعیتر میانرشتهاي شود و گفتم كه خوب است كه مطالعات
جهانی كمی از جهانگراییاش كم كند و میانمقیاسیتر شود و جهانشمولیاش كاهش یابد و بیشتر
ترا-فرهنگی شود .همچنین پیشنهاد كردم كه مطالعات جهانی باید نسبت به سلسلهمراتب دانش
هوشیارتر شود و سعی كند فضاي بیشتري به دانشهاي برآمده از نقاط مختلف دنیا و جامعه اختصاص
دهد و سرانجام گفتم كه مطالعات جهانی میتواند با تعهد بیشتري وارد مسائل اضطراري دنیاي امروز
شود .اینها چالشهاي بزرگی هستند و بسیار دشوارند اما فکر میكنم ما باید همتی بلند داشته باشیم
و امیدواریم كه به لطف ابتکار عملهایی مثل همایش شما ،در درازمدت بتوانیم شرایط را تغییر دهیم.
متشکرم و براي ادامه همایش شما آرزوي موفقیت دارم.
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در کشورهای درحالتوسعه و توسعهیافته
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جایگاه رشته تربیتبدنی و علوم ورزشی از منظر بینرشتهای:
جایگاه فعلی ،ملزومات و موانع
دکتر رضا رجبی
عضو هیئت علمی گروه بهداشت و طب ورزشی
 -1مقدمه
تعریف واژه میانرشتهاي (میان رشتگی) كه براي اولین بار در سال  1920مطرح شد ] [1به نظر
آسان ولی در عمل و اجرا ،سخت و پیچیده به نظر میآید .از بین تعاریف متعددي كه براي این واژه
استفادهشده است شاید سادهترین آنها عبارت باشد از :تلفیق دانش؛ روش و تجارب دو یا چند حوزه
علمی و تخصصی براي شناخت و حل یك مسئله پیچیده یا مشکل چندوجهی ] .[2همچنین فعالیت
میانرشتهاي بهعنوان انتقال روشها ،بینشها ،ابزارها و فنون از یك یا چند رشته به رشتهاي دیگر و
ایجاد یكرشته جدید با اهداف معین و منابع مشترک با سایر رشتهها و حوزهها ،تلفیق دانش ،روش و
تجارب دو یا چند حوزه علمی و تخصصی براي شناخت و حل یك مسئله و معضل چندوجهی نیز
معرفیشده است ] .[3بنابراین ایجاد رشتههاي جدید بهخوديخود معنایی ندارد ،بلکه باهدف حل مسائل
پیچیده و چندبعدي صورت میگیرد ] .[5درنتیجه میتوان عنوان كرد كه فعالیت و پژوهش
میانرشتهاي بیشتر مسئله محور بوده و بهجاي اینکه بر یكرشته متکی باشد ،آزادانه از چندین رشته
علمی اصلی و فرعی براي بررسی همهجانبه مسئلهها و مشکالت پیچیدهتر بهره میگیرد.
آنچه مسلم است این است كه تحوالت مختلف دهههاي اخیر و نیز پیچیدگی مسائل ،مشکالت و
نیازهاي جوامع و از طرف دیگر انتظاري كه در راستاي ارائه خدمات اجتماعی و نوآوري و كارآفرینی
علمی از دانشگاهها وجود دارد ،توسعه ،گسترش و ایجاد فعالیتها و رشتههاي میا ن رشتهاي را به یك
ضرورت تعیینكننده در آموزش عالی در جهان تبدیل كرده است .به اعتقاد برخی ،مأموریت دانشگاههاي
امروزي پرداختن به مسائل پیش رو و پردازش پرسشهاي زمانه میدانند ] .[20لذا در طول قرن بیستم،
براي تحقق رسالتهاي اصلی دانشگاهها ،بهموازات گسترش و پیچیده شدن مسائل ،تخصصها و فنون،
نگرش فعالیتهاي بینرشتهاي در دانشگاههاي پیشرو آمریکا و اروپا در كنار سایر فعالیتهاي نوین،
موردپذیرش و توجه قرارگرفته است.
امروزه ،پس از گذشت حدود یك قرن ،به لحاظ نظري فعالیتهاي بینرشتهاي بهعنوان بخش مهمی
از فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی دانشگاههاي برتر جهان تبدیلشده است .نظام دانشگاهی در تعامل با
نظام اجتماعی و صنعتی ،به این نتیجه اساسی رسیده است كه دیگر قادر نیست مسائل متنوع و پیچیده
جامعه را با تمركز بر فعالیتهاي تكرشتهاي حل كند و رضایت ذینفعان آموزش عالی (دانشجویان،
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كارفرمایان ،صنعت ،خانوادهها ،جامعه و دولت( را تأمین نماید .بنابراین ،فضاي حاكم بر آموزش عالی
حکم میكند كه فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی بینرشتهاي بهعنوان یك راهبرد و نوآوري موردتوجه
سیاستگذاران ،برنامه ریزان و مجریان آموزش عالی و دانشگاهها قرار گیرد].[4
از طرف دیگر بر اساس ویژگیهاي دانشگاههاي نسل و سبك سوم ،از آنها بهعنوان مرجع اصلی
آموزش عالی ،انتظار است كه از رسالت سنتی خود خارجشده و به فعالیتهاي فناورانه و كارآفرینی علمی
با تأكید و تمركز بر فناوريهاي دانشبنیان و رقابتی ،بپردازند] .[21بر همین اساس ،یکی از مهمترین
الگوها و سبكهاي مترقی براي آموزش عالی در حال حاضر ،انجام فعالیتهاي میا ن رشتهاي باهدف
مسئله گشایی دانشبنیان ،نوآوري فناورانه و كارآفرینی علمی است] .[3همچنین اعتقاد بر این است كه
احتماالً برنامههاي معمول و مرسوم دانشگاهی اعم از آموزشی و پژوهشی در دانشگاههاي جهان ،دچار
بحران كارایی و اثربخشی شدهاند و برنامههاي درسی سنتی دیگر كارایی قبلی خود را ندارند و لذا
میتوان نتیجه گرفت كه بحران ساختاري و نهادي در آموزش عالی به وجود آمده و دیگر ساختارهاي
قدیمی دپارتمانی دانشگاهها كارآمدي قبلی را ندارند] .[6بااینوجود به نظر میرسد در آموزش عالی و
نظام دانشگاهی ایران ،شکلگیري و توسعه فعالیتها و رشتههاي دانشگاهی میانرشتهاي در عمل و اجرا
نسبت به اهداف و برنامههاي موردنظر ،توفیق چندانی نداشته است][3درنتیجه این مسئله نیاز به
كالبدشکافی دارد.
 -2وضعیت میانرشتهای ها در آموزش عالی جهان و ایران
مفهوم مطالعات میانرشتهاي در طول قرن بیستم در دانشگاههاي اروپا و امریکاي شمالی در مسیري
نزدیك به هم ظاهرشده است .واژه بینرشتهاي براي نخستین بار در دهه  1920در امریکا بکار برده شد
كه در آن ترویج و تشویق پژوهشهایی را معرفی میكند كه مشتمل بر بیش از یكرشته علمی باشد.
بااینوجود روند اجرایی آن فراز و نشیبهاي داشته بهویژه از دهههاي 1960و 1970بهعنوان نقطه
عطف براي آن یاد میشود ،ولی در دهه  1980روند میانرشتهاي شدن نوعی افول را تجربه كرده
است].[3
در چند دهه اخیر ،مجدداً گسترش و توسعه فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی میانرشتهاي
دستاوردها و نتایج مناسبی براي نظام آموزش عالی ،دانشگاهها ،صنعت و جامعه در كشورهاي توسعهیافته
بهویژه اروپا و آمریکاي شمالی داشته است .در امریکاى شمالى ،به میانرشتهاي توجهى خاص میشد
كه بیشتر بر مشکالت و چالشهاي آنها مرتبط بود .بااینحال ،به نظر میرسد كه سرعت تکوین
میانرشتهاي به رویکردهاي تخصصى واقعی خود نرسیده است ،ولى این حركت آغازشده و مانند یك
ضرورت در دانشگاههاي جهان در حال پیگیري و اجرا است].[6
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در ایران نیز بنا بر توصیه اساتید و محققان علوم انسانی و اجتماعی كشور براي توجه جدي به
مطالعات میانرشتهاي كمیتهاي به نام "میانرشتهايها "در سال  1385در پژوهشکده مطالعات فرهنگی
و اجتماعی (وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري) بهمنظور شناسایی نیازهاي جدید و متنوع دستگاههاي
اجرایی كشور و همکاري با استادان و پژوهشگران براي معرفی رشتههاي جدید دانشگاهی شکل گرفت .
این كمیته ابتدا به  100رشته میانرشتهاي ،بعدها به  229میانرشتهاي در  15حوزه مطالعاتی رسید .
مدتی بعد و در سال  1385در شوراي برنامهریزي آموزشی دانشگاه تهران نیز آئیننامهاي در این زمینه
تصویب شد كه رشتههاي بینرشتهاي را رشتهاي دانسته بود كه بیشترین مواد درسی آن در قلمرو
یكرشته و بقیه مواد آن از قلمرو یك یا دورشته دیگر انتخابشده باشد ،به نظر میرسد مهمترین اشکال
فعالیت مذكور غلبه نگاه آموزشی بوده است ].[1
در كشور ما نیز بنا بر سیستم كلی آموزش عالی و نظام دانشگاهی كشور ،انتظار تحول عمد ه اي در
رشد و توسعه فعالیتها و میانرشتهايهاي بومی وجود ندارد زیرا كه نظام دانشگاهی اغلب كشورهاي
درحالتوسعه و جهان اسالم ،تقلیدي از الگوهاي دانشگاهی غرب بوده و تا زمانی كه مفهوم و ایدهاي نظیر
ایجاد و توسعه رشتههاي جدید آموزشی یا موضوعات خاص پژوهشی ،در دانشگاههاي معتبر غربی بهطور
كامل ایجاد و مستقر نشده باشد ،انتظار نمیرود آن ایدهها و موضوعات در دانشگاههاي سایر كشورها
محقق و جاري شود].[3
شاید در خصوص عدم موفقیت رشتههاي میانرشتهاي در ایران بتوان به عدم موفقیت شوراي عالی
انقالب فرهنگی در تركیب علوم غربی با علوم اسالمی با راهکارهایی شبیه ایجاد میانرشتهاي براي
پاسخ به نیاز جامعه اسالمی ،عدم استقبال دانشگاهها در اجراي میانرشتهاي ها ( 229میانرشتهاي)،
عدم ارتباط مناسب بین دانشگاه و صنعت (جامعه) و نیز عدم توفیق دانشگاههاي كشور در فعالیتهاي
آموزشی ،پژوهشی و خدماتی مرتبط با میانرشتهاي ازاینرو ،میتوان نتیجه گرفت كه رشد و توسعه
میانرشتهايها در ایران ،چندان محسوس و قابلمشاهده نیست].[3
با توجه به موارد اشارهشده میتوان به این نتیجه رسد كه توسعه میانرشتهاي ها در دانشگاههاي
كشور نیازمند مداخله و اتخاذ تدابیر و راهبردهاي مؤثرتر میباشد و ازجمله آنها بازنگري در رشتههایی
است كه از طرف وزارت مربوطه اجرا ولی در عمل موفقیتآمیز نبودهاند.
 -3رشته تربیتبدنی و علوم ورزشی
یکی از رشتههاي دانشگاهی در سیستم آموزش عالی ایران و جهان رشته تربیتبدنی و علوم ورزشی
است .به خاطر اهمیت و حساسیت ،ورزش در حال حاضر بخش مهمی از دستور كار سازمانها و
نهادهاي بینالمللی و دولتها در سراسر جهان بشمار میرود و لذا اهمیت ورزش و علوم مرتبط باآنکه

بخش دوم  -مبانی ،مفاهیم ،تجربهها ،الگوها و روندهاي جدید توسعه میان رشتگی در 85  ...
بر افراد مختلف جامعه میتواند تأثیرگذار باشد را نمیتوان دستكم گرفت .بر همین اساس نظامهاي
آموزش عالی دنیا نیز به این امر توجه داشته و در اغلب دانشگاهها در سراسر دنیا این رشته بهعنوان
یكرشته پویا در حال اجرا است.
قدمت این رشته دانشگاهی در ایران به نیمقرن پیش برمیگردد كه اولین بار مدرسه عالی ورزش در
دانشگاه تربیتمعلم (خوارزمی) در سال  1351تأسیس شد .در دانشگاه تهران نیز در سال  1345گروه
تربیتبدنی در دانشکده علوم تربیتی تأسیس و به امر ساماندهی دروس عملی و نیز سپس به دانشکده
مستقل تربیتبدنی ارتقاء یافت .سپس بهمرور و بنا بر نیاز و اهمیت آن ،سایر دانشگاهها نیز اقدام به
تأسیس و راهاندازي گروهها و یا دانشکدههاي تربیتبدنی و علوم ورزشی بهصورت مستقل نمودند .رشته
علوم ورزشی بهعنوان یكرشته بینرشتهاي در بسیاري از دانشگاههاي مطرح جهان با توجه به
كاركردهاي مهم اجتماعی و بهداشتی از جایگاه ویژهاي برخوردار میباشد .دامنه فعالیت و كارایی رشته
علوم ورزشی در امر آموزشوپرورش و بهداشت فردي و اجتماعی بسیار وسیع و گسترده است بهگونهاي
كه اكثر گروههاي سنی را ،از پیش از تولد تا دوره كهولت در برمیگیرد .عالوه بر این ترتیب بدنی و
علوم ورزشی بهعنوان یك عامل پیشگیرنده از بروز برخی از ناراحتیها و عوارض جسمی و روحی نیز
موردتوجه بوده و ثابتشده است كه از پیشروي پارهاي از امراض مانند بیماري قند و نارسائیهاي قبلی
– عروقی جلوگیري به عمل میاورد .با توجه به اینکه هدف نهایی رشته علوم ورزشی رشد و توسعه
همهجانبه انسان و جوامع در ابعاد مختلف اجتماعی ،اقتصادي ،روانشناختی و جسمانی است؛ بنابراین
از علوم مختلف از رشتههایی چون علوم پایه ،جامعهشناسی ،اقتصاد ،مدیریت ،روانشناسی و علوم
مرتبط با تندرستی نیز استفاده میكند.
در حال حاضر گروهها و دانشکدههاي تربیتبدنی كشور در چند رشته اصلی ازجمله :مدیریت
ورزشی ،فیزیولوژي ورزشی ،رشد و تکامل حركتی؛ آسیبشناسی و حركات اصالحی-معلولین و اخیراً
نیز در رشتههاي بیومکانیك ورزشی ،روانشناسی ورزشی و  ...به فعالیت مشغول میباشند .برخی از
دروس اغلب گرایشها در دانشکدههاي تربیتبدنی شامل :آناتومی ،بیوشیمی ،آمار و روش تحقیق،
بیومکانیك ،تجزیهوتحلیل حركت ،فیزیولوژي ،روانشناسی ،جامعهشناسی ،بهداشت و طب ورزشی ،رشد
و تکامل حركتی ،عصبشناسی ،آنتروپومتري ،ورزش معلولین و افراد ویژه ،مهندسی ورزشی ،تغذیه،
كمكهاي اولیه ،كینزیوپاتو ،تمرین درمانی و ...میباشد كه از علوم و رشتههاي غیر تربیتبدنی ازجمله
پزشکی ،فنی ،روانشناسی ،علوم تربیتی ،ریاضی ،بیوشیمی ،كامپیوتر ،مهندسی و نیز رشتههاي
بینرشتهاي جدیدتر ازجمله حقوق ورزشی ،اقتصاد ورزش ،كارآفرینی ورزشی ،معماري اماكن ورزشی و
 ...نیز از تخصصها و رشتههاي ح قوق ،معماري ،اقتصاد ،مدیریت ،كارآفرینی و  ...نیز بهاندازه نسبتاً زیاد
استفاده میكند.
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در جدول زیر برخی از گرایشهاي تربیتبدنی و نیز منابعی كه از آن تغذیه میشوند (با تعدیل)
آورده شده است].[8
گرایشهای اختصاصی در علوم ورزشی

منابع تغذیه از سایر علوم

فیزیولوژي ورزش ،علم تمرین ،تغذیه ورزش

بیوشیمی ،تغذیه ،فیزیولوژي و پزشکی

بیومکانیك ورزشی

حركتشناسی ،فیزیك ،مکانیك ،آناتومی ،آنتروپومتري ،ریاضیات و آمار

مدیریت ورزشی

مدیریت ،روانشناسی تربیتی

مبانی و فلسفه تربیت

بدنی فلسفه ،فلسفه علم ،معرفت ،اخالق ،تعلیم و تربیت

روانشناسی ورزشی

روانشناسی ،روانپزشکی

یادگیري حركتی ،رشد و تکامل حركتی

روانشناسی ،روانپزشکی ،فیزیولوژي و آناتومی ،عصبشناسی و غیره

جامعهشناسی ورزشی

فلسفه و جامعهشناسی

حركات اصالحی -آسیبشناسی ورزشی

بهداشت ،آناتومی ،فیزیولوژي و پاتوفیزیولوژي ،توانبخشی و ارگونومی،

در تصویر زیر اجزا تشکیلدهنده رشته علوم ورزشی كه با ادغام و تعامل خدمات مناسبی به افراد
جامعه ارائه میكنند معرفیشده است ].[9

بخش دوم  -مبانی ،مفاهیم ،تجربهها ،الگوها و روندهاي جدید توسعه میان رشتگی در 87  ...
همانگونه كه استنباط میشود گستره فعالیت و اثربخشی تربیتبدنی و علوم ورزشی از امر
آموزشوپرورش گرفته تا ارتقاء سطح سالمت فردي و اجتماعی و كیفیت زندگی ،كاهش هزینههاي
درمان و  ...بسیار وسیع و گسترده است .درنتیجه میتوان با اطمینان باال اذعان كرد كه تربیتبدنی
ماهیتی میانرشتهاي دارد كه از علوم مختلف براي دستیابی به اهداف گوناگون و حل مشکل چندبعدي
استفاده میكند  .به همین خاطر برخی اعتقاددارند كه بحث و مطالعه كامل در خصوص موضوع
گستردهاي به نام تربیتبدنی و علوم ورزشی به لحاظ وسعت و تنوع حوزهها و ابزارها كار بسیار دشواري
است ] .[10در این رابطه حتی برخی از متخصصین اعتقاددارند كه از رشته تربیتبدنی و علوم ورزشی
تاكنون تعریف درستی صورت نگرفته و اكثر توضیحات و تعاریف در این خصوص ناقص و داراي اشکال
میباشند]. [11كه شاید این مسئله به گستردگی موضوعات ،اهداف و نیز ماهیت میان رشتگی آن
مربوط باشد.

در این خصوص برخی از متخصصین اعتقاددارند كه تربیتبدنی و علوم ورزشی] ،[13ذاتاً چند
شاخهاي و چندرشتهاي میباشند  .در همین رابطه برخی در خصوص جایگاه رشته ،به سه قلمرو كلی

88



مجموعه مقاالت و سخنرانیهاي كنفرانس

اشاره دارند كه درمجموع میتواند تائید دیگري در خصوص میانرشتهاي بودن تربیتبدنی و علوم
ورزشی باشد].[12
قلمروي اول (سمت راست پای ین) كه عموماً موضوع مطالعه آن بر روي افراد و سازمانها و جامعه
است كه از روش تحقیق كلی و عمومی استفاده میكند كه این قلمرو بهعنوان homo sportivus
شناخته میشود  .قلمرو دیگر (سمت چپ باال) كه عموماً به مطالعه اجرا و عملکرد (نیرو ،تعادل و
یادگیري) با استفاده از تکنیكها و روشهاي متعدد میپردازد كه از ریاضی ،فیزیك ،بیولوژي گرفته تا
مربیگري در رشتههاي ورزشی مختلف را در برمیگیرند كه این قلمرو بهعنوان homo movensشناخته
میشوند  .قلمرو دیگر (سمت چپ پایین) به مطالعه علوم بیولوژیکی و پاتولوژیکی ،همهگیرشناسی و
تعداد قابلتوجه اي از حرفهها و مشاغل میپردازد و درمجموع این قلمرو بهعنوان homo medicus
(تمرینات معمول براي سالمتی و تندرستی) شناخته میشود كه در كل این سه قلمرو نشاندهنده
گستره پوششی رشته تربیتبدنی و علوم ورزشی و نیز میانرشتهاي بودن آن است].[12
در همین رابطه در شکل زیر نیز شبکه دایرهاي معرف عناوین/گرایشها نحوه (میزان و جهت)
استفاده و اجرا (در چکیده مقاالت) هریك از گرایشها و رشتههاي موجود در حیطه تربیتبدنی و علوم
ورزشی از یکدیگر نشان دادهشده است .جهت و رنگ (میزان غلظت) فلشها نمایانگر استفاده از كلمات
و واژهاي كلیدي از سایر گرایشها میباشد].[12

بخش دوم  -مبانی ،مفاهیم ،تجربهها ،الگوها و روندهاي جدید توسعه میان رشتگی در 89  ...
برنامهاي درسی مصوب رشتههاي مختلف حیطه تربیتبدنی و ورزش در ایران نیز مؤید آن است كه
اكثر رشتههاي در حال تحصیل در مراكز آموزشی عالی كشور بنا بر گستره استفاده از دروس و
تخصصهاي رشتهها و گرایشها و علوم مختلف دیگر ،بهنوعی میانرشتهاي محسوب میشوند.

در زیر دروس تخصصی برخی از رشتهها (فیزیولوژي ورزشی و حركات اصالحی و آسیبشناسی
ورزشی) بهعنوان نمونه ارائهشده است.
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درعینحال ،اگرچه رشته تربیتبدنی و علوم ورزشی بهعنوان یكرشته میانرشتهاي محسوب
میشود ،بااینوجود اغلب شناخت و تعریف و تفکیك دو واژه چندرشتهاي ( )Multi -disciplinaryو
میانرشتهاي) (inter-disciplinaryدر حیطه تربیتبدنی و علوم ورزشی با دشواري روبرو است .اگرچه

بخش دوم  -مبانی ،مفاهیم ،تجربهها ،الگوها و روندهاي جدید توسعه میان رشتگی در 91  ...
هر دو نیاز به بهرهگیري از دانش و روشهاي بیش از یك زیررشته /گرایش ( )sub-disciplineدارند ولی
رویکرد میانرشتهاي نیاز به بهرهگیري و تركیب روشها و دانش از بیش از یك زیررشته میباشد].[14
درنتیجه رویکرد میانرشتهاي در علوم ورزشی نیازمند تركیب منسجم و مناسب اطالعات از بیش از
یك زیررشته از برنامهها و موضوعات حیطه علوم ورزشی با یك یا چند زیررشته از سایر حیطهها
میباشد .بهعبارتدیگر اگر متخصصین حوزه تربیتبدنی با متخصصین حوزه یا حوزههاي دیگري
به صورت یکپارچه و هماهنگ براي حل یك مشکل با یکدیگر همکاري نمایند درواقع به شکل
میانرشتهاي فعالیت كردهاند.

در این خصوص بیانشده است كه تركیب یا مشاركت دو یا چند رشته آكادمیکی یا رشته تحصیلی
مثالً دپارتمان اقتصاد با دپارتمان تربیتبدنی در برگزاري سمینار میانرشتهاي درباره "صنعت ورزش"
میتواند به درک ساده تر موضوع كمك كند كه در این رابطه نیز شاید شکل زیر در كمك به درک و
همچنین توصیف نقش میانرشتهاي تربیتبدنی و علوم ورزشی میتواند مفید باشد]. [15
در مقابل رویکرد چندرشتهاي عالقه چندانی به تركیب و ادغام زیررشتههاي حوزه علوم ورزشی
ندارد .در این حالت هر رشته تمایل به فعالیت موازي با موضوعات معمول دارد] .[14برخی از محققین
از توضیحات بورویتز و همکارانش استفاده كرده و توضیح دادهاند كه چند رشتگی در تربیتبدنی یعنی
اینکه محققین و متخصصین حیطهها به صورت ایزوله و مجزا از یکدیگر براي حل یك مشکل همکاري
میكنند] .[16بهعبارتدیگر میتوان گفت كه گروهی از متخصصین از زیررشتهها علوم ورزشی براي
حل یك مشکل مشترک با یکدیگر كار میكنند كه براي درک بهتر موضوع شکل زیر كه نشاندهنده
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همکاري گروهی از متخصصین از حوزههاي مختلف براي حل مشکل ورزشکار آسیبدیده و بازگرداندن
وي به ورزش است میتواند مفید باشد].[15
لذا میتوان گفت كه در این حالت متخصصین در هر زیررشته فقط از منظر حیطه و تخصص خود
به حل مشکل میاندیشند مثالً یك متخصص بیومکانیك صرفاً به تکنیك ورزشکار توجه میكند .سپس
هر رشته نتایج مشاهدات و تحقیقات خود را جمع و با یکدیگر همکاري میكنند كه گاهاً ممکن است
در برخی از موارد تعارض نقش بین متخصصین وجود داشته باشد و سهم یك بخش بیشتر از بخشهاي
دیگر در نظر گرفته شود.
ولی در رویکرد میانرشتهاي واقعی یك متخصص بیومکانیك ممکن است با یك متخصص
فیزیولوژي ورزشی بر روي تغییر ایجادشده در تکنیك ورزشکار به علت خستگی و یا عدم تمركز،
همکاري و فعالیت كنند] .[16اگرچه فعالیت و تحقیق در برخی از رشتههاي ورزشی شاید بتواند
بهعنوان فعالیت تك رشته ( )mono-disciplinaryمحسوب شود ولی درعینحال اغلب؛ این رشتهها مثالً
رشته روانشناسی و بیومکانیك ورزشی بهصورت مشترک براي حل مشکالت ناشی از خستگی؛ از قبیل
احتمال آسیبدیدگی ورزشکار به علت تکنیك ضعیف ناشی از خستگی با یکدیگر فعالیت و همکاري
میكنند .لذا این دو رویکرد بهنوعی به صورت گروهی یا تیمی براي تركیب و استفاده متقابل از
ظرفیتهاي علمی و متدولوژیکی یکدیگر كه تقریباً از گرایشها و تخصصهاي نسبتاً مختلف است،
همکاري میكنند.
از طرف دیگر نظر به اینکه انسان (ورزشکار) كه موضوع موردمطالعه حیطه علوم ورزشی است
بهعنوان یك سیستم زنده قلمداد میشود و با توجه به اینکه اجزا انسان بهصورت منفك قابلمطالعه
نیست درنتیجه علوم مختلف الزم است كه در تعامل و تداخل با یکدیگر درباره آن بهصورت عمیق
مطالعه و بحث نمایند .در همین رابطه عنوانشده است كه پدیدههاي مرتبط با ورزش از قبیل اجرا،
خستگی ،آسیب ،استعدادیابی؛ و  ...بهصورت مجموعه در نظر گرفته میشوند و براي حل مشکل در این
زمینهها الزم است كه متخصصین از حوزههاي یادشده ضمن درک مشتركات و مفاهیم اولیه و پایهاي
حوزه تربیتبدنی ،با یکدیگر تعامل و همکاري نزدیکی داشته باشند ].[11
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پرواضح است كه اگر بین متخصصینی كه از حوزههاي متفاوت در یكرشته میان رشتگی مانند
تربیتبدنی و علوم ورزشی همکاري و فعالیت میكنند درک درستی از مفاهیم بنیادي و پایهاي وجود
نداشته باشد احتماالً درک و تجزیهوتحلیل یافته و نیز كاربرد نتایج توسط متخصصین در آن رشته و
حیطه دچار مشکل میگردد .لذا تأكید و تمركز بیشازحد متخصصین همکار ،بر روي یکی از
تخصصهاي مختلف ورزش مثالً فیزیولوژي ،بیومکانیك یا روانشناسی اگرچه ممکن است منجر به یك
نتیجه علمی شود ولی نتایج كاربردي آن تحقیق را با تناقض روبرو میكند.
در همین رابطه ،چند تن از محققین ] [14براي روشنتر شدن موضوع بهعنوانمثال بیان میكنند
كه یك بیومکانیست و یا متخصص پزشکی ورزشی ممکن است استفاده از كاله محافظ سر را براي
پیشگیري از بروز آسیب ورزشکار توصیه كند ولی در همان حال یك فیزیولوژیست ممکن است استفاده
از این محافظ را باعث اختالل در تنظیم حرارت بدن ورزشکار تفسیر كرده و آن را زیر سؤال ببرد زیرابه
نظر وي این كار حتی میتواند احتمال افزایش آسیب ورزشکار را باال ببرد ،از طرف دیگر یك
روانشناس ورزشی ممکن است اعتقاد داشته باشد كه استفاده از كاله محافظ سر باعث افزایش روحیه
خطرپذیري ورزشکار شده و از این طریق باعث افزایش احتمال آسیب وي گردد .درنتیجه براي ارائه
توصیه مناسب و مفید به ورزشکار ،متخصصین حوزه علوم ورزشی باید درک متقابلی از پروسههاي
موجود در بین شاخهها و گرایشهاي مختلف علوم ورزشی داشته باشند تا ضمن درک اصول بنیادي
حیطه ،توصیههاي عملی و كاربردي و مناسب براي رفع مشکل ورزشکار ارائه نمایند .این كار تنها زمانی
میسر است كه ریشه مشترک دانش تربیتبدنی و علوم ورزشی توسط متخصصین حوزه شناسایی و
معرفی و نیز در سرفصلهاي دورههاي مشترک وارد شود ].[14
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ازنظر انجمن تربیتبدنی و علوم ورزشی انگلیس ] [17معنی و مفهوم میان رشتگی در علوم ورزشی
عبارت است از تالش براي تلفیق و تركیب اصول تئوریك و عملی از بیش از یك حوزه ورزشی در غالب
و شکل هماهنگ براي حل مشکل واقعی (براي فرد ،گروه یا جامعه) در محیط ورزش .ازنظر همین
انجمن ،مهارتهاي موردنیاز براي این روند (میان رشتگی كردن) شامل الف:برقراري تعامل و ارتباط-
همکاري و تعامل دانش تخصصی از رشتهها و گرایشهاي مختلف ب :بازنگري در ساختار و تلفیق
متدولوژیکی ،تئوریکی و شیوههاي عملی بین رشتههاي موردنظر و ایجاد رشته جدید میانرشتهاي براي
حل مسئله میباشد ].[17
بااینوجود نحوه و كاربرد میان رشتگی تربیتبدنی در عمل در غرب نیز گاهاً با تضادها و ابهاماتی
مواجه بوده است .در همین رابطه و بنا بر نتیجهگیري از مقاالت منتشره در مجله  ECSS2به نظر
میرسد كه واژه میان رشتگی در علوم ورزشی بعضاً در كشورهاي اروپایی بیشتر ازنظر متدولوژي،
تکنیكها و استفاده از وسایل آزمایشگاهی محقق شده است تا تركیب تئوريها و مفاهیم بین رشتهها.
بهعنوانمثال در بعد تحقیقات میانرشتهاي در تربیتبدنی نیز انجمن دانشکدههاي تربیتبدنی و علوم
ورزشی اروپا ) (ECSSبا  3000عضو و نزدیك به  20سال سابقه كه توجه به رشتههاي میانرشتهاي در
تربیتبدنی و علوم ورزشی را موردتوجه قرار داده است ،گزارش كرده است كه از سال  1995تا 2014
تنها  5مقاله در حوزه تربیتبدنی فعالیت و كار تحقیقاتی میانرشتهاي انجام دادهاند ].[18
لذا به نظر میرسد اجراي موفق رشتههاي میانرشتهاي در حیطه تربیتبدنی و علوم ورزشی در
كشورهاي پیشرفته و غربی نیز از منظر آموزشی و حتی پژوهشی خیلی ملموس نمیباشد ،اگرچه چند
كشور اروپایی و آمریکایی به نظر میرسد بهتر و بیشتر از بقیه عمل كرده باشند ولی این رویه در سایر
كشورها هنوز خیلی عمومیت نیافته بااینوجود در حال گسترش میباشد .به نظر میرسد ازلحاظ چاپ
مقاالت علمی پژوهشی در حیطه تربیتبدنی و علوم ورزشی در نشریات گرایشهاي مختلف و
میانرشتهاي ما در مقایسه با سایر كشورها بهتر علم كرده باشیم كه البته این به آن معنا نمیباشد كه
فعالیتهاي ما در حیطه تربیتبدنی واقعاً بهصورت بینرشتهاي صورت گرفته باشد ولی چاپ مقالت در
منابع و نشریات متنوع از حوزهها و تخصصهاي گوناگون صورت گرفته كه این امر نیاز به بررسی بیشتر
دارد.
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در جداول زیر میزان استناد هر یك از رشتههاي علوم ورزشی به یکدیگر و سایر رشتهها و گرایشها
در كشور ارائهشده است ].[8
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نتیجه این تحقق نشان داد كه هركدام از چهار رشته موردمطالعه با رشتههایی خارج از حوزه علوم
انسانی و با درصدهاي متفاوت به رشتههاي علوم پایه و رشتههاي كاربردي ارتباط دارند .این مطالعه
نشان داد كه رشته مدیریت ورزشی ارتباط گستردهتري با دیگر رشتههاي علوم انسانی داشته است ].[8
شاید بتوان بهعنوان یك نمونه موفق از میان رشتگی در تربیتبدنی و علوم ورزشی در عمل و اجرا،
از دانشگاه هاالم شفیلد انگلیس یاد كرد كه توانسته رشته تربیتبدنی و علوم ورزشی را در چند بخش و
رشته در عمل بهعنوان رشته میانرشتهاي واقعی معرفی و اجرا كند .این دانشگاه با  26عضو آكادمیك و
متخصص از حیطههاي اصلی علوم ورزشی و پزشکی شامل متخصصین در گرایشهاي فیزیولوژي،
بیومکانیك ،روانشناسی ،تغذیه ،فیزیوتراپی ،علم تمرین و بدنسازي تشکیلشده است كه سعی نموده
در رشتهها و تخصصهاي اشاره شده پتانسیل میان رشتگی براي پرداختن به مسائل مربوط به ورزش،
تمرین و بهداشت و تندرستی را ایجاد و اجرا كند.
این دانشگاه در راستاي اهداف میان رشتگی خود موفق شده است با مراكز درمانی و بیمارستانی
محلی ارتباط برقرار كند تا به بیماران خاص (نیازمند تمرین ورزشهاي بعد از درمان پزشکی و  )...و
بهویژه براي افرادي كه داراي بیماري عروق كرنري ،مولتیپل اسکلروزیس ،سرطان سینه ،بیماري عروق
محیطی و چاقی هستند سرویسدهی نمایند .همچنین در این خصوص انجمنها و مراكز دولتی و
غیردولتی نیز از این فعالیتهاي میانرشتهاي این دانشگاه حمایت مالی مینمایند .عالوه بر آن ،این
دانشگاه در خصوص اهداف پژوهشی آتی خود با اهداف دولت ونیز سایر سازمانهاي مرتبط كشور
هماهنگ است و بهعنوانمثال سعی میكند كه از ابتال افراد به بیماريهاي مرتبط با فقر حركتی و كم
ورزشی پیشگیري نماید .این دانشگاه این امر را از طریق سعی در تغییر رفتار افراد جامعه بهوسیله سوق
دادن آنها به فعالیتهاي بدنی و ورزشی و نیز ایجاد زندگی سالم و تندرست ،عملی مینماید.
دانشگاه شفیلد درباره تغییر رفتار افراد جامعه از طریق ورزش عنوان میكند كه تحقیقات آتی ما
باید بهگونهاي باشد كه در بخش بهداشت و تندرستی ،اثر فعالیت بدنی و ورزش در پیشگیري و یا
كمك به بهبود مشکالتی از قبیل چاقی افراد جامعه ،بهبود سطح سالمت روانی ،سرطان و بیماريهاي
قلبی-عروقی موردتوجه قرار گیرند .از بعد قهرمانی و حرفهاي نیز این دانشگاه اعتقاد دارد كه از مسائل
مربوط به اجراي ورزشکاران و نیز برنامههاي تمرینی آنها گرفته تا تأثیر تغذیه و مکملها و وسایل
كمك تمرینی و  ...را باید موردتوجه قرارداد .لذا میتوان عنوان كرد كه این دانشگاه بهعنوان نمونه در
خصوص تربیتبدنی و علوم ورزشی بهعنوان یكرشته میانرشتهاي بهخوبی توانسته استفاده كند و با
بخشهاي مختلف جامعه ارتباط برقرار نماید و به نظر میرسد جامعه و نیز مراكز و بخشهاي مختلف
دولتی و خصوصی نیز این امر را تائید كرده باشند ].[19
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در ایران نیز با مروري بر برنامهاي درسی مصوب رشتههاي مختلف حیطه تربیتبدنی و ورزش
تقریباً بهراحتی میتوان اذعان كرد كه اكثر رشتههاي فعال در دانشکدههاي تربیتبدنی كشور ،در شکل
و ساختار ،بهعنوان رشتههاي میانرشتهاي محسوب ولی در عمل و اجرا موفق نبوده و لذا كالبدشکافی
و بررسی دقیق در خصوص موانع و محدودیتهاي عدم توفیق در اجرایی نشدن مناسب رشته
میانرشتهاي تربیتبدنی و علوم ورزشی ضروري به نظر میرسد كه در ادامه به برخی از آنها اشارهشده
است.
 -4موانع و محدودیتهای میانرشتهای شدن رشته تربیتبدنی و علوم ورزشی
 از منظر سیاستگذاریها:
 عدم وجود دید استراتژیك و بلندمدت به آموزش و تحقیق در میان رشتگیهاي حوزه تربیتبدنی عدم ثبات برنامهریزي و تصمیمگیري وزارت علوم در خصوص برنامهها (اغلب برنامهها و رشتهها وگرایشهاي جدید دچار تغییر میگردد).
 عدم دارا بودن دانش و تخصص الزم برخی از طراحان و برنامه ریزان میانرشتهاي در شاخه عدم پیشبینی و تضمین آینده شغلی براي دانشجویان تربیتبدنی :فارغالتحصیالن از گرایشهايبسیار فراوان رشته تربیتبدنی و علوم ورزشی و نیز عدم تناسب برخی از رشتهها و گرایشها با بازار كار
 مجوز دوره به دانشگاهها و دانشکدههاي فاقد صالحیت (فاقد امکانات فنی و آزمایشگاهی ومتخصص و مدرس) .این روند باعث كاهش عدم كارایی فارغالتحصیالن و نیز عدم اعتماد بازار كار به
فارغالتحصیالن میگردد.
 عدم تعادل برنامههاي درسی در میانرشتهايها كه درنهایت ممکن است فارغالتحصیالن درواقعبیشتر منابع و دروس یكرشته را تحصیل كنند و نه چند رشته بهعنوان میانرشتهاي را.
 عدم توجه به مقطع مهم كارشناسی در برنامههاي میانرشتهاي تربیتبدنی .در حال حاضر برخیاز فارغالتحصیالن رشتههاي غیر تربیتبدنی در قاطع ارشد و دكتري وارد و فارغالتحصیل میشوند
بدون آنکه مقطع لیسانس تربیتبدنی داشته باشند.
 علیرغم وجود سرفصلهاي نسبتاً مناسب براي میانرشتهايها در رشتههاي تربیتبدنی ولیکنابزار مناسب براي (دانشجویان و اساتید) ایجاد پیوندهاي میانرشتهاي وجود ندارد.
 از منظر اعضا هیئتعلمی:
 تعصبات قدیمی و سنتی رشتهاي یا بهعبارتدیگر عادت به شرایط موجود و روالهاي مرسومبهویژه از طرف اعضا هیئتعلمی قدیمی و باسابقه.
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 عدم اعتماد و اعتقاد به تخصص سایر اعضا. شك و تردید نسبت به اطالعات و دانش مشاركتی و تخصصی (پایهاي) اعضا از گروهها ودانشکدهها نسبت به یکدیگر و همهفنحریف خواندن یکدیگر.
 از منظر بازار کار:
 در حال حاضر برخی از رشتههاي میانرشتهاي در اسم شاید ولی در عمل فارغالتحصیالن را آمادهبازار كار نمیكند و آنها را مصداق "همهكاره هیچكاره" پرورش میدهد (بهویژه دانشگاههاي غیردولتی
به علت عدم برخورداري شرایط الزم برخی از رشتهها).
 عدم تجانس تعداد پذیرش  -فارغالتحصیالن با نیازهاي كشور و بازار كار (بهعنوانمثال بیش از 10000دانشجوي تربیتبدنی صرفاً در دانشگاههاي دولتی در سال  97پذیرششدهاند .اطالعات
تکمیلی در انتهاي مقاله)
 عدم وجود برنامههاي درسی (دروس كارورزي) و یا عدم رعایت جدي آن در ایجاد تعامل وآمادهسازي دانشجویان براي ورود به صنعت و بازار كار.
 ازنظر مراکز دانشگاهی:
 عدم وجود زیرساختها و سختافزارها و آزمایشگاههاي تخصصی براي مطالعات میانرشتهاي درحیطه تربیتبدنی و علوم ورزشی.
 عدمحمایت و باور واقعی دانشگاهها و مسئولین وزارت علوم تحقیقات و فنآوري از رشتهتربیتبدنی و علوم ورزشی بهعنوان رشته اولویتدار و میانرشتهاي.
 عدم اشتیاق و عالقه اعضا هیئتعلمی براي انجام كارهاي علمی مشترک با گروهها و دانشکدههايدیگر به خاطر عدم تعلق امتیاز به فعالیتهاي میانرشتهاي در ارتقاء و ترفیع اعضا در دانشگاهها.
 عدم اجازه برخی از دانشکدهها و گروهها به اجرا و مشاركت اعضاي هیئتعلمی خارج از دانشکدهدر پروژههاي تحقیقی دانشجویان تحصیالت تکمیلی.
 عدم وجود سازوكار مناسب در تعامالت بین محققان در رشتههاي مختلف با تأمین منابع مالی وآزمایشگاهی مشترک.
 موانع و مشکالت صنفی بین وزارتین
 در حال حاضر برخی از رشتههاي تربیتبدنی و علوم ورزشی (فیزیولوژي ورزش ،روانشناسیورزشی ،آسیبشناسی ورزشی و حركات اصالحی و  )...كه ماهیت میانرشتهاي با برخی از رشتهها و
تخصصهاي وزارت بهداشت و درمان پزشکی دارند محل مناقشه است كه آینده شغلی و انگیزههاي
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فارغالتحصیالن این حیطه را با ابهام مواجه ساخته است .ضمن اینکه این موضوع اخیر بهعنوان مانع و
سدي براي تعامل بین اساتید وزارتین شده است.
 عدم وجود ارگان یا صنف حمایتی مانند سازمان نظام ورزش كشور (مشابه سازمان نظام پزشکی)جهت حمایت از آینده شغلی فارغالتحصیالن رشته .در حال حاضر برخی با مدارک غیرعلمی و نامعتبر
و شركت در چند كارگاه و  ...بازار كاري برابر یا حتی بیشتري از فارغالتحصیالن ارشد و دكتري
تربیتبدنی دارند.
 اقدامات ضروری
 سیاستگذاريهاي جدید با هماهنگی بخشها و وزارتخانههاي مرتبط. استخدام اعضاي هیئتعلمی جدید با ویژگیهاي میان رشتگی واقعی. ایجاد تحول در برنامههاي درسی و توجه به موضوع مهم كارآفرینی و نیز خوداشتغالی با توجه بهتخصص و مهارتهاي كسبشده در طول تحصیل.
 راهاندازي نشریات بینرشتهاي در موضوعات مرتبط در حیطه. بازنگري در ساختار قدیمی و غیر پویایی دانشکدهها و گروههاي آموزشی در حیطه. راهاندازي آزمایشگاههاي جدید و یا تشویق اعضا به استفاده از آزمایشگاههاي دانشکدهها وگروههاي یکدیگر با اولویت و ماهیت و فعالیت میان رشتگی.
 ایجاد همکاري میان گروههاي آموزشی اعم از درون دانشگاهی و بیرون دانشگاهی (اعضا وابسته) وحتی بینالمللی و اساتید مدعو خارجی در اغلب دورههاي فشرده.
 تأسیس یك گروه یا دانشکده بینرشتهاي كامل و جامع دریکی از دانشگاههاي معتبر كشور. توجه و تأكید بر فعالیتهاي میان رشتگی و توجه خاص به ارزشیابی آنها در ارتقاء و ترفیع اعضاهیئتعلمی .الزم به اشاره است اعمال و توجه به امتیازات فعالیتهاي بین رشتگی در شاخصهاي
ارتقاء در سراسر دنیا مورد تأكید و نگرانی است بهگونهاي كه در تحقیقی كه در سال  2004در امریکا
انجامشده این شاخص ارتقاء ازجمله مهمترین دغدغههاي اعضا هیئتعلمی و نیز مدیران دانشگاهها در
این خصوص بوده است و رشته تربیتبدنی و علوم ورزشی نیز مستثنا از این مسئله نمیباشد ].[3
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تبیین روششناسی و مفهومشناسی جغرافیای سیاسی
گامی در جهت توسعه علمی
دکتر نرجس سادات حسینی نصرآبادی
دانشآموخته دكتراي جغرافیاي سیاسی ،پردیس البرز ،دانشگاه تهران
چکیده
در جهان امروز یکی از دغدغههاي اساسی كشورها توسعه علم و پیشرفت در حوزۀ آگاهی و معرفات
است .علم در مفهوم خاص ،به آن دسته از معرفتها گفته میشود كه ویژگی تجربی و آزمونپذیر دارند
و با واژه  scienceمعرفی میشوند .بر اساس ضابطه تجربه پذیري ،بسیاري از علوم و معارف نظیر فلسفه،
ریاضیات ،ادبیات ،شعر ،فقه ،منطق و نظایر آن ،از قلمرو معرفت علمی خارج میشاوند .در نازد فالسافه
پوزیتیویست علم و بر اساس ضابطة «معناداري» ،علم تجربی معرفتی مبتنی بر مشاهده و آزماون اسات
و قابلیت اثبات و ابطالپذیري تجربی دارد .ازاینرو ،هر معرفت قابال آزماون و اثباات ،در زماره معرفات
علمی (تجربی) قلمداد میشود .دانش جغرافیا و از آن میان شاخه جغرافیاي سیاسی كه روابط نظاممناد
میان انسان (سیاست) و محیط جغرافیایی را بیان و تشریح میكند ،ازجمله علوم قدیمی است كه سابقه
آن بهاندازۀ عمر انسان در زمین است .پرسش اساسی كه در اینجاا مطارح مایشاود آن اسات كاه آیاا
میتوان با تبیین روششناسی و مفهوم ،جغرافیاي سیاسی را گامی در جهت توسعه علمی قلمداد كارد.
مطابق فرضیه این مقاله ،جغرافیاي سیاسی در ردیف علوم تجربی قرار دارد .ازاینرو ،میتوان جغرافیااي
سیاسی را دانشی میانرشتهاي در جهت توسعه علمی به شمار آورد؛ بنابراین ،در این مقاله سعی بار آن
است كه جغرافیاي سیاسی را بهعناوان شااخهاي از علام جغرافیاا ،دانشای در جهات توساعه علمای و
كارآفرینی معرفی نماید.
کلیدواژهها
استقرا گرایی ،تحول اندیشه در جغرافیاي سیاسی ،علم ،علم تجربی ،توسعة علمی.
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 -1مقدمه
جغرافیا به مطالعه روابط میان انسان و طبیعت میپردازد ] [1و جغرافیاي سیاسی بهعناوان یکای از
شاخههاي جغرافیا ،آثار دو عامل محیط و انسان (سیاست) بر یکادیگر را بررسای مایكناد] .[2جغرافیاا
ازجمله علومی است كه قدمتی بهاندازۀ عمر بشر در زمین دارد .فرضبنیادي در جغرافیا ،اعتقاد به تأثیر
متقابل میان رفتار انسان و محیط زندگی اوست و این واقعیتی است كه در همه گرایشها و شاخههااي
فرعی این رشته بهوضوح مشاهده میشود .ازجمله شاخههاي مهم این دانش ،رشته جغرافیاي سیاسی و
مطالعات ژئوپلیتیکی است .در جغرافیاي سیاسی ،مسئله اصلی عبارت است از بررسی نقش و تأثیر رفتار
و تصمیمهاي یك سازمان سیاسی بر محیط و بهطور متقابل ،آثار محیط طبیعای و انساانی بار رفتاار و
تصمیمگیريهاي افراد ،گروهها و سازمان سیاسی فضا (حکومت) .سازمان سیاسی موردنظر در جغرافیاي
سیاسی ،مشتمل بر طیف متنوعی از واحدهاي سیاسی نظیر قبیله ،دولتشهرها ،دولتهااي ناحیاهاي و
محلی ،دولتهاي سرزمینی (ملی) ،امپراتوريها ،نظامهاي منطقهاي و جهانی است.
بررسی تاریخ اندیشههاي فلسفی ،عقاید سیاسی ،مذهبی و عملکرد دولتهاا و فرمانروایاان بازرگ از
گذشته تاكنون نشان می دهد كه به آثار جغرافیا و سیاست بر یکدیگر ،از دیرباز توجه شده و مضاامین و
موضاوعات جغرافیااي سیاسای ،باراي بسایاري از اندیشامندان و سیاسااتمداران شاناختهشاده بودنااد؛
بهطوريكه در البهالي متون فلسفی ،سیاسی ،مذهبی ،حقاوقی ،كالمای ،فقهای ،تااریخی و جغرافیاایی
بهجامانده از گذشته ،مسائل و مقولههایی نظیر دولت ،سارزمین ،موقعیات جغرافیاایی ،شاکل و انادازه،
جمعیت و سرزمین ،مرزهاي سیاسی ،امنیت ،تابعیت ،هویت ملی ،حقوق شهروندي ،تقسیمات كشاوري،
آمایش و سازماندهی و باالخره مدیریت سیاسی فضا و اموري ازایندست ،بهطور مستقیم یا غیرمستقیم
طرح و بررسیشدهاند؛ تا جایی كه ریشه بسیاري از نظریههاي كنونی جغرافیاي سیاسی و ژئوپلیتیاك را
میتوان به روشنی در آراي اندیشمندان و فالسفه اي مانند كنفوسیوس ،الئوتساه ،ساون تازو ،افالطاون،
ارسطو ،فارابی ،خواجهنصیرالدین طوسی ،ابن خلدون ،سنت آگوساتین ،اكوینااس ،ماكیااول ،ژان بادن،
منتسکیو ،توماس هابز و همچنین در متون دینی یهود ،مسیحیت ،اسالم و باالخره در رفتار فرمانروایاان
بزرگی چون كوروش ،داریوش ،اساکندر ،ژولیاوس سازار ،نااپلئون و دیگاران مشااهده كارد؛ بناابراین،
نظریه هاي جغرافیاي سیاسی و ژئوپلیتیکی كه اكنون در اختیار ماست ،حاصل مطالعات و اندیشاههاایی
است كه در طول تاریخ ،توسط اندیشمندان بسایاري طراحای و تادوینشاده اسات .بررسای تااریخی و
جامعهشناختی زمینههاي پیدایش و سیر تحول آرا و اندیشهها در هر حوزۀ علمای ،از ایان حیاث داراي
اهمیت است كه عالوه بر آشنایی با شرایط ،اوضاع ،احوال جوامع و سرزمینهاي گذشاته ،علال و نحاوه
بروز دیدگاهها و نظریههاي علمی و همچنین عوامل مؤثر بر پیدایش آنها را براي ماا معلاوم مایساازد.
مطالعه در تاریخ اندیشههاي جغرافیاي سیاسی نشان میدهد نظریاههااي ایان حاوزه در طاول تااریخ،
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تحوالت و فراز و نشیبهاي گوناگونی را پشت سر گذاشته و متأثر از عوامال مختلفای باوده اسات .ایان
عوامل عبارتاند از:
 آرا و دیدگاههاي فلسفی ،دینی و ایدئولوژيهاي سیاسی؛ نظریههاي علمی؛ كشفهاي جغرافیایی؛ انقالب صنعتی و تحوالت تکنولوژیکی؛ تحوالت سیاسی و اجتماعی مانند انقالبها و جنگها و نیز تحوالت بینالمللی؛ اقتصاد سیاسی؛ مناسبات بازرگانی و توسعة شبکههاي مواصالتی؛ توسعة فناوريهاي اطالعاتی و ارتباطی؛ رسانههاي گروهی؛ فرایند جهانیشدن.هدف از انجام این پژوهش ،عالوه بر تعریف چارچوب مفهومی جغرافیاي سیاسی ،تبیین و اثبات این
موضوع است كه جغرافیاي سیاسی مصداق یك علم تجربی و گامی در جهت توسعه علمی اسات .باراي
اثبات این ادعا ،در ابتدا به تعریف و تحلیل علم تجربی و بیان ویژگیهاي آن پرداخته میشاود و ساپس
این ویژگیها بر محتوا و مفاد جغرافیاي سیاسی تطبیق داده میشود .هر معرفت علمی ،مبتنی بر اصول
و قضایاي خاصی است كه بهطور مستقیم به توصیف و تشریح جهاان واقعای مایپردازناد و دربردارناده
دستهاي از قضایاي اخباري است كه در آن ،موضوعات موردمطالعاه شاامل پدیادارهاي عینای هساتند؛
بنابراین ،ازآنجاكه در این پژوهش ،بر تجربی بودن جغرافیاي سیاسی تأكید شده است ،مایتاوان انتظاار
داشت كه گزارهها و قضایاي جغرافیاي سیاسی ،به طور روشن به جهان عینی و واقعی ارجاع داده شاوند.
در این پژوهش به این سؤال پاسخ داده میشود كه آیا میتوان جغرافیاي سیاسی را دانشای تجربای در
جهت توسعه علمی قلمداد كرد .فرضیه این پژوهش این است كه با توجه به انطباق ویژگیهاي معرفات
تجربی بر جغرافیاي سیاسی می توان این رشته را در ردیف علوم تجربی و گامی در جهت توسعه علمای
قرار داد.
 -2روش پژوهش
این پژوهش ،بنیادي و نظري است .منابع آن مشتمل بر متون اسنادي و كتابخانهاي و تحلیالهااي
استنباطی است و در قالب روش فرضی -استنتاجی (فرضی -قیاسی) تنظیمشده است.
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 -3مبانی نظری پژوهش
 -1-3علم تجربی
براي فهمیدن مباحث علمی ،باید تصویري داشته باشیم از اینکاه علام چیسات و دانشامندان چاه
میكنند] .[3علم در لغت به معناي یقین ،معرفت و دانش است (فرهنگ عمید) .به علم در معناي كلای
و عام آن  Knowledgeاطالق می شود ،اما از واژه علام مفهاوم خاصای نیاز تعبیار شاده و آن Science
است] [4علم ،نظامی است كه بر واقعیتها بناشده است] [5علم جدید ،تجربی و قابل بهرهبرداري اسات.
اگر كشوري قادر به بهره برداري از علم نباشد ،صاحب علم نیست] .[6در برآورد كلی ،علم كوششی است
براي تطبیق تجربه حسی نامنظم و متنوع به یك سیستم فکري كه ازنظر منطقی متحدالشکل باشد .در
این سیستم ،تجرباههااي واحاد بایاد باا جنباه نظاري طاوري همبساته باشاند كاه همااهنگی آنهاا
متقاعدكننده باشد .همراه با حجم معلومات بشر ،مسئله طبقهبندي شناختها پایش مایآیاد .آگوسات
كنت علوم را به شش دساته تقسایم كارده اسات .1 .ریاضایات .2 ،فلسافه .3 ،شایمی .4 ،فیزیاك.5 ،
زیستشناسی .6 ،جامعهشناسی .بدیهی است هركدام از علوم فوق ،دیدگاه و ابازار شاناخت مخاتص باه
خود را دارند .فالسفه و دانشمندان ،براي آگاهی از حقایق جهان به منابع مختلفی متوسل میشاوند .در
شکل زیر به سه مورد از منابع علم و شناخت اشارهشده است .تا قبال از رنساانس ،عقالگرایای سانتی
عمدتاً بر پایه روش ارسطویی ،مبناي شناخت تلقی مایشاد .پاس از رنساانس ،نهضات جدیادي علیاه
عقل گرایی آغاز شد كه در حل آن ،تجربه و مشاهده ،مبناي معرفت در نظر گرفته شد؛ بهطاوريكاه در
اندیشه عقلگرایان ،روش قیاسی و در اندیشه تجربهگرایان ،روش اساتقرایی مبنااي كاار قارار گرفات.
هریك از این دیدگاهها طرفدارانی دارند ،اما میزان صحت و اعتبار هریك از این دیادگاههاا ،باه كاارایی
ابزار شناختشان بستگی دارد .نکته اساسی آن است كه عقل بهعنوان ابزار شاناخت دیادگاه عقالگارا و
حواس به عنوان ابزار شناخت دیدگاه تجربهگرا تا چه اندازه قادر به كشف حقایق هستند .ازآنجاكه زمینه
اصلی پژوهش حاضر با ماهیت و ویژگی هاي علام تجربای مارتبط اسات ،در اینجاا باه بررسای دیادگاه
مهم ترین مکتب در این عرصه ،یعنی مکتب «پوزیتیویسم» میپردازیم .شایانذكر است مفهوم و ماهیت
علم تجربی ،صرفاً پوزیتیویستی نبوده و در انحصار پوزیتیویستهاا نیسات؛ بناابراین ،اشااره باه معنااي
دانش تجربی با قرائت پوزیتیویستها هرگز به معناي پاذیرش تفسایر و قرائات آناان از داناش تجربای
نیست .این دیدگاه فلسفی ،در مقابل عقلگرایی سنتی شکلگرفته است .بانی این طرز تفکار فرانسایس
بیکن ( 1626 -1561م) بود و بعدها آراي وي توسط آگوست كنت ،جان الک ،تومااس هاابز و برتراناد
راسل و دیگران دنبال شد .ردولف كارناپ بهعنوان چهره برجسته مکتب پوزیتیویسم در سال  1926باه
حلقه وین پیوست و نقش اصلی را در بیان اندیشههاي این حلقه بر عهده گرفت] .[7این مکتب ،وسایله
شناخت را حواس انسان میداند و معتقاد اسات شاناختی اعتباار دارد كاه باهوسایله یکای از حاواس،
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قابلدرک باشد .بدین لحاظ ،پوزیتیویسم براي فهم جهان به تجربه ،مشاهده و آزمایش اصالت میدهد و
روش استقرایی را براي رسیدن به قوانین علمی و كلی به كار میگیرد .پوزیتیویستها معتقدند منااظره
میان نظریههاي علمی رقیب را میتوان با مقایسه مساتقیم نظریاههاا باا واقعیاتهااي قابالمشااهده و
بیطرف -كه همه گرایشها آنها را میپذیرند -به شیوهاي كامالً عینی حل كرد].[8
 -2-3ویژگیهای علم تجربی
واژه علم در معناي تجربی ،تنها به دانستنیهایی اطالق میشود كه تجربه مستقیم حسی ،در داوري
یا گرداوريشان دخیل باشد .علم در اینجا در برابر جهل قرار نمیگیرد؛ بلکه در برابر همه دانستنیهایی
است كه آزمونپذیر نیستند .اخالق ،متافیزیك ،عرفان ،منطق ،فقه ،اصول ،بالغت و ...همه بیرون از علام
و در معناي دوم آن (تجربی) قرار میگیرند .علم در این معنا ،بخشی از علام باه معنااي اول را تشاکیل
میدهد .شایانذكر است كه ما نمیتوانیم تنها با دادهها آغاز كنیم .ما به راهنماییهایی در این زمینه كه
دادههاي مرتبط كداماند ،چه چیزي را باید مشاهده كنیم ،چه عوامل علی شناختهشدهاي را باید مادنظر
قرار دهیم و كدامیك را میتوانیم با خیال آسوده نادیده بگیریم ،نیازمندیم{}9كه اینها هماه در علاوم
تجربی امکانپذیر است .هر دیدگاهی ،ویژگیهاي خاص خود را دارد.
 -3-3سیر اندیشه در جغرافیای سیاسی بهعنوان دانشی کاربردی
بررسی در تاریخ اندیشههاي فلسفی ،عقاید سیاسی ،مذهبی و عملکرد دولتها و فرمانروایاان بازرگ
از گذشته تاكنون نشان میدهد آثار جغرافیا و سیاست بر یکدیگر ،از دیرباز موردتوجاهاناد و مضاامین و
موضوعات جغرافیاي سیاسی ،براي بسیاري از اندیشمندان و سیاستمداران اموري شناختهشده بودهاناد.
بهطوريكه در البهالي متون فلسفی ،سیاسی ،مذهبی ،حقاوقی ،كالمای ،فقهای ،تااریخی و جغرافیاایی
به جامانده از گذشته ،مسائل و مقولههایی نظیر دولت ،سارزمین ،موقعیات جغرافیاایی ،شاکل و انادازه،
جمعیت و سرزمین ،مرزهاي سیاسی ،امنیت ،تابعیت ،هویت ملی ،حقوق شهروندي ،تقسیمات كشاوري،
آمایش و سازماندهی و باالخره مدیریت سیاسی فضا و اموري ازایندست ،بهطور مستقیم یا غیرمستقیم
طرح و بررسیشدهاند .تا جایی كه ریشه بسیاري از نظریههاي كنونی جغرافیاي سیاسی و ژئوپلیتیاك را
میتوان به روشنی در آراي اندیشمندان و فالسفه اي مانند كنفوسیوس ،الئوتساه ،ساون تازو ،افالطاون،
ارسطو ،فارابی ،خواجهنصیرالدین طوسی ،ابن خلدون ،سنت آگوساتین ،اكوینااس ،ماكیااول ،ژان بادن،
منتسکیو ،توماس هابز و همچنین در متون دینی یهود ،مسیحیت ،اسالم و باالخره در رفتار فرمانروایاان
بزرگی مانند كوروش ،داریوش ،اساکندر ،ژولیاوس سازار ،نااپلئون و دیگاران مشااهده كارد؛ بناابراین،
نظریههاي جغرافیاي سیاسی و ژئوپلیتیکی كه اكنون در اختیار ماست ،حاصل مطالعات و اندیشاههاایی
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است كه در طول تاریخ بهوسیله اندیشمندان بسیاري طراحی و تادوینشاده اسات .بررسای تااریخی و
جامعهشناختی زمینههاي پیدایش و سیر تحول اندیشهها و نظریهها در هر حاوزه علمای از ایان حیاث
داراي اهمیت است كه عالوه بر ایجاد آشنایی با شرایط و اوضاعواحوال جوامع و سرزمینهااي گذشاته،
علل و نحوه بروز دیدگاهها و نظریه هااي علمای و همچناین عوامال ماؤثر بار پیادایش آنهاا را روشان
میسازد .مطالعه در تاریخ اندیشههاي جغرافیاي سیاسی نشان میدهد كه نظریههاي كنونی ایان رشاته
در طول تاریخ ،تحوالت و فراز و نشیب هاي گوناگونی را پشت سر گذاشاته و متاأثر از عوامال مختلفای
بوده است .این عوامل عبارتاند از :آرا و دیدگاههاي فلسفی ،دینی و ایدئولوژيهاي سیاسی ،نظریاههااي
علمی ،كشفهاي جغرافیایی ،انقالب صنعتی و تحوالت تکنولوژیکی ،تحوالت سیاسی و اجتمااعی نظیار
انقالبها و جنگها و نیز تحوالت بینالمللی ،اقتصاد سیاسی ،مناسبات بازرگاانی و توساعه شابکههااي
مواصالتی ،توسعه فناوريهاي اطالعاتی و ارتباطی ،رسانههاي گروهی و فرایند جهانیشدن.
 -4-3انطباق ویژگیهای علم تجربی بر جغرافیای سیاسی
براي اثبات فرضیهاي كه در مقدمه پژوهش بیان شد (جغرافیاي سیاسی یك علم تجربی است) ،باید
دالیل قانعكننده اي ارائه كرد؛ بنابراین ،باید نشان دهیم كه هریك از ویژگیهاي علم تجربای را باهطاور
روشن میتوان در محتواي جغرافیاي سیاسی مشاهده كرد.
 .1اولین ویژگی علم تجربی این است كه مبتنی بر مشاهده و آزمایش و تجربه است .مراد از تجربای
و عینی بودن ،داشتن مفهوم همگانی است .به معناي روشنتر ،مشاهده و تجربهاي كاه مبنااي معرفات
علمی است ،باید در دسترس همه و تکرارپذیر باشد] .[10حال باید بررسی كرد كه این ویژگای در روش
تحقیق جغرافیاي سیاسی وجاود دارد یاا خیار .ساطح سایاره زماین باه واحادهاي سیاسای گونااگون
تقسیم شده است كه هریك داراي ماهیت و كاركرد خاص خود است و موجودیتی عینای و واقعای دارد؛
بهعنوانمثال ،ایران داراي موقعیت ریاضی و نسبی مشخصی است كاه در تماام نقشاههااي جغرافیاایی
نشان داده میشود .ازلحاظ سیاسی ،فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادي هم نمودي عینای و قابالمشااهده و
بررسی دارد؛ براي نمونه ،این واقعیت كه توازن و استحکام ساختاري یك دولات یاا كشاور و همچناین
توازن یا استحکام نداشتن آن با توزیع عادالنة ثروت و منابع و درنتیجه ،با رضایت یا نارضاایتی سااكنان
آن قلمرو رابطه مستقیم دارد ،امري قابلمشاهده ،تجربه و تحقیق پذیر براي همه افراد و قاعادهاي عاام
براي تعیین سرنوشت همه كشورها و دولتهاست؛ بنابراین ،اگر در جغرافیاي سیاسای ،درباارۀ نسابت و
رابطة میان سیاست ،اهداف ،عالیق و رفتار دولتها و ملتها با محیط و طبیعات بررسای مایشاود ،اول
آنکه توصیف و تشریح این رابطه ،توصیف امور عینی و مشهود به شمار میرود ،دوم آنکه درک تجرباه و
مشاهده آن باراي هماه افاراد میسار اسات و اماري همگاانی و قابالدساترس تلقای مایشاود .باراي
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روشنترشدن بحث می توان به این مثال بسنده كرد :ایران در منطقاه خلایجفاارس ،قادرت درجاه اول
است .این مطلب هم امري واضح و قابل مشاهده است و هم اثبات آن از طریق مطالعاه و آزماون ممکان
است؛ زیرا با بررسی مؤلفههایی مانند جمعیات ،وساعت ،خودكفاایی و اساتقالل از قادرتهااي بیگاناه،
داشتن موقعیت ژئواستراتژیك و ...میتوان این ادعا را آزمود .به همین ترتیب ،میتاوان باه موضاوعات و
م وارد دیگري نیز اشاره كرد كه واجد همین شرایط است؛ بنابراین ،میتوان با قطعیات اذعاان كارد كاه
ویژگی مشاهده و آزمونپذیري تجربی به عنوان اولین شرط معرفت تجربی ،در رشته جغرافیاي سیاسای
كامالً مشهود است .2 .دومین ویژگی معرفت تجربی آن است كه كاوش تجربی به دنبال فرضیهاي است
كه شخص در ذهن دارد] .[11بهطوركلی ،پژوهشگر به دنبال آن است كاه ببیناد آنچاه در ذهان خاود
درزمینة عینیات و امور قابلمشااهده فارض مای كناد ،درسات اسات یاا ناه .دانشامندان تجرباهگاراي
پوزیتیویست معتقدند كه آغاز كاوش علمی ،مشاهده فرایندهاي عینی و درک و شناخت اصول و رواباط
حاكم بر آنهاست .از نگاه آنها ،روش علم منحصراً استقرایی است و قوانین علمی ،حاصل تکارار سااده
مشاهدات و سپس تعمیم دادهها باهصاورت مفااهیم و اصاول كلای اسات ] .[12صارفنظار از دیادگاه
پوزیتیویستها ،ویژگی اتکاي مشاهدات به فرضیه ،بهعناوان دوماین ویژگای علام تجربای در مطالعاات
جغرافیاي سیاسی بهخوبی دیده می شود .این ویژگی علم تجربی ،در جغرافیااي سیاسای قابالمشااهده
است؛ زیرا در این علم ،جغرافیدانان سیاسی براي اثبات فرضیههاي خاود ،باه مشااهده و آزماون ماوارد
متعدد میپردازند؛ براي مثال ،در حیطه روابط سیاسی و اقتصادي كشورها كه بهصاورت مشاهود رابطاة
خصمانه یا دوستانه بودن آنها قابلرؤیت است ،ممکن است این فرضیه مطارح شاود كاه اگار كشاورها
روابط اقتصادي قابلاعتماد داشته باشند ،وارد روابط سیاسای و دیپلمااتیکی گساتردهتاري مایشاوند و
روابطی مستحکم میان آنها ایجاد میشود .جغرافیدانان سیاسی ،با بررسای رواباط تعادادي از كشاورها
بهعنوان موارد خاص ،سرانجام به اثبات فرضیه خود در این زمینه میپردازند .3 .ویژگی سوم علم تجربی
این است كه تفسیر علمی ،بهوسیله قانون یا نظریة علمی انجام میگیرد] .[13این ویژگی علمی باه ایان
معناست كه هرگونه تفسیر علمی در مورد پدیدهها و روابط میان آنها باید قانونمند و در چارچوب كلی
و نظري قرار گیرد .به بیان روشنتر ،براي تشریح نمونههاا و مصاادیق ،محقاق بایاد تشاریح خاود را در
چارچوبی عام و فراگیر (قانون یا نظریه) قرار دهد؛ بنابراین ،ساخن بایاسااس و بادون پشاتوانه نظاري
عنوان نکند .دربارۀ تطبیق این ویژگی با جغرافیاي سیاسی ،مثالهاي زیاادي وجاود دارد؛ باراي مثاال،
وقتی گفته میشود «ساختار سیاسی همه كشورها و دولتهاا ،متناساب باا اندیشاه و فلسافه سیاسای
آنهاست» ،در حقیقت از یك نظریة عام یاد میشود كه بهمنزله قانونی ثابت و عمومی است .باه هماین
جهت ،گزاره فوق ،در قالب عبارت كلی منطقی بیانشده است و موارد و نمونههاي خاص ،مشامول ایان
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قاعده عام خواهند بود .روشن است كه شکل منطقی چنین استنتاجی ،قیاسای منطقای باه شارح زیار
است:

شکل  1شکل كلی قیاس استنتاجی

همچنین وقتی میگوییم موقعیت راهبردي و سوقالجیشی ،در سرنوشت سیاسی و امنیتی كشاورها
تأثیر دارد ،اگر این قاعده در شرایط واقعی صادق باشد ،میتوان آن را در مورد همه دولتهاا و كشاورها
به كاربرد .4 .علم تجربی داراي سه ویژگی است كه عبارتاند از .1 :توانایی پیشبینای مشاروط را دارد؛
 .2قانون آن نظمی همیشگی و پایدار را بیان میكند و با كلماتی مانناد «هماه»« ،هایچ»« ،همیشاه»،
«هر» و «همواره» آغاز میشود؛  .3قوانین علمی ،وقاوع بعضای پدیادههاا را در جهاان ،نااممکن اعاالم
میكنند .این ویژگی را ابطالپذیري میگویند .در جغرافیاي سیاسی هم اگر یك نظریه و قاانون علمای،
واجد خصلت عمومی و شمولیت نباشد و قابل صدق و حمل بر همه یا اكثر موارد نباشد ،هرگز از ویژگی
علمی و معرفتی بهرهمند نمی شود .از سوي دیگر ،هر قانون ثابت و كلی كه باه توجیاه رفتاار و شارایط
پدیده هاي مشابه و یکسان بپردازد ،این قابلیت را دارد كه رفتار همه پدیدههاي بعدي را پیشبینی كند.
نظریه «فضاي حیاتی» مثال بارزي در این زمینه است .راتزل با الهام از نظریه دارویان درزمیناة رشاد و
تکامل ارگانیستی دولت و كشور ،دچار خطاي منطقی شد و بهغلط تصور میكرد كه كشورها و دولتهاا
ماهیتی شبیه موجود زنده دارند و رشد و مرگ حکومتها تابع قانون مزباور اسات ،اماا ایان نظریاه ناه
عمومیت یافت و نه از قابلیت پیشبینی كنندگی برخاوردار باود .درباارۀ قابلیات پایشبینای كننادگی
حوادث در جغرافیاي سیاسی میتوان به رابطه میان رضایتمندي مردم با پایاداري و موفقیات حکومات
اشاره كرد .در همه یا بیشتر موارد ،هنگامیكاه ماردم یاك كشاور از حکومات و دولات راضای باشاند،
حکومت پابرجا میماند و در صورت نارضایتی آنها ،حکومتها موردتردید واقع مایشاود؛ باراي مثاال،
هنگامی كه در ایران ،مردم از حکومت پهلاوي ناراضای بودناد ،حکومات پهلاوي ساقوط كارد .ازجملاه
ویژگیهاي دیگر معرفت علمی ،خصلت ابطالپذیري گزارهها و قضایاي علمی و معرفتی اسات .ضاوابطی
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مانند ابطال و تحقیق پذیري ،معیارهاي كامالً مناسبی براي تشخیص گازارههااي علمای از گازارههااي
غیرعلمی محسوب نمی شوند و هردو ضابطه ،خود نیازمند ضابطه و توجیهی فراتر هستند و آن« ،قضاایا
و تصدیقهاي اولیه و بدیهی عقلی» است .بااینحال ،دو ضابطه ابطال و تحقیاق پاذیري را مایتاوان تاا
حدودي براي تشخیص قضایاي علمی از غیرعلمی به كار گرفت .بر اساس معیار ابطالپاذیري ،هار ناوع
گزاره و قضیه معرفتی كه طی آزمونهاي متعدد و دقیق ،ارزیابی و در صورت مشااهده ماورد یاا ماوارد
خالف نظریه ابطال شود ،از سنخ معرفت علمی خواهد بود] .[14پوپر اساتدالل مایكناد نظریاهاي كاه
علیاالصول از طریق تجربه قابل ابطال نباشد ،غیرعلمی است .علم از طریق تالش براي ابطاال نظریاههاا
جلو می رود و دانشمندان تنها از طریاق اشتباهاتشاان درس مایگیرناد] .[15در ایان زمیناه مایتاوان
نظریههاي هالفورد مکیندر مبتنیبر هارتلند و اسپایکمن مبتنی بر ریملاند و نظریههایی از این قبیل را
میتوان جزء نظریههایی قرار داد كه از خاصیت ابطالپاذیري برخوردارناد .همچناین نظریاه سورساکی
آمریکایی مبتنی بر «اهمیت نیروي هوایی و منطقه تصمیم» یاا نظریاه «تاراكم فضاا و مکاان» دیویاد
هاروي] ،[16از خاصیت ابطالپذیري برخوردارند .بهطاوركلی ،در جغرافیااي سیاسای باه دلیال تجربای
بودن ،تمام نظریههایی كه از خاصیت عام و شمولیت و توان پیشبینی كنندگی برخوردار باشند ،علمای
بهحساب میآیند .5 .ازجمله ویژگیهاي مهم علم تجربای ،جزئاینگاري و خصالت گزینشای آن اسات.
بهیقین ،غفلت از ایان خصالت بنیاادي ،حاصالی جاز فادا كاردن علام و غوطاهورشادن در تااریکی و
آشفتهگوییهاي علمنما ندارد .بهعبارتدیگر ،كلگرایی و مطالعه همه جوانب یك پدیاده در علام جاایی
ندارد .هر علمی ،جنبهاي از ابعاد بیشمار پدیدهاي را كاوش میكند .هایچ علمای و حتای هماه علاوم،
رويهم همه جوانب پدیدهها را تحقیق نمیكنند.البته بررسی كلگرایانه را نبایاد باا بررسای مجماوعی
یکی پنداشت .درحالی كاه اولای نادرسات و نااممکن اسات ،دومای درسات و میسار اسات .در بررسای
مجموعی ،شیء موردنظر را مانند عضوي از مجموعهاي میانگارند و روابط و مبادالت گزیده آن عضاو را
با مجموعه كاوش می كنند؛ یعنی در اینجا هم اصل گزینش حاكم است ،اماا در بررسای مجماوعی هام
همه روابط همهچیز با همهچیز را تحقیق نمیكنند؛ بلکه رابطهاي خاص و گزیده را انتخاب مایكنناد و
خصلت آن را در شبکهاي از اجزاي مرتبط بررسی میكنند .در تماام تحقیقاات و عرصاههااي معرفتای
جغرافیا ،این ویژگی به چشم میخورد .براي روشنترشدن مطلب میتوان گفات هریاك از پژوهشاگران
عرصه جغرافیا ،متناساب باا ناوع گارایش تخصصای خاود ،در بررسای و مطالعاه مکاانهاا و فضااهاي
جغرافیایی ،صرفاً بعد و جنبه مشخصی از فضا را مطالعه میكنند؛ براي مثال ،جغرافیدان سیاسای ،بعاد
سیاسی فضا ،جغرافیدان اقتصادي ،بعاد اقتصاادي و جغرافیادان اقلایمشاناس ،بعاد آبوهاوایی فضااي
موردنظر را مطالعه میكنند و هرگز یك جغرافیدان قادر به مطالعه همه ابعاد فضاي جغرافیایی بهصورت
تخصصی نیست و این به معناي گزینشی بودن مطالعات علمی است .بدین ترتیب ،مالحظه میشود كاه
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تمام ویژگیهاي علم تجربی در جغرافیاي سیاسی وجود دارد و میتوان جغرافیاي سیاسای را یاك علام
تجربی به شمار آورد؛ زیرا هرگونه پژوهشی در عرصه جغرافیاي سیاسی ،عینیات و تجربیاات گذشاته را
در برمیگیرد و نتیجهاي كلی در چارچوب قانونمند و عرصه پایدار براي آیناده را پایشبینای مایكناد.
البته منظور این نیست كه همیشه از گذشته صحبت میشود .منظور این است كاه هار حادثاه و اتفااق
جدید كه در شرایط ژئوپلیتیکی كشورها رخ میدهد ،ریشه درگذشته دارد .شاید بعضی از دالیال آن در
زمان حال یافت شود ،اما براي بررسی و رسیدن به یك نتیجه و قانون كلی و قابال پایشبینای ،بایاد از
گذشته و تجربیات استفاده كرد .به طوركلی ،در هیچ علمی نمی توان گذشته را كنار گذاشات .مقولاههاا
همواره ریشه درگذشته دارند ،اما علل و عوامل در بستر زمان متغیرند .پدیدههاي جغرافیاي سیاسی نیز
از این قاعده مستثنا نیستند .سرنوشت امروز و فرداي هر كشوري با گذشته آن گرهخورده است و باراي
رسیدن به موفقیت باید از گذشته درس گرفت.
 -5-3محدوده مطالعاتی جغرافیای سیاسی و نقش آن در توسعه علمی
رویکرد متخصصان جغرافیاي سیاسی در ارائه تعریفی جامع براي حوزۀ جغرافیاي سیاسی با یکدیگر
متفاااوت اساات .بااه اعتقاااد گروهاای ،جغرافیاااي سیاساای بااه مطالعااه واحاادهاي ساارزمینی ،مرزهااا و
زیرمجموعههاي اداري و اجرایی میپردازد .به اعتقاد گروهی دیگر ،جغرافیاي سیاسی مطالعة جریانهاي
سیاسی است و تنها تفاوت آن با علوم سیاسای ،تأكیاد و توجاه آن باه آثاار و پیامادهاي جغرافیاایی و
به كارگیري فنون تحلیل فضایی است .هردو تعریف فوق ،منعکسكننده رویکردهاي نظري گستردهتاري
در دانش جغرافیا ،جغرافیاي منطقهاي و علام فضااییاناد كاه در زماانهاایی خااص در تااریخ تکامال
جغرافیاي سیاسی شاهد آنها بوده ایم و هریك در برهه اي خاص بر دیگاري تارجیح دادهشادهاناد ،اماا
امروزه رویکرد سومی نیز ارائهشده است كه بیان مایدارد جغرافیااي سیاسای بایاد بارم بنااي مفااهیم
كلیدي خود تعریف شود و این مفاهیم به اعتقاد پیروان این رویکرد ،سرزمین و دولاتاناد .نویساندگانی
كه در پی ارائه تعریفی جامعتر از جغرافیاي سیاسیاند ،رویکرد چهاارمی را اتخااذ كاردهاناد .باهعناوان
نمونه ،جان اگنیو ،جغرافیاي سیاسی را بهصورت «مطالعاه چگاونگی هامكنشای سیاسات و جغرافیاا و
درواقع آثار جغرافیا بر سیاست» تعریف میكند] .[17بهطوريكه جغرافیاي سیاسی ،شاخهاي از جغرافیا
تلقی میشود كه به همكنشیهاي متعادد و چندگاناه ،میاان سیاسات و جغرافیاا مایپاردازد .ایان دو
اصطالح ،از یك پیکربندي مثلثی برخوردارند .در یكساو ،قادرت ،سیاسات و خاطمشای را مایبینایم.
قدرت ،درواقع متاعی است كه متضمن تداوم دو عنصر دیگر یعنی سیاست و خطمشی اسات .در ساوي
دیگر و درواقع در رأس مثلث ،جغرافیا را مشاهده میكنیم.
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شکل  2پیکربندي جغرافیاي سیاسی][18

جغرافیاي سیاسی بهعنوان یكرشته دانشگاهی را میتوان به سه دوره تقسیم كرد:
 .1دوره تسلط :از اواخر قرن نوزدهم میالدي تا جنگ جهانی دوم
 .2دوره انزوا :از دهه  1940تا دهه 1970
 .3دوره احیا :از اواخر دهه  1970تاكنون

شکل  3سیر تکاملی جغرافیاي سیاسی][19

در هر برهه اي از زمان ،علوم مختلف دستخوش تغییر و تحول میشوند و نظریههاي جدید از مکاتب
مختلف كه مورد تأیید اندیشمندان باشند ،وارد حوزه علوم میشوند؛ بنابراین ،علم درگذر زماان خاود را
تکمیل میكند؛ مانند یك موجود زنده كه سیر تکامل را درمینوردد .با این تفاوت كاه موجاود زناده در
محدودهاي از زمان از بین میرود ،اما علم هیچگاه از بین نمیرود و هرچه رشد كند ،باازهم جااي رشاد
دارد .اینیکی از ویژگیهاي جدانشدنی از علم است .جغرافیاي سیاسی ،براثر تجربه طی قارون متماادي
تکاملیافته و كاملتر شده است؛ بهگونهاي كه در هر بحث و گفتوگوي علمی ،شاید ظاهراً از جغرافیاي
سیاسی نامبرده نشود ،ولی محتواي بحثهاي علمی ،ناخودآگاه باه سامت جغرافیاا ،موقعیات ،قادرت و
سیاست هدایت میشود .این عناصر در جغرافیاي سیاسی محورهایی كلیدي هستند.
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در ارائه هر تعریفی از جغرافیاي سیاسی و بیان هر مطلبی درباره آن ،باید به بعضی مفاهیم و عناصر
توجه شود كه بدون وجود آنها جغرافیاي سیاسی وجود نخواهد داشت .درواقع ،میتوان این مفااهیم را
عناصر تشکیلدهنده جغرافیاي سیاسی دانست .این عناصر در شکل  6مشاهده میشوند.
 -6-3نقش روش مطالعه و تحقیق در جغرافیای سیاسی ،توسعه علم
اغلب پژوهشهاي جغرافیایی ،از نوع پژوهشهاي میدانی و مواجاه مساتقیم باا پدیادارهاي واقعای
محیطاند .در شاخه سیاسی جغرافیا میتوان این ویژگیها را بهوضوح مشاهده كرد؛ زیرا مطالعه میادانی
در مورد واحدهاي سیاسی و جنبههاي مختلف ماهیت سیاسی فضا ،امري معقول و كاامالً میسار اسات.
در این رشته ،دادههاي عینی از طریق مطالعات میدانی و تفاسیر و تحلیلهاي ذهنی و دیگار روشهااي
علمی جمعآوري میشوند ،سپس بهعنوان منبعی براي تحلیل به كار میروناد و درنهایات ،باه اصاول و
قوانین تعمیمیافته جغرافیایی در قالب گازارههاا و قضاایاي كلای منتهای مایشاوند .بادین ترتیاب ،در
جغرافیاي سیاسی ،هم از روشهاي قیاسی پژوهش و تحلیلهاي ذهنی و هم از شیوههااي مشااهداتی و
آزمونهاي تجربی و نتایج بهدستآمده ،در مقیاسی وسیع استفاده میشود .اساتدالل قیاسای ،از طریاق
معلومات كلی مانند تئوري و فرضیه ،مجهاوالت جزئای را كشاف مایكناد .اساتدالل اساتقرایی نیاز از
معلومات جزئی و دادههاي تجربی و برقراري ارتباط بین آنها ،حکم كلی را اساتنتاج مایكناد] .[20در
این رشته با دو عنصر اساسی «انسان» و «محیط جغرافیایی» سروكار داریم؛ بناابراین ،تبیاینهااي باه-
كاررفته در آن ،مشخصاً شامل دودستة تبیینهاي علی و تبیینهااي غاایی هساتند .ایان برداشات كاه
موقعیت جغرافیایی و نسبی یك كشور در سرنوشت اقتصادي ،سیاسی و امنیتای آن نقاش مهمای دارد،
بهطور نسبی در چارچوب نظاام علای موردبحاث اسات ،اماا ازآنجاكاه انساان در رأس رواباط محیطای
قرارگرفته و در این رابط موجود ذينفع است و با توجه باه عالیاق و اهاداف و مناافع خاود ،در محایط
جغرافیایی دخل و تصرف میكند ،بهناچار باید تحلیل و تبیین رفتار انسان (جواماع و دولاتهاا) از ناوع
غایی باشد؛ بنابراین ،میتوان گفت تبیین و تشریح علمی در جغرافیاي سیاسی ،شاامل دو ناوع «علای و
غایی» است .همچنین ازآنجاكه در این حوزه ،همزمان از شیوههاي استقرایی و قیاسی استفاده میشاود،
باید گفت روش این علم «فرضای -اساتنتاجی» اسات .در ایان روش ،از مشااهده ماوارد جزئای (البتاه
مشاهدات مسبوق به فرضیهها) و تعمیمیافتههاي خاص ،به قوانین و اصاول كلای مایرساند و باهطاور
متقابل ،از اصول و قوانین كلی ،به نحو قیاسی موارد و مصادیق جزئای را تشاریح مایكنناد] .[21باراي
تشریح مطالب فوق در جغرافیاي سیاسی می توان از مثال زیر كمك گرفات« :جهاانیشادن ،حاكمیات
كشورها را فرسایش میدهد ».تبیین این گزاره بر اساس دساتگاه شاناختی «قیااس– اساتقرا» چناین
است:
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قوانین و نظریهها

استقرایی

قیاسی

پیشبینی و تبیین

یافتههاي حاصل از مشاهده

منبع[22] :

الف) استقرا
«جهانیشدن اقتصاد ،سبب تضعیف حاكمیت ملی كشور  Aشده است».
«در عرصه اقتصاد ،جهانیشدن ،حاكمیت كشور  Bرا فرسایش داده است».
«جهانیشدن اقتصاد ،حاكمیت كشور  Cرا فرسایش داده است».
نتیجه :جهانیشدن ،حاكمیت ملی كشورها را فرسایش داده است.
ب) قیاس
(كبري) مقدم :فرایند جهانیشدن ،حاكمیت ملی كشورها را محدود ساخته است.
(صغري) تالی :ایران یکی از كشورهاي متأثر از فرایند جهانیشدن است.
نتیجه :فرایند جهانیشدن ،حاكمیت ملی ایران را محدود ساخته است.
اگرچه هردو روش استقرا و قیاس در تحقیقات علمی داراي اهمیتاند ،روش قیاسی (پاژوهشهااي
مبتنی بر فرضیه و نظریه) از اهمیت بیشتري برخوردارند .در مقابل این روش استدالل و تحلیل ،ممکان
است این شبهه مطرح شود كه هیچ واحد سیاسی در زمین ،مشابه واحد سیاسی دیگري نیست و اصاوالً
در جغرافیاي سیاسی نمی توان از موضوعات و پدیدههاي مشابه سخن گفت؛ بنابراین ،امکان دستیابی به
روش استقرا به گزارهها و تبیینهاي كلی و ثابت بهخصوص از نوع علی وجود نادارد .بادین ترتیاب ،باه
نظر میرسد كسانی مانند رونالد جانستون و هارتشورن و بعضی دیگر از جغرافیدانان برجسته ،بامالحظه
همین تفاوتها و نبود تشابه در جغرافیا بهخصوص در بخاش انساانی آن ،باه تحلیالهااي اساتقرایی و
درنتیجه ماهیت قانونمند جغرافیا به دیده تردید نگریسته و به رد و انکار آن پرداختهاند .پاسخ به شابهه
ذكرشده ،نیازمند طرح مباحث دامنهدار و مبسوطی است كه در اینجا امکانپذیر نیست ،اماا باراي رفاع
این شبهه می توان به این پاسخ اجمالی اكتفا كرد كه هیچ مانعی وجود ندارد كه براي تبیین پدیدههااي
سیاسی و تنظیم گزاره هاي كلی جغرافیاي سیاسی ،آن دسته از پدیدهها را كه قابلیات مشااهدهپاذیري
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بیشتري دارند و ملم وس و قابل ارزیابی كمی هستند ،در چارچوب تحلیلی و تبیاینهااي علای بررسای
كنیم و برعکس ،آن بخش از ابعاد پدیدهها را كه خصلتهاي كیفی و ناملموس دارند ،از طریق تحلیال و
استنتاجهاي عقلی و بر اساس حساب احتماالت مطالعه كنیم .عالوه بار ایان ،اساسااً وجاود مصاادیق و
نمونههاي مشابه و بی شمار در زمینه قوانین مربوط به علوم حقیقی (فلسافه ،ریاضایات ،فیزیاك ،نجاوم
و )...صادق است ،اما در مورد علوم اعتباري نظیر جغرافیا ،جامعه شناسی ،اقتصاد ،حقوق و نظاایر آنهاا،
وجود مصادیق بیشمار براي كلیت یا قانون بودن گزارهها و قضایا لزومی نادارد؛ باهطاوريكاه در علاوم
اعتباري ،چنانچه حتی یك قضیه و گزارۀ شخصی داشته باشیم كه میان موضاوع و محماول آن ،رابطاه
علی و معلولی برقرار باشد ،همان گزاره شخصی در حکم یك قانون و قابلتعمیم به گازارههاا و قضاایاي
دیگر است؛] [23بهطور مثال ،هنگامیكه گفته میشود موقعیت جغرافیایی ایران عاملی مؤثر در افازایش
قدرت ملی این كشور است ،میان دو متغیر موقعیت جغرافیایی بهعنوان موضوع گزاره و افازایش قادرت
ملی بهعنوان محمول جمله ،رابطهاي علی بیانشده است .باوجودآنکه گزاره مزبور نااظر باه یاك كشاور
خاص (ایران) است ،در حکم یك قاعده و قانون كلی است و قابلیت حمل بار تماام كشاورهاي دیگار را
دارد.
 -4نتیجهگیری
نتایج تحقیق نشان می دهد كه با توجه به اینکه ،هر معرفت قابل آزمون و اثباات ،در زماره معرفات
علمی (تجربی) قلمداد میشود .دانش جغرافیا و از آن میان شاخه جغرافیاي سیاسی كه روابط نظاممناد
میان انسان (سیاست) و محیط جغرافیایی را بیان و تشریح میكند ،ازجمله علوم قدیمی است كه سابقه
آن بهاندازۀ عمر انسان در زمین است .پرسش اساسی كه در اینجا مطرح شد این بود كه «آیا میتوان باا
تبیین روششناسی و مفهوم ،جغرافیاي سیاسی را گامی در جهت توساعه علمای قلماداد كارد ».نتاایج
تحقیق نشان می دهد با توجه به اینکه ،جغرافیاي سیاسی در ردیف علوم تجربی قرار دارد ،مایتاوان آن
را دانشی میانرشتهاي در جهت توسعه علمی به شمار آورد.
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آموزش عالی با رویکرد میانرشتهای و جهتگیری کارآفرینی :تجربهای از
دانشکده کسبوکار دانشگاه کالرکسون
محمد شیخزاده
استادیار گروه آموزشی مدیریت بازرگانی ،دانشگاه بجنورد
چکیده
این مقاله با استفاده از روش مطالعه موردي و باهدف معرفی الگویی موفق از توسعه آموزش عالی باا
رویکرد میانرشتهاي در دانشکده كسبوكار دانشگاه كالركسون تدوینشده است .در این مقالاه نخسات
به بررسی جایگاه رویکرد میانرشته اي و كارآفرینی در سند راهبردي این دانشکده و بهویژه چشماناداز،
بیانیه مأموریت و ارزشهاي محوري و شایستگیهاي متمایز آن پرداختهشاده اسات .ساپس دورههااي
میانرشته اي این دانشکده معرفی گردیدهاند .بهمنظور الگوبرداري بهینه ،رشته مهندسای و مادیریت از
میاندورههاي مختلاف ایان دانشاکده انتخااب گردیاده و سرفصالهااي میاانرشاتهاي آن باهتفصایل
موردبررسی قرارگرفته است .همچنین به اقادامات ایان دانشاکده در راساتاي تارویج و نهادیناه كاردن
كارآفرینی اشارهشده است .در پایان نیز به آثار و نتایج این رویکرد در توسعه مهارت افزایای و پتانسایل
اشتغال پذیري دانشآموختگان این دانشکده پرداختهشده است.
کلیدواژهها
رویکرد میانرشتهاي ،دانشکده كسبوكار ،دانشگاه كالركسون ،كارآفرینی ،مهندسی ،مدیریت.
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 -1مقدمه
1

یکی از دالیلی كه باعث شده دانشکده كسبوكار دانشاگاه كالركساون باهعناوان یکای از بهتارین
دانشکدههاي كسبوكار در ایالت متحده آمریکا شناخته شود ایان اسات كاه ایان دانشاکده رویکاردي
میانرشتهاي و متفاوت را انتخاب كرده و دنبال میكند .رشتههاي كارشناسی و كارشناسای ارشاد ایان
دانشکده به این دلیل مطرح و برجسته هستند كه آموزشهاي كالسای و تجرباههااي بیارون از كاالس
درس با مشاركت بهترین اساتید و رهبران كسبوكار و كارآفرینان اصیل بهگونهاي طراحیشده است كه
به نیازهاي موردنظر نوآورترین شركتهاي جهان پاسخ دهد .این شركتها به دنبال دانشجویانی هستند
كه بتوانند ایدههایی را از دل افراد و زمینههاي مختلاف درآورناد و فراتار از مرزهااي سانتی بازاریاابی،
اقتصاد ،مالی ،حسابداري ،منابع انسانی ،روابط بینالملل و ارتباطات سازمانی گام برداشاته و فناون نااب
كساابوكااار را بااهگونااهاي مبتکرانااه در حااوزه فناای مهندساای ،ماادیریت زنجیااره تااأمین جهااانی،
تجزیهوتحلیلهاي مالی ،تحلیل دادهها و سیستمهاي اطالعات و غیره بهكار گیرند [.]1
در دانشگاه كالركسون چنین نوعی از آموزش با رویکرد كارآفرینی ارائه مایشاود .دانشاجویان ایان
دانشگاه با اعتمادبهنفس و رزومه اي كه نشاندهنده تفکر ،مهارت و تجربههاي موردنیاز براي خادمت در
فرصتهاي شغلی عالی است ،فارغالتحصیل میشوند؛ بهگونهاي كه  95درصد از آناان طای  5ساال اول
فارغالتحصیلی در مشاغل مناسبی با درآمدي معادل  57هزار دالر مشغول به كار میشوند.
2
این دانشگاه كه یکی از دانشگاههاي مطرح ایاالتمتحده آمریکا است و در پوتسدام ایالت نیویاورک
واقع گردیده است ،از سال  1958تاكنون در رشته میانرشتهاي مهندسی و مدیریت بیش از  4000نفر
فارغ التحصیل داشته است و از  3100نفر فارغالتحصیل فعال آن ،یکای از  5نفار آنهاا در سامتهااي
مهمی مانند ریاست ،مدیرعاملی یا شریك تجاري مشغول فعالیت هستند [.]2
 -2ارکان راهبردی دانشکده کسبوکار
با عنایت به اینکاه رویکارد میاانرشاتهاي و جهاتگیاري كارآفریناناه از ساند راهباردي دانشاگاه
كالركسون نشأت گرفته است ،در این بخش ،چشمانداز ،مأموریت و ارزشهاي دانشکده كسبوكاار ایان
دانشگاه ارائه میشود.
 -1-2چشمانداز دانشکده کسبوکار
ما به دنبال توسعه شهرت خود بهعنوان یك رهبر و پیشرو در دورههاي آموزشای میاانرشاتهاي در
كسبوكار و مدیریت مهندسی هستیم .ما به دنبال شناسایی و رشد دورههاي مرتبط با بازار و گساترش
_____________________________________________________________
1- Clarkson University School of Business
2- Potsdam, New York
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مرزهاي دانش در این حوزه هستیم .ما به دنبال بهبود ارزش دورههاي آموزشی خود و تعامالت هدفمند
دانشجو ،دانشکده و استاد و فراهم نمودن فرصتهاي یادگیري و خلق شبکههاي مؤثري از دانشاجویان،
فارغالتحصیالن ،كاركنان ،اساتید و همچنین كارفرمایان و سایر ذینفعان هستیم .ایان ماوارد بااهم یاك
تجربهآموزشی منحصربهفرد را باهدف تربیت انسانهایی جامع و فرهیخته فراهم مینماید [.]2
 -2-2بیانیه مأموریت دانشکده کسبوکار
ما براي خلق و توسعه دانش ،با درآمیختن كسبوكار و فناوري ،با یکدیگر كاركنیم .ما دانشاجویانی
را آموزشوپرورش میدهیم كه مرزهاي رشته را گسترش میدهند و به دنبال راهحلهاي خالقانه و نو از
طریق حل مسئله ابتکاري هستند و در یك محیط جهانی فعالیت و پیشروي میكنند [.]2
 -3-2ارزشهای دانشکده کسبوکار
عالوه بر ارزشهاي دانشگاه كالركسون (كار تیمی ،مراقبت ،صداقت ،بیانش ،تناوع ،خادمترساانی،
رشد ،كوشش و پشتکار) ما بهطور ویژه به اصول زیر پایبند هستیم:
 فراهم نمودن فرصتهاي یادگیري تجربی خلق یك رویکرد میانرشتهاي به یادگیري توسعه رویکردهاي جهانی تقویت تفکر كارآفرینی و نوآوري -4-2ویژگیهای متمایز دانشکده کسبوکار
تصادفی نیست كه یکی از پنج فارغالتحصیل دانشکده كسبوكار دانشاگاه كالركساون ،مادیرعامل،
مدیر ارشد یا مالك یك شركت است .ایان دانشاجویان نتیجاه رویکارد میاانرشاتهاي و جهاتگیاري
كارآفرینی و مزیت رقابتی این دانشگاه در حوزه یکپارچگی و نوآوري هستند .دانشاجویان ایان دانشاگاه
توسط جمع موفقی از نسل جدید رهبران كسبوكاار حمایات مایشاوند .باهطاوركلی آنچاه دانشاکده
كسبوكار كالركسون را متمایز میكند عبارت است از:
 -1-4-2آموزش واقعاً یکپارچه کسبوکار
سرفصلهاي ارائهشده در رشتههاي كسب وكاار ایان دانشاگاه آیناه تماام نمااي روشای اسات كاه
كسبوكارها واقعاً به آن شیوه كار میكنند .بهعنوانمثال یك دانشجو براي تبدیلشدن به یك بازاریااب
اثربخش و كارآمد عالوه بر اصول بازاریابی به دانش مالی ،عملیات و حسابداري هم نیااز دارد .دورههااي
آموزشی بهگونهاي طراحیشده است كه دانشجو میتواند با درک جامعی از فرآینادهاي كسابوكاار (از
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فناوري اطالعات گرفته تا شبکههاي زنجیره تأمین جهانی) مهاارتهاا و تجرباه موردنیااز را هامكساب
نماید.
 -2-4-2یادگیری از طریق عمل
دورههاي این دانشگاه باتجربه سال اول آغاز میشود .همه دانشجویان قبل از اینکاه فاارغالتحصایل
شوند میبایست در پروژه چالش تو سعه یك محصاول یاا خادمت جدیاد درگیار شاوند ،آن را باه یاك
سرمایهگذار عرضه نمایند و یك كسبوكاار راه انادازي كنناد .ایان ناوع درگیار شادن و كساب تجرباه
حرفهاي ،روش زندگی در كالركسون است .در بخشهاي بعدي مقاله در خصوص فرصتهااي یاادگیري
تجربی مانند كارآموزي ،كارورزي و فرصت مطالعاتی خارج از كشور بیشتر صحبت خواهیم نمود.
 -3-4-2جهانیشدن
موفقیاات در بااازار جهااانی مسااتلزم درک درساات و دسااتاول از تفاااوتهاااي فرهنگاای حاااكم باار
كسبوكارها در جهان است .به همین دلیل تقریباً همه دانشجویان دانشکده كسبوكار میبایسات یاك
تجربه جهانی را كسب نمایند كه این امر از طریق گذراندن یك نیمسال تحصیلی در خارج یا یك سافر
كوتاهمدت علمی در قالب برنامه كسبوكار جهانی تحقق مییابد.
 -4-4-2پیوستن به یک جامعه حامی و موفق
دانشجویان در كالركسون تنها نخواهند بود .عالوه بر اعضاي هیئتعلمی معتبر كه شخصاً و قبالً باه
موفقیت دانشجویان عالقهمند هستند ،مشاوران علمی نیز وجاود دارناد كاه باه دانشاجویان در تحقاق
اهداف آموزشی كمك می كنند .بخش خدمات شغلی یك واحد بسیار ارزشمند است كه با بهرهگیاري از
یك شبکه گسترده و پرانگیزه ،دریافتن شغل مناسب به دانشجویان كمك میكند [.]2
 -3معرفی دورههای میان رشتههای دانشکده کسبوکار
دورههاي كسبوكار دانشگاه كالركسون واقعااً متماایز هساتند .ایان دورههاا باا مشااركت رهباران
شركتهاي صنعتی پیشرو رویکردي میانرشته اي و با تركیبی از دو یا چند رشته دانشگاهی كاه باعاث
اثربخشی و پویایی زیاد چنین دورههاایی مایشاود طراحای گردیادهاناد [ .]3برخای از ایان دورههااي
میانرشتهاي عبارتاند از:
 .1رشته مهندسی و مدیریت (تركیبی از رشتههاي مدیریت ،مهندسی ،علوم پایه و فناوري)
 .2رشته نوآوري و كارآفرینی (تركیبی از رشتههاي بازاریابی ،مدیریت ،فناوري و اقتصاد)
 .3رشته هوش تجاري و تحلیل دادهها (تركیبی از رشتههاي فناوري ،مدیریت و عملیات)
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 .4رشته سیستمهاي اطالعات و تجزیهوتحلیل ماالی (تركیبای از رشاتههااي فنااوري ،مادیریت و
عملیات)
 .5رشته مدیریت زنجیره تأمین جهانی (تركیبی از رشتههاي عملیات ،بازاریابی ،فناوري و اقتصاد)
 .6رشته اطالعات و تجزیهوتحلیل مالی (تركیبی از رشتههاي مالی ،حسابداري ،فناوري و اقتصاد)
دانشجویان میتوانند گرایش هاي تخصصی مختلفی را در هر یك از این رشتههاا اداماه دهناد و در
طول تحصیل از دورههایی مانند برنامه كسبوكار جهاانی ،تجرباه ساال اول ،كاارآموزي و فرصاتهااي
كارورزي براي كسب تجربه بهرهمند میشوند .دورههااي كارشناسای ارشاد كسابوكاار )MBA( 1ایان
دانشگاه نیز با همان رویکرد میانرشتهاي طراحیشده است و بهترین اقدامات مدیریت كسبوكاار را باا
رویکردي جهانی ،پایدار و مبتنی بر فناوري ادغام نموده است .نمونهاي از این دورهها عبارتاند از:
 دوره یكساله MBA  MBAمحیطزیست (دوساله) دوره یكساله  MBAجهانی MBAمهندسی  MBAحسابداري  MBAمجازي (پارهوقت) كارشناسی ارشد مدیریت مهندسیاز بین دورههاي مختلف میانرشتهاي مدیریت و كسبوكار كه در این دانشکده وجود دارد ،در ادامه
به بررسی دقیقتر رشته مهندسی و مدیریت میپردازیم.
 -4بررسی رشته میانرشتهای مهندسی و مدیریت
رشته مهندسی و مدیریت یكرشته ایدئال براي افراد عالقهمند به پویایی و انعطاافپاذیري در یاك
مسیر شغلی است كه به رهبري و فناوري تمركز دارد .این رشته در سال  1954و بهمنظاور پاساخگویی
به تقاضاي روزافزون صنایع به افرادي با مجموعاه مهاارتهااي قاوي در زمیناه مهندسای و مادیریت،
راهاندازي گردید .دانشجویان این رشته براي مواجهه شدن با تحاوالت ساریع فنای و مادیریتی در یاك
سازمان آماده میشوند .هدف این رشته تربیت افرادي حرفهاي در زمینههاي مدیریت عملیات ،مادیریت
پااروژه ،مهندساای فراینااد ،یکپااارچگی سیسااتمهاااي زنجیااره تااأمین و كااارآفرینی فناورانااه اساات.
فارغالتحصیالن این رشته میانرشتهاي یاد میگیرند كه چگونه:
 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؛ از تصمیمهاي مهندسی در كسبوكار استفاده كنند.درواقع فارغالتحصیل این رشته هم داراي مدرک مهندسی است و هم مادرک مادیریت؛ لاذا هام از كاار
كردن با افراد لذت میبرد و هم از كار كردن با فناوري و همچنین جسارت الزم براي رهبر شدن را دارد [.]4
شکل ( )1سرفصلهاي رشته مهندسی و مدیریت با رویکرد میانرشتهاي []2
 -1-4معرفی سرفصلهای رشته مهندسی و مدیریت
همانطور كه در شاکل ( )1نشاان دادهشاده اسات دانشاجویان ایان رشاته دروس مختلفای را در
زمینههاي زیر میگذرانند:
 دروس ریاضیات و علوم پایه ( 5درس در ریاضیات 4 ،درس آزمایشگاهی علوم پایه) دروس كسبوكار ( 7درس) دروس میانرشته اي كه از اصول مهندسی و فناوري در حل مسائل كسبوكار بهره میگیارد (6درس)
 سایر دروس ( 2درس مانند سمینار كتبی و سخنرانی عمومی) دروس كسب تجربه مشترک ( 7درس) دروس اختصاصی گرایش (حداقل  5درس) در جدول ( )1دروسی كه دانشجویان رشته مهندسی و مدیریت در ترمهااي تحصایلی مختلافبایستی بگذرانند ارائهشده است.
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شکل 1
جدول  1برنامه ترمبندي دروس رشته مهندسی و مدیریت []2
عنوان درس

تعداد واحد

ترم اول
 مقدمهاي بر حسابداري مالی و مدیریتی طراحی و نوآوري مبتنی بر كار تیمی سمینار دانشگاهی محاسبات ()1 شیمی ()1 -سمینار سال اول

عنوان درس

تعداد واحد

ترم دوم
3
3
3
3
4
-

 سیستمهاي اطالعاتی شركت كارآفرینی فناورانه محاسبات ()2 روانشناسی -شیمی ()2

3
2
3
3
4
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ترم سوم

 اصول اقتصاد و اقتصاد مهندسی حقوق و جامعه معادالت دیفرانسیل رفتار سازمانی فیزیك ()1 -درس اختصاصی گرایش ()1

ترم چهارم
3
3
3
3
4
2

ترم پنجم
 محاسبات ()3 مدیریت مالی علم الکتریسیته تحقیق در عملیات درس اختیاري حرفهاي درس حوزه دانش ()1 -درس اختصاصی گرایش ()3

ترم ششم
3
3
3
3
3
3
2

ترم هفتم
 طراحی و مهندسی فرایند ترمودینامیك مدیریت عملیات و زنجیره تأمین درس اختیاري حرفهاي درس اختصاصی گرایش ()5 درس اختیاري -تجربه حرفهاي

 آمار و احتماالت مدیریت پروژه دروس عمومی استاتیك فیزیك ()2 -درس اختصاصی گرایش ()2

3
3
3
3
4
2

 معادالت دیفرانسیل علم مواد اصول بازاریابی مکانیك سیاالت سخنرانی عمومی درس حوزه دانش ()2 -درس اختصاصی گرایش ()4

3
3
3
3
3
2
3

ترم هشتم
3
3
3
3
3
2
-

 خطمشی و استراتژي سازمان مدیریت پروژه مدیریت كیفیت و شركت ناب درس اختیاري حرفهاي درس اختصاصی گرایش ()6 -تجربه جهانی

3
3
3
3
3
-

 -2-4معرفی برخی از سرفصلهای رشته مهندسی و مدیریت با جهتگیری کارآفرینی
عالوه بر رویکرد میانرشته اي در طراحی دوره مهندسی و مدیریت ،توجه ویاژهاي باه جهاتگیاري
كارآفرینی نیز شده است كه در این بخش برخی از این دروس معرفی میگردد.
نخستین درسی كه در قالب دو درس و طی دو ترم در سال اول تحصیل به دانشجویان ارائه میشود
"درس طراحی و نوآوري مبتنی بر كار تیمی" 1است كه گذراندن آن براي هماه دانشاجویان ساال اول
الزامی است .دانشجویان در این درس درگیر یك پروژه یكساله میشوند كه طای آن مایبایسات یاك
محصول را طراحی ،تولید و بهطور بالقوه تجاري سازي نمایند .این پروژه مستلزم باهكاارگیري ابزارهاا و
_____________________________________________________________
1- Team-based Design and Innovation
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اصول مهندسی و مدیریت است .تمركز اصلی این درس در ترم اول بر ایجااد تایمهااي كااري ،معرفای
ابزارهاي طراحی و تکمیل طراحی مفهومی محصول هست .اداماه ایان پاروژه در تارم دوم تحصایل باا
درسی تحت عنوان "كارآفرینی فناورانه" 1صورت میگیرد .تمركاز اصالی ایان درس در تارم دوم تهیاه
طرح تجاري در خصوص طراحی مفهومی صورت گرفته در ترم اول است.
"سمینار دانشگاهی" 2عنوان درسی است كه دانشجویان سال اول را با دنیایی از فرهنگها ،تاریخهاا
و نیروهاي جهانی كه زندگی شخصی و حرفهاي آنها را شکل خواهد داد آشنا میكناد .دانشاجویان در
این درس یاد میگیرند مسائل را در بافت هاي فرهنگی گسترده تحلیل نمایند و تجربه ارزیابی و تفسایر
متون ادبی و غیرادبی را به دست آورند .سمینارها در كالسهایی كوچك و تا حدودي ساختارمند برگزار
می شود و در آن به بحث و گفتگو ،خواندن و تفکر انتقاادي ،نوشاتن مشاروح و كاار مشااركتی تمركاز
میشود.
3
درس دیگري كه براي دانشجویان سال اول ارائه میشود "سمینار سال اول" است كه در آن بر كار
گروهی و پویاییهاي تیمی تمركز میشود .در این سمینار به مأموریت و انتظارات از فرآیند یادگیري در
دانشگاه پرداخته میشود ،ارتباطات و مهارتهاي كاار تیمای تقویات مایشاود و محتاواي مناسابی در
خصوص مسائل سالمت و زندگی دانشجویی در طول دوران تحصیل ارائه می شود .مباحثه ،فعالیتهااي
تیمی ،فرصتهاي رهبري و تعامل با دانشجویان تارمهااي بااالتر ،پایاه و اسااس ایان درس را تشاکیل
میدهد [.]2
 -1-2-4دروس تجربه مشترک

4

"تجربه مشترک"  ،مجموعه دروسی اسات كاه باا اهاداف یاادگیري و نتاایج مشاترک باراي هماه
دانشجویان دانشگاه ارائه میشود .براي تحقق این اهداف ،هار دانشاجویی مایبایسات یاك مجموعاه از
دروس "حوزه دانش" 5و یك "تجربه حرفاهاي" 6را بگذراناد .ایان دروس كاه برخای اجبااري و برخای
اختیاري هستند هم مرتبط با رشته اصلی دانشجو است و هم میتواند از دروس سایر رشاتههاا انتخااب
شود .چهار هدف اصلی موردنظر در این تجربه مشترک عبارتاند از:
 یادگیري برقراري ارتباط مؤثر درک ارزش تنوع در محیطهاي كاري و حرفهاي_____________________________________________________________
Technological Entrepreneurship
Clarkson Seminar
First Year Seminar
Common Experience Courses
Knowledge Area Courses
Professional Experience
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 پی بردن به اهمیت اخالق فردي ،اجتماعی و حرفهاي فهمیدن اینكه چگونه میتوان از فناوري براي خدمت به بشریت استفاده نمود.هر یك از این اهداف در سرفصلها موردتوجه قرار میگیرد و در طی دوران تحصیل تقویت میشود.
دروس تجربه مشترک تحت عناوین زیر ارائه میشوند:


دروس حوزههای دانش

دروس حوزه هاي دانش اهداف یادگیري عمومی و خاصی را دنبال میكنند .هر دانشجو مایبایسات
حداقل پنج درس در این رابطه بگذراند بهگونهاي كه حداقل چهار حاوزه از شاش حاوزه داناش كاه در
جدول ( )2آمده را پوشش داده شود.
جدول  2معرفی دروس حوزه دانش و اهداف آنها []2
حوزه دانش

اهداف كالن یادگیري

نمونهاي دروس مرتبط

فرهنگ و جامعه

این دروس دانشجویان را قادر میسازد تا همه افراد ازجملاه خودشاان را
بشناسند؛ بافرهنگ ها و جوامعی كه عقاید ،ارزشها و نگارشهااي آنهاا
نسبت به جهان را شکل میدهند زندگی كنند؛ در خصاوص فرهناگ یاا
جوامعی متفاوت بافرهنگ و جامعه خود دانش كسب نمایند.

افااراد و فرهنااگهااا در فاایلم و
داساتان ،تاااریخ باسااتان ،تاااریخ
آلمان نازي ،آشنایی با ویتنام،
ادبیات چین

مسائل معاصر و جهانی

این دروس دانشجویان را قادر می ساازد تاا نقاداناه باه تحصایل مساائل
اجتماعی ،سیاسی و یا اخالقی در جامعه جهانی معاصر بپردازند.

اخااالق كساابوكااار ،قااوانین
محیطزیست ،حقوق بشر

دانشجویان را قادر میسازد تا مفاهیم اقتصادي و سازمانی و تصمیمگیري
را بهخوبی بفهمند.

اقتصاااد خاارد ،اقتصاااد كااالن،
توسااعه بااینالمللاای و تغییاار و
تحوالت اجتماعی

دانشجویان را قادر می سازد تاا آثاار هناري از قبیال نقاشای ،موسایقی،
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
داستان ،ادبیات جناگ ،ادبیاات
چین ،نمایشنامهنویسی

دانشجویان را قادر میسازد تا از چارچوب مناسبی باراي درک و توضایح
رفتار در بافتهاي مختلف فردي تا اجتماعی و سیاسی استفاده نمایند.

اكولوژي رفتااري و باومشناسای
اجتماعی ،علم سیاسات آمریکاا،
نظریااه سیاساات ،مقدمااهاي باار
روانشناسی

دانشجویان را قادر میسازد تا روش هایی كه جامعه بر خلق دانش خااص
و توسعه فناوري تأثیر میگذارد را شناساایی و تحلیال نمایناد و متوجاه
شوند دانش و فناوري به چه روش هایی بار زنادگی ،ارتباطاات و دنیااي
آنها تأثیر میگذارند.

محیط زیست ،فناوري و جامعاه،
زیست شناسی محافظتی ،علام و
جامعه ،قانون و اخالق زیست

علم اقتصاد و سازمانها

هنرهاي تجسمی

رفتار فردي و گروهی

علم ،فناوري و جامعه
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دروس عمومی
1

"درس عمومی" به درسی اطالق می شود كه اهداف دو حوزه از دانش را پوشش دهد .مانند ادبیات
چین كه هم به حوزه دانش فرهنگها و جوامع و حوزه دانش هنرهاي تجسمی مربوط میشود.
 -2-2-4دروس اختیاری حرفهای

2

دانشجویان رشته مهندسی و مدیریت می توانند با توجه به زمینه كاري و عالقه خود و با تائید استاد
راهنما ،درسی از سایر رشته هاي فنی مهندسی مانند هوافضا ،عمران ،شیمی ،برق ،كامپیوتر ،مکانیاك و
 ...انتخاب نمایند.
 -3-2-4دروس کسب تجربه حرفهای
تجربه حرفهاي 3یکی از دورههاي الزامی تجربه مشترک است كه طبق آنهماه دانشاجویان در یاك
تجربه حرفه اي مبتنی بر پروژه مانناد كاارورزي ،4كاارآموزي ،5یاك تحقیاق هدفمناد 6یاا یاك پاروژه
اجتماعی 7كامالً مرتبط با اهداف حرفه اي دانشجو مشااركت مایكنناد .دانشاجویان رشاته مهندسای و
مدیریت به یکی از روشهاي زیر میتوانند این دوره را بگذرانند:
الف) یك تجربه حرفه اي مشخص مانند كارآموزي در یك صنعت یا یك سازمان دولتی یا غیره ،كاه
میتواند در تابستان یا در ترم كارورزي گذرانده شود.
ب) مشاركت در یك پروژه تحقیقاتی مستقل تحت هدایت یك مربی واجد شرایط كاه مایتواناد در
داخل دانشگاه یا بیرون از آن ،در تابستان یا در طولترم تعریف و اجرا شود.
ج) پذیرش نقش رهبري یا یك مسئولیت مهم در یك پروژه تیمای مناساب ،ایان نقاش مایتواناد
همکاري در یك پروژه رقابتی مانند جشنواره اسپید 8یا یك پروژه تیمی مرتبط با حرفه یا یاك فعالیات
داوطلبانه باشد.
د) هرگونه فعالیتی كه نشان دهند دانشجو توانسته به اهاداف كساب تجرباه حرفاهاي دسات یاباد.
انتظار میرود دانشجویان حداقل  150ساعت در این دوره حضورداشته باشند [.]5
هدف از گذراندن دوره كسب تجربه حرفهاي عبارت است از:
_____________________________________________________________
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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 -1دانشجویان بهضرورت بهروزرسانی مهارتهاي حرفهاي خود بعد از فارغالتحصیلی پی ببرند.
 -2دانشجویان یادگیري مؤثر را از خود نشان دهند.
 -3دانشجویان مهارتهاي رهبري مانند هدفگذاري ،مدیریت تغییر ،رفتار اخالقای و بازخوردهااي
عملی از خود نشان دهند.
 -4دانشجویان مهارتهاي كار تیمی مانند برقراري روابط مؤثر با همتیمیها ،عضو فعال تیم بودن و
شناسایی و مدیریت تعارض تیمی را كسب نمایند.
 -5دانشجویان نشان دهند كه ارزش خدمت به دانشگاه ،جامعه و حرفه را درک كردهاند.
 -4-2-4دوره تجربه بینالملل
1

فارغالتحصیل دانشکده كسبوكار میبایست یك دوره تجرباه باینالمللای را گذراناده باشاد .ایان
تجربه بینالمللی می تواند در قالب گذراندن یك ترم تحصیلی در خارج از كشور و یا سفرهاي مطالعااتی
كوتاهمدت باشد .برنامه كسبوكار جهانی ،2یك دوره مطالعاتی فشرده (سفر دو یا سههفتهاي) در خاارج
از كشور است .این سفرها بهمنظور شركت در كاالسهااي سااختارمند ،بهارهمنادي از تجربیاات یاك
صاحبنظر و بازدید از شركتها ،دستگاههاي دولتی و یا مجموعههاي مهم آن كشور هست .دانشجویانی
كه این دوره را با موفقیت گذرانده باشاد درک بهتاري از مساائل اقتصاادي ،سیاسای و فرهنگای ساایر
كشورها به دست خواهند آورد و به نقشی كه این عوامل در مدیریت كسبوكارها در اقتصاد جهانی ایفاا
میكنند پی خواهند برد [.]6
 -5-2-4دروس مرتبط با گرایشهای تخصصی

3

دانشجویان رشته مهندسی و مدیریت با یكپایه قوي در ریاضیات ،علوم پایه ،مهندسی و كسبوكاار
فارغالتحصیل میشوند .این طیف گسترده از دروس به دانشجویان این انعطاف و قادرت را مایدهاد تاا
نقش هاي بسیار متفاوتی را بپذیرند و مسیرهاي شغلی مختلفی را طی كنناد .باااینحاال ممکان اسات
برخی از دانشجویان تمایل داشته باشند در یك حوزه فنی یا مدیریتی ،بیشتر تمركز نمایناد و بخواهناد
دروس بیشتري را در آن زمینه بگذرانند؛ بدین منظور گرایشهاي مختلفی براي دانشجویان عالقاهمناد
طراحیشده است كه افراد میبایست حداقل  15واحد را در آن زمینه بگذرانند .برخی از این گارایشهاا
در رشته مهندسی و مدیریت عبارتاند از  :ناوآوري ساازمانی ،مادیریت پاروژه كیفیاتمادار ،مهندسای
سیستمهاي انرژي پایدار ،مدیریت ساختوساز[.]7
_____________________________________________________________
1- International Experience
2- Global Business Program
3- Minors, Concentration and Track
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 -5نتیجهگیری
رشته مهندسی و مدیریت دانشکده كسبوكار از نقاط قوت سانتی دانشاگاه كالركساون در زمیناه
اصول مهندسی و حل مسائل فنی و تركیب آن با رویکردهااي ناوین كمای و كیفای در تصامیمگیاري
مدیریتی بهره میگیرد .این دوره با مشاركت رهبران صنایع بهمنظور پاسخگویی باه تقاضااي روزافازون
سازمانها به افرادي با مهارت هاي قوي در دو زمینه مهندسی و مدیریت و كسبوكار طراحیشده است.
افرادي كه با بهرهگیري از رویکردهاي میانرشتهاي فنی و مدیریتی بتوانند مسائل پیچیده كسبوكاار و
مدیریت صنعتی را حل نمایند [ .]2در ایان رشاته تركیاب نسابتاً ماوزونی از دروس رشاتههااي فنای
مهندسی ،مدیریت ،علوم پایه و هنرهاي آزاد ارائه میشود .ازآنجااییكاه دانشاجویان رشاته مادیریت و
مهندسی باید رویکردي انسان گرایانه و نه صرفاً فنی داشته باشند ،به مسائل مدیریتی آنها ازجمله حل
مسئله ،ارتباطات و كار تیمی توجه ویژهاي شده است .محیط آموزشی نیز بهگونهاي طراحیشاده اسات
كه كار تیمی مشترک را تسهیل نموده و ارتباطات دوجانبه و حمایتی را تقویت میكند .دانشآموختگان
این رشته بهعنوان رهبران و متخصصانی شناخته می شوند كه توانایی اجرایی ایدههااي جدیاد و ایجااد
تحول را دارند .تقاضاي زیادي براي این رشته در محیط كاار وجاود دارد و رشاتهاي در حاال تکامال و
توسعه میباشد .دانشجویان این رشته بهگونهاي آموزش داده میشوند و آمادگی پیدا میكنند تا:
 از مهارتهاي فنی حل مسئله براي ارائه راهحلهاي نو ،كارآمد و پایادار باه مشاکالت و مساائلپیچیده استفاده نمایند.
 تیمهاي چندرسانه اي را رهبري نمایند تا با مادیریت صاحیح پویااییهااي تیمای باه موفقیاتبرسند.
 با ارتباطات اثربخش شفاهی و كتبی ،اطالعات موردنیاز براي تصامیمگیاري را در اختیاار افارادفنی و غیر فنی قرار دهند.
 بهطور پیوسته از طریق توانمنديهاي چندوظیفهاي خود در برنامهریزي ،سازماندهی ،مادیریتو كنترل منابع بتوانند در تقاضاهاي همزمان محیط جهانی امروزي توازن برقرار نمایند.
 دانشپایه مهندسی و كسبوكار را تركیب نماوده و از روشهااي كمای و كیفای باراي تحلیالفرایندها و سیستمهاي كسبوكار بهره گیرند.
 در مواجهه با چالشهاي سازمانی ،تصمیماتی بهموقع ،اخالقی و مفید اتخاذ نمایند. فارغالتحصیالن این رشته میتوانند در زمینههاي زیر مشغول به كار شوند: مدیریت پروژه (مدیریت سازه ،مدیر قراردادها ،مهندسی هزینه). ساخت و تولید (مهندسی صنایع و پروژه ،سرپرست تولیاد ،برناماهریاز پاروژه ،كنتارل كیفیات،كنترل موجود ،تداركات).
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 مدیریت زنجیره تأمین (طراحی ،خدمات گمركی ،توزیع ،حملونقل ،یکپارچگی سیستمها). فروش و بازاریابی (مسئول فنی فروش ،مسئول فنی بازاریابی ،مشاور بازاریابی) . مشاور نرمافزار و سیستمهاي اطالعاتی.برخی از شركتهایی كه فارغالتحصیالن رشته مهندسی و مدیریت را استخدام نمودهاند عباارتاناد
از :آلکوا ،اپل ،بل ،اكسون موبیل ،جنرال الکتریك ،گاودیی یار،اي بای ام ،جانساون و جانساون ،اوتایس
الویتور ،ریموند ،پروكتراندگمبل ،تویوتا موتور ،یونایتد مك گیل و .]3[ ...
سپاس
نویسنده این مقاله از پرفسور گودرز احمدي و بهزاد بهنیا (اعضاي هیئتعلمای دانشاکده مهندسای
دانشگاه كالركسون) و حسن سجادي (عضو هیئتعلمی و سرپرست گروه كارآفرینی و ارتباط با صانعت
دانشگاه بجنورد) بابت فراهم نمودن فرصت آشنایی با دانشگاه كالركسون و سیستم آموزشای آن كماال
سپاسگزاري را دارد.
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تجربیاتی از راهاندازی رشته فیزیک مهندسی در دانشگاه تهران
فرخ سررشتهداری
استادیار دانشکده فیزیك دانشگاه تهران
f.sarreshtedari@ut.ac.ir

خسرو حسنی
استادیار دانشکده فیزیك دانشگاه تهران
hassanikh@ut.ac.ir

چکیده
هدف از این نوشتار ،ارائه تجربیاتی است كه در طی راهاندازي یكرشته میانرشتهاي توسط
مجموعه دانشکده فیزیك دانشگاه تهران حاصلشده است .در این مقاله ،تالش خواهیم كرد پس از
معرفی رشته فیزیك مهندسی ،به موانع و مشکالتی اشارهكنیم كه بهطورمعمول در برابر راهاندازي
چنین رشتههایی وجود دارد و بر اساس آنها پیشنهادهایی براي نحوه هدفگذاري ،ساختار سازي و
اجراي چنین رشتههایی ارائه خواهیم كرد .اشاره خواهد شد كه راهاندازي یكرشته میانرشتهاي ،با
تركیب كردن و درهم آمیختن چند رشته دانشگاهی تفاوت دارد و لذا توجه به ماهیت مستقل رشته
براي تدوین صحیح اجزاي آن اهمیت بسزایی دارد .با توجه به اهمیت فوقالعادهاي كه نویسندگان این
مقاله براي موضوع ترویج رشتههاي بینرشتهاي قائل هستند ،امیدواریم بیان نکات مزبور در كنفرانسی
كه با این عنوان برگزار میشود ،كمکی كوچك در مسیر توسعه علمی و كارآفرینی كشور بهواسطه
راهاندازي صحیح چنین رشتههایی داشته باشد.
کلیدواژهها
فیزیك مهندسی ،راهاندازي رشتههاي تحصیلی میانرشتهاي ،دانشگاه تهران
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 -1مقدمه
همانطور كه میدانیم دنیاي علم و تکنولوژي امروز مرزهاي تفکیاكشاده و مشخصای باراي علاوم
نمیشناسد .در جامعه دانشگاهی ،در بسیاري موارد ،شاخ و برگ علوم و رشاتههااي تحصایلی مختلاف
آنقدر به هم تنیده شدهاند كه در بعضی حوزهها عمالً نمیتوان متخصصینی را تصور كرد كه نسبت باه
چند رشته تحصیلی جداگانه تسلط كافی نداشته باشند .از طرفی در حوزه تکنولوژي نیز ،امروزه براي ما
بسیار طبیعی است كه ساخت یا استفاده از یك دستگاه پیشرفته (براي مثال در حوزه پزشکی) حاصال
همکاري متخصصینی از حوزههاي مختلف مانند فیزیك ،پزشکی ،علوم اعصاب شناختی ،مهندسی بارق،
مهندسی مکانیك و ...میباشد.
دراینبین رشته فیزیك بهعنوان رشتهاي مادر ،یکی از مهمترین اركان باراي چناین همکااريهااي
بینرشتهاي بشمار میرود .بهجرئت میتوان گفت دانشجویان تماامی رشاتههااي مهندسای و علاوم در
سالهاي اول تحصیل خود حداقل دو درس مجزاي فیزیك (و البته ریاضیات) میگذرانند و ایان دروس
بیدلیل در برنامه درسی گنجانده نشدهاند ،زیارا هماانطاور كاه از ناام علاوم پایاه برمایآیاد ،شاالوده
رشته هاي مهندسی یکی از زیرشاخههاي علم فیزیك مانند الکترومغنااطیس ،مکانیاك ،ترمودینامیاك،
اپتیك یا فیزیك كوانتمی است .دانشآموختگان رشته فیزیك در مقاطع مختلف مباانی الزم باراي ورود
به بسیاري از شاخههاي مهندسی را فرامیگیرند و این در حالی است كه از توانمناديهااي اصالی یاك
دانشآموخته فیزیك ،توانایی حل مسئله بهطور عام میباشد .بااینوجاود درایانباین حلقاه گمشادهاي
دیده می شود و آن این است كه بسیاري از آنها قادر نیستند از دانش فیزیکی خود باراي حال مساائل
عملی و واقعی استفاده نمایند.
در این راستا ،آمار اشتغال فارغالتحصیالن رشته فیزیك بسیار جالبتوجه مایباشاد .در مرجاع ][1
اشارهشده است كه در ایاالتمتحده آمریکا تنهاا در حادود  30درصاد از داناشآموختگاان كارشناسای
فیزیك در زمینههاي مربوط ب ه رشته خود مشغول به كار هستند و هفتاد درصاد آنهاا در مراكاز غیار
مرتبط مانند بانكها ،شركتهاي بیمه ،نیروهاي نظامی ،شركتهاي تجااري و غیاره كاار پیاداكردهاناد.
همچنین ،از جمعیت دانشآموخته كارشناسی فیزیك در این كشور تنها حدود  5درصد پس از تکمیال
دوره دكتري و پسادكتري موفق به تدریس و پژوهش در دانشگاهها بهعنوان عضو هیئتعلمی شادهاناد!
سپس نتیجه گیري شده است كه واقعیت بازار كار نشان می دهد كه بهتر است دانشجویان رشته فیزیك
در دوره كارشناسی را بامهارت هایی مانند كامپیوتر ،برنامهنویسی ،مبانی تجارت ،كارآفرینی و غیره آشنا
نمود تا بتوانند از مهارتهاي فراگرفته شده و توانایی حل مسئله خود در سایر زمینهها استفاده نمایناد.
وقتی در یك كشور كامالً صنعتی چنین ضرورتی توسط سیاستگذاران علمی احسااس شاده اسات ،در
كشور درحالتوسعهاي مانند ایران نمیتوان چشم بر این واقعیتها بست.
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همچنین آمارهاي داخل كشور نیز از آمار بیکاري قابلتوجه رشاتههااي علاوم پایاه ازجملاه رشاته
فیزیك حکایت میكند .مرجع ] [2بیان میكند كه نرخ بیکاري رشته فیزیك در سال  1387حادود 22
درصد بوده است و بعد از فراز و نشیبهایی در سال  1395در سطح  27درصاد قرارگرفتاه اسات .ایان
موضوع نیز باید اضافه شود كه منظور از اشتغال فارغالتحصیالن نیز الزاماً به معنی كار در زمینه مارتبط
با رشته تحصیلی ایشان نمیباشد.
از سال  1391رشته جدید فیزیك مهندسی در دانشکده فیزیك دانشگاه تهران راهاندازي شده است.
«فیزیك مهندسی» رشتهاي است براي تربیت فیزیکدانانی كه بتوانند اندیشهها و ایدههاي تئوریك خود
را وارد دنیاي فناوري و تکنولوژي نمایند .رشتهاي كه قرار است در آن دانشجویان ضامن كساب داناش
فیزیك ،با مبانی و روش حل مسائله در دنیااي مهندسای نیاز آشانا شاوند تاا باهایانترتیاب بتوانناد
خالقیتهاي خودشان در دنیاي فیزیك را به طور مؤثر براي حل نیازها و مشکالت جامعاه بکاار گیرناد.
این نوشتار سعی میكند با نگاهی به راهاندازي رشته فیزیاك مهندسای در دانشاکده فیزیاك دانشاگاه
تهران ،توضیحاتی در ارتباط با ساختار سازي مؤثر رشتههاي بینرشتهاي بیان نماید.
 -2رشته فیزیک مهندسی و نقش آن در توسعه علمی و کارآفرینی کشور
همانطور كه در بخش مقدمه ذكر شد ،اغلب توانایی بالقوه یك دانشآموخته فیزیك در حل مسائل
واقعی جامعه بهسختی بهصورت بالفعل تبلور پیادا مایكناد و متأسافانه ازایانرو تصاور عماوم از یاك
دانشآموخته فیزیك درنهایت یك محقق یا مدرس دانشگاه است كه در دنیاي نظاري خاود باا مساائل
نهچندان واقعی درگیر میباشد .از طرفی نویسندگان مقالاه در تعامال باا دانشاکدههااي مهندسای نیاز
مشاهده میكنند كه عدم آشنایی عمیق با فیزیك در بسیاري از موارد منجر به پایین نگهداشاته شادن
سطح تحقیقات و درنتیجه عدم امکان دستیابی به تکنولوژيهاي جدیاد مایگاردد .در بسایاري ماوارد
بخشهاي پیچیده فیزیکی یك موضوع بهعنوان جعبه سیاهی نگاه میشود كاه انتظاار مایرود تنهاا باا
شناخت حداقلی از روابط ورودي و خروجی این جعبه بتوان بهطور مؤثر آن را مورداستفاده قرارداد .ایان
در حالی است كه دقیقاً به دلیل همین سادهانگاري اسات كاه بسایاري از تحقیقاات جامعاه مهندسای
كشور ،قابلیت ورود به دنیاي تکنولوژي را پیدا نمیكنند.
در این رابطه مثالهاي متفاوتی از حوزههاي مختلف مانند الکترونیك ،مخابرات ،مهندسی مکانیاك،
هوافضا ،نانو تکنولوژي و ...میتوان برشمرد كه براي طاوالنی نشادن بحاث تنهاا باه یاك مثاال اشااره
میكنیم.
در حوزه مهندسی پزشکی ،دستگاههاي پیشرفته تصویربرداري مانند  fMRI،MRIو ...از اهمیت ویژه
پزشکی و تحقیقاتی برخوردار میباشند .دراینارتباط باید توجه شاود كاه ممکان نیسات بادون داناش
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عمیق فیزیك بتوانیم وارد تکنولوژي این دستگاههاا و روشهااي تصاویربرداري مشاابه شاویم .فیزیاك
دستگاه  MRIمبتنی بر پدیده تشدید مغناطیسی اسپین هسته میباشد كه یك پدیده كاامالً كوانتاومی
است و این در حالی است كه محققین مربوط به این حوزه اغلب با نگاهی گذرا به اصل پدیاده فیزیکای
كه در حال اتفاق میباشد (حداكثر با استفاده از تقریابهااي فیزیاك كالسایك) ،صارفاً باه كااربري از
دستگاه مشغول هستند .الزم به ذكر است كه در این رابطه ،جامعاه دانشاگاهی فیزیاك كشاور ارتبااط
بسیار محدودي با این حوزه تکنولوژي دارد.
دراینبین به نظر میآید یکی از دالیل دوري فیزیکدانان ما از حضور جادي در چناین عرصاههااي
تکنولوژیکی این است كه عموماً در برخورد با چنین تکنولوژي هاایی آشانایی باا روشهااي مهندسای
اهمیت ویژهاي دارد .در ادامهي مثالی كه زده شد فرض كنید قرار باشد یك فیزیکدان ،در توساعه یاك
دستگاه تکنولوژیکی (مثالً طراحی پروساههااي جدیاد باراي دساتگاه  MRIیاا )NMR spectroscopy
همکاري نماید .در این صورت ضروري است كه ایشان عالوه بر دانستن اصول فیزیك كوانتومی حاكم بر
اندركنش امواج الکترومغناطیسی و مجموعه اتمها ،آشنایی مناسبی با اصول مهندسیاي كه دستگاه بار
اساس آن كار میكند نیز داشته باشد.
از سوي دیگر مهندساان كشاور ماا كاه تواناایی تحلیال و طراحای اجازاي سیساتمهااي پیچیاده
تکنولوژیکی را دارند ،اغلب آشنایی عمیق با فیزیك حاكم بر آنها را ندارند و در بسیاري از موارد همین
نقص (مخصوصاً در صنایع و تکنولوژیهاي سطح باال) منجر به ناموفق بودن خیلی از تاالشهااي ایشاان
میشود .در ارتباط با این موضوع نیز نویسندگان این مقاله شاهد نمونههاي متفاوتی در صنایع پیشارفته
مملکت بودهاند .با این توصیفات به نظر میآید رشتههاي فیزیك و مهندسی باهطاور مجازا و جاداي از
یکدیگر ،كمبودهایی براي حل مؤثر نیازهاي جامعه دارند كه همانطور كه ذكر شد یاك از دالیال ایان
موضوع را میتوان در دور بودن فضاي ذهنی و كاري فیزیکدانها و مهندسان از یکدیگر جساتجو كارد.
این خأل دوطرفه لزوم ایجاد پلی بین این دوشاخه را بیشازپیش آشاکار مایكناد و فیزیاك مهندسای
رشتهاي است كه میخواهد باتربیات فیزیکادانهااي آشانا باا دنیااي مهندسای ،ایان خاأل را پار كناد.
دانشآموخته رشته فیزیك مهندسی درنهایت یك فیزیکدان است كه از كااربرد داناش خاود در دنیااي
واقعی آگاهی بیشتري دارد و از طرف دیگر با روشها و حل مسائل عملی در برخی شاخههاي مهندسای
آگاهی كافی دارد ،گرچه نمیتوان و قرار نیست او را یك مهندس به معناي عاام آن نامیاد .ازایانرو ،در
طرح درسی كه در دانشکده فیزیك دانشگاه تهران پایهریزي شده است ،دانشجویان ایان رشاته ،دروس
پایه ،اصلی و حتی تخصصی كاربردي مانند فیزیاك حالاتجاماد ،اپتیاك ،فیزیاك هساتهاي در رشاته
فیزیك را مانند سایر دانشجویان این رشته فرامیگیارد ،اماا عاالوه بار آن برخای دروس اصالی و پایاه
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رشتههاي مهندسی را نیز میگذراند .این در حاالی اسات كاه دروس اختیااري خاود را در زمیناههااي
كاربردي فیزیك (اغلب با طرح درسهاي جدید) انتخاب میكنند.
نکته قابلتأمل دیگري كه حاصل مشاهده شخصی نویسندگان این مقالاه و همچناین پارسوجاو از
دیگر صاحبنظران میباشد ،توجه به این موضوع است كه بسیاري از فیزیکدانان تجربی در دانشگاههاا و
مراكز تحقیقاتی و صانعتی معتبار دنیاا ،توانااییهااي مهندسای قابالتاوجهی (باراي مثاال در حاوزه
الکترونیك ،مکانیك و )...نیز براي تحلیل و طراحی سیستمهاي مختلاف دارناد؛ و ایان توانمناديهااي
ایشان در طراحی و راهاندازي سیستمهاي آزمایشگاهی و صنعتی سطح باال بسیار مؤثر است.
با توجه به موضوعاتی كه مطرح شد ،به نظر میآید وجود چنین رشاتهاي در كشاوري مانناد ایاران
(كه زیرساختهاي كامل علمی و مهندسی یك كشور توسعهیافته را ندارد) ضروري به نظر مایرساد تاا
افرادي بتوانند در راستاي حل مسائل كشور ،جوانههاي ایجااد شاغل و حركات باه سامت یاك جامعاه
علمی ،كارآفرین و صنعتی را رویش دهند.
 -3راهاندازی رشته فیزیک مهندسی در دانشکده فیزیک دانشگاه تهران
در بخشهاي قبل بهطور ویژه به اهمیت رشته فیزیك مهندسی در مسیر توسعه علمی و كارآفرینی
كشور اشاره شد؛ اما الزم به ذكر است كه راهاندازي این رشته و رشتههایی ازایندست نیازمند توجه باه
نکاتی است كه چنانچه در زمان تأسیس و راهاندازي رشته موردتوجه قرار گیرناد از بسایاري مشاکالت
آتی كاسته خواهد شد .در ادامه پس از اشاره كوتاهی به راهاندازي رشته فیزیك مهندسای در دانشاکده
فیزیك دانشگاه تهران به نکاتی اشااره خواهاد شاد كاه الزم اسات باراي راهانادازي هار رشاته مشاابه
موردتوجه قرار گیرد.
پس از تالشهایی كاه اعضااي پیشکساوت دانشاکده فیزیاك دانشاگاه تهاران داشاتهاناد و فاراز و
نشیبهاي مختلفی كه طی شده است ،رشته فیزیك مهندسی از ساال  1391رساماً راهانادازي شاده و
اولین دانشجویان كارشناسی خود را پذیرفت .پس از اجراي این دوره با برنامه درسی اولیه ،بازخوردهایی
از سوي دانشجویان و اساتید دانشکده ،ارائه شد و هر یك از ایشان مالحظاتی را ابراز داشتند .براي مثال
یکی از نگرانیهاي دانشجویان مبنی بر این بود كه آیا آنها همانند سایر دانشآموختگان رشته فیزیاك
یا مهندسی امکان رقابت براي پذیرش در دورههاي تحصیالت تکمیلی این رشتهها را خواهند داشات یاا
خیر .از طرفی كاستیهاي دیگري نیز در برنامه درسی وجود داشات كاه مسائولین دانشاکده را بار آن
داشت كه با تشکیل یك كمیته بازنگري و طی جلسات متعدد كارشناسی برنامه جدید درسی این رشته
را تدوین نمایند كه در آن دروس پایه واصلی الزم همانناد خاود رشاته فیزیاك گنجانادهشاده و ساایر
دروس به نحو هدفداري در راستاي رسالت این رشته كه در پیش توضیح داده شاد تادوین شاوند].[3
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این برنامه در دفتر نظارت و برنامهریزي آموزشی دانشگاه به تصویب رسیده و از پاییز سال  1396اجراي
رسمی آن آغاز گشته است .الزم به ذكر است كه همانطور كه در ادامه اشاره خواهد شد ،تدوین برناماه
درسی مذكور با توجه به این نکته انجامشده است كه قرار است این رشته در دانشکده فیزیك و البته باا
بهكارگیري از زیرساختهاي این دانشکده برگزار شود و این در حالی است كاه چنانچاه قارار باود ایان
رشته در محیط دیگري راهاندازي شود ،الزامات دیگري تعیینكننده محتواي برنامه میباشند.
 -4سؤاالت اساسی درراه اندازی یکرشته بینرشتهای
بهطوركلی در پروسه راهاندازي هر رشته دانشگاهی در وزارت علاوم جمهاوري اساالمی ایاران ،الزم
است مشخصات آن رشته بهدقت تبیین گردد .در این راستا ،سؤاالت معمول و البتاه بسایار خاوبی كاه
الزم است براي هر رشته نوعی به آنها پاسخ داده شوند بهقرار زیر میباشند]:[4
 تعریف رشته. هدف رشته. ضرورت و اهمیت رشته. نقش و توانایی فارغالتحصیالن. طول دوره و شکل نظام. تعداد و نوع واحدهاي درسی. شرایط پذیرش دانشجو.بااینوجود ،به نظر میرسد در تبیین و راهاندازي یكرشته باینرشاتهاي و برناماهریازي آموزشای و
پژوهشی آن ،نکات دیگري نیز الزم اسات مادنظر قارار گیارد تاا در اجاراي آن ،دانشاجویان بیشاترین
استفاده ممکن را از تحصیل در آن رشته داشته و بتوانند پس از فارغالتحصایلی ،حاداكثر كاارایی را در
راستاي توسعه علمی و فناوري كشور داشته باشند.
در این راستا ،پیش از راهاندازي یكرشته بینرشتهاي ،عالوه بر سؤاالت معمول ذكرشده ،الزم اسات
به چند سؤال دیگر نیز بهدقت پاسخ داده شوند.
 -5نسبت رشته میانرشتهای جدید با دیگر رشتههای دانشگاهی
پاسخ به این سؤال روشنگر بسیاري از تصامیمگیاريهاا و انتخاابهاا در ضامن سااختار ساازي و
راهاندازي یكرشته بینرشتهاي میباشد .تعیین و تکلیف در ارتباط با تعداد و نوع واحادهاي درسای تاا
حد زیادي منوط به پاسخ به این پرسش اساسی است كه قرار است رشته جدید تا چه میزان از موضاوع
رشتههاي موجود بهره ببرد.
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 -6محیط آموزشی برای ارائه این رشته میانرشتهای
در عمل محیط آموزشی ارائه یكرشته میانرشتهاي اهمیت ویژهاي در محتواي آن خواهاد داشات.
بهعنوانمثال ،چنانچه رشته فیزیك مهندسی قرار است در دانشکده فیزیك راهانادازي شاود متفااوت از
رشتهاي به همین نام است كه بخواهد در یك دانشکده فنی ارائه گردد و بازهم متفااوت از رشاتهاي باا
همین نام است كه در یك دانشکده مستقل برگزار گردد؛ بنابراین نمیتوان یكرشته میاانرشاتهاي باا
یك هدف و كارایی و برنامه آموزشی مشخص برنامهریزي كرد بدون اینکه در ابتدا در مورد محال ارائاه
آن تصمیمگیري نمود.
 -7امکانات انسانی و زیرساختی برای ارائه این رشته میانرشتهای
باید بدانیم كه راهاندازي یكرشته بینرشتهاي و برنامهریزي آموزشای و پژوهشای آن ،باا توجاه باه
موضوع رشاته ،نیازمناد تادوین دروس ویاژه ،آزمایشاگاههااي ویاژه و باهكاارگیري امکاناات انساانی و
زیرساختی خاص میباشد و لذا اصالً نباید تصور كنیم كه با تركیب دروس و آزمایشگاههاي رشاتههااي
مختلف دانشگاهی میتوانیم به یكرشته میانرشتهاي برسیم.
 -8برنامه مشخص برای ادامه تحصیل فارغالتحصیالن این رشته
با توجه به اینکه رشته میانرشتهاي موردنظر در چه سطحی (كارشناسی یا كارشناسی ارشاد) ارائاه
میشود ،الزم است در هنگام برنامهریزي آموزشی و درسی دانشجویان ،موضوع ادامه تحصیل ایشان نیاز
موردنظر قرار گیرد .توجه به این موضوع كمك میكند كه دانشجویان عالقهمند به ادامه تحصیل جهات
ورود به رشتههاي دانشگاهی مرتبط ،درگیر رقابت نابرابر با دانشجویان رشتههاي دیگر نگردند.
 -9نتیجهگیری
در این مقاله به تشریح جایگاه اصلی رشته فیزیك مهندسی باهعناوان یاكرشاته میاانرشاتهاي و
ضرورت ایجاد آن در كشور ما براي ایجاد پلی الزم بین علم فیزیاك و رشاتههااي مهندسای و افازایش
توانایی دانشآموختگان رشته فیزیك براي ورود به بازار كار و راهاندازي حرفههاي مستقل پرداخته شاد.
همچنین ،تجربیات و مشکالت ایجاد و اجراي این رشته در دانشکده فیزیك دانشگاه تهران تشریح شاد.
امید است این تجربیات براي سایر مراكز علمی و سیاستگذاري كشور كه دغدغه اشتغال مفید جواناان
كشور را دارند مفید واقع شود.
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سپاس
در پایان از همه همکاران ارجمند در دانشکده فیزیك دانشگاه تهران كه با تالش و ازخودگذشاتگی،
در راستاي راهاندازي و اصالح رشته فیزیك مهندسی در این دانشکده ،سهم اصلی را به عهده داشتهاناد
صمیمانه سپاسگزاري مینماییم.
مراجع
[1] Laurie McNeil and Paula Heron. (2017), Preparing physics students for 21stCENTURY CAREERS, Physics Today 70, 11, 38.

[2] https://www.yjc.ir
[3] http://physics.ut.ac.ir/education/regulations-and-forms
[4] https://prog.msrt.ir/fa
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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تجارب بینالمللی دانشگاهها در زمینه توسعه دانشگاه كاارآفرین اسات.
تجارب و رویکردهاي ایجاد و توسعه دانشگاه كارآفرین و نمونههاي آن در كشورهاي اروپاایی ،آمریکاا و
آسیاي شرقی از طریق روش توصیفی ،اسنادي و تحلیلی موردبررسی قارار گرفات .جامعاه آمااري ایان
بخش شامل دانشگاههاي كارآفرین بینالمللی است .نمونههاي موردمطالعه از جدیادترین گازارشهااي
ارزیابیكننده دانشگاههاي كارآفرین پیشرو و نوظهور معتبر مانند گزارش وزارت بازرگانی ایااالتمتحاده
در مورد دانشگاههاي آمریکا ،گزارش ارزیابی میدانی موسسه ام آي تی و موسسه علم و صانعت اساکول
تك گراهام در مورد دانشگاههاي اروپایی و مطالعات گساترده معتبار ماوک در آسایاي شارقی انتخااب
شدند .جهت جمعآوري اطالعات از روشهاي بررسی اسناد و مطالب انتشاریافته در سایتهاي اینترنتی
موسسهها و سازمانهاي اشارهشده و ساایت اینترنتای دانشاگاههااي نموناه ،گازارشهااي منتشرشاده
قابلدسترس آنها و متون تکمیلی چاپشده توسط انتشارات معتبار باینالمللای اساتفاده شاد .نتاایج
بررسی تجارب جهانی نشان داد ایجاد و توسعه دانشگاه كارآفرین یك تعهد عملای و یاك برناماهریازي
راهبردي و جدي براي تماامی اركاان مارتبط باا آماوزش عاالی اسات .مادیریت و رهباري ،پاداگوژي
میانرشتهاي ،زایشهاي دانشگاهی ،مراكز زیرساختی ،سرمایهگاذاري ،ارتباطاات پیراماونی مقولاههااي
احصا شده از دانشگاههاي موردمطالعه است.
کلیدواژهها
تجارب بینالمللی ،دانشگاه كارآفرین ،مطالعه تطبیقی.
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 -1مقدمه
براي دولتها نحوه پیشرفت كشور در زمینههاي اقتصادي ،علمی و رقابتی؛ به یك دستور كاار مهام
توسعه ملی تبدیلشده است .در طول چند دهه گذشته ،تقاضاهاي روزافزون اقتصاد مبتنی بار داناش و
تقاضا بر جهانیشدن موجب شده است ،در بسیاري از كشورهاي سراسر جهان آماوزش عاالی باه انجاام
برخی تحوالت قابلتوجهی بپردازد .اغلب هماهنگ كردن و بهبود فعالیتها و تحقیقاات اساتراتژیك باا
آموزش عالی بهعنوان یکی از مؤلفههاي كلیدي در نظام ملی نوآوري ،بسیار دشوار است .عصار ناوآوري
نامحدود بیان میكند كه در آن شركتها ،بهجاي داشتن رفتارهاي داخلی ،بهطور تصاعدي فعالیتهااي
تحقیقاتی خود را به كمك واحدهاي بیرونی و خاارجی متناوع ،ازجملاه دانشاگاههاا ،انجاام مایدهناد
بهطوريكه نوآوري میتواند به شیوهاي كارآمدتر در دسترس باشد [.]1
دانشگاههاا ،جادا از انجاام مأموریاتهااي سانتی آماوزش و پاژوهش دانشاگاهی ،در حاال حاضار
تحتفشارهاي فوقالعادهاي براي رسیدن به توسعههااي اقتصاادي و اجتمااعی هساتند .آماوزش عاالی
بیشتر به یك توسعه اجتماعی و بهویژه اقتصادي تبدیلشاده اسات ،فعالیاتهااي تحقیاق و توساعه در
دانشگاهها نمیتوانند بهعنوان یك حرفه كامالً دانشگاهی در نظر گرفته شوند.
صاحبنظران آموزش عالی بر نقش بانفوذ آموزش عالی در سااخت جواماع دمکراتیاك و اقتصاادي
تأكیددارند [ ،]2در مورد دانشگاههاي اروپایی كه دولتهاي مركزي منابع اصلی تأمین بودجاه هساتند،
بیشتر عالقهمند به سیاستهاي برنامهریزي آموزشیاند كه توسعه نظام آمورش عالی را باراي پاساخ باه
بازار كار نیروي انسانی و تقاضاهاي اجتماعی را در نظر میگیرند .دولاتهاا همچناین باه فعالیاتهااي
پژوهشی و مشاركتشان در اجتماع و در تولید اقتصادي بیشتر عالقهمند شدهاند .این تغییرات منجار باه
ایجاد یك محیط جدید دانشگاهی ،آییننامهاي كه استقالل بیشتري به دانشگاههاا مایدهاد و ازلحااظ
مالی خودكفا ،شده است [.]3
دانشگاههاي آمریکاایی ،اروپاایی و آسایاي شارقی در راساتاي توساعه دانشاگاه كاارآفرین تجاارب
ارزشمندي را ارائه میدهند .آنچه احتماالً در مورد سرگذشت دانشگاه آلتاو 1فنالناد بیشاتر قابالتوجاه
است این است كه جنبش كارآفرینی در اوایل بهطور كامل دانشجو محور بود؛ تقریباً تمامی اجزاء موفاق
از اكوسیستم دانشگاه كارآفرین توسط جنبش دانشجویی مدیریت میشود .عالوه بر فرهنگ عملگرایای
دانشجویی ،یك سنت فنالندي وجود دارد ،یعنی یك تالش جمعی داوطلبانه كه باه نفاع جامعاه اسات
مدیریت ارشد دانشاگاه هام حمایات آشاکار و هماهجانباه از دانشاجویان در جهات رشاد اكوسیساتم
كارآفرینی دارد.
_____________________________________________________________
1- Alto
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در فضاي دانشگاه سلطنتی لندن 1اعتقاد راسخ بر این است كه ما اینجا نیستیم فقط براي پژوهش و
تدریس به دانشجویان ،انتقال همواره وجود دارد و فعالیتهاي دانشگاهی با مصلحت جامعاه در ارتبااط
هستند [ .]3عوامل موفقیت در توسعه كارآفرینی دانشگاه را میتوان در پنج عامل خالصاه كارد :علام و
اصول فناوري در سطح جهانی ،اعتبار مركز نوآوري و مدرسه كسبوكار ،رویکرد ساازمانی پویاا و فعاال،
رویکرد چندرشتهاي به نوآوري و تأكید طوالنیمدت در استفاده از دانش و تعامل طوالنی با صنعت.
دانشگاه ایالتی تومسك 2روسیه به مالکیت فکري مخترعین توجه كرد كاه نشااندهناده توجاه باه
موقعیتهاي مالی و فردي دانشجویان و اساتید است .این بهنوبه خود موجب ایجاد موج كارآفرینی و هم
ایجاد مركز تجاريسازي شد .اقدام اساسی دیگر ایجاد یك تیم جدید بهعنوان گاروه دانشاگاهی باود باا
این شعار كه هر فرد دانشجو میتواند كسبوكار خود را آغاز كند.
رسمی كردن انتقال تکنولوژي و فعالیتهاي تجاريسازي ،توجه به اشتغال و مشااركت خاارجی باا
الیحههاي ملی كارآفرینی و نوآوري ،توسعه مراكز دانشگاهی میانرشتهاي ،وجود رهباران تأثیرگاذار در
رأس دانشگاه و همچنین ثبات كالم و تعهد شخصی شافاف و صاریح آناان از عوامال كلیادي موفقیات
اكوسیستم كارآفرینی دانشگاه اوكلند 3نیوزلند هست.
دانشجویان در دانشگاه جورجیا 4یك بخش فعال در تحقیق و اكتشاف هستند .در حقیقت ،بایش از
 %70از افشاسازيهاي اختراعات نام یك یا چند دانشجو را در میاان مخترعاان داراسات .مطالعاه رشاد
اقتصادي در دانشگاه جورجیا در مورد كسبوكار نشان میدهد كاه فنااوري جورجیاا  2.3میلیاارد اثار
اقتصادي را در طی سال مالی  2011داشته است ،باالترین تأثیر در هر سازمانی در سیساتم دانشاگاهی
جورجیا است .این مطالعه همچنین نشان داد كه فناوري جورجیا  18640شغل پارهوقت و تماموقات را
ایجاد كرده است.
5
دانشگاه میشیگان داراي یك تیم ارتباطی است كه راهبردهاي جامعی براي نوآوري و تجاريسازي
ارائه میدهد .تیم شامل معاون پژوهشی رئیسجمهور ،معاون ارتباطات ،كارمناد ارشاد راباط باا دولات،
مدیر پژوهش ،اجرایی و رئیس دانشگاه میباشند .جمعآوري داده براي انجام تحقیق ،صرف توان خود به
خالقیت و كارآفرینی ،صدور حق مالکیت و مجوز دهی بخشی از این راهبرد وسیع تلقای مایشاود []4
دانشگاه میشیگان ،از طریق روابط همکاري با بخش خصوصی و بخش دولتی تجااريساازي پاژوهش را
ارتقاء میدهد .از دیگر فعالیتهاي دانشگاه كریدور پژوهش دانشاگاهی اسات كاه باه شاراكت دانشاگاه
ایالتی میشیگان و وین ،اطالق میشود .این دهلیز تحقیق ،اعضاي انجمنهاي علمی را باهساوي توساعه
_____________________________________________________________
Imperial London
Tomsk
Auckland
Georgia
Michigan
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اقتصادي منطقهاي سوق داده است .این كریدور از طریق آموزش كارآفرینی ،برنامههاي نوآوري و انتقال
تکنولوژي ،آموزش نیروي كارآمد جهت افزایش دانش اقتصاادي ،جاذب افاراد بااساتعداد و بااهوش باه
مأموریتهاي خود دستیافته اسات .همچناین برناماههااي مبتنای بار انتقاال تکنولاوژي دانشاجویان
فارغالتحصیل اجرا میشود.
نگرشهاي كارآفرینی ،مقاصد و رفتارها كارآفرینی در تایوان موردتوجه قرارگرفتاه اسات .همچناین
دانشگاههاي تایوان تمایل به حمایت از توسعه اقتصاادي باومی و ناحیاهاي و نهادهااي فنااوري دارناد.
بهعنوانمثال دانشگاه ملی تسینگ هو ،بهعنوان یك موسسه برتر ،در برنامه توساعه نهاادي خاود اشااره
میكند كه ارتقاي همافزایی علم و صنعت محور اصلی دستیابی به جایگاه عالی علمی به شامار مایرود
[ .]5در تالش براي تحق ق هدف دانشگاه كارآفرین ،دولت تایوان به دنبال توسعه ارتباط آموزش عالی باا
صنعت است .همه ابزار ممکن ،مثل قوانین و مقررات ،تأمین مالی و كنترل بازده به كار گرفته میشاوند
تا چنین پیوند و ارتباطی را تضمین نمایند در راستاي توسعه كارآفرینی ،كارآفرینی گرایی به ژن اصالی
دانشگاهها بدل شده است .تقریباً هر دانشگاه یا كالجی از ساختار یاا واحاد هادایت داخلای خاود باراي
توسعه همکاري با صنایع و واحدهاي مشابه و متناظر هستند.
یك سخنرانی در صد سالگی دانشگاه پکن در سال  1998صورت گرفت كاه در آن ،رئایسجمهاور
جیانگ زمین تأكید كرد كه "چین باید دانشگاههایی در سطح جهانی داشاته باشاد"[ .]6پاروژه  985و
لیگ سی  9پسازآن راهاندازي شد .بالفاصله ،ایجاد دانشگاههایی در سطح جهانی به یك سیاسات ملای
تبدیل شد .در همین راستا دولات حجام مقاررات بایشازحاد را در توساعه علام و فنااوري كااهش و
پشتیبانی فیزیکی براي زیرساختها را فاراهم مایكناد تاا شاركتهااي خاارجی باا تکنولاوژي بااال و
سرمایهگذاران خصوصی را جذب كنند .هدف این است كه چین یك كشور نوآوري گرا در سال  2020و
یك رهبر جهانی در علم و فناوري تا اواسط قرن بیست و یکم شود [.]7
در رابطه با بینالمللی شدن ،در سال  ،2002دولت سنگاپور برناماهي مادارس جهاانی را باهمنظاور
توسعه سنگاپور بهعنوان قطب آموزش عالی در آسیا ،آغاز نمود .این برنامه دو هدف را دنباال مایكناد:
اوالً ،جذب مؤسسات آموزش عالی پیش رو در جهاان باهمنظاور گساترش دانشاگاههااي زیرشااخه در
سنگاپور و دوم ،برنامهي مدرسه جهانی در نظر دارد از طریاق ارتبااط دانشاگاههااي برتار باا سانگاپور،
دانشجویان خارجی بیشتري جذب نماید .در سال  ،2011نخستوزیر سانگاپور ،لای هیسان لوناگ ،در
فراخوان روز ملی اظهار داشت كه نیاز ملی ساالنه مردم سنگاپور این است كه اقتصاد سنگاپور از طریاق
گسترش بخش دانشگاهی پیشرفت نماید [ .]8بخشی در سطح دانشگاه كه كارآفرینی نامیاده مایشاود
بهمنظور دستیابی به این هدف تشاکیلشاده اسات .ایان بخاش هفات ساتون دارد كاه عباارتاناد از:
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دانشکدههاي برونمرزي ،دفتر ارتباط با صنعت ،مركز كارآفرینی ،بخش توساعه و تارویج (كاه آماوزش
پیوسته براي بزرگساالن فراهم میكند) مطبوعات ،انتقال فناوري و صندوق رفاه و سرمایهگذاري.
دولت كره جنوبی در ابتدا با راهاندازي مؤسسات تحقیقاتی دولتی و پارکهاي علمی نقاش فعاالی را
ایفا نمود .از سال  ،1980نظام ملی نوآوري كره جنوبی از مؤسسات دولاتمحاور باه شاركت خصوصای
محور تغییر یافت و این روند تابهحال ادامه داشاته اسات [ .]9رئایسجمهاور وقات در طاول مباارزات
انتخاباااتی خااود وعااده داده اساات كااه در سااال  2017نساابت ساارمایهگااذاري تحقیااق و توسااعه بااه
سرمایهگذاري ملی و تولید ناخالص داخلی باه  5درصاد برساد [ .]8اصاالحات عمادتاً باهادف تناوع و
خصوصیسازي آموزش انجام شد .در مورد آموزش عاالی دانشاگاه ملازم باه ایجااد تادریجی توساعه و
جهانیسازي آموزش عالی است .دانشگاه كاالس جهاانی مهامتارین پاروژه ملای كاره در ساال 2008
راهاندازي شد كه هدف آن تمركز منابع در دانشگاههاي برتر بهمنظور ارتقاي آموزش و ظرفیت پژوهشی
و استخدام دانشگاهیان از سراسر جهان است .باهمنظاور تساهیل همکااري میاان دانشاگاه و شاركت و
كسبوكار ،وزارت علوم و فناوري و آموزش كره جنوبی اعالم كردند كاه قارارداد برناماه عملیااتی باراي
تشاویق بااه كاار و بااراي برقااراري ارتبااط دانشااگاههااا باا یکاادیگر را در دسااتور كاار قاارار داده اساات.
فارغالتحصیالن بهشدت در كره موردتوجه هستند.
در سال  ،1998دانشگاه هنگكنگ چشمانداز و مأموریت خود را كاه متعهاد باه تأكیاد بیشاتر بار
تحقیقات كاربردي بود بازبینی كرد .در سال  ،2000دانشگاه هنگكنگ انتقال دانش را بهعنوان یکای از
اركان اصلی در ثبت طرح توسعهي راهبردي ( )2009-2014معرفی كرد .دانشگاه چینی هنگكنگ بار
همکاري دانشگاه و صنعت و ایجاد شبکه براي تسهیل همکاري میان شركت ،تقویت اساتعدادها ،آوردن
تجربه و تخصص را باهم به دانشگاه و صانعت ،ساازماندهای آماوزش و سامینارها و همچناین تارویج
خروجی تحقیقاتی موفق و توسعه محصوالت تأكید میكند [ ]10در سال  ،2009كمیته گرنت دانشاگاه
یك صندوق ساالنه با  5میلیون دالر براي ترویج فعالیتهاي انتقاال داناش ایجااد كارد .كمیتاه گرنات
دانشگاه باا ناام انتقاال داناش در اذهاان گنجانادهشاده و تعریاف آن همانناد باناك اسات كاه شاامل
ظرفیتسازي ،فعالیتهاي انتقال و تولید دانش هست .تعهد دولت به فعالیتهاي انتقال داناش تاأثیرات
عظیمی بر ساختار سازمانی ،امور مالی ،قاوانین و مقاررات دانشاگاههاا (باهویاژه كساانی كاه در ماورد
فعالیتهاي تحقیق و توسعه هستند) و ترویج آموزش كارآفرینی داشته است .این بهطور عمده از طریق
راهاندازي شركتهاي زایشی و دفاتر انتقال فناوري بود كه تا سال  1990برخی از آنها شروع به دنباال
كردن راههایی براي كشف پتانسیل براي مشاركت دانشگاه و صنعت بودند [ .]11بار ایان اسااس ساؤال
پژوهش عبارت است از :تجارب بینالمللی دانشگاهها در زمینه توسعه دانشگاه كارآفرین چگونه است؟
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 -2روششناسی پژوهش
براي بررسی تجارب بینالمللی ،تجارب و رویکردهاي ایجاد و توسعه دانشگاه كارآفرین و نمونههااي
آن در كشورهاي اروپایی ،آمریکا و آسیاي شرقی از طریق روش توصیفی ،اسنادي و تحلیلی موردبررسی
قرار گرفت .جامعه آمااري ایان بخاش شاامل دانشاگاههااي كاارآفرین باینالمللای اسات .نموناههااي
موردمطالعه از جدیدترین گزارشهاي ارزیابیكننده دانشگاههاي كارآفرین پیشرو و نوظهور معتبر مانناد
گزارش وزارت بازرگانی ایااالتمتحاده ]2[ 1در ماورد دانشاگاههااي آمریکاا ،گازارش ارزیاابی میادانی
موسسهام آي تی و موسسه علم و صنعت اسکول تك گراهاام ]12[ 2در ماورد دانشاگاههااي اروپاایی و
مطالعات گسترده معتبر موک 3در آسیاي شرقی و همچنین از راهنماي دانشگاه كارآفرین بانك جهاانی
و سازمان همکاري و توسعه اقتصادي انتخاب شدند .بدین ترتیب در كشورهاي اروپایی دانشگاههاي آلتو
فنالند ،سلطنتی لندن ،تومسك روسیه و اوكلند نیوزلند ماورد برسای قارار گرفات .همچناین از كشاور
آمریکا دانشگاههاي جورجیا و میشگان و از كشورهاي آسیایی دانشگاههاي تایوان ،چین ،سانگاپور ،كاره
جنوبی و هنگكنگ موردبررسی قرار گرفتند .جهت جمعآوري اطالعاات از روشهااي بررسای اساناد و
مطالب انتشاریافته در سایتهاي اینترنتای موسساههاا و ساازمانهااي اشاارهشاده و ساایت اینترنتای
دانشگاههاي نمونه ،گزارشهاي منتشرشاده قابالدساترس آنهاا و متاون تکمیلای چااپشاده توساط
انتشارات معتبر بینالمللی استفاده شد.
 -3یافتههای پژوهش
به دلیل حجم زیاد شاخصهاي احصا شده هر یك از دانشگاههاي موردمطالعه ،ابتدا به شاخصهاي
مشترک بر اساس كشورهاي اروپایی ،آمریکایی و آسیایی اشاره میگردد.
جدول  1شاخصهاي تجارب بینالمللی دانشگاه كارآفرین
دانشگاههای
موردمطالعه

شاخصهای دانشگاه

دانشگاههاي
اروپایی

 -1مركز كارآفرینی فعال و پویا  -2مراكز رشد دانشگاهی  -3مراكز تجاريسازي دانش و پژوهشهاي دانشگاهی
 -4باشگاه و انجمنهاي كارآفرینی دانشجویی  -5برگزاري مستمر رویدادهاي استارتاپ  -6انتقال تکنولوژي
 -7مشاركت مداوم دانشگاه با صنعت  -8توسعه مراكز دانشگاهی میانرشتهاي  -9حمایت از فعالیتهاي كارآفرینی
دانشجویی  -10برگزاري دورههاي كارآفرینی  -11وجود رهبران كارآفرینی در رأس دانشگاه (مدیران دانشگاه با
نگرش كارآفرینی)

دانشگاههاي

 -1ایجاد شركتهاي زایشی دانشگاهی  -2صدور مجوز به شركتهاي زایشی  -3مشاركت تحقیقاتی با صنعت
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 -4همکاري با بخش خصوص و بخش دولتی  -5انجمن كارآفرین و نوآوري  -6تشکیل تیم ارتباطی نوآوري و
تجاريسازي  -7راهاندازي وبسایت نوآوري  -8صدور حق مالکیت و مجوز دهی  -9سرمایهگذاري در بخش نیروي
انسانی  -9برنامه ویژه براي آموزش دانشجویان  -10مركز كارآفرینی فعال و پویا  -11مراكز رشد دانشگاهی
 -12مراكز تجاريسازي دانش و پژوهشهاي دانشگاهی
 -1آموزش كارآفرینی  -2همکاري پایدار دولت ،دانشگاه و صنعت  -3حمایت از شركتهاي كوچك و بزرگ
 -4تأسیس مؤسسات فنی و حرفهاي  -5ایجاد پارک علم و فناوري  -6ایجاد نظام ملی نوآوري  -7ایجاد روابط بین
مؤسسات پژوهشی ،دانشگاهها و بازار -8ایجاد شركتهاي زایشی  -9راهاندازي اداره ثبت اختراع  -10حمایت دولت
 -11كمكهاي مالی و برنامههاي تشویقی مالیاتی براي ترویج نوآوري  -12كمكهزینه براي تحقیق و توسعه و
پژوهشهاي كاربردي  -13جذب استعدادهاي بینالمللی  -14تقویت استعدادهاي محلی  -15دفتر ارتباط با صنعت
 -16مركز كارآفرینی  -17برگزاري استارت آپ  -18تأسیس مراكز رشد  -19تأسیس مركز تحقیق و توسعه
 -20گسترش جذب دانشجویان مستعد خارجی  -21استخدام دانشگاهیان خارجی بهعنوان استاد تماموقت
 -22خصوصیسازي آموزش عالی  -23اجراي سیاستهاي مالکیت فکري

در ادامه شاخصهاي اصلی در غالب مقولههاي مشترک طبقهبندي گردید.
جدول  2مقولهبندي تجارب بینالمللی دانشگاه كارآفرین
مقولهبندی

شاخصهای دانشگاه کارآفرین

مدیریت

انتصاب مدیران با نگرش و تعهد كارآفرینی ،حمایت از فعالیتهاي كارآفرینی ،جذب استعدادهاي بینالمللی،
تقویت استعدادهاي محلی ،تغییر ساختار دانشگاه در راستاي كارآفرینی ،استخدام نیرويهاي جدید با نگرش
كارآفرینی ،تربیت اعضاي هیئتعلمی در بخش كارآفرینی

پداگوژی
میانرشتهای
زایشهای
دانشگاهی

توسعه برنامههاي میانرشتهاي ،برگزاري دورههاي كارآفرینی ،برنامه ویژه براي آموزش دانشجویان ،توسعه
مهارتها ي كارآفرینی ،آموزش و تربیت كار محور ،آموزش و تربیت كسبوكار محور ،آموزش نوآورانه و جذاب،
كارآموزي ،تدوین برنامه درسی
انتقال تکنولوژي ،ایجاد شركتهاي زایشی دانشگاهی ،صدور مجوز به شركتهاي زایشی ،انتقال دانش به بنگاههاي
اقتصادي ،تجاريسازي ،برگزاري استارتاپ ها

مراکز زیرساختی

تأسیس مركز كارآفرینی فعال و پویا ،مراكز رشد دانشگاهی ،مراكز تجاريسازي ،توسعه مراكز دانشگاهی
میانرشتهاي ،ایجاد پارک علم و فناوري ،راهاندازي اداره ثبت اختراع ،دفتر ارتباط با صنعت ،تأسیس مركز تحقیق
و توسعه

سرمایهگذاری

حمایت از فعالیتهاي كارآفرینی دانشجویی ،سرمایهگذاري در بخش نیروي انسانی ،حمایت از شركتهاي كوچك
و بزرگ ،حمایت دولت ،كمكهاي مالی و برنامههاي تشویقی مالیاتی براي ترویج نوآوري ،كمكهزینه براي تحقیق
و توسعه و پژوهشهاي كاربردي ،تأمین حمایت سرمایهگذاري بیرونی

ارتباطات
پیرامونی

ارتباط فعال با صنعت ،ارتباط با بنگاهها ي كوچك و متوسط ،مشاركت و هماهنگی با دولت و كسبوكار ،شركت در
ائتالفهاي پژوهشی ،مشاركت شركاي بیرونی در ایجاد زیرساختهاي كارآفرینی دانشگاه ،توسعه شبکههاي
خوشهاي صنعتی

نتایج بررسی تجارب بینالمللی دانشگاه كارآفرین بیانگر آن است دانشگاهها با همافزایی و همکااري
عوامل درونسازمانی و عوامل منطقهاي (محلی) ،ملی و فراملی توانستهاند به سمت كاارآفرینی حركات
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كنند .هم چنانكه در جدول  1و  2مشاهده میشود در تمامی دانشگاههاي موردمطالعه در اروپا ،آمریکا
و آسیا دولتها در ابتداي مسیر ،نقش مهمی را در كارآفرین شدن دانشگاهها ایفا كاردهاناد؛ و در اداماه
مسیر ،از دخالت خاود كاساته و بخاش خصوصای و خاود دانشاگاههاا باهصاورت كامال فعالیاتهاا را
برعهدهگرفتهاند .در این میان دولتها بهعنوان حامی و پشتیبان نقش ایفا میكنند .بدین ترتیب بودجاه
دانشگاه فقط از دولت تأمین نمیشود و روسا و اساتید صرفاً كارمندان دولت نیساتند .در رأس دانشاگاه
هم وجود مدیران اثربخش و متعهد از عوامل توسعه دانشگاه كارآفرین است .در جابهجاي دانشاگاههااي
موردمطالعه دانشجویان نقش اساسی و تعیینكننده در كارآفرین شدن دانشگاه داشتهاند .طاوري كاه از
آن به نام جنبش دانشجویی یاد میشود .انجمنها و باشگاههاي كارآفرینی دانشجویی نقش فعالی دارند.
برگزاري رویدادها و استارتاپ بهصورت پیوسته مدنظر بوده است .همچنین ایجااد و فعاالساازي مراكاز
كارآفرینی ،رشد ،كسبوكار ،انتقال فناوري ،تحقیاق و توساعه و پاارکهااي علام و فنااوري در تماامی
دانشگاه انجامشده است .ارتباط پویا و پیوسته با صنعت و ایجااد شاركت زایشای كوچاك و متوساط از
فعالیتهاي دانشگاهها بوده است .آموزش كارآفرینی به اشکال مختلف بهویژه در دانشاگاههااي اروپاایی
جزء اصول دانشگاه كارآفرین هست .بهطوركلی مطالعه تجارب جهانی نشاان مایدهاد ایجااد و توساعه
دانشگاه كارآفرین یك تعهد عملی و حیاتی براي سیاستگاذاران و دانشاگاهیان باوده و تماامی اركاان
دانشگاه مکلف به انجام فعالیتهاي كارآفرینانه میباشند .همچنین صانعت محلای ،ملای و فراملای نیاز
شریك دانشگاه است .هم جامعه و هم آموزش عالی كارآفرین شدن را قبول كرده و آن را خطاري باراي
كیان دانشگاه نمیدانند.
 -4بحث و نتیجهگیری
مهمترین عوامل مؤثر بر توسعه دانشگاه كارآفرین در دانشگاههاي موردمطالعه اروپایی جنبشهاي
دانشجویی و فعالیتهاي آن ،مراكز میانرشتهاي ،آموزش كارآفرینی و وجود مدیریت متعهد به نوآوري
در رأس دانشگاه هست .در نمونه دانشگاههاي آمریکایی كریدورهاي كارآفرینی ،مراكز كارآفرینی،
تجاريسازي مورد تأكید است .در دانشگاههاي آسیاي شرقی بینالمللی شدن ،افزایش سهم تحقیق و
توسعه ،ارتباط با صنعت و انتقال دانش از عوامل اساسی توسعه دانشگاه كارآفرین است .اوشی 1و
همکاران [ ]13در بررسی ساختار دانشگاه كارآفرین عوامل موفقیت ام آي تی را در كارآفرین شدن
بررسی كردند .نتایج بیانگر آن بود عوامل اعتبارات پژوهشی براي علم و مهندسی ،جذب بودجه
تحقیقاتی از صنعت ،افزایش كیفیت هیئتعلمی و جذب اساتید پیشرو و متعهد به كارآفرینی،
ساختارهاي سازمانی (مركز كارآفرینی ،مركز نوآوري ،مراكز تحقیقاتی میانرشتهاي) ،مأموریت دانشگاه
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1- O’Shea

150



مجموعه مقاالت و سخنرانیهاي كنفرانس

(دانش كاربردي و پیشرفته و رشد روحیه كارآفرینی) ،فرهنگسازمانی توسعهیافته ،تاریخ ،سنت و زمینه
جغرافیایی در كارآفرین شدن دانشگاه نقش اساسی داشتهاند .گررو و اوربانو ]14[ 1در بررسی توسعه
یك دانشگاه كارآفرین باهدف شناسایی مهمترین عوامل الگوي توسعه دانشگاه كارآفرین در بین 50
دانشگاه دولتی اسپانیا از مناطق مختلف كاتالونیا ،گالیسیا و آندالونیا نشان دادند كه سازههاي اصلی
دانشگاه شامل :مأموریت و چشمانداز دانشگاهی (انتقال دانش ،ارتقاي یك فرهنگ كارآفرینی ،توسعهي
اجتماعی و ناحیهاي) ،عوامل محیطی (رسمی :آمورش كارآفرینی به دانشجویان و كاركنان دانشگاهی؛
پارک علم و فناوري و غیررسمی :سیستمهاي پاداش مناسب؛ نگرش و گرایش دانشجویان و اعضاي
هیئتعلمی به سمت كارآفرینی) و عوامل درونی (منابع و توانمندي) میباشند .آرانها و گارسیا]1[ 2
اشاره میكنند كه دانشگاهها در خود احساس نیاز پیداكرده و به سمت كارآفرین شدن در حال حركت
هستند.
نمونههاي بسیار زیادي از دانشگاههاي موفق در سطح بینالمللی وجود دارد كه میتوان با عنوان
دانشگاه كارآفرین از آن نام برد .تجارب جهانی نشان میدهد براي اینکه دانشگاهی كارآفرینانه شود،
باید تمامی بخشهاي آن كارآفرینانه گردند؛ ایجاد دانشگاهی یکپارچه كه در آن تمامی اعضا دیدي
مشترک دارند .وجود مدیریت قدرتمند در تغییر دانشگاه ،انعطافپذیري افزون ،تشخیص سریع تحوالت
محیطی ،پاسخگویی به آنها و تمركز برافزایش و تغییر تقاضاي خدمات دانشگاه امري ضروري است؛
دانشگاه كارآفرینانه منابع دیگر تأمین مالی (عالوه بر دولتی) میجوید و بنابراین استقالل خویش را
حفظ كرده و از تجاري شدن كامل جلوگیري میكند (به معنی گزینش فعالیتها و كوتاه نیامدن در
انجام مأموریتها و كیفیت فعالیتها)؛ دانشگاه كارآفرینانه گونههاي مختلفی از ارتباطات و همکاري را
با دنیاي بیرون دانشگاه ایجاد میكند و از این طریق انتقال دانش و فناوري را فراهم میكند و با دنیاي
تجارت رابطه برقرار كرده ،داراییهاي فکري خود را توسعه میدهد ،منابع تأمین مالی دیگري یافته و
روابط خود را با فارغالتحصیالن حفظ میكند.

_____________________________________________________________
1- Guerrero & Urbano
2- Aranha & Garcia
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مطالعهای پیرامون نقش تکمیلی مطالعات ارتباطی و جامعهشناسی در حل
چالشهای اجتماعی جامعه ایران
«مطالعه موردی :مطالعه رابطه میان انگارههای ذهنی استراتژی ،زمینهای و
روندی در شکلگیری تعامل میان دو تشکل دانشجویی»
منصوره حجاری
كارشناس ارشد علوم ارتباطات ،دانشکده علوم اجتماعی ،دانشگاه

تهران ،تهران ،ایرانhajjari@ut.ac.ir .

چکیده
انگارههاي ذهنی ساختارهاي شناختی هستند كه شامل دانش تعامالت چهره باه چهاره در محایط
اجتماعی میشوند .مفهوم انگاره ذهنی از مفاهیمی است كه باهطاور گساترده در بسایاري از حاوزههاا
ازجمله ارتباطات میان فرهنگی ،روانشناسی شناختی ،هوش مصنوعی و حوزههاي دیگر به كار میرود و
یك مفهوم میانرشتهاي است .تعریف دقیق انگاره ذهنی ،بهشدت به دیدگاه در نظر گرفتهشده در مورد
ماهیت بازنمودهاي ذهنی و شناخت انسان ،وابسته است .در ایان مقالاه ساه انگااره ذهنای اساتراتژي،
زمینهاي و روندي در تعامالت دو تشکل انجمن اسالمی و بسیج دانشجویی موردمطالعه قارار مایگیارد.
اطالعات انگارههاي زمینهاي شامل پیشبینی در مورد اقدام مناسب حل مسئله است .انگاره رویاهاي در
مورد توالی رویدادها در موقعیتهاي مشابه است و انگاره استراتژي ،دانش در مورد استراتژيهااي حال
مسئله هستند .رویکرد روشی پژوهش حاضر ،رویکرد كیفی است ،درمجموع با  46نفار از اعضااي فعاال
تشکلها مصاحبه نیمه ساختیافته انجامشده است .با اساتفاده از تحلیال مضامون دادههاا ،مضاامین و
خرده مضامین این سه انگاره شناساایی شاد و درنهایات مشاخص شاد یاك چرخاه ساه مرحلاهاي از
تأثیرگذاري این سه انگاره وجود دارد .تعامل و ارتباط زمانی شکل میگیرد كه حركات ایان چرخاه باه
سمت جلو و مثبت باشد.
کلیدواژهها
ارتباطات میان فرهنگی ،تعامل سازنده ،انگارههاي ذهنی ،انگارههاي استراتژي ،انگارههاي زمیناهاي،
انگارههاي روندي ،تشکلهاي دانشجویی.
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 -1مقدمه
روابط و تعامالت افراد نقش مهمی در به ثمر نشستن اهداف و آرمانهاي یك جامعه دارد .كنشها و
رفتارهاي گروههاي مختلف اجتماعی میتواند در شکلگیاري یاك ارتبااط مناساب و برقاراري تعامال
سازنده مفید باشد .انسان به علت تعامل گرا بودن و كانش پاذیري بااال مشاخص اسات كاه در شارایط
متفاوت نیازمند الگوهاي رفتاري مناسب است ازاینرو از ذهن خویش و دانش و تجرباه ذخیارهشاده در
آن مدد میجوید و با سادهسازي آنها به این نیاز فردي پاسخ میدهد .درواقاع ایان انگاارههااي ذهنای
هستند كه با شکلگیريشان در اذهان افراد ،به وجود آورنده طیفی از احساسات بسیار متنوع و گسترده
خواهند بود .بهعنوانمثال در ارتباطات بین قومیتی انگارههاي ذهنای در شاکلگیاري مفااهیمی چاون
«من» و «دیگري» نقش بسزایی دارند [.]9
بر اساس نظریه ویور ،روابط میان فرهنگی به كنش متقابل انسانها از فرهنگهاي گوناگون مرباوط
می شود .این كنش متقابل ،هم در سطح میان فردي و هم در سطح ملی صورت میپاذیرد .هنگاامیكاه
افراد از فرهنگهاي متفاوت بااهم ارتبااط برقارار مایكنناد ،رواباط آناان مایتواناد آكناده از فشاار و
بیاعتمادي و غیرمفید باشد [.]15
روانشناسان اجتماعی اطالعات زیادي در مورد بنیانهاي انگیزشی و شناختی كلیشهها و نگرشهاي
معطوف به گروههاي اجتماعی ،در ماورد تعصابات درونگروهای ،ادراک باین گروهای ،تاأثیر انتظاارات
مبتنی بر طبقهبندي در برخوردهاي میان فردي و همینطور عواقب تماسهاي بین گروهی دارند.
این نظریه یك انگاره ذهنی درونگروهی را فرض كرده است كه ویژگیهاي آن در ادامه میآید:
 )1جذب در میان مرزهاي طبقهبنديشده و تقابل میان طبقهبنديها كه اینطور تصورمی شود كاه
همه اعضاي درون گروه خودي نسبت به اعضاي گروه دیگر شباهت بیشتري بااهم دارناد (اصال تأكیاد
بین گروهی).
 )2احساس مثبت (اعتماد ،عالقه) احساسی كه میان اعضاي گاروه خاودي شاکل مایگیارد (اصال
طرفداري درونگروهی).
 )3مقایسه اجتماعی درونگروهی كه مرتبط با وابستگی منفی تصور شده بین گروه خاودي و گاروه
دیگري است (اصل رقابت اجتماعی).
عواقب عاطفی و رفتاري ناشی از این انگارههاي ذهنی منجر به ایجاد موقعیتهایی میشود كه باعث
بیاعتمادي میان گروهها می شود و رقابت بین گروهای را باه دنباال دارد .باا ایان دیادگاه طبقاهبنادي
اجتماعی باید دید تماسهاي درونگروهی و همکاريها چگونه میتواند بازنمودهااي شاناختی را تغییار
دهد و راه را براي از بین بردن انگارههاي ذهنی منفی هموار كند [.]13
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با تغییر درک فرد از خودش و دیگري ،هویت وي شکل جدیدي به خاود مایگیارد [ ،]4هویات باا
روشهاي زندگی گرهخورده است و ویژگیهاي خاص زندگی ما را منعکس میكند [ ]5افراد در تعیاین
هویتهاي خود به یك اولویتبندي مبادرت میورزند و ترجیحات هویتی خود را بر طبق شناختی كه از
دنیاي جدید به دست آوردهاند انجام میدهند و بهاینترتیب به فهم جدیدي از خود و دیگران میرسند.
با توجه به تغییرات فرهنگی كاه در جواماع رخ مایدهاد« ،تحاوالت فرهنگای جامعاه باه یکای از
موضوعات موردمطالعه محققان تبدیلشده است زیرا با تغییر یافتن آنها تعامالت فرد با خود و دیگاري
نیز تحت تأثیر قرار میگیرد و تغییر میكند» [.]4
ارتباطات فرهنگی دربردارنده مکالمات است .مکالمات جمعی فرآینادهایی ارتبااطی هساتند كاه از
طریق آنها افراد در این مورد به مذاكره میپردازند كه چگوناه باا یکادیگر زنادگی كنناد [ .]8یکای از
چالشهاي مهم در جامعه ایران عدم شکلگیري گفتوگو و تعامل گروههاي مختلف اجتماعی با یکدیگر
است .در این مقاله سعی میشود ابعاد مختلف این موضوع ازجمله انگارههاا و نگارشهااي موجاود و در
ادامه راهحلها ،موردتوجه قرار گیرد.
مفهوم انگاره ذهنی از مفاهیمی است كه بهطور گسترده در بسیاري از حوزهها ازجملاه روانشناسای
شناختی [ 18و  ،]19هوش مصنوعی [ ]10و حوزههاي دیگر بکار میرود .تعریاف دقیاق انگااره ذهنای،
بهشدت به دیدگاه در نظر گرفتهشده در مورد ماهیت بازنمودهاي ذهنی و شناخت انسان ،وابسته است.
درباره انگارههاي ذهنی مطالعاات زیاادي در جامعاه ایاران انجاامنشاده اسات و در مطالعااتی كاه
انجامشده هم بیشتر انگارههاي ذهنی شخصای موردتوجاه قرارگرفتاه ازجملاه پایاانناماهاي باا عناوان
«بررسی آثار ارتباطات میان فرهنگی زوجهاي ایرانی و فرانسوي عضو انجمان دوساتی ایاران و فرانساه
ساكن تهران ،بر انگارههاي ذهنی و كاهش حساسیت بین فرهنگی آنها» []2؛ و یاا همچناین ،احساان
شاه قاسمی در پایاننامهاش با عنوان «انگارههاي بین فرهنگی آمریکاییان از مردم ایران» ،ضمن مطالعه
انگارههاي ذهنی آمریکاییها از مردم ایران ،انگارههاي بین فرهنگی مثبت ،منفی و خنثاي ایان افاراد را
در مورد ایرانیان شناسایی و منابع شاکلگیاري ایان انگاارههاا را بیاان كارده اسات [ .]3مقالاه دیگار،
«جهانیشدن و حساسیتهاي بین فرهنگی؛ مطالعه موردي روابط میان فرهنگی اهل تسنن و تشایع در
استان گلستان» كه روابط بین اهل تسنن و تشیع را در استان گلستان بررسای كارده اسات [ .]6خالاد
عبداهلل زاده در پایاننامه خود به بررسی حساسیت بین فرهنگی در بین اجتماعات قومی ساكن در شاهر
قروه پرداخته است [.]7
در این مقاله انگارههاي استراتژي ،زمینهاي و روندي موردمطالعه قرارگرفته است و درنهایات رابطاه
میان این سه انگاره نیز مشخص میشود .پژوهش حاضر ،به دنبال شناسایی عوامل مؤثر بر شاکلگیاري
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یك ارتباط مناسب و تعامل سازنده در میان دو تشکل دانشجویی در دانشگاه تهران بهعنوان نموناهاي از
جمعیتهاي مختلف اجتماعی است.
در این مقاله سعی شده است با تركیاب نظریاههااي نیشایدا ،تیلاور و كروكار و ترنار []21-20-17
انگارههاي ذهنی تأثیرگذار بر روابط دو تشکل دانشجویی موردمطالعه قرارگرفته و این عوامال ،در قالاب
مضمونها و خرده مضمونهایی كه با استفاده از تحلیل مضمون دادهها بهدستآمده ،شناسایی شوند.
 -2مفاهیم نظری
هنگامیكه یك شخص وارد یك موقعیت آشنا میشود ،داراي یك ذخیاره اطالعااتی مناساب اسات
بااراي اینکااه در موقعیاات بازیااابی شااده آن را بااه كااار بگیاارد و نقااش متناسااب بااا آن را ایفااا نمایااد.
بهعبارتدیگر ،هر تعاملی كه در جهان اجتماعی رخ میدهد ،با توجه به یاك چاارچوب شاناختهشاده و
آگاهیهاي از پیش كسبشده شکل میگیرد .این آگاهیهاي از پیش بهدساتآماده و شاناختهشاده را
اسکیما و یا اسکیماتا مینامند .مفهوم انگارههاي ذهنی ،مفهوم جدیدي نیست .ایان مفهاوم از قارن 19
وجود داشته است .ایمانوئل كانت فیلسوف آلمانی این ایده را كه «تجربیات هر فرد در حافظه وي جماع
میشود و مفاهیم بزرگتري را شکل میدهد» را توسعه داده است ،انگاره ذهنی مجموعهاي از تجربیات
گذشته هستند كه در گروههاي دانشی مرتبط دستهبنديشادهاناد و باراي راهنماایی رفتارهااي ماا در
موقعیتهاي آشنا به كار میروند [.]17
 -3انگارههای ذهنی برای تعامل اجتماعی
انگارههاي ذهنی ساختارهاي شناختی هستند كه شامل دانش تعامالت چهره باه چهاره در محایط
اجتماعی میشوند .زمانی كه ما یا یك عضو از فرهنگ مشابه در موقعیتهاي معین براي زماان طاوالنی
برخورد داریم و یا زمانی كه در مورد اطالعات مشخصی با آنها صحبت میكنیم ،انگارههااي ذهنای در
ذهن ما شکل میگیرند و ذخیره میشوند.
افراد انگارههاي ذهنی خود را بهوسیله تجربیات مستقیم خود و همچنین صحبت در مورد
انگارههاي ذهنی توسعه میدهند .زمانی كه انگارههاي ذهنی بهصورت محکم شکل میگیرند ،اطالعات
انگارههاي ذهنی بیشتر قابلاستفاده میشوند .هنگامیكه انگارههاي ذهنی در ذهن شکل میگیرند و
سازمانیافته میشوند ،ارتباطات از طریق انگارههاي ذهنی آسانتر انجام میگیرد [ ]17آگوستین و واكر
[ ،]11معتقدند انگارههاي ذهنی شخصی ،خویشتن ،نقش و رویداد ،انواع ابتدایی انگارههاي تعامل
اجتماعی هستند [ ]17بهاینترتیب انواع انگارهها را میتوان به این شکل ،تعریف كرد:
 :1انگارههاي ذهنی حقیقت و مفهوم :بخشهایی از دانش كلی هستند
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 :2انگارههاي ذهنی شخصی :شامل تعدادي از افراد كه شامل ویژگیهاي شخصیتی آنهاا مایشاود
[.]17
 :3انگارههاي ذهنی خویشتن :شامل انگارههاي ذهنی كه افراد از خوددارناد (آنهاا چگوناه خاود را
میبینند و دیگران چگونه آنها را میبینند).
 :4انگاره ذهنی نقش :شامل دانش در مورد نقشهاي اجتماعی كه شامل مجموعه رفتارهاایی اسات
كه از مردم در موقعیتهاي اجتماعی خاص انتظار میرود كه نقاشهااي اكتساابی و انتساابی را شاامل
میشود [ .]17انگاره هاي ذهنی نقش یك ساختار شاناختی اسات كاه داناش فارد را دربااره رفتارهااي
مناسب و مورد انتظار سازماندهی میكند [.]1
 :5انگاره ذهنی زمینهاي :شامل اطالعات در مورد موقعیت و زمینه مناسب پارامترهاي رفتاري.
طبق نظر ترنر [ ]21اطالعات انگارههاي ذهنی زمینهاي شامل پایشبینای در ماورد اقادام مناساب
بهمنظور دستیابی به هدف و پیشنهاد براي استراتژيهاي حل مسئله است.
 :6انگاره ذهنی رویهاي :كه در مورد توالی رویدادها در موقعیتهاي مشابه است .این قوانین رفتااري
باعث میشود افراد در موقعیتهاي مشابه رفتار یکسانی بروز بدهند.
 :7انگاره ذهنی استراتژي :دانش در مورد استراتژيهاي حال مسائله هساتند .شاواهدي در انساان
وجود دارد كه نشان میدهد عامل انتخاب استراتژي در فرد ،مهارت شخصی است.
بر اساس تحقیقات ترنر [ ]21یك فرآیند براي شکلگیري رفتار پیشنهاد میشود.
زمانی كه فرد در موقعیت خاصی قرار میگیرد ،سعی میكند با استفاده از حافظهاش توسط بازیاابی
انگارههاي ذهنی زمینهاي یا متنی ،تشخیص دهد كه آیا موقعیتی كه در آن قرار دارد ،آشناست یا خیار.
زمانی كه یك انگاره ذهنی زمینهاي مناسب كه نشانگر موقعیت تعاملی مشاابهی اسات پیادا مایشاود،
بالفاصله انگاره ذهنی زمینهاي ،هدفی را براي پیگیري نشان میدهد .زمانی كه هدف انتخاب مایشاود،
انگاره ذهنی زمینهاي معموالً به دنبال استراتژي هست كه در این شرایط مفید واقع شود .انگااره ذهنای
زمینهاي ،سپس یك انگاره ذهنی رویهاي را پیشنهاد میدهد كه با استفاده از آن و با انتخاب یك انگااره
ذهنی استراتژي میتوان به هدف رسید .بهكارگیري انگاره ذهنی زمینهاي سبب میشود فرد باه دنباال
پرسیدن سؤال از فردي كه در تعامل با اوست باشد كه البته باعث میشاود او زمیناه كناونی را باهطاور
شفافتري مشخص كند .هنگامیكه انگاره ذهنی خاصتري مورداستفاده قرار میگیرد ،انگارههاي ذهنی
استراتژي و رویهاي مناسبتري بهمنظور استفاده در موقعیت جدید به كار گرفته میشود [.]17
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 -4روش تحقیق
در این پژوهش ،دادهها توسط مصاحبه نیمه ساختیافته جمعآوريشده است ،با  46نفار از اعضااي
فعال انجمن اسالمی و بسیج دانشجویی مصاحبه شده است .نمونهگیري با روش گلوله برفی انجامشده و
از روش تحلیل مضمون براي تحلیل دادهها استفادهشده است .در تحلیل مضمون ،واحد تحلیل بیشتر از
یك كلمه یا اصطالح است و به بافت دادهها و نکات ظریف آنهاا بیشاتر توجاه مایشاود [ ]16فرآیناد
تحلیل مضمون زمانی شروع میشود كه تحلیلگر به دنبال شناخت الگوهایی از معاانی و موضاوعات در
دادهها باشد .البته ممکن است این كار در طول جمعآوري دادهها اتفاق بیفتد .نقطه پایاان ایان فرآیناد
نیز تهیه گزارشی از محتوا و معانی الگوها و مضامین درداده هاست .هم چنین تحلیل فرآیندي است كه
طی زمان شکل میگیرد و نباید باعجله انجام [ ]12بعاد از انجاام مصااحبههاا چنادین باار پاساخهااي
پاسخگویان موردمطالعه قرار گرفت و بعد از انجام كدگذاريها ،ابتدا خارده مضاامین و ساپس مضاامین
كلی استخراج شد.
 -5نتیجهگیری
در ایاان بخااش دادههاااي حاصاال از مصاااحبههااا ،در قالااب مضاامونهااا و خاارده مضاامونهااا
دستهبنديشدهاند و در سه دسته انگارههاي ذهنی زمینهاي ،استراتژي و روندي قرارگرفتهاند.
 -1-5انگارههای زمینهای
انگارههاي متنی یا زمینهاي شامل اطالعاتی راجع به موقعیت و زمینه مناساب پارامترهااي رفتااري
هستند .بهعبارتدیگر براي فعال كردن انگارههاي رویهاي و پیشنهاد براي استراتژيهااي منطقای حال
مشکل هستند .ازنظر مصاحبهشوندگان «بستر دانشجویی»« ،برچسبزنای» و «بساترهاي شاکلگیاري
تعامالت» در این زمینه تأثیرگذار هستند.
 تأثیر بستر دانشجویی بر نگرش منطقیتعدادي از مصاحبهشوندگان معتقدند انگارههایی كه در حال حاضر در میاان ایان دو تشاکل وجاود
دارد ،انگارههاي واقعیتري نسبت به انگارههایی است كه در سطح جامعه نسبت به جریاانهااي فکاري
منتسب به هر یك از آنها وجود دارد و معتقدند محیط دانشاجویی باعاث مایشاود افاراد انگاارههااي
منطقیتري نسبت به افراد غیر دانشجو داشته باشند .حتی آنها بیان میكنناد كاه افارادي كاه ازنظار
فکري به جریان فکري متبوعشان نزدیكترند نیز تحت تأثیر فضاي جامعه قارار مایگیرناد و باه افاراد
غیرمنطقیتري تبدیل میشوند .یکی از مصاحبهشوندگان میگوید :مرد ،عضو انجمن اسالمی
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من براي جریان فکري مقابل ،دستهبندي قائل هستم ولی به نظارم در ساطح جامعاه ،دساتهبنادي
قائل نیستند و همه را وابسته به حکومت میدانند .مثالً بین همکاران من در محل كارم این بحاث باود
كه همه میگفتند فالنی چون بسیجی است توانست برود در صداوسیما كار كند.
چون من در دانشگاه با طرف مقابلم حرف میزنم و بحث میكنم نگاهها تغییر میكند و در اثار ایان
بحث كردن ،به هم نزدیك میشویم هرچند ممکن است اختالفات هم عمیقتر شود ولی در عمل بیشتر
نزدیك شده است.
 تأثیر برچسبزنی بر فعالیتهای اجتماعیتعدادي از پاسخگویان معتقدند یکی از دالیلی كه باعث شده انگارههاي ذهنای كاه در ماورد آنهاا
وجود دارد ،در ذهنیات دیگاران وجاود داشاته باشاد ایان اسات كاه آنهاا باا برچسابهاایی از قبال
شناختهشدهاند.
مرد ،انجمن اسالمی دانشکده علوم اجتماعی
علت این برچسبزنی این است كه با این كار میخواهند براي ما محرومیتی خلق كنند .دفتر مان را
تعطیل كنند .مرا از امتیازي محروم كنند.
مرد ،انجمن اسالمی دانشکده ادبیات ،كارشناسی ارشد فلسفه
طبعی برچسب است وقتی كاركرد سیاسی پیدا كند بله .به این معنا كه در رقابت سیاسی ماا وقتای
بخواهیم طرف مقابل را بخواهیم به دیگران بشناسانیم با كلمهاي برچسب بزنیم و كلماهاي كاه ممکان
است براي همه یك معنا را نداشته باشد.
 تأثیر بسترهای شکلگیری روابط بر تعامالت بین گروهی (فضای متفاوت دانشکدهها)این مضمون نظرات مصاحبهشوندگان را در مورد موقعیتهاي ارتباطی و عوامل تحات تاأثیر آنهاا،
توضیح میدهد.
مصاحبه شوندگان به تفاوت فضاي دانشکدههااي مختلاف دانشاگاه اشااره مایكنناد و معتقدناد در
دانشکدههاي مختلف ،فضاي تعاملی بین تشکلی متفاوت است .این مضمون نظرات مصاحبهشاوندگان را
در مورد موقعیتهاي ارتباطی و عوامل تأثیرپذیر از آنها توضیح میدهد.
مرد ،عضو بسیج دانشکده حقوق بچههاي انجمن فکر میكنناد ایان چاارچوب ،چاارچوب درساتی
نیست .به نظر من صحنه درگیري اصلی بسیج و انجمن دانشکده حقوق است.
زن ،عضو بسیج دانشکده علوم اجتماعی به نظر من دانشکده علوم اجتماعی دانشکده بورژوایی است.
من یكبار به یکی از بچههاي انجمن گفتم من احساس میكنم من و تو خیلی بیشتر حرفهااي هام را
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میفهمیم تا تو با دوستان خودت در انجمن و من با دوستانم در بسیج .یعنی در اوج اختالف فهام ماا از
هم بیشتر است.
 -6انگارههای استراتژی
نیشیدا [ ]17انگارههاي استراتژي را دانش حل مشکالت میداند .با توجه به این تعریف ،راهحلهایی
را كه پاسخگویان براي رسیدن به یك تعامل سازنده ارائه داده اند در قالب مضمون «مؤلفههاي بسترساز
تعامل سازنده» مطرح میشود .این مضمون شامل خرده مضمونهاي «توجه به نقاط مشاترک»« ،عادم
جزماندیشی»« ،اراده براي تعامل»« ،شفاف كردن مواضع»« ،پذیرش و به رسمیت شناختن» و «تاأمین
شرایط گفتوگو» است .پاسخگویان معتقدند در گفتمان انجمن اسالمی و بسیج نقاط مشاتركی وجاود
دارد كه با تکیهبر آنها میتوان تعامل سازندهتري داشت و به همگرایی بیشتري رسید ،درواقع توجه باه
نقاط مشترک میتواند بهعنوان یك عامل مهم در شکلگیري ارتباط در نظر گرفته شود.
مرد ،عضو انجمن اسالمی دانشکده ادبیات " :به نظر من در گفتمان انجمن و بسیج نقااط مشاترک
وجود دارد .بهعنوانمثاال ،رهباري آیاتاهلل خمینای و اصاول انقاالب اساالمی مثال اساتقالل ،آزادي،
جمهوري اسالمی".
در موارد دیگر پاسخگویان به این نکته اشاره میكنند كه جزماندیشی یك مانع مهم بار سار تعامال
است.
مرد ،عضو انجمن اسالمی دانشکده حقوق" :به نظر من اگر جزماندیشی را طرف مقابل كناار بگاذارد
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
هم یك حرف حقی میان صحبتهایش باشد .اگر این روحیه را داشته باشند این فضاي گفتوگو ایجااد
میشود".
پاسخگویان معتقدند اساساً اراده برقراري تعامل در جریان فکري مقابل آنهاا وجاود نادارد .هار دو
گروه پاسخگویان به اراده برقراري تعامل بهعنوان یك عامل در برقراري ارتبااط میاان دو تشاکل اشااره
میكند.
مرد ،عضو بسیج دانشکده حقوق" :ببینید مناظره كه در دانشگاه یك شوخی است ،به این معناا كاه
ما هر دو طرفدارهایمان را میآوریم و درواقع یك قدرتنمایی است .مفاهمه و گفتوگاو دوطرفاه اسات
یعنی اگر یكطرف بخواهد و طرف مقابل نیاید نمیشود".
به نظر پاسخگویان ،شفافیت در بیان مواضع و دیدگاهها میتواند به برقراري ارتبااط درسات كماك
كند.
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زن ،عضو بسیج دانشکده علوم اجتماعی" :بههرحال هركدام از ما قرائتهاي فهمی خودمان راداریام.
سالی كه من مسئول بسیج بودم این تفکر را داشتم .به نظر من تفکر اصلی امام خمینی حاذف نیسات.
من نظرم گفت وگوست و اینکه هر كس خودش باشد .اگر كمونیست هستی بگو .اگر لیبرال هستی بگاو.
نفاق نداشته باش .آزادي اعالم تفکر".
زن ،عضو انجمن اسالمی دانشکده ادبیات" :هر كس هویت خودش را شفافتر كناد تانشهاا كمتار
میشود .وقتی فضا دوقطبی میشود احتمال عقالنیت كمتر میشود .تعامل و گفتوگو در جامعه خیلای
مهم است".
نکتهاي كه تعدادي از مصاحبهشوندگان به آن اشاره میكنند این است كه اساساً باید از طرف مقابل
پذیرش نسبت به آنها وجود داشته باشد و تا زمانی كه نگاههاي حاكی از عادم پاذیرش و باه رسامیت
شناختن در طرف مقابل وجود دارد امکان برقراري تعامل وجود نخواهد داشت.
مرد ،عضو انجمن اسالمی دانشکده حقوق" :اینکه هر دو طرف اراده داشته باشاند مبنای بار اینکاه
روي اصول مشترک تأكید كنند .اگر بخواهد یكطرفه باشد جواب نمایدهاد .اگار در بسایج عقالنیتای
باشد و حتی در انجمن كه بر اصول مشترک موردقبول هر دو طرف تأكید كند ،نتیجاه مایدهاد .بایاد
اراده داشته باشند كه باهم وارد یك دیالوگ منطقی شوند".
پاسخگویان معتقدند براي شکلگیري گفتوگو شرایط و الزاماتی موردنیاز است كه تاا ایان شارایط
تأمین نشوند امکان گفتوگو وجود ندارد.
مرد ،عضو انجمن اسالمی دانشکده علوم اجتماعی" :به نظر من نگرشها باید تغییر كند .ایده آل من
كه موقعیت هابرماس كه شرایط برابر باید وجود داشته باشد باید هم ازنظر تکنیکال و هم ازنظر ادبیاات
به این موقعیت برسیم".
 -7انگارههای روندی
ترنر [ ]21انگارههاي روندي را سیستمهاي متمایزي میداناد كاه از ترتیاب اعماال و تصامیمهااي
گذشته كه مثمر ثمر بودهاند و یا از تجربیاتی كه در عرف اجتماعی قرار دارند منتج شدهاند.
«تجربههاي موفق» عنوان مضمونی است كه در آن مصاحبهشوندگان به بازگویی تجربههاي ماوفقی
كه در تعامالت با گروه مقابل داشتهاند ،پرداختهاند .درواقع پاسخها بیانگر اقدامات عملی مشترک است
كه ذیل انگارههاي روندي قرار میگیرد.
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 -8رابطه انگارههای ذهنی (استراتژی ،روندی و زمینهای)
با توجه به یافتههاي پژوهش ،انگارههاي ذهنی ،روندي و زمینهاي میتوانناد بار یکادیگر تأثیرگاذار
باشند .همانطور كه در شکل  1نشان دادهشده ،انگارههاي متنی یا زمینهاي شامل اطالعااتی راجاع باه
موقعیت و زمینه مناسب پارامترهاي رفتاري هستند .بر اساس یافتاههااي ترنار [ ]21اطالعااتی كاه در
انگارههاي متنی هستند شامل پیشبینیهایی درباره اعمال مناسبی است كه براي رسیدن به اهاداف در
متن باید انجام شوند .بهعبارتدیگر براي فعال كردن انگارههاي رویهاي و پیشنهاد براي اساتراتژيهااي
منطقی حل مشکل هستند.
كولپپر [ ]14معتقد است «بهطوركلی زمانی كه یك طبقهبندي فعاال مایشاود ،بیشاتر باهصاورت
شبکهاي عمل میكند تا بهصورت یك بخش مجزا» .شبکهاي كه او توصیف میكند ،انگاارههااي ذهنای
اجتماعی هستند؛ كه از اتصاالتی میان طبقهبنديهاي نقش اجتماعی برخوردارند .این اتصاالت ،بهناوعی
نتایج تجربیات هستند.
ازنظر مصاحبهشوندگان ،عواملی وجود دارند كه زمینه و بستر شکلگیري تعامل را تحت تاأثیر قارار
میدهند .آن ها در این رابطه ،به بسترهاي شکلگیري تعامالت ،محایط دانشاجویی و كااركرد سیاسای
داشتن برچسبزنی ،در حل مسائل اشاره میكنند و معتقدند این ساه عامال در ایان زمیناه تأثیرگاذار
هستند.
این انگارهها میتوانند بر انگارههاي استراتژي تأثیرگذار باشند ،انگارههاي استراتژي كه درواقع دانش
حل مشکل هستند ،توضیح میدهند كه ازنظر مصاحبهشوندگان چه مؤلفههایی میتواند به همافزایای و
تعامل سازنده میان گروههاي مختلف ،منجر شود.
تجربههاي موفق عنوان مضمونی است كه در آن مصاحبه شوندگان به بازگویی تجربههاي موفقی كه
در تعامالت با گروه مقابل داشتهاند ،پرداختهاند .درواقع زمانی كه بستر تعامل فراهم میشود انگارههااي
زمینهاي فعال میشوند و در ادامه انگارههاي استراتژي را فعال میكنند و آنها نیز بهنوباه خاود زمیناه
شکلگیري تجربههاي موفق را فراهم میكنند و در این مرحله انگارههاي روندي فعال میشوند.
این چرخه میتواند ادامه پیدا كند و انگارههاي روندي در بازتولید انگاارههااي زمیناهاي نقاش ایفاا
كنند .بهعنوانمثال برگزاري یك مراسم مشترک و یا همکااري در یاك موضاوع دانشاجویی ،مایتواناد
زمینه ادامه همکاريها را فراهم كند.
درنهایت مشخص شد یك چرخه سه مرحلهاي از تأثیرگذاري این سه انگاره وجاود دارد (شاکل .)1
بهعبارتدیگر ،در این چرخه زمانی كه انگارههاي زمینهاي فعال مایشاوند مایتوانناد روي انگاارههااي
استراتژي تأثیر بگذارند و این انگارهها نیز روي انگارههاي روندي تأثیرگذار هستند ،انگاارههااي رونادي
نیز دوباره میتوانند انگارههاي زمینهاي را تحت تأثیر قرار دهند .حركت مثبات ایان چرخاه منجار باه
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برقراري تعامل سازنده میشود و حركت منفی ،یعنی زمانی كه هركدام از مراحل شکلگیاري انگاارههاا
دچار نقص شود منجر به عدم شکلگیري تعامل خواهد شد.

شکل  1رابطه انگارههاي زمینهاي ،روندي و استراتژي
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چکیده
برنامهریزي شهري سالم به معناي برنامهریزي براي مردم است .عقیده اصالی بار ایان اصال اساتوار
است كه یك شهر خیلی بیشتر از ساختمانها ،خیابانها و فضاهاي باز میان آنها است .یك شهر عاالوه
بر موارد ذكرشده ،محلی براي زندگی شهروندان بوده كه سالمت آنها از درجه اهمیت باالیی برخاوردار
است .مدت زیادي است كه اذعان شده است كه شرایط كنونی شهرها ،گاهی با شیوههااي برناماهریازي
موجود ،مضر سالمتی ساكنان آنها است .برنامهریزي ساالمت شاهري ( )Healthy Urban Planningباا
تمركز بر اثرات مثبت برنامهریزي شهري میتواند بر سالمت انسان ،تندرستی و كیفیت زنادگی اماروزه
جوامع تأثیرگذار بوده و موجب ارتقاء آنها گردد .این مقاله باهدف معرفی این نوع برنامهریزي باه بیاان
اصول و مفاهیم سالمتی و جنبههاي آن در جوامع شهري پرداختاه و در اداماه باه یاافتن ارتبااط باین
برنامهریزي شهري و اهداف سالمتی شهروندان در مباحث سالمتی ،به چگونگی ارزیابی و میزان تأثیرات
مثبت و منفی برنامهریزي شهري در كسب سالمتی ساكنان شهرها میپاردازد .باه بیاانی دیگار در پای
یافتن عوامل راهبردي و اجرایی در حوزه سالمت اجتماعی با استفاده از برنامهریزي شهري هستیم.
کلیدواژهها
سالمتی ،تندرستی ،برنامهریزي شهري ،برنامهریزي سالمت شهري ،برنامهریزي شهر سالم.
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 -1مقدمه
"سالمتی اشاره به یك حالت فیزیکی ،روانی و رفااه اجتمااعی و ناه صارفاً بیاانگر یاك بیمااري یاا
معلولیت است .برخوردار شدن از باالترین استاندارد قابل حصول ساالمتی ،یکای از حقاوق اساسای هار
انسانی بدون تمایز نژادي ،مذهبی ،اعتقادات سیاسی ،شرایط اقتصادي و اجتماعی است".
تعریف باال كه براي سالمتی در قوانین سازمان بهداشت جهانی ( )1946آورده شده است؛ این فرض
متعارف كه سیاستها و خطمشیهاي بهداشتی تنها براي متخصصان مراقبتهاي بهداشتی اسات را باه
چالش فرامیخواند .هدف از این مقاله ،توجه به جایگاه بهداشت و ساالمتی در عرصاه هماه حرفاههاا و
نهادها بهعنوان یکی از مهمترین اهداف است .همچنین توجه خااص؛ باه نقاش كلیادي شاهر ساازان و
برنامه ریزان شهري ،در ترویج محیطزیست سالم از دیگر خواستههاي این نوشته است.
مدلهاي توصیفی مختلفی براي تعریف و بیان رابطه بین سالمتی و محیطزیست تااكنون برمبنااي
اصول زیستشناسی ،فیزیکی ،اجتماعی و اقتصادي شکلگرفتهاناد .شاکل  1باهخاوبی باه نشاان دادن
ارتباط بین عوامل تعیینكننده سالمتی با توجه به ادبیات مورداستفاده  WHOمیپردازد.

شکل  1عوامل تعیینكننده سالمتی ][1

این ایده كه سالمتی و برنامهریزي شهري با یکدیگر در ارتبااط هساتند ،ایاده جدیادي نیسات].[2
درواقع در بسیاري از كشورهاي توسعهیافته ،برنامهریزي شهري در اوایل قرن بیستم برمبناي مالحظات
توافق طرفین حامی سالمتی و مسکن شهروندان بهعنوان یك نتیجه و پیامد برناماهریازي ،مطارحشاده
است .در حقیقت؛ در قرن نوزدهم ،نیاز به پایان دادن به بیماريهاي هماهگیار شاایع شاده در منااطق
صنعتی شهري به ارتباط نزدیك بین سالمت عمومی و برنامهریزي شهري منجر شده و این موضاوع تاا
یك قرن بعد نیز دوباره حائز اهمیت باقیمانده است.
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 -2طرح مسئله :اثرات شهرسازی و برنامهریزی شهری بر سالمتی
برنامهریزي شهري به روند نهادینه شدن چگونگی تصمیمگیري در مورد آینده و ویژگیهاي استفاده
از زمین و سااختمانهااي سااختهشاده بار آن در منااطق شاهري؛ اشااره دارد .مکانیسام اینکاه ایان
تصمیمگیريها در جهت منافع عمومی بوده باشد بهمرورزمان در سراسر اروپا و باه دنباال آن در دیگار
كشورهاي جهان؛ تکاملیافته كه با توجه به برخی از عوامل متفاوت نیز میباشاند .ایان عوامال توساط
دفتر منطقهاي  WHOبراي اروپا در سال  1999به رسمیت شناختهشده است].[3
نوع سیستم برنامهریزي كه در هر كشور اروپایی شکلگرفته است ،بهنظام حقوقی و چارچوب نهادي
آن كشور ،نقش نسبی عوامل مختلف در فرآیند توسعه و توجه به جایگاهی كه توانساته ناوع دیگاري از
حرفه برنامهریزي را پدید آورد؛ وابسته است.
تعدادي از متون در هر دو سیستم برنامهریزي و نظارت در اروپا در دسترس میباشند كه شباهتها
و تفاوتهاي مابین كشورها بهطور كامل در این مطالعه موردبررسی قرارگرفتهاند .اگرچاه سیساتمهااي
برنامه ریزي شهري ممکن است در كشورهاي مختلف ،متفاوت به نظار برساند ،ولای مفااهیم ،اصاول و
اهداف همه آنها كه زیربناي این سیستمها را تشکیل میدهند؛ بسیار مشترک هستند.
شیوع و گستردگی مدل پزشکی سالمتی كه بر فرد و درمان بیماري تا همین اواخار متمركاز باوده
است؛ در اواخر قرن بیستم تحت تأثیر تغییرات و آگاهیهاي به وجود آمده ،شروع باه تغییار جهات باه
سمت مدل اجتماعی سالمتی؛ نموده اسات كاه در آن ساالمتی نتیجاه یاك ساري عوامال اجتمااعی،
اقتصادي ،فرهنگی ،عوامل محیطی ،شرایط مسکن ،اشتغال و خاود جامعاه اسات .برناماهریازي شاهري
اساساً براي توسعه فیزیکی مطرح میشود ،اما اهداف این طرح ،ضرورتاً اجتماعی میباشد ،باهطاوريكاه
سیاستهاي برنامهریزي شهري امروزه عمدتاً در كشورهاي توسعهیافته بهطور قابلتاوجهی تحات تاأثیر
سالمتی و پیامدهاي مرتبط با آن ،قرارگرفته است.
این مالحظات در اصل ازنقطهنظر چگونگی استفاده از فضا و زیرساختهاي استاندارد براي مسکن و
اشکال گوناگون منطقهبندي كاربري زمین و اراضی ،مطرح گردیده است .از این رهیافت متقاابالً ،شاکل
فعالتري از مداخله از طریق ایجاد و تعریف برنامههاي شهرسازي باهدف تعریف و استقرار استانداردهاي
اساسی درزمینة فراهم آمدن توسعههاي جدید ،با رویکرد برآورد نمودن و فراهمساازي نیازهااي آیناده
جوامع ،شکلگرفته است.
بسیاري از اثرات تصمیمگیريهاي برنامهریزي شهري بر ساالمت ماردم ،در عمال در برناماهریازي
معاصر نادیده گرفته میشوند .اگرچه مالحظات زیادي براي جنبههاي خاصی از سالمتی؛ از قبیل ایمنی
جادهها وجود داشته و دارد .بااینحال ،تجزیهوتحلیل دقیقی از تأثیرات عمیقی كه برنامهریزي شهري بر
تمام سطوح تأثیرگذار بر سالمت فارد دارد ،توساط محققاان و پژوهشاگرانی همچاون & Whitehead
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 Dahlgrenشناسایی و بیانشده است ] .[4این موضوع باهساادگی بررسای حاوادث و قاوانین ترافیکای
جادهها نیست بلکه هدف اجتماعی برنامه هااي ساالمت ،توجاه اساسای و بنیاادین باه یکای از اهاداف
برنامهریزي شهري است .مقاله پیشارو؛ در پای بررسای جزئیاات عوامال تأثیرگاذار در بخاش ساالمت
اجتماعی از منظر برنامهریزي شهري است .به بیانی دیگر در پی یاافتن عوامال راهباردي و اجرایای در
حوزه سالمت اجتماعی با استفاده از ابزار برنامهریزي شهري هستیم.
 -3رفتار فردی و شیوه زندگی:
اولین سطح از موارد تأثیرگذار؛ رفتار فردي و شیوه زندگی است .از طرفی محیط فیزیکی كه نتیجاه
تصمیمگیري برنامهریزان شهري است ،میتواند بهعنوان عااملی مهام در تساهیل و یاا ماانع در جهات
دستیابی به شیوه زندگی سالم باشد .واضح است كه میزان رغبت مردم به راه رفتن ،دوچرخاهساواري و
یا انجام فعالیتهاي بدنی در هواي آزاد تحت تأثیر عواملی همچون :راحتی ،كیفیت و ایمنای مسایرهاي
پیادهروي ،دوچرخهسواري و در دسترس بودن فضاهاي باز محلی است ].[5
 -4تأثیرات جامعه و اجتماع:
سطح دوم مؤثر بر سالمت شخص شامل تأثیرات جامعه و اجتماع است :برنامهریزي شهري میتواناد
با بیتوجهی و كماعتنایی به طرحهاي نوسازي شهري منجر به از بین رفتن شبکههااي غنای اجتمااعی
شده (مانند احداث بزرگراههاي بیبرنامه از میان بافت محلی؛ نمونه موردي احداث بزرگراه طبقاتی صدر
از میان محالت شهر تهران) و یا برعکس با پرورش فرصتهااي حضاور اجتمااعی در فعالیاتهاا باعاث
شکلگیري یك زندگی اجتماعی غنی براي افاراد سااكن شاهرها شاود .مادارس ،ادارات ،فرهنگساراها،
خیابانهاي امن؛ مکانهایی هستند كه در صورت حمایت از انجمنها و گروههاي محلی و ایجااد رواباط
دوستی متقابل كه نتیجه انجام فعالیتهاي مشترک و جلسات عمومی در مکانهاي فوق است ،به غنای
شدن روابط اجتماعی كه نتیجه آن ارتقاء سالمت جامعه است؛ كمك شاایانی ماینمایاد .حفاظ چناین
امکانات محلی و به دنبال آن توسعه انجمنها و گروههاي محلی باه اساتراتژيهااي منساجم بلندمادت
براي موضوع مسکن؛ توسعه اقتصادي و سیستم حملونقل ،بستگی قابلتوجهی دارد ].[6
 -5شرایط ساختار محلی
سیاستهاي برنامهریزي به میازان بسایار زیاادي در ساطح ساوم ماوارد تأثیرگاذار یعنای شارایط
ساااختاري محلاای؛ بااه شااکل مسااتقیم و از راههاااي متعااددي باار سااالمت شااخص تأثیرگااذار اساات.
بهعنوانمثال ،فقدان مسکن مناسب و باكیفیت كافی ،میتواند موجب بروز استرس و تنشهاي حاصل از
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آن گردد كه مخل سالمت جامعه است .همچنین فرصتهاي شغلی در دسترس میتواند به كاهش فقار
و به دنبال آن كاهش افسردگی و درنهایت ارتقاء سالمت جامعه منجر گردد .از دیگر موارد حائز اهمیت،
نوع و شکل ساختار شهري است كه با توجه به چگونگی دسترسی به سیستم حملونقل ارزان و كارآمد،
میتوان مشکالت ناشی از محرومیتهاي اجتماعی را كه ریشه در نحوه مکان گزینای و جابجاایی افاراد
محروم جامعه دارد را با فراهم آوردن زمینههاي مناسب در این خصوص ،برطرف نمود].[7
 -6شرایط عمومی اجتماعی – اقتصادی؛ فرهنگی و زیستمحیطی
در گستردهترین سطح از موارد تأثیرگذار ،برنامهریزي شهري در سطح محلی بر كیفیت هاوا ،مناابع
آبوخاک تأثیر میگذارد .این تأثیرات نیز بهنوبه خود بر انتشار گازهاي گلخانهاي بهویژه در ساختمانها
و حملونقل تأثیر گذاشته و همگام با تغییرات سریع آب و هوایی نسبت به افزایش یا كاهش مخااطرات
سالمتی براي شهروندان جامعه را تحت تأثیر خود قرار میدهد ].[8
تمام جنبههاي مهم از پیامدها و دستاوردهاي سالمتی ،تحت تأثیر سیاستهاي برنامهریازي اسات.
همچنین بر اینکه برنامهریزي و سالمتی در ارتباط با یکدیگر هستند ولی نه بهصورت مستقیم و خطای،
تأكید مینماید .بهبود هر جنبه از سالمتی نیاز به اقدامی هماهنگ در سراسر طیف گسترده زمینههااي
سیاسی و برنامهریزي شهري دارد .عالوه بر این ،گویاي این موضوع اسات كاه اقادامات صارفاً در حاوزه
محیط فیزیکی و كالبدي ،هرگز كافی و بسنده نبوده است .این ناوع از برناماهریازي نیااز باه ساازگاري
ازیكطرف و همچنین كمك به تقویت اقدامات در دیگر عرصاههااي سیاسات اجتمااعی و اقتصاادي از
سمت دیگر از طریق یك رویکرد مشاركتی دارد.
 -7نتیجهگیری
 -1-7نیاز به برنامهریزی سالمت شهری
اهداف سالمت برنامهریزي شهري كه توضیح داده شد ،بهخوبی بیانگر این موضوع است كه چگوناه،
برنامهریزي شهري بانفوذ در شرایط گوناگون شهري ،مایتواناد هام در ارتقااء و هام در آسایب دیادن
كیفیت زندگی مردم تأثیرگذار باشد .برنامهریزي سالمتی شهري شامل شیوههایی از برنامهریزي شاهري
است كه سالمتی و تندرستی افراد جامعه را مورد هدف قراردادِ است كاه مشاتركاتی باا اصاول توساعه
پایدار نیز دارد .این بدان معنی است كه تمركز بر روي انساان و چگاونگی و كیفیات اساتفاده آنهاا از
محیطهاي در اختیار خود ،بهجاي تمركز صرف و ساده بر ساختمانسازي و مساائل اقتصاادي آنهاا ،از
اصول این نوع از برنامهریزي شهري محسوب میشود .برنامهریزي شهري سالمتی به معنی نیاز باهقارار
دادن ارزشهایی همچون ،عدالت (تساوي حقوق) و همکاري (ازجمله همکاري بین بخشای و مشااركت
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اجتماعی) در مركز فرایند تصمیمگیري براي یك شهر است .ایان موضاوعات از ارزشهااي كلیادي در
سیاستگذاريهاي سازمان بهداشت جهانی در برنامههاي اخیر خود براي سالمت همه افراد یك جامعاه
در سراسر دنیا است.
در ترویج و ارتقاء تساوي حقوق شهروندي ،با مركزیات برناماهریازي شاهر ساالم ،نیااز باه اجاراي
سیاستهایی باهدف بهبود سطح زندگی مردم محروم و آسیبپذیر بوده و از طرفی باید در نظار داشات
كه كاربران شهري و شهروندان ازنظر سن ،جنس ،توانایی فیزیکی ،قومی و شرایط اقتصادي ،داراي تنوع
زیادي میباشند .قرار دادن اصول تساوي حقوق در قلب شیوههاي برنامهریزي شهري ،باعث كاهش عدم
تعادل در بافت شهري و مشکالت مرتبط با دسترسی به حمالونقال مناساب ،آلاودگی هاوا و سروصادا
ازیك طرف و افزایش كیفیت فضاهاي عمومی ،انسجام اجتماعی ،شیوه زندگی سالم و فرصتهاي شاغلی
برابر و مناسب در جامعه شهري میگردد.
در اغلب موارد ،سازمانها و نهادهاي برنامهریزي شهري تنها بدنه و یا حتی لزوماً بدنه اصلی مسئول
عوامل مرتبط با اهداف سالمتی برنامهریزي شهري نیستند و همکاري با دیگار نهاادي مارتبط ضاروري
است .در این مسیر ،دیگر سازمانهاي اجتمااعی ،اقتصاادي و زیساتمحیطای دخیال هساتند .در ایان
وضعیت ،اتخاذ یك رویکرد مشترک و همکاري در جهت دستیابی به اهاداف توافاق شاده ،از ضاروریات
است.
همکاري در برنامهریزي شهري ،شامل هر دو رویکرد متفاوت به تصمیمگیري و تالش آگاهانه باراي
رسیدن به تعامل با جامعه است .بخشی از این روند نیاز به شناسایی ذینفعان در جامعه دارد كسانی كاه
بر سر منافع خود در تصمیمگیريها در رقابت با یکدیگر هستند.
 Duhlو  Sanchezو بهطور خالصهتر  Luke’sذینفعاان و ارتبااط آنهاا را باا برناماهریازي شاهري
دررسیدن به شهرهاي سالم و توسعه آنها را به شرح ذیل معرفی مینمایند:
"برنامهریزي شهر سالم ،نگاه همهجانبه به تمام مسائل تنوع و چند فرهنگی شهرها در جهات هماه
مشکالت شهري نمیتواند داشته باشد ولی درعینحال زمینه بسیار مناسب و فرصات مناسابی را باراي
بررسی و پرداختن به آنها ایجاد مینماید .برنامهریزي شهري باید با بهرهگیري از روشها و سابكهااي
رهبري و هدایت پویا و همچنین دید بازداشتن به قبول شرایط مختلف جامعه شاهري ،باه سامت یاك
برنامه ریزي پایدار گام بردارد .به عبارتی باید پذیراي همکاري و مشااركت نظاري و اجرایای اقادامات از
پایین به باال در جامعه باشد .برنامه ریزي شاهري ساالم در پای ایجااد مکاانی باراي حضاور شاهروندان
به عنوان رهبران مدیریت شهري و برنامهریزان شهري بهعنوان هدایتگاران و تساریعكننادگان فرایناد
تصمیمگیري این رهبران ،است .برنامهریزان شهري باید به رهبران عماومی تأثیرگاذار و تساریعكنناده،
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فراتر از مرزهاي سنتی موجود دررسیدن به تعامل ،بحث و میانجیگري بین گروههاي گسترده ذینفعاان
جامعه شهري ،تبدیل شوند"].[9
ایدهها و اصول محوري برنامهریزي شهري سالم را میتوان در سراسر جوامع بادون در نظار گارفتن
تفاوت در سیستمهاي برنامهریزي شهري هر یك از آنها موردتوجه قرارداد .ولی درعینحال مهم اسات
كه از همان ابتدا در نظر داشته باشیم كه تفاوتهایی در هر یك از جوامع وجود دارد كه هر جامعه نیااز
به یافتن راههایی براي پیااده ساازي ایان مفااهیم و اصاول بنیاادین در جهات پاساخگویی باه شارایط
اختصاصی خود با بهترین شرایط را دارد.
در همین زمینه پروژههاي شهر سالم سازمان بهداشت جهانی ،بر ترویج برناماهریازي ساالم شاهري
بهعنوان یکی از جنبههاي اصلی زندگی شهري یعنی توجه بهسالمتی شهروندان ،تأكید فراوان دارد .این
پروژهها زمینه و محتواي رویکرد شهر سالم به مدیریت شهري جوامع امروزي را موردبررسی و مالحظاه
قرار میدهند .بررسی مطالعات مذكور ،بهخوبی بیاانگر ایجااد جنابش شاهر ساالم در تماام جواماع در
سالهاي اخیر و مطرح نمودن اینکه برنامهریزان شهري داراي نقش اساسی و كلیدي در ایجاد یك شهر
سالم دارند؛ است.
در پایان ،به این نکته الزم است اشاره شود كه شبکه شهرهاي سالم در سراسر جهان باه ارائاه یاك
چارچوب و حمایت از برنامهریزي سالم شهري پرداختهاند ،اما هر شهري میتواند و باید اهداف ساالمت
شهري را در قلب فرآیند تصمیم گیري شهري خود قرارداده و دانست كه برنامهریازي شاهر ساالم یاك
واقعیت ضروري امروزي است كه باید بهتر و زودتر به آن پرداخت.
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چکیده
چالش حفاظت از محیطزیست و پیشگیري از تخریب آن امروزه بهعنوان یکی از بحاثبرانگیزتارین
مسائل جامعه جهانی مطرح است؛ اما متأسفانه در طی ساالهااي اخیار محایطزیسات در ایاران داراي
اهمیت بسیار كمی بوده است بهطور مثال میتوان به حجم انباوه تولیاد ،رهاساازي و دفان غیراصاولی
پسماندها اشاره كرد .دپوي غیراصولی زباله در جنگل ،ساحل دریا و رودخانهها ،با از باین باردن قادرت
پایایی سرزمین ،به آلودگی گسترده ،خطرناک و غیرقابلجبران محیط و مناابع آب مبادل شاده اسات.
براي رفع اینگونه معضالت محیطزیستی ،بودجه بسیار زیادي موردنیااز هسات كاه در شارایط حاضار
اقتصادي تأمین چنین بودجهها و سرمایهگذارانی دور از انتظار به نظر میرسد .وجود برند و تأثیر آن بار
اذهان عمومی در كشورهاي مختلف به اثبات رسیده است كه متأسفانه عدم توجه صنایع داخلی به ایان
موضوع یکی از عوامل شکست آنها در بازارهاي رقابتی است .با توجه به بحران اقتصادي در ایان مقالاه
به معرفی دیدگاه برندهاي سبز و برندهاي حامی محیطزیست بهعنوان راهحلی براي رفع این دو بحاران
اشاره شود و در آخر به لزوم حمایت از این صاحبان این برندها پرداخته شود.
کلیدواژهها
پسماند ،برند سبز ،بحران ،محیطزیست ،اقتصاد ،ایران.

174



مجموعه مقاالت و سخنرانیهاي كنفرانس

 -1مقدمه
یکی از مسائل روز جهان مسائله حفاظ محایطزیسات اسات .چاالش حفاظات از محایطزیسات و
پیشگیري از تخریب آن امروزه بهعنوان یکی از بحثبرانگیزترین مسائل جامعه جهانی مطرح اسات؛ اماا
متأسفانه در طی سالهاي اخیر محیطزیست در ایران داراي اهمیت بسیار كمی بوده است ،بهطور مثال
میتوان به نابودي جنگلها و معضالت استانهاي شمالی كشور اشاره كارد كاه بار اسااس آماار مناابع
طبیعی و جنگلداري كشور ،جنگل شمال در طول  40سال گذشته از  3میلیون و  600هزار هکتار ،باه
یكمیلیون و  800هزار هکتار رسیده است .از دیگر معضالت كشور و بخصوص استانهاي شمالی ،حجم
انبوه تولید ،رهاسازي و دفن غیراصولی پسماندها میباشد .در شمال ایاران ،اساتانهااي شامالی چاون
گلستان ،مازندران و گیالن بهشدت درگیر ناكارآمدي در مدیریت پساماندهاي جاماد شاهري ()1MSW
هستند [ .]3همانطور كه در شکل  1قابلمشاهده است ،دپوي غیراصولی زباله در جنگل ،ساحل دریا و
رودخانهها ،با از بین بردن قدرت پایایی سرزمین ،به آلودگی گسترده ،خطرناک و غیرقابلجبران محایط
و منابع آب (شرب و كشاورزي) مبدل شده است.

شکل  2دپوي غیراصولی و غیربهداشتی از زباله در جنگل

مدیریت پسماندهاي جامد شهري یکی از مشکالت محیطزیستی شهرهاي كناونی اسات .مادیریت
غلط پسماندهاي شهري سبب به خطر افتادن زیستگاههاي طبیعی و غیرطبیعی شاده اسات .مطالعاات
نشان میدهد كه حدود  90درصد از پسماندهاي جاماد شاهري باه شایوه غیرعلمای انباشات یاا دفاع
میگردد كه براي سالمت عموم و محیطزیست ایجاد مشکل میكناد .اگرچاه ،دفان آخارین گزیناه در
سلسلهمراتب مدیریت  MSWاست؛ اما در كشورهاي درحالتوسعه دفان پساماندهاي جاماد یاك روش
_____________________________________________________________
)1- Municipal Solid Waste (MSW
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معمول مدیریت  MSWاست .در ایران نیز بیش از  80درصاد از پساماندهاي تولیدشاده خاانگی دفان
میگردند [ .]7,10,12در شکل  2سرانه تولید پسماند خشك خاانگی ایاران و چناد كشاور باا یکادیگر
مقایسه شدهاند .با توجه به این مقایسه ،علیرغام تولیاد كام پساماند در ایاران نسابت باه كشاورهاي
انتخابشده ،معضالت زیستمحیطی ایران نسبت به این كشورها ،بسیار بیشتر ارزیابیشده است و باراي
رفع اینگونه معضالت محیطزیستی ،بودجه بسیار زیادي موردنیاز است كه در شرایط حاضار اقتصاادي
تأمین چنین بودجهها و سرمایهگذارانی دور از انتظار به نظر میرسد.
با توجه به بحران اقتصادي حال حاضر در جهان و مشاکالت اقتصاادي كامساابقه ناشای از جناگ
اقتصادي اخیر در ایران ،رویکردي جدید میبایست در نظر گرفته شود تاا مشاکالت اقتصاادي و روناق
كسبوكار و همراه با كارآفرینی ایجاد گردد .در این مقالاه تاالش شاده اسات باا توجاه باه دو بحاران
اقتصادي و محیطزیستی كه ذكر گردید ،به معرفی دیدگاه برندهاي سبز و برندهاي حامی محیطزیسات
بهعنوان راهحلی براي رفع این دو بحران اشاره شود و در آخر به لزوم حمایت از این صاحبان این برندها
پرداخته شود.
 -2یک راهحل برای دو بحران
وجود برند و تأثیر آن بر اذهان عمومی در كشورهاي مختلف به اثباات رسایده اسات كاه متأسافانه
عدم توجه صنایع داخلی باه ایان موضاوع یکای از عوامال شکسات آنهاا در بازارهااي رقاابتی اسات.
كارآفرینی نقش بسیار كلیدي در پیشبرد توسعه و بالندگی جواماع دارد و باهعناوان عامال اساسای در
ایجاد ارزش اقتصادي در جامعه تلقی میشود كارآفرینی نماد كوشش و موفقیت در امور تجاري اسات و
كارآفرینان نقش اساسی در توسعه اقتصادي جوامع بازي میكنند .برند سازي نقش مهمای در مادیریت
كارآفرینی ایفا می كند .در ادامه به اثرات برند و تعاریف برند و بازاریابی سبز در راساتاي حال معضاالت
اقتصادي و اجتماعی پرداخته میشود.
 -3برند و فرهنگ
امروزه اهمیت برند در بخش خدمات ،افزایش قابلتوجهی پیداكرده است و بهعنوان یکی از داراییها
و منابع اصلی شركتهاي خدماتی نقش مهمی در استراتژيهاي بازاریابی خدمات بر عهده داشته اسات.
برندها تصمیمگیري درباره محصول را براي مشتریان سااده مایساازند .اكثار شاركتهاا و ساازمانهاا
دریافتهاند كه برند یکی از بااهمیتترین داراییهاست [ .]9درواقع برند چیزي بیشتر از محصاول اسات.
آنچه یك محصول برند شده را از یك محصول بدون برند متماایز مایكناد و باه آن ارزش مایبخشاد،
مجموعه ادراكات و احساسات مشتري در مورد ویژگیها و چگونگی عملکرد ،دلیل وجودي و ویژگیهاي
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درک شده از شركت مرتبط با برند است .برند میانبري براي برقراري ارتباط با بازار بهوسیله دادهها است
[ .]8برند فقط لوگو و پیام تبلیغاتی نیست بلکه مجموعهاي از انتظارات ،امیدها و ارتباطاتی اسات كاه از
محصول و یا سازمان ناشی میشود .برند ،مارک یا نام تجاري است كه یك محصول را از محصاوالت یاا
خدمات دیگر متمایز میكند ،امروزه بسیار موردتوجه است [ .]4برناد ،فرهناگ خاود را دارد .محصاول،
تجسم فیزیکی و ناقل این فرهنگ است .فرهنگ ،بر نظامی از ارزشها داللت دارد و یاك منباع الهاام و
انرژي براي برند است .بعد فرهنگی به اصول پایهاي حاكم بر عالئم بیرونی برند (محصوالت و ارتباطاات)
مربوط است .بعد فرهنگی ،اتصال بین برند و شركت را ،بهخصوص زمانی كه هر دو ،ناام واحادي دارناد،
برقرار میكند [.]2

شکل  3سرانه تولید پسماند خشك چند كشور در حال حاضر و [6] 2025

در حال حاضر بازاریابی بر اساس مالحظات اجتمااعی و محیطای یکای از مهامتارین فعالیاتهااي
شركتها شده است .از سالهاي نخست دهه  15بازاریاابی بار اسااس مالحظاات اجتمااعی و محیطای
شهرت زیادي یافته است [ .]5یکی از حیطههاي بازرگانی كه در مسائل محیطی بحث زیادي را به خاود
اختصاص داده بازاریابی سبز اسات [ .]13نگرانایهااي اجتمااعی و زیساتمحیطای اهمیات و اولویات
بیشتري را در تصمیمات انتخاب محصول از دیدگاه مصرفكنندگان و تأمینكنندگان هشایار پیاداكرده
است ،كاتلر پیشبینی كرده است كه شركتهاي بیشتري در جهات مفهاوم بازاریاابی اجتمااعی تغییار
جهت خواهند داد كه نهتنها به دنبال برآوردن اثربخش نیازهاي بازار هدفشان هستند ،بلکه میخواهناد
مصرفكننده و شهروند خوب بودن را تقویت و ارتقا دهند [.]5،2
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در طول دهههاي گذشته آگاهی زیستمحیطی مصرفكننادگان افازایش فراوانای در جهاان یافتاه
است و این گروه خواستار كاالهایی هستند كه بهاصطالح دوستدار طبیعت نامیده میشاوند .دلیال ایان
افزایش آگاهی را عواملی چون افازایش فعالیاتهااي گاروههااي سابز ،قاانونگاذاري در ابعااد ملای و
بینالمللی و تأثیر فاجعههاي صنعتی بار نظرهااي عماوم ماردم دانساتهاناد [ .]2باا افازایش روزافازون
آگاهیهاي زیستمحیطی بهخصوص در میان كشورهاي پیشرفته ،فعالیتهاي زیستمحیطی در سراسر
استراتژيهاي سازمانی ازجمله نقش فناوريهاي سبز و زنجیاره تاأمین فعالیاتهاایی چاون طراحای و
برنامهریزي تولید و  ...به چشم میخورد.
نگرانیهاي محیطزیستی و تقاضاي گروههاي مصرفكننده براي محصاوالت حاامی محایطزیسات،
منجر به ظهور فلسفه بازاریابی نوین كه بانام بازاریابی سبز شناخته میشود ،شده است [.]16
 -4بازاریابی سبز
راهبرد تبلیغ و ترویج محصوالتی كه براي محیطزیست بیخطر هساتند« ،بازاریاابی سابز» نامیاده
میشود .همچنین كارشناسان بازاریابی سبز ،این نوع بازاریابی را ،یك فرآیند مدیریت كلنگر كه مسئول
شناسایی نیازهاي مصرفكنندگان و اجتماع به شیوهاي سودمند و پایدار اسات و وظیفاه پایشبینای و
ارضاي این نیازها را هم بر عهده دارد ،تعریف میكنند [ .]2اگر شركتها بخواهناد بازاریاابی سابز را باا
موفقیت بهكارگیرند ،مفاهیم و ایدههاي زیستمحیطی آنها باید با همه جنبههاي بازاریابی انسجام پیدا
كند .در این راستا ،توسعه مفاهیم جاري بازاریابی و برند ساازي در قالابهااي سابز ،ضاروري باه نظار
میرسد .اگر شاركتهاا بتوانناد محصاوالت و خادماتی را فاراهم كنناد كاه نیازهااي زیساتمحیطای
مشتریانشان را تأمین كند ،مشتریان به ایان كاالهاا و خادمات عالقاه بیشاتري نشاان خواهناد داد .در
ابتداي عصر زیستمحیطی ،شركتها باید دنبال فرصت براي بهبود عملکرد زیستمحیطای محصاوالت
خود باشند تا بتوانند ارزش ویژه برندشان را تقویت كنند [.]15
 -5تبلیغات محیطزیستی
همزمان با بهبود حركتهاي سبز جهانی و با افزایش توجه عموم به مساائل محایطزیساتی ،بیشاتر
سازمانها ،تبلیغات محیطزیستی در رسانهها ،روزنامهها و مجاالت را باهعناوان روشهاایی سابز باراي
معرفی محصوالتشان به مصرفكنندگان حامی محیطزیست ،اتخاذ كردهاند .اهداف آگهیهااي تبلیغااتی
سبز ،تحت تأثیر قرار دادن رفتار خرید مصرفكنندگان از طریق تشویق آنها به خرید محصوالتی كه به
محیطزیست صدمه نمیزنند و همچنین هدایت آنها در جهت توجه به نتایج مثبات رفتاار خریدشاان،
هم براي خودشان و هم براي محیطزیسات اسات [ .]11تبلیغاات محایطزیساتی یاا سابز ،باهتماامی

178



مجموعه مقاالت و سخنرانیهاي كنفرانس

جذابیتهایی مربوط میشود كه شامل اكولوژیکی ،پایدار محیطزیستی یا حامی طبیعت بوده و نیازهاا و
خواستههاي ذینفعان نگران محیطزیستی را هادف مایگیارد [ .]2نیروهااي اقتصاادي و اجتمااعی بار
مصرف تأثیر عمده دارند ازجمله :پیشارفتهااي فنااوري ،ساطح تحصایالت ،رشاد جمعیات و درآماد،
تغییرات شیوه زندگی .تبلیغات میتواند با دادن اطالعات در مورد یك كاال تقاضاي اولیه را برانگیزد ولی
در بازارهاي رو به كاهش كه مردم فقط به دنبال قیمت هستند ،تقاضااي انتخاابی را تحات تاأثیر قارار
میدهد [.]1
 -6رفتار حامی محیطزیست
رفتار خرید سبز به مصرف محصوالتی برمیگردد كه مراقب محایط زیسات باوده و باراي آن مفیاد
باشد .قابل بازیافت یا قابل حفاظت بوده و نسبت به دغدغههاي زیستمحیطی حساس و پاسخگو باشند.
رفتار خرید مصرفكننده رفتاري است كه در آن مصرفكننده به دنبال محصوالتی میگاردد كاه تاأثیر
مخربی بر سالمت محایط و جامعاه نداشاته باشاند و ماواد باهكاررفتاه در تولیاد ایان محصاوالت ،باا
محیطزیست سازگار باشد [.]1
مصرفكنندگان نگران محیطزیست محصوالت و خدماتی را میخرند كه میپندارناد اثار مثبات یاا
منفی كمتري بر محیطزیست میگذارد .رفتار خرید سبز شاامل تاالش باراي صارفهجاویی در مصارف
انرژي و امتناع كردن از خرید محصوالت داراي بستهبنديهاي نامناسب است .رفتارهایی مانناد ،خریاد
اسپريهاي استاندارد و خرید نوشیدنی در تجزیهپذیري را در نظر گرفتهاند .دیگر موارد شامل خریداري
و مصاارف محصااوالت تولیدشااده از پالسااتیك و كاغااذ بازیااافتی ،المااپهاااي روشاانایی كااممصاارف و
شویندههاي حاوي مواد بازگشتنی به طبیعت است رفتار خریاد مصارفكنناده باهعناوان رفتاار نهاایی
مشتري در طی خرید تعریف میشود .چهار نوع رفتار خرید وجود دارد كه شامل رفتار خریاد پیچیاده،
رفتار خریدي كه متنوع به نظر میآید ،رفتار خریدي كه بعد از خرید تکرار آن كاهش ماییاباد و رفتاار
خریدي كه طبیعی است [.]14
 -7برند سبز و محیطزیستی
انجمن بازاریابی آمریکا ،برند را اینگونه تعریف كرده است :یك نام ،اصطالح ،عالمت ،نماد یاا طارح،
یا تركیب آنها كه سعی دارد محصوالت یا خدمات یك فروشنده یا گروهای از فروشاندگان را مشاخص
نموده و آنها را از محصوالت و خدمات رقبا متمایز سازد .این تعریف براي برند محیطزیستی (اكو برند)
هم میتواند مورداستفاده قرار گیرد .اكو برند ،یك نام ،سمبل یا طرحای از محصاوالتی اسات كاه باراي
محیطزیست یا طرحی از محصوالتی است كه براي محیطزیست بایضارر اسات .اساتفاده از اكاو برناد
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میتواند به مصرفكنندگان در تمایز قائل شدن میان محصوالت سبز ،محصوالت غیار سابز ،باه نحاوي
یاريرسان باشد [.]2
 -8محصول سبز
اصطالح سبز هنگامی به یك محصول اطالق میشود كه عملکرد زیستمحیطای و اجتمااعی آن در
تولید ،استفاده و دفع در مقایسه با سایر كاالهاي رقیب به طرز قابلتوجهی بهبودیافتاه باشاد .محصاول
سبز محصولی است كه به محیطزیست زیان نرسانده و همچنین حاوي عناصري است كه بهطور باالقوه
براي محیطزیست مضر نیستند .طبق تعریفی دیگر محصاول سابز ،محصاولی اسات كاه داراي چناین
معیارهایی باشد :بهگونهاي طراحیشده كه قابلیات اساتفاده ،مونتااژ و تولیاد مجادد را داشاته باشاد و
همچنین در تولید آن از موادي استفادهشده كه بتوان آن را مورد بازیافت قرارداد .ازلحاظ مصرف انارژي
كارایی داشته و آلودگی محیطی كمتري را نسبت به كاالهاي دیگر ایجاد نماید .دربیانی كلیتر میتاوان
آن را محصولی تعریف نمود كه زیانهاي زیستمحیطی كمتري ایجاد نماید [.]4
گاهی اوقات محصوالت سبز تولیدشده میتوانناد ،ضامن كماك باه حفاظ محایطزیسات و مناابع
طبیعی ،در مقایسه با محصوالت قدیمی و یا محصوالت رقیب خود سودآوري بیشتري به ارمغان آورند.
عالوه بر سودآوري بالقوه ،یك محصول سبز در مقایسه با رقباي خود در بازار نیز موفقتر عمال خواهاد
كرد.
 -9نتیجهگیری
عدم توجه به تخریب محیطزیست و معضالت محیطزیستی ،شارایط بسایار خطرنااكی را در آیناده
براي انسانها ایجاد می كند .براي حفاظت از محیطزیست نیازمند بودجه و مناابع ماالی اسات .در ایان
مقاله ،در ابتدا به برخی از معضالت محیط زیستی ناشی از تولید پسماند خشك و همچناین باه شارایط
اقتصادي حال حاضر كشور ،اشارهشده است .در ادامه به راهحلی تحت عنوان برند سبز ،بازاریابی سابز و
تولید محصول سبز به عنوان یك روش براي خارج شدن از بحاران اقتصاادي و كماك باه كاارآفرینی و
تبدیل تهدیدها به فرصت براي جلوگیري از آسیب به محیطزیست اشارهشده است .باراي جلاوگیري از
آسیب بیشتر به محیطزیست و رفع آلودگیهاي موجود ،حمایت از مدیریت سابز تحات عنااوین برناد،
بازاریابی و تبلیغاات سابز الزم و ضاروري مایباشاد و ایان مهام ،باا همکااري رشاتههااي بازرگاانی و
محیطزیست دانشگاهها و همچنین سازمانهاي مربوطه و متولی ،در جهت حمایت از طرحهااي سابز و
تسهیل مجوزهاي الزم صورت میپذیرد.
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شناسایی و اولویتدهی مؤلفههای اصالح ساختار رویکرد میانرشتهای در حوزه
علوم پایه
اعظم معتمدی
دانشجوي دكتري مطالعات برنامه درسی دانشگاه شهید بهشتی تهران
Azammotamedi91@yahoo.com

چکیده
هدف این پژوهش دست یافتن به مؤلفههاي الگوي اصالح ساختار و اولویتدهای آنهاا در رویکارد
میانرشتهاي حوزه علوم پایه در دانشگاههاي جامع تهران است .براي شناسایی مؤلفهها از روش پژوهش
از نوع كیفی و گردآوري یافته ها از طریق مصاحبه باز بود .جامعه موردمطالعه اساتید حوزه علاوم پایاه و
افرادي بودند كه در زمینه آموزش میانرشتهاي علاوم صااحبنظار بودناد .روش نموناهگیاري در ایان
پژوهش تركیبی از نمونهگیري هدفمند بود .در تحلیل یافتهها از تحلیل محتوا و احصاء مضامین در ساه
مرحله ي كدگذاري باز ،محوري و انتخابی استفاده شد .باراي اولویاتدهای مؤلفاههاا از روش كاانونی و
نمونه گیري هدفمند و آزمون آماري فریدمن استفاده شد .بر اساس یافتههاي اكتشافی مؤلفههاي اصالح
ساختار در حوزه علوم پایه توجه به جامعهشناسی علم و تدوین برنامه در سه بخش راهبردي ،توساعهاي
و عملیاتی و سیاست گذاري در فرایندها و ساختارها و ارتقاي سطح آموزش و كیفیت پژوهش شناساایی
شدند .همچنین نتایج نشان داد كه بین اولویتدهی این مؤلفهها اختالف معناداري وجود ندارد .به نظار
می رسد براي ارتقاي كیفیت میانرشته اي ها در حوزه علوم پایه توجاه جادي باه ایان حاوزه در كلیاه
بخشها الزم است.
کلیدواژهها
اصالح ساختار ،مؤلفه ،اولویتدهی ،حوزه علوم پایه ،دانشگاه.
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 -1مقدمه
پس از نظام آموزشوپرورش ،آموزش عالی یا دانشگاهها مهمترین و اساسیترین مکانی است كه قادر
است روحیاه خالقیات ،ابتکاار ،خودبااوري و اعتمادباهنفاس را در افاراد شاکوفا ساازد .دانشاگاههاا از
گران بهاترین ذخایري هستند كه جامعه براي پیشرفت و توسعه در اختیار دارد .اماروزه ایان مراكاز ،باه
لحاظ دارا بودن دانش و فن در سطح جهان ،از اعتبار زیادي برخوردارند .بیشاك هماانطاور كاه اكثار
صاحبنظران برنامه هاي توسعه تأكیددارند ،آموزش یکی از اركان و عوامل اصلی توسعه به شمار میآیاد
و ضروري است كه برنامه ریزان ،توجه و سرمایهگذاري الزم را به این بخش مبذول نمایند []12
توسعه و گسترش فعالیتهاي دانشگاهی میانرشتهاي با توجه به پیشینه پژوهش نشان میدهد كاه
به مؤلفه هاي بسیاري بستگی دارد كه در بسیاري اوقات در ساختار رشته محور دانشگاهها وجاود نادارد.
عوامل و الزاماات شناسااییشاده مایتوانناد نقاش محارکهاا و پیشارانهااي شاکلگیاري و توساعه
میانرشتهاي ها در بخش آموزش و پژوهش باشند.
مرجع [ ]8ساختار نرم و انعطافپذیر؛ مرجع [ ]4بررسای مجادد درروش ،چگاونگی و ساازوكارهاي
آموزش در فضا و شرایط جدید (دانشی ،فرهنگی ،اجتماعی ،منابع ،تجهیزات و تکنولاوژي)؛ مرجاع []9
توجه به الیههاي فرهنگی؛ مرجع [ ]7میانرشته اي شدن امور ،مدیریت تعاملی ،تمركز حداقلی؛ مرجاع
[ ]10تسهیالت و منابع مالی موردنیاز براي طراحی و راهاندازي فعالیتها و راهاندازي فعالیتها ،رشتهها
و برنامههاي مشترک بین گروهها ،دانشکدهها ،دانشگاهها ،دولت و صنعت در راستاي گسترش فعالیتهاا
و رشتههاي میانرشتهاي؛ مرجع [ ]3تشویق گروههاي آموزشی به درگیار شادن در طراحای ،تادوین و
توسعه میانرشتهاي ها؛ مرجاع [ ]6باین المللای شادن آماوزش عاالی؛ صافري ( )1391برناماهریازي،
سیاستگذاري و تصامیمگیاري در ارتبااط باا توساعه اعضااي هیئاتعلمای؛ مرجاع [ ] شناساایی
زمینههاي اصلی رفتار سازمانی؛ مرجع [ ] استخدام اعضاي هیئتعلمای میاانرشاتهاي؛ روشهااي
صحیح ارزیابی علمی؛ مرجع [ ] ادغام فرهنگ میانرشتهاي و سااختارهاي ساازمانی؛ مرجاع [ ]
آمادگی و حمایت نهادي ،سااختار و كااركرد گاروه مجاري ،جهاتگیاري حرفاهاي ،مسائله گشاایی و
پاسخدهی به نیازها ،معرفت شناسی و اشاراف عمیاق باه قواعاد و نگارشهاا را باراي بسترساازي ورود
میانرشتهاي در دانشگاهها الزم میدانند.
 -2روش پژوهش
در این پژوهش از طریق رویکرد كیفی و با استفاده از روش مصاحبه باز و ساپس تحلیال مضامون،
مضامین موانع ارتباط صنعت و دانشگاه استخراج گردید سپس  10نفر از صاحبنظران شركتكنناده در
بخش اول پژوهش براي تشکیل گروه كانونی انتخاب گردیدند .در این بخش با توجه به تحلیل مضاامین

بخش دوم  -مبانی ،مفاهیم ،تجربهها ،الگوها و روندهاي جدید توسعه میان رشتگی در 183  ...
و مفاهیم استخراجشده از مؤلفههاي اصالح ساختار پرسشنامهاي براي هر بخش طراحی شاد .تاا نموناه
موردنظر با توجه به اولویت آنها نسبت به یکدیگر نمره ( )0-100به آنها اختصااص دهناد .كاه البتاه
مؤلفهها میتوانستند نمرههاي مشابه كسب نمایند .براي مشخص نماودن اولویاتهاا باین مؤلفاههاا از
آزمون آماري فریدمن استفاده شد.
 -3یافتههای پژوهش
قطعاً میانرشتهايها ساختار ویژه خود را دارند و ساختار سنتی كاركردي دانشگاهی تناسب ندارناد.
دانشگاههاي ایران به دلیل اینكه سنت ندارند و كپی شده از دانشگاههاي غربی هستند ،با ورود به هازار
جدید و متولد شدن دانشگاه هاي نسل سوم همچنان ساختار سنتی خود را حفظ كاردهاناد و در زمیناه
استقبال از میانرشتهايها همچنان با مشکالتی مواجه هستند .علوم پایه بهعنوان بنیاديتارین حاوزه و
ارتباط بسیار تنگاتنگ آن با بخش فنی یکی از مهمترین حوزههایی است كه آموزش و پژوهش در آن از
اهمیت اساسی برخوردار است .ورود میاانرشاته اي هاا در حاوزه علاوم پایاه درزماانی كاه صاحبت از
دانشگاههاي نسل سوم می شود از اهمیات اساسای برخاوردار اسات .بناابراین ایان پاژوهش باه دنباال
مؤلفههاي اصالح ساختار و اولویتدهی آنها بر اساس نظرات صاحبنظران است.
با توجه به تحلیل مضمون حاصل از مصاحبه با اساتید علوم پایه توجه به جنبههاي جامعاهشناسای
علم و تدوین برنامه در سه بخش راهبردي (بلندمدت) ،توسعهاي (میانمدت) و عملیاتی (كوتاهمادت) و
سیاست گذاري و طراحی مجدد ساختارها و ارتقاي آموزش و كیفیت پژوهش بهعنوان مؤلفههاي اصاالح
ساختار شناسایی شدند.
درواقع جنبه هاي مختلف توسعه و آنچه منجر به شکوفایی یك تمدن میشاود و همچناین تادوین
نقشه راه براي رسیدن به توسعه علمی پایدار و تضمین آن از دغدغههاي حکومتها به شمار میآید .هر
چه فهم و درک از این مسئله عمیقتر باشد ،به همان اندازه میتاوان گفات كاه آن كشاور از ملزوماات
تدوین و تهیه الگویی كه دستاوردهایش مرتفع كردن دغدغه هاي مذكور است ،انتفاع یافته است .توسعه
علمی به معناي عام آن یعنی استمداد از روش و دانش عقالنی براي حل مسائل مختلاف ،تولیاد داناش
فنی و افزایش بصیرت علمی ،بهخوبی نشان میدهد كه عالوه بر ابزارهااي ساختافازاري و نارمافازاري
علمی براي دستیابی به این مهم ،ساحت جامعهشناختی و فرهنگی را نیز در بردارد.
براي تهیه یك برنامه راهبردي كه به توسعه علمی كشور و تدوین نظام پویاي آموزشای و پژوهشای
منجر میشود باید به سایر جنبههاي موجود مانند فرهنگ و تقابل آن با علم نیز توجه داشت .در درجاه
اول باید به پذیرش اهمیت علم و علم اندوزي براي جامعه اهمیت داد .توجه بعدي این است كاه بادانیم
توسعه رفاه اجتماعی و اعتمادبهنفس ملی در بستر علوم پایه رخ میدهد .علوم پایه ازجمله علومی اسات
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كه در آن ارتباط دوسویه بین تحوالت علمی و تعامالت فرهنگی وجاود دارد .درواقاع بایاد كاركردهااي
فرهنگی اجتماعات براي پذیرش جایگاه علوم پایه به عنوان بخشی از اركان اصالی توساعه علمای باراي
رسیدن به رفاه اجتماعی ارت قاء یابد .الزمه رسیدن به این امر رسیدن عامه مردم به سواد علمی است كه
براي حصول به این امر مروجان توسعه علمای و نیاروي انساانی محقاق و پژوهشاگر جامعاه فاردا كاه
عالقهمندي و انگیزه آنها به علوم پایه از دوران كودكی و نوجوانی شکلگرفته بهعنوان ظرفی باقابلیت و
البته با نگاه واقعبینانه تر به سراغ علوم پایاه بروناد كاه نتیجاه مساتقیم آن افازایش انگیازه و كیفیات
بروندادهاي علمی خواهد بود.
جدول  1رتبهبندي مفاهیم اصالح ساختار رویکرد میانرشتهاي در حوزه علوم
میانگین رتبهبندی مفاهیم اصالح ساختار رویکرد میانرشتهای در حوزه علوم
انواع مفاهیم اصالح ساختار

میانگین رتبهبندي

رتبه كل

5/8

1

توجه به جنبههاي جامعهشناختی علم
برنامه راهبردي

5

2

الزامات مدیریتی

4/9

3

برنامه عملیاتی

4/7

4

ارتقاي كیفیت پژوهشی

4/2

5

طراحی مجدد فرایندها و ساختارها
برنامه توسعهاي
ارتقاي نظام آموزشی

4/1

6

4

7

3/3

8

همانطور كه در جدول ( ) 1آمده اسات ،بررسای میاانگین رتباه مفااهیم اصاالح سااختار رویکارد
میانرشته اي در حوزه علوم نشان داد كه در بین این مفاهیم ،توجه به جنبههاي جامعهشناختی علم در
باالترین رتبه و پسازآن برنامه راهبردي در بیشترین میزان دیده شدند.
جدول  2آزمون آماري انعکاس
10

تعداد

6/8

میزان خیدو

7

درجه آزادي

0/45

معناداري

میزان معناداري خی دو نیز كه در جدول ( )2آمده است نشاان مایدهاد تفااوت معنااداري باین
انعکاس مفاهیم اصاالح سااختار رویکارد میاانرشاتهاي در حاوزه علاوم از منظار پاساخدهنادگان باه
پرسشنامهها وجود ندارد
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با توجه به نتایج كمی حاصل از تشکیل گروه كانونی در مورد رتبهبندي مؤلفههاي برناماهاي اصاالح
ساختار رویکرد میانرشته اي در علوم نتیجه حاصل شد كه بین این مقوالت هیچ تفاوت معناداري وجود
ندارد و از دیدگاه صاحب نظران لزوم قرار گرفتن همه آنهاا در برناماهریازي در یاك ساطح قارار دارد.
می توان گفت كه درواقع تحوالت علمی در نیمه دوم قرن گذشته ،باهویاژه پاس از جناگ جهاانی دوم
منجر به بازنگري جدي در دید كالسیك علم شد .رشد بیمانند علم ،رشد تعداد دانشگران ،توجه جامعه
به پدیده علم فقط یك فعالیت شناختی نیست بلکه یك فعالیت اجتماعی نیز هست .پاس فلسافه علام
رهیافت سنتی خود یعنی تحلیل منطقی را كنار گذاشت و تحت تاأثیر رهیافات جامعاهشاناختی قارار
گرفت .بهاینترتیب ،چرخش جامعهشناختی مبانی نگرش كالسیك به خرد علمای را تکاان داد .تحلیال
منطقی جاي خود را كموبیش به منافع اجتماعی داد و در بررسی پدیده علام آنچاه اهمیات پیادا كارد
منافع اجتماعی بود .با این چرخش بینش و با این تغییر زاویه دید نسبت به علم ،چرخش اقتصاادي باه
وجود آمده است و مدلهاي شبه اقتصادي علم و مدلهاي اقتصادي علم یا اقتصااد علام نتیجاه هماین
تحوالت است [ .]1بهطوركلی میتوان گفت كه علم نوین هدف خاصی را دنبال نمیكند بلکه پدیادهاي
است اجتماعی كه از عالقه افراد و سرمایهگاذاري اجتمااعی حاصال مایشاود .بناابراین علام ناوین در
جوامعی ظاهر میشود كه مدنیت رشد یافته دارد و جامعهاي توسعهیافته دارد؛ و این آمادگی را دارد كه
براي آن هزینه بپردازد .این بدان علت است كاه اماروزه علام از حصاار فردیات خاارجشاده و جنباهي
اجتماعی یافته است .به طوركلی دستاوردهاي علم ناوین باا دوران پیشاین قابالمقایساه نیسات و ایان
دستاورد حاصل هم افزایی زیاد اجتماعات علمی است؛ بنابراین طبیعی اسات رویکارد میاانرشاتهاي در
حوزه علوم پایه این مهم موردتوجه قرار گیرد.
از طرف دیگر جامعههاي نوین بسته به نیاز خود براي علم برنامهریزي میكنند ،سپس هدفگاذاري
میكنند .این هدفگذاريها گاه در برنامههااي بلندمادت (راهباري) ،گااه در برناماهریازيهااي كوتااه
میانمدت (توسعهاي) و گاه در برنامهریازيهااي كوتااهمادت نمایاان مایشاود كاه بایاد در چاارچوب
سیاستگذاريهاي ملی كشورها موردتوجه قرار گیرد.
این وظیفه دولت است كه بسته به نیاز جامعه براي علم و توسعه ملای هادفگاذاري داشاته باشاد.
برنامهریزي هاي راهبردي براي حوزه علوم به ویژه علوم پایه مبتنی بر رویکرد میاانرشاتهاي كاه هادف
غایی آن همگرایی علم و فناوري است را در همین چارچوب درک كند و این برناماهریازيهاا در ساطح
ملی صورت پذیرد .بدیهی است كه در سطح خردتر هم برنامهریزي و هدفگذاري جهت توساعه علمای
معنا دارد .سیاست گذاري در بخش دولتی باید این موضوع را مدنظر داشته باشد كه علم بهخاوديخاود
هدفی ندارد و همچنین كسانی كه درزمینه آن كار می كنناد باه دنباال مناافع شخصای خاود هساتند
بنابراین بخش دولتی باید بپذیرد كه این مسئولیت را تقبل كند و سیاستگذاريهاي خاود را در جهات

186



مجموعه مقاالت و سخنرانیهاي كنفرانس

حفظ منافع ملی انجام دهد و با اهرمهاي مختلف مادي و معناوي فعالیاتهااي متخصصاان را باه ایان
سمت سوق دهد [ .]3این سیاستگذاري بهخودي خود محقق نشده و نیازمند مدیران توانمند در هر دو
بخش مدیریت علمی و غیرعلمی است.
همچنین این نکته نباید دور از ذهن بماند كه در دوران كنونی هدف اساسی نهااد دانشاگاه در نظار
گرفتن دانش بهعنوان یك محصول نیست و نباید این موضوع ازنظر دور بماند كه دانشگاه محل آموختن
دانش موجود نیست .بلکه علم كنونی حاصل فرایندي است كه نیاز به ساختار ویژه خود دارد .به عبارتی
دانش نوین و آموزش میانرشتهاي ها نیاز به طراحی مجدد فرایندها و سااختارها دارد .برمبنااي اصاول
هومبولتی دانشگاه در تغییر جزییات آماوزش و چگاونگی پاژوهش یاا شاکل دادن باه آن آزادي دارد و
جامعه مخارج آن را میپردازد .بدون اینكه در این فرایند دخالت كناد .علام و فرایناد آن توساط خاود
دانشگران و نه سرمایهگذاران تعیین میشود .آموزش دانش موجود بخشی از اهداف یا وظایف ایان نهااد
جدید و نه همه آن است .درواقع پیشبرد علوم و فنااوري هادف بنیااديتاري دارد كاه آماوزش داناش
موجود را دربرمی گیرد [ ]11به دیگر سخن ساختار و سازوكارهاي صلب با ماهیت دانشگاهها باا علام و
اهداف نوین منافات دارد .بهغیراز تغییر ساختار در نهاد مؤسسات آموزش عالی توجه به ارتقااي كیفیات
آموزشی و پژوهشی نیز در كلیه سطوح بسیار اهمیت دارد؛ كه این ارتقاي كیفیت هامزماان باا اصاالح
دیگر ساختارها و یا میتوان گفت بخشی از همین اصالح ساختار است كه باید بهطور هامزماان صاورت
گیرد .البته با توجه به گسترش بیرویه دانشگاهها و همچنین عدم تعاادل باین نارخ رشاد جمعیات در
دهههاي مختلف به دالیل سیاست هاي غلط افزایش جمعیت این تصور اشتباه است كه بخواهیم كیفیت
مطلوب را به تمام مراكز دانشگاهی و پژوهشای گساترش دهایم .كشاورهاي اروپاایی كاه در ایان امار
كمابیش موفق بوده اند درزمانی به كیفیت توجه داشتند كه كمیت اصالً مطرح نبود .در حال حاضر بهتر
آن است كه توجه به كیفیت را تنها به برخی از مراكز معطوف كنیم و جزیرههایی از كیفیت را به وجاود
بیاوریم .الزمه انجام این كار این است كه حداكثر آزادي عمل به این مراكز داده شود كه آنها باا توجاه
به پتانسیلهاي موجود خود بتوانند راه رشد خود را بازیابند و با كنتارلهااي بایجاا محادود نشاوند و
فعالیتهاي مؤثر آنها را از ریشه نخشکانیم.
 -4نتیجهگیری
توسعه میانرشتهاي مساتلزم یاكچشام اناداز انعطاافپاذیر اصاالحات سااختاري ،تغییار رفتاار و
هنجارهاي سازمانی است .بدون رویکرد سیستمی ،بحثهایی كه براي تغییار انجاام مایشاوند ضاعیف
هستند ،طرحها فهمیده نمیشوند ،فعالیتها و عالیق جاري بهدرستی شناخته نمیشوند .منابع موجاود
براي تأثیرگذاري مطلوب به كار گرفته نمیشود ،بهترین اقدامات در نظر گرفته نمیشود ،موانع كوچاك
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و بزرگ كنار زده نمیشوند و پیامدها به تالشهاي حاشایهاي كاه تاداوم ناپذیرناد ،محادود مایشاوند.
درنهایت باید گفت میان رشتگی نیازمند هماهنگی بین افراد ،ابزارهاا و فرهناگهاایی اسات كاه اغلاب
به واسطه ساختارهاي سازمانی جداي از هم تصور میشدهاند .البته هماانگوناه كاه مرجاع [ ]5متاذكر
میشود تفاوتهایی كه بین فرهنگهاي حاكم بر گروههاي آموزشی مختلف وجود دارد ،میتواند ماانعی
براي راهاندازي فعالیتهاي میانرشتهاي باشد .بهعنوانمثال ،در علاوم پایاه ازجملاه فیزیاك و شایمی،
داده هاي سخت بسیار حائز اهمیت هستند ،ولی در علوم انسانی اوالً دادهها از چناان ساختی برخاوردار
نیستند و ثانیاً دادهها و روال نیل به آنها تا اندازه زیادي تحت تأثیر پژوهشگر قرار دارند .این امر موجب
می شود تا اساتید علوم پایه و انسانی برداشت متفاوتی در مورد هستار واحاد ،یعنای دادههااي پاژوهش،
داشته باشند .به عبارتی صرف وقت و بردباري عالمانه از لوازم ضروري كار در عرصه میان رشتگی است.
با توجه به شرایط موجود به نظر میرسد كه اگرچه میانرشتهاي ها در حوزه علوم فعالیتهاي خود
را مدتها آغاز نمودهاند اما هنوز بستر مناسبی براي آنها بهویژه در حوزه علوم پایه شکل نگرفته اسات.
علوم پایه بهعنوان دانشبنیادي نیازمند توجه جديتر در این زمینه است و بیتوجهی باه آن ضاعف در
بخش فناوريها را به دنبال خواهد داشت كه بیتردید بر اقتصاد دانشبنیان نیز اثرگذار خواهد بود.
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چکیده
توسعه میان رشتگی در فضاي دانشگاهی ایران نیازمند بسترهایی است كه به نظر میرسد در حاال
حاضر فراهم نیستند .این مقاله با تالش بر شناسایی محادودیتهااي موجاود در بعاد آموزشای فضااي
دانشگاهی ایران به توصیف برخی كاستیهاي موجود میپردازد .براي این منظور از گاردآوري اطالعاات
به شیوه مصاحبه استفادهشده است .افراد مصاحبهشونده را اعضاي هیئتعلمای برخای از دانشاگاههااي
كشور تشکیل دادهاند .اطالعات بهدستآمده از مصاحبهها پس از تحلیل در چند دسته كلی و باهعناوان
موانع موجود نظام آموزشی دانشگاهی ایران در مسیر میان رشتگی دستهبندي شدند .شش دسته كلای
جمود ساختار آموزشی ،پیچیدگی راهاندازي رشاتههااي جدیاد ،ناكارآمادي دروس ،ارزیاابی ناكارآماد،
تجربه تیمی پایین و فقدان مهارتهاي میانرشتهاي ،محدودیتهایی بودهاند كاه ایان مقالاه موفاق باه
شناسایی آنها شده است .به نظر می رسد ،بهبود وضعیت موجود در مسائل شناساییشده بیش از هماه
با تغییراتی در دیدگاههاي مدیریتی امکانپذیر است .بررسی جداگاناه هریاك از مواناع فهرسات شاده،
جهت تعیین راهکارهاي اجرایی ،پیشنهاد این مطالعه براي تحقیقات بعدي است.
کلیدواژهها
موانع آموزشی ،دانشگاههاي ایران ،میان رشتگی.

بخش سوم  -ملزومات و موانع ساختاري و نهادي 191 
 -1مقدمه
میان رشتگی بهعنوان راهحلی در برابر مسائل پیچیده انسانی كه هریك از علوم بهتنهاایی قاادر باه
پاسخ آن نیستند تعریف میشود ] .[1با چناین بینشای ،تاالش و تشاویق بار رشاد میاان رشاتگی در
آموزشهاي دانشگاهی و براي پاسخ به نیازهاي همواره ناو شاونده جامعاه انساانی ضاروري ماینمایاد.
مطالعات از لزوم تغییرات برنامه درسی نظام آموزش عالی ایران سخن میگویند و یکی از دالیال اصالی
آن را محدودیتهایی عنوان میكنند كه نظام رشتهاي براي سیستم آموزشای فعلای باه هماراه داشاته
است ] [5و راهحل را در ارزشهایی موجودند كه با اهداف رویکرد میان رشتگی همساز است .بااینوجود
توسعه میان رشتگی در دانشگاهها نیازمند ویژگیهایی است كه روند موجاود فضااي دانشاگاهی ایاران،
فاصله قابلتوجهی از آن دارد؛ محدودیتهایی كه هماكنون بهعنوان موانعی بر سار راه ایان ارزش عمال
میكنند .در این مقاله تالش داریم با بررسی موانع و چالشهااي موجاود در نظاام آموزشای مساتقر در
دانشگاههاي ایاران ،لازوم اصاالح سااختارهاي موجاود را جهات دساتیاابی باه فضاایی كاارآفرین در
دانشگاههاي داخل كشور ،تبیین كنیم .این محدودیتها را مایتاوان در سااحتهااي مختلاف رویکارد
دانشگاههاي ایران شاهد بود ،اما تمركز این مقاله بر آسیبشناسی موجود رویکرد آموزشای دانشاگاههاا
قرارگرفته است كه در ادامه موردبررسی قرار میگیرد.
 -2روش
پیشازاین و در تحقیقات مشابه ،روشهاي كیفی مورداستفاده قرارگرفتهاند .خورسندي باا تکیاهبار
مرور ادبیات زمینه اي ،به موانع كلی میان رشتگی در آموزش عالی ایران میپردازد] .[2همچنین مهادي
باهدف مشابهی با تركیب ابزارهاي مصاحبه نیمه ساختاریافته و تحلیل ماروري اساناد ،الزاماات توساعه
میان رشتگی را در آموزش عالی ایران موردبررسی قرار میدهاد] .[4قاسامی و میبادي نیاز باا تركیاب
ابزارهاي مصاحبه و تحلیل محتوا سعی بر بررسی جایگاه میان رشتگی در توساعه علاوم انساانی كشاور
دارند] .[.3این مطالعه نیز بر تحلیل كیفی دادههاي بهدستآمده از مصاحبه مستقیم استوار باوده اسات.
افراد شركتكننده در این مصاحبهها اساتیدي از دانشگاههاي تهران ،دانشگاه عالمه طباطبایی و دانشگاه
هنر اصفهان بهعنوان سه دانشگاه با سه مقیاس بزرگ ،متوسط و كوچك بودهاند .مصاحبه به شیوه نیمه
ساختاریافته انجامگرفته است و درمجموع  17عضو هیئتعلمی با حاداقل ساه ساال ساابقه كاار ماورد
مصاحبه عمیق قرار گرفتند .اطالعات بهدساتآماده از مصااحبههاا درنهایات باه شایوه تحلیال محتاوا
بررسیشده و ذیل چند دستهبندي كلی قرارگرفتهاند.
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 -3موانع موجود
بر اساس تحلیل مصاحبههاي انجامشاده ،اهام مواناع موجاود در مسایر حركات باهساوي توساعه
میانرشتهاي در فضاي آموزشی حاكم بر دانشگاههاي داخل كشاور باه چناد دساته كلای قابالتقسایم
هستند كه در ادامه به شرح هریك میپردازیم.
 -1-3جمود ساختار آموزشی
در حال حاضر سیستم آموزشی رایج در تمامی دانشاگاههااي كشاور از یاك نظاام سانتی و ایساتا
طبیعت می كند كه ساختار یکسانی را به كلیه رشتهها ،با خاستگاههاي گونااگون تحمیال كارده اسات.
ساختاري كه براي رشتههایی با ویژگیهاي گوناگون تمایزي قائل نشاده اسات و تاالش دارد یاكرویاه
واحد آموزشی را براي تمامی آنها به كار گیرد.
در این ساختار تمامی دانشجویان ،موظف به حضور در كالسهاي درسی از پیش تعیینشاده باراي
طول دوره آموزشی هستند و تنها با گذران این واحدهاي آموزشی در قالب قوانین و ساختار معین ،قادر
به دریافت مدرک در رشتهاي از پیش تعیینشده هساتند .در ایان سااختار شارایط باراي افارادي كاه
عالقهمند به گذران واحدهاي انتخابی براي دستیابی به یك مهارت بینرشتهاي باشاند در نظار گرفتاه
نشده است و افراد تنها میتوانند یا فارغالتحصیل رشته  xباشند و یا  yو اصوالً امکان تحقق مادركی باا
عنوان  xyبراي فردي كه واحدهاي انتخابی از دورشته را گذرانده و تخصصی میانرشتهاي دارد ،در نظار
گرفته نشده است.
همچنین قالب برگزاري تمامی دورههاي آموزشی دانشگاهی ایران  16جلسه هفتگی طرحریزيشده
است و امکان تجمیع این زمانها در مدتزمان فشرده و پیوسته نادیده گرفتاهشاده اسات؛ ویژگای كاه
میتوانست به برگزاري كارگاههاي منسجم آموزشی كمك كند و امکاان برناماهریازي و دعاوت افارادي
متخصص را در كنار یکدیگر براي مدتزمانی پیوسته سادهتر سازد .این در حالی است كه در حال حاضر
بسیاري از دانشگاههاي پیشرو جهان تمامی فرضهاي در نظر گرفتهشده در چناین سااختاري را نقاض
كردهاند و با انعطافپذیري گستردهاي امکان تحصیل با اشکالی دیگر را فراهم آوردهاند .چنین سااختار و
دستورالعملهاي انعطافناپذیري كه اجازه هیچگونه تغییراتای را نمایدهناد ،ماانعی جادي بار سار راه
تالشهاي میان رشتگی محسوب میگردد .قوانین سختگیرانه آموزشی كه هرگونه ناوآوري را نااممکن
ساختهاند و به شکلی جدي باعث آسیب به روح نوآوري كاه موتاور مولاد فعالیات میاان رشاته اسات،
شدهاند؛ تنوع اندیشهها را مختل ساختهاند .فعالیتهاي میانرشتهاي نیازمند تعریف ساختارهایی جدیاد
براي تسهیل همافزاییهاي موردنظر هستند ،اما ساختار موجود آموزشی ایران به طارز ساختگیراناهاي
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تالش بر حفظ قوانین خود دارد و اجاازه طارح اشاکالی جدیاد از سااختارهاي آموزشای را نمایدهاد.
بهاینترتیب افراد مجبورند خود را با این ساختارهاي صلب انطباق داده و تنظیم كنند.
 -2-3پیچیدگی راهاندازی رشتههای جدید
یکی از راهحلهاي پاسخ به نیازهاي نوپدید ،طرح ساختارهاي جدیاد و رشاتههااي ناوین در نظاام
آموزشی است .تخصصهایی میانرشتهاي كه قادر هساتند پاساخ مساائل مشاخص جامعاه را در قالاب
مهارتهاي جدید در دانشجویان بپرورانند .اما درحالیكه طرح این معادله بهصورت تئاوري ،باهساادگی
امکانپذیر است ،عملیاتی سازي آن در نظام امروز دانشگاهی ایران باا پیچیادگیهااي بسایاري هماراه
است .در حال حاضر تعریف رشتههاي جدید دانشگاهی در مقاطع مختلف دانشگاههاي ایاران باهكنادي
صورت میگیرد و ابداً با نیازهاي روز هماهنگی ندارد .این فرایند در عمل پیچیدگیهااي فراوانای دارد و
كمتر دانشگاهی همت به قبول مصائب آن میكند .این شرایط در حالی است كه میتاوان باا مبناا قارار
دادن سطح دانشگاهها ي بازرگ و ماادر در ایاران ،اجاازه تعریاف و باازتعریف رشاتههااي جدیاد را باه
دانشگاههایی كه تجربه خود را در برخی از علوم و زمینههاي تخصصی پس دادهاند و توان علمای الزم را
براي راهاندازي یك رشته دارند محول نمود و از پیچیدگی فرایند آن كاست .بهاینترتیب میاانرشاتهاي
تا با سرعت باالتري امکان ظهور دارند و دانشاگاههااي متخصاص در حاوزههااي معاین خاود مسائول
راهاندازي و نظارت بر آنها میشوند.
 -3-3ناکارآمدی دروس
درسهایی با شرح درسهاي قادیمی ،واحادهایی ناكارآماد و تااریخمصارف گذشاته و خاأل دروس
كاربردي ازجمله پر گزارشترین موانع موجود در ساختار آموزشی دانشگاهها است .درحالیكاه نیازهااي
جامعه و صنعت دائماً در حال تغییر و نو شدن هستند ،سرفصلها و واحدهاي دانشاگاهی در بسایاري از
رشتههاي دانشگاهی كشور براي مدتهاي مدیدي بدون تغییر باقیماندهاند.
فرایند پیچیده و زمانبر بازتعریف واحدهاي درسی در وزارت علوم كه بهعنوان راهحلی بر ایان نیااز،
پیشبینی شده است نیز چابکی الزم را جهت هماهنگی با نظام شتابان تغییرات صنعت ندارد و در برخی
موارد فرایند اصالح سرفصلها و واحدهاي درسی موجود رشتهها چنادین ساال باه طاول مایانجاماد.
باوجود التزام بر سرفصلهاي قدیمی و واحدهاي ناكارآمد ،خأل دروس كاربردي كه نیازهاي امروز صنعت
را پاسخگو باشند بهوضوح به چشم میآید .خالئی جدي كه ساختار آموزشی موجود فعلی پاسخی باراي
آن ندارد و نیاز آزاردهندهاي را كه سالهاست گریبان این نظام را كه به افراد دانش قدیمی و ناكارآمد را
آموزش میدهد ،رها نمیكند .نیاز به نوسازي داناش بار اسااس نیازهااي جدیاد ازجملاه بادیهیتارین
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مفروضات میان رشتگی است .اصوالً میان رشتگی در پاسخ به نیازهایی طرح میشاود كاه سااختارهاي
تعریفشده فعلی قادر به پاسخگویی آنها نبودهاند و الزم است توانمنديهاي جدیدي در قالبهاي تاازه
خلقشده به افراد آموخته شوند .اما ضعف جدي دروس دانشگاهی ایران در نو نشدن و عدم هماهنگی با
نیازهاي روز صنعت ،ضربهاي مهلك بر پیکره این خاستگاه محسوب میگردد.
 -4-3ارزیابی ناکارآمد
در ادامه مسائل بیانشده در ناكارآمدي هااي آموزشای ،نظاام ارزیاابی ضاعیف قارار مایگیارد كاه
تشدیدكننده وضعیت انعطافناپذ یر فعلی است .در حاالی تنهاا معیاار سانجش نظاام دانشاگاهی ایاران
همچنان مبتنی بر نمرههاي صفر تا بیست است كه نیازهااي واقعای صانعت در جاذب نیاروي زباده و
متخصص ،معیارهاي ارزیابی دیگري را نیز طلب میكند .در چنین ساختار محدودي دانشجو تالش دارد
تا بهگونها ي عمل نماید تا نمره مطلوبی را كسب كند .ساختاري كاه باروز خالقیات را باا وقفاه مواجاه
میكند و براي دیگر جنبههاي عملیاتی فرد ارزشی قائل نیست و تنها خط كش و معیاار خاود را باراي
سنجش عملکرد دارد.
در این شرایط تنها درصورتیكه افراد در مترها و شاخصهاي سیستم آموزشی موجود بگنجند افراد
ارزشمندي به شمار می آیند و دیگر افراد یا بایستی عملکرد خود را با این معیارهاا تنظایم نمایناد و یاا
طردشده و عواقب عدم انطباق را به عهده گیرند .نظام ارزیابی تكبعدي موجود به این واساطه تنهاا باه
پرورش توانمنديهایی می پردازد كه تعریفی براي نحوه ارزیابی آنها دارد و اساتعدادهایی را كاه باا آن
تجانس ندارند عقب رانده ،مطرود میسازد .به شکل یقین چنین نظاام ارزشایابی محادودي كاه باعاث
حذف تنوع و گوناگونی توانمنديها می گردد ،فضاي الزم براي پرورش خالقیت میانرشاتهاي را فاراهم
نمی آورد و در عمل به سركوب آن میكوشد .چراكه باراي دیادگاههااي جدیاد ارزشای قائال نیسات و
همچنین ابزاري براي سنجش و ارزشگذاري بر آنها ندارد .بهاینترتیب صنعتگر نیز از بخش عظیمی از
توانمندي فارغالتحصیالن بیاطالع و محروم میشود.
 -5-3تجربه تیمی پایین
هنگامیكه سخن از میانرشتهاي است ،مسلماً فرض همکاري تیمی در پس آن وجود دارد .همکاري
میان گروههایی با تخصصهاي مختلاف جاوهره داناش الزم باراي حركاتهااي بینارشاتهاي محساوب
میشود .این د ر حالی است كه دانشجویان دانشگاهی در بسیاري موارد همکاري باهم رشتهايهاي خود
را در یك صورتمسئله واقعی و به شکلی مستمر تجرباه نمای كنناد ،چاه رساد باه همکااري باا دیگار
تخصصها و رشتههاا .بخاش عظیمای از دانشاجویان تحصایلكارده در دانشاگاههااي ایاران در حاالی
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تحصیالت خود را به پایان می رسانند كه حتی یك تجربه همکاري بینارشتهاي را در یك پروژه حرفهاي
تجربه نکردهاند .این موضوع بهطورقطع بر ناكارآمدي این فارغالتحصیالن جهت برآ روده سازي نیازهااي
پروژههاي چندرشتهاي اثرگذار است.
خأل تجارب انجام كار تیمی مهارتهاي مربوط به همدلی با دیگر تخصصهاا ،دساتیاابی باه زباان
مشترک ،بررسای مسائله از نقطاه نظارات متفااوت ،درک نیازهااي دانشای پاروژه و را كاه همگای در
ویژگیهاي فعالیتهاي میان رشتگی حائز ارزش هستند را سركوب كرده؛ فارغالتحصیالن آماادگیهااي
الزم را براي همکاري با دیگر رشتهها و براي رسیدن به یك هدف مشترک را ندارند.
 -6-3فقدان مهارتهای میانرشتهای
نظام آموزشی موجود ایران بر پرورش متخصصین اصطالحاً  Iشکل تمركاز دارد .منظاور از  Iشاکل
افرادي با دانش عمیق در یك حوزه است .در مقابل این رویکرد پرورش متخصصان  Tشکل مایگنجاد.
در این رویکرد تالش میشود افراد عالوه بر عمقبخشی به یك تخصص ،دانش و مهارتهاي فراگیري را
از چندین حوزه دیگر بیاموزند و اصطالحاً متخصصین جامعاالطرافی باشند .چنین افارادي مهاارتهااي
میانرشتهاي گستردهاي دارند و قادر به تعامل با متخصصین دیگر رشتهها و فهمی چندوجهی از مسئله
هستند .یکی از مهمترین روشهاي مهارتآموزي در فضااي چندرشاتهاي ،ارتبااط گساترده باا فضااي
مهارتی بازار و صنعت است؛ موضوعی كه در مواجهه باسیاست دربهاي بسته كه دانشگاههاي كشاور را
به خالئی خودخواسته كشانده است ،به شکلی جدي مورد بیتوجهی قرارگرفتاه و فرصاتی بازرگ را در
راه تولد میان رشتگی بر اساس نیازهاي واقعی صنعت از دسترس بیرون ساخته است.
 -4نتیجهگیری
توسعه میان رشتگی ملزوماتی دارد كه وضعیت فعلای نظاام دانشاگاهی ایاران در برخای جنباههاا
تضادهاي جدي با آن نشان میدهد .یکی از ایان عرصاههاا ،فضااي موجاود آموزشای اسات كاه عادم
تقارنهاي قابلتوجهی را با اهداف میان رشتگی نمایش میدهد .با یك بررسی سطحی نتاایج مایتاوان
دریافت فضاي آموزش دانشگاهی ایران نیازمند تغییرات جدي در ساختارها و مفروضاات موجاود اسات
چراكه درمجموع می توان سااختار آموزشای فعلای دانشاگاهی ایاران را سااختاري ضاد میاان رشاتگی
بهحساب آورد كه با توسل به ایدههاي سنتی نهتنها فضااي مناساب باراي حركاتهااي بینارشاتهاي را
فراهم نکرده است ،در عمل هرگونه تالش در این راستا را مختل میسازد.
مهمتر ین موضوعاتی كه در این مطالعه شناسایی شدند جمود ساختار آموزشی ،پیچیدگی راهاندازي
رشتههااي جدیاد ،ناكارآمادي دروس ،ارزیاابی ناكارآماد ،تجرباه تیمای پاایین و فقادان مهاارتهااي
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میانرشتهاي بودند .بهبود وضعیت در موانع مورداشااره نیازمناد باازنگري اساسای در روشهااي فعلای
هستند و به نظر میرسد تنها بهاینترتیب است كه فضاي الزم باراي توساعه میاان رشاتگی باه وجاود
خواهد آمد .این در حالی است كاه باراي تماامی مساائل موجاود ایان نظاام ،راهحالهااي كااربردي و
تجربهشدهاي در دانشگاههاي پیشرو جهان در حال اجرا است؛ ساختارهایی كه لزوم همراهی با نیازهااي
همواره در حال تغییر جامعه را دریافتهاند و ساختارهایی پاسخگو را در راستاي برآورد آنها پایشبینای
كردهاند .راهحلهایی كه توسعه میانرشتهاي را تضمین میكنند و در توسعه آن تاالش دارناد .باه نظار
میرسد اجراي اغلب این راهحلها با اندک اصالحاتی جهت انطباق با سیستم آموزشی ایران امکانپاذیر
باشد؛ اما آنچه در این میان نیازمند تغییر جدي است ،ساختار فکري و روشهاي سنتی دستانادركاران
و مدیران تصمیم گیر است .ارزیابی جداگانه و اتخاذ تدابیر اجرایی جهت بهبود وضعیت فعلی هریاك از
موانع تشریح شده در این مقاله میتواند موضوع تحقیقات آتی باشد.
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چکیده
«میان رشتگی» در قرن بیست و یکم به واژهاي فراگیر براي تغییر تبدل شده است .علوم و
فناوريهاي میانرشتهاي در اسناد باالدستی نظام جمهوري اسالمی ایران ازجمله نقشه جامع علمی كشور،
سند زیستفناوري و ...مورد تأكید قرارگرفته است .این مقاله درصدد است ضمن بررسی زمینههاي ظهور
رویکرد میانرشتهاي به معرفی تقسیمبنديهاي مختلف این پدیده بپردازد ،جایگاه این علوم را در اسناد
باالدستی تبیین نماید و اقدامات كشور ایران را در مسیر حمایت از این نوع نگاه به علوم معرفی كند .بر
اساس بررسی متون مختلف ،مشخص شد كه میان رشتگی ازنظر دامنه و گستره بر دو نوع است« :میان
رشتگی خاص» و «میان رشتگی عام» .میان رشتگی «نظري» ،میان رشتگی سطح «آكادمیك» و سطح
«كاربردي» تقسیمبندي دیگري است كه در این رابطه مطرحشده است .سه نوع دیگر از روابط
میانرشتهاي بهصورت «هم نویسندگی»« ،ماهیت موضوعی» و «متون استنادشده» معرفی شد« .میان
رشتگی موضوعی» «نظري» و «هدفمند و مسئله محور» و نیز «میان رشتگی عملی» «روششناختی»
و «نظري» تقسیمبنديهایی است كه در این مطالعه به آنها اشارهشده است .بررسیها همچنین نشان
داد جمهوري اسالمی ایران اقدامات متنوعی را در جهت گسترش رویکرد میانرشتهاي و همگرایی علوم و
فناوري شروع كرده نظیر تأسیس پژوهشکده و دانشکده ،برگزاري همایش ،راهاندازي مجله و ...
کلیدواژهها
رویکرد میانرشتهاي ،همگرایی علوم ،اسناد باالدستی نظام ،انواع پژوهشهاي میانرشتهاي.
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 -1مقدمه
پژوهش میانرشتهاي از موضوعات مطرح و مهم در سیاستگذاري حال حاضر در حوزه علم و
فناوري بوده و بسیاري از كشورهاي صنعتی پیشرو ،در جهت تقویت مشاركت بین رشتهها گام
برمیدارند.
در این مقاله در ابتدا به زمینههاي ظهور پژوهشهاي میانرشتهاي اشاره میشود .در ادامه ،انواع و
سطوح پژوهشهاي میانرشتهاي موردبررسی قرار میگیرد .تالش میشود جایگاه مطالعات
میانرشته اي در اسناد باالدستی تبیین گردد و در ادامه ،اقدامات ایران در زمینه بسط رویکرد
میانرشتهاي و همگرایی علوم و فناوري معرفی میشود .در پایان ،ضمن جمعبندي از بحثهاي
ارائهشده ،بهمنظور تقویت زمینههاي همکاريهاي علمی و میانرشتهاي در ابعاد مختلف آموزشی،
پژوهشی و سیاستگذاري ،راهكارهایی پیشنهاد میشود.
 -2زمینههای ظهور پژوهشهای میانرشتهای
عوامل مهمی كه زمینهساز بروز و ظهور رویکرد میانرشتهاي در پژوهشهاي علمی هستند ،در این
بخش موردبررسی قرار میگیرد.
میان رشتگی در قرن بیست و یکم به واژهاي فراگیر براي تغییر مبدل شده است [ .]11تلقی دانش
بهمثابة یكنهاد و یا یك ساختار خطی ،جاي خود را به اصطالحاتی چون شبکه و تارهاي درهمتنیده
داده است [.]9
«متنوع و پیچیده شدن حرفهها در خارج از دانشگاه ،پیچیدگی پدیدههاي اجتماعی ،انسانی ،عینی
و ...نشان میدهد كه پدیدههاي امروزي با رشتههاي مجزا ،قابلدرک نبوده و دانشگاه با شیوه سنتی
(دانشگاهی كه برحسب دانشکده ،گروه و رشتههاي خاص طراحیشده باشد) ،ناسازگار است» [.]1
درواقع ،تفکر جامع و همهجانبه درباره مشکالت پیچیده ،مستلزم عبور از مرزهاي افقی (میانِ رشتهها)
و عمودي (میانِ متخصصان ،سیاستگذاران ،بازیگران و عامه) است [.]12
درعینحال ،از دیدگاه استین [ ]13فلسفة پیدایش و گسترش میانرشتهايها را میتوان در چهار
مورد خالصه كرد :الف) نیاز به درک پیچیدگیهاي ذاتی موجود در طبیعت و جامعه ،ب) پاسخ به
نیازهاي معرفتی بشر ،ج) ضرورت رفع نیازها و مسائل اجتماعی امروز ،د) نیاز به ایجاد بینشهاي
انقالبی و خالق در علوم.
پژوهشی كه در سال  2012انجام شد نشان داد كه مطالعات میانرشتهاي:
 -به افزایش درک ،حفظ و كاربرد مفاهیم عمومی كمك میكند؛
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 با توسعه چشماندازها ،دیدگاهها و ارزشهاي چندگانه ،درک بهتري از وابستگیهاي متقابلجهانی ایجاد میكند؛
 توانایی تصمیمگ یري ،تفکر انتقادي و خالقیت را افزایش داده و دانش وراي رشتهها را باهمتركیب میكند؛
 امکان شناسایی ،ارزیابی و انتقال اطالعات موردنیاز براي حل مسائل جدید را فراهم مینماید؛ یادگیري مبتنی بر همکاري را ترویج میدهد؛ تقویت انگیزهها را در پی دارد [.]10رویکرد بینرشتهاي ،رویکردي معرفتشناختی بوده كه خاستگاه آن ،دو نیاز بنیادي است:
 -1نیاز به حل مسائلی كه رشتههاي علمی در محیطهاي دانشگاهی نتوانستند پاسخ یا راهحلهایی
مناسب براي آنها پیدا كنند.
 -2نیاز به وحدتبخشی به دانش در عصر تخصصگرایی و شکاف ارتباطی بین متخصصان این
رشتهها [.]5
شهامت [ ]6معتقد است رویکرد میانرشتهاي ،نگاه مسئله محور به فرایند پژوهش دارد و
ساختارهاي پژوهشی میانرشتهاي ،چهار كاركرد عمده دارند كه عبارت است از :تولید علم،
تصمیمسازي ،اشاعه دانائی و آگاهیهاي اجتماعی و تولید و بازتولید پارادایم.
فراستخواه [ ]7عواملی از قبیل تحوالت ساختی-كاركردي در علم ،تحوالت كالن پارادایمی،
تحوالت فناوري اطالعات و ارتباطات و ...كه در گرایش به میان رشتگی نقش داشتهاند را در قالب
جدول  1ارائه كرده است:
در شرایط كنونی ،مسائل سیاسی ،اقتصادي ،زیستمحیطی ،اجتماعی و فناوري در جوامع بهقدري
گسترده ،پیچیده و متنوع شده كه فعالیتهاي علمی ،آموزشی و پژوهشی به شکل سنتی و تكرشتهاي
امکان و فرصت پاسخگویی و حل انواع مسائل پیچیده و متنوع را ندارد .بهاینترتیب میتوان ادعا كرد
كه نظام دانشگاهی در تعامل با نظام اجتماعی و صنعتی ،به این نتیجه اساسی رسیده است كه دیگر
قادر نیست مسائل متنوع و پیچیده جامعه را تنها با تمركز بر فعالیتهاي تكرشتهاي حلوفصل كند و
رضایت ذينفعان آموزش عالی ،فراگیران ،كارفرمایان ،صنایع ،خانوادهها ،جامعه و دولت را تأمین نماید؛
بنابراین ،فضاي حاكم بر آموزش عالی حکم میكند كه فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی بینرشتهاي
بهعنوان یك راهبرد و نوآوري ،موردتوجه سیاستگذاران ،برنامهریزان و مجریان آموزش عالی قرار گیرد.
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جدول  1عوامل مؤثر بر میانرشتهگرایی
عوامل

نوع عامل

تحوالت ساختی-كاركردي در
علم

موج سوم علم
ساختار درختی در طبقهبندي علم
ساختار شبکهاي علم
علم سبك 2
ظهور مفهوم علم بزرگ
مزیت انباشتی در علم
اقتصاددانشی
تمركززدایی از دانش
خطی نبودن فرایند تولید دانش
الگوهاي اقتصادي یا شبه اقتصادي براي توضیح علم
فرایند اجتماعی علم
مفهوم «مبادله» در اجتماع علمی

تحوالت كالن پارادایمی

نگاه كلگرا« ،كلیت» گرایی
نگاه سیستمی– شبکهاي
تفکر شبکهاي و ضرورت همگرایی و نگاه یکپارچه
مفهوم پیچیدگی و فوق پیچیدگی

تحوالت فناوري اطالعات و
ارتباطات

خالقیت و فناوري اطالعات

تحول در انتظارات بیرونی از علم

تناسب ،ثمربخشی و پاسخگویی نهادهاي علمی
دانش حساس به زمینه
ظهور دانش كارآفرین
ضرورت بیشازپیش اثربخشی
مواجهه با مسائل نوپدید
قابلیت انعطاف و درجه تنوع

تحوالت ناشی از كشش تقاضا

تقاضاهاي بازاري و اجتماعی

عامل جهانیشدن

فرایندهاي جهانیشدن و بینالمللی شدن علم

تحوالت نهادي

تکثر و تنوع نهادها ،سازمانها و كنشگران علمی
ارتباط علم با انواع نهادها و پارادایمهاي مختلف اجتماعی ،اقتصادي ،فرهنگی و
سیاسی
ظهور صنعت – بازار دانش
بحرانی شدن مرزهاي رشتهاي و سازمانی ملی

عامل فناوري

فناوري و نقش فرابخشی آن
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 -3انواع و سطوح پژوهشهای میانرشتهای
دامنه پژوهشهاي میانرشته اي ،عامل مهمی در نوع نگاه به مفهوم میان رشتگی محسوب میشود.
در این بخش ،تالش میشود به سطوح متفاوت این رویکرد پژوهشی پرداخته شود.
میانرشتگی ازنظر دامنه و گستره بر دو نوع است« :میان رشتگی خاص» و «میان رشتگی عام».
میان رشتگی خاص شامل رشتههایی میشود كه كموبیش از پارادایمها ،روشها ،نظریهها یا مفاهیم
مشترک بهره میگیرند .این رشتهها ازنظر تاریخی یا مفهومی به همدیگر نزدیكتر هستند؛ بنابراین،
تركیب پارادایمها یا روشهاي این رشتهها كمتر مسئلهساز خواهد بود زیرا آنها بهنوعی همسایه
یکدیگر محسوب میشوند نظیر رشتههاي شیمی و داروسازي ،ریاضیات و علم پردازش اطالعات و
مردمشناسی و تاریخ .در میانرشتهاي عام ،رشتهها متفاوت از یکدیگر هستند .رشتهها یا قلمروهاي
دانش ازنظر مفهومی از یکدیگر دورند و تركیب آنها پیچیده و مسألهبرانگیز است چون مفاهیم،
نظریهها و یا روشهاي آنها بسیار متفاوتاند [.]14
پرسش اصلی در میان رشتگی این است كه با توجه به ماهیت موضوع و مسئله ،چه نظریه ،ساختار
و شیوه هاي جدیدي باید ایجاد یا گسترش یابد .در پاسخ به این پرسش ،فعالیتهاي میانرشتهاي در
سه سطح اصلی نمود مییابد:
اولین سطح میان رشتگی« ،نظري» و براي خلق یك معرفتشناسی نوین است« .نظریه پیچیدگی»
و «نظریه آشوب» دو نمونه نظري و معرفتشناختی در میان رشتگی هستند .بهعنوان نمونه ،هنگامیكه
مباحث روششناختی فیزیك ریاضی وارد حوزههاي علمی و پژوهشی دیگري چون علم هواشناسی،
هواسنجی 1و فرآیندهاي بورس سهام و ارز شد« ،نظریه آشوب» شکل گرفت كه امروزه در حوزههاي
علمی و اجتماعی نظیر مدیریت ،تجارت ،تحلیل رفتار سازمانی ،آموزش و اقتصاد موردتوجه است.
دومین سطح میان رشتگی ،سطح «آكادمیك» است .در این سطح ،نظریهها ،ساختارها و رشتههاي
دانشگاهی و پژوهشی جدید ،تأسیس یا حذف میشوند و مثالً با انتقال روشهاي پژوهشی فیزیك ذرات
در ستارهشناسی ،رشته بینرشتهاي «فیزیك كوانتوم» پدیدار شده است .در میان رشتگی ،رشتهها یا
حوزههاي جدید میانرشتهاي از ادغام و آمیز ش صوري یا محتوایی دو رشته سنتی و علمی شکل
نمیگیرند بلکه محصول پژوهش ،آزمایش و تجربههاي جدیدي هستند كه طی سالها همکاري و
مشاركت در رشتههاي مختلف شکل میگیرند« .علوم شناختی» یکی از حوزههاي میانرشتهاي است
كه در آن متخصصان رشتههاي دانشگاهی مانند روانشناسی ،عصبشناسی ،معرفتشناسی و فلسفه،
علوم رایانه ،روانكاوي و حتی زبانشناسی ،طی سالها همکاري میدانی و آزمایشگاهی به ساختار
_____________________________________________________________
1- Meterological
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جدیدي از دانش رسیدهاند كه بر اساس آن ،عملکردهاي ذهنی و هوشی انسان را مطالعه و بررسی
كنند« .قومنگاري» و «ادبیات تطبیقی» نمونههاي دیگري از میان رشتگی آكادمیك هستند.
سطح سوم میان رشتگی ،سطح «كاربردي» است .براي نمونه ،وقتی روشهاي فیزیك هستهاي در
پژوهشهاي داروسازي و پزشکی استفاده میشود« ،روشهاي درمانی جدید» براي امراضی مثل سرطان
به وجود میآید [.]8
استیل و استر ،]15[ 1سه نوع شناختهشده از روابط میانرشتهاي را بهصورت «هم نویسندگی»،
«ماهیت موضوعی» و «متون استنادشده» معرفی كردند .به این معنی كه ممکن است در تولید و
نگارش یك اثر علمی ،پژوهشگرانی از بیش از یكرشته علمی دخیل باشند و یا ماهیت موضوعی یك
مسئله بهگونهاي باشد كه از طریق روشها و راهکارهاي موجود در یك علم نتوان به برخی مسائل پاسخ
داد و این امر مستلزم همکاري افراد مختلف با تخصصهاي متفاوت است .نوعی روابط بینرشتهاي نیز
از طریق متون استنادشده اتفاق میافتد كه در آن ،پژوهشگران هر حوزه علمی ممکن است در نگارش
آثار خود از منابع و متون سایر حوزههاي علمی مددجویند .در حق یقت ،از این منظر ،میان رشتگی به
وابستگی یك حوزه موضوعی به مواد و منابع سایر حوزهها اشاره دارد .این وابستگی در استفاده از متون
سایر حوزهها تجلی مییابد.
اشمیت ]16[ 2بین موضوع ،تئوري ،روش و مسئله و هدف میانرشتگی تمایز قائل میشود .او
معتقد است «میان رشتگی موضوعی» بر این واقعیت متمركز بوده كه مستقل از وجود انسان است .وي،
میان رشتگی جهانی و میان رشتگی ساختارگرایی واقعی را از هم متمایز میداند« .میان رشتگی
نظري» بر بعد وجود شناختی آن متمركز بوده و به دانش ،تئوريها و مفاهیم و ماهیت یا وجود
تئوريهاي میانرشتهاي مربوط است« .میان رشتگی نظري» بر چگونگی تولید دانش از طریق
فرایندهاي پژوهشی با استفاده از قوانین و زبان تأكید دارد« .میانرشتگی هدفمند و مسئلهمحور» نیز
به همکاري براي پیگیري نتایج خاصی اشاره دارد.
«چندرشتگی جامع» زمانی اتفاق میافتد كه هیچ پیوند شناختی بین اجزاي رشتهاي یك فعالیت
پژوهشی وجود ندارد« .چندرشتگی بافتگرا» ،تعامل بین حوزههایی كه دانش یك حوزه ،مسئلهاي در
حوزه دیگر را موردتوجه قرار میدهد .تعامل بین جایگاه رشتهها یك اتفاق غیررسمی بوده و مبادله
علمی فراتر از تنظیم مسئله محدود است« .چند رشتگی تركیبی» ،اجزاء بینرشتهاي را كنار هم قرار
داده و بنابراین شناسایی آن مشکل است .در این مدل ،دانش حوزههاي مختلف براي خلق دانش جدید
تركیب میشود .آنچه بین این مدل و میان رشتگی تمایز ایجاد میكند ،تعامل «فنیتر» نسبت به تعامل
_____________________________________________________________
1- Steele & Stier
2- Schmidt
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«گفتمانی» بین حوزههاست .تعامل فنی ،بدون ارتباط بیشتر ،از طریق تأمین ابزارهاي علمی براي دیگر
حوزهها اتفاق میافتد .تعامل گفتمانی به معنی تبادل مداوم دانش ،مفاهیم ،تئوريها ،روشها و دیگر
پارادایمهاي اشتراكی مبتنی بر فرایند دائمی ارتباط ،درک متقابل و یادگیري است [.]17
در «میان رشتگی عملی» براي نشان دادن روابط بین پدیدهها بروندادهاي اجرایی به شیوه مشترک
متمركز میشود« .میان رشتگی روششناختی» به رویکردهاي روششناسانه متفاوت تركیبشده در
یك شیوه جدید نظر دارد .روشها نهتنها از یكرشته گرفتهشدهاند براي اینکه در روشهاي نوآورانه
دیگر مورداستفاده قرار گیرند ،بلکه براي هماهنگی با بافت میان رشتگی ،توسعه پیداكردهاند .در مقابل،
میانرشتگی روششناختی« ،میان رشتگی نظري» مفاهیم ،الگوها و تئوريها را براي توسعه رویکردهاي
نظري جدید باهم ادغام میكند [.]17
 -4جایگاه مطالعات میانرشتهای در اسناد باالدستی
در این بخش ،تالش بر این است كه جایگاه علوم و فناوريهاي میانرشتهاي در اسناد باالدستی
نظام جمهوري اسالمی ایران تبیین گردد.
نقشة جامع علمی كشور بنا به تعریف ،مجموعهاي است جامع و هماهنگ و پویا و آیندهنگر ،شامل
مبانی ،اهداف ،سیاست ها و راهبردها ،ساختارها و الزامات تحول راهبردي علم و فناوري مبتنی بر
ارزشهاي اسالمی براي دستیابی به اهداف چشمانداز بیستساله كشور .در این سند تالش شده بر
مبانی ارزشی و بومی كشور ،تجربیات گذشته و نظریهها و نمونههاي علمی و تجارب عملی تکیه شود.
این سند باالدستی در بخشهاي مختلف به این مهم پرداخته است بهنحويكه در اولویتهاي علم و
فناوري كشور در سالمت :علوم میانرشتهاي بین علوم پایه با علوم بالینی؛ در هنر :مباحث میانرشتهاي
هنر و شاخههاي علوم با تأكید بر نگاه اسالمی و در علوم انسانی و معارف اسالمی :اخالق اسالمی و
مطالعات بینرشتهاي آن را موردتوجه قرار داده است.
همچنین این سند در راهبرد كالن  10خود با عنوان :متحول سازي و ارتقاي كمّی و كیفی در علوم
انسانی و هنر مبتنی بر معارف اسالمی و در راهبرد ملی شماره « :4گسترش گرایشهاي میانرشتهاي در
درون علوم انسانی و بین رشتههاي علوم انسانی با سایر علوم ،بر اساس نگرش اسالمی با رویکرد رفع
نیازهاي علمی و اجتماعی» را خواستار شده است.
در اقدامات ملی شماره  12سند نقشه جامع« ،ایجاد گرایشهاي میانرشتهاي بین شاخههاي علوم
اسالمی و علوم انسانی و سایر علوم»؛ و در اقدامات ملی شماره « 27تقویت و راهاندازي حوزههاي میان
رشتهاي بین هنر و دیگر رشتههاي علوم بر اساس آموزههاي اسالمی بهویژه فلسفه و فقه و هنر»
مطرحشده است.
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در راهبرد كالن  5با عنوان :نهادینه كردن نگرش اسالمی به علم و تسریع در فرایندهاي اسالمی شدن
نهادهاي آموزشی و پژوهشی ،در بخش اقدامات ملی شماره « ،8حمایت از تأسیس پژوهشکدههاي
بینرشتهاي ماموریتگرا در حوزههاي دین و علم با حضور محققان حوزه و دانشگاه» عنوانشده است.
راهبرد كالن  7نقشه جامع علمی كشور با عنوان« :جهتدهی آموزش ،پژوهش ،فناوري و نوآوري به
سمت حل مشکالت و رفع نیازهاي واقعی و اقتضائات كشور با توجه به آمایش سرزمین و نوآوري در
مرزهاي دانش براي تحقق مرجعیت علمی» ،بحث «حمایت از توسعه علوم و فناوريهاي میانرشتهاي» را
در اقدامات ملی شماره  6پیشبینی كرده است.
همچنین راهبرد كالن  13این سند با عنوان« :توسعه و تعمیق و تقویت آموزش و پژوهش در حوزه
علوم پایه» در اقدامات ملی (شماره  )6خود« ،شبکهسازي مؤسسات آموزشی و پژوهشی در حوزۀ علوم
پایه بهمنظور افزایش هماهنگی و همکاري و تقویت تحقیقات بینرشتهاي از طریق اشتراک امکانات و
تجهیزات ،تقسیمكارهاي پژوهشی و جذب نخبگان علمی» را مطرح نموده است [.]1
به مسئله همگرایی علوم در سایر اسناد باالدستی نظام جمهوري اسالمی ایران نیز توجه شده است.
بهطوريكه در سند ملی زیستفناوري جمهوري اسالمی ایران عنوانشده است كه «زیستفناوري بهعنوان
یك فناوري بینرشتهاي و پیشتاز در رفع مشکالت و كمبودهاي بسیاري از عرصهها بهخوبی جایگاه خود
را به اثبات رسانده است» .در بخش اهداف  1404این سند نیز« ،افزایش سهم نقش زیستفناوري درروند
پیشرفت سایر علوم و توجه به علوم همگرا» پیشبینی و مطرحشده است [.]2
سند علوم و فناوريهاي شناختی مصوب سال  1390شوراي عالی انقالب فرهنگی نیز در ماده  6خود
كه به بحث راهبردها میپردازد ،اولین مورد را به «انجام پژوهشهاي بینرشتهاي و مطالعات مشترک
دانشگاهی و حوزوي در زمینه علوم و فناوريهاي شناختی» اختصاص داده است [.]3
 -5اقدامات ایران در زمینه بسط رویکرد میانرشتهای و همگرایی علوم و فناوری
جمهوري اسالمی ایران اقدامات متنوعی را در جهت گسترش رویکرد میانرشتهاي و همگرایی علوم و
فناوري شروع كرده ازجمله برگزاري همایش ،تأسیس پژوهشکده ،راهاندازي مجله و  ...كه به برخی از آنها
در ادامه اشاره میشود:
تأسیس «دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران» در تاریخ  5بهمن  1388به تصویب هیئتامناي
دانشگاه تهران رسید .این دانشکده باهدف تربیت نیروي متخصص موردنیاز كشور در مقاطع تحصیالت
تکمیلی و در زمینههاي علوم و فناوريهاي نوین میانرشتهاي ،جذب نخبگان و پژوهشگران و انجام
پژوهشهاي كاربردي بهمنظور خلق و ارائه دانش موردنیاز جامعه به مراكز صنعتی و ملی در جهت
چشمانداز و اهداف بلند كشور تأسیس شد .این دانشکده در تاریخ  30فروردین  1390به دست ریاست
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محترم جمهور افتتاح شد .دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران همگام با دانشگاههاي برتر و حتی
پیشرو جهان و مبدع علوم بینرشتهاي نوین دنیا در پاسخ به نیازهاي علمی نخبگان ،پژوهشگران و
كارآفرینان پیشرو و خالق ملی و بینالمللی فعالیت دارد.
در سال  1391نخستین همایشی با عنوان «جهان  ،1414فناوريهاي همگرا براي بهبود تعالی
انسان» توسط انجمن بیوتکنولوژي ایران در پژوهشکده مطالعات آینده دانشگاه صنعتی امیركبیر در
روزهاي  15و  16آذرماه  1391برگزار شد.
همچنین در دانشگاه تهران «پژوهشکده فناوريهاي همگرا» در حوزههاي علوم شناختی،
بیوتکنولوژي ،علوم اطالعات و نانو فناوري از سال  1395آغاز به كاركرده است.
1

در حال حاضر «مركز راهبردي فناوريهاي همگرا » وابسته به معاونت علمی و فناوري ریاست
جمهوري متولی این حوزه شناخته میشود .برخی از اقدامات این مركز عبارت است از:
«فراخوان نوپاهاي فناوريهاي همگرا» كه یك فرصت عالی براي استارت آپهاي حوزه فناوريهاي
همگرا ایجاد میكند .در این فراخوان ،استارت آپها امکان پیدا میكنند تا با ثبتنام و معرفی ایده استارت
آپی خود پس از طی كردن مراحل داوري بتوانند فعالیت خود را در مجموعههایی كه حاضرند از آنها
حمایت كنند ،ادامه دهند.
«فصلنامه فناوريهاي همگرا» كه از زمستان  1395منتشر میشود با رویکرد ترویج فناوريهاي
همگرا میكوشد تا مطالب خبري ،تحلیلی و آموزشی را در اختیار پژوهشگران ،سیاستگذاران و
توسعهدهندگان این فناوريها قرار دهد.
«ویژهنامه تالقی» از آذرماه  1395توسط این مركز منتشر میشود .این نشریه با رویکرد ترویج
فناوريهاي همگرا در هر شماره میكوشد تا بهصورت تخصصی به معرفی و تبیین یکی از نقاط همگرایی
به مخاطبین خود بپردازد .در حال حاضر محوریت موضوعی تالقی حوزه رابط مغز و رایانه) (BCIاست.
«نشریه چارسو» ،مجلهاي دانشآموزي در حوزه فناوريهاي همگراست كه از آبان ماه  1394منتشر
میشود .چارسو تالش میكند تا دانش آموزان كشورمان را با كاربردهاي و قابلیتهاي حاصل از همگرایی
فناوريهاي نانو ،بیو ،اطالعات و شناختی آشنا سازد .این نشریه میكوشد تا دانش آموزان را براي
نقشآفرینی فعال در توسعه فناوريهاي همگرا آماده كند و در كنار سایر برنامههاي این حوزه ،زمینه
تسریع پیشرفت علمی و فنی ایران اسالمی را فراهم آورد.
در همین رابطه ،سمینار «فناوريهاي همگرا؛ موج چهارم توسعه» در تاریخ  15اردیبهشت  1395با
حمایت پارک فناوري پردیس و معاونت علمی بنیاد نخبگان برگزار شد.
_____________________________________________________________
1- http://nbic.isti.ir
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فصلنامه علمی پژوهشی «مطالعات میانرشتهاي در علوم انسانی » توسط پژوهشکده مطالعات
فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم منتشر میشود .این فصلنامه درصدد است تا در بین پژوهشهاي تجربی،
عملی و نظري رشتههاي مختلفِ حوزه علوم انسانی ،بهویژه علوم اجتماعی و آموزش عالی فضاي گفتمانی
ایجاد كرده و بتواند در ترویج و غناي علمی دانش میانرشتهاي و همچنین تفسیر و رفع مسائل جامعه
معاصر گام مؤثري بردارد.
 -6جمعبندی
دستهبنديهایی متنوعی براي میانرشتگی مطرحشده كه برخی از آنها به این نحو است« :میان
رشتگی خاص» شامل رشتههایی است كه از پارادایمها ،روشها ،نظریهها یا مفاهیم كموبیش مشترک
بهرهمند میشوند؛ اما در «میانرشتهاي عام» ،قلمروهاي دانش ازنظر مفهومی از یکدیگر دورند و تركیب
آنها پیچیده است.
میان رشتگی سطح اول یا «نظري» كه به دنبال ارائه معرفتشناسی نوین است .دومین سطح میان
رشتگی ،سطح «آكادمیك» است كه بر اساس آن ،ساختارها و رشتههاي دانشگاهی و پژوهشی جدید،
تأسیس یا حذف میشوند .سطح سوم میان رشتگی ،سطح «كاربردي» است .براي نمونه ،روشهاي
درمانی جدید براي بیماريها كشف میشود.
«هم نویسندگی» به این معنی كه در تولید و نگارش یك اثر علمی ،ممکن است پژوهشگرانی از بیش
از یكرشته علمی مشاركت داشته باشند« .متون استنادشده» نوعی روابط بینرشتهاي كه در آن،
پژوهشگران هر حوزه علمی ممکن است در نگارش آثار خود از منابع و متون سایر حوزههاي علمی
استفاده كنند.
یك نوع دستهبندي دیگر به این نحو است« :میان رشتگی موضوعی» كه بر این واقعیت متمركز بوده
كه مستقل از وجود انسان است« .میانرشتگی نظري» كه بر چگونگی تولید دانش از طریق فرایندهاي
پژوهشی با استفاده از قوانین و زبان تأكید دارد« .میان رشتگی هدفمند و مسئله محور» نیز به همکاري
براي پیگیري نتایج خاصی اشاره دارد.
در این مقاله جایگاه علوم و فناوريهاي میانرشتهاي در اسناد باالدستی نظام جمهوري اسالمی ایران
تبیین شد .بهطور مثال مشخص شد نقشه جامع علمی كشور در اولویتهاي علم و فناوري كشور در بخش
سالمت ،هنر ،علوم انسانی و معارف اسالمی این رویکرد را موردتوجه قرار داده است .سند ملی زیستفناوري
و سند علوم و فناوريهاي شناختی نیز ازجمله اسنادي هستند كه به این مهم پرداختهاند .این امر نشان از
توجه به مقوله تركیب رشتهها از نگاه مدیران عالی و سیاستگذاران حوزه علم و فناوري است.
_____________________________________________________________
1- http://www.isih.ir/
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تأسیس دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران ،پژوهشکده فناوريهاي همگرا و مركز راهبردي
فناوريهاي همگرا از نمونه اقدامات اساسی و زیربنایی كشور در حوزه حمایت از همگرایی علوم و فناوري
است.
بنابر موارد مطرحشده در این خصوص ،میتوان ادعا كرد در حال حاضر ،پژوهشهاي میانرشتهاي
بهعنوان رویکردي ارزشمند براي اندیشیدن و تصمیمگیري بهتر براي حل مسائل فردي و اجتماعی
مورد استقبال قرارگرفته است .همچنین مشخص شد كه كشور ایران نیز این نوع نگاه را در برنامهها،
اسناد و فعالیتهاي خود موردتوجه و تأكید قرار داده است.
با توجه به اهداف موردنظر در توسعه این نوع از مطالعات ،انتظار میرود براي رشد و توسعه و
بالندگی علوم مختلف و كمك به حل مشکالت جامعه بیشازپیش موردتوجه سیاستگذاران علمی،
دولتمردان و نیز ذينفعان این علوم قرار گیرد.
 -7راهکارهای پیشنهادی
بهمنظور تقویت زمینههاي همکاريهاي علمی و میانرشتهاي در ابعاد مختلف آموزشی ،پژوهشی و
سیاستگذاري ،راهكارهاي زیر پیشنهاد میشود:
 فراهمسازي زمینه استفاده از اعضاي هیئتعلمی یك حوزه در سایر حوزهها بهعنوان استادمشاور یا راهنما جهت هدایت دانشجویان تحصیالت تکمیلی بهمنظور ارتقاي سطح تعامالت پژوهشگران
و تمركز بر موضوعات و جنبههاي مشترک حوزههاي مختلف.
 ارائه تسهیالت و منابع مالی موردنیاز براي طراحی و راهاندازي فعالیتها و برنامههاي مشترکدر میان گروههاي علمی ،دانشکدهها ،دانشگاهها ،دولت و صنعت.
 تأسیس انجمن ،برگزاري كارگاه یا همایشهاي دورهاي مرتبط با فعالیتهاي میانرشتهاي. تشکیل بانك اطالعاتی پژوهشگران متخصص در دو یا چند حوزه توسط ستادهاي مرتبط با اینحوزهها بهمنظور استفاده از آنها در تدوین طرحهاي علمی و فناورانه.
 افزایش تعامالت بینالمللی و استفاده از تجربیات سایر دانشگاههاي موفق دنیا در زمینه توسعهفعالیتهاي آموزشی و پژوهشی میانرشتهاي.
 اعطاي امتیاز بیشتر به پژوهشهاي بینرشتهاي در نظام ارتقاي شغلی و علمی اعضايهیئتعلمی به دلیل دشواري ،پیچیدگی و زمانبر بودن آن به نسبت پژوهشهاي تكرشتهاي.
 اجراي كارگاههایی در راستاي ترویج روحیه همکاري در بین محققان رشتههاي مختلف وافزایش تبادل دانش در زمینههاي مرتبط.
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 آسیبشناسی و رفع موانع و محدودیتهاي فعالیتهاي آموزشی و پژوهشی میانرشتهاي درنظام دانشگاهی كشور.
 تدوین سازوكارهاي الزم در جهت حمایت مادي و معنوي از طراحی و اجراي فعالیتهايبینرشتهاي و دستاوردهاي آنها.
 تدوین و طراحی برنامه راهبردي كوتاهمدت ،میانمدت و بلندمدت در جهت گسترش و پیشبردفعالیتها و رشتههاي بینرشتهاي در دانشگاهها.
 راهاندازي یك دانشکده میانرشتهاي دریکی از دانشگاههاي معتبر و عالقهمند بهعنوان نمونه واستفاده از تجربه آنها در سایر دانشگاهها.
 انتشار مجالت علمی تخصصی و علمی پژوهشی منحصر به تحقیقات بینرشتهاي. تشویق دانشجویان مقاطع تحصیالت تکمیلی از طریق اساتید به انجام فعالیتها و انتشارمقالههاي مشترک با دانشجویان سایر رشتهها.
 -بازنگري و بازتعریف مأموریت گروههاي علمی برپایه الزامات فعالیتها و رشتههاي بینرشتهاي.
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چکیده
دانشگاهها با توجه به نقشی كه ایفا مینمایند ساختارهاي متفاوتی میتوانند داشته باشند .بخشی از
این ساختار مرتبط به فرهنگسازمانی دانشگاهی است.رشتههاي علمی را میتوان داراي هویت فرهنگی
دانست.بنابراین میانرشتهاي ها با نگاهی نو در نگریستن به علم و ارتباطات علمی نیز میتوانند فرهنگ
خاص خود را دارا باشند.ازاینرو این پژوهش بر آن است با مطالعهاي مروري و بررسی ادبیات پژوهش به
مؤلفههاي اصالح ساختار و چالشهاي ساختاري این مؤلفه دست یابد .یافتههاي پژوهش نشاان داد كاه
بسترسازي فرهنگی براي فعالیتهااي میاانرشاتهاي شاامل پاذیرش شایوههااي ناوین در روشهااي
پژوهشی ،شیوه تفکر ،روابط درون فردي ،مدیریت طرح ،فعالیت كارگروهی است و درمجماوع مایتاوان
گفت عامل فردي مهمترین عامل اثرگذار جهت بسترسازي فرهنگساازمانی میاانرشاتهاي در دانشاگاه
است.
کلیدواژهها
الزامات ،مؤلفههاي فرهنگی سازمانی ،مداخلهگرهاي بازدارنده ،دانشگاه ،میانرشتهاي.
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 -1مقدمه
از منظر فرهنگی ازآنجاكه علم ،منبع اصلی تغذیه فرهنگ آموزش عالی اسات بناابراین رشاتههااي
تحصیلی علوم ازلحاظ اجتماعی با یکدیگر متفاوتاند .رشتههاي تحصیلی علوم ،سنت و قالبهاي فکري
خاص خود را دارند و به اعضاي خود مفاهیم مربوط به نظریهها ،روشها و مساائل را انتقاال مایدهناد.
رشتههاي تحصیلی بهرغم بنیانهاي شناختی مشترک ،ویژگیهاي اجتماعی و فرهنگی متفااوتی دارناد.
این ویژگیها عبارتاند از :ارزشها ،شیوههاي ارتبااط متقابال ،سابكهااي زنادگی و اصاول تربیتای و
اخالقی ].[1
در چهارچوب فرهنگ رشتهاي ،رشتههااي دانشاگاهی بار اسااس معیارهااي مختلاف طبقاهبنادي
میشوند .بر این اساس رشتههاي علمی دانشگاهی به رشتههاي سخت ،محض و سخت-كاربردي و نرم-
محض و نرم-كاربردي تقسیم میشوند ].[8
بچر ،رشتههاي علمی را همچون قبیلههاي دانشگاهی تصور كرده است .برخی نیز رشتههااي علمای
را خردهفرهنگهاي دانشگاهی قلمداد كردهاند ] .[3در تعریفی كه توسط مرجاع ] [11بیاانشاده اسات
رشتههاي علمی ساختارهاي فکري تلقی شادهاناد كاه انتقاال داناش را از یاك گاروه باه گاروه دیگار
امکانپذیر میسازند .آنها رشتههاي علمی را داراي ماهیت اجتماعی میدانناد كاه از باورهاا ،ارزشهاا،
هنجارهاي مشترک نشئت میگیرند و اعضاي خود را به یکدیگر پیوند میدهند .بهعنوانمثال ،هر رشته
علوم را یك انجمن تخصصی نمایندگی میكند ،داراي یك یا چند مجله تخصصی است و هماایشهااي
علمی تخصصی مختلف حول آن رشته علمی شکل میگیرد .بهعنوان نمونه ،برنامه ریزان درسای اغلاب
عضو انجمن مطالعات برنامه درسی ایران هستند.
مرجع ] [8معتقد است معموالً در فضاهاي دانشگاهی این رشتههاي علمی هستند كه ماهیت حیاات
علمی افراد را شکل میدهند .دانشجویان طای تحصایالت دانشاگاهی خاود یاك دوره مطالعااتی را در
یكرشته علمی تخصصی آغاز نموده و به پایان میرسانند .آنهاا در ابتاداي دوره تحصایل ،یاكرشاته
تحصیلی را انتخاب كرده و پس از طی دوره ،اصطالحاً كارشناس یا كارشناس ارشد آن رشته مایشاوند.
اعضاي هیئتعلمی نیز بر اساس تشریكمساعی و نقشی كه در رشد و توسعه علمی خود ایفاا كارده یاا
میكنند ،استخدامشده و وارد مراحل تغییر وضعیت استخدامی ،ارتقاء و ترفیع شده و حركت از مربی یاا
استادیاري بهسوي استاد تمامی را آغاز میكنند.
مرجع ] [33رشته علمی را متشکل از یك گفتمان اجتماعی نسبتاً محدود میداناد ،چراكاه معماوالً
هر رشته علمی داراي یك موضوع مجزا ،یك دستور كار پژوهشی ،یك برناماه درسای ،یاك چهاارچوب
نظري مرتبط ،و یك رویکرد مشترک میباشد و از فنون خاص براي فهم و كشف دانش جدیاد اساتفاده
میكند .این بدان معنا است كه رشتههاي علمی مجموعههاي نسبتاً محدودي از فراگیران و پژوهشگران
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هستند كه در درون مرزهاي علمی و فکري فعالیت میكنند كه اعضااي آن باهطاور نظاري باه حضاور
یکدیگر در این مجموعهها مشروعیت میبخشند .عالوه بر این ،رشتههاي علمای باهعناوان سااختارهاي
سازمانیافته در چهارچوب دانشگاه عمل میكنند .این ساختارها یك شبکه اجتماعی و شناختی را براي
ارتقاء دانش فراهم میسازند ].[10
بنابراین ،رشتههاي علمی اجتماعاتی یکپارچه و همگن به نظر میرسد كه به یاك بدناه مشاترک از
دانش و فرهنگ محدود میشوند ].[5
پیر و لودال تعریف گستردهاي از رشتههاي علمی ارائه كردهاند .آنها رشاته علمای را تحات عناوان
ساختاري از دانش تعریف كردهاند كه اعضاي یك مجموعه علمی از طریاق آن آماوزشدیاده و در ایان
ساختار صاحب تخصص میشوند .آنها معتقدند رشتههاي علمی ،ساختاري براي دانش فراهم میسازند
تا اعضاي یك مجموعه علمی را آموزش داده و آنها را از طریق فرایند جامعهپذیري براي ورود باه ایان
مجموعه آماده نمایند .این فرایند شامل وظایف اجرایی مربوط به رشته علمی ،توانایی انجام تکالیف ویژه
تدریس ،پژوهش و همچنین شامل تولید دانش مناسب ،فرایند مقالهنویسی مشترک و داوري علمای آن
و میان باید بین موضوع درسی و رشته علمی تفاوت قائل شد.گرچه ممکن است برخی از افراد واژههااي
موضوع درسی و رشته علمی را بهجاي یکدیگر مورداستفاده قرار دهند ،اما این دو با یکدیگر متفاوتاناد.
موضوع یكپایه دانش است و زیرمجموعهاي از رشته محسوب میشاود ،اماا رشاته علمای یاك قبیلاه،
فرهنگ و یك صنف است ] .[28ازآنچه بیان گردید این استنباط میشاود كاه رشاتههااي علمای خاود
فرهنگ خاص خویش را دارند و با مقولهي چون فرهنگ عجین شدهاند.
آموزشهاي میانرشتهاي بر مجموعهاي از مهارتها بنانهاده شده است كه بر هنر ایجاد ارتباط باین
موضوعی ،قضاوتهاي اندیشه ورزانه و كنش حسابشده تأكید دارد .این موضوع ،موجب استفاده بهیناه
از دانش را براي دانشآموختگان فراهم میكند .میتوان گفت كه در آموزشهاي میانرشتهاي ،هادف از
تربیت دانشجویان ،ایجاد ارتباط میان یادگیري با دنیاي بیرون از دانشگاه ،بهویژه وضاعیتهاا ،مساائل و
مسئولیتهاي جدید است.این نگرش به علم خود الزامات و موانع فرهنگی خاص خود را دارد ] .[13،26
درمجموع میتوان گفت رشتههاي علمی،ازجمله میانرشتهاي تا خواه بهعنوان یك زمینه آموزشی و
خواه بهعنوان یك مجموعه فعالیت فرهنگسازمانی خااص خاود را دارناد. .در دیادگاه ماردم شاناختی
مرجع ] [14از رشتههاي علمی ،رشتههاي علمی پدیدههاي فرهنگی هستند كه در ذهن مجموعاههاایی
از افراد متشابه الذهن تجسم مییابند و هر یك از آنها نظامنامههاي فعالیتی حاوي مجموعه ارزشهاا و
وظایف عقالیی متمایز و خاص خود رادارند.
بنابراین این پژوهش بر آن است كه الزامات و چالشهاي فرهنگی پیش روي میانرشاتهايهاا را باا
توجه به ادبیات مربوط موردبررسی قرار دهد.
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 -2بایستهای پیش برنده و مداخلهگرهای بازدارنده فرهنگی میانرشتهای ها
تلقی غالب راجع به ماهیت رشتههاي علمی ،تلقی است كه همزمان با شکلگیري اولین دانشاگاههاا
در اروپا شکلگرفته است .این طرز تلقی در اندیشههاي مرجاع ] [14باهخاوبی طارحشاده اسات .بچار
تالشهاي گستردهاي براي مطالعه مردم شناختی رشتههاي علمی صورت داده و آنهاا را فرهناگهااي
منحصربهفردي تلقی كرده است ،اما این تالشها موفقیت محدودي را همراه داشاته اسات .بچار رشاته
علمی را تحت عنوان قبیلههایی با هویتهاي شناختهشده و نسابتهاا و ویژگایهااي فرهنگای خااص
توصیف میكند .در نگاه بچر ،رشته علمی به یك حوزه مطالعاتی اطالق مایشاود كاه داراي نظریاههاا،
روشها و محتواي خاص خود بوده و تمایز و تشخص آن به لحااظ نهاادي از طریاق وجاود گاروههااي
آموزشی مجزا ،كرسیها و درسهاي دانشاگاهی و از ایان قبیال باه رسامیت شاناخته مایشاود ].[34
رشتههاي علمی ،آنگونه كه امروز شناخته میشوند تاا حادود زیاادي متماایز ،نااهمگون و مساتقل از
یکدیگرند ].[14
تلقی غالب از میانرشتهايها این است كه بهعنوان درجهاي از تلفیق بین بدنههاي داناش رشاتهاي
(رشته محور) نشان داده میشود؛ كه بهطورمعمول از یکدیگر مجزا هستند.و ازآنجاكه اغلاب نظاامهااي
آموزش عالی بهواسطه این بدنههاي مجزاي دانش شکلگرفتهاناد ،تاالشهااي میاانرشاتهاي مساتلزم
تغییراتی در رفتارهاي دانشگاهی و فرهنگی مایباشاد .مرجاع ] [22اشااره مایكناد كاه واقعیاتهااي
سازمانهاي آموزشی امروز ،ناظران آموزش عالی را وادار به مطالعه میان رشتگی و رشتگی هام باهطاور
مجزا و هم بهصورت تركیبی نموده است .اكثر بحثهایی كه امروزه راجع به فعالیت میانرشتهاي مطرح
میشود شامل نقد ضمنی رشتههاي علمی است .رشتههاي علمی در راستاي تجزیه دانش به بخشهاي
جداگانه و مجزا عمل میكنند ،اما كار میانرشتهاي به تلفیق اجتماعات علمی كه زمانی از یکدیگر جادا
بودهاند ،همت میگمارد .میان رشتگی این فرصت را براي فعاالن عرصهي علم فراهم مایساازد تاا پااي
خود را از مرزهاي رشتههاي علمی فراتر بگذارند و از ایان طریاق خالقیات و ناوآوري آنهاا را ترغیاب
میكند ] .[21با توسعه میان رشتگی ،رشته علمی دیگر یگانه منبع و مرجاع رفتاار دانشاگاهی نیسات،
بلکه دانشجویان و استادان توسط مسائلی كه اغلب ریشه در زمینه و بافت اجتماعی دارند یاا باهواساطه
انگیزه كاربرد نتایج علمی برانگیختهشده و راهنمایی میشوند.
بهزعم مرجع ] [6و ] [11انگیزههاي سازمانی و فرهنگی این تالشها به راین نیاز تصور شده مبتنای
بوده است كه باید دانشجویان در معرض طیفی از دیدگاههاي رشتههاي علمی قرار بگیرناد ،ناه ایانكاه
صرفاً با دیدگاههاي یكرشته علمی آشنا گردند .به باور كالین و كوكلمنز انگیزه اجتماعی ،یعنی تناساب
اجتماعی آموختهها و قابلیت كاربرد دانشآموخته شده در جامعه و اعتقاد به داناش جهاانی شاهروندان
فرهیخته نیز از عوامل پشتیبان بسط رویکرد میانرشتهاي بوده است ،زیرا آموزش عالی بهطور روزافزون
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به فعالیتی پویا مبدل شده كه باید پاسخگوي جامعاه پیچیادهاي باشاد كاه دانشاجویان در آن زنادگی
میكنند.
دانش میانرشتهاي ،نیاز یك جامعه پستمدرن امروزي براي حل مسائلی است كه نمیتوان آنها را
از طریق یك دیدگاه رشتهاي واحد یا دیدگاههاي یكرشته علمی واحد درک نمود .تباانی ایادههاا باین
رشتههاي علمی ،منجر به توفیقات علمی عمده و افزایش دانش فرد درباره جهان طبیعی میشاود ][16
گرچه رشتههاي علمی فرصتهاي مناسبی براي رشد دانش فاراهم آورده كاه منشاأ پیشارفتهاایی در
زمینههاي اجتماعی ،فرهنگی و اقتصادي شده است؛ اما منتقدان رشتگی ،چنین اظهار میدارناد كاه باا
فعالیتی كه كامالً در درون مرزهاي رشته علمی مجزا منحصر شده باشد ،فراگیران قادر نخواهند باود تاا
همپوشیهاي بین حوزههاي مختلف دانش را درک نماوده و در فصال مشاترک رشاتههااي علمای باه
فعالیت بپردازند .فعالیت میانرشتهاي ظرفیت تبیینی دانش را توسعه میدهد .عالوه براین ،زمیناه الزم
را براي پژوهشهاي علمی فراهم میسازد و نقشی كاربردي و متناساب باا تقاضااي جهاان واقعای ایفاا
میكند .ازنظر برخی از صاحبنظران ،میان رشتگی مترادف با نوآوري ،خالقیت و اصالح است كه همگی
در راستاي ایجاد پیشرفت در نظام تولید دانش فعالیت دارند ].[11
از طرف دیگر یکی از تغییراتی كه در جامعه به وجود آمده ،مشتري مداري است و تحقاق مشاتري
مداري میتواند یکی دیگر از اهداف فعالیت میانرشتهاي باشد .این بدان معنا است كه همه متخصصاان
باید بتوانند در بستر فکري ذينفعان فکر كرده و در بستر علمی آنها فعالیت كنند ][33و ایان مساتلزم
روابط جدید بین رشتههاي علمی است و فعالیت میانرشتهاي نوید این ارتباطاات را مایدهاد ،چراكاه
امکان باز شدن مرزهاي بین گروههاي رشتهاي مختلف و تقویت پیوندهاي بین بخشهاي علمی مختلف
را فراهم میسازد ].[25
همینطور ایجاد فضایی مناسب براي انجام این فعالیتها الزم است بهطوريكه مرجاع ] [34ایجااد
فضاي فرهنگی مناسبی براي بسط احترام و درک متقابل بین رشتههاي علمی درگیر در فعالیت علمی-
پژوهشی؛ ارتقاء و ترغیب فعالیت تیمی؛ دستیابی به ارتباط اثربخش بین رشاتههااي مختلاف از طریاق
فراگیران زبان علوم مختلف؛ ارتقاء روابط بین رشتههاي علمای در یاك فضااي یاادگیري كاه جوكااري
دوستانهتري باشد و درنتیجه ایجاد فضایی كه موجب افزایش فهم و كاهش تخاصم بین حرفاهاي گاردد
را ذكر كرده است .مرجع ] [18فراگیري قواعد ،ایدهها و اصول اخالقی سایر رشتههااي علمای و توساعه
دانش و فهم راجع به سایر رشتهها بادون ایانكاه الزم باشاد فارد بار آنهاا تسالط یاباد را باهعناوان
زمینهچینی چنین فعالیتهاي میانرشتهاي عنوان كرده است.
نیل به توانایی حل مسائل پیچیده نیز یکی از اهداف فعالیتهاي میانرشاتهاي اسات .تاالش باراي
حل مسائل پیچیده قرن بیست و یکم مستلزم تربیت فاارغالتحصایالنی اسات كاه باه لحااظ فرهنگای
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مجموعه پیچیدهاي از مهارتهاي ارتباطی و كار تیمی میانرشتهاي را كسب كارده باشاند ].[24مرجاع
][26معتقدند توان حل مسائل صرفاً بهوسیله دانش و سیستم فنی به دست نمیآید ،بلکه مستلزم تجربه
علمی در حل مسئله و ویژگیهاي فردي ازجمله توان اكتشاف فردي اسات .مرجاع ] [31معتقدناد كاه
فعالیتهاي میانرشتهاي بر اساس یك دیدگاه مشترک شکل میگیرد .گرچه بین رشاتههااي مختلاف،
تفاوتهاي اساسی وجود دارد ،اما با توجه به اینكاه فعااالن در عرصاه میاانرشاتهاي باه ایان دیادگاه
مشترک رسیدهاند كه جنبههاي مختلف مسئله را از دیدگاههاي مختلف باید بررسی كرد ،همگی به این
دیدگاه مشترک میرسند؛ بنابراین در فعالیتهاي میانرشتهاي روابط درونی كه باین افاراد رشاتههااي
مختلف ایجاد میشود كه خود مستلزم فرهنگ خاص است یك كلنگري بیشاتر و فهام هام افزایاناهاي
راجع به پدیده موردمطالعه به وجود میآید و نهایتاً یك فرا زبان بین فعاالن مختلاف شاركتكنناده در
این عرصه به وجود میآید ].[32
قطعاً میانرشتهاي ها همراه با بایستهاي فرهنگی ،با چالشها و مؤلفههاي مداخلهگار بازدارناده نیاز
همراه است .تسلط رشته محوري همواره یکی از چالشهاي بسط رویکردهاي میانرشتهاي باوده اسات.
به اعتقاد مرجع ] [20دور جدیدي از هژمونی رشته محور با تالشهایی براي جذب اعضاي هیئتعلمای،
عاديسازي و هنجار سازي تجارب موفقیتآمیز برمبناي رشته محوري ،به مباارزه علیاه میاانرشاتهاي
آغازشده است .مرجع ] [29نیز در مطالعهاي كه درباره مراكز و برنامههاي فعالیت میاانرشاتهاي تحات
حمایت بنیاد ملی علوم صورت داده ،معتقد است بهرغم حرفهاي زیادي كه دربااره میاان رشاتگی زده
میشود ،دانشگاهها از پیمودن راهی كه باید بپیمایند بازماندهاند .بسیاري صرفاً برچسب میان رشتگی بر
خود میزنند ،بدون اینكه ساختارها و ابزارهاي رشتهاي خاود را حاكواصاالح كارده و باا الزماههااي
میانرشتهاي سازگار باشند .مرجع ] [11میدارد كه پذیرش و باهكاارگیري رویکردهااي میاانرشاتهاي
رسماً اعالمشده ،موردتقاضا و استقبال قرارگرفته و در برنامههاي سرمایهگذاري مالی نوشتهشاده اسات،
اما تخصص گرایی هم چنان بدون مانع به كار خود ادامه میدهد .فعاالن علمی عمومااً باهطاور رسامی
استقبال و گشادهرویی خود را نسبت به میان رشتگی بیان میكنناد ،اماا ایان پشاتیبانی زباانی آنهاا،
ضرورتاً منجر به اقدامات عملی نمیشود .عالوه بر اشاره به شکافهاي بین شعار حمایت از میان رشتگی
و اقدامات عملی میانرشتهاي در آموزش و پاژوهش ،تارس از دسات دادن روال معماول انجاام اماور و
برداشته شدن سنتها را در زمره اولین موانع بسط میان رشتگی میداند.
اعضاي هیئتعلمی دانشکده علوم بهداشتی در دانشگاه سیدنی باراي اینکاه یاك آماوزش منساجم
میانرشتهاي براي دانشجویان توسعه بخشند و براي فائق آمدن بر چالشهاي مربوط به برآورده ساختن
تعهدات خود مبنی بر تدارک برنامههاي باكیفیت باال هم ازنظر آموزشای و هام درون باازار كاار رواج و
اعتبار داشته باشند ،سعی نمودند با ارائه مجموعهاي از پیشنهادها براي بسط نگرش مرباوط باه توساعه
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برنامههاي میانرشتهاي و میان حرفهاي با یکدیگر همکاري كرده و براي پیشبرد اهاداف و برناماههااي
فوق ،نوعی رویکرد دانشکدهاي كلنگر از طریق برگزاري دورههاي جامع و گستره نشستها ،مباحثاات و
رایزنیها و نیز برپایی كارگاههاي آموزشی بهمنظور بسط موضوعات معنا بخش به چهاارچوب تحصایلی
ارائهشده از سوي دانشکده براي هر درس كارشناسی اتخاذ كردند ] .[19موانع دسته دوم كاه بیشاتر باه
مسائل فرهنگی نهادینهشده و كالن مربوط میشوند عبارتاند از:
-1تمایل به حفظ وضع و روال موجود ؛-2مسئله مدیریت و رهبري دانشاگاه ؛-3مساائل مرباوط باه
منابع مالی ،سیاستهاي استخدام اعضاي هیئتعلمای جدیاد ،كاركناان حماایتی و پشاتیبانی ،فضااي
فیزیکی و تجهیزات و امکانات مادي.
كوله ،رشاتهاي شادن شادید فضااي دانشاگاهی و مقاومات در برابار تغییار در شایوهي توجاه باه
سازماندهی ساختاري را بهعنوان عاملی مهم در مهار نفوذ و رساوخ خاطمشایهااي میاانرشاتهاي را
میداند .همچنین فاصلهي عمده بین سطح برنامهریزي درسی و برنامهریزي آموزشی مانعی دیگر اسات
كه باید باا اقادامی فعاال درباارهي گاذار از طارح مطالعااتی یاا برناماهي درسای برخاوردار از ویژگای
میانرشتهاي به اقدامی عملی در عرصهي تدریس كه اصول میانرشتهاي را با یکادیگر ادغاام و مارتبط
میكند مبادرت ورزیم و سرانجام اگر برنامه درسی مدتی است كه از برخی الگوها براي تنظیم یك طرح
مطالعاتی یا برنامه درسی میانرشتهاي بهرهمند اسات ،فقادان مرجاع مساتند باراي هادایت و رهباري
برنامهریزي آموزشی ،مانع فراروي توسعه تدریس میانرشتهاي به شمار میآید» ].[2
مرجع ] [17نیز معتقدند محیط و فضاي رقابتی حاكم بر دانشگاه كه نردباان ارتقااء شاغلی اعضااي
هیئتعلمی را بر اساس رشته محوري بنانهاده است ،یکی از چالشهاي عمده فعالیتهاي میانرشاتهاي
است؛ اما مرجع ] [4معتقد است كه مانع واقعی میان رشتگی ،گروههاي آموزشی مبتنی بار رشاتههااي
علمی نیستند ،بلکه نگرشها ،باورها و ارزشهاي مادنظر فیلترهاایی ازجملاه اعضااي هیئات تحریریاه
مجاالت و بررسایكننادگانی كااه مرزهااي رشاتهاي را زیاار نظار دارناد ،بیشااترین مناع فعالیاتهاااي
میانرشتهاي هستند.
مرجع] [12فعالیت علمی میانرشتهاي جذابیتهاي خاصای داشاته اسات .او در ارتبااط باا مساائل
روششناختی عنوان میكند كه میان رشتگی یك پژوهش باز است و میان رشته پژوه را قادر مایساازد
تا از محدودیتهاي روشی یكرشته علمی خاص بگریزد و به جنبههایی از روششناسیها توجه كند كه
بهطور رضایت بخشی در حل مسئله مربوطه كمكرسان باشند .این پژوهش نوعی پژوهش گروهی است
و مستلزم نمایندگانی از رشتههاي مختلف است و انجام موفقیتآمیز آن با مسائلی روبرو است كه بهطور
خالصه عبارتاند از:
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تفاوت در ویژگیهاي شخصیتی افراد؛ تفاوت در زمینههاي آموزشی افراد؛ نقص اطالعاتی متقابل كه
از ناآگاهی افراد نسبت به سایر رشتهها نشئت میگیرد؛
بهعنوان نمونه ،میتوان از تقابلهاي روشی در رشتههاي مختلاف مثاال زد .تارجیح پایشبینای در
مقابل تبیین؛ به این دلیل كه برخی از علوم متمایل به ریاضیات ،بر ارزش پیشبینی خاود تأكیددارناد،
اما علوم انسانی و اجتماعی بیشتر به دنبال توضیح و تبیین هستند ،زیرا پیچیدگی مساائل موردبررسای
آنها آنقدر زیاد است كه از طریق قیاس كمی قابل پیشبینی نیستند و بیشتر حالت فلسافی ،ماذهبی
داشته و به نظر میرسد كه در شعور متعارف جامعه انسانی قرار داشته باشند.
معارضه علوم سخت در مقابل علوم نرم؛ علوم نرم به مطالعه انسان و جامعه انسانی مایپردازناد اماا
علوم سخت به مطالعه ماده غیر جاندار میپردازند .علوم سخت چون به مسائل نرم میپردازند كاار خاود
را با موفقیت پیش میبرند ،اما علوم نرم در حال تنازع و تقال هستند ،زیرابه مسائل سخت میپردازند.
پژوهش بنیادي در مقابل پژوهش كاربردي؛ اینكه آیا علم باید منحصراً به نیازهاي جامعاه پاساخگو
باشد یا به توسعه مرزهاي دانش
مرجع ] [9فعالیت تیمی را به خاطر تحقیر دانشمندان علوم پایه توسط مهندسان ،تحقیر فیزیکدانان
از سوي ریاضیدانان ،تحقیر دانشمندان علوم كاربردي توسط علماي علوم بنیادي ،تحقیار علمااي علاوم
انسانی و اجتماعی توسط دانشمندان علوم فیزیکی و بالعکس را درخطار مایداناد .مرجاع ] [19معتقاد
است از منظر علمی-عقالنی و روششناختی ،رویههاي میانرشتهاي به جادههاي ناهموار جدیداالحداثی
میمانند كه هنوز بهخوبی عالمتگذاري نشده و آمادگی پذیرش تردد افاراد و وساایل نقلیاه را ندارناد.
دراینارتباط دو خانواده عمده علم ،یعنی علوم طبیعی-تجربی و علوم انسانی –اجتماعی ،هنوز با مساائل
مهم روششناختی برطرف نشده یا حداقل مورد اختالف هستند .به باور هدتکه مشاركت میاانرشاتهاي
در پژوهش و آموزش هنوز قاعده نیست ،بلکاه یاك اساتثنا اسات و قاعاده غالاب ،رشاتگی و پاژوهش
رشتهاي است .تبادل و تعامل میانرشتهاي در حوزههاي علوم اجتماعی بین رشتههاي علمی بزرگ مثل
تاریخ ،اقتصاد ،جامعهشناسی و علوم سیاسی كموبیش بار یاك ارتبااط باا خارده رشاتههااي تخصصای
مضاعف ازجمله تاریخ اقتصاد ،جامعهشناسی اقتصاد ،جامعهشناسای سیاسای ،تااریخ اجتمااعی ،اقتصااد
سیاسی و یا تاریخ سیاسی دیده میشود .حتی رشتههاي علمی ازجمله رشتههاي علوم سیاسی ،اقتصااد
و جامعهشناسی كه داراي خاستگاه ،تاریخ ،سنتها ،پارادایم (كالن الگوهاا) و اشاتراكات مفهاومی داراي
شباهت قابلتوجه هستند و ارتباط تنگاتنگی با یکدیگر دارند و به لحاظ روششناختی نسبتاً به یکادیگر
شبیه هستند ،تمایل دارند كه به مرزبنديهاي رشتهاي خود پایبند بوده و بر تفاوتهاي خاود باا ساایر
رشتههاي علمی تکیه داشته باشند ،نه توسعه اشتراكات و شباهتهاي خود .هدتکه بساط رویکارد تاك
رشته گرایی و تولید رشتگی ،به بهاي نپرداختن به میان رشتگی را باالتر از هر عامل دیگري به سااختار
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نهادینهشده پاداشها و مشوقها باراي كاار رشاتهاي نسابت مایدهاد .او مؤلفاههاایی از ایان سااختار
نهادینهشده را عبارت از جهتگیري رشته محور اعضاي هیئتعلمی ،گروههااي آموزشای ،بودجاههااي
پژوهشی ،مجالت ،سمینارها و كنفرانسها و پاداشها و جوایز میداند.
مرجع ] [30در بحث از موانع فعالیت میانرشتهاي ،به اهمیت فرهنگ رشتهاي كه فارد باه آن خاو
گرفته اشاره میكند و بر این دیدگاه است كه گرچه اعضاي هیئتعلمی اغلب به مجموعههااي مختلاف
ازجمله ،رشته علمی ،حرفه دانشگاهی ،دانشگاه ،نظام آموزشی دولتی یا آزاد وابستهاند ،اما فرهنگ رشته
علمی بهگونهاي است كه بیشترین وابستگی را براي فرد ایجاد میكند و شاید براي فرد آسانتر باشد كه
محل كار خود را تغییر دهد تا اینكه بخواهد رشته علمی خود را عوض كند.
درمجموع میتوان گفت كه به نظر میرسد كه ویژگیهاي شخصیتی فردي جامعاه دانشاگاهی باه
عبارتی عامل فردي مهمترین عامل اثرگذار جهت آمادهسازي بستر فرهنگ میانرشتهاي است.درهرحال
آنچه مسلم است براي بسط فعالیتهاي میانرشتهاي باید زمینههاي فرهنگی الزم در درون رشاتههااي
علمی و فضاي فرهنگی سازمانی رخداده تا بستر تسریع در فعالیتهاي میانرشتهاي شکل گیرد.
 -3نتیجهگیری
جوامع كنونی با بسیاري معضالت و كاستیها مواجه است كه هیچیك از تخصصهاي سنتی موجود
بهتنهایی نمیتواند چنین مسائل پیچیدهاي را موشکافی و براي حل آنها ارائه طریق كناد .دانشاگاههاا
باید در پی ایجاد فرهنگ دانشگاهی مبتنی بر تخصص در رشتههاي میاانرشاتهاي ،همکااري گساترده
فردي ،گروهی و سازمانی ،رهبري و مدیریت اعضاي هیئتعلمی ،بهویژه در زیرسیساتمهااي تخصصای،
بهرهبرداري از فناوري باهدف دسترسی ذي نفعان به اطالعاتی كه نیاز دارند و ایجاد فرصتهاي مناساب
براي جامعه دانشگاهی بهمنظاور توساعه روشهااي آماوزش عملای از طریاق شاركت در كارگااههااي
تخصصی ،فرصتهاي مطالعاتی و همکاريهاي بین دانشگاهی و بینالمللی باشد .در این میاان ،اهمیات
دادن به روشهاي پژوهشی نوین ،جمعآوري و تحلیل دادهها ،مادیریت طارح ،كاارگروهی ،آشانایی باا
آزمایشگاهها و مراكز پژوهشی برتر و بهرهبارداري از تجربیاات ساایر كشاورها در راهانادازي رشاتههااي
میانرشتهاي بهطوركلی زیرساختهاي حمایتی و تغییار در مؤلفاههااي ساازمانی ازجملاه مؤلفاههااي
فرهنگی پاسخگو به نیازهاي منطقهاي و ملی اهمیت اساسی دارد.
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چکیده
هدف این پژوهش بررسای نقاش عوامال ساازمانی باهعناوان یاك عامال تساهیل گار در آماوزش
میانرشتهاي علوم است .بنابراین پژوهش با مروري بر ادبیات پژوهش و بر اساس مطالعاات كتابخاناهاي
به این مهم دستیافت .بر اساس یافتههاي پژوهش میتوان نتیجه گرفات كاه جهات دسات یاافتن باه
بستري مناسب براي فعالیتهاي میان رشته اي ،بازنگري در زیرساختهاي سازمانی دانشاگاهی ازجملاه
برنامهریزي ،سیاستگذاري ،پشتیبانی چه در زمینه سختافزاري و نرمافزاري و مدیریت جهات كااركرد
صحیح دانشگاهها در اجراي رویکرد میانرشتهاي در حوزه علوم ضروري است.
کلیدواژهها
عوامل سازمانی ،تسهیل گر ،میانرشتهاي ،دانشگاه.
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 -1مقدمه
فهم آموزش میانرشتهاي علوم از منظر سازمانی میتواند مقدمهاي جهت درک بهتر عوامل تساهیل
گر سازمانی در آموزش میانرشتهاي علوم باشد.
مرجع ] [9معتقد است سازمانها سیستمهایی از فعالیت انسانی هستند كه داراي ساختی اجتمااعی
بوده و هدف محورند و مرزهاي خود را حفظ میكنند .اهداف مشتركی كه دانشگاه را تعریاف مایكنناد
بهوسیله تعامل گروههایی از افراد شکلگرفته و موردحمایت قرار میگیرند .وجود اعضااي هیئاتعلمای
بهمنزله یك حرفه (تخصص) مشترک در سراسر آموزش عالی است؛ اما وابساتگیهااي رشاتهاي اغلاب
كنترل قويتري بر رفتار اعضاي هیئتعلمی ازجملاه عضاویت در انجمانهااي تخصصای و گاروههااي
آموزشی دانشگاه دارند .ارتباط رشتههاي علمی با اهداف آموزش عالی ،ارتباطی ظریف و پیچیده اسات؛
و همینطور ،اهداف سازمانی چگونگی تحقق رفتارها و فعالیت شغلی فرد را تعیین مایكنناد؛ بناابراین
جاي تعجب نیست كه رشتههاي علمی تعیینكننده الگوي كاري اعضاي هیئتعلمای باشاد .عاالوه بار
این ،اهداف سازمانی افراد را در سطوح سازمانی مختلف وحدت میبخشند .اعضاي هیئتعلمی وابستگی
و همنوایی بیشتري با رشته علمی و گروه آموزشی خود دارند تا موسسهاي كه در آن كار میكنند ].[22
گروههاي آموزشی و مدارک علمی بهعنوان مرزهاي فرهنگی عمل میكنند كه دانشگاههاا از طریاق
آنها تمایز مولد بودن و توسعه را به دنبال دارد .مرزهاي سازمانی مصنوعات فرهنگای خنثای نیساتند،
بلکه آنها مسائل مربوط به قدرت ،كنترل و جایگاه (پرستیژ) را تحت تأثیر قرار میدهند ].]15,28
مرزهاي سازمانی با خدمت به اعضاي خود بر اساس كاري كه توسط آنها انجاام مایشاود ،جایگااه
افراد را در سازمان تعیین میكنند و یك سلسلهمراتب براي موقعیت افاراد باه وجاود مایآورناد .نقاش
اهداف و مرزهاي سازمانی این است كه سیستمهاي فعالیات را كاه بخاش جاداییناپاذیري از كااركرد
سازمانی است را پیش ببرند .تولید و توزیع دانش در دانشگاه تا حادودي از طریاق فرهناگ مبتنای بار
گروه آموزشی صورت میگیرد .دانشگاه معاصر ارتباط تنگاتنگ اعضاي هیئتعلمی را با رشتههاي علمی
و گروه آموزشی نشان میدهد .این ارتباط نهتنها به كاار مدرساان دانشاگاه معناا مایبخشاد ،بلکاه بار
شیوهاي كه موسسه اهداف خود را محقق میسازد تاأثیر مایگاذارد .تساهیل مشااركتجاویی اعضااي
هیئتعلمی در خدمات ،آموزش و پژوهش میانرشتهاي ،مستلزم به رسمیت شناسی حیطههاي اساسی
رفتار سازمانی است .تغییر در سازمان ،موجب شکلگیري یك مجموعه از عقاید و مفروضههااي مرباوط
به این است كه سازمان چهكار یا كارهایی را باید انجام دهد و چگونه باید وظایف خود را انجام دهد ].[5
تغییرات سازمانی نهتنها فعالیتهاي اعضاي سازمان را تحت تأثیر قرار میدهد ،بلکه یك پیاام فرهنگای
را در حمایت از رفتاار مقباول و نوآوراناه فاراهم مایساازد .در ارتبااط باا كاار میاانرشاتهاي اعضااي
هیئتعلمی ،حمایت سازمانی از این تالشها خطرات واقعی و تصوري مربوط به مسیر انجاام آنهاا را از
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سر راه برمیدارد .سازمان و فرد انگیزههاي داراي همپوشانی را در ارتباط با میانشتگی باا خاود دارناد:
هدف سازمان در راستاي ساختارهاي جدید داراي تفکر روبهجلو براي ارائه نتاایج یاادگیري و پاژوهش؛
نیاز به مدیریت اولویتهاي استراتژیك و مالی سازمان؛ و هادف فارد در ایان راساتا ایان اسات كاه باه
آموزش و پژوهشی مبادرت داشته باشد كه به مرزهاي رشتهاي محدود نباشد ].[29
درواقع از منظر سازمانی میتوان گفت كه رشتههاي علمی تأثیرات شبه قانونی بر كاار دانشاگاهی و
رفتار افراد دانشگاهی میگذارد .بهعنوانمثال ،اعضاي هیئتعلمای دانشاجویان خاود را برمبنااي كاادر
درسی ،راهنمایی میكنند .مدارج علمی بر اساس پیشنهادهااي اعضااي هیئاتعلمای ارائاه مایشاوند.
اعضاي هیئتعلمی باال رتبه میزان تأثیر و ارزش كار تولیدشده توسط اعضاي هیئتعلمی پایین رتباه را
در ارتقاء رشته علمی مربوطه تعیین میكنند ،این قضاوتها عضویت آتی فرد را بهعناوان یاك عضاو از
جامعه رشته مربوطه رقم میزنند و همه این قضاوتها برمبناي رشتهاي صورت میگیرد ].[4
ازآنجاكه اعضاي هیئت علمی اغلب در حین گذراندن تحصیالت تکمیلی خود ،هنجارهاي رشتهاي را
در ارتباط با كارهاي آتی خود میپذیرند و اصطالحاً جامعهپذیري شغلی خود را عمالً در قالب رشتههاي
علمی كسب میكنند ،دستورالعملهاي فرهنگی عمیقاً در تمام اشکال رفتاار دانشاگاهی آنهاا نهادیناه
میشود ] .[8عالوه بار ایان ،اغلاب اعضااي هیئاتعلمای بار اسااس اساتانداردهاي رشاتههااي علمای
استخدامشده و تغییر وضعیت استخدامی و ارتقاء و ترفیعات آنها نیز بر این اساس انجام میشاود ].[25
این استانداردها در چهارچوب ساختاري دانشگاه قرار دارند .این چهارچوب در راستاي جداسازي اعضاي
هیئتعلمی مشغول به فعالیت در رشتههاي مختلف علوم ،عمل میكند .اعضاي هیئتعلمی ناهتنهاا بار
اساس حوزه كاري آموزشی و پژوهشی خود ،بلکه بار اسااس موقعیات مکاانی خاود در دانشاگاه نیاز از
یکدیگر جدا میشوند .دانشگاه بر اساس اینكه اعضاي هیئتعلمی در كدام رشته تسالط دارناد ،فضااي
آموزشی ،امکانات آزمایشگاهی و سایر تسهیالت را در اختیار ایشان قرار میدهند .رشتههاي علوم صارفاً
به عنوان یك جامعه محلی وجود ندارند ،بلکه كنشوران علمی اغلب از طریاق شابکههااي باینالمللای
گسترده با افراد دیگر كه درجاهاي دورتر از آنها در رشته علوم ایشان مشغول باه فعالیاتاناد ،ارتبااط
برقرار میكنند .این شبکهها به قدري سیال و جاري هستند كه دانشگاه یا دانشکده صرفاً مجموعاهاي از
بخشهاي یك رشته علمی ملی یا بینالمللی محسوب میشوند ] .[4نظامهاي طبقاهبنادي مرجاع ][13
نیز بر این اندیشه استوار است كه اعضاي هیئتعلمی در رشتههاي علمی مختلاف در ارتبااط باا داناش
داراي درجه متفاوتی از توافق هستند .این توافق یك مبناي معرفتشاناختی را باه وجاود مایآورد كاه
اندیشمندان را در یك فرهنگ رشتهاي متحد میسازد .در این میان رشتههاي علمی كاه داراي اجمااع
بیشتري هستند و در مقایسه با سایر حوزههاي مطالعاتی دیگر از میزان فعالیتهاي مشاركتی بیشاتري
برخوردارند ،زمینه بهتري را براي فعالیت میانرشتهاي فراهم میآورند.
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كالرک معتقد است رشتههاي علمی بر اساس ویژگیهاي سازمانی آنها شناخته میشوند .او برخای
از این ویژگیها را عبارت از عنوانهاي حرفاهاي -تخصصای ،انجمانهاا ،نهادهاا و مؤسساات ،مجاالت
تخصصی ،صالحیتهاي فنی و برنامههاي درسی میداند.
عالوه بر این ،رشتههاي علوم باهعناوان یاك واحاد ساازمانی در سااختار دانشاگاه عمال مایكناد.
رشتههاي علوم ،در ساختار گسترده آموزش عالی معاصر ،بهعنوان گروههاي آموزشی سازمان ماییابناد.
ساختار مبتنی بر گروههاي آموزشی ،تعامل بین رشته علمی و موسساه آموزشای را ترغیاب مایكنناد
] .[17رشتههاي علمی با همدیگر در دانشکدههاي مجزا ،ازجمله دانشکده مهندسی ،بازرگانی ،هنر ،علوم
پایه ،ادبیات ،علوم تربیتی و روانشناسی و مانند آن دستهبندي میشوند؛ بناابراین ،دوگاناه رشاتههااي
علمی-گروه هاي آموزشی ،یکی از مؤلفهها ي اساسای عرصاه آماوزش عاالی اماروز را نشاان مایدهاد.
دانشگاهها اساسیترین كاركرد ظاهري خود ،یعنی انتقال دانش و اعطاي مدارک علمی را از طریق گاروه
آموزشی انجام میدهند .تحصیالت تکمیلی به عنوان یك كاركرد مربوط به گروه آموزشی تجلی مییاباد
و اعضاي هیئتعلمی جدید كه در دانشگاهها استخدام میشوند ،بر اساس صالحیتهایی كاه در زمیناه
رشتههاي علمی خود احراز میكند به استخدام درمی آیند ،البته ایان تماایز ساازمانی از طریاق فاصاله
فیزیکی نیز قابلتشخیص است ].[21
رشته علمی منبع اساسی هویت حرفهاي اعضاي هیئتعلمی را نیز تشکیل میدهد ] .[27رشتههاي
علمی شالوده گروههاي آموزشی و كاركردهاي پراكنده دانشگاه مدرن را تشکیل میدهند .عالوه بر ایان،
اغلب بهواسطه رشتههاي علمی ،زمینه بهگونهاي فراهم میشود تا محققان مجموعههاي خاص داناش را
ارتقا بخشیده و توسعه دهند ] .[3وجه تمایز استادان نیز بر اساس درجه تخصصی آنهاا در حاوزههااي
مطالعاتی تخصصی تعیین میشود .پژوهشگران نیز با فعالیت در گروههاي رشته محور تعیین مایكنناد
كه چه چیزي حائز مطلوبیت و قابلپذیرش است ].[12
از مطالب بیانشده میتوان نتیجه گرفت كه میانرشتهاي ها با توجه باا توجاه باه ماهیات رویکارد
خود ،ساختار سازمانی ویژه خود را دارند بنابراین این پژوهش بر آن است كه بر مروري بر ایان سااختار
عوامل تسهیل گر سازمانی این رویکرد را معرفی كند.
 -2ویژگیهای سازمانی تسهیل گر میانرشتهای
گرچه مراكز آموزش عالی در مقایسه با انواع دیگر گروههاي سازمانی ،داراي شکلهااي متماایزي از
رفتار سازمانی هستند ،اما آنها نیز داراي صفات معرف تمام سازمانها هستند.
تغییرات سازمانی نهتنها فعالیتهاي اعضاي سازمان را تحت تاأثیر قارار مایدهاد ،بلکاه یاك پیاام
فرهنگی را در حمایت از رفتار مقبول و نوآورانه فراهم میسازد .در ارتباط با كار میاانرشاتهاي اعضااي
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هیئتعلمی ،حمایت سازمانی از این تالشها خطرات واقعی و تصوري مربوط به مسیر انجاام آنهاا را از
سر راه برمیدارد .سازمان و فرد انگیزههاي داراي همپوشانی را در ارتباط با میان رشتگی با خود دارناد:
هدف سازمان در راستاي ساختارهاي جدید داراي تفکر روبهجلو براي ارائه نتاایج یاادگیري و پاژوهش؛
نیاز به مدیریت اولویتهاي استراتژیك و مالی سازمان؛ و هادف فارد در ایان راساتا ایان اسات كاه باه
آموزش و پژوهشی مبادرت داشته باشد كه به مرزهاي رشتهاي محدود نباشد ].[29
مرجع ] [30معتقد است ایجاد محیطهاي مناساب باراي انجاام فعالیاتهااي میاانرشاتهاي اغلاب
بهعنوان یك مسئله مدیریتی مطرح است و نیازمند رهبري دانشگاهی است .شیوههاي مادیریتی در هار
سازمانی متأثر از فرهنگسازمانی حاكم بر آن است و فرهنگسازمانی نیز تأثیر مهمی بار رفاع ابهاماات
احتمالی در سازمان دارد .مرجع ] [20نیز این مسئله را بهگونهاي دیگر بیان میكند و میگوید جایی كه
فرهنگ میانرشتهاي قبالً به موسسه نفوذ نکرده باشد یا آنجا كه فرهنگ میانرشتهاي تهدید مایشاود،
الزم است مدیریت متمركز ،مدیران ارشدي را تربیت نماید كه روابط فعالیتهاي مشااركتی را پیگیاري
كنند كه به وراي مرزهاي رشتهاي دستیابی داشته باشند و مرزهاي علمی رشتههاي علمی را با یکدیگر
پیوند بزنند؛ بنابراین توسعهیافتگی میان رشتگی بهعنوان یك مسئلهسازمانی مطرح است .به باور مرجاع
] [31موفقیت هر سازمانی بیشتر از آنكه به تخصیص راهبردي منبع فیزیکای و ماالی بساتگی داشاته
باشد به مدیریت راهبردي سرمایه فکري وابسته است .مرجاع ] [10نیاز بیاان مایدارناد كاه شناساایی
سرمایه فکري ،عاملی مهم در موفقیت عملکردي سازمانها است كه میتواند زمینهي فعالیتهاي علمی
دانشگاهیان را فراهم سازد.
سرمایهي فکري شامل دانش و شایستگیهاي همه افراد در سازمان اسات كاه باعاث ایجااد مزیات
رقابتی و ثروت براي سازمان میشود ].[16
مرجع ] [14مالک طراحی آموزشی میانرشته اي را كه از مؤلفههاي سازمانی و جزو عامال حمایات
زیرساختی است را دربردارنده شاخصهاي زیر مطرح میسازند-1:طراحای اصاول میاانرشاتهاي باراي
برنامههاي جدید و الگو پردازي مجدد پروژهها بهخصوص در زمینه جذب هیئتعلمی باقابلیات علمای و
عملی باال ،پژوهشگران برجسته و رهبران گروههاي تدریس؛-2ایجاد نظام شبکهاي هماهنگ باا سااختار
متقاطع و مشترک بهمنظور تسهیل ارتباط بین برنامهها ،مراكز و نهادهاي میانرشتهاي؛-3ایجااد باناك
اطالعات منابع و ادبیات پژوهشی میانرشتهاي با هماهنگی مجموعه نظارت مركزي و وبسایت.
از طرف دیگر به بااور مرجاع ] [1اجاراي ماؤثر برناماههااي آماوزش و پاژوهش میاانرشاتهاي در
سیستمهاي آموزشی مستلزم پیشبینی و تدارک امکانات و منابع مالی كافی براي فرایند جامع آماوزش
منابع انسانی است؛ بنابراین ،تأمین امکانات و منابع نرم و سخت ،به ابزار نیرومند كنتارل سیساتمهااي
آموزشی و پژوهشی میانرشتهاي مبدل میشود .عدم تخصیص بودجه كافی به برنامههاي میانرشاتهاي
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بدان معناست كه فرصتهاي برخورداري از آن به مؤسسات مشخصای محادود خواهاد شاد .پشاتیبانی
مالی ،كالبدي و انسانی باید با سازماندهی معقاول و مطمائن ،رهباري و مادیریت شایساته تخصایص
امکانات و منابع كه كارآمدي میانرشتهاي را تضمین میكند.
مرجع ] [19طیف وسیعی از پیشنهادها را مبنی بر گروه سازي و تلفیق ،فرصتهایی براي آماوزش و
یادگیري رسمی در سایر حوزهها ،استفادهي بهینه و حداكثري از فضاهاي آموزشی ،تسهیل ارتباط باین
دانشگاهها و بخش صنعت ،ایجاد بودجه انعطافپذیر ،هم سهمی گاروههااي آموزشای و دانشاکدههاا در
پذیرش هزینههاا و ایجااد رویاههااي كارآماد باراي اختصااص بودجاههااي هدفمناد باراي واحادهاي
میانرشتهاي ارائه نموده است.
مرجع ] [1نظام شبکهاي هماهنگ میتواند جایگزین مناسب باراي سااختارهاي بوروكراسای فعلای
سیستمهاي آموزشی و تعدیل آنها باشد .نظام شبکهاي ابزاري رایگان براي دیده شادن و جامعیات در
پرتو «جامعه یادگیرنده» به وجود میآورند كه به واسطه آن مهندسی تغییر و نو گردانی در سیستمهاي
آموزش و پژوهش میانرشتهاي فراهم میگردد .ازآنجاكه چالش میانرشتهاي یك چالش موقعیاتیاابی
استراتژیك است ،الزم است حوزههاي میانرشتهاي با موضوعات موردمطالعه خود ارتباط اثربخش ایجاد
نمایند ،روابط خود را با سایر حوزههاي شناختی تبیین نمایند ،مرزها و مأموریت خاود را بیاان كنناد و
هویت خود را وراي گرایش رشتهاي نشان دهند.
در راستاي دستیابی به اهداف مربوط به فعالیتهاي میانرشتهاي ،دانشگاههاا بایاد اسااتیدي را باه
استخدام درآورند كه عالقهمند به چنین كارهایی هستند .این امر نیازمند تغییار در فراینادهاي سانتی
استخدام اعضاي هیئتعلمی (رشته -محور) است .آنچه در استخدام اعضاي هیئتعلمای اكناون غالاب
است استخدام از طریق گروهها است .این سنت ایجاد جوامع علمی با عالئق و سالیق مشترک است كاه
به توسعه رشد رشتهها و گروهها منجر شده است .ازنظر فرهنگ میاانرشاتهاي فراینادهاي اساتخدامی
گروه -محور نگاه جزئی و تقلیلی به فعالیتهاي دانش-محور را القاء نموده است ].[23
از دیگر موارد تسهیلكننده و كمككننده سازمانی در فعالیتهاي میانرشتهاي ،بسترسازي ارتقااي
مدرسان و توسعه آموزشی میان رشتگی است .یکی از این عرصهها ارتقااي مدرساان در زمیناه كااربرد
روشهاي تدریس و ارزیابی براي یادگیري میانرشتهاي است .در وضعیت ایدئال گزینههااي تادریس و
روشهاي ارزیابی بر اساس نیازهااي یاادگیري انتخااب مایشاوند كاه در نتاایج ماوردنظر یاادگیري و
روشهاي تحصیلی دانشجویان تعریفشدهاند ].[32
از دیگر عرصهها در ارتقاء ،ارتقاي مدرسان در پشتیبانی از یادگیري میانرشتهاي دانشجویان اسات.
اگر دانشجویان در چهارچوب زمینه آموزشی دو رشتهاي كار كنند كاه در آن رویکردهااي آموزشای تاا
حدودي بهگونهاي تنگاتنگ به یکدیگر مرتبطاند .بهعنوانمثال دو رشتهاي كاه در چهاارچوب قلماروي

بخش سوم  -ملزومات و موانع ساختاري و نهادي 229 
گسترده علوم اجتماعی قرار داشته باشند ،ممکن است ضاروري نباشاد كاه توجاه بسایار آشاکاري باه
روشهاي تدریس یا ارزیابی معطاوف شاود زیارا مشاابه یکدیگرناد؛ اماا اگار دانشاجویان واحادهایی را
بهعنوانمثال یکی از شاخه علوم تجربی و دیگري از شاخه علوم انسانی اخذ كنناد ،روشهااي تادریس،
یادگیري و ارزیابی درواقع بسیار متفااوت خواهناد باود ] .[26ارتقااي مدرساان در زمیناه پشاتیبانی از
طراحی واحدهاي درسی نیز در آموزش میانرشتهاي تأثیرگذار است ].[7
از دیگر زمینههاي صحیح سازمانی حمایتكننده از آموزش میاانرشاتهاي ،طراحای برناماه درسای
میانرشتهاي است.
مرجع ] [2برنامه درسی میانرشتهاي را در سه گروه قرار مایدهناد .برناماه درسای میاانرشاتهاي
مسئله محور كه به نیازهاي اجتماعی كشور میپردازد ،مانند مدیریت امور فرهنگی كه مبنااي تأسایس
آن بررسی و حل مسائل تربیتی ایران است ،برنامه درسی دانشمحور كه با مسائل معرفتی ساروكار دارد
و به مسائل آموزشی و تربیتی در ابعاد جهانی میپردازد مانند مشاوره و برنامه درسی دانش-دین محاور
كه تركیب دانش و دین را دنبال میكند مانند علوم قرآن و حدیث .باا توجاه باه ایان تقسایم برناماهي
درسی آموزشی علوم مبتنی بر رویکرد میانرشتهاي در گروه برنامه میاانرشاتهاي داناش -محاور قارار
میگیرد .اگرچه نورآبادي و همکاران طراحی برنامههاي درسی هر سه گروه میانرشتهاي در حال حاضر
را داراي وضعیت خاكستري میبینند؛ زیرا در آنها چنانكه الزم است واقعیتها و نیازهاي واقعی كشور
در نظر گرفته نشده است .آنها معتقدند كه در مرحلهي طراحی برنامههاي درسی میانرشتهاي ،ضامن
بهرهمندي و نه صرفاً گرتهبرداري صرف از برنامههاي مشابه در كشورهاي پیشرو ،با عنایت به اقتضاائات
و مسائل واقعی كشور خودمان و نیز زنجیره افقی و عماودي مفااهیم موردنیااز ،فعالیات تادوین برناماه
درسی انجام گیرد .تنوع دروس را محیطی تعیین میكند كه برنامهها در آن استقرار مییابند .با در نظار
گرفتن تجارب كشورهاي پیشرو كه این نکته بیشتر در مورد برناماههااي درسای میاانرشاتهاي گاروه
دانشمحور مطرح است .در مرحلهي طراحی ،عالوه بر توجه به مسائل فوق ،توجه باه تادوین دورههااي
بازآموزي مناسب ،سه نوع میانرشتهاي اجتنابناپذیر است؛ اما در عملکرد ساه دهاه گذشاتهاي وزارت
علوم به آن تاوجهی نشاده اسات؛ بناابراین در مرحلاهي طراحای و هادفگاذاري ،توجاه باه تخصاص
میانرشتهاي اساتید و تقویت این مهارت با برگزاري دورههااي باازآموزي و تادارک امکاناات موردنیااز،
مانند دسترسی به پایگاههاي اطالعاتی و درنتیجه كتابها و مقاالت میانرشتهاي از سراسر دنیا ،فاراهم
نمودن تجهیزات و امکانات آموزشی موردنیاز ،جهیز كتابخانهها و دسترسی باه مجاالت میاانرشاتهاي،
رعایت زنجیرهي افقی و عمودي مفاهیم و ایجاد پیوندهاي مناساب افقای و عماودي در ساازماندهای،
ارتباط دروس میانرشتهاي و همکاري بین میان رشاتههاا ،بهارهمنادي از روشهااي تادریس ناوین و
ابزارهاي كمكآموزشی مناسب آنها و متناسبسازي روش ارزشیابی و بهرهمندي از تفحص ،اكتشااف و
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خالقیت ،شناخت دقیق موضوع و گنجاندن تمامی مؤلفهها در كناار هام ،باازنگري برناماههااي درسای
طراحی و اجراشده بهصورت مکرر با همکاري و همفکري اسااتید و متخصصاان ،از دیگار شااخصهاایی
است كه در طراحی و اجراي برنامههاي درسی میانرشتهاي الزم و ضروري است.
مرجع ] [25به مهمترین عواملی كه براي موفقیت رویکردهاي میانرشتهاي ضروري هستند پرداخته
است .او این عوامل را شاخصهاي حداقلی سازمانی میداند .شااخصهااي كاه برمایشامرد عباارت از:
كاركنان و هیئتعلمی اختصاصی و تماموقت كاافی ،حاس جمعای و تجاارب مشاترک ،شاامل ساازي
بهترین فعالیتها و لحاظ كردن ادبیات مربوط ،منابع مالی كافی و كنترل بر بودجه ،معیارهاي سانجش
و ارزشیابی مناسب ،ارتباط مناسب و نزدیك با سایر واحدها و مجامع بیرونای ،رهباران قاوي و مجارب،
برنامه توسعه حرفهاي اعضاي هیئتعلمی ،توجه فراكنشی به فرایندهاي تلفیقی و همیارانه ،تجهیازات و
فضاي مشترک كافی ،دسترسی برابر به مشوقها و نظام پاداش سازمانی.
مرجع ] [6برخی از مهمترین سازوكارها براي توساعهي اعضااي هیئاتعلمای باراي انجاام فعالیات
میانرشتهاي بهصورت زیر بیان نموده است:
 -1برگزاري كارگاهها و سمینارهایی در زمینه مطالعات میانرشتهاي و پژوهش آنكه شاامل تلفیاق
و مشاركت باشند؛ -2برگزاري دورهها یا درسهاي خارد و جلساات آموزشای در حاوزههااي محتاوایی
جدید ،ابزارسازيها و مجموعه مهارتهاي جدید؛ -3برگزاري جلسات هماندیشی و برناماهاي همااهنگی
شده جهت دعوت از مدرسان خارجی و سخنرانی ایشان؛  -4برگزاري برنامههاي نیم روزي یا تمامروزي
جهت بررسی پروژهها و برنامهها؛  -5برگزاري همایشهایی در سطح دانشگاه و بحث راجع به وقایعی كه
در سایر دانشگاهها در حاال رخ دادن اسات؛  -6ایجااد باناك مناابع باا همااهنگی مجموعاه نظاارتی و
وبسایت مركزي؛  -8شركت در فعالیتهاي تدریس تیمی؛  -9فرصتهاي مطالعاتی و فرصتهایی كاه
در طول تابستان براي افراد پیشبینیشده است؛ -10مرخصی و مأموریت تحصیلی به افراد جهت اداماه
تحصیل و تدوین برنامههاي آموزشی؛ -11فراهمسازي فرصت مسافرت براي شركت افراد در كنفرانسها
و بازدید از سایر برنامهها ،مراكز ،گروههاي آموزشی و پروژهها؛  -12حمایت مالی از طریق پژوهاناههااي
داخلی و سرمایهگذاري در برنامهریزي درسی و برنامهریزي پژوهشی ،كارورزي و دساتیاري؛  -13انجاام
مشاوره و سایر فعالیتها با مشاوران خارجی؛  -14درگیر شادن در كاار از طریاق مشااركت در فعالیات
میانرشتهاي ،ازجمله تدریس گروهی و پژوهش مشاركتی؛  -15گردهماییهاي اجتماعی و فرصتهاایی
براي تعامالت غیررسمی؛  -16در نظر گرفتن فضاها و مکانهاي مشترک.
از طرف دیگر باید در نظر گرفت كه فعالیت میاانرشاتهاي در فضااي ساازمان و تفکار شاکلهااي
رشتهاي كه بر دانشگاه مدرن حکمفرما شده است صورت میگیرد ] .[6مرجع ] [22معتقد است ،چناین
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فعالیتی فاقد استقالل عمل ،ثبات و قطعیتی است كه بهواسطه جایگاه سلسله مراتبی رشتههااي علمای
به آنها دادهشده است.
مرجع ] [19چنین بیان میدارد كه پژوهش میانرشتهاي براي تسهیل و پیشرفت در اوضااعواحاوال
بشر یك فعالیت بسیار ضروري و پیشگامانِ است .مرجع ] [18كه عهادهدار ریاسات دانشاگاه میشایگان
بوده ،سند بنیاد ملی علوم را چنین تعبیر میكند كه داشتن یك دستور كاار پژوهشای و آموزشای كاه
اساساً میانرشتهاي و متنوع باشد ،براي اكثر برنامههاي بنیاد ملی علوم ضروري است و این پژوهشها و
آموزشها در درازمدت براي حیات و بقاي كشورها حائز اهمیت اساسی است.
درمجموع میتوان گفت كه فعالیتهاي میانرشتهاي نیازمند بسترسازي سازمانی ویژه خود اسات و
قطعاً با دانشگاههایی كه داراي كاركردهاي سنتی مبتنی بر دانشگاههااي قادیم كپای شاده از غارب در
تضاد است؛ بنابراین براي استقبال از میانرشتهاي هاا ابتادا بایاد كااركرد دانشاگاههاا عاوض شاود تاا
بسترسازي براي ورود میانرشتهايها ایجاد شود.
 -3نتیجهگیری
دانشگاهها با توجه به كاركردي كه دارند ساختارهاي سازمانی خود را تشاکیل مایدهناد .ازآنجاكاه
امروزه نقش دانشگاهها نسبت به گذشته داراي تحوالت زیادي شده است و رویکرد میانرشتهاي داشتن
و بهتبع آن اثرگذاري دانشگاهها در كارآفرینی و تربیت نیروي انسانی ماؤثر در جامعاه نیازمناد سااختار
سازمانی ماؤثر و متفااوت باا كاركردهااي سانتی دانشاگاههاا اسات و قطعااً باراي ورود باه بساترهاي
میانرشته اي ساختار سازمانی مناسب با آن ضروري است .ادبیات پژوهشی میانرشتهاي نشان میدهاد
كه این ساختار سازمانی ویژه خود است و با ساختارهاي گذشته دانشگاهی متفاوت است .نتایج پاژوهش
حاضر نشان داد كه بهطوركلی عوامل مدیریتی چه خرد و چه كالن ،فرهنگی ،فردي كه سابب متحاول
ساختن برنامههاي دانشگاهی هم در برنامه درسی و هم برنامه آموزشی میشود .توسعهي میانرشاتهاي
مستلزم یكچشم انداز انعطافپذیر اصالحات ساختاري ،تغییر رفتار و هنجارهاي سازمانی اسات .بادون
رویکرد سیستمی ،بحثهایی كه براي تغییر انجام میشوند ضعیف هستند ،طرحها فهمیده نمایشاوند،
فعالیتها و عالیق جاري بهدرستی شناخته نمیشوند ،منابع موجود براي تأثیرگاذاري مطلاوب باه كاار
گرفته نمیشوند ،بهترین اقدامات در نظر گرفته نمیشوند ،منابع كوچك و بزرگ كنار زده نمایشاوند و
پیامدها به تالشهاي حاشیهاي كه تاداوم ناپذیرناد محادود مایشاوند .البتاه الگوهاا و چاارچوبهااي
ساختاري و سازمانی میانرشته اي از اصول و موازین گفتمان میانرشتهاي پیروي میكنند و بنابراین در
موقعیتهاي مختلف میتوان از ساختارها و شبکههاي مختلف منحصر به موقعیت استفاده نمود.
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موانع اقتصادی توسعه میانرشتهای ها در حوزه علوم پایه :یک مطالعه کیفی
اعظم معتمدی
دانشجوي دكتري برنامهریزي درسی دانشگاه شهید بهشتی تهران
Azammotamedi91@yahoo.com

چکیده
هدف این پژوهش دست یافتن باه مواناع اقتصاادي توساعه میاانرشاتهاي هاا در حاوزه علاوم در
دانشگاههاي جامع تهران است .روش پژوهش از نوع كیفی و گردآوري یافتهها از طریق مصاحبه باز بود.
جامعه موردمطالعه اساتید حوزه علوم پایه و افرادي بودند كاه در زمیناه آماوزش میاانرشاتهاي علاوم
صاحبنظر بودند .روش نمونه گیري در این پژوهش تركیبای از نموناهگیاري هدفمناد باود .در تحلیال
یافتهها از تحلیل محتوا و احصاء مضامین در سه مرحله ي كدگذاري باز ،محوري و انتخابی استفاده شد.
بر اساس یافته هاي اكتشافی موانع اقتصادي با مقوالت عمده چون صانعت ناا پویاا باا مفااهیمی چاون
صنعت وابسته ،صنعت دیرپا ،فاسد بودن صنعت و ناكارآمدي پژوهش براي صنعت؛ و مقوله غیبت دانش
اقتصادي در اداره امور كشور با مفاهیمی مانند حضور كمرنگ بخش خصوصی در اقتصااد ،كوتااه باردي
نگاه به صنعت و سیاست اقتصادي معیوب شناخته شدند .باه نظار مایرساد كاه توساعه شاركتهااي
دانشبنیان و پارکهاي علم و فناوري و برنامهریزي در مراكز رشد براي بارونرفات از ایان مواناع ماؤثر
باشد.
کلیدواژهها
موانع ،اقتصادي ،علوم پایه ،میانرشتهاي ،صنعت ناپویا ،غیبت دانش اقتصادي.

بخش سوم  -ملزومات و موانع ساختاري و نهادي 235 
 -1مقدمه
رشد و توسعه اقتصادي ،بهعنوان یکی از مهمترین اهداف سیاستگذاران در تماام جواماع محساوب
شده و پیوسته تالش میشود تا عوامل مؤثر بر رشد و توسعه و راههاي دفع موانع آنها شناسایی گاردد.
اما در دوران معاصر ،رشد اقتصادي نه در برخورداري از منابع مالی فراوان یاا مناابع طبیعای خادادادي،
بلکه در گرو داشتن دانشی روزآمد و افکاري پویا است .در كشورهاي درحالتوسعه ،راهبردهاي متفاوتی
را براي دستیابی به توسعه ملی پیشنهاد میكنند .ولی آنچه مسلم است در تمامی این راهبردها ،علام و
تکنولوژي محور اصلی توسعه به شمار میآیند .بنابراین ضرورت تعامل دانشاگاه و صانعت باا توجاه باه
پیشرفتهاي سریع علم و تکنولوژي امري روشن و بدیهی است چراكه صاادرههااي دانشاگاه یاا هماان
نیروي انسانی متخصص و ماهر در زمیناههااي گونااگون و هامچناین اختاراع و اكتشااف و ناوآوري و
گسترش دامنه علم و دانش با بخش بسایار مهمای از واردههااي بخاش صانعت اسات .ازایانرو ایجااد
هماهنگی و ارتباط مؤثر بین این بخش داراي اهمیت به سزایی در توسعه ملی است].[4
در كشورهاي توسعهیافته ،ارتباط مستمر و پویاي صنعت و دانشگاه سیکل مثبتی را به وجود آوردهاناد
كه بهوسیله آن هر دو نهاد به رشد و توسعه دست مییابند .اما در كشورهاي توسعهنیافته همراه باا رشاد و
توسعه شهرها و وجود نیازمنديهاي تازه براي انسان ،ضرورت ایجاد مشاغل تاازهاي را باه وجاود مایآورد
[ .]2دانشگاه كه بهعنوان یكنهاد یادگیري برتر ،متنوع و وسایع كاه باهمنظاور آماوزش زنادگی ،حرفاه و
اعطاي درجات ایجادشده است باید نیروي انسانی ماهر و متخصص را ایجاد كند تا وارد بازار كارشده تا هام
فرایند تقسیمكار در جامعه شدت یابد و هم نیازمنديهاي رفع و وابستگی به جوامع خارجی كم شود .ولای
ارتباط بین صنعت و دانشگاه در كشورهاي توسعهنیافته وجود ندارد و دانشگاه بهطور عمده به انتقال دانش
میپردازد و صنعت كه توانایی تولید محصوالت موردنیاز به مقدار كافی را دارد ،كار خود را انجام مایدهاد.
در این كشورها ایجاد ارتباط بین این دو نهاد سخت و پیچیدهتر است زیرا دولات باراي سارپا نگاهداشاتن
صنایع مجبور به دادن یارانه است و از طرف دیگر دانشگاهها نمایتوانناد كارشناساان موردنیااز صانعت را
تربیت كنند .چنین كشورهایی در تجارت جهانی بسیار آسیبپذیر و شکننده خواهناد باود [ .]7یکای نیاز
بهعنوان یك كشور درحالتوسعه در این زمینه با موانع زیادي روبرو است.
عدم ارتباط میان سیاستهاي راهبردي بخش صنعت باسیاستهاي تحقیقات دانشگاهی ،كمتوجهی
مراكز صنعتی به بهرهبرداري از نتاایج تحقیقاات دانشاگاهی ،عادم ثباات مادیریت در مراكاز صانعتی،
نامناسب بودن سیاستهاي كالن پژوهشی كشور ،شناخت ناكافی مراكز تحقیقات دانشگاهی از مسائل و
مشکالت مراكز تحقیقات دانشگاهی با صنایع و باالخره عدم اعتماد مراكاز صانعتی باه كااربردي باودن
تحقیقات دانشگاهی از مهمترین موانع توسعه روابط صانعت و دانشاگاه در ایاران هساتند [ .]6از دیگار
مشکالت و محدودیتهاي ایجاد و ارتقاي ارتباط بین دانشگاه و صنعت آموزش محور بودن دانشاگاههاا،
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منظور نکردن فعالیتهاي صنعتی در ارتقاي اعضاي هیئاتعلمای ،نباود محتاواي كیفای و مفیاد دوره
كارآموزي ،ارتباط ضعیف میان برنامههاي درسی و نیازهاي صنعت ،عدم توجه به بهسازي نیروي انسانی
و گرایش نداشتن صنعت به سرمایهگذاري در تحقیق و توسعه را نام برد [ .]1از عواملی كه باعث ایجااد
فاصله بین دانشگاه .و بازار كار است میتوان به عدم تناسب بین ظرفیت پذیرش دانشجو و نیازهاي آتای
بازار كار ،عدم تناسب محتواي آموزشی با مهارتهاي شغلی اشاره كرد .عواملی نیز بهصورت غیرمستقیم
تأثیرگذارند :مشخص نبودن و رواج نیافتن فرهنگ كاریابی ،داشتن معیارهاي باال باراي انتخااب شاغل،
قطع شدن رابطه فارغالتحصیالن با دانشگاه و دسترسی نداشتن فعاالن اقتصادي به آنها جهات تاأمین
نیروي انسانی ،جذب انبوه دانشجو در دانشگاه ،زیادشدن متقاضیان مشااغل [ .]13همچناین مایتاوان
ضعف نظام سیستماتیك آموزش عالی و صنعت و نوآوري را جزء موانع ارتباط ماؤثر دانشاگاه و صانعت
برشمرد .به این معنا كه یك دیدگاه سیستمی بهمثابه دیدگاهی كل گرا ،سازمانها را تركیبی از عناصار
فنی ،انسانی و بیولوژیکی كه یك كل را به وجود آوردهاند ،تلقی میكنند .در قالب این نگرش هر یاك از
ا جزاء و عناصر متشکله سازمان در ارتباط با وظیفه و نقش خود در كلیات ساازمان ماورد ارزیاابی قارار
میگیرند .در شرایطی كه آموزش عالی و صنعت و نوآوري را دو جزء مجازا در نظار بگیاریم ،نمایتاوان
انتظار داشت تا یك دیدگاه سیستماتیك ایجاد شود .بنابراین گام اول ایجااد چناین دیادگاهی ،مطالعاه
این دو بخش بهعنوان دوروي یك سکه است .در گام بعد تدوین برنامههاي سیستمی میتواناد در حال
بسیاري از موانع و كاستی یاريدهنده باشاد .از طارف دیگار كااربردي نباودن داناشآموختاه شاده در
مؤسسات آموزش عالی و عدم استفاده از نتایج پژوهشها در صنعت مایتاوان در ایان ماورد تأثیرگاذار
باشد [ .]11از طرف دیگر پررنگ بودن نقش اجرایی دولت بهجاي تولیت همهجانباه و كامرناگ باودن
نقش برنامهریز دراینارتباط ،نیاز صنعت به پژوهش میانرشتهاي درحالیكه دانشگاهها در زمینه تربیات
نیرویی كه در این زمینه متخصص باشند ضعف جدي دارند نیاز در نباود تعامال كاافی باین صانعت و
دانشگاه اثرگذار باشد [ .]10در این میان میتوان به ضعف در توسعه توانمنديهاي سرمایههاي انساانی
و آشنا به نیازهاي جامعه و صنعت اعم از دانشجو و شاغل ،فقدان جو رقابتی میان دانشگاههاا باهمنظاور
توسعه تعامالت با بخش صانعت و باالعکس ،نباود باناك جاامع اطالعااتی در ارتبااط باا ظرفیاتهاا و
توانمنديهاي دانشگاه و صنعت و بهروزرسانی مستمر آن ،نقش كمرناگ اساتادان دانشاگاه در مراكاز و
كمیتههاي تحقیق و توسعه بخش صنعت نیز اشاره نمود [.]8
در این پژوهش از طریق رویکرد كیفی و با استفاده از روش مصاحبه باز و سپس تحلیال مضامون،
مضامین موانع ارتباط صنعت و دانشگاه استخراج گردید .نمونهگیري هدفمند و شامل اساتید علوم پایاه
دانشگاههاي جامع تهران بود و تعداد آن بر اساس رسیدن به اشباع نظري مشخص گردید.
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 -2یافتههای حاصل از پژوهش
امروزه این واقعیت در طیف بسیار گستردهاي پذیرفتهشده است كه دانشگاه نقش حیااتی و كلیادي
در ایجاد تغییرات فنّاورانه جامعه بازي می كند .بخش اعظم و ملماوس ایان نقاش را بایاد در همکااري
مستقیم و غیرمستقیم آن ها در گسترش مرزهاي دانش از طریق باازنگري ماداوم دساتاوردهاي فنای و
علمی دانست [ .]6در غالب كشورهاي پیشرفته و درحالتوساعه ،حال مساائل و رفاع نیازهااي اهاداف
توسعه ملی را دانشگاه و دانشگاهیان تحقق بخشیدهاند .البته ،حصول این مقصود در سایه اصالح بنیادي
دانشگاه و هماهنگ نمودن فعالیتهااي آن باا حركات باهساوي داناش ،داشاتن نیاروي انساانی آشانا
بهكاررفته علمی پیچیده و فنّاوري پیشرفته میسر است [ .]15بهترین عامل در توسعه داناش و فنّااوري
تربیت پژوهشگر و دانشمند است كه قطعاً بدون تخصیص اعتبارات مالی بهسادگی میسر نیست .مقایسه
تعداد پژوهشگران و دانشمندان در كشورهاي پیشرفته و درحالتوسعه ،اهمیت این امر را نشان میدهاد
[ .]3همچنین مرجع [ ]12عالوه بر تعداد دانشامندان و پژوهشاگران ،عوامال متعادد دیگاري را باراي
سنجش كمی و كیفی سطح علوم در یك كشور برمیشمارد كه یکی از آنهاا تعاداد صانایع درگیار در
استفاده از علم است .تجربههاي كشورهاي پیشرفته نیز نشان مایدهاد كاه عاالوه بار ایانكاه بودجاه
تحقیقات در این كشورها باال است و در بسیاري از پروژههاي بزرگ خود در هزینههاي ماالی از صانعت
كمك میگیرند .در ایران صنعت متکی به واردات است .صنایع بزرگ مانند صنایع دارویای ،شایمیایی و
 ...همه وابسته به واردات است .بهطوريكه اگار از ورود واردات باه ایان كشاور جلاوگیري شاود ،هایچ
كارخانهاي قادر به ادامه فعالیت نخواهد باود .اگرچاه واردات در هماهي كشاورها باهعناوان یاك اصال
اقتصادي وجود دارد ولی اقتصاد صرفاً متکی به واردات در چهارچوب اقتصادي یاك سیاسات اقتصاادي
غلط است.
بهزعم یکی از صاحب نظران داراي تجربه تحصیل در خارج از كشور «در بسیاري از كشاورها بخاش
زیادي از تحقیقات پرهزینه میانرشتهاي را صنایع تقبل میكنند چراكه در این كشاورها باه دلیال جاو
حاكم بر سیاست اقتصادي ،صنایع در محیط رقابتی قرار میگیرند و براي جذب ایدههاي برتر به سامت
دانشگاهها رفته و خواهان ایده از آنها هستند و در این راستا هزینههاي پژوهشی را هم تقبل میكنناد.
بهعنوانمثال در آمریکا به دلیل قوانین حاكم از طرف دولتمردان ،سرمایهگذاران خصوصی ،پول خاود را
در بانكها نمیگذارند چون اگر این پول در بانك بماند از مقدار آن كم میشود بناابراین ناچاار هساتند
آن را براي چیزي سرمایهگذاري كند .بنابراین آنها در آزمایشگاههاي دانشگاه براي گرفتن ایدههاي ناو
حاضر میشوند .این تبادل و تعامل سود دوطرفه دارد .دانشاگاه در فرایناد اجاراي پاژوهش ساهمش را
میگیرد و صنعت هم سهمش را میبرد» .از نگاه صاحبنظري دیگار «در حاال حاضار میازان حمایات
بخش خصوصی در تحقیقات كم است و یکی از علتهایش این است كاه صانایعی كاه در ایاران اسات
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دانش وارداتی دارد و بنابراین به دانش ما نیاز ندارند .چون آنها این دانش را از ماا نگرفتاهاناد بناابراین
هیچوقت به ما اعتماد نمیكنند» .از نگاه یکی از اساتید صنعتگر «نظام تولید در این كشور بههیچوجاه
موردتوجه مسئوالن قرار نگرفته است؛ و همهاش حرف است .مقصر صنعت نیست ،اگر بخواهد پاروژهاي
را انجام دهد باید هزینهي هنگفتی را تقبل كند ،درصورتیكه در كشاورهاي دیگار صانعتگار حمایات
میشود .اگر صنعت و معدن ما به دلیل وجود تحریمها و عدم نقادینگی دچاار ضاعف شاده اسات بایاد
كمك كنیم كه این صنعت از زمین بلند شود و بتواند نیروي كار بگیرد.درصورتیكاه در شارایط كناونی
كارخانهها نیروهایشان را تعدیل میكنند .صنعتگر باید پاساخگوي بیماه ،مالیاات و اداره كاار باشاد و
همهي آن ها هم به سهم خودشاان خواهناد رساید ولای مان صانعتگار را چنانچاه ورشکسات شاوم
ممنوعالخروج خواهند كرد .حمایت دولت در كشورهاي دیگر باهگوناهاي اسات كاه ماثالً اگار شاركتی
بخواهد درزمینه تولید سیبزمینیكار كند اولین كاري كه بانك انجام مایدهاد ایان اسات كاه شامارا
دعوت می كند و از شما پروپوزال و بیزینس پلن میخواهد كه شما در آن شرح تولید و چگونگی كاار را
در آن توضیح میدهید .سریع به شما وام خواهند داد .وامهایی كه اینجا به صنعتگر اختصاص مییاباد
با بهرهي زیاد است .آنجا به شما پیشنهاد زمین براي انجام فعالیت میدهند و كاارت اعتبااري باه شاما
اختصاص مییابد و همه جور حمایتی میشوید تا موفق شوید .در اینجا اولین كاري كه انجام مایدهناد
صنعتگر را جریمه میكنند و تهدید هم میشود كه اگر جریمههاا را نادهی فاالن مایكنایم و بهماان
میكنیم .بهنوعی قانون در اینجا در جهت حمایت از صنعتگر نیست و مدام مچگیري از او میشاود .در
این كشور همهچیز را مرتبط به سیاست میكنند».
از دیدگاه یکی از اساتید اقتصاد و فعاالن سیاسی كشاوري «یکای از بازرگتارین مشاکالت كشاور
كمبود شركتهاي خصوصی است حتی شركتهاي بزرگ ما هم دولتی است .وقتای دولات باه دالیلای
دچار كمبود مالی می شود كامالً با بحران مواجه میشویم .بنابراین خصوصیسازي باید مدنظر دولاتهاا
قرار گیرد؛ و همچنین صنایع وابسته به سوبسید نفت ما هم كمتر شود ...البته واردات و مونتاژ در صنایع
همهي كشورها اتفاق میافتد ولی اینكه چرا اقتصاد در كشور ما كامالً متکی به واردات اسات باه دلیال
این است كه سود دولت از واردات است و وجود این منافع و مافیا در سیستم اقتصادي سابب مایشاود
كه صنعت رشد الزمه را نداشته باشد .اقتصاد دیکته شده در ایران چه از قبل از انقالب و چاه در بعاد از
انقالب هیچگاه بر اساس چهارچوبهاي درست اقتصادي نبوده است .متکی بودن صرف اقتصاد به نفات
و پول بادآورده همواره سبب شده است كه هر مادیر و مسائولی كاه روي كارآمادِ باراي ایانكاه چناد
صباحی را بهراحتی بگذراند و برایش مخاطراتی ایجاد نشود این روند را ادامه داده بهطوريكه هایچگااه
براي اقتصاد كشور هیچ برنامهي بلندمدتی وجود نداشته است .دولت ما همواره مسئول همهچیز باوده و
بخش خصوصی در این كشور هیچگاه رشد نکرده است .البته بزرگ شدن دولت سیاسی هم است وقتای
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پول شمارا دولت میدهد بهتر میتواند به شما امرونهی كند و شمارا تحت سیطره خود قرار دهد و ایان
شکل اداره كردن كشور بهصورت یتیمخانهاي و نداشتن برنامه كالن در اقتصااد از جاناب دولات و جادا
چرخیدن سیستمهاي اجتماعی ،اقتصادي ،فرهنگی بهصورت جداگانه و نبود نگارش سیساتمی در ایان
زمینه باعث فلج بودن صنعت شده است».
با توجه به مدلهاي مطرحشده در رابطه با ارتباط صنعت و دولت و دانشگاه مرجع [ ]14درمجماوع
می توان گفت كه به نظر میرسد كه بهترین رابطهاي كه در حال حاضر براي این ارتباط میتوان متصور
شد مدل سوسیالیستی این رابطه مطابق با شکل ( )1است .درحالیكه امروز بهترین رابطهاي كاه باراي
این ارتباط براي نسل سوم و چهارم دانشگاهها توصیه میكنند رابطهي مدل ( )3مرجع [ ]15اسات .باه
باور مرجع [« ]9نیازهاي متقابل دوسویه» به دلیل دولتی بودن هر دو نهاد دانشاگاه و صانعت و تاأمین
مالی آنها از دالرهاي نفتی شکل نگرفته است .وجود و تداوم هر دو نهاد یا حذف و تغییر آنها باه اراده
دولت بستگی دارد نه خواست مستقل آنها .در چنین وضعیتی آنها فقط كاركردهاي حاداقلی خاود را
به نمایش میگذارند و تالشی براي به حداكثر رساندن تواناییها و ظرفیتهاي خود انجام نمیدهند.
از دیدگاه یکی از اساتید علوم پایاه فعاال درزمیناه پاروژههااي میاانرشاتهاي در خاارج از كشاور
«وظیفه ي دانشگاه این است كه براي صنعت نگاه بلند بردتري داشته باشد و صنعت هم باید بلند بردتار
برنامهریزي كند .این نگاه نگاهی است كه هیچوقت در ایران حاكم نباوده اسات .صانعت در ایاران روي
محصول مرده سرمایهگذاري میكند .سرمایه در ایران حال نگر اسات و بار روي آیناده سارمایهگاذاري
نمیكند .بیشتر وقتها هم دلیلش این اسات كاه مادیریت در ایان كشاور مادیریت بلندمادت نیسات.
مشکالتی كه در كشور نیازمند برناماهریازي بلندمادت هساتند هماه متوقاف مایشاوند و باه نتیجاه
نمیرسند» .درمجموع می توان گفت صنعت به دلیل متکای باودن باه واردات صارف باه دنباال داناش
دانشگاهی نیست و به بیانی به آن نیاز ندارد از نگاهی دیگر دانش تولیدشده متناسب با نیازهاي جامعاه
و یا صنعت نیست .برخی كه صرفاً دانش نظري است و برخی تکرار دانش تولیدشده است؛ و برخای هام
اصالً نمی توان عنوان تولید دانش بر آن نهاد .در این راستا صنعت و دانشگاه نیاز به ساازمانی دارناد كاه
نیاز صنعت و توانایی دانشگاه را شناخته و آنها را به هم مرتبط سازد .این نکته را هم باید افزود كاه در
حال حاضر درصد پایینی از پروژهها در تعامل با صنعت مطرح مایشاود .یکای از عوامال باهروز نباودن
صنایع كشور و عدم اطالع صنعت از پژوهشهاي دانشگاهی است؛ یعنی به سراغ فنّااوريهااي جدیاد و
بازار جدید نمیروند .چنانچه آنها بهروز باشند ناچار نیاز به دانش روز خواهند داشت و این خودبهخاود
آنها را به دانشگاه یا سایر تولیدكنندگان علمی پیوند میدهد .البته ضعف علمی دانشگاهها هام در ایان
قضیه بیارتباط نیست .همچنین دولتی بودن صنایع كشور نیز مزید بهاینعلت است .به دلیل پشاتیبانی
قوي مالی دولت و عدم رقابت بین صنایع ،بخش تحقیق و توسعه بسیار ضعیف نگهداشته شده كه دلیال
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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
مدیرانی شایسته و بدون توسل به انتصابات فرمایشی در پستهااي تصامیمگیاري كاالن حضورداشاته
باشند.

شکل  1مدلهاي ارتباط دولت و دانشگاه و صنعت :مرجع []14

به نظر میرسد كه در حال حاضر یکی از برنامههایی اساسی و مهم كه میتواند در این زمینه وجاود
داشته باشد وجود رابطهایی است كه ازیكطرف میتوانند تواناییهاي علمی گروههاي علمی را ارزیاابی
كنند و از سوي دیگر اطالعات مربوط به نیازهاي جامعه و صنعت را میدانناد و در اختیاار دانشاگاهیان
میگذارند .باوجود چنین رابطهایی تعداد پروژههااي علمای دانشاگاهیان باراي حال مشاکالت جامعاه
افزایش می یابد .همچنین تربیت دانشجویانی كه از طرف صنعت وارد دانشگاه شده و آموزش میبینند و
دوباره به صنعت برمیگردند ،نیز میتواند مؤثر باشد .چنین نیروهاي تحصیلكردهاي میتوانناد هماواره
ارتباط بین دانشگاه و صنعت را حفظ كنند .این دانشجویان میتوانند تحت عنوان دانشجویان بورسیهاي
از محل خدمت خود و جذب پژوهش محور وارد دانشگاه شده تا با بازگشت با محل خدمت اولیه بتوانند
ارتباطهاي دوگانه برقرار سازند .درهرصورت براي ورود به اقتصااد داناشبنیاان ،ایجااد محایط مناساب
اقتصادي الزم است .دولت در ایجاد محیط مناسب براي ارتقااء بازارهاا ،تجاارت آزاد ،سارمایهگاذاري و
نظامهاي انگیزشی كارا ،نقش قابلمالحظهاي را ایفا میكند .توانایی یك اقتصاد در بهرهمندي از انتقاال
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دانش در سطح بینالمللی به سطح توساعه سارمایه انساانی و نارخ انباشات آن بساتگی دارد .بناابراین
تشویق سرمایهگذاري و تقویت عواملی نظیر كارایی بازارهاي سرمایه و زیرسااختهاایی كاه بار فرایناد
تولید و اشاعه دانش مؤثر است میتواند در این زمینه اثرگذار باشد .درهرصورت در اقتصاد داناشبنیاان،
ساختارهاي اقتصادي بهطوركلی تغییر میكند و بخشهاي مرتبط با تولید ،توزیع و مصارف اطالعاات و
دانش یعنی تحقیق و توسعه ،آموزش و تولید فناوري اعم از سختافزاري و نرمافزاري اهمیات ماییاباد.
این در حالی است كه بخشهاي مرتبط با تولید ،توزیع و مصارف ماوارد اولیاه و نیاز سارمایه فیزیکای
بهتدریج اهمیت نسبی خود را از دست میدهند.
در اقتصاد دانشبنیان جامعهاي شکلگرفته از افاراد مااهر ،منعطاف و خاالق و داراي فرصاتهااي
آموزشی كیفی باال هستند وجود دارد .جهتگیري بینالمللی اقتصاد و تعامل با اقتصاد جهانی وسایلهاي
براي تولید یا جذب دانش است كه فرایناد تولیاد یاك اقتصااد را متحاول و پویاا ساازد .حجام بااالي
سرمایهگذاري مستقیم خارجی گویاي آن است كه ازنظر بینالمللی ،یك اقتصااد توانساته اسات زمیناه
انتقال دانش را فراهم كند و در مسیر صحیحی پیش برود .با پیشرفت دانش ،اقتصادهاي داناشپایاه باا
شدت بیشتري به تولید ،توزیع و كاربرد دانش وابسته خواهد شد و تولید و اشتغال در صنایع و فنااوري
باال بهسرعت رشد كرده و بخش خدمات متکی به دانش ازجمله بخش آموزش و ارتباطاات حتای داراي
رشد سریعتري خواهند بود .در زمینه نقص سرمایهگذاري بخش خصوصی و ناتوانی ارتباط آن با جامعاه
دانشگاهی شركتهاي دانشبنیان می تواند در این زمینه مؤثر باشد .از دیدگاه معاون علم و فناوري دفتر
ریاست جمهوري هنوز تعداد این شركتها براي جبران نبود یك اقتصاد پویا در بخش خصوصی ناكاافی
است و باید گسترش یابند .مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مجازند با ایجاد شركتهااي داناشبنیاان
كه حاداكثر  %49ساهم آن متعلاق باه دانشاگاه هاا و دیگار واحادهاي دولتای و ماابقی آن متعلاق باه
هیئتعلمی و دانشجویان و سهامداران بخش خصوصی است ،تحقیقات خود را تجاري سازند.
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جدول  1مضامین استخراجشده از موانع اقتصادي آموزش میانرشتهاي علوم

تم فراگیر

نشانگرها

مفاهیم

موانع
اقتصادي

وجود صنعت كامالً وارداتی و مونتاژ و عدم وابستگی دانش آن به
زمینهي بومی

صنعت وابسته

همپا نبودن و بهموازات صنعت جهانی حركت نکردن صنعت و عقب
ماندن از بازار بینالمللی و نبود سفارش تربیت دانشجو در آن زمینه

صنعت دیرپا

وجود رانتهاي موجود در بخش صنایع و مجوزهایی به برخی افراد در
بخش واردات صنعت

فاسد بودن صنعت

باال نبودن سطح آموزش و پژوهش و نبود یك نگاه بلند برد در
دانشگاه براي صنعت

ناكارآمدي پژوهش براي
صنعت

ناچیز بودن سهم بخش خصوصی در اقتصاد كشور

حضور كمرنگ بخش
خصوصی در اقتصاد

عدم توجه بهنظام تولید و نگاه بلندمدت و حمایت گر و تصمیمات
كالن براي صنعت آینده گر از طرف دولت

كوتاه بردي نگاه به
صنعت

انجام نگرفتن فعالیتهاي دولت بر اساس چهارچوبهاي اقتصادي
و متکی بودن صرف اقتصاد به نفت و وجود منافع حاصل از واردات
براي فعاالن دولتی و مافیا در سیستم اقتصادي

سیاست اقتصادي
معیوب

مقوالت عمده

صنعت
نا پویا

غیبت دانش
اقتصادي در اداره
امور

با توجه به اهداف و مأموریتهاي شركتهایی كه محصوالت دانشبنیان دارند انتظار مایرود انگیازه
خوبی جهت بسترسازي توسعه فعالیتهاي میانرشتهاي فراهم آید ،اما شاید مهمتار از هماه توجاه باه
مفهوم آموزش میانرشتهاي و چگونگی اجراي آن باشد .از دیدگاه یکی از صاحبنظاران «وجاود مراكاز
رشد در دانشگاهها در وضعیت كنونی هنوز نتوانسته نقش مهمی را در این زمینه ایفا نماید .شاید به این
دلیل كه مشکل جاي دیگري است و آن فقدان وجود مراكز استارت آپ است كاه قبال از ایفااي نقاش
مراكز رشد باید ایدههاي خالق در موضوعات مختلف در آن پخته شوند؛ و بعد از پروراندن ایدهها مراكاز
رشد وارد عمل شده و نقش كمككننده داشته باشند» .درهرصورت باید در نظر داشات كاه باراي ورود
جديتر به اقتصاد دانشبنیان باید ویژگیهایی را در نظار داشات كاه از مهامتارین آنهاا خلاق و ورود
ایدههاي جدید است .قطعاً رشد پایههاي دانش در اقتصاد دانشبنیان بستگی به میزان خلاق ایادههااي
جدید در داخل كشور و آزادي ورود ایدههاي جدید از خارج دارد .براي خلق ایدههاي جدیاد در داخال
كشور باید محیط براي انجام فعالیتهاي تحقیقاتی و پژوهشی و تحقیق و توسعه ( )R & Dفراهم شاود
و شرایط قانونی الزم براي حمایت از ایدههاي نو و شناسایی حق مالکیت معنوي مدنظر قارار گیارد .در
چنین شرایطی باید در نظر داشته باشیم كه شرایط ورود بهترین و مستعدترین دانشجویان را در حاوزه
علوم پایه و در چنین عرصههایی ایجاد كنیم و سعی در جذب نخبگانی كه به دالیلی مهاجرت كردهاناد
داشته باشیم.

بخش سوم  -ملزومات و موانع ساختاري و نهادي 243 
 -3نتیجهگیری
با بررسی رابطه دانشگاه و صنعت و نتایج بهدستآمده و موانع حاصلشده از مطالعه در زمیناه عادم
توسعه میانرشتهاي ها در حوزه علوم پایه و نقش صنعت موجود در این زمینه توجه ویژه هم باه حاوزه
صنعت و هام توساعه فعالیاتهااي میاانرشاتهاي در حاوزه علاوم جادي ماینمایاد .تماامی مفااهیم
استخراجشده نشان میدهد كه رفع این موانع نیازمند زمان است تا خألهااي موجاود باا یاك مادیریت
توانمند پر گردد .اما راهکارهایی وجود دارد كه میتوان براي این ضعف ارتباط باین دانشاگاه و صانعت
پیشنهاد داد كه در حال حاضر این طرحها همچون بسیاري از كشورهاي دیگر در ایران نیز اجرا میشود
كه البته نیازمند برنامهریزيها بر اساس شاخصهاي بینالمللای هساتند .از طارف دیگار بایاد در نظار
داشت كه جامعههاي نوین بسته به نیاز خود براي علام برناماهریازي مایكنناد ،ساپس هادفگاذاري
میكنند .این هدفگذاريها گاه در برنامههااي بلندمادت (راهباري) ،گااه در برناماهریازيهااي كوتااه
میانمدت (توسعهاي) و گاه در برنامهریازيهااي كوتااهمادت نمایاان مایشاود كاه بایاد در چاارچوب
سیاستگذاريهاي ملی كشورها موردتوجه قرار گیرد .این وظیفه دولت است كه بسته باه نیااز جامعاه
براي علم و توسعه ملی هدفگذاري داشته باشد .برنامهریزيهاي راهبردي براي حوزه علوم بهویژه علاوم
پایه مبتنی بر رویکرد میانرشتها ي كاه هادف غاایی آن همگرایای علام و فنااوري اسات را در هماین
چارچوب درک كند و این برنامهریزيها در سطح ملی صورت پذیرد .بدیهی است كاه در ساطح خردتار
هم برنامهریزي و هدفگذاري جهت توسعه علمی معنا دارد .سیاستگذاري در بخش دولتای بایاد ایان
موضوع را مدنظر داشته باشد كه علم بهخوديخود هدفی ندارد و همچنین كسانی كه درزمیناه آن كاار
میكنند به دنبال منافع شخصی خود هستند بنابراین بخش دولتی بایاد بپاذیرد كاه ایان مسائولیت را
تقبل كند و سیاستگذاريهاي خود را در جهت حفظ منافع ملی انجاام دهاد و باا اهارمهااي مختلاف
مادي و معنوي فعالیتهاي متخصصان را به این سمت سوق دهد.
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موانع رویکرد میانرشتهای در حوزه علوم پایه در دانشگاههای جامع تهران
اعظم معتمدی
دانشجوي دكتري مطالعات برنامه درسی دانشگاه شهید بهشتی تهران
Azammotamedi91@yahoo. com

چکیده
هدف این پژوهش بررسی موانع رویکرد میانرشتهاي در حوزه علوم پایه و مشخص نبودن اولویتها
بر اساس میزان فراوانی آنها در دانشگاههاي جامع تهران است .روش پژوهش از نوع كیفی و گاردآوري
یافتهها از طریق مصاحبه باز بود .جامعه موردمطالعه اساتید حوزه علوم پایه و افرادي بودند كه در زمینه
رویکرد میانرشتهاي علوم صاحبنظر بودند در این پژوهش روش نمونهگیري،هدفمند باود .یافتاههااي
پژوهش نشان داد كه فقر روابط تعاملی،فقر بودجه ،صنعت وابسته ،كوتاه بردي نگاه به صنعت ،بینیاازي
به دانش علمی ،تصمیمگیري كوتاه بارد ،بایانگیزگای دانشجویان،ناشاکیبایی در علام و یکساانساازي
مشوقها ،تفکر بسته علمی و ارزیابی نادرست علمی ،در باالترین فراوانیها قرار دارند .به نظر میرسد كه
غالب این موانع ریشه در ناكاركردي دانشگاهها دارد و براي برونرفت از این موانع الزم است كه سااختار
كاركردي دانشگاهها تغییر یابد.
کلیدواژهها
موانع ،میانرشتهاي ،علوم پایه ،دانشگاه.
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 -1مقدمه
در ادبیات میانرشتهاي از محاسن این رویکرد بسیار گفتهشده است؛ و امروزه رویکرد میانرشتهاي
بهعنوان یك الزام در آموزش عالی در كشورهاي توسعهیافته شناختهشده است .مرجع ] [8شركت در
فعالیت میانرشتهاي در علوم را افزایش عملکرد نوآورانه و خالقانه ،مرجع ] [9عاملی در تحول
فناوريهاي علم-بنیان ،مرجع ] [10كسب دانش و مهارت ضمنی همراه با دانش صریح ،تقویت گسترش
روابط دانشپژوهان با سایر سازمانها و بخشهاي صنعتی و دولتی و خصوصی ،مراجع ][11و ][12
توسعه و پرورش تفکر تحلیلی و بسط ظرفیت بینش انتقادي را از مزایاي میانرشتهاي ها میدانند از
طرف دیگر مرجع ] [13بیان میدارد كه داشتن یك دستور كار پژوهشی و آموزشی كه اساساً
میانرشتهاي و متنوع باشد ،براي اكثر برنامههاي بنیاد ملی علوم ضروري است .بهطوركلی باوجود
مزایاي بسیاري كه براي این رویکرد متصور است اما ادبیات گسترده موجود در این زمینه نشاندهنده
این است كه در پیاده نمودن این رویکرد در نهادي چون دانشگاه چالشهاي بسیار زیادي وجود دارد
كه گاهی این چالشها بسته به شرایط و موقعیتها به موانع تبدیل میشود.
مرجع ] [14حکمفرمایی ساختارهاي رشته محور مجامع سرمایهگذار و اعتبار بخش؛ ساختار
رشتهاي حاكم بر ارزیابی و رویههاي ارزشیابی؛ فقدان انعطافپذیري در سازمان اداري و مدیریتی؛ تأكید
بر تخصص گرایی در آموزش قبل از دانشگاه؛ نبود درسهاي میانرشتهاي در سطح كارشناسی؛ مرجع
] [15موانع مدیریتی ،مالی و فرهنگی؛ مرجع ] [16نبود اصالح ساختارهاي فرهنگی؛ مرجع] [8نقص در
عناصر معرفتشناختی ،اجتماعی-فرهنگی و عملی  -اداري ازجمله موانع میانرشتهاي ها بیان میدارند.
مرجع ] [3محدودیتهاي محیطی؛ محدودیت مرتبط به اشخاص؛ محدودیتهاي خارج از دانشگاه؛
مرجع [ [2فقدان منابع الزم جهت ایجاد سازوكارهاي اجرایی كارآمد؛ عدم توجه به نیازهاي صنعت و
جامعه؛ فقدان اعضاي هیئتعلمی یا كارشناسان مجرب براي تجاريسازي و تجربه كافی جهت اعمال
مدیریت متمركز تحقیق و توسعه؛ عدم تمایل به پذیرش قراردادهاي تحقیقاتی بهواسطه محدودیت
زمانی؛ بوروكراسی و عدم انعطاف سیستم دانشگاه؛ عدم وجود شبکههاي ارتباطی میان سرمایهگذاران و
فعاالن دانشگاهی صنعت؛ مرجع ] [4فقدان یك الگو و تجربه تاریخی؛ فقدان چگونگی اتخاذ راهبردها و
راهکارها؛ كم انگیزه شدن،كمكاري و افت تحصیلی دانشجویان ،در كنار مشکالت موجود بر سر راه
جذب هیئتعلمی و پایین بودن بودجه سرانه تحقیق و پژوهش؛ مرجع ] [5فقدان تعامل میان افراد
فعال در رشتههاي مختلف ،عدم سیاستگذاريهاي كالن علمی ،خألهاي موجود در حوزه فرهنگ
كاري تیمی ،عدم وجود تعامل و زبان مشترک ،یافتن افرادي كه دیدي فراتر از رشتهي خوددارند،
فقدان امکانات و تجهیزات موردنیاز مطالعه و نیروي متخصص ،وجود مرزهاي دپارتمانی ،زمان اندک
براي توسعه روشهاي همکاري و ایجاد اعتماد ،عدم تمایل به ریسكپذیري ،تفاوت در نحوه تفسیر
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دادهها در فرایند تحلیل دادهها ،موانع ترفیع رتبه و انعطافپذیري در روششناسی ،چاپ و انتشار نتایج
پژوهش ،احساس ناامنی رشتهاي را ازجمله موانع میانرشتهايها معرفی كردهاند.
بدیهی است كه موانع پیش روي میانرشتهاي بسیار وابسته به موقعیت است و بنابراین این موانع
بسته به اینكه زمینه مطالعه و حوزه مطالعاتی چیست میتواند متفاوت باشد .در این پژوهش از طریق
رویکرد كیفی و با استفاده از روش مصاحبه باز و سپس تحلیل مضمون ،مضامین موانع رویکرد
میانرشتهاي در حوزه علوم پایه استخراج گردید و فراوانی هر مضمون مشخص گردید .نمونهگیري
هدفمند و شامل اساتید علوم پایه دانشگاهها ي جامع تهران بود و تعداد آن بر اساس رسیدن به اشباع
نظري مشخص گردید.
 -2موانع رویکرد میانرشتهای در حوزه علوم پایه
میانرشتهاي براي هر حیطهي آموزشی نیازمند ساختاري است كه قطعااً باا سااختار رشاته محاور
متفاوت است .در پیاده شدن میانرشتهاي ها در دانشگاههایی كه كامالً رشته محور هستند چالشهااي
زیادي وجود دارد .در بعضی موارد با این مسئله مواجهیم كه آیا آنچه بهعنوان مانع و یا عامل تسهیل گر
یك فرایند ،مطرح میشوند واقعاً یك مانع و یا عامل تسهیل گر است .قطعاً اگر افراد پس از پژوهشهاي
عملی انجامشده به ایان مواناع و عوامال دسات پیادا نماوده و در اختیاار دیگاران قارار دهناد ،بسایار
ارزشمندتر از آن است كه بهطور ذهنی و نظري به بیان موارد پردازند .بااینحاال در اكثار ادبیااتی كاه
راجع به میانرشتهاي وجود دارد ،افراد معموالً ساختارها ،خطمشیها ،و فعالیتهایی را ارائه كردهاند كه
معتقد بودهاند مانع یا تسهیلكننده فعالیت میانرشتهاي هستند و پیشنهادهاي آنها بر اساس داناش و
تجربه شخصی بوده است ،نه مطالعه سیستماتیك .این موضوع بهویژه در ایران پررنگتار اسات .در ایان
پژوهش از طریق رویکرد كیفی و با استفاده از روش مصاحبه باز و سپس تحلیل مضمون ،مضامین موانع
رویکرد میانرشته اي در حوزه علاوم پایاه اساتخراج گردیاد و فراوانای هار مضامون مشاخص گردیاد.
نمونهگیري هدفمند و شامل اساتید علوم پایه دانشگاههاي جامع تهران بود و تعداد آن بر اساس رسیدن
به اشباع نظري مشخص گردید.
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جدول  1تعداد تکرار مفاهیم موانع در مصاحبهها

4
5

نقش فانتزي پژوهش

6

بیهدفی پژوهش

4

نبود حقوق مالکی براي پژوهشگر

8

نبود اصالح ساختار در مقطع كارشناسی

6

برنامه درسی ناكارآمد تحصیالت تکمیلی

4

نبود تعامل دپارتمانی

14

صنعت وابسته

8

صنعت دیرپا

4

فاسد بودن صنعت

3

ناكارآمدي پژوهش براي صنعت

6

حضور كمرنگ بخش خصوصی در اقتصاد

12

كوتاه بردي نگاه به صنعت

6

سیاست اقتصادي
معیوب

11

تصمیمگیريهاي كوتاه برد

7

ناهماهنگی اصالح ساختار

4

مدیریت وقفهاي

7

فقدان شایستگی در مدیریت

9

مدیریت انتصابی

7

نبود برنامه در ساختار

8

نظاماند نبودن جذب دانشجو

5

تلف شدن پژوهانهها

7

ساختار جزیرهاي نظام آموزشی

6

ساختار متکی به فرد

10

یکسانسازي مشوقها

9

ارزیابی نادرست علمی

5

یکسانسازي آییننامهاي

7

نبود رقابت

9

ساختار بوروكراتیك

6

نبود استقالل در جامعه علمی

موانع آییننامهاي

5

انزواي خارجی علمی
نبود حمایت الزم در تعامالت

موانع برنامهریزي

4

انزواي داخلی علمی

موانع مدیریتی

11

بینیازي از دانش علمی

موانع اقتصادي

6

فقر ابزاري

موانع آموزشی

15

فقر بودجه

موانع پژوهشی

تعداد تکرار

مفاهیم

تم فراگیر

5

بیتحركی سازمانی

6

رخوت در محیط علمی

9

تفکر بسته علمی

3

محیط غیر محرک

18

فقر روابط تعاملی

10

ناشکیبایی در علم

11

بیانگیزگی دانشجویان

3

بیانگیزگی اساتید

موانع توسعه فردي-اجتماعی
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با توجه به جدول ( )1و از میزان دفعات تکرار مفاهیم میتوان گفت كه به ترتیب فقر روابط تعااملی
( 18نفر) رتبه اول؛ فقر بودجه ( 15نفر) رتبه دوم؛ صنعت وابسته ( 14نفر) رتبه سوم؛ كوتاه بردي نگااه
به صنعت ( 12نفر) رتبه چهارم؛ بینیاازي باه داناش علمای ،تصامیمگیاري كوتااه بارد ،بایانگیزگای
دانشجویان ( 11نفر) در رتبه پنجم؛ ناشکیبایی در علم و یکسانسازي مشوقها ( 10نفار) رتباه ششام؛
تفکر بسته علمی و ارزیابی نادرست علمی ( 9نفر) در باالترین فراوانیها قرار دارند .اگرچاه فقار تعااملی
در صدر فراوانیها قرار دارند اما اكثر صاحبنظران بر این عقیده بودند كه چنانچاه مشاکالت سااختاري
موجود برطرف گردد ،فقر تعااملی آناان نیاز برطارف خواهاد شاد .در زمیناه فقار بودجاه باه ویاژه در
رشتههایی كه خود یك فیلد آموزشی دارند بسیار پررنگتر است چراكه وابسته به فناوريهاي سطح باال
هستند كه در كشاور ماا ایان فنااوريهاا وجاود نادارد .صانعت وابساته و كوتااه باردي باه صانعت و
تصمیمگیري كوتاه برد نیز ریشه در مدیریت راهبردي در این كشور دارند.
این واقعیت را باید پذیرفت كه اصالح ساختار و رفع مواناع نیازمناد مادیریتهااي توانمناد و البتاه
حرفهاي است .ازآنجاكه رفع موانع و اصالح ساختار میانرشتهاي هاا وابساته باه سااختارهاي درونای و
بیرونی نهاد دانشگاهی است بنابراین بسیار وابسته به مادیریتهااي نهادهااي علمای و غیرعلمای دارد؛
بنابراین مدیریت حرفهاي در كلیه ساطوح كاالن و خارد و علمای و غیرعلمای مایبایسات مبتنای بار
شایستگی باشد .در ایران با توجه به وضعیت حاكم این دو مدیریت بهشادت بار یکادیگر تاأثیر متقابال
دارند .از دیدگاه مرجع] [6رئیس كمسیون علوم پایه شوراي پژوهشهااي علمای كشاور در آن زماان و
مدیرمسئول مجله فیزیك نشر دانشگاهی و ماهناماه نجاوم ،كارشناسای علمای در تصامیمگیاريهااي
سیاسی بسیار مؤثر است .به باور او مدیران جامعه براي تصمیمگیاريهااي خاود احتیااج باه دادههاا و
تحلیلها ي علمی هستند .تقسیم وظایف در دنیاي پیچیده امروز هم همین را اقتضا میكند .فرض ایان
است كه علم مصون از دخالت ارزشها و بینشها است اما سیاست ناه اماا هار تصامیمگیاري سیاسای
مبتنی بر اطالعات و تحلیلهایی است كه مستقل از ارزشهااي سیاسای باهدساتآماده اسات چاه در
غیراینصورت دانشمند و تحلیلگر نقش سیاستمدار را به عهده میگیارد كاه طبیعتااً نتاایج علمای یاا
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تحلیلهایی كه از این طریق به دست میآید فاقد ارزش علمی است و اگر مبناي تصامیمهااي سیاسای
قرار بگیرد به سیاستهاي اشتباه میانجامد .متأسفانه اجازه میدهیم كه تحلیل گران جامعه در تحلیال
و برداشت علمی خود اعمال سیاست كنند .براي نمونه در جمعآوري اطالعاات فیلتار سیاسای باه كاار
میرود یا استنتاجها برمبناي فرضهاي سیاسی انجام میپذیرد؛ اما سیاساتمدار ماا ایان برداشاتهاا را
علمی میانگارد و میخواهد برمبناي این اطالعات ناصاحیح تصامیم سیاسای بگیارد .در اینجاا وظیفاه
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.
از طرف دیگر در این چهار دهه بعد از انقالب اسالمی در ایران روند غالاب انتخااب مادیریت ناه بار
اساس مهارت حرفهاي بلکه بر اساس تعصبات عقیدتی و یك نگاه امنیتای باوده اسات كاه خاود عامال
بسیاري از مشکالت است] .[1درهرصورت مدیریت انتصابی ایان تاأثیر متقابال باین مادیریت علمای و
غیرعلمی را تشدید میكند .نبود برنامهریزي در ساختار نیز كه بهنوعی به حوزه مدیریت مرتبط است در
رتبه چهارم قرار دارد و به نظر میرسد كه باید در فعالیتهاي میانرشاتهاي باه آن توجاه ویاژه نماود.
اگرچه در زمینه توجه به فعالیتهاي میانرشاتهاي اقادامات زیاادي موردتوجاه قرارگرفتاه اسات و در
برنامههاي چهارم و پنجم توسعه و سازمان برنامهریزي مدیریت كشور و وزارتخانه نیز به آن توجه شاده
است و اهمیت آن براي مسئوالن امر پررنگ است اما از دیدگاه صااحبنظاران اقادامات انجاامگرفتاه از
روي برنامه اصولی در سطوح مختلف چه در سطح وزارتخانه و چه دانشاگاه و چاه دانشاکدههاا نیسات.
برنامهریزي این امکان را فراهم می آورد تا دانشگاه تصویر فعلی فعالیتهااي خاود را از دو بعاد كمای و
كیفی مورد تحلیل قرار داده و فهم كاملی از وظایف خود در زمینه فعالیتهاي میاانرشاتهاي در حاوزه
علوم به دست آورد و نیز افقهاي آتی و مسیر حركت آینده دانشگاه در این زمینه را دریابد و راهکارها و
برنامههایی عملی جهت دستیابی به اهاداف برناماه مشاخص نماوده و شارایط و فرصاتهاایی را باراي
دانشجویان و اعضاي هیئتعلمی فراهم آورند.
بیانگیزگی دانشجویان و یکسانسازي مشوقها ،ناشکیبایی در علم و تفکر بساته علمای مارتبط باه
جامعه پژوهشگران است .در این زمینه میتوان گفت كه پژوهش میانرشتهاي یك فعالیت گروهی است
و در فعالیتهاي گروهی مسئله قدرت مطرح است؛ یعنی تفاوت میازان قادرت و اقتادار رهبار تایم باا
اكثریت اعضاي گروه میتواند جهتگیريهاي براي كل پژوهش ایجاد كند؛ بنابراین باید بین تعداد افراد
شركتكننده یك تعادل ایجاد شاود .باه گفتاهي یکای از اعضااي پیشاین مادیركل دفتار گساترش و
برنامهریزي آموزش عالی« در كشور ما هنگامیكه بحث از میانرشتهاي هاا شاد بسایاري از گاروههااي
آموزشی خواستار آن بودند كه رشته را به نام خود ثبت نمایند كه خود بهنوعی متولی كاار شاوند ولای
گروه آموزشی با استخدام اعضاي هیئتعلمی جدید كمكم روابط خود را با اعضاي دیگار دانشاکدههاا از
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دست داد و آن فضاي حاكم مرسوم آموزش میانرشتهاي از بین رفت» .البته این نکتاه را بایاد در نظار
داشت كه فعالیتهاي گروهی نیازمند رفتارهاي ویژه است بهطوريكه كامصابري و ناشاکیبایی ،پاایین
بودن درک اعتماد و احترام متقابل ،وجود حسادتهاي بیاننشده و احساس تهدید براي از دسات دادن
جایگاه یا اقتدار فرد میتواند آسیبزننده باشد .تمامی ماوارد فاوق باه ساطح مهاارت و شاناخت افاراد
برمیگردد و حتیاالمکان در آغاز فعالیت باید شناختهشده و رفع شوند .با توجه به اینكاه هریاك افاراد
مشغولیت و اولویتهاي دیگر نیز دارند ،اگر در بدو امر میزان توافقی بر سر مسئله صاورت گیارد بسایار
بهتر است .صاحبنظران همکار در پژوهش متفقالقول بر این عقیده بودند كه چنانچه بسیاري از مواناع
ساختاري حل شوند فقر فرهنگ تعاملی و انگیزهها نیز حل خواهد شد و این امري است كه به بسایاري
از مؤلفههاي دیگر همبستگی دارد.
تفاوتها و انگیزههاي افراد در عمق تعهد به پروژه اغلب موجب میشود تا تركیب و تلفیق نهاایی در
ایدهها و نتایج پژوهش بهكندي صورت گیرد .بیانگیزگی در جامعاهي پژوهشاگران چاه اسااتید و چاه
دانشجویان در حکم ترمزي براي حركت جلوبرنده فعالیتهاي میانرشتهاي است .اگرچه براي این ماانع
میتوان ریشههاي متعددي متصور شد ولی یکی از اساتید ریشهي آن را از بعد فرهنگی بیاان مایدارد.
بهزعم وي «دانشجوي ما هیچ هویت دانشجویی ندارد كه آماده وقت گذاشتن براي پژوهش باشد .به این
دلیل است كه ما براي لیسانس كنکور داریم ،از لیسانس به فاوقلیساانس كنکاور داریام و از ارشاد باه
دكتري كنکور داریم .كجاي دنیا اینگونه است؟ چون متقاضیان زیاد هساتند .باراي ایانكاه هار كاس
میگوید میخواهم بخوانم؛ بنابراین مشکل و اساس كار ما فرهنگی است .دانشجوي تحصیالت تکمیلای
اینگونه نباید باشد .تحقیقات كردن اینگونه نباید باشد .روحیهي پژوهشای در اغلاب ایان دانشاجویان
نیست .آنچه براي آن ها مهم است گرفتن مدرک است .ایان معضاالت فرهنگای اسات» .یکای دیگار از
اساتید این مسئله را یك معضل اجتماعی میدانست بهزعم ایشان « درس خواندن براي دانشاجویان ماا
شده تفریح و سرگرمی دانشگاه پرشده از پسران فراري از سربازي ،دخترانی كه بهنوعی در خانهماندهاناد
و نتوانستهاند تشکیل زندگی بدهند .اینها همه براي من كه بیشاتر وقاتم را باراي كاار و باهروز باودن
خودم میكنم بیانگیزگی است چون نه دانشگاه من ،و نه زندگی و نه نظم اجتماعی شهرم هیچكدام باه
من انگیزهاي نمیدهند .پس از مدتی قطعاً براي من كارم میشود چیزي كه باه آن باهعناوان مقولاهاي
نگاه میكنم كه باید با آن اموراتم را بگذرانم و این اصالً خوب نیست .امیدوارم ما باهساوي ایان فاجعاه
نرویم».
میان ارزیابی نادرست علمی نیز این رخوت و بیتحركی را تشدید میكند .این ماانع را شااید بتاوان
ازجمله موانع مدیریتی – اجرایی در سطح خرد دانست .مهمترین موارد مربوط باه ایان گاروه از مواناع
عبارتاند از :مشکالت مربوط به بررسی مقاالت و برون دادهاي پژوهش میانرشتهاي توسط هیئتهااي
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بررسیكننده رشته محور ،تقسیم و سهمبندي حق تألیف در آثار علمی مشااركتی ،باهویاژه زماانی كاه
مؤلفان آنها از رشتههاي مختلف هستند ،تقسیم و سهمبندي حق مسئولیت و حق مادیریت پاروژههاا
بین چند نفر كه مدیریت پروژهها را عهدهدار هستند ،تقسیمبندي و سهمبندي هزینههااي غیرمساتقیم
بین چند نفر ،تعیین اینكه چه كسی كنترل فضا و امکانات را در اختیار داشته باشد و مسئله توافاق بار
روي اعضاي هیئتعلمی كه داراي استخدام دوگانهاي هستند یعنی كسانی كه بهطور همزمان در بایش
از یك گروه آموزشی فعالیت دارند .درواقع ساختار نهادینهشده پاداشها و مشوقها باراي كاار رشاتهاي
مانع اصلی در این زمینه است .به باور یکی از اساتید علوم «ارتقاا نادادن گاروههااي آموزشای برتار در
دانشگاه و عدمحمایت از آنها بهتدریج میتواند روحیهي كاري را تضعیف نموده و ایان مایتواناد روناد
پیشبرد فعالیتهاي درست میانرشتهاي ها را مختل سازد .از فعالیتهاي اساتید ارزیابی كیفی نمیشود
و ارتقاي آنها بر اساس این نوع فعالیتها تدویننشده است».
بهطوركلی میتوان گفت كه اگرچه این بخش از پژوهش صرفاً جهت شناسایی موانع كماهمیتتر یاا
پراهمیتتر از دیدگاه صاحبنظران انجام گرفت اما صاحبنظران حاضر معتقاد بودناد كاه در جامعاهاي
چون ایران كه اینهمه مسئله در سار راه فعالیاتهااي میاانرشاتهاي وجاود دارد ،اتفااقنظار بار سار
اولویتدهی به موانع نمیتواند صورت گیرد و اولویتدهی به موانع بهخوديخاود ماانع رشاد ایانگوناه
فعالیتها می شود .باید عوامل رشد را شناسایی كرد و امور به دست گردانندگان حرفهاي قارار گیارد تاا
بهتدریج این موانع كمرنگ شود.
 -3نتیجهگیری
با مروري بر موانع حاصلشده از پژوهش میتوان نتیجه گرفت بسیاري از مؤلفههاي شناسااییشاده
در موانع رویکرد میانرشتهاي در حوزه علوم پایه تنها منحصر به رویکرد میانرشتهاي نیست و ریشه در
ناكاركردي دانشگاههاي ایران در حال حاضر دارد .میتوان استنباط نمود كه دلیل بسایاري از مشاکالت
در حوزه علوم میانرشتهاي عدم شکلگیري صحیح ساختاري دانشگاههاي ایران بر اساس دانشگاههااي
نوین است .دانشگاههاي ایران كپی شده از دانشگاههاي قدیمی اروپاایی اسات و هناوز پوساتین عاوض
نکرده است بهطوريكه نتوانسته خود را با دانشگاههاي استاندارد در سطح بینالمللی تطاابق دهاد .ایان
در حالی است كه آموزشهاي میانرشاتهاي باا سااختار سانتی دانشاگاههاا تطاابق نادارد .بسایاري از
صاحبنظران پژوهش حاضر معتقد بودند كه این ساختار صلب كپای شاده در برابار تغییارات مقاومات
میكند و گویی نوعی لختی و اینرسی بر آن حاكم است .درهرصورت باید بپذیریم كاه علام باا خاودش
یك جهانبینی به همراه دارد .وقتی دانشگاهیان به كار علمی مشغول میشوند چه باهدف تولید ثروت و
چه باهدف تولید قدرت و یا هر مصرف دیگري ،علم حاصلشده با خود فرهنگای را باه هماراه دارد كاه
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بافرهنگ داخلی عجین شده و ملغمهاي از درون آن حاصل میشاود .مشاکل اینجاسات كاه در فضااي
موجود ما خواهان همهچیز هستیم هم قدرت و هام ثاروت ،اماا درعاینحاال تلقای درساتی از علام و
محیطی كه در آن رشد مییابد ،نداریم .درهرصورت به نظر مایرساد كاه آماوزش عاالی باهطورجادي
نیازمند سیاستگذاريهاي علمی است .حتی سیاست غلط بهشرط استمرار بهتر از بیسیاستی است .به
نظر میرسد كه ما در شرایط بیسیاستی درزمینه علم و فناوري هستیم .اگرچه در این زمینه شاوراهاي
پژوهشی علمی تشکیلشده اما اظهارنظرها حاكی از ضعیف عمل كردن این شوراهاست .نگارنده دو سال
قبل كه براي انجام كارهاي مقدماتی رساله به وزاتخانه مراجعه كردم ،مسئوالن امر گفتناد كاه شاورایی
به نام میانرشتهاي در حوزه علوم پایه هنوز شکل نگرفته و در شرف شکلگیري است .درهرصورت بایاد
بپذیریم كه استمرار در سیاستگذاري علمی ما را آگاه میسازد كاه در اجارا و در كادام بخاش ضاعف
داریم.
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چکیده
پژوهش حاضر ،به روش كتابخانهاي و با جمعآوري اطالعات از دادههاي موجود و در دسترس علمی
و پژوهشی در حوزه مطالعات میاانرشاته اي ،تهیاه گردیاده اسات .افازایش ارتباطاات علمای در باین
دانشمندان و تعامل میان دیدگاه هاي آناان و فنااوريهااي ناوین ارتبااطی باا تقویات ارتباطاات درون
رشتهاي و برون رشتهاي زمینه بروز و ظهور رشتههاي جدید ،شکلگیاري حاوزههااي میاانرشاتهاي و
تعامل روش شناختی میان علوم مختلف را فراهم كرده است و از سوي دیگر پیچیدگی مسائل و نیازهاي
جامعه ،كارآفرینی در دانشگاهها ،توسعه و گسترش رشتههاي میانرشته اي را به یك ضرورت راهباردي
در آموزش عالی و نظام دانشگاهی تبدیل كرده است .در نیم قرن اخیر ،گسترش و توساعه فعالیاتهااي
آموزشی پژوهشی میان رشته اي دستاوردها و نتایج مناسبی براي نظام آموزش عالی داشته اسات و ایان
نشاندهنده وجود تأثیرگذار این نوع مطالعات در یادگیري عمیق یا بهعبارتدیگر ماادامالعمار در نظاام
آموزشی است .در پژوهش حاضر سعی بر این است تا بر اساس دیدگاه صاحبنظران برجسته ثابت كنیم
كه چگونه و به چه نحوي مطالعات میانرشتگی در یادگیري دانشجویان تأثیر دارد.
کلیدواژهها
برنامه درسی ،میان رشتگی ،یادگیري ،انگیزش دانشجویان.
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 -1مقدمه
ضعف ارتباط دانشگاه  -صنعت به زبان ساده به معناي ناهمسویی كاركردها و محصوالت دانشگاه با
خواستهها و نیازهاي صنعت است .یکی از خاستگاههاي اصلی توسعه رویکرد میانرشتهاي پاسخ به
انتظارات و نیازهاي صنعت و جامعه میباشد [ .]13ازاینرو مطالعات میانرشتهاي حوزه جدیدي است
كه امروز موردتوجه اكثراً صاحبنظران قرارگرفته است كه با فراهم آوردن زمینه ارتباط میان علوم
مختلف باعث حل مسائل پیچیده زندگی موجب توسعه و گسترش دانش جدید و كارآفرینی و خواهد
شد از سوي دیگر این سؤال پیش میآید كه؛ آیا دانشجویان در دروس و دورههاي درسی میانرشتهاي
بهتر و یا بیشتر از دانشجویان در كالسهاي رشتهاي میآموزند؟ مدافعان (میانرشتگی) دروس
میانرشتهاي را مشاركتیتر از دروس رشتهاي تصور میكنند ،زیرا این دروس بهتر میتوانند عالئق
ذهنی دانشجویان را جذب و به آنها كمك كند تا میان اطالعات فراهم آمده از رشتههاي مجزا ،ارتباط
برقرار سازند .برخی معتقدند مطالعه میانرشتهاي با توسعه مهارتهاي شناختی سطوح باالتر چون حل
مسئله ،تفکر انتقادي و توانایی بهكارگیري چشماندازهاي مختلف ،دانشجویان را به شکل شایستهتري
براي كار و شهروندي آماده میسازد [ .]18،25،28ویلیام نیوول 1معتقد است دروس میانرشتهاي به
ارتقاء قابلیت هاي دانشجویان براي ارزیابی اظهارات متخصصان ،تحمل در برابر ابهام ،حساسیت نسبت
به مباحث اخالقی و میانی رشتهاي ،سیاسی ،مذهبی ،تفکر خالقانه یا نوین و تواضع یا مهارتهاي
شنیداري منجر میشود .توسعه روزافزون حوزههاي میانرشتهاي میتواند ضمن پر كردن شکاف نظري
میان رشتهها ،به نوآوريها روششناختی منجر شود [ .]5،9مطالعات میانرشتهاي در پی پیچیده شدن
فزاینده مسائل اجتماعی موردتوجه قرارگرفتهاند؛ بنابراین ،ایجاد رشتههاي جدید بهخوديخود معنایی
ندارد ،بلکه باهدف حل مسائل پیچیده و چندبعدي صورت میگیرد [ .]10در این مقاله ،سعی بر آنست
كه مشخص شود كه میانرشتگی چگونه میتواند به بهبود نتایج یك آموزش خاص بینجامد كه در
چهار بخش تنظیمشده است كه شامل؛ تعریف دروس میانرشتهاي ،ضرورت و الزامات بهكارگیري
میانرشته اي در تدریس ،میان رشتگی و یادگیري ،پیشینه تحقیقاتی كاربرد میان رشتگی در یادگیري
و درنهایت جمعبندي و پیشنهادات میباشد.
 -2تعریف دروس میانرشتهای
از میان رشتگی 2تعاریف متعددي در اختیار است و از آن برداشتهاي مختلفی وجود دارد []12؛
كه به برخی از آنها اشاره میشود؛ محمدي روزبهانی ( )1388اظهار كرده :مفهوم میانرشتگی و
_____________________________________________________________
1- William Newell
2- interdisciplinary
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تلقیهاي مختلف از آن موضوع گسترده اي پرداختن به آن بسیار سودمند است .بر این اساس وي میان
رشتگی را اینگونه تعریف میكند « میانرشتگی هنگامی تحقق مییابد كه پژوهشگران از چند رشته
مختلف دیدگاههاي خود را به اشتراک میگذارند تا راهی تازه براي فهم موضوعی بیایند و در پی آن،
راهحل تازهاي متناسب با مسئله مربوط به آن موضوع ارائه دهند».
فعالیت میانرشتهاي عبارت است از انتقال روشها ،بینشها ،ابزارها و فنون از یك یا چند رشته به
رشتهاي دیگر و ایجاد یكرشته جدید با اهداف معین و منابع مشترک با سایر رشتهها و حوزهها .تلفیق
دانش ،روش و تجارب دو یا چند حوزه علمی و تخصصی براي شناخت و حل یك مسئله و معضل
چندوجهی نیز بهعنوان بینرشتهاي تعریفشده است[ .]4فعالیتهاي علمی میانرشتهاي زمانی معنا
پیدا میكند كه هدف شناخت و فهم علمی و دقیق یك پدیده و یا مسئله پیچیده یا ناشناختهاي و
كمتر شناختهشدهاي باشد كه خارج از ظرفیت و دانش یكرشته یا تخصص است [.]10
مطالعه میانرشتهاي را «فرایند پاسخگویی به یك پرسش ،حل مسئله یا بررسی موضوعی آنچنان
گسترده و پیچیده كه نمیتواند بهوسیلة یكرشته یا یك حرفه حل شود» تعریف كردهاند [ .]31نیوول
( )2007میگوید «رشتههاي بینرشتهاي روشی براي حل مسئله ،طرح یك موضوع ،پاسخ به یك
پرسش ،تبیین یك پدیده و تولید یك محصول است».
به عقیدهي بوم ،)1980( 1میان رشتگی قصد دارد دانش نظري جدیدي تولید كند و هدفش حل
مسائل شخصی است (توسعه ابزار فنی ،روشها و یا اندرزهایی درروند تصمیمگیري) .در عمل فعالیت
میانرشتهاي ،تركیبی از تمام این ویژگیهاست [.]16
میانرشتهاي نوعی مباحثه در خالل رشتههاي مختلف (معموالً مرتبط با علوم انسانی و اجتماعی)
است .رپکو میگوید :میانرشتهاي فرایند پاسخگویی به سؤال ،حل یك مسئله یا توجه به یك موضوع
است كه به سبب وسعت و پیچیدگی نمیتوان توسط یكرشته علمی خاص به آن پرداخت؛ بنابراین
نگرشهاي مختلف چند رشته و روش آنها ائتالف كرده و به فراهم آوردن شناخت و دركی عمیقتر و
دقیقتر از موضوع كمك میكنند [ .]7در تعریفی دیگر ،میانرشتهاي عبارت است از تلفیق دانش ،روش
و تجارب دو یا چند حوزه علمی و تخصصی براي شناخت و حل یك مسئله پیچیده یا معضل اجتماعی
چندوجهی [ .]10تنیسون )2012( 2به این باور است كه مطالعات میانرشتهاي ،توانایی تصمیمگیري،
تفکر انتقادي و خالقیت را افزایش میدهد و دانش وراي رشتهها را باهم تركیب میكند ،یادگیري
مبتنی بر همکاري و تلقی بهتر از خود بهعنوان عضوي باارزش از اجتماع را ترویج میدهد و انگیزهها را
تقویت میكند [همان]159 :؛ بنابراین ،مطالعات میانرشتهاي اینك بهعنوان ابزاري براي بهتر
_____________________________________________________________
1- Baum
2- Tenyyson Alfred
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اندیشیدن و بهتر تصمیم گرفتن براي حل مشکالت چه در مقیاس فردي و چه در مقیاس اجتماعی
موردپذیرش قرارگرفتهاند و با توجه به اهداف موردنظر در توسعه این مطالعات انتظار میرود براي رشد
و توسعه و بالندگی علوم انسانی و اجتماعی و كمك به حل مشکالت مبتالبه جامعه بیشازپیش
موردتوجه سیاستگذاران علمی ،دولتمردان و نیز اصحاب این علوم قرار گیرند.
 -3ضرورت و الزامات بهکارگیری میان رشتگی در تدریس
تلفیق دانش ،روش و تجارب دو یا چند حوزه علمی و تخصصی براي شناخت و حل یك مسئله
پیچیده و یا معضل اجتماعی چندوجهی ،ما را بهسوي رهیافت میانرشتهاي سوق میدهد و از سوي
دیگر كاربرد میانرشتهاي در یادگیري مطلوب دانشجویان تأثیر دارد بهروشنی ضرورت كاربرد آن در
حوزه آموزش را براي ما یادآوري میكند .التوكا ( )1387مزایاي بهكارگیري میانرشتگی در تدریس
اساتید را بهقرار زیر معرفی میكند.
 -1-3بهکارگیری دانش و تجربه پیشین دانشجویان
روانشناسان عبارت شناخت را براي اشاره به چگونگی جمعآوري اطالعات از سوي افراد مورداستفاده
قرار میدهند .نظریههاي شناختی یادگیري را فرایند فعاالنه ،سازنده و هدفمند میدانند كه متکی به
فعالیتهاي ذهنی یادگیرنده است [ .]34این فعالیتها شامل فرایندهایی چون برنامهریزي و هدف
سنجی ،انتخاب فعاالنه شتابدهندهها و تالش یادگیرنده براي سازماندهی امور آموزشی میشود.
پژوهشگران این را كه دانش چگونه در ساختار شناختی حافظه فرد سازماندهی و جايدهی
میشود ،موردمطالعه قرار دادهاند اگرچه نظریهپردازان و پژوهشگران ،ساختار شناختی را به گونههاي
متفاوتی مفهومپردازي میكنند ،بر این نکته توافق دارند كه چگونگی سازماندهی و مرتبط ساخت
اطالعات جدید به دانش قبلی در حافظه ،تأثیر قابلتوجهی بر یادگیري دارد :آنچه یادگیرنده از پیش
میداند و میزانی كه آن دانش فعال میشود ،داللت هایی را براي آنچه آموخته خواهد شد و آنچه براي
یادگیرنده قابلفهم است ،به همراه دارند .بدنه دانش سازماندهیشده ،ساختارمند و ذهنی (الگوها) كه
یادگیرنده هنگام یادگیري مواد تازه با خود به همراه میآورد ،مشخصكننده تفسیر آنها از تکلیف
یادگیري و همچنین آنچه آنها خواهند فهمید ،میباشد [.]17،34
مدرسان می توانند با كمك به دانشجویان براي دسترسی به دانش پیشین خود و پیوند اطالعات تازه
با دانش و ادراک موجود ،به بهبود یادگیري یاري رسانند .آیا میانرشتگی فرصتهاي بیشتري براي
سازمانبخشی و جایگذاري آموختهها در اختیار دانشجویان میگذارد؟
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میانرشتگی میتواند موفق باشد ،چراكه فرصتهاي بیشتري را براي ایجاد پیوند میان دانش تازه و
دانش موجود در اختیار دانشجویان قرار میدهد .این فرایند ممکن است هنگامی روي دهد كه مدرسان
و دانشجویان از اطالعات رشتهاي براي حل مسائل پیچیده و فراتر از رشتهها كمك میگیرند و
هنگامیكه آنها به خاطرهها و تجربههاي مرتبطی دسترسی دارند كه فهم مفهوم یا ایده تازه را تسهیل
میكند .در هر دو مورد ،یادگیرنده در حال پیوند دادن مفاهیم جدید با مفاهیم موجود در حافظه در
حال كار است .آیا دروس میانرشتهاي به دانشجویان در ایجاد شبکهاي غنی كمك میكنند كه میان
دانش و تجربه پیوند برقرار كند؟ آیا تالش مدرسین براي احیاي دانش آكادمیك و یا تجربی دانشجویان
نیز به همان اندازه در بهبود یادگیري مؤثر است؟
جیمز دیویس معتقد است؛ تلفیق ،تحلیل و كاربرد «در بهترین وضعیت ،در كالسهاي
میانرشتهاي تحقق میپذیرد ،یعنی جایی كه نقطه توجه بر توسعه مهارتهاي تفکر انتقادي ،استفاده از
چشم اندازههاي متنوع و مرتبط ساختن اطالعات به چارچوب مفهومی گستردهتري نسبت به آنچه در
یكرشته خاص میگنجد ،متمركز است» [همان.]38 :
نیوول ( )1994میگوید فرایندهاي یادگیري مورداستفاده در دروس میانرشتهاي به شکل مؤثري،
توانایی دانشجویان براي تلفیق و ارزیابی نظرات متخصصان را توسعه میبخشند.
نظریههاي یادگیري موقعیتی معتقدند مسائل پیچیده و واقعی ،مثل مسائل مربوط به میانرشتگی،
می تواند به ارتقاء سطح یادگیري كمك كنند ،زیرا دانشجویان را درگیر مسائل حقیقی میكنند كه
مشابه چیزهایی است كه در آینده از آنها بهمنزله شاغل یا شهروند انتظار خواهد رفت .به یادآوردن
اطالعات بههمپیوسته در یك زمینه ساختاري -كه داراي مجموعه روابط معنادار هستند -آسانتر است
[.]30
مسائل و نمونههاي مرتبط با زندگی واقعی ،زمینه معنادار را فراهم میآورد كه بهاندازه نظریههاي
انتزاعی براي دانشجویان مفید خواهد بود .عالوه بر اینها ،این مسائل به فرایند معنا سازي دانشجویان
میتواند كمك كند ،زیرا مسئولیتهاي مرتبط با مسئله ،به تکرار فرایند جمعآوري دادهها ،تحلیل و
حل مسئلهاي منجر میشود كه دانشجویان در آینده در زندگی روزمره و كار با آن روبهرو خواهند شد.
میان رشتگی مدعی آن است كه باعرضه چشماندازي تركیبی از رشتههاي مختلف و تالش براي
ایجاد همگرایی و تعاون میان آنها ،دركی جامعتر و درنتیجه پایدارتر را به ما ارائه میكند؛ اما نباید
پنداشت كه در این مسیر با چالش و سنگاندازي روبهرو نخواهد بود .درواقع ،میانرشتگی در اساس
باید ضرورت خود را بابیان چشماندازهایی كه میتواند در آنها فهمی بهتر از فهم مألوف رشتهاي به ما
عرضه كند ،اثبات كند و سپس با چالش هاي مختلفی كه درنتیجه رسوبات پندارهاي سخت رشتهاي
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ایجاد میشود ،مقابله نماید و باید افزود كه فعالیتهاي میانرشتهاي در عمل و فرایند كار نیز با
پیچیدگیها و چالشهاي خاص خود مواجه است (كالین.)1999 ،
میانرشتگی به طرق مختلف می تواند ضرورت خود را نشان دهد .از یكسو میتواند با برجسته
ساختن ضعفهاي برداشتها رشتهاي ،سستی و ناپایداري آنها را نشان دهد و از سوي دیگر میتواند
بابیان تواناییهاي خود براي ارائه دركی منسجم و فراگیرتر ،جذابیتهاي خویش را براي پژوهشگران
بیشازپیش سازد .عالوه بر اینها میان رشتگی میتواند با تالش براي ایجاد تعامل و فهم متقابل
میانرشتهاي مختلف ،زمینه را براي خلق زمینههاي رشتهاي تركیبی فراهم میآورد و بدینوسیله،
عالوه بر حرمتگذاري به استلزامات كار روشمند و روشن علمی « ،اسطوره» رشته را نیز در هم بشکند.
 -2-3توسعه چشم اندازههای گوناگون در دانشجویان
دیویس )1995( 1معتقد است دانشجویان در جامعه اطالعاتی باید ظرفیت سروكار داشتن با
چشماندازهاي متعدد را در مباحث و مسائل توسعه دهند و دروس میانرشتهاي براي این كار بسیار
مناسب هستند« :مسائل در الیههایی هستند كه باید جدا و كاویده شوند ،اما پاسخها باید جامع باشند و
به مسئله بهمثابه یك سیستم و نه مجموعهاي از اجزا به پردازنده [همان .]39 :دیویس معتقد است
دروس میانرشتهاي بر پرورش چشماندازي جامع تأكیددارند؛ اما دانستن اینکه پاسخها را در كجا
میتوان یافت ،تنها قدم اول درراه فهمیدن است .عالوه بر این ،دانشجویان باید توانایی آن را داشته
باشند كه چشماندازهاي مختلفی را ببینند كه مربوط به این مسئله هستند ،همینطور آنها را ارزیابی
و انتخاب كنند .تجربههاي اجتماعی و آموزشی دانشجویان ،طریقی را كه در آن درباره دانش
میاندیشند و ازاینرو ،ظرفیت آنها براي پذیرش و انتخاب میان چشماندازهاي مختلف را متأثر
میسازد .به نظر میرسد تجارب آموزشی افراد در دوران جوانی ،باورهاي آنها را درباره دانش و
یادگیري مثل معرفتشناسی آنها را متأثر میسازد .مایکل پاولسون 5و چارلز ولز )1998( 2با تأمل در
 25سال تحقیق درباره باورهاي معرفتشناسانه دانشجویان دانشگاهها ،یادآور میشوند كه مطالعات
بهطور كامل نشاندهنده آن است كه «هر چه دانشجویان در كار درسی و تجربههاي خود در سالهاي
تحصیل در دانشگاه (و دبیرستان) در وجوه دیگر محیط آكادمیك پیشرفت كنند ،باورهاي
معرفتشناختی پیچیدهتري را در خود پرورش میدهند»[همان.]36 :
دروس میانرشتهاي بهخصوص براي ترغیب دانشجویان به برداشتهاي تركیبی از دانش مناسب
هستند؛ این درسها بنا به تعریف ،چشماندازهاي متنوع را دربر میگیرند ،اما این فرض باید مورد كاوش
_____________________________________________________________
1- Davis
2- Charls Wells
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قرار گیرد .شواهد حاكی از آن است كه معرفتشناسیها در حوزهها ریشهدارند .مطالعات مختلفی از
همبستگی میان رشته تحصیلی دانشجویان و باورهاي معرفتشناسانه آنان پرده برمیدارد [.]28،34
درصورتیكه تحقیقات بعدي نیز این یافتهها را تائید كنند ،الزم خواهد شد كه محققان آموختههاي
دانشجویان در كالسهاي میانرشتهاي را نیز موردمطالعه قرار دهند تا مشخص شود كه وضعیت این
محیطهاي آموزشی در مقایسه با برنامههاي آموزشی رشته – محور – در میزان تأثیرگذاري بر باورهاي
معرفتشناسانه  -چگونه است.
 -3-3ترغیب دانشجویان به یادگیری
برخی مطالعات نشان میدهد كه رابطه قابلتوجهی میان باورهاي معرفتشناختی دانشجویان و
ساختار انگیزشی آنها وجود دارد .میشل پاولسون و كنت فلدمن ،)1999( 1دریافتهاند كه دانشجویان
با باورهاي پیچیدهتر درباره دانش (مانند آنکه دانش مقولهاي تجربی ،درهمتنیده و كسبشده در طول
زمان است و یا اینکه ظرفیت یادگیري را میتوان تغییر یا افزایش داد) نسبت به دانشجویانی كه نگاهی
سادهانگارانه به دانش دارند (دانش مجموعهاي از اجزاي مجزا و غیر مرتبط است) یا به یادگیري سریع
اعتقاددارند (حال مهم نیست كه آن را بهدرستی بیاموزید یا نه) و یا معتقدند كه تواناییهاي یادگیري
براي همیشه تغییرناپذیرند :بیشتر به خودتنظیمی 2آموختهها تمایل دارند از انگیزههاي ذاتی براي
رسیدن به هدف برخوردارند ،تکالیف مربوط به یادگیري را ارج مینهند ،خود را در كنترل آموختههاي
خود احساس میكنند و حس خودكفایی باالتري دارند .عالوه بر اینها ،گروه دوم (دانشجویان
سادهانگار) بیشتر داراي جهتگیريهاي بیرونی نسبت به هدف هستند [ .]4شومر )1995( 3معتقد
است مدرسان دانشگاهی باید به دانشجویان كمك كنند كه یادگیري را بهمثابه فرایند مشاهده
پیوندهاي میان ایدهها و توجه به ماهیت متغیر آنها درک كنند .اگر درسهاي میانرشتهاي
دانشجویان را به توسعه برداشتهاي تركیبی از دانش رهنمون شوند ،آنگاه به بهبود استراتژيهاي
یادگیري نیز میانجامند.
 -4میان رشتگی و یادگیری
منابع موجود در زمینه تلفیق برنامه درسی حاكی از آن است كه دیدگاه تلفیقی برنامه درسی ،نوع
ادراكات ذهنی و ساختار هاي دانشی را كه براي زندگی در قرن بیست و یکم ضروري است حمایت
میكند .عمدهترین امتیازي كه براي رویکردهاي تلفیقی در برنامه درسی بیان میشود ،ارتباطهایی
_____________________________________________________________
1- Paulsen & Feldman
2- Self.regulating
3- Schommer
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است كه درد پرتو این رویکردها در میان حوزههاي مختلف دانش بشري ایجاد میشود ،بهطوريكه به
فراگیران كمك میكند تا روابط را فراتر ازآنچه حول محور رشتههاي مجزا است ببینند [.]19،27
زمانی كه دانشآموزان یك مبناي قوي و علمی از حوزههاي موضوعی مختلف و متنوع به دست
میآورند تا به یك مفهوم ،مضمون یا ایده مرتبط سازد ،بهتر و عمیقتر آن مفهوم ،مضمون یا ایده را
میفهمد .از طرفی ازآنجاكه دانشآموزان در مفهومسازي و تهیه و اجراي مضمونهاي تلفیقی نقش
بسیار مهمی ایفا میكنند و بهشدت درگیر فرایند پردازش و پروراندن مضمونها میشوند ،جاذبه و
انگیزههاي فراوانی براي وي فراهم خواهد شد .تجربیات بینرشتهاي یك فرصت براي ایجاد ارتباط
بیشتر بین رشتههایی علمی ،جداسازي كمتر دانش و انگیزش بیشتر براي گسترش تجارب دانشآموزان
را تدارک میبیند .هرگاه به شکل درست و با بهرهگیري از معیارهاي موردقبول طراحی شود ،در این
صورت دیدگاه سنتی دانشآموزان تغییر میكند و به شکل فعاالنه در یك سري فعالیتهایی كه
میتواند در دنیاي واقعی به كار گرفته شود برانگیخته میشوند [.]22
بدین ترتیب ،رویکردهاي تلفیقی بینرشتهاي یك عرصهي مناسبی را فراهم میآورند تا فراگیران
بتوانند دانش خود را بسازند ،آنها ،یك یادگیري مشاركتی ،در یك محیط غنی ،برانگیزنده و
سازمانیافته ،همراه با تالش و فهم و درک خواهند داشت .در این رویکرد برنامه درسی ،اهداف یادگیري
زیادي محقق می شود و جو كالس یك جو صادقانه ،واقعی ،مطمئن و همراه با اعتماد است [ .]25بدین
ترتیب ،رویکرد تلفیقی بینرشته اي به دلیل تأثیرات مهمی كه در اثربخشی و كارایی برنامههاي درسی
داشته است همواره موردتوجه صاحبنظران حوزهي برنامه درسی قرارگرفته است .این تأثیرات هم بر
روي دانش محتوایی و هم بر روي طرز تفکر و نگرش دانشآموزان و معلمها مؤثر بوده است [.]6
ابراهیمی ( )1393یکی از دالیل ضرورت كاربرد میانرشتهاي را مکمل سازي و جامعنگري در
یادگیري میداند .بدین معنا كه یکی از اهداف مطالعات میانرشتهاي در حوزه علوم انسانی مشاهده
پدیدهها ،مکملسازي ،تداخل ،تركیب و نفی تخصصی گرایی در حیطههاي معین است .به این معنا كه
رشتههاي تخصصی كموبیش باید از چندوچون رشتههاي همسایه خود مطلع باشند تا از نگاه جامعتري
برخوردار شوند و درنتیجه از تكبعدي دیدن پدیدهها اجتناب ورزند.
فعالیت میانرشتهاي این امکان را براي دانشپژوهان رشتههاي علمی مختلف فراهم میآورد كه
شناخت بهتري از فعالیتهاي علمی یکدیگر به دست آورند .آنها هركدام از موضع و فرضیات خاص
خود كه از مشروعیت الزم در چارچوب آن رشته برخوردار است ،با موضوع برخورد میكنند و بحث و
تبادلنظر میان آنها و به چالش كشیدن فرضیات هركدام ،آنها را بهسوي دركی جدید از موضوع
هدایت میكند ( .)6روالند پژوهش میانرشتهاي را زمینهساز مناظرههایی میداند كه «با به چالش
كشیدن هویتها و ایدههاي پذیرفتهشده پیشین ،دركی جدید و انتقادي» به دست میدهد.
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ربکا ( ) 1387معتقد است كه میان رشتگی با پرورش تفکر انتقادي ،نوآوري و خالقیت به حل
مسئله كمك میكند .اینك نیاز به افرادي است كه توانایی تفکر انتقادي و تحلیلی ،مهارت در نگارش و
بیان ،قدرت قضاوت آگاهانه و دقیق و انجام كار گروهی ،به كار گرفتن خالقیت و شهامت در محیط كار
و برخورداري از آگاهی و دانش الزم نسبت به فناوريهاي جدید ،داشتن تجربه كاربردي و درک نظري
از فناوريهاي دگرگونكننده كار و فرهنگ را داشته باشد [.]8
ساو )2005( 1بر این باور است كه تعامالت بینرشتهاي به دلیل ایجاد زمینههاي بروز خالقیت
می تواند در هر دو زمینه آموزش و پژوهش موجب نوآوري شود و بهعنوان نمونه ،به روششناسیهاي
جدید در پژوهش علمی منجر شود كه این خود نمونه روشنی از یادگیري تثبیتشده در دانشجویان
خواهد بود [.]31
برنامه درسی بینرشتهاي ،نهتنها در مورد ارتباط دادن حوزههاي مصنوعی مختلف مؤثر هست ،بلکه
همچنین در مورد اینکه چگونه به امر خطیر تعلیم و تربیت اقدام نمود نیز مؤثر است .معلمهایی كه نیز
مجري برنامه درسی بینرشتهاي هستند كالسهاي جالبی را به وجود میآورند كه دانش آموزان را در
یادگیري معنا دارد درگیر میسازد ،آنها معلمهاي مشتاق ،باانگیزه و پرحرارت هستند []24؛ بنابراین
حتی اگر دانشآموزان در برنامههاي بینرشتهاي مانند همساالن خود در كالسهاي درسی سنتی عمل
میكنند ،تحقیقات نشان میدهد كه كالسهاي بینرشتهاي محیطهاي یادگیري مثبت هم براي
دانشآموزان و هم براي معلمان فراهم مینمایند [.]19،35
ماحصل تحقیقات مربوط به اثربخشی رویکرد تلفیقی در برنامه درسی چنین است :زمانی كه
معلمهاي ماهر و مطلع شیوههاي تلفیقی را به كار ببرند ،پیشرفت تحصیلی دانشآموزان برابر یا بهتر از
دانشآموزانی است كه با رویکرد سنتی موضوع مجزا آموزش میبینند .براي اینکه تلفیق مؤثر باشد،
معلم ها باید دانش كافی در مورد محتوایی كه تلفیق میكنند داشته باشند و رشتههاي علمی را كه
قصد مرتبط ساختن آن ها را دارند بشناسند و قادر باشند ارتباطات معنادار بین موضوعات مختلف را
كشف كنند و تبیین سازند .همچنین باید در زمینه تکنیكهاي تلفیق كارآموزي الزم و كافی را دیده
باشند .هیند ( )2005بر این باور است هم طرفداران و هم مخالفان تلفیق بر این امر توافق دارند كه
تلفیق براي خود تلفیق عاقالنه است .انتخاب یك موضوع ساده صرفاً به خاطر اینکه بهآسانی با مواد
درسی دیگر تلفیق میشود كماهمیت جلوه دادن یادگیري است [.]6
تنیسون )2012( 2نیز مزایاي رویکرد میانرشتهاي در یادگیري دانشجویان را اینگونه معرفی
میكند؛ مطالعات میانرشتهاي به افزایش درک ،حفظ و كاربرد مفاهیم عمومی كمك میكند ،همراه با
_____________________________________________________________
1- Sawa
2- Tenyyson Alfred
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توسعه چشماندازها ،دیدگاهها و ارزشهاي چندگانه ،درک كلی بهتري از وابستگیهاي متقابل جهانی به
دست میدهد ،توانایی تصمیمگیري ،تفکر انتقادي و خالقیت را افزایش میدهد و دانش وراي رشتهها را
باهم تركیب میكند ،توانایی شناخت ،ارزیابی و انتقال اطالعات مهم موردنیاز براي حل مسائل جدید را
تقویت میكند ،یادگیري مبتنی بر همکاري و تلقی بهتر از خود بهعنوان عضوي باارزش از اجتماع را
ترویج میدهد ،انگیزهها را تقویت میكند [.]26
پیشازاین اشاره شد كه افراد تالش میكنند اطالعات جدید را برمبناي آنچه از پیش میدانند درک
كنند .رابرت گالسر ( )1984معتقد است بر اساس همین موضوع ،بهتر است حل مسئله را برمبناي
دانشی تدریس كنیم كه افراد با آنها آشنا هستند .درصورتیكه مدرسان دركی از سطح فعلی دانش
دانشجویان داشته باشند ،با فراهم آوردن الگوهاي روشن سازماندهی و یا مدلهاي موقتی تدریس كه
به اطالعات تازه نظم و چارچوب میبخشند ،میتوانند فرایند یادگیري را در میان دانشجویان بهبود
بخشند .هنگامیكه از دانشجویان خواسته میشده این مدلها و الگوها را مورد سؤال و سنجش قرار
دهند؛ و در این روند ،آنها را تائید و یا ابطال نمایند .آنها درواقع در حال سازماندهی به دانش خود
هستند .این مدلها همچنین مبنایی را براي حل مسئله فراهم آورند كه به الگویی كاملتر و
كارشناسانهتر رهنمون میشود.
 -5پیشینه تحقیقاتی کاربرد میان رشتگی در یادگیری
خورسندي طاسکوه ( ) 1388در پژوهش خود تحت عنوان بررسی موانع چالشهاي كاربردي
میانرشتگی موانع و چالشهاي میانرشتگی را اینگونه معرفی میكند؛  )1موانع مدیریتی  )2موانع
بوروكراتیك اداري ( علت آن نهادینه نبودن ساختارهاي اجراي فعالیتهاي میانرشتهاي) )3مانع
استقالل علمی فعالیتهاي میانرشتهاي  )5هزینهبر و زمانبري )6بیتجربگی حرفهاي  )6مشاركت
گریزي در انجام مطالعات میانرشتهاي.وي در ادامه میافزاید كه كنشگران و طرفداران دانش
میانرشتهاي معتقدند كه در اجتماعات ام روزي ،شهروندان براي آنکه از عهده شناخت و تحلیل مسائل
و مشکالت پیچیده و متکثر برآیند ،نیازمند وسعت بخشیدن به شناخت ،ظرفیتهاي ذهنی و
مهارتهاي تصمیم گیري در عمل هستند .طرفداران این رویکرد معتقدند كه امروزه ،تخصصهاي واگرا
و ذهنهاي تقلیلگرا قادر به شناخت ،فهم و تحلیل پدیدهها و محیطهاي پیچیده جامعه جهانی و
جهان جدید نیستند؛ بنابراین ،باید نسبت به مسائل و پدیدههاي پیچیده ،بینشهاي «جامعنگر» و
مهارتهاي «میانرشتهنگر» داشت [ .]11،12ابراهیمآبادي ( )1390در پژوهش خود با عنوان " بررسی
ضرورتهاي مطالعات میانرشتهاي در حوزه علوم انسانی" بر این عقیده است كه آموزش میانرشتهاي
با تأكید بر حل مسئله ،تفکر خالق و پیوستگی و سازگاري محتوا (دانش و مهارت) ا موقعیت و بافت
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اجتماعی فرهنگی و اجتماعی و زمینههایی براي ساختن انسانهایی مسئولتر و كاهش شکاف میان
فضاي آموزشی و جهان واقعی فراهم میآورند [.]7
مطالعات معدودي در سطح دانشگاهها مؤید این نظر هستند كه آموزش میانرشتهاي اثرات مثبتی
بر فرایند یادگیري دارند [ ]29و نیوول دریافته است كه دانشجویان دانشکده مطالعات میانرشتهاي در
دانشگاه میامی (اوهایو) در ارزیابیهاي تحصیلی ،نسبت به دانشجویان دروس رشتهاي عملکرد بهتري را
از خود نشان دادهاند .الکساندر آستین )1993( 1گزارش میدهند كه ثبتنام در كالسهاي
میانرشتهاي با رشد در سه حوزه -بر اساس اظهارات خود دانشجویان -رابطه مستقیم داشته است:
دانش ،مهارتهاي تفکر انتقادي و كسب آمادگی براي دانشکدههاي تحصیالت تکمیلی یا حرفهاي
[.]14
نیوول ( )1994میگوید برخی از نتایج مفید میانرشتگی «به همان اندازه كه ناشی از ماهیت
میانرشتهاي آنها است ،از روشهاي آموزشی نیز متأثر هستند» [همان .]35 :وي طی مطالعاتی
دریافت كه دانشجویان در دانشکده مطالعات میانرشتهاي در دانشگاه میامی ،از دانشجویان دورههاي
رشته اي عملکرد بهتري دارند .نیوول در این مطالعه دریافت كه كاركرد روش تدریس و یادگیري در
دورههاي میانرشتهاي ،از ماهیت دورهها و برنامههاي میانرشتهاي اثرگذارتر است [.]26
با توجه به پیشینههاي موجود در زمینه میان رشتگی میتوان این نتیجه را گرفت كه اكثر
پژوهشگران بر فواید و نتایج مثبت این روش آگاهی كامل را دارند لذا باید بر بهكارگیري این روش در
دانشگاهها و حتی مدارس بیش ازپیش همت گماشت ،زیرا فراگیرانی كه داراي دیدگاه چندبعدي و
وسیع ،تفکر خالق ،مسئولیتپذیري ،تفکر نقاد و .بهطور حتم براي سکانداري در جامعه قابلقبولتر
خواهند بود.
 -6جمعبندی
در آخر باید گفت كه یکی از زمینههاي توافق شده جهت توسعه فعالیتهاي میانرشتهاي در
آموزش عالی ،ضمن آموزش عمیق در رشتههاي تحصیلی ،گسترش آموزش براي ایجاد فرصتهایی
براي فعالیتها و بحثهاي میانرشتهاي است .بهبیاندیگر ،میتوان از تعدیل میان تخصص گرایی و
تفکر میانرشتهاي ،به عنوان راهبردي براي آموزش عالی نام برد در این میان تجارب كلیدي براي
دانشجویان ضروري است .توفیق در میدان فعالیتهاي میانرشتهاي تا حد زیادي درگرو كسب
مهارتهاي میانرشتهاي است .به این منظور ،در مقابل تفکر تكبعدي ،دید جزئینگر و حل مسائل
كالسی كه در دروس سنتی ترویج میشود ،براي پرورش تفکر میانرشتهاي ضروري است تا به دنبال
_____________________________________________________________
1- Alexander Astin
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آن فرایند یاددهی و یادگیري بهتر صورت گرفته و نهایت منجر به كاربرد دانش یاد گرفتهشده در حیطه
عمل شود كه به دنبال آن افرادي كارآفرین ،خالق در عمل ...تربیت خواهند شد .باید به این مهم اشاره
كرد كه دانشگاه بهخوديخود زمینه ایجاد این مهارتها را فراهم نمیآورد چراكه هنوز بر طبق الگوي
سنتی بهپیش میرود؛ ازاینرو الزم است با بازنگري در شیوههاي آموزشی و محتواي برنامههاي درسی،
فرصتهایی را جهت رشد این مهارتهاي میانرشتهاي فراهم كنند؛ بنابراین ،مطالعات میانرشتهاي
اینك بهعنوان ابزاري براي بهتر اندیشیدن و بهتر تصمیم گرفتن براي حل مشکالت چه در مقیاس
فردي و چه در مقیاس اجتماعی موردپذیرش قرارگرفتهاند و با توجه به اهداف موردنظر در توسعه این
مطالعات انتظار میرود براي رشد و توسعه و بالندگی علوم انسانی و اجتماعی و كمك به حل مشکالت
مبتالبه جامعه بیشازپیش موردتوجه سیاستگذاران علمی ،دولتمردان و نیز اصحاب این علوم قرار
گیرند.
 -7پیشنهادها
ازآنجاكه میان رشتگی در عرصه آموزش حرف زیادي براي گفتن دارد مطلوب است نظام آموزش
عالی با در نظر گرفتن مزایا و الزامات بهكارگیري این فرایند نقش مهمی در آموزش هر چهبهتر و
مطلوبتر دانشجویان خود داشته باشند و از سوي دیگر بهكارگیري میانرشتگی در عرصه آموزش خود
نیز نیازمند دانش و مهارت مختص به خود است كه بایستی با برگزاري دورههاي آموزشی براي اساتید
زمینه را براي اجراي مطلوب تر آن را فراهم آورد .باید افزود كه میان رشتگی نباید فقط مختص نظام
آموزش عالی دانست بلکه در سایر عرصهها به نحو خاص نیز میتواند مورداستفاده قرار بگیرد.
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کانونهای تفکر سیاستگذاری ،بستر توسعه و بهکارگیری میان رشتگی
علیرضا صفر پور
كارشناسی ارشد مدیریت دولتی ،گرایش خطمشی گذاري عمومی ،دانشگاه عالمه طباطبایی ،پژوهشگر
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چکیده
در دنیاى پیچیده امروز ،بشر براى حل مشکالت پیش رو ،نیازمند دیدگاههاي جاامع اسات .یکای از
ابزارهایی كه میتواند در رشد و توسعه تمامی علوم ،بهویژه علوم انسانی نقاش داشاته باشاد ،مطالعاات
میانرشتهاي است .این مطالعات گونهاي از علوم است كه بعد از آشاکار شادن كاساتیهااي تخصصای
شدن علم به رشتههاي ریز ،ضرورت یافته است .این اندیشه و طرح ،بر یکپارچگی علاوم در حاوزههااي
علوم طبیعی ،علوم ریاضی و علوم انسانی تأكید میورزد  .باا توجاه باه رشاد ساازمانی ساه دهاه اخیار
فعالیتهاي میانرشتهاي در آموزش و نیز اشاعه رویکردهاي میانرشتهاي در نهادهاي تولید علم ،اكنون
میتوان ادعا كرد میان رشتگی در اجتماعات و ساختارهاي دانشگاهی از جایگاه قابلاعتناایی برخاوردار
است؛ اما علیرغم تالشهاي صورت گرفته ،همچنان نیازمند توجه هست .یکی از بسترهاي بسایار مهام
جهت رشد و توسعه علوم میانرشتهاي كانونهاي تفکر سیاستگذاري عمومی مایباشاند .كاانونهااي
تفکر ( )Think Tanksكه در جوامع پیشرفته نقش بسزایی دارند ،وظیفه تصمیم سازي و سیاستگذاري
براي حکومت را دارا میباشند كه بر پایه جمع اندیشی و میانرشتهاي عمل میكنند.
کلیدواژهها
میانرشتهاي ،میان رشتگی ،كانون تفکر ،سیاستگذاري ،سیاستگذاري عمومی ،تصمیم سازي.
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 -1مقدمه
تخصصیتر شدن علوم باعث رشد و پیشرفت سریع علم در آن رشته و تخصص گردیده است؛ اما در
حل مسائل كاربردي بهویژه در علوم انسانی و جامعهشناسی كه الزم است به مسائل از زوایااي گونااگون
نگریسته شود ،تکیهبر یك تخصص نمیتواند پاسخگو باشد .ازجمله مسائلی كه نیاز به دیدگاههاي علمی
گوناگونی دارد ،سیاستگذاري عمومی هست .در سیاستگاذاري عماومی باراي حال مساائل جامعاه و
دولت ،الزم است تمامی مقتضیات انسان در آن جامعه در نظار گرفتاه شاود .اماروزه در بااب ضارورت
مطالعات میانرشتهاي تقریباً اجماع قابل قبولی در میان متفکران و صاحبنظران وجاود دارد .بارخالف
چند دهه قبل دیگر نمیتوان از استقالل حوزههاي علوم بهویژه علوم انسانی سخن گفت .ایان حاوزههاا
بهشدت بههمپیچیدهاند و لذا بحث میانرشتهاي بحث عام و متعارفی شده است .مطالعات بینرشاتهاي،
فرایند درگیر شدن رشتههاي مختلف علمی در پاسخگویی به یك مسئله یا طرح یك موضوعی است كه
به علت پیچیدگی و وسعت زیاد آن قابلطرح و بررسی با استفاده از یكرشته واحد نیست .در مطالعاات
میانرشتهاي كارآمد ،از هر رشته علمی به عنوان یك منبع معتبر اطالعاتی بهتناسب استفاده مایشاود؛
بنابراین چنین مطالعاتی ،نه تنها با تركیاب اطالعاات باه داناش جدیادي دسات ماییابناد ،بلکاه درک
كاملتري از تشابهات و تمایزات بین رشتهها نیز ایجاد میكنند .مطالعات میانرشتهاي حركتی برخالف
شیوه موجود دانشگاهی است .ویژگی یكرشته دانشگاهی «استقالل و تماایز»« ،تنظایم مارز»« ،ایجااد
مجموعهاي از دانش» و معین كردن آموزش خاص و تعیین معیار براي آن است كاه از طریاق نهادهاا و
انجمنهاي علمی خاص در هر حوزه حمایت و تقویت میشود.
همچنین قابلتوجه است كه میان رشاتگی قادرت تاأثیر بیشاتري در رشاد اساتعدادهاي افاراد در
زمینههاي گوناگون علمی دارد .بهطوريكه الکساندر آستین )1993( 1گزارش مایكناد كاه شاركت در
دورههاي میانرشتهاي آثار مثبتی برافزایش مهارتهاي دانش ،مهارتهاي تفکر انتقادي و آماادهساازي
دانشجویان براي ادامه تحصیل در دورههاي تحصیالت تکمیلی و دورههاي حرفهاي دارد.
نیوول[15])1999( 2طی مطالعهاي دریافت كه دانشجویان در دانشکده مطالعاات میاانرشاتهاي در
دانشگاه میامی ،از دانشجویان دورههاي رشتهاي عملکرد بهتري دارند .سیاستگاذاري عماومی دقیاق و
اصولی در هر كشوري باألخص ایران ،به دالیل مختلف داراي اهمیت زیادي است .دغدغاههااي اساسای
مردم و دولت در تاریخ معاصر ایران به مسئله توسعه و پیشرفت و وجود رابطه تنگاتناگ باین توساعه و
سیاستگذاريهاي راهبردي ،یکی از مهمترین این دالیل است .در میان تمامی علوم ،علوم انسانی رابطه
وثیقتري با مفهوم سیاستگذاري دارد؛ زیرا ارائه سیاستهاي مدیریتی اصوالً بار اسااس علاوم انساانی
_____________________________________________________________
1- Astin
2- Newell
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استوار است .توجه به سیاستگذاري علمی و كارشناسی بهعنوان یکی از پیشنیازهااي اصالی توساعه و
پیشرفت كشور ،در دهه اخیر اهمیت بیشتري نزد نخبگان یافته است.
به دنبال بروز مسائل زیستی ا اجتماعی پیچیده ،متنوع و ناشناخته در دهههاي اخیار ،رویکردهاا و
فعالیتهاي میانرشتهاي در سیاستگذاريهاي علمی ،آمورشی و پژوهشی ،موردتوجه و اشتیاق عمومی
بوده و سرمایهگذاري بر روي آنیکی از سیاستهاي اصلی كارگزاران نظام علمی و دانشگاهی اسات .بار
اساس آیندهپژوهیهاي آموزش عالی ،پیشبینی میشود در راستاي سازگاري دانشگاه با محیط علمای و
اجتماعی ،این روند با سرعت بیشتري تداوم یابد].[3
سیاستگذاري عمومی در كانونهاي تفکر مبتنی بر میانرشاتهاي ،نیازمناد همفکاري پژوهشاگران
است بهطاوريكاه روزنفیلاد [9])1992( 1فارا رشاتهايهاا را فراینادى تعریاف كاه موجاب همکاارى
پژوهشگران در مساائله مشتركى میشود و آنها از طریق به اشتراک نهادن الگوهاى نظرى مبتناى بار
مفاهیم ویژه هر رشته ،به بررسى مسئله موردنظر میپردازند .لذا بستر كانونهاي تفکر سیاساتگاذاري
عمومی ،ضمن فراهم نمودن امکان رشد و توسعه میانرشتهاي و بهكارگیري هدفمند و سااختارمند آن،
باعث عملکرد بهتر كشور در راستاي سیاستگذاريهاي علمی و دقیق میگردد .در این مقاله ساعی بار
معرفی رابطه دوطرفه كانونهاي تفکر و میانرشاتهاي دارد كاه متقاابالً باعاث بهباود و رشاد یکادیگر
میشوند و نتایج حاصله موجب ترقی كشور خواهد شد.
 -2مطالب اصلی
 -1-2تعاریف و مفاهیم اولیه
میانرشتهای :میان رشته ناظر بر آن حوزه از مطالعه دانش است كاه ارتبااط تکمیلای متقابال باا
شاخههاي دیگر دارد؛ بهعبارتدیگر میان رشته نقطه مقابل رهیافت حصر گرایی بوده و بهقصد درماان و
پیشگیري از آفات این رویکرد ایجادشده است .میانرشتهاي برنامه پژوهش مبتنی بار كثارتگرایای یاا
روششناسی ا ست كه فرد محقق و پژوهشگر از سطح واحد و محدود به یك حوزه از دانش فراتر رفته و
نسبت به دانشهاي مختلف ناظر بر مسئلهاي واحد توجه نشان مایدهاد] .[1در تعریفای دیگار عباارت
است از دانشی كه دربرگیرنده ارتباط و انسجام مدلهاي نظري و محتوایی موجود در هر رشته است كه
میان گروه ،كارمندان و دورههاي آنان بهصورت مشترک در پیگیري اهداف انجام میپذیرد].[10
 -2-2کانون تفکر :كانون تفکر نوعی سازمان ویژه براي تفکر و پژوهش درزمینه سیاست ساازي و
تصمیم سازي است كه بر اصل جمع اندیشی یا ایده پردازي جمعی استوار اسات .كاانونهااي تفکار باا
انجام مطالعات بینرشتهاي و با بهكارگیري كارشناساان متعادد ،خاوراک فکاري الزم را در حاوزههااي
_____________________________________________________________
1- Rosenfield
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مختلف براي مدیران و سیاستگذاران جامعه تأمین مایكنناد .همچناین باا توجاه باه اینکاه یکای از
مهمترین وظایف مدیران تصمیمگیري هست ،كانونهاي تفکار در فرایناد تصامیمگیاري باه مادیران و
بهویژه مدیران ارشد سازمانها كمك فراوانی میكنند ] .[2در تعریفی دیگر ،كانونهااي تفکار نهادهااي
غیرانتفاعی هستند كه به تولید و انتشار نظریه و ایده در زمیناه سیاساتگاذاري عماومی مایپردازناد.
كانونهاي تفکر بهطور فعاالنه به دنبال حداكثر نمودن اعتماد عمومی و دسترسای سیاسای خاود باراي
تاأثیر در سیاساتگاذاري عماومی مایباشاند (انادرو ریاچ .)2005 ،1همچناین از واژههاایی همچاون
«اندیشنده»« ،اندیشگاه»« ،نهادهاي مولد اندیشه»« ،اتاق فکر» و  ...نیز به همان معنا استفاده میشود.
سیاستگذاری :طراحی و برنامهریازي روشهاا و راههاایی باراي دساتیابی باه اهاداف معاین در
زمینههاي مشخص.
تصمیم سازی :فرایند زمینهسازي جهت اتخاذ تصمیم بهیناه و كاارا بار اسااس تحلیال و تطبیاق
واقعیتها و نیز چیدمان منطقی كلیه عوامل داخلی و خارجی].[4
 -3میانرشتهای ،مؤلفه اصلی سیاستگذاری عمومی
با توجه به اینکه علم در تولید ،تجربه و گسترش ،از منبع و وسیلهاي به نام عقال انساانی برخاوردار
است ،بنابراین بهطور طبیعی همه علوم به رغم گستردگی داراي تشابهات و فصل مشترکهاي قابلتأملی
هستند؛ زیرا همه علوم بر اساس نیاز و احتیاج مادي و معنوي انسان تعریف و تبیین میشوند و طبیعای
است هراندازه كه حوزه مطالعات علم وسیعتر و پیچیدهتر باشد ،به همان نسبت آن علام از ویژگایهاا و
جایگاه خاصی برخوردار خواهد شد] .[5البته ،چالشهاي میانرشتهاي در حوزه علوم انسانى بیشاتر باه
چشم میخورد ،چراكه وابستگى علوم در میان علوم انسانى بایشتر از دیگار حاوزههااي داناش اسااات
].[17
مطالعاات میانرشاتهاي ایناك بهعنوان ابازاري باراي بهتار اندیشایدن و بهتاار تصمیاام گرفتاان
باراي حال مشاکالت چاه در مقیااس فاردي و چاه در مقیااس اجتماعای موردپذیرش قرارگرفتهاند و
باا توجاه باه اهاداف موردنظر در توساعه ایاان مطالعااات انتظااار مایرود بااراي رشااد و توسااعه و
بالندگای علاوم انساانی و اجتماعی و كمك باه حال مشاکالت مبتالباه جامعاه بیشازپیش موردتوجه
سیاستگذاران علمای ،دولتماردان ونیاز اصحااب ایان علاوم قاارار گیرنااد] .[6در پای ظهاور مساائل
زیستی اجتماعی پیچیده و ناشناختهاي كه در ساه دهاه اخیار ،اجتماعاات و شاهروندان باا آن مواجاه
بودهاند ،رویکردها و فعالیتهااي میاانرشاتهاي در سیاساتگاذاريهااي علمای ،آموزشای و پژوهشای
_____________________________________________________________
1- Rich
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موردتوجه و اشتیاق عمومی بوده است]7و .[8در ایان راساتا ،گروساتى[12] )2005( 1بار ایان عقیاده
اساات كه تکوین رشتههاي جدیاد ،حاصال فعالیاتهااي میاانرشاتهاي باوده اسات كاه در راساتاى
پاسخگویى به نیازهاى جامعه و افراد شکلگرفتهاند ،چراكه هماكناون ،نقاش داناش در آماوزش تغییار
كرده است و اهمیتى كه به شخص انسان داده میشود تا در مسیرى قرار گیرد ،بیشتر از اهمیتى اسات
كه به خود مسیر داده میشود .از مهمترین عوامل توسعه و پیشارفت كشاورهاي جهاان در حاوزههااي
گوناگون پس از جنگ جهانی دوم ،توجه ویژه به حوزه سیاستگذاري بوده اسات .سیاساتگاذاري كاه
زیربناي پیشرفت كشور را تشکیل میدهد در زمینههاي مختلف نیازمند آمیختن علوم گونااگون اسات.
در ارائه الگوهاي سیاستی ضروري است تا مسئله از جوانب گوناگون و رشتههااي علمای مارتبط باا آن
تحلیل و بررسی گردد .براي نمونه براي حل و ارائه سیاست در یك مسئله اقتصاادي ،فاارغ از تخصاص
اقتصادي ،نیاز به ورود مسائل حقاوقی ،اجتمااعی ،سیاسای و  ...هسات .چراكاه اصاوالً نیازهااي انساان
نمیتواند از یك منظر و رشته علمی خاص حل و برطرف شاود .ازایانرو میاانرشاتهاي از مؤلفاههااي
جداییناپذیر سیاستگذاري عمومی هست كه اهمیت به آن موجب ارتقاي سیاساتهااي حال مساائل
میگردد.
 -4جایگاه میانرشتهای در کانونهای تفکر
اسااتوكلس[13])1981( 2برمبناي مطالعاتش درباره تمایز میان مطالعاات میاانرشاتهاي و فاردى،
اینگونه نتیجهگیري میكند« :گرچه پژوهشااگران زیادى ،به صورت انفرادى ،براى پیوند چشماندازهاي
رشتههاي مختلف آغاز به كاركرده اند ،اما گرایش كنونى بیشتر به سمت كارِ گروهاى اسات كاه تماامى
پیچیدگیهاي پشتیبانى و نهادى را دربرمى گیرد» .تجرباه نشاان داده اسات كاه برناماههاا ،دورههاا و
پژوهشهاي میانرشتهاي در سااختارهاي مدیریتی سنتی و رشاته محاور پاساخگو نیساتند و بهارهور
ساازي فعالیتهاي میانرشتهاي مستلزم مدیریت مشاركتی و تعاملی در فراینادها و مراحاال مختلااف
اسات .بناابراین باه لحاظ مدیریتی ،ساختار مدیریت برنامهها ،دورهها و پاژوهشهااي میاانرشاتهاي از
سابك مدیریتی تعاملی و مشاركتی تبعیات مایكناد .ایاان باادان معناای اساات كااه فعالیاتهااي
میانرشتهاي با ساختارهاي مدیریتی سنتی ،بوروكراتیك محاور و دساتوري در تضاادند و قباال از هار
چیز ،باید در نحوه و سابك مادیریتی در محایطهااي دانشاگاهی ،سااختارهاي پژوهشاای ،و گروهااي
آموزشی و پژوهشی تجدیدنظر كرد]7و .[8
ازنظر خبارگان باراي تولیاد و توساعه علاوم انساانی و اجتماعاای در كشااور در درجااه نخساات
بایاد محیاط مناسابی باراي رشاد و پارورش ایادههااي نااو و خاالق فاراهم كارد .توسااعه مطالعاات
_____________________________________________________________
1- Grossetti
2- Stokols
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میانرشتهاي میتواند تفکار انتقاادي اخالقی را در میاان اصحااب علاوم انساانی گسااترش دهااد].[6
كانونهاي تفکر كه به سیاستگذاري عمومی بهطور گروهی و بر اساس میانرشتهاي عمل مایكنناد را
میتوان از مهمترین بسترهاي توسعه و پیشرفت میان رشتگی دانست كاه درعاینحاال موجاب بهباود
وضعیت كشور در حوزه سیاستگذاري میگردد .كانونهاي تفکر كه خواستگاه آنها را میتاوان پاس از
جنگ جهانی دوم در آمریکا و انگلیس یافت ،به مرور جایگاه خود را در بسیاري از كشورها پیادا نماود و
موجبات پیشرفت و ترقی آنان را فراهم نمود .بار اسااس گازارش دانشاگاه پنسایلوانیا در ساال ،2017
آمریکا با  ،1872چین با  512و انگلستان با  444كانون تفکر به ترتیب بیشتر تعداد كانونهاي تفکار را
دارا میباشند .در ایران تاكنون تعدادي كانون تفکر به وجود آمده است اما موضاوعات و مساائل در ایان
زمینه به حدي است كه پاسخگوي نیازهاي اساسی كشور نمیباشند.
ازجمله علل ضعف در این زمینه را میتوان در دو بخاش دانسات .1 :عادم درک صاحیح مسائوالن
تصمیم گیر از جایگاه و اهمیت كانونهااي تفکار  .2عادم وجاود برناماه راهباردي مشاخص در جهات
استفاده از كانونهاي تفکر و مدیریت و تقویت آنها.
ازجمله شرایطی كه كانونهاي تفکر سیاستگذاري عمومی ،در عرصه میان رشتگی موجب میشوند
میتوان موارد زیر را ذكر نمود:
 دستیابی به فهم دقیق و همهجانبهتر مسائل؛ افزایش توانایی و بهرهوري علمی دانشمندان علوم انسانی؛ همکاري با سایر اندیشمندان رشتههاي دیگر براي كسب دیدگاههاي آنها در مسائل؛ كنش متقابل با محققان رشتههاي دیگر در برگزاري دورهها و كارگاهها؛ ارائه راهکارهاي عملی و كاربرديتر براي حل مسائل اجتماعی از طریق درگیر شادن محقاق دررشتههاي مختلف و ادغام دانش این رشتهها؛
 استفاده از روشها و تئوريهاي رشتههاي مختلف براي توسعه چارچوبهاي نظاري و تحقیقاییکپارچهتر؛
 یکپارچه كردن مفاهیم ،روشها و ابزار رشتههاي مختلف؛ تعدیل و اصالح كار فردي درنتیجه كنش متقابل با دانشمندان دیگر؛ نقد و به چالش كشیده شدن عقاید یکدیگر؛ -انتقال ایدههاي متفاوت ،امکان استفاده از این ایدهها و افزایش خالقیت علمی.
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 -5نتیجهگیری
میان رشتگی یك از شالودههاي اساسی سیاستگذاري عمومی هست و در میان تماام علاوم ،علاوم
انسانی رابطه وثیقتري با میانرشتگی و سیاستگذاري دارند؛ زیرا مبانی فکري و چارچوبهااي نظاري
توسعهیافتگی بر آن استوار است .در دهه اخیر توجه به میانرشتهاي تا در سیاساتهااي علمای كشاور
اهمیت مضاعفی یافته است .باوجوداین و بهرغم موفقیتهاي كسابشاده ،وضاعیت فعلای رشاد میاان
رشتگی رضایتبخش و مطلوب نیست .یکی از ابزارهایی كه در رشد و توساعه میاان رشاتگی مایتواناد
نقش بسزایی داشته باشد ،توسعه كاانونهااي تفکار اسات .ایان اقادام در كشاورهاي پیشارفته نتاایج
قابلمالحظهاي را به نمایش گذاشته است .كارآمدي میان رشتگی نیازمند تأمین شرایط مهمی همچون
تأمین فضاي باز فکري هست كه ضمن همافزایی دانشهاي میانرشتهاي و نیز ارتقاي توانمندي علمای
استادان ،دانشجویان و پژوهشگران ،موجبات بهكاارگیري و ظهاور كاارایی آن در عمال را فاراهم كناد.
نگارنده با بررسی وضعیت كشورهاي پیشرفته و مشاهده نیاز كشور ،رشد و توساعه كاانونهااي تفکار را
همارز رشد و توسعه میان رشتگی میداند كه در یك تبادل دوطرفه شرایط ترقای و پیشارفت كشاور را
فراهم میكنند .ایجاد و توسعه كانونهاي تفکار عاالوه بار اینکاه موجاب پویاایی علاوم میاانرشاتهاي
میگردد ،امکان از بین بردن فاصله خالی بین علوم میانرشتهاي و رفع نیازهاي جامعه را نیز باه دنباال
دارد .با سازماندهی و اجراي چنین ظرفیت جاامع و اثرگاذاري ،گاام ماؤثر در جهات توساعه علمای و
همچنین كاربردي علوم میانرشتهاي در ایران برداشته خواهد شد .چراكه با تدوین در كانونهاي تفکار
با تدوین سیاستهاي عمومی مبتنی بر میان رشتگی ،افراد قادر خواهند بود شکافهاي نظري و عملای
بین رشته ها را پر كنند و با تحقیقات مشترک و همکاري بین متخصصان علوم مختلف ،بساتري فاراهم
خواهد شد كه نتایج قابلاعتمادتري در عرصه علم و سیاستگذاري به دست میآیاد .آگااهی از اهاداف،
ضرورت و توجیه فلسفه وجودي كانونهاي تفکر در جهت رشد میاان رشاتگی و باه دنباال آن ارتقااي
سطح سیاستگذاريهاي عمومی در كشور در میان مسئوالن و مجریان و درونی كردن ارزشهااي ایان
مقوله براي افراد ،باعث توفیق د ر كاربست این مقوله خواهد شد .لذا مناسب است مراجاع تصامیم گیار
كشور با فراهم آوردن بستري مناسب ،از این پتانسایل مغفاول باراي ارتقااي كیفیات میاان رشاتگی و
خطمشیهاي عمومی استفاده نمایند.
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چکیده
در این مقاله نوعی رویکرد میانرشته اي به نام مهندسی خالقیت و نوآوري زیست الگو براي نوآوري
در سیستمهاي سازمانی مدیریتی با ارائه چند مدل طراحیشده بر اساس آن ،ارائه گردیاده اسات .ایان
رویکرد بر این منطق استوار است كه انتقاال مفااهیم علام زیساتشناسای باه دیگار علاوم ،منجار باه
شکلگیري انواعی از حوزههاي مطالعاتی جدید میشود كه قابلیتهاي بسیار زیادي باراي دساتیابی باه
انواع ایدههاي خالق و نوآوريهاي مبتنی بر آن در علوم مختلف و ازجمله در علم مدیریت و ساازمان را
دارد .ساختارها و سازوكارهاي بیشامار سیساتمهااي زیساتی ،منبعای بایانتهاا باراي الهاام گیاري و
الگوبرداري و استخراج راهکارهاي خالق فراوانی براي بهكارگیري در دیگر سیستمها مانند سیستمهااي
مهندسی جهت ایجاد انواع ناوآوريهااي فناوراناه و نیاز در سیساتمهااي ساازمانی باراي ایجااد اناواع
نوآوريهاي مدیریتی میباشد .بهعنوانمثال ،سه سیستم مادیریتی الگاو گیاري شاده از سیساتمهااي
زیستی ارائه شده است.
کلیدواژهها
رویکاارد میااانرشااتهاي ،مهندساای خالقیاات زیساات الگااو ،بیونیااك ،بیومیمتیااك ،الگااو گیااري از
سیستمهاي زیستی ،نوآوريهاي مدیریتی.
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 -1مقدمه
با توجه به جهانیشدن ،پویایی بازارها ،افزایش سرعت و انتشار سریعتر فناوريهاي جدیاد ،الزاماات
سیستمها تغییر كرده است .در میان شركتهاي درگیر ،آنهایی كه سریعتار خاود را باا نیازهااي باازار
تطبیق میدهند و هزینههایشان را پایین نگه میدارند ،برنده خواهند باود؛ بناابراین ،دانشامندان باراي
یافتن راهحلهاي موفق براي حل مشکالت پیچیده در مهندسی و سایر رشتهها سخت تالش مایكنناد.
نگاهی به طبیعت كه بهعنوان خالقیت زیست الگو شناخته میشود ،میتواند رویکرد امیدواركنندهاي در
این زمینه باشد ] .[4سیستمهاي زیستی بهطور طبیعی بهینهسازي شدهاند و با توسعه نوآوري میتاوان
آنها را موردبررسی قرار داد .الگو گیري از این سیستمها را میتوان به چند حوزه كاربردي تقسیم كرد.
حوزههاي كاربردي غالب در زمینه فنی و مهندسی میباشند .باااینحاال ،خالقیات زیسات الگاو داراي
پتانسیل زیادي براي نوآوري در سازمان و مدیریت نیز هست .استفاده موفق از ایدههاي طبیعای زماانی
بهتر است كه آنها را بهعنوان یك منبع الهامبخش براي قابلیتهاي انساانی شاناخته ،ناه اینکاه صارفاً
كپیبرداري شوند ] .[5از دهه  1990میالدي ،تمایل جدیدي به انطبااق مفااهیم زیساتی باا مشاکالت
سازمانی نیز دیده میشود .همان طور كه ساختارها در شركتها پیچیدهتر میشوند و وابساتگی متقابال
بیشتري پیدا میكنند ،ساختار و رفتار سازمانی جدید نیز موردنیاز است ] .[6ایجااد ارتبااط باین علاوم
زیستی و علاوم مادیریتی و اساتفاده از سااختارها ،فرآینادها و ساازوكارهاي سیساتمهااي زیساتی در
سیستمهاي سازمانی می تواند گامی مؤثر براي ارائه راهکارهاي نوین و توسعه علاوم مادیریتی محساوب
شود.
 -2پیشینه
در زمینه كاربرد سیستمهاي زیستی در علوم مختلف ،پژوهشهاي بسیاري انجامگرفته كه در اینجاا
به تعدادي از پژوهشهاي صورت گرفته در زمینهسازمانی و مدیریتی اشاره میشود.
میئه و همکاران ( )2018مفهوم صنعت با هوش زیستی را ارائه میدهند كه چشمانداز یك سازوكار
معیشتی سازگار با طبیعت را ترسیم میكناد ] .[7اوگونتوناا و همکاارش ( )2017شاش اصال اساسای
زیست الگو را ارائه میدهند كه هركدام با اصول فرعی خود جمعااً تشاکیل  23اصال را مایدهناد كاه
میتوانند بهعنوان معیارهااي ارزیاابی پایاداري در صانعت محساوب شاوند ] .[8آنولوواپاو و همکاارش
( )2017نوآوريهاي زیست الگو و كاربردشان را براي كاهش پایدار تهدید تغییارات آب و هاوایی حاائز
اهمیت میدانند ] .[9تینلو و همکاران ( )2017به یك تجزیاهوتحلیال كتاابشاناختی باین ساالهااي
 2013-1990براي بررسی كاربردهاي خالقیات زیسات الگاو در زمیناههااي لجساتیك ،حمال ماواد،
مدیریت زنجیره تأمین و تولید پرداختهاند ] .[4یانگ و همکاران ( )2014سه مدل مدیریتی زیست الگاو
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را براي توسعه نوآوريهاي فنی در كشاورزي ارائه میدهند كه میتواند محدوده مدیریت زیست الگاو را
نیز غنی نمایند ] .[10مائو و همکاران ( )2010از اجتماع جاندارانی مانند زنباور ،مورچاه و مااهی باراي
یك سیستم اطالعات مدیریت ( )ERPالگو گرفتهاند ] .[11ریچاردسون ( )2010در تز دكتري خاود باه
كمك اصول زیستی ،مدلهاي مختلفی را براي بخشهاي گوناگون كسبوكار پیشنهاد میدهد ].[3
 -3تعریف مفاهیم
 -1-3مهندسی خالقیت زیست الگو
مهندسی خالقیت زیست الگو (كه معادل فارسی در نظر گرفتهشده براي بیونیك است) ،علم تقلیاد
و الهام از طبیعت است كه بهمنظور حل مسائل انسانی استفاده مایشاود .از قارنهاا پایش ،طراحاان و
معماران ،طبیعت را بهعنوان یك منبع بزرگ الهامات در نظر گرفتهاند .این علم بیان میكند كه طبیعت
بهترین ،تأثیرگذارترین و تضمینشدهترین منبع نوآوري درنتیجه  3/85میلیارد سال تکامل ذاتی اسات؛
زیرا تجربهاي فوقالعاده در حل مسائل محیطزیست و ساكنان آن دارد ].[12
 -2-3مدیریت دانش
استفاده مؤثر از سیستمها باراي جماعآوري ،اساتفاده و اساتفاده مجادد از داناش درون شاركت را
مدیریت دانش گویند ].[13
 -3-3مدیریت ضایعات
مدیریت ضایعات یك اولویت كلیدي است و اشاره به تمام فعالیتهاي مربوط به اجتناب ،كاهش یاا
بازیافت زباله در زنجیره تولید و مصرف دارد ].[14
 -4طرح مسئله
با توجه به پتانسیل باالي خالقیت زیست الگو براي ارائه راهکارهاي نوین ،پاژوهشهااي انادكی در
زمینه كاربرد آن در سیستم هاي ساازمانی صاورت گرفتاه اسات .در ایان مقالاه نموناههاایی از كااربرد
سیستمهاي زیستی براي نوآوري در سیستمهاي سازمانی و توسعه علوم مدیریتی ارائه میگردد.
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 -5سیستمهای زیست الگو
 -1-5سیستم مدیریت دانش
جانوران اجتماعی مانند مورچه ها و زنبورها داراي نوعی تعامل غیرمساتقیم باراي برقاراري ارتبااط
هستند كه می توان از آن براي نوآوري و حل مسائل مختلف در سیستم مدیرت داتاش بهاره بارد .یاك
مدل استخراجشده از آن در شکل ( )1آورده شده است.

شکل  1سیستم مدیریت دانش زیست الگو ].[2

 -2-5سیستم مدیریت ضایعات
سیستمهاي زیستی میتوانند بسیاري از ماواد خاود را بازیافات نمایناد كاه یکای از سیساتمهااي
ارزشمند در این زمینه كلیهها هستند .با الگو گیري از كلیه میتوان بسیاري از روشها ،سازوكارها و یاا
حتی فرمولهاي ریاضی را استخراج نمود .در شکل ( )2فرآیند كلی عملکرد كلیه نشان داده شده است.

شکل  2فرآیند سیستم كلیه (برگرفته از ])[1
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در شکل ( )3الگوسازمانی استخراجشده از سیستم كلیه براي مدیریت ضایعات ارائهشده است.

شکل  3سیستم مدیریت ضایعات زیست الگو

 -3-5سیستم مدیریت بازاریابی
سیستمهاي زیستی براي جستجوي غذا روشهاي مختلفی دارند .غاذا باراي آنهاا درواقاع هادفی
است كه به دنبال آن گشته تا نیازهاي خود را رفع كنند .اگر غذا بهعنوان بازارهااي هادف یاا مشاتري
براي سازمانها در نظر گرفته شود ،میتوان از روشهاي جستجوي غذا بهعنوان روشهاي بازاریابی الگو
گیري كرد ] [15كه چند نمونهاي از آن در ذیل آورده شده است.
 -4-5سیستم مدیریت بازاریابی مشارکتی
دلفینها ،ماهیها را به سمت ماهیگیران هدایت میكنند و پس از صید ماهیها توساط مااهیگیران،
از ماهیهاي جداشده از تور تغذیه میكنند .از ایان طریاق نیازهااي فضاایی دلفاینهاا باراي جساتجو
كاهشیافته و صید سریعتر و بیشتري خواهند داشت ].[16
یکی از الگو گیريهاي قابلاستخراج از این سازوكار زیستی ،تعامل باا ساایر صانایعی اسات كاه باا
سازمان ما مشتریان مشتركی دارند .مثالً تولیدكنندگانی كه محصوالتشان با ساازمان ماا متفااوت باوده
ولی مشتریانشان یکسان است .می توان با این صنایع تعامال اطالعااتی دربااره مشاتري و یاا مشااركت
تبلیغاتی داشته تا بتوان هزینهها و زحمات بازاریابی را تقسیم نمود.
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 -5-5بازار هدف مطلوب
حشرات اقالم تغذیه اي خود را با توجه باه رژیام غاذایی مناساب اولویاتبنادي مایكنناد و رژیام
غذاییشان را نیز بر اساس شرایط آینده مانند طول عمر ،باروري و ...و همچنین الگاوي فعالیات روزاناه
مانند تجربیات ،عوامل محیطی و ...تنظیم میكنند ].[17
یکی از الگوهاي قابل دریافت به كمك رفتار حشرات این اسات كاه باراي باازار هادف و مشاتریان،
معیارها و ویژگی هایی در نظر گرفتاه شاود تاا بیشاتر وقات و هزیناه باراي بازارهااي داراي معیارهااي
موردنظر صرف شود.
معیارهایی مانند طول عمر محصول ،محصوالت آینده سازمان ،شرایط محیطی ،انرژي و منابعی كاه
باید صرف شود ،تجربیات گذشته و . ...مثالً اگر محصوالت آینده سازمان در یك حوزه خاص مایباشاد،
بازاري مطلوبتر است كه بتواند مشتري محصوالت آینده سازمان نیز محسوب شود.
 -6-5راهکارهای جذب مشتری
نوعی گیاه به نام ونوس مگسخوار وجود دارد كه داراي سازوكارهاي متفاوتی براي جذب حشرات بوده
و میتواند براي الگو گیري موردتوجه قرار گیرد .حشرات ،غذاي گیاهی موردنظر خاود را از بخاار متصااعد
شده از آنها شناسایی میكنند كه این ونوس براي جذب حشارات ،آن بخارهاا را تقلیاد كارده و متصااعد
مینماید .عالوه بر این ،از رنگ قرمز برگهاي خود براي جذب حشرات استفاده میكند ].[18,19
این روش برمبناي جذب مشتري از طریق تحریك احساسات آنها میباشد كه در علوم مدیریتی باا
عنوان بازاریابی حسی شناخته شده و بر تمركز روي ابعاد حسای مشاتري تأكیاد دارد .ماثالً تأكیاد بار
حمایت از كاالي ایرانی براي تحریك و تشویق مشتري براي خرید محصوالت داخلی.
همچنین این گیاه نشان میدهد كه میتوان از ترفندها و سیاستهاي جذب مشتري كه ساایر رقباا
به كار گرفتهاند نیز استفاده نمود تا اگر ابعادي از مشتري را شناختهاند و در تبلیغات خود از آن استفاده
میكنند ،سازمان نیز از آنها بهرهمند شود.
 -6نتیجهگیری
در این مقاله مدل هاا و راهکارهاایی باراي چناد حاوزه مختلاف علاوم مادیریتی باا الگاو گیاري از
سیستمهاي زیستی ارائه گردید .نمونههاي ارائه شده با استفاده از عملکرد كلای سیساتمهااي زیساتی
استخراج گردیدهاند و میتوان با بررسی و مطالعات تفصیلی روي هركدام از اجزاي سیستمهاي زیساتی،
مدلها و راهکارهاي بیشتر و حتی فرمولهاي ریاضی استخراج نمود .در این راستا به محققاان در علاوم
مختلف پیشنهاد میشود كه طبیعت و سیستمهاي زیستی را به عنوان مرجعی براي نوآوري ماورد نظار
قرار دهند.
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چکیده
نظام نوآوري اهمیت انطباق دانشگاه با محیط و ضرورت مهندسی مجدد ساختار سازمانی ،نقشها و
كاركردهاي آمورش عالی را مورد تأكید قرار میدهد .هدف پژوهش حاضر بررسی موانع سیاستگذاري
توسعه دانشگاه كارآفرین در دانشگاههاي دولتی ایران است .پژوهش یك مطالعه كیفی است كه از
نظریه داده بنیاد استفاده گردید .جامعه آماري شامل اساتید صاحبنظر در زمینه آموزش عالی و
كارآفرینی ،مدیران مراكز كارآفرینی ،رشد و پارکهاي علم و فناوري ،مسئولین بخش صنعت و
دانشجویان دكتري دانشگاههاي تهران ،شهید بهشتی و عالمه طباطبایی بود 18 .نفر از طریق روش
نمونهگیري هدفمند انتخاب شدند .دادهها از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند گردآوري شد .اعتبار و
روایی دادههاي كیفی از دو رویکرد بازبینی اعتبار پاسخگو و بازنگري بیرونی تأیید گردید .دادهها
بهوسیله كدگذاري باز مرحله اول و دوم و محوري تحلیل شدند 92 .گزاره مفهومی در قالب  26مقوله
عمده طبقهبندي و درنهایت  6مقوله هستهاي احصاء شد .موانع مالی ،ساختاري ،پژوهشی ،اداري،
ارتباطی ،آموزش سنتی و فرهنگسازمانی منفی از موانع اساسی توسعه دانشگاه كارآفرین میباشند.
کلیدواژهها
موانع سیاستگذاري ،دانشگاه كارآفرین ،دانشگاههاي دولتی.
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 -1مقدمه
آموزش عالی با چالش بزرگی روبروست ازآنجاییكه باید با شرایط اماروزي و تاأثیر روزافازون آن در
جامعه روبرو شود .مشخصاً عدم آمادگی مراكاز آماوزش عاالی در كشاورهاي در حاال گاذار و توساعه،
مسئولیت نیازمنديهاي جامعه جهانی رقابتی را به عهده دارد كه بهعنوان عامل اصلی در حاشیه باودن
و عقبافتادگی در اقتصاد جهانی است ] .[1دانشگاههاي ایرانی براي اینكه بتوانند مأموریت خاود را باه
بهترین نحو انجام دهند باید اهداف ،دیدگاه و فعالیتهاي خود را بازبینی كارده و دیادگاههااي ناوین و
معاصر را كه برخی دیدگاه كارآفرینانه مینامند در كناار دیادگاههااي سانتی خاود قارار دهناد .ایجااد
دانشگاه كارآفرینانه به حفظ شهرت دانشگاه كمك میكند ،زیرا نشانی اسات از اینکاه دانشاگاه آمااده و
مایل است و میداند چگونه مسائل خاص محیطی را حل كند ،به توسعه اقتصادي منطقاهاي كاه در آن
واقعشده كمك كند و همچنین میداند چگوناه شارایط محیطای را تغییار داده و خاود را باا محیطای
سازگار سازد كه دائماً در حال تغییر است ] .[2همواره برخای مواناع بار مسایر بهارهبارداري صاحیح از
داراییهاي فکري تولیدشده در دانشگاهها در جهت توسعه تجاريسازي دانش و كاارآفرینی وجاود دارد
كه شناسایی و رفع آنها امري اجتنابناپذیر به نظر میرسد .در راساتاي محادودیتهااي اقتصاادي در
جهت توسعه كارآفرینی میتوان موانعی همچون فقدان سرمایه كافی و عادمحمایات ماالی را ناام بارد.
ضعف بنیهي مالی و درنتیجه محدودیت منابع یکی از دالیل ضعف دانشگاهها اسات كاه نمایتوانناد در
مراحل اولیه ،طرحهاي پیشنهادي مفصل و مستحکمی را به صنعت ارائه دهناد و باهطورمعماول طارح
پیشنهادي تکراري و كلیشهاي را به صنعت میفرستند كه چنادان مسائله محاور و نیااز مادار نیسات.
كاهش بودجهي دولتی دانشگاهها میتواند به استقالل ماالی و همچناین توساعهي فعالیات كاارآفرینی
دانشگاهی منجر شود .تفاوتهاي فرهنگی بین دانشگاه و كسبوكار از موانع انتقاال فنااوري اسات ].[3
یافتههاي پژوهشی در موارد گوناگون ،بر نیااز باه مادیریت تفااوتهااي اجتناابناپاذیر فرهنگای باین
دانشگاهیان و فعاالن صنعت تأكیددارند .ضامن اینکاه تفااوت انگیازههااي افاراد در دانشاگاه و بخاش
كسبوكار ،یکی دیگر از عوامل مهم و درخور توجه اسات؛ باراي مثاال تحقیقاات حااكی از آناناد كاه
پژوهشگران دانشگاهی پول را مثابه ابزاري براي پیشرفت علمی در نظر میگیرند؛ درحاالیكاه صااحبان
كسبوكار به پول بهمنزله هدف نگریسته و علم را فقط ابزاري براي رسیدن به آن هدف میدانند ] .[4از
موانع عمده ،فرهنگ دانشگاهی است .برخی از دانشاگاهیان باه پاارادایم رویکارد كارآفریناناه ،باهمثاباه
تهدیدي براي انسجام سنتی دانشگاهها مینگرند و معتقدند كه باید با گرایش كارآفرینی در دانشاگاههاا
مقابله كرد ] .[5از موضوعات مهم پیش روي دانشگاهها ،عدم انگیزه پژوهشگران براي افشااي اختراعاات
خود و مشاركت در توسعه بیشتر آنها از طریق توافق در واگذاري امتیاز است؛ زیرا همواره ایان نگرانای
وجود دارد كه بخشهایی از طرحهااي پژوهشای و دساتاوردهاي آنهاا بادون رعایات حقاوق مالکیات
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معنوي ،به یغما رود .عدم اطمینان از حفاظت كامل از حقوق مالکیت فکري ،در بخش صنعت نیز مانعی
مهم براي انگیزش فعاالن آن در بهرهگیري از نوآوريهاي حاصل از پژوهشهااي دانشاگاهی اسات ].[6
قوانین و سیاست اعمالشده از سوي حکومتها ،بهویژه در خصوص مدیریت و حفاظات از دارایایهااي
فکري ،ممکن است فعالیتهاي تجاري دانشگاهها را تحتالشعاع قرار دهند .ادعاي حمایت از كاارآفرینی
بسیاري از دانشگاهها ،اینطور به نظر میرساد كاه دانشاجویان آموزشایهاایی را باراي كارمناد شادن
میبینند تا كارآفرین شدن .درنتیجه ،فرصت ارزشمندي براي آزمایش یك سرمایهگذاري و كسابوكاار
كوچك و به دست آوردن تجربه دستاول براي درک مفهوم كارآفرینی ،در حاال از دسات رفاتن اسات
] .[7ارتباط محدود بین دانشگاه و دنیاي خارج ،بیتوجهی آموزشگران به یادگیري مهارتهاي جدید در
آموزش زمینههاي نوین علوم و محدود شدن قابلیتهاي یادگیري به واحادهاي درسای ازجملاه مواناع
كارآفرینی است .درواقع عادم ارتبااط برناماههااي آموزشای باا نیازهااي باازار كاار و جامعاه و نااتوانی
آموزشگران در تطبیق خود با چالشهاي جدید آموزشی ،دانشآموختگانی را تربیت میكند كاه كاارایی
الزم براي بر عهده گرفتن مسئولیتهاي موردنیاز در بازار كار را ندارند .از دیدگاه كربی [8] 1دانشگاههاا
كارآفرینیترین مؤسسات نیستند .دالیل متعددي براي این امار وجاود دارد تاا حاد زیاادي مرباوط باه
طبیعت ذاتی سازمانهاي بزرگ است ،ازجمله :ماهیت غیرشخصی روابط ،ساختار سلسله مراتبی ،نیاز به
كنترل و پایبندي به قوانین و روشها ،محافظهكاري فرهنگسازمانی ،بعد زمانی و نیاز براي كسب نتایج
فوري ،فقدان استعداد كارآفرینی و روشهاي نامناسب .مانع عمدهي دیگر تجاريساازي در دانشاگاه باه
كمیت و كیفیت منابع انسانی آن مربوط میشود كه متناسب با نیازها و تخصص صنعت نیست .بهندرت
میتوان اساتیدي را یافت كه همانند كشورهاي خارجی در  10سال گذشته فقط بر یك موضوع متمركز
كرده باشند .كیفیت كار اساتید نیز مسئلهاي دیگري است كه باید در روشهاي ارزیابی اساتید گنجاناده
شود ،نوشتن مقاالتی كه فایدهاي براي دانشگاه ،صنعت و جامعه ندارد ،باالترین درصد انارژي اسااتید را
به خود اختصاصی میدهد .آشنا نبودن با محیط واقعی و توجه به نیازهاي آن مانع اصلی تجااريساازي
دانش دانشکدههاي مدیریت است كه نیازمند بازنگري است .تعریف دروس مسئله مدار و پروژههاي نیااز
مدار باید سرلوحه كار دانشگاهها قرار گیرد .دانشگاهها سند راهبردي پژوهشی ندارند كه راهنماي عمال
اساتید و دانشجویان قرار گیرد .خأل هدفگذاري و تادوین راهبردهااي مشاخص در ایان زمیناه بسایار
2
احساس میشود و باید مدنظر سیاستگذاران و رؤساي دانشگاهها و دانشکدهها قرار گیارد ] .[7گراهاام
] [9موانع كلیدي در بخش كارآفرینی ناحیه اوكلند نیوزلند را فرهنگ ملی ،فرار مغزها و كاهش بهتارین
استعدادها ،تجارب خارج از كشور ،نبود انگیزه باراي خالقیات و كیفیات و تعاادل در تایمهااي خاالق
_____________________________________________________________
1- Kirby
2- Graham
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میداند .رایت و همکارانش [10] 1از اصطالح شکاف ماالی و باراي توصایف فقادان داناش و مهاارت در
زمینه فعالیتهاي تجاري و راهاندازي و اداره كسبوكار ،از اصطالح شکاف دانش استفاده كرده و این دو
شکاف را از عوامل عمده عدم گرایش دانشگاهیان به فعالیتهاي تجاري میدانند .حسنقلی پور ،قلی پور
و روشندل اربطانی [ .]11رقابتی نبودن محیط دانشگاه ،نگارش منفای باه تفکار بنگااهی در دانشاگاه،
ناكارآمدي قوانین و مقررات ،ضعف نظاام آموزشای دانشاگاه ،بایاعتماادي متقابال دانشاگاه و صانعت،
مشکالت مالی ،نبودن نیروي انسانی ماهر و خبره ،آشنا نبودن با محایط واقعای و نباودن ساند راهبارد
پژوهشی را مطرح میكنند .سیگل و رایت [6] 2نیاز در تحقیقاات خاود ،انعطاافناپاذیري بوروكراتیاك
ساختار دانشگاهها را یکی از موانع مهم در انتقال تجاري دانش دانستهاند .بدون آموزش عالی هدفمناد و
مأموریت گرا كه ضامن نیروي تحصیلكرده و كاردان است هایچ كشاوري نمایتواناد رشاد و پیشارفت
پایدار داشته باشد و كشورهاي توسعهیافته و توسعهنیافته قادر نخواهناد باود فاصالهاي كاه آنهاا را از
كشورهاي توسعهیافته صنعتی جدا میكند را پر كنند .باوجود تأكید اسناد فرادستی (سند چشماناداز و
برنامه ششم توسعه) بر مقوله كارآفرینی و نقش آموزش عالی در نظام نوآوري ملی و توسعه اجتمااعی و
اقتصادي ،فعالیت دانشگاههاي ایرانی در حد تشکیل پارکهاي علم و فناوري و مراكز رشاد محدودشاده
است .در حال حاضر  39پارک فناوري 180 ،مركز رشد و  112مركز كاارآفرینی تأسایسشادهاناد كاه
خروجی مورد انتظار سیاستگذاران و عامالن دانشگاهی را ارائه نمیدهناد .در ایان راساتا پاژوهش باه
بررسی موانع توسعه دانشگاه كارآفرین در دانشگاه دولتی میپردازد.
 -2روششناسی پژوهش
در این مقاله از روش كیفی استفاده شد .جامعه آماري پژوهش شامل اساتید صااحبنظار و صااحب
تألیف در زمینه كارآفرینی و مدیران مراكز كارآفرینی ،رشاد و پاارکهااي علام و فنااوري و باه هماراه
دانشجویان دوره دكتري رشته كارآفرینی و آموزش عالی دانشاگاههااي تهاران ،شاهید بهشاتی ،عالماه
طباطبایی و مسئولین صنعت در سال تحصیلی  96 - 95است .روش نمونهگیري هدفمند است .در ایان
پژوهش با  18نفر از مطلعین كلیدي مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد .برمبناي راهبارد نظریاه داده
بنیاد با بهرهگیري از روش سیستماتیك اشتراس و كوربین [12] 3و شیوه تحلیل مقایساههااي مساتمر
دادههاي كیفی تحلیل شدند .تحلیلها در سه مرحله كدگذاري باز ،محوري و انتخابی انجام شد .اعتباار
دادهها از دو روش كنترل اعضا و بازنگري بیرونی بررسی و مورد تأیید قرار گرفت.
_____________________________________________________________
1- Wright
2- Siegel & Wright
3- Strauss & Corbin
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 -3یافتههای پژوهش
با بررسی دادههاي بهدستآمده در مرحله اول كدگذاري باز 92 ،مفهوم درباره موانع توسعه دانشاگاه
كارآفرین به دست آمد .در مرحله دوم كدگذاري باز ،مفاهیم و مقولههاي مشابه و مشاترک را از طریاق
تحلیل مقایسهاي ثابت دادهها در یکدیگر ادغام شد .دادههاي این مرحلاه در قالاب  26مقولاهي عماده
طبقهبندي شدند؛ و در مرحله كدگذاري محوري 6 ،مقوله هساتهاي مواناع توساعه دانشاگاه كاارآفرین
تعیین شدند .در جدول شماره  1موانع توسعه دانشگاه كارآفرین ،به تفکیك مقولاههااي عماده و منباع
كدها شدهاند.
از دیدگاه خبرگان و مطلعین آموزش عالی و صنعت موانع توسعه دانشاگاه كاارآفرین شاامل مواناع
مالی ،ساختاري ،پژوهشی ،اداري ،ارتباطی ،آموزش سنتی و فرهنگسازمانی منفای مایباشاند .كمباود
اعتبارات و تجهیزات ،كمبود حمایتهاي مالی ،كمبود سرمایه ،ركود اقتصادي و اقتصاد مبتنی بار نفات
ازجمله موانع مالی میباشند .تمركزگرایی بیشازحاد ،عادم برناماهریازي راهباردي مقولاههااي مواناع
ساختاري هستند .انجام طارح تحقیقااتی غیركااربردي و مقالاه زدگای اعضااي هیئاتعلمای از مواناع
پژوهشاای ماایباشااند .بوروكراساای اداري ،ساااختار سلسااله مراتب ای و قااوانین و مقااررات ناكارآمااد و
انعطافناپذیر از موانع اداري میباشند .عدمحمایت همهجانبه از فعالیاتهااي كاارآفرینی ،عادمحمایات
مدیریت دانشگاه از مراكز كارآفرینی و مهااجرت نخبگاان كاارآفرین باه ساایر كشاورها ازجملاه مواناع
حمایتی میباشند .عدم ارتباط مراكز كارآفرینی با سایر واحدهاي دانشاگاهی ،رواباط معیاوب و خشاك
بین بخشهاي مختلف دانشگاه ،عدم توجه به نیازهاي جامعه ،ارتباط و تعامل غیار اثاربخش باا محایط
پیرامونی ،عدم ارتباط با بازار كار و بیاعتمادي صنعت به دانشگاه مقولاههااي مواناع ارتبااطی هساتند.
محتواي آموزشی سنتی ،روشهاي سنتی تدریس ،آموزش مطالب نظري ،غلبه مأموریت آموزش بر سایر
مأموریتهاي دانشگاهی ،تكبعدي بودن آموزش ،عدم توجه به مهارتآموزي ،فاصله بین نظر و عمال از
مشکالت آماوزش سانتی اسات .فرهناگساازمانی محافظاهكاراناه ،فرهناگساازمانی ضاعیف ،نگارش
محافظهكارانه به كارآفرینی ،نگرش منفای باه كاارآفرینی ،فرهناگ كارمناد پاروري ،ارزشامند نباودن
كارآفرینی ،خلقیات حاكم بر دانشگاههاي ایرانی ،طبیعت ذاتی محافظهكارانه سازمانهاي بزرگ ،فرهنگ
رفاهطلبی از مقولههاي فرهنگسازمانی منفی است .عدم تعامالت مناسب بینالمللای ،مشاکل در رواباط
بینالمللی با سایر كشورها ،تحریمهاي اقتصادي ،سیاسی و علمی ایران از مشکالت ارتباطات بینالمللای
میباشند.
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جدول  1كدگذاري دادههاي كیفی موانع توسعه دانشگاه كارآفرین
منبع کد

مقولههای فرعی

مقولههای اصلی

كمبود اعتبارات و اختصاص منابع ناكافی براي
كارآفرینی
عدمحمایتهاي مالی دانشگاه از كارآفرینی

موانع مالی

ركود اقتصادي كشور
اقتصاد مبتنی بر نفت
روشهاي سنتی تدریس
غلبه مأموریت آموزش بر سایر مأموریتهاي
دانشگاهی

آموزش سنتی

عدم توجه به مهارتآموزي دانشجویان
انجام طرح تحقیقاتی غیركاربردي
مقاله زدگی اعضاي هیئتعلمی

موانع پژوهشی

فرهنگسازمانی هاي محافظهكارانه
شکاف فرهنگی و انگیزشی بین دانشگاه و
صنعت
نگرش منفی به تجاري سازي دانشگاهی
عدم احساس نیاز براي كارآفرینی دانشگاهی
فرهنگ كارمند پروري

فرهنگ سازمانی
منفی

ارزشمند نبودن كارآفرینی
عدم حمایت همه جانبه از فعالیتهاي
كارآفرینی
مهاجرت نخبگان كارآفرین به سایر كشورها
بوروكراسی اداري و عدم انعطاف سیستم
مدیریتی دانشگاه
عدم برنامهریزي راهبردي براي توسعه
كارآفرینی

موانع ساختاري و
اداري

قوانین و مقررات و سیاستهاي بازدارنده
عدم ارتباط مراكز كارآفرینی با سایر واحدهاي
دانشگاهی
ارتباط و تعامل غیر اثربخش با جامعه
عدم ارتباط با بازار كار
بی اعتمادي صنعت به دانشگاه
عدم تعامالت مناسب بینالمللی
تحریمهاي اقتصادي سیاسی و علمی ایران

موانع ارتباطی
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 -4بحث و نتیجهگیری
از دیدگاه مطلعین كلیدي آموزش عالی و صنعت موانع اساسی توسعه دانشگاه كارآفرین شامل موانع
مالی ،آموزش سنتی ،موانع پژوهشی ،فرهنگسازمانی منفی ،موانع سااختاري و اداري و مواناع ارتبااطی
است .نتایج با یافتههاي پژوهش كربی ] ،[8رایت و همکاارانش ] ،[10گراهاام ] ،[9سایگل و رایات ]،[6
حسنقلی پور ،قلی پور و روشندل اربطانی [ ]1همسو اسات .از مواناع عماده فرایناد انتقاال فنااوري از
دانشگاه به كسبوكار تفاوتهاي فرهنگی بین دانشگاه و كسبوكار و نیاز به سرمایهگذاريهااي بیشاتر
براي توسعه فناوري است ].[3
در میان تفاوتهاي بین صنعت و دانشگاه ،مایتاوان باه تفااوتهااي موجاود در اهاداف دو طارف،
طوالنی بودن زمان پژوهشهاي دانشگاهی ،تفاوت در نکات مورد تأكیاد و درنتیجاه ،ساؤاالت پژوهشای
متفاوت اشاره كرد .انگیزه اولیه دانشمندان دانشگاهی ،شناخته شدن در مجامع علمی از طریاق انتشاار
نتایج پژوهشهاي آنها در مجالت علمی ،ارائه در كنفرانسهاي معتبر و كسب امتیازات پژوهشی است.
البته ممکن است توسط منافع مالی نیز برانگیخته شوند .درحاالیكاه انگیازه فعالیاتهاا و تاالشهااي
شركتها و كارآفرینان نسبتاً واضح است .آنها به دنبال تجاريسازي فناوريهاي مبتنی بر دانش ،باراي
دستیابی به منافع مالی بیشترند .همچنین از دیدگاه دانشگاهیان ،صنایع فقط به دنبال ساود ،بهارهوري
تولید ،توسعه محصول و نظایر آناند ،درحالیكه فرهنگ حاكم بر دانشگاه بسیار متفاوت اسات .درواقاع
دانشگاهیان همیشه با پول برانگیخته نمیشوند بلکه گاهی صرفاً به لحاظ شوق و عالقه شادید باه كاار،
برانگیخته میشوند ] .[4فقدان درک كافی دو طرف از فرهنگ یکادیگر و وجاود اهاداف متعاارض باین
آنها ممکن است مانع از توسعه روابط مناسب و اثربخش شود؛ بهویژه اینکه بین تمایل دانشاگاهیان باه
انتشاریافتههاي جدید علمی و تمایل صنعت به استفاده تجاري از دانش جدید ،تعاارض شادیدي وجاود
دارد .فرهنگ دانشگاه معموالً تحت تأثیر تفکر انتشار یا نابودي است و ماهیتاً باعث میشود كه دانشاگاه
و دانشگاهیان تمایلی و گرایشی به تجاريسازي دانش و كسب درآمد از این طریق نداشته باشند ].[13
حتی برخی دانشمندان و دانشگاهیان به پارادایم رویکرد كارآفریناناه ،باهمثاباه تهدیادي باراي انساجام
سنتی دانشگاهها مینگرند و معتقدند كه باید با گرایش كارآفرینی در دانشگاهها مقابله كرد؛ زیرا توساعه
منافع مالی ،ممکن است منجر به از بین رفتن نقش دانشگاه بهمثابه منتقد مستقل جامعه شود (اتکویتز
و همکاران .)2000 ،ازاینرو بر ضرورت ایجاد اصالحات زیرساختی و نوآوريهاي نهاادي باراي ایجااد و
ارتقاء فرهناگ حماایتی و كارآفریناناه در نهااد دانشاگاه ،تأكیاد مایشاود .گااهی اوقاات سااختارها و
فراگردهاي حاكم بر فعالیتهاي گوناگون دانشگاهها ،ممکن است منجر به گرایشات گوناگونی نسبت باه
فعالیت براي تجاريسازي فناوري شوند؛ براي مثال سااختار بوروكراسای حرفاهاي متشاکل از مرزهااي
سنتی ،میتواند گرایشات تجاري دانشگاه را محدود كند ].[3
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دیدگاه بینالمللی در تمامی سطوح ،بهعنوان یکی از شاخصههااي دانشاگاه كاارآفرین تعریافشاده
است .دانشگاه بدون شرط بینالمللی بودن نمیتواند پیشرو و نوآور باشد .دانشاگاه صاراحتاً از جابجاایی
اساتید و دانشجویان در سطح جهانی پشتیبانی میكند .عالوه برجذب اساتید و دانشجویان ،دانشاگاههاا
فعاالنه از انتقال دانشجویان و اساتید خود حمایت میكند .مشاركتهااي باینالمللای بخاش مهمای از
دانشگاه كارآفرین اسات .از منظار آموزشای در ساطح دروس اختصاصای سرفصالهااي آمورشای بایاد
دانشجویان را بهطور جامع و كافی براي كسب مهارتهاي كاربردي و دانش كارآفرینی آماده كنناد؛ اماا
درواقع اینگونه نیست و بهطور مشخص نشانهها حاكی از نامتناساب باودن مطالاب آموزشای در ماورد
كارآفرینی است .به همان اندازه كه مطالب و مفاهیم آموزشی مهم هستند ،چگونگی آماوزش و تادریس
آنها نیز حیاتی میباشد ،این روش تدریس است كه سطحی از درگیري دانشجویان در مطالب را تعیین
مینماید].[14
باوجود نگرش منفی به تفکر بنگاهی در دانشاگاه كاارآفرینی دانشاگاهی و تجااريساازي داناش باا
مشکالت جدي مواجه است .اساتید نگرش مثبتی به تجاريساازي ندارناد و آن را ناوعی تفکار باازاري
غیرمقبول میپندارند و این ارزشها و نگرشها در رفتارهاي روزمرهي آنها نمایاان مایشاود .در اینجاا
میتوان با تأكید بر فعالیتهاي كارآفرینانه هنگام بازتعریف مأموریتهاي دانشگاه ،این نگرش منفی را تا
حدي كاهش داد .ناكارآمدي قوانین و مقررات ،بهعنوان ترمز تجاريسازي عمل میكند .مقررات موجاود
تسهیلگر تجاريسازي و كارآفرینی نیست .قاوانین و مقاررات ماالی و اداري ،قراردادهاا و ضارورتهااي
حقوقی پشتیبان كارآفرینی دانشگاهی و تجاريسازي دانش و حقاوق مالکیات فکاري نیازمناد تقویات
بیشتري است .درواقع دولت مایتواناد باا تقویات قاوانین معطاوف باه حفاظ حقاوق مالکیات فکاري،
زیرساختهاي قانونی الزم براي توسعهي كارآفرینی دانشاگاهی را فاراهم كناد .ضاعف نظاام آموزشای
دانشگاه كه نیازمند بازنگري جدي در سرفصلها است .فاصلهي بین آنچه در دانشگاهها ارائه مایشاود و
آنچه موردنیاز صنعت است بسیار زیاد است .پرورش كارآفرینی نیازمند آموزش كاربردي و باومی اسات.
الزم است ،دانشگاههاي كشور بنا به مأموریت و رسالت خویش در زمینه توسعه كارآفرینی و تبدیلشدن
به دانشگاه كارآفرین تالش مضاعفی انجام دهد .در این راستا ،ضرورت دارد تمام عوامل تأثیرگذار بهطور
یکسان و متعادل موردتوجه قرار گیرد و از نگاه جزیارهاي و برجساته سااختن برخای عوامال و نادیاده
انگاشتن برخی دیگر ،به جد بر حذر شود .بر اساس نتایج و یافتههاي پژوهش پیشانهادهاي اجرایای باه
شرح ذیل ارائه میگردد:
 دانشگاه با ایجاد شبکههاي ارتباطی گسترده باا صانعت و كارآفریناان و برگازاري نشساتهاايآگاهیبخش گامی مهمی را براي كاهش چالشهااي توساعه دانشاگاه كاارآفرین بار دارد .توساعه ایان
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ارتباطات میتواند شکاف فرهنگی را كاهش داده و نگرش فرهنگ دانشگاهی را باه فرهناگ كاارآفرینی
مثبت كند.
 در جهت ترویج فرهنگسازمانی كاارآفرینی نگارشهاا و رفتارهااي كارآفریناناه موردحمایات وتشویق قرار گیرند و گفتمان كارآفرینی در بطن دانشگاه رایج شود
 نهادهاي حاكمیتی و سیاستگذار در رأس دولت و وزارت علوم با تصویب قوانین و سیاستهاايحمایتی و تسهیل گر زمینه حركت دانشگاهها به سمت كارآفرین شدن را فراهم كنند.
 آموزشهاي رسمی و غیررسمی كارآفرینی و هدفمند كردن پاژوهشهااي دانشاگاهی در كنااربازنگري برنامه درسی و گسترش بینرشتهاي و میانرشتهاي در دانشگاه موردتوجه قرار گیرند.
 شبکههاي كارآفرینی ازجمله مراكز كارآفرینی ،مراكز رشد و پارکهاي علم و فناوري را میتوانباهدف فعالسازي و پویایی رتبهبندي كرد.
 دانشگاه و در رأس مدیریت آن بعد از بررسی قابلیتهاي سازمان ،هادف كاارآفرین باودن را درمأموریت و خطمشی سازمانی مدنظر قرار دهد.
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چکیده
هدف مقاله؛ بررسی ظرفیتهاي میانرشتهاي دانش كارآفرینی در توسعه خوداشتغالی است .رویکرد
مقاله مبتنی بر تحلیل شکافهاي خوداشتغالی بر اساس مقاطع و رشتههاي تحصیلی دانشاگاهی اسات.
روش پژوهش؛ توصیفی -تحلیلی با تکنیك پیمایش و ابزار پرسشنامه محقاق سااخته اسات .در تادوین
پرسشنامه؛ شاخصهاي موردنظر با الگوي نظامهاي دانشگاهی در سطح بینالمللی و تجاارب تحقیقااتی
مشابه تطبیق دادهشدهاند .جامعه آماري 117 ،نفر از دانشآموختگان در رشتههاي كارآفرینی ،علوم پایه
(علوم مهندسی) و غیر علوم پایه (علوم انسانی ،كشااورزي و هنار) اسات كاه در ساه مقطاع تحصایلی
كارشناسی ،كارشناسی ارشد و دكتري تخصصی ،در سال  1397موردبررسی قرارگرفتهاند .یافتهها نشان
داد علیرغم وجود ظرفیتهاي فراوان توسعه كارآفرینی از سوي دانشاگاههاا ،شاکاف خوداشاتغالی باین
رشتههاي دانشگاهی وجود دارد .بر اساس یافتهها؛ شکاف خوداشتغالی بین رشتههاي كارآفرینی و علاوم
پایه ( 20درصد)؛ بین كارآفرینی و سایر علوم ( 30درصد)؛ بین علوم پایه و سایر علاوم  30درصاد باوده
است .شکاف درآمدي بین كارآفرینی و علوم پایاه نیاز  60درصاد اسات .نتاایج نشاان داد كاه رویکارد
خوداشتغالی در دانشآموختگان ایرانی ضعیف است .بهموازات افزایش تحصیالت؛ خوداشتغالی افزایش و
با اخذ مدرک دكتري ،توسعه كارآفرینی و خوداشتغالی كاهش مییابد .باه دلیال سااختار تمركزگارا در
ایران كه به بزرگ شدن بیرویه بدنه اجرایی دولت انجامیده؛ دانشآموختگان با تحصیالت بااالتر عمادتاً
در دستگاههاي دولتی و دانشگاهها جذبشدهاند و نوعی تشخص گرایی ضاد خوداشاتغالی و رفتاار غیار
كارآفرینانه ایجادشده است.
کلیدواژهها:
ظرفیت میانرشتهاي ،توسعه كارآفرینی ،خوداشتغالی ،تحلیل شکاف ،دانشآموختگان.
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 -1مقدمه
با تدوین برنامه راهبردي دانشگاه تهران؛ سه هدف اساسی در سرلوحه برنامههاي آموزشای دانشاگاه
قرارگرفته است :حركت بهسوي دانشگاه ایده پرداز و كارآفرین ،ارتقااي جایگااه باینالمللای دانشاگاه و
ارتقاي اخالق و مسئولیتپذیري اجتماعی .در راستاي تحقاق هادف نخسات؛ پاژوهش حاضار در یاك
فرایند منظم علمی پژوهشی موردبررسی قرار گرفت .با توجه به فقدان مبانی نظري و ساوابق پژوهشای
در این زمینه؛ مطالعات گروه تحقیق برمبناي شااخصهااي آموزشای ،پژوهشای و برناماههااي اجرایای
دانشگاه بومی گردیده و به صورت ابزارهاي بررسی محقق ساخته به اجرا درآمده است .با توجه به اهمیت
كارآفرینی براي اشتغالزایی دانشآموختگان و اثرات مثبت آن براي اقتصاد جامعه ،در این پاژوهش باه
دنبال بررسی ظرفیتهاي میانرشاته اي كاارآفرینی و توساعه خوداشاتغالی در باین داناشآموختگاان
هستیم .بر اساس آمارهاي جهانی ،میزان خوداشتغالی در دانشاگاههااي تاراز جهاانی[ ]1در حادود 23
درصد است و این میزان در ایران  5درصد است كه نشااندهناده شاکاف  18درصادي اسات .بناابراین
پژوهش حاضر به تحلیل شکاف خوداشتغالی در بین رشتههاي مرتبط با كارآفرینی بهعنوان یاك داناش
میانرشتهاي و علوم پایه میپردازد .بدیهی است دستیابی به هدف برنامه راهبردي مستلزم انجام مطالعاات
و پژوهشهاي دامنهدار و مداوم در این زمینه است.
 -2روش تحقیق و جامعه آماری
تحقیق با روش توصیفی -تحلیلی انجامشده است .باا مارور ساوابق مطالعااتی؛ بررسای برناماههااي
كوتاهمدت و میانمدت ،چارچوب و شاخصهاي تحقیاق تادوین شاد .در ایان بررسای از شااخصهااي
مورداستفاده دانشگاههاي برتر در رتبهبندي جهانی بهویژه تایمز و شانگهاي بهره گرفته شد .باا تکنیاك
پرسشنامه و اجراي آزمون مقدماتی و تعیین اعتبار و پایایی ،پیمایش وضعیت اشتغال داناشآموختگاان
در ابعاد فردي ،آموزشی ،پژوهشی ،غیر آموزشی و مهارت افزایی موردتوجه قارار گرفات .جامعاه آمااري
شامل  117نفر از دانشآموختگان دانشگاه در مقاطع مختلف تحصیلی است كه توانستهاند در حوزههاي
مختلف خدمات ،صنعت ،آموزش ،كشاورزي ،تجارت الکترونیك و سایر فعالیتهاي اشتغالزا كاارآفرینی
نموده و خوداشتغالی را بهصورت یك حرفه دنبال كردهاناد .بررسای شاکافهااي خوداشاتغالی در باین
رشتههاي دانشگاهی ،یکی از مهمترین اهداف این پژوهش است.
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 خوداشتغالی :بخش اقتصادي است كه غیر از بخشهاي دولتی و خصوصی ،زمینههاي شغلیافراد جامعه را تحت پوشش قرار میدهد .این متغیر با شاخصهاي اشتغال دانشآموختگان در بخش
كشاورزي ،صنعت خدمات ،آموزش و تجارت موردسنجش قرار میگیرد.
 خوداشتغالی حرفهاي :كارآفرینی دانشآموختگان در رشتههاي تحصیلی است كه در سه گروهكارآفرینی ،علوم پایه (فنی و مهندسی) ،سایر علوم (هنري ،علوم كشاورزي ،علوم انسانی)
دستهبنديشده است.
 خوداشتغالی تركیبی :آن دسته از كارآفرینی است كه عالوه بر ایجاد كسبوكار متناسب با رشتهتحصیلی افراد ،همزمان در بخش دیگري نیز فعالیت دارد .این شاخص در بعد اشتغال همزمان در دو
بخش خصوصی و كارآفرینی تعریف میشود [.]4
 تحلیل شکاف :میزان فاصله یا نزدیکی شاخصهاي موردبررسی در مقایسه عوامل خوداشتغالی بایکدیگر است .میزان شکاف خوداشتغالی بین علوم كارآفرینی -علوم پایه و همچنین بررسی و تحلیل
شکاف بین كارآفرینی با سایر علوم تعریفشده است.
 گروه درآمدي :میزان درآمد ساالنه افراد خوداشتغال یا خوداشتغاالن تركیبی برحسب دالراست .مبناي محاسبه مبلغ دالر؛  42000ریال براساس مصوبه تیرماه  1397بانك مركزي دولت
جمهوري اسالمی ایران تعیینشده است.
 علوم پایه :بخشی از رشتههاي تحصیلی است كه در دانشکدههاي فنی تحت عنوان علوممهندسی ،متالورژي ،عمران ،مکانیك ،برق ،معدن ،مخابرات و كامپیوتر و  ...در سطوح كارشناسی،
كارشناسی ارشد و دكتري تخصصی آموزش داده میشود.
 كارآفرینی :تحصیل در دانشکده كارآفرینی در سطوح كارشناسی ارشد و دكتري رشتهكارآفرینی است.
 سایر علوم :رشتههاي تحصیلی غیر از علوم پایه است كه تحت عنوان هنرهاي زیبا ،كشاورزي،مدیریت ،علوم اجتماعی ،حقوق ،علوم سیاسی ،باستانشناسی ،تاریخ و جغرافیا ،زبانهاي خارجی،
اقتصاد ،روانشناسی و  ...در دانشگاه ارائه میشود [.]4
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 -4یافتهها:
جدول  1شکاف خوداشتغالی در كارآفرینی -علوم پایه
دوره تحصیلی

كارآفرینی

علوم پایه

مقطع تحصیلی

دكتري

ارشد

دكتري

ارشد

خوداشتغال بعد از فراغت
از تحصیل

%29

%50

%8

%69

خوداشتغال قبل از ورود
به دانشگاه

%0

%21

%8

%8

جمع

%29

%71

%16

%77

نتایج شکاف خوداشتغالی در علوم پایه و كارآفرینی در مقطع كارشناسی ارشد 19 ،درصد را نشان
میدهد .این شکاف در مقطع دكتري؛  21درصد است .دانشآموختگان كارآفرینی ،بعد از فراغت از
تحصیل در كارشناسی ارشد ،خوداشتغالی را توسعه داده اما بعد از مقطع دكتري آن را محدود كردهاند؛
بنابراین شکاف معناداري بین مقطع كارشناسی ارشد و دكتري با وضعیت خوداشتغالی مشاهده میشود.
مدرک تحصیلی دكتري ،در علوم پایه و كارآفرینی با خوداشتغالی نسبت معکوس دارد .شکل  ،1مقایسه
خوداشتغالی در علوم پایه و كارآفرینی را نشان میدهد.

شکل  1شکاف خوداشتغالی در علوم پایه و كارآفرینی
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جدول  2شکاف خوداشتغالی در كارآفرینی و سایر علوم
دوره تحصیلی

كارآفرینی

سایر علوم

مقطع تحصیلی

دکتری

ارشد

دکتری

ارشد

خوداشتغال بعد از فراغت از تحصیل

%0

%38

%8

%69

خوداشتغال قبل از ورود به دانشگاه

%8

%52

%8

%8

جمع

%8

%90

%16

%77

شکاف خوداشتغالی بین كارآفرینی و سایر علوم در مقطع كارشناسی ارشد 31 ،درصد است .این
شکاف در مقطع دكتري؛  8درصد را نشان میدهد .دانشآموختگان سایر علوم قبل از ورود به مقطع
كارشناسی ارشد ،خوداشتغالی را توسعه داده اما بعد از كارشناسی ارشد و دكتري آن را محدود كردهاند؛
بنابراین شکاف معناداري بین خوداشتغالی رشتههاي كارآفرینی و سایر علوم برحسب مقاطع مختلف
تحصیلی مشاهده می شود .افزایش تحصیالت دكتري ،فرصت خوداشتغالی را محدود و این فرصت را به
بخشهاي آموزش ،مشاوره و سایر بخشها داده است .شکل  ،2مقایسه خوداشتغالی سایر علوم و
كارآفرینی را نشان میدهد.

شکل  2شکاف خوداشتغالی در كارآفرینی و سایر علوم
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جدول  3شکاف خوداشتغالی در علوم پایه و سایر علوم
رشته تحصیلی

سایر علوم

علوم پایه

مقطع تحصیلی

دکتری

کارشناسی ارشد

دکتری

کارشناسی ارشد

خوداشتغال بعد از فراغت از تحصیل

%29

%50

%0

%38

خوداشتغال قبل از ورود به دانشگاه

%0

%21

%8

%52

جمع

%29

%71

%8

%90

شکاف خوداشتغالی علوم پایه و سایر علوم در مقطع كارشناسی ارشد؛  12درصد است .قبل از
دستیابی به مقطع فوق ،شکاف خوداشتغالی  31درصد را نشان میدهد .بهعبارتدیگر  52درصد
دانشآموختگان رشتهها ي هنري ،كشاورزي ،علوم انسانی بعد از دوره كارشناسی و قبل از ورود به
كارشناسی ارشد ،خوداشتغال شدهاند .این میزان براي دانشآموختگان علوم پایه  21درصد است.
بنابراین تشخص گرایی مدارک تحصیلی مهندسی ،بر توسعه خوداشتغالی اثر محدودیت زا داشته است.
در سایر علوم این احساس تشخص و دور شدن از كارآفرینی كمتر است .تفکر و فرهنگ غالب بین
دانشآموختگان ،هنوز خوداشتغالی را مرتبط با دانش آكادمیك نمیداند .در این میان عواملی چون
امکانات مالی ،داشتن پارتی ،استخدام در دولت و داشتن شغل همزمان در سایر بخشها ،نقش بیشتري
در خوداشتغالی افراد ایفا میكند.

شکل شماره  3درصد خوداشتغالی به دلیل نداشتن مهارت ،امکانات و نداشتن شغل مرتبط با رشته تحصیلی
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در شکل شماره  :3خوداشتغالی افراد به دلیل نداشتن شغل مرتبط ( 14درصد) ،به دلیل نداشتن
امکانات ( 10درصد) و به دلیل نداشتن مهارت ( 6درصد) است.
شکل شماره  4درصد خوداشتغالی تركیبی به دلیل نداشتن مهارت ،امکانات و نداشتن شغل مرتبط با رشته تحصیلی

در شکل شماره  :4خوداشتغالی تركیبی (خصوصی دولتی ،خوداشتغالی) افراد به دلیل نداشتن
امکانات ( 17درصد) ،نداشتن شغل مرتبط ( 9درصد) و عدم مهارت در حدود  2درصد است.

شکل شماره  5درصد خوداشتغالی به دلیل داشتن شغل تماموقت /نیمهوقت
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در شکل شماره  :5خوداشتغالی به دلیل داشتن شغل تماموقت 22 ،درصد و به دلیل داشتن شغل
نیمهوقت  8درصد بوده كه مرتبط با امکانات است.

شکل شماره  6درصد خوداشتغالی تركیبی به دلیل داشتن شغل تماموقت /نیمهوقت

در شکل شماره  :6خوداشتغالی تركیبی (داشتن شغل همزمان در بخش خصوصی و دولتی) به
دلیل داشتن شغل تماموقت 52 ،درصد و به دلیل داشتن شغل نیمهوقت  10درصد بوده است.
همچنین یافتهها نشان داد:
در گروه علوم پایه؛  83درصد میزان خوداشتغالی تنها در پنج رشته مهندسی مکانیك ()٪30؛
مهندسی عمران ( )٪20و مهندسی متالورژي ()٪10؛ مهندسی صنایع ( )٪13و مهندسی برق ()٪10
قرار دارد .در رشتههاي علوم انسانی و هنر بیش از  70درصد خوداشتغالی تنها در سه رشته هنر ()٪ 30؛
مدیریت ()٪29؛ حقوق ( )٪10متمركز است .باوجود تنوع رشتههاي علوم انسانی ،هنر و كشاورزي در
سطح دانشگاه ،شرایط اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی الزم براي خوداشتغالی در این رشتهها فراهم
نیست .در رشته كارآفرینی بهعنوان یك دانش میانرشتهاي؛ تحصیالت دانشگاهی در سطح تحصیالت
تکمیلی است و بنابراین بیشترین تعداد كارآفرینان این رشته به خوداشتغالی پرداختهاند .در این
رشتهها نیز تشخ ص گرایی مدرک تحصیلی دكتري؛ و درگیر شدن افراد در اموري چون مشاغل دولتی،
پروژهها ي تحقیقاتی ،آموزش دانشگاهی و مشاوره؛ امکان خوداشتغالی افراد را تحتالشعاع قرار داده و
محدود كرده است.
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شکاف موجود در خوداشتغالی -خوداشتغالی تركیبی بر اساس نداشتن مهارت ( 4درصد)؛ در
امکانات و تجهیزات ( 7درصد) و در شغل مرتبط ( 5درصد) است .در افراد خوداشتغال؛ نداشتن شغل
مرتبط با ()%14؛ و خوداشتغاالن تركیبی؛ امکانات و تجهیزات ( )%17است .افراد شاغل در بخش
خصوصی بیشتر از سایرین به دلیل عامل امکانات به خوداشتغالی پرداختهاند [.]4
شکاف موجود در خوداشتغالی -خوداشتغالی تركیبی بر اساس داشتن شغل تماموقت ()%30؛ و در
شغل نیمهوقت ( )%2است .در افراد خوداشتغال و خوداشتغال تركیبی؛ داشتن شغل تماموقت در سایر
بخشها غیر از (صنعت ،خدمات و ).به ترتیب با ( %22و )%52؛ است؛ بنابراین افراد شاغل در بخشها
بیشتر از سایرین به خوداشتغالی پرداختهاند.

شکل شماره  7خوداشتغالی به دلیل پیشرفت و ارتقاء رشته تحصیلی
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شکل شماره  8خوداشتغالی تركیبی به دلیل پیشرفت و ارتقاء مورد انتظار از رشته تحصیلی

در تحلیل شکاف بر اساس ارتقاء مورد انتظار؛ شکاف معناداري بین دو گروه خوداشتغالی و
خوداشتغالی تركیبی مشاهده نشده است 65 .درصد در مقابل  67درصد نشان میدهد بین افراد خود
اشتغال و خوداشتغاالن تركیبی (مشاغل همزمان) ازلحاظ سطح انتظار از ارتقاء ،تفاوت فراوان اي وجود
ندارد .هر دو گروه شغلی از جهت انتظار از ارتقاء و پیشرفت نزدیك به یکدیگرند و شکاف مورد انتظاري
وجود ندارد [.]4
 -5نتیجهگیری و دستاوردها
بررسی و تحلیل وضعیت خوداشتغالی دانشآموختگان دانشگاه نشان میدهد كه بین خوداشتغالی
در سه دوره علوم پایه ،سایر علوم و رشتههاي كارآفرینی بهعنوان دانش میانرشتهاي ،ازلحاظ متغیرهاي
كنترل و همچنین وضعیت درآمدي افراد؛ شکاف معناداري وجود دارد .این شکاف بهموازات افزایش
سطح تحصیالت؛ بیشتر شده است .خوداشتغالی دانشآموختگان كارآفرینی ،بعد از طی دوره كارشناسی
ارشد ،افزایش اما بعد از مقطع دكتري كاهش مییابد .درحالیكه میزان خوداشتغالی در دوره علوم پایه
بعد از مقطع دكتري به میزان كمتري كاهش مییابد .اخذ مدرک تحصیلی دكتري ،در هر دو رشته
علوم پایه و كارآفرینی با توسعه خوداشتغالی نسبت معکوس دارد و فرضیه موردنظر در خصوص وجود
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شکاف خوداشتغالی تائید میگردد [ .]3بعالوه شکاف معناداري بین خوداشتغالی رشتههاي كارآفرینی و
سایر علوم برحسب مقاطع مختلف تحصیلی نشان دادهشده است .افزایش تحصیالت دكتري ،فرصت
خوداشتغالی را به بخشهاي آموزش ،مشاوره و غیره داده است.
در بررسی شکاف خوداشتغالی كارآفرینی و سایر علوم میتوان گفت كه بیش از نیمی از
دانشآموختگان رشتهها ي هنري ،كشاورزي ،علوم انسانی بعد از دوره كارشناسی و قبل از ورود به
كارشناسی ارشد ،خوداشتغال شدهاند .این میزان براي دانشآموختگان علوم پایه به نصف كاهشیافته
است .بنابراین تشخص گرایی مدارک مهندسی ،بر توسعه خوداشتغالی اثر محدودیت زا داشته است
[ .]3در سایر علوم این احساس تشخص و دور شدن از كارآفرینی كمتر است .تفکر و فرهنگ غالب بین
دانشآموختگان هنوز بین خوداشتغالی و دانش آكادمیك؛ ارتباط معناداري برقرار نکرده است .در این
میان عواملی چون امکانات مالی ،داشتن پارتی ،استخدام در دولت و داشتن شغل همزمان در سایر
بخشها ،نقش بیشتري در خوداشتغالی افراد ایفا میكند.
شکاف خوداشتغالی رشتههاي تحصیلی نشان داد در گروه علوم پایه؛  83درصد خوداشتغالی تحت
تأث یر پنج رشته مهندسی مکانیك ،عمران ،متالورژي ،صنایع و برق قرار دارد .در رشتههاي علوم انسانی
و هنر بیش از  70درصد خوداشتغالی تنها در سه رشته هنر ،مدیریت و حقوق متمركز است .باوجود
تنوع رشتهها ي علوم انسانی ،هنر و كشاورزي ،شرایط اقتصادي ،اجتماعی و فرهنگی الزم براي
خوداشتغالی در این رشتهها چندان فراهم نیست .بعالوه در رشته كارآفرینی؛ اگرچه بیش از  93درصد
كارآفرینان این رشته به خوداشتغالی پرداختهاند اما این سرعت رشد بعد از مقطع دكتري محدودشده
است .تشخص گرایی مدرک تحصیلی دكتري؛ و درگیر شدن افراد در اموري چون مشاغل دولتی،
پروژهها ي تحقیقاتی ،آموزش دانشگاهی و مشاوره؛ امکان خوداشتغالی افراد را تحتالشعاع قرار داده
است .همچنین در بررسی تحلیل شکاف درآمدي بین رشتههاي فنی مهندسی و كارآفرینی نشان
میدهد كه  60درصد افراد در رشتههاي فنی مهندسی؛ درامد ساالنه پایینتر از  $9000دالر داشتهاند.
درحالیكه در رشته كارآفرینی بیش از  60درصد افراد باالتر از  $9000دالر درامد ساالنه داشتهاند.
سطح درامد رشتههاي علوم پایه پایینتر از سطح درامد در گروه كارآفرینی است .این امر نشان میدهد
كه خوداشتغالی در رشتههاي كارآفرینی ازلحاظ درآمدي؛ بیش از سایر رشتهها براي صاحبان آن درآمد
ایجاد كرده است.
تحلیل شکاف درامد بین رشتههاي (هنر ،علوم انسانی) و كارآفرینی نشان میدهد كه حدود 60
درصد افراد در رشتههاي علوم انسانی؛ درامد ساالنه كمتر از  $9000دالر داشتهاند .درحالیكه در رشته
كارآفرینی بیش از  60درصد افراد باالتر از  $9000دالر درامد ساالنه داشتهاند .این امر نشان میدهد
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كه خوداشتغالی در رشتههاي علوم انسانی ،هنر و كشاورزي ازلحاظ درآمدي؛ شکاف معناداري با رشته
كارآفرینی داشته و كمتر از انتظارات؛ براي صاحبان آنان درآمد ایجاد كرده است [.]4
در تحلیل حساسیت بین شاخصهاي مورداشاره و خوداشتغالی میتوان گفت كه شکاف موجود در
خوداشتغالی -خوداشتغالی تركیبی بر اساس نداشتن مهارت ( 4درصد)؛ در امکانات ( 7درصد) و در
شغل مرتبط ( 5درصد) است .در افراد خوداشتغالی؛ نداشتن شغل مرتبط با ()%14؛ و در خود اشتغاالن
تركیبی؛ شاخص امکانات با ( )%17خوداشتغالی هستند .افراد شاغل در بخش خصوصی بیشتر از
سایرین به دلیل عامل امکانات به خوداشتغالی پرداختهاند [.]4
شکاف موجود در خوداشتغالی -خوداشتغالی تركیبی بر اساس داشتن شغل تماموقت ()%30؛ و در
شغل نیمهوقت ( )%2است .در افراد خوداشتغال و خود اشتغال تركیبی؛ داشتن شغل تماموقت در سایر
بخشها به ترتیب با ( %22و )%52؛ است؛ بنابراین افراد شاغل در بخشهاي غیر از خدمات و صنعت
بیشتر از سایرین به خوداشتغالی پرداختهاند .ولی درعینحال كمتر از دیگران ،خوداشتغالی آنها
درآمدزا بودهاند [.]4
در تحلیل شکاف بر اساس ارتقاء مورد انتظار؛ شکاف معناداري بین دو گروه خوداشتغالی و
خوداشتغالی تركیبی مشاهده نشده است 65 .درصد در مقابل  67درصد نشان میدهد بین افراد خود
اشتغال و خوداشتغاالن تركیبی (مشاغل همزمان) ازلحاظ سطح انتظار از ارتقاء ،تفاوت قابلمالحظهاي
وجود ندارد .هر دو گروه شغلی از جهت انتظار از ارتقاء و پیشرفت نزدیك به یکدیگرند و شکاف مورد
انتظار وجود ندارد.
در یك جمعبندي ،ظرفیتهاي میانرشتهاي كارآفرینی و خوداشتغالی در بین رشتههاي كارآفرینی
بیشتر از ظرفیتهاي علوم پایه و مهندسی است .ظرفیت كارآفرینی و خوداشتغالی در علوم پایه بیشتر
از علوم انسانی ،هنر و علوم كشاورزي بوده است.
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آمنه بیات
رئیس امور كتابخانههاي قرچك ورامین
محبوبه احمدوند
كارشناس ارشد علم اطالعات و دانششناسی كتابخانه عمومی مالیر
چکیده
هدف از ارائه تبیین راهبردهاي آیندهپژوهی در رشاته علمای -كااربردي كتاباداري و اطاالعرساانی
میباشد .آیندهپژوهی یکی از علوم جدیاد و میاانرشاتهاي اسات كاه جازو علاوم و فنااوريهااي نارم
طبقهبندي میشاود .آینادهپژوهای را علام و هنار كشاف و شاکل بخشایدن آیناده تعریاف كاردهاناد.
آیندهپژوهی یك ضرورت است ،زیرا تجربه نشان داده موفقیت سازمانها درگرو درک ساریع متغیرهااي
محیطی و پیشبینی تهدیدات و فرصتها و احراز آمادگیهاي الزم است .مضافاً كاه هادف آن ،ادراک و
غلبه بر نیروهاي درازمدت تغییر ،به جهت ارائه تصویرهاي بدیل و مطلوب از آیناده باهمنظاور حفاظ و
گسترش رفاه و امنیت بشري است .روش :مقاله بهصورت مروري ،اسنادي و كتابخانهاي انجامشده است.
نتایج :كتابداري باید بهعنوان علم در معرفتشناسای خاود دساتخاوش تحاول شاود .باهعباارتدیگار
كتابداران باید با مدیریت دانش آشنا شوند و رویکردهاي جدید را درک كنند .آیندهپژوهی به كتاباداري
كمك می كند كه براي فرداي بهتر آماده شود .از فنون كتاباداري مثال علامسانجی ،چکیادهنویسای و
نمایه سازي در آیندهپژوهی استفاده میشود .بایستی زیرساختهاي الزم براي گسترش علم آیندهپژوهی
رشته كتابداري در كشور فاراهم شاود و مناابع و اسااتید كاافی در دساترس باشاند .آینادهپژوهای در
كتابداري ،كاربردهاي فراوانی دارد .در دوره اي كه بحث كتابخانه دیجیتال و مجازي مطرح است آینده را
نمیتوان بهطور یقین پیشبینی كرد و آیندهپژوهی فراتر از پیشگویی است .كتابداران فعاال در عرصاه
علمسنجی به آیندهپژوهی كمك میكنند .آیندهپژوهی به علمسنجی كمك مایكناد تاا آیناده علاوم را
پیشبینی كند .اكنون در دوره گذار از علم هستیم و باید علم فعلی را به فراموشای بساپاریم .كتاباداري
ماهیت میانرشتهاي دارد و اكنون به سمت مدیریت دانش ،علمسنجی و فناوري اطالعات گرایش یافتاه
است .آیندهپژوهی بهعنوان علم مؤلفههاي خود را از دانشهااي دیگار وام گرفتاه اسات .آینادهپژوهای
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میانرشتهاي نیست بلکه فرارشتهاي است .آیندهپژوهی افسار تغییرات امروز را به دست مایگیارد و باه
فردا میبرد ،باید پلی میان كتابداري و آیندهپژوهی ایجاد كنیم.
کلیدواژهها
آیندهپژوهی ،رشته كتابداري و اطالعرسانی ،بازیابی و اشاعه اطالعات ،فناوري اطالعات و ارتباطاات،
سناریو پردازي.
 -1مقدمه
آیندهپژوهی ،مطالعاتی فرارشتهاي است كه نظر بسیاري از محققان و نوآوران حوزه علاوم اجتمااعی
را به خود جلب كرده و میتواند تمام علوم را تحت تأثیر قرار دهد .قلمرو موضوعی آینادهپژوهای ،تماام
بخشهاي فرهنگ ،اقتصااد ،سیاسات ،تکنولاوژي و هنار را در برگرفتاه و نظار باه تغییارات پایش رو،
موضوعات آن رو به افزایش است .براي زمان آینده نیز نمیتوان محادوده اساتانداردي در نظار گرفات.
آیندهپژوهان ،براي انجام مطالعات خود ،مباانی و اصاولی دارناد ،ازجملاه ایانكاه :گرچاه آیناده قابال
پیشبینی قطعی نیست ،ولی غیرقابلپیشبینی هم نمیباشد ،بیشتر مطالب و ارزشهاا دربااره آیناده را
میتوان شناخت و این از سودمندترین داناشهاسات ،تماام علاوم در رشاته و موضاوع خاود باهپایش
بینیهایی میرسند ،پس علم یکی از مبانی آینادهشناسای اسات ،سااختار الگوهااي فاردا ،قطعااً تاوان
پیشبینی بیشتري را نصیب بشر خواهد كرد[12] .
علم اطالعات و دانش شناسی به عنوان یکی از اجزاي سیستم آموزش عالی از ایان تحاوالت مساتثنا
نبوده و همین امر توجه به جایگاه و آیندۀ آموزش آن را به یکی از دغدغه هاي اصلی فعاالن ایان حاوزه
تبدیل كرده است ] .[ 5,6, 4اگر بخواهیم از زوایااي نظریاه هااي تأثیرگاذار و علمای باه آماوزش علام
اطالعات و دانش شناسی بنگاریم و نساخة شفابخشای باراي آن تجاویز كنایم ،مایتاوان از تركیبای از
نظریه هااي اكولاوژي و سایبرنتیك بهاره بارد .نگااهی اكوسایبرنتیکی 1باه آماوزش علام اطالعاات و
دانش شناسی بیان گر این است كه آموزش در خأل صورت نمی گیرد و الزمة بقا ،رشد و تعالی این رشاته
توجه همزمان به عوامل درونی و بیرونی رشته است .در این نگاه ،رشتة علام اطالعاات و داناششناسای
به عنوان موجودي زنده و بخشی از یك اكوسیستم بازرگ تار یعنای آماوزش عاالی و جامعاه محساوب
میشود [10 ].ازاینرو ،عوامل مختلف اجتماعی ،اقتصادي ،فرهنگی ،سیاسی ،تحوالت فنآوري اطالعات،
تحوالت آموزش عالی ،بازار كار و غیره بر آن تأثیر میگذارند و از آن تأثیر میپذیرند .درواقاع در اینجاا،
رشتة علم اطالعات و دانش شناسی یك ارگانیسم زنده است و همانند سایر سیستم هااي زناده دیگار در
_____________________________________________________________
1- eco –cybernetic

316



مجموعه مقاالت و سخنرانیهاي كنفرانس

معرض فرسودگی و خستگی قرار دارد .الزمة بقاي این سیستم نخست گرفتن باازخورد از محایط و دوم
هماهنگی میان تمام اجزاي سیستم است یعنی اینكاه ناهتنهاا تغییارات بایساتی بار اسااس تغییارات
محیطی باشد ،بلکه باید میان بخش هاي مختلف آموزش یعنی استاد ،دانشجو ،محتوا و شیوه هااي ارائاه
محتوا هماهنگی وجود داشته باشد .همچنین در رویکرد اكوسیبرنتیکی پیوند میاان هار یاك از عوامال
درون و برون حوزه اي از نوع پیوندهاي سخت است و تغییر در هر یك از این اجزاء تغییر در جزء دیگار
را ضروري میسازد] .[10مشکل كتابداري و اطالعرسانی در شش محور عمده خالصه میشود و چنانچه
مدعیان و بانیان این حوزه و صاحب نظران آن با امکان نظر بیشتري به آن نگاه كنناد ،درمای یابناد كاه
رشته می تواند هم آن مشکالت را مرتفع كند و هم با اطمینان از آینده خود به تغییر روش و برنامه خود
بپردازد .این شش حوزه عبارت اناد از :خاساتگاه ،جایگااه ،تعریاف ،دامناه ،ناام و عنااوین مشااغلی كاه
فارغالتحصیالن این حوزه میتوانند احراز كنند[6] .
 -2روش تحقیق
مقالااه حاضاار از نااوع كاااربردي و از روشهاااي ماارور منااابع ،پیمااایش و تحلیاال تااأثیرات متقاباال
استفادهشده است .در راستاي شناسایی نیروهاي پیشران تأثیرگذار بار آینادۀ آماوزش علمای كااربردي
كتابداري و اطالعرسانی ایران رویکرد مرور منابع اتخاذشده است.
 -3پیشینه تحقیق
گرایی و حیادري و كاوكبی ( )1395بیاان كارده اناد كاه ،آینادهنگااري آماوزش علام اطالعاات و
دانششناسی در ایران با رویکرد تحلیل تأثیرات متقابل هدف اصلی این پژوهش اسات .جامعاة پاژوهش
شامل اعضاي هیئتعلمی ،دانشجویان و پژوهشگران علم اطالعات و دانششناسی ایران است .یافتههااي
پژوهش نشان داد كه نیروهاي پیشران كلیدي گرایش باه باازنگري در سااختار پاژوهش و آماوزش در
حوزه هاي علوم انسانی و اجتماعی ،اساتقرار نظاام اعتبارسانجی و تضامین كیفیات ،وضاعیت اشاتغال
دانشآموختگان آموزش عالی كشور ،جایگاه رشته در افکار عمومی و نگرش مردم نسبت باه آن ،معادلاة
عرضه و تقاضا و نظام گزینش دانشجو در آموزش عالی ،فرصت هاي شغلی جدید با محوریت اطالعاات و
دانش ،گسترش رشته هاي موازي با رشته ،تخصاص گرایای در برناماه ریازي درسای ،گنجانادن عنصار
كارآفرینی در آموزش رشته ،تأثیرگاذاري فان آوري اطالعاات بار محایط هااي كااري علام اطالعاات و
دانش شناسی ،تعامل و ارتباط گروه هاي علم اطالعات و دانش شناسی باا صانعت و بهساازي و بالنادگی
آموزشی اعضاي هیئتعلمی بیشترین تأثیرگذاري و تأثیرپذیري را بر آیندۀ آموزش رشته دارند[10].
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عظیمی و فدایی ( )1395هدف این مقاله ارائاه راهکارهااي مناساب باراي آیناده پژوهای در حاوزه
فناوريهاي اطالعات مورداستفاده در كتابخانههاي دانشاگاهی هسات تاا باا بهارهگیاري از راهکارهااي
ارائه شده بتوان به شکل مطلوب و مؤثرتري در حوزه موردنظر مطالعات آینادهپژوهای را هادایت و اجارا
نمااود .روش مورداسااتفاده در ایاان پااژوهش بررساای متااون و روشهاااي مورداسااتفاده در مطالعااات
آیندهپژوهی میباشد .یافتههاي پژوهش نشان داد كه رویکردها و روشهااي پاویش محیطای و تحلیال
سوات به همراه بهرهگیري از روش دلفی مایتواناد در ایان حاوزه مورداساتفاده قارار گیارد .همچناین
می توان از روش فناوريهاي كلیدي به شکل مطلوب مؤثر بهره گرفت ،ولای مطلاوبتارین و ماؤثرترین
روش كه می تواند در فرایند جذب فناوري در كتابخانه ها و حوزه كتابداري و اطالع رساانی مورداساتفاده
قرار گیرد نقشه راه یا ره نگاشت فناوري اطالعات است .نتیجهگیري اینکه روش نقشه راه یاا ره نگاشات
فناوري اطالعات میتواند كاربرديترین و مؤثرترین روش محسوب شود و در صورت تركیب با روشهاي
پویش محیطی و تحلیل سوات ضریب اطمینان نتایج را به شکل مؤثري افزایش خواهد داد[9 ].
 -4بیان مسئله
تحلیل مطالعات انجام شده بیانگر جایگاه آینده اندیشی دربارۀ آموزش علم اطالعات و داناش شناسای
در خارج و داخلی كشور است .توجه به افق هاي بلندمادت و برناماه ریازي باراي آینادۀ رشاته نیازمناد
مطالعات آینده نگاري است .مطالعاتی كه در آن ها باید نگاهی كلی و جامع به حاوزه داشات و از تمركاز
صرف بر یك بُعد خواه تأثیرات فن آوري اطالعات یا هر چیز دیگر خودداري كرد .نکتة قابل توجاه دیگار
ضرورت توجه به روابط متقابل میان این نیروهاي پیشران و تأثیرگذاري و تأثیرپذیري آن هاا از یکادیگر
است كه در بسیاري از پژوهشها مورد غفلت قرارگرفته است ] .[10بهراستی رویدادها و تحوالت جااري
با آموزش كتابداري و اطالعرسانی در ایران چه ارتباطی دارد و آینده این حرفه و رشته چگوناه خواهاد
بود؟ دیرزمانی است كه شیوههااي سانتی انتخااب ،فاراهم آوري ،ساازماندهای و مادیریت اطالعاات،
مناسبت خود را براي رفع نیازهاي كاربران در محیط اطالعاتی جدید ازدستداده است .به قاول جفاري
هابر ،1سرعت تحوالت اخیر ،مرگ آموزشهاي سنتی و قیاسی را به دنباال داشاته اسات [7] .از ساوي
دیگر ،كاهش دانشجویان این رشته در برخی دانشگاهها و مراكز آموزش علمی – كاربردي ناشی از عادم
سازگاري آنها با شرایط جدید و نبود بازار كار و اشتغالزایی براي این رشته میباشد .طای دهاه اخیار،
برنامههاي آموزشی و محتواي درسها در این دانشکدهها باا تحاوالتی كاه شااهد باودهایام باازنگري و
اصالحنشده است و دانشآموختگان كتابداري از یافتن كار ناتوان بودهاند .دلیل این امار ،عادم مناسابت
فنون و مهارتهاي كسبشده فارغالتحصیالن كتابداري و اطالعرسانی باا مراكاز اطاالعرساانی باهویاژه
_____________________________________________________________
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كتابخانههاي تخصصی ذكرشده است .وضعیت به این امر منتهی میشود كه تعداد داوطلبان باراي ورود
به این حرفه بهتدریج كمتر شده است .وضعیت آموزش كتابداري و اطالعرسانی در ایاران باا توجاه باه
تحوالت جدید چگونه است؟ و چه آیندهاي را میتوان براي آن برنامهریزي كرد؟ بهعبارتدیگر ،رساالت
و وظیفه متولیان این رشته در برابر وضعیت جدید چیست؟
 -5مسائل ،چالشها و مشکالت آموزشی در رشته کتابداری و علم اطالعات
این رشته در حال تحول است تا بتواند در سازماندهی دانش و شیوههاي ارائه خدمات اطالعرسانی،
رویکرد چندرشتهاي و میانرشتهاي داشته باشد .شرایط تولید ،سازماندهی ،انباشات ،بازیاابی و اشااعه
اطالعات بهطور مستقیم محتوا و ساختار آماوزشهااي كتاباداري و اطاالعرساانی را تحات تاأثیر قارار
میدهد .غیر از تأثیر فنآوريهاي نوین بر كتابخانهها و كتابداران ،حتی اگار تحاوالت اخیار كاه عمادتاً
ناشی از تأثیر فنآوريهاي جدید است در میان نبود ،بازهم لازوم تغییار بنیاادي برناماههااي آموزشای
ضرورت داشت .دالیل این ضرورت عبارتاند از:
 -1عدم توجه كافی به مبانی نظري در برنامههاي موجود و درنتیجه عدم توجه به ایجاد شناخت در
دانشجویان
 -2عدم توجه به تفکر خالق و ایجاد روحیه نوآوري
 -3عدم تمایل به تغییر برنامههاي آموزشی به پژوهش.
مروري بر مقاالت و نوشتارهاي فارسی كتابداري و اطالعرسانی ایران نشان میدهاد كاه باا ابتاداي
تأسیس این رشته در ایران ،واكنشهایی براي تجدیدنظر در برنامهها و گرایشها وجود داشات .از دكتار
ابرامی كه گره كور آموزش كتابداري را مطرح سااخت تاا دكتار دیاانی كاه خواساتار اصاالح محتاواي
برنامهها و درسها شده بود .نیز دكتر حیاتی كه در پایا نامه دكتراي خود مسائل زیربنایی نظام آموزشی
كتابداري را در ایران تحلیل كرد .همه معتقدند كه مشکالت اساسی وجود دارد .پیشنهاد دكتر دیانی در
سال  1373آن بود كه محتواي درسهاي كتابداري ،از كتابداري بدون جهت خارج شاود و بار واقعیات
دنیاي علم و نیازهاي كار در كتابخانهها و مراكز علاوم تأكیاد گاردد[7] .عجیاب اسات كاه بااوجوداین
واكنشهاا ،مشاکالت همچناان پابرجایناد و تجدیادنظري نشاد .كتاباداري و اطاالعرساانی ،حاوزهاي
چندرشتهاي و میانرشته اي است .به همین دلیل ،با تحول در سایر رشتهها ،شاهد تحول در حرفه خود
نیز هستیم .بهعبارتدیگر ،حرفه كتابدا ري همواره در حال تغییر شکل و محتواست تا بتواناد افارادي را
تربیت كند كه كتابخانهها و مراكز اطالعرسان ی را باا وضاعیت جدیاد هماهناگ كنناد و باه نیازمنادان
اطالعات ،خدمات الزم بدهند .تجدید ساختار در نظام آموزش كتابداري و اطالعرسانی ،عاملی است كاه
شرایط مناسب را براي هماهنگیها فراهم میكند؛ اما قبل از هر چیز مدرسان كتابداري و اطاالعرساانی
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در كار خود و شیوههاي تدریس به بازنگري نیازمند هستند ،در غیراینصورت نمیتوان به اصاالح نظاام
آموزشی امیدوار بود[7].
دستهبندي مهام تارین مساائل و مشاکالت آموزشای در كتاباداري و علام اطالعاات و راهکارهااي
پیشنهادي یا تغییرات عمدهاي كه باید صورت بگیرد ،زمینههاي ایجاد برنامهریزي براي آموزش مناساب
و كارآمد در این حوزه را فراهم میكند .تحلیل مطالعات صورت گرفته و تفکر و تأمل دربارۀ آماوزش در
حوزۀ كتابداري و علم اطالعات ،بیانگر آن است كه ده مورد از مهمترین مشکالت عمدهاي كاه در نظاام
آموزشی این حوزه وجود دارد ،عبارتاند از:
ا مسائل كلی در نظام آموزشی ایران
ا توجه نکردن به بازار كار
ا ناهماهنگی با تغییر در پارادایمهاي علمی و پیاروي درسهااي فعلای از پاارادایم سانتی و نسابتاً
منسوخ كتابخانه
ا كمتوجهی به آموزش مهارتهاي پایه و موردنیاز در جامعة اطالعاتی و معرفتی
ا درسهاي كم ارتباط یا بی ارتباط زیااد و عاام و غیرتخصصای باودن درسهااي كتاباداري و علام
اطالعات
ا استفاده نکردن از واژگان مناسب در عنوان درسها و بهطوركلی نام رشته
ا ارتباط نداشتن ارگانیك سطوح مختلف تحصیلی از كاردانی تا دكتري
ا ضعف در محتواي درسها و اطالعاتی كه سركالسها ارائه میشود
ا مسائل مربوط به استادان و دانشجویان
ا نبود یك برنامة منسجم و یك نظریة پویا و كارآمد[3 ].
 -6نتیجهگیری
حرفه كتابداري و اطالعرسانی بستري چندرشتهاي و میانرشتهاي دارد كه دیگر حاوزههااي داناش
بشري پیوسته بر آن تأثیر میگذارند .ازاینرو ،تحول در حوزههاي دیگر ،تحول در این حرفه را نیز سبب
میشود .اكنونكه به كمك فنآوريهاي نوین ،دامنه ،سرعت و تنوع تحوالت بهطور تصااعدي گساترش
مییابد ،آموزشهاي كتابداري و اطالعرسانی نیز به دلیل ماهیات خاود باهطاور ماداوم ،باه باازنگري و
تجدید ساختار نیاز دارد؛ كه این تجدید ساختار ،باید بر اساس نظریههاي نوین آموزشای باشاد و در آن
برنامههاي آموزشی ،محتواي درسها و شیوههاي تدریس بهگونهاي باشد كه مهارت انتقادي و خاالق را
در دانشجو ایجاد كند و او را به مرحله شناخت و خرد سوق دهد [7] .آماوزش در جهاان اماروز و هماه
زمان ها ،از اولویتهاي بیبدیل است .تربیت نیروهاي متخصص و كارآمد براي رفاع نیازهااي جامعاه در
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حوزه اطالعات و كتاب امري اجتناب ناپذیر است .كتاباداري و اطاالع رساانی و یاا هار ناام دیگاري كاه
محتواي آن را بهخوبی برساند ،مسئولیت تربیت نیروهاي كارآماد موردنیااز جامعاه را دارد .كتاباداري و
اطالع رسانی بنا به مفهوم خاص خود ،ظرفیت و توانایی انجام مسئولیت هاایی فراتار ازآنچاه را در حاال
حاضر به انجام آن میپردازد دارد[6].
از دیدگاه آیندهپژوهی ،نیروي پیشران كلیدي ،جایگاه رشته در افکار عمومی و نگرش ماردم نسابت
به آن ،تحت تأثیر چگونگی نگریستن مردم به رشته هاي علوم انسانی و این نیاز باه نوباة خاود متاأثر از
تمایل دولتها به هدایت آموزش عالی به سمت آموزش مهارتهااي فنای و حرفاهاي و پرهیاز از علاوم
محض و سیاست هاي نادرست آموزشی و عدم معرفی صحیح منزلت و اعتبار این حوزه از علم و معرفات
به افراد و گروههاي اجتماعی است [8 ].توجه به نیروي پیشران كلیدي معادلاة عرضاه و تقاضاا و نظاام
گزینش دانشجو در آموزش عالی ،براي حیات آیندۀ رشته تأثیرگذار است .گنجاندن عنصر كارآفرینی در
آموزش علم اطالعات و دانش شناسی نیروي پیشران كلیدي دیگري است كه باید در برنامه ریزي آموزش
رشته به آن توجه شود .تخصص گرایی در برنامة درسی آموزش علام اطالعاات و داناش شناسای ،یکای
دیگر از نیروهاي پیشران كلیدي تأثیرگذار است كه ضارورت آن در ساال هااي اخیار باه كارات توساط
صاحب نظران و متخصصان رشته گوشزد شده است[10] .اما در این راه با مشکالتی همانند كمبود استاد
متخصص براي دروس در بسیاري از گروهها ،یکسان بودن آموزشها علایرغام تخصصای شادن رشاته،
ضعف امکانات و زیرساختهاي موردنیااز باراي اجاراي دروس تخصصای؛ تاوان و انگیازش دانشاجویان
بهعنوان دریافتكنندگان آموزش ،پیادهسازي تخصصهاي تصویبشاده در گاام نخسات و پیاادهساازي
صحیح تخصصهاي در گام دوم را در بسیاري از گروههاي آموزشی را با چالشهایی مواجه ساخته است.
گسترش رشتههاي موازي با رشتة علم اطالعات و دانش شناسی ،ازجمله نیروهاي پیشران كلیدي اسات
كه باید موردتوجه قرار گیرد .در ایران نیز گسترش رشاتههااي فعاال در حاوزۀ علام اطالعاات همانناد
فن آوري اطالعات ،مدیریت فنآوري اطالعات ،نشر ،مدیریت دانش ،علاوم تصامیم و مهندسای داناش و
امثال آن روزبهروز در حال افزایش است[11].
تأثیرگذاري فن آوري اطالعاات بار محایط و ابزارهااي كاار ،محتاواي برناماة آموزشای ،اساتفاده از
فن آوري هاي اطالعاتی توسط استادان و دانشجویان رشته و ارزیابی توانایی آن ها در این زمیناه یکای از
محورهاي مطالعاتی پژوهشگران علم اطالعات و دانششناسی ایران بوده است[1,2].
فن آوري اطالعات از یك سو می تواند زمینه ساز بهبود و ارتقاي عملکارد متخصصاان ایان حاوزه در
محیطهاي كار باشد و از سوي دیگر می تواند رقباي تازه اي براي آنها درزمینة ارائة خادمات اطالعااتی
خلق كند .واكنش متخصصان علم اطالعات و دانش شناسی در برابر تحوالت فن آوري اطالعات می تواناد
همگامی با تحوالت فن آورانه و به كارگیري ابزارهاي نوین در راستاي تحول و نوآوري در وظایف سانتی
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و مطرح كردن نقش آنها بهعنوان تسهیلكنندگان دسترسی باه اطالعاات باشاد .آنهاا از ایان طریاق
میتوانند بر نگرانیها ناشی از پدیدۀ واسطه رهایی 1غلبه كنند ].[10
 -7راهکارهای پیشنهادی:
 آموزش مدرسان و مربیان این رشته و متحول ساخت شیوه تدریس آنان براي آموزش تفکر خالقو انتقادي
 متحول سااختن محتاواي درسهاا و هماهناگ كاردن آنهاا باا نیازهااي كتابخاناههاا و مراكازاطالعرسانی
 بازنگري در برنامه مقاطع مختلف آموزشی و منطبق ساختن آن با نیازهاي بازار كار. -تجدید ساختار آموزشهاي كتابداري و اطالعرسانی بر پایه نظريهاي جدید آموزشی.

_____________________________________________________________
1- disintermediation
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تحلیل راهبردی مطالعات بینرشتهای و لزوم تحول در سیستم آموزش عالی
علی کمندی
استادیار دانشکده علوم مهندسی ،پردیس فنی ،دانشگاه تهران
KAMANDI@UT.AC.IR

چکیده
همزمان با توسعه جوامع بشري ،چالشها و ابر چالشهاي جدیدي نمایان میگاردد كاه حال آنهاا
خارج از تخصص و توان یك حوزه تخصصی بهتنهایی هست .مساائلی نظیار مشاکالت زیساتمحیطای،
تغییرات آب و هوایی ،طراحی شهري و انرژي نیاز به تخصصهاي گوناگون از رشتههااي مختلاف نظیار
مهندسی ،علوم اجتماعی ،روانشناسی ،مدیریت ،پزشکی و غیاره دارد .در ایان مقالاه ماروري خاواهیم
داشت بر روند رشد مطالعات بینرشتهاي و سپس به بررسی چالشهاي پیش روي آن خواهیم پرداخت.
بدون شك پرداختن به این مقوله مستلزم ایجاد تغییرات ساختاري و فرایندي و نگااهی ناو در سیساتم
آموزش عالی هست كه سعی شده موارد شاخص آن احصا گردد.
کلیدواژهها
مطالعات میانرشتهاي ،آموزش عالی ،سیستم آموزشی ،آموزش مهندسی ،ساختار آموزش عالی.
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 -1مقدمه
علوم میانرشته اي از پیشینه تاریخی برخوردار است .در قرنهاي گذشته ،باا محادود باودن دامناه
علوم ،اغلب دانشمندان به زمینههاي متنوعی از علوم احاطه داشتند ،باهعناوانمثاال از داناش جاامعی
نسبت به طب ،ریاضیات ،فلسفه و نجوم برخوردار بودند كه این امر زمینهساز اساتفاده از تجربیاات هار
یك از این شاخهها در شاخههاي دیگر بود .بهمرورزمان و باا تغییار شاکل سااختار آموزشای باه شاکل
مدرن ،آموزش علوم به شکل طبقهبنديشده درآمد و مرزبندي نسبتاً شفاف و روشنی باین شااخههااي
مختلف علوم به وجود آمد .امروزه دانشجویان ،رشته مشخصی را انتخاب كرده و صرفاً در هماان زمیناه
تخصصی به تحصیل می پردازناد .بادیهی اسات مجموعاه دروس باراي هار رشاته مشاخص و از پایش
تعیینشده هست .این سیستم كه در دهههاي مختلف در دنیا مورداستفاده قرارگرفته اسات ،اماروزه باا
چالشهایی مواجه است.
با گسترش استفاده از تکنولو ژي در زندگی انسان معاصر و توسعه جهان صانعتی و رشاد جمعیات،
مشکالت پیش روي بشر از مسائل اولیه فراتر رفته و مساائل پیچیادهتاري باروز پیاداكردهاناد .مساائل
زیستمحیطی ،بحران آب ،بحران انرژي و تأم ین غاذا باراي جمعیات آیناده زماین ،تغییارات اقلیمای،
بیماريهاي جدید و مشکالت حوزه سالمت تنها نمونههایی از این ابر چاالشهاا اسات كاه دولاتهاا و
جوامع مدرن را درگیر كرده است.
بدیهی است این مسائل ریشههااي گساتردهاي دارد و از مساائل سیاسای ،اجتمااعی ،تکنولاوژیکی
(مهندسی) ،پزشکی و  ...در آن نقش دارند .لذا حل این مشکالت یا برنامهریزي براي غلبه بر آنها بدون
بهرهبرداري از مجموعهاي از علوم امکانپذیر نیست .مسائل پیچیده نیازهاي جدیدي را مطرح میكنناد
كه سیستم آموزشی تك-تخصصی از حل آن عااجز باوده و نیااز باه مطالعاات باینرشاتهاي را نمایاان
میسازد.
مطالعات بینرشته اي در سیستم آموزشی مدرن و به شکل جدید خود از سابقه چند دهه برخاوردار
است .تعداد رشتههاي بینرشتهاي از  7000در سال  1973به  30000در سال  2005افزایش پیداكرده
است و توجه مراكاز علمای پیشارفته در دنیاا باه سامت مطالعاات باینرشاتهاي تغییار كارده اسات.
بهعنوانمثال موسسه ملی سالمت آمریکا بودجه پروژههاي تحقیقاتی تحت حمایات خاود را باه سامت
پژوهشهاي بینرشتهاي هدایت كرده است ].[1
 -2پیشینه مطالعات بینرشتهای
در این بخش به بررسی تعریف مطالعات بینرشتهاي و مرور پیشینه مطالعات باینرشاتهاي از دیاد
آمار و ارقام خواهیم پرداخت.
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 -1-2پیشینه مطالعات بینرشتهای ازلحاظ آمار و ارقام
تحقیقات نشاندهنده افزایش شمار مقالههاي پژوهشی بینرشتهاي هست] .[2الریویاه و گینگاراس
با بررسی  35میلیون مقاله كه در  14شاخه مختلف منتشرشده بودند ،نشان دادند كه تعاداد ارجااع باه
مقالههایی از شاخه دیگر هم در علوم طبیعی و هم در علاوم اجتمااعی افازایش داشاته اسات .آنهاا از
شاخص ارجاع به مقاالتی با زمینه تخصصی متفاوت براي تشخیص بینرشتهاي بودن پاژوهش اساتفاده
كردند.
نمودار تغییر تعداد ارجاعات بینرشتهاي در شکل  1نشان دادهشده اسات .هماانگوناه كاه در ایان
شکل مشخص است از سه معیار "ارجاع صرفاً به مقاالتی از هماان تخصاص"" ،ارجااع باه زمیناههااي
متفاوت ولی در محدوده همان تخصص" و "ارجاع به یك شاخه كامالً متفاوت" استفادهشده است.
رشتههاي مختلف از پتانسیل یکسانی باراي مطالعاات باینرشاتهاي برخاوردار نیساتند .الریویاه و
گینگراس این موضوع را بامطالعه مقاالت متعدد از مجالت معتبر موردبررسی قرار دارناد و نتیجاه آن را
منتشر كردند ].[1
شکل  2نمودار وضعیت مطالعات بینرشتهاي را در شاخههااي مختلاف نماایش مایدهاد .در ایان
نمودار محور افقی نشاندهنده این است كه چند در صاد از مراجاع و مناابع مقااالت باه موضاوعاتی از
شاخههاي دیگر مربوط بوده است و محور عمودي نیز نشان میدهد كه چند در صد از مقااالتی كاه باه
یك مقاله ارجاع دادهاند از رشته متفاوت (بینرشتهاي) بودهاند .همانگونه كه در شکل مشاخص اسات،
تقریباً پراكندگی نقاط در اطراف قطر نمودار هست .مواردي كه در گوشه سمت راست باالي نماودار باه
چشم میخورند از پتانسیل باالتري براي مطالعات بینرشتهاي برخوردارند.
برخی رشتهها نظیر سالمت عمومی ،بیولاوژي و بیومادیکال از پتانسایل بااالتري برخاوردار باوده و
رشتههایی نظیر پزشکی بالینی با اقبال كمتري مواجه بوده است .این مطالعه سالهاي مختلفی را شامل
شده است كه نمودار مربوط به سال  2014در شکل  2نشان دادهشده است.
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شکل  1میزان ارجاع به مقاالت بینرشتهاي از سال  1950تا  .[1] 2010خط زرد نشاندهنده ارجاع درون رشتهاي است.
خط آبی ارجاع به تخصص دیگري در همان رشته را نشان میدهد .خط سبز ارجاع به یكرشته كامالً متفاوت را
نشان میدهد.

شکل  2پتانسیل مطالعات بینرشتهاي در شاخههاي مختلف علوم ،برگرفته از ].[1
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 -2-2جدال سطحی-عمقی
تاریخ علم نشاندهنده پدیدهاي است كه از آن به جدال سطحی-عمقی تعبیر میكنایم .از یاكساو
بسیاري بر تخصصی بودن امور تأكیددارند و رویکرد عمومی دانشگاهها تا چند دهه قبل و حتی بسایاري
از دانشگاهها تا چند سال قبل و چهبسا اكنون ،برمبناي این رویکرد است كاه فاارغالتحصایالن در یاك
زمینه تخصصی مشخص داراي دانش و مهارت كافی و عمیق بشوند و بتوانند مساائل آن حاوزه را حال
كنند.
از طرف دیگر حل برخی از مسائل نیازمند احاطه به علوم مختلاف اسات .در چناین ماواردي عماالً
دانشجویان نمیتوانند نسبت به همه حوزهها دانش عمیق كساب نمایناد ،بلکاه دیادي ساطحی از هار
موضوع پیدا میكنند.
حال این جدال مطرح میشود كه آیا دانش عمیاق تخصصای راهگشااي حال مساائل دنیااي واقاع
خواهد بود یا دید سطحی ولی گسترده .هر یك از این دو رویکرد طرفداران خاص خود را دارد.
در عمل ،رویکرد تلفیقی بهعالوه گسترش فعالیتهاي تیمی میتواند پاسخگوي مسائل واقعی باشاد.
بهعبارتدیگر نمیتوان انتظار داشت كه یك فرد بهتنهایی از عهده حال مساائل پیچیاده باینرشاتهاي
برآید و نیاز به كار تیمی وجود خواهد داشت .ازاینرو آشنایی با تخصصهااي دیگار و همچناین كساب
مهارتهاي كار تیمی میتواند به حل مسائلی ازایندست كمك كند.
 -3مشکالت ساختاری مطالعات بینرشتهای
مطالعات بینرشتهاي با چالش هاا و مشاکالتی مواجاه اسات .سااختار نظاام آموزشای و مالحظاات
فرهنگی ،همه برمبناي آموزش تخصصی اساتوار هساتند و لاذا مشاکالتی را باراي آماوزش و پاژوهش
بینرشتهاي فراهم میآورند .مطالعات زیادي در این زمینه انجامشده است كه بهعنوان نمونه میتوان به
] [7اشاره نمود كه پنج گروه اساسی از موانع توسعه مطالعات باینرشاتهاي را شناساایی و موردبررسای
قرار داده است:
 مشکل در نگرش مشکل در ارتباط برقرار كردن مشکالت ساختاري-دانشگاهی مشکالت سرمایهگذاري -مشکالت مسیر شغلی
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 -4مشکل در نگرش
اگرچه بسیاري از محققان بهضرورت پژوهشهاي میانرشته اي اذعان دارناد ،اماا در عمال آن را در
اولویت اول كار خود قرار نمیدهند .دالیل مختلفی براي ایان امار مایتاوان برشامرد .دشاواري انجاام
تحقیقات بینرشتهاي ،ریسك باالتر ،مواجهشدن با ناشناختهها ،عدم برخورداري از اعتمادبهنفاس كاافی
(در خصوص اینكه آیا در رشته تخصصی خود بهاندازه كافی تسلط و دانش دارند كه بتوانند به كارهااي
مشترک بینرشتهاي بپردازناد) و تارس از عادم تواناایی جاذب حمایاتهااي ماالی باراي پاروژههااي
بینرشتهاي ،نمونههایی از عواملی است كه پژوهشگران ترجیح میدهند ساراغ تحقیقاات باینرشاتهاي
نروند.
 -5عدم برقراری ارتباط مطلوب
معموالً محققان به رشته تخصصی خود احاطه داشته و بهتمامی زوایاي آن آشنا هستند .طبیعتاً هار
رشتهاي مجموعهاي از اصطالحات و ادبیات خاص خود را دارد .در پژوهشهااي باینرشاتهاي افاراد باا
ادبیات سایر رشتهها بیگانه بوده و درنتیجه مطالب شاخههاي دیگر علام را باهساختی درک مایكنناد.
ممکن است یك اصطالح در رشتههاي مختلف معانی متفاوتی داشته باشاد و هماین امار باعاث ایجااد
سوءتفاهم شود.
از طرف دیگر در پژوهشهایی كه بهصورت مشترک و بینرشتهاي انجام میشود ،الزم است افراد به
رشته و تخصص اصلی یکدیگر احترام بگذارند و به هم اعتماد داشته باشند .اگر یکای از طارفین رشاته
خود را برتر بداند ،شانس حصول موفقیت در برقراري یك ارتباط بینقص كاهش مییابد.
مهارتهاي ارتباطی بین فردي و كار تیمی از ضروریات انجام پژوهشهاي بینرشتهاي اسات و الزم
است محققان در این زمینه آموزشها و مهارتهاي الزم را كسب نمایند.
انتخاب یك رهبر خوب براي پروژههاي بینرشتهاي كه درک درستی از شاخههاي مارتبط داشاته و
از ویژگیهاي هر یك از رشتهها آگاه باشد و بتواند چشمانداز درستی از مسایر پاروژه ترسایم كناد و از
توان تیم حداكثر استفاده را نماید ،بسیار ضروري است .توصیه مایشاود ایان فارد داراي تجرباه كاافی
بهخصوص در تحقیقات بینرشتهاي بوده و از توانایی باالیی در برقراري ارتباط مؤثر برخوردار باشد.
 -6مشکالت ساختاری
ساختار دانشگاهها برمبناي آموزش تخصصی طراحیشده است و براي مطالعات بینرشتهاي مناسب
نیست .این ساختار عموماً بر نگاه تخصصی استوار بوده و بهنوعی با تفکیك بودجه بین واحدهاي مختلف
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هماهنگی دارد .درحالیكه نیاز امروز ،افزایش نوآوري و پژوهشهااي باینرشاتهاي اسات .ازایانرو الزم
است در ساختار دانشگاهها و تقسیمبنديها و مرزبنديهاي موجود تغییراتی انجام شود.
از طرف دیگر دشواري فرایند انتشار دستاوردهاي حاصل از پژوهشهاي بینرشتهاي میتواناد یکای
از عوامل بازدارنده باشد .هرقدر تعداد مجالتی كه مقاالت بینرشتهاي را پذیرش میكنند افازایش پیادا
كند ،انگیزه محققان براي انجام پژوهشهاي بینرشتهاي افزایش پیدا خواهد كرد.
 -7مشکالت سرمایهگذاری
تحقیقات نشان میدهاد یکای از عوامال بازدارناده از فعالیاتهااي باینرشاتهاي ،دشاواري جاذب
حمایتهاي مالی در خصوص این طرحها است .معموالً كانالهاي جذب حمایتهاي ماالی از نهاادهااي
مختلف دولتی و غیردولتی بهصورت سنتی برمبناي تحقیقات تخصصی بناشده است و به هماین دلیال
در سالهاي گذشته ،بسیاري از پژوهشگران عالقهاي به فعالیتهاي بینرشتهاي نشان ندادهاند.
 -8مشکالت مسیر تحصیلی و شغلی
مدتزمان تحصیل براي دانشجویان در رشتههاي تخصصی متناسب با برناماه درسای تاكرشاتهاي
تنظیمشده است .در مورد شاخههاي بینرشتهاي معموالً الزم است تا دانشجویان حاداقل باا دو زمیناه
بهطور نسبتاً كامل آشنا شوند ،لذا دوره درسی معمول ،پاسخگو نخواهد بود و باید تمهیاداتی اندیشایده
شود .در مواردي كه هزینههاي تحصیل توسط دانشجویان پرداخت میشود ،طبیعتاً اضافه شدن سنوات
تحصیلی باعث افزایش هزینهها خواهد شد كه میتواند عامل بازدارندهاي در مسایر علاوم باینرشاتهاي
تلقی گردد .یکی دیگر از دغدغههاي دانشاجویان در تحصایالت باینرشاتهاي ،نگرانای از عادم تواناایی
دریافتن شغل مناسب هست .بهعبارتدیگر متناسب با ضربالمثل "هماهكاارهوهایچكااره" ،بسایاري از
دانشجویان نگران این هستند كه در هیچیك از زمینهها بهاندازه كافی تخصص پیدا نکنناد و نتوانناد در
آینده مسیر شغلی مناسبی را دنبال كنند .عاالوه بار ایان باا توجاه باه اینکاه حجام مطالاب در علاوم
بینرشتهاي گسترده تر است ،این نگرانی براي دانشاجویان وجاود دارد كاه در آیناده نیاز باراي باهروز
نگهداشتن دانش خود باید سختی بیشتري متحمل شوند.
 -9جمعبندی
الزم به ذكر است مشکالتی كه در این بخش باه آن اشااره شاد برمبنااي تحقیقااتی اسات كاه در
سالهاي اخیر انجامشده است و لزوماً در آینده به همین شکل وجاود نخواهاد داشات .باهعناوانمثاال،
فرایند حمایتهاي مالی بهمرور به سمتوسوي پژوهشهاي بینرشته اي در حال تغییر است .به هماین
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ترتیب مسیر شغلی نیز براي دانشجویان علوم بینرشتهاي تسهیل میگردد .بهطوركلی علوم بینرشتهاي
هرروز از استقبال بیشتري برخوردار میشوند.
 -1-9تحول سیستم آموزشی با رویکرد مطالعات بینرشتهای
همانگونه كه در بخشهاي پیشین اشاره شد ،ساختار نظام آموزشی طی سالیان گذشته باا رویکارد
تخصصی و تكرشتهاي شکلگرفته است .این ساختار بهشدت مبتنی بر تفکیك واحدها ،وظایف و منابع
هست و با دیدگاه سازمانهاي وظیفه-گرا تطابق دارد .بهعنوانمثال هر یك از دانشکدهها فضااي كاامالً
مستقل و مجزا ،بودجه مجزا ،وظایف و حوزه عملکرد تفکیكشده باا مرزهااي روشان ،شافاف و ساخت
دارند .این مرزبندي حتی درون دانشکدهها نیز بین گروههاي آموزشی مختلف به چشم میخورد .بهطور
سنتی در مراكز آموزشی سعی میشود از ورود به قلمرو سایر رشتهها پرهیز شود و هر یاك از واحادهاا
(دانشکدهها یا گروههاي آموزشی) از قلمرو خود مراقبت و حفاظت میكنند .این طرز تفکر كه ریشاه در
تفکر تخصص گرا و تفکر عصر كشاورزي (محدودیت منابع و لزوم حفظ منابع و عدم اجازه ورود سایرین
به قلمرو) دارد ،پاسخگوي نیازهاي امروز جامعه براي حل مساائل پیچیاده و افازایش ناوآوري نیسات و
بهوضوح نمی تواند منجر به نوآوري و كارآفرینی شاود .لاذا در اولاین گاام ،الزم اسات نگارش سیساتم
آموزشی نسبت به این موضوع اصالح گردد .توصیههاي ذیل در خصوص توسعه مطالعات و پژوهشهااي
بینرشتهاي در دانشگاهها برمبناي آسیبشناسی و مطالعهاي كاه در خصاوص ریشاههااي مشاکالت و
موانع پیش روي علوم بینرشتهاي در بخش  3موردبررسی قرار گرفت ،پیشنهاد میگردد.
 -2-9تغییر نگرش
همانگونه كه اشاره شد ،مهمترین گام تغییر نگرش و فرهناگ در سیساتم آموزشای كشاور هسات
بهنحويكه نگاه سنتی كنار گذاشته شود و زمینه براي رشد و ظهور علاوم باینرشاتهاي فاراهم گاردد.
برگزاري همایشها ،اطالعرسانی ،آموزش و فرهنگسازي از اولین گامهاي توسعه علوم بینرشاتهاي باه
شمار میآیند.
 -3-9تغییر ساختار دانشگاهها
ساختار سنتی دانشگاهها با مرزبنديهاي سخت ،باید جاي خود را به ساختار شناور و انعطاافپاذیر
مبتنی بر نوآوري دهد .مرزبنديهاي سنتی بین دانشکدهها و تفکیك منابع باید برداشته شود .بهعناوان
نمونه میتوان به دانشگاه واشنگتن اشاره كرد كه آزمایشگاهی را جهت بهرهبرداري مشاترک باهصاورت
مجزا با سرمایهگذاري  28میلیون دالري بنا كرد .در این آزمایشاگاه تجهیازات تصاویربرداري ،حیواناات
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آزمایشگاهی و  ...باهدف تشویق علوم بینرشتهاي بهصاورت مشاترک باراي رشاتههااي مختلاف قابال
بهرهبرداري هست .بنابراین الزم اسات مرزهااي فیزیکای باین بخاشهااي مختلاف تاا حاد ممکان در
دانشگاهها برداشته شود و فضاهاي آزمایشگاهی ،كتابخانههاا و باهطاوركلی مناابع مشاترک ،باهصاورت
اشتراكی براي همه قابلاستفاده و در دسترس باشند.
 -4-9بازنگری در مسیر تحصیلی
تغییر سنوات تحصیلی براي رشتههاي بینرشتهاي و برخاورداري از حمایاتهااي بیشاتر ماالی در
دوران تحصیل (با توجه به طوالنیتر شادن دوره تحصایل) مایتواناد گاامی ماؤثر در روناق مطالعاات
بینرشتهاي باشد .در سالهاي اخیر تحصیل بینرشتهاي در قالب طرح كهاد در برخی از دانشاگاههااي
كشور اجراشده است كه هزینههاي خاص خود را براي دانشجویان در بردارد .از طارف دیگار نگااه ایان
طرح بیش از آنكه به مباحث میانرشتهاي معطوف باشد ،به رشته اصلی-رشته فرعی توجه دارد.
 -5-9بازنگری در تخصیص بودجه
با هدایت بودجه مراكز آموزشی به علوم بینرشتهاي و تسهیل حمایت از پژوهشهاي بینرشتهاي،
مسیر توسعه مطالعات بینرشتهاي هموار خواهد شد .همانگونه كه اشاره شد یکی از موانع توسعه،
نگرانی از عدم توانایی جذب بودجه و حمایتهاي مالی هست.
 -6-9بازنگری در چارت درسی
بازنگري در مطالب درسی و چارت درسی دانشجویان از دیگر اقدامات ضروري اسات .ضارورت دارد
تمهیدات الزم براي تسهیل سازوكار تعریف رشتههاي جدید اندیشیده شود .رویههاي دساتوپاا گیار و
طوالنی فعلی براي تعریف رشتههاي جدید ،پاسخگوي نیازهاي نوآورانه جدیاد نیسات .همچناین مادل
ارائه دروس و تبعیت از یك برنامه و چارت درسی ثابت كه گلها در طول سالها بدون اصاالح و تغییار
باقی میماند ،نمیتواند مسیر را براي گسترش علوم بینرشتهاي تسهیل نماید.
 -7-9مدل سلفسرویس
یك مدل پیشنهادي ،مدلی به نام سلفسرویس است .در این مدل هر دانشجو بهتناسب عالقه خاود
و با هدایت استاد راهنما مایتواناد از دروس موردعالقاه خاود در رشاتههااي مختلاف انتخااب نمایاد.
بهعبارتدیگر بهجاي اینكه همه دانشجویان از یك برنامه و چاارت درسای واحاد تبعیات نمایناد ،هار
دانشجو می تواند چارت درسی مختص به خود داشته باشاد .ایان موضاوع باا در نظار گارفتن عالیاق و
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استعدادهاي هر دانشجو و مسیر پژوهشی و شغلی آینده او ،میتواند به رشد خالقیتها و افزایش بهاره-
وري كمك كند .بدیهی است مالحظاتی جهت امکاان اساتانداردساازي و تطبیاق دروس جهات صادور
گواهینامههاي تائید صالحیت علمی ،موردنیاز خواهد بود.
 -8-9مدل سلول بنیادی
همانگونه كه اشاره شد ،رشد و توسعه ناوآوري نیازمناد سااختار و فرایناد كاامالً چاباك هسات و
فرایندهاي سنتی تعریف رشتههاي جدید بهویژه موضاوعات باینرشاتهاي ،باراي ایان منظاور مناساب
نمیباشند .مركزي در هر دانشگاه باید به علوم بینرشتهاي تخصیص داده شاود (نظیار دانشاکده علاوم
مهندسی در زمینه علوم بینرشتهاي مهندسی) كه مشخصاً وظیفه توسعه علوم بینرشتهاي را به عهاده
بگیرد .با توجه به ماهیت بینرشتهاي و بهرهمندي از هیئتعلمای از تخصاصهااي متناوع ،ایان مراكاز
میتوانند نقش سلولهاي بنیادي آموزش و پاژوهش را باه عهاده بگیرناد و معرفای رشاتههااي جدیاد
میتواند از درون این مراكز آغاز شود .هر موضوع بینرشتهاي جدید دوره آغازین و تکامل خود را در این
مراكز طی میكند .پس از بلوغ هر یك از رشتههاي جدید ،میتاوان مركاز مساتقلی را باراي آن ایجااد
نمود .بنابراین مراكز رشد علوم بینرشته اي ،وظیفه تعریف موضوعات جدید و رشد آنها تا زمان بلوغ را
به عهده خواهند داشت.
 -11جمعبندی
در این مقاله ،مروري بر پیشینه مطالعات بینرشته اي در جهان انجام شد .سپس چالشهاا و مواناع
پژوهشها و مطالعات بینرشتهاي موردبررسی قارار گرفات .درنهایات راهكارهاایی باراي تقویات علاوم
بینرشتهاي ارائه گردید .این راهکارها عموماً منطبق بر تغییر نگرش ،ساختار و فرایندهاي نظام آماوزش
عالی براي تطبیق با نیازهاي جدید هست كه میتواند مسیر را براي نوآوري و توسعه علوم در جهت حل
مسائل روز جامعه و نیز افزایش كارآفرینی هموار سازد.
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مدلی تحولی برای فعالیتهای بینرشتهای
غالمرضا رکنی لموکی
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چکیده
در این مقاله ،به مطالعات بینرشتهاي بهعنوان پدیدهاي شکل گیرنده نگریسته میشود كاه ناهتنهاا
موجب تحول می شود ،بلکه خود نیز موضوع فرایندي تحولی است .مطالعات بینرشتهاي در قالب كلیتر
فعالیتهاي بینرشتهاي قرار میگیرد .در حالت كلی ،تحول ایجادشده بهوسیله فعالیتهاي بینرشتهاي
لزوماً سازنده نیست و ممکن است مخرب نیز باشد .در این خصوص مفهومهاي سازنده باودن و مخارب
بودن در قالبی تحولی مطرح خواهند شد .پس از گذري بر برخی از مدلهاي مرسوم ،مدل ویژهاي ارائاه
میشود كه در چهارچوب آن میتوان نتایج تصمیمها را تحت تأثیر محارکهااي دساتگاههااي بیرونای
مورد ارزیابی قرار داد .این مدل داراي دو وجه اصلی است .یکی از این وجوه بیانگر فضایی خواهد بود كه
كل فعالیت بینرشته اي قرار است در آن رخ دهد .دومین وجه مدل موردبحث ،ذات تحولگرایای اسات
كه كل فعالیت بینرشتهاي را به اشیاء جدیدي منتج میكند .این تحول شامل فرایندهایی است كاه در
عین اینکه واجد برخی جنبههاي تحولی هستند ،نوعی تعادل نیز در ذات آنها وجاود دارد .ایان اشایاء
جدید باید در چارچوب سازنده بودن صدق كنند .حركت تحولگرا باید با اتکا به پتانسیلهااي درونای و
نیز با استفاده از ابزار بیرونی بهگونهاي بهپیش رود كه سازنده بودن مخلوقات جدید تضمین گردد.
کلیدواژهها
فعالیتهاي بینرشتهاي ،مطالعات بینرشتهاي ،آموزشهاي بینرشتهاي ،پژوهشهاي بینرشاتهاي،
فضاي فعالیت ،پویایی درونی ،تعادل در فرایندها.
 -1مقدمه
هنگام بحث درباره فعالیتهاي بینرشتهاي ،ایدهها اغلب در قالب برخی زنجیرها مطارح مایشاوند.
هر یك از این نوع ایده پردازي ها ،آشکارا و یا پنهانی ،نوعی مادل در درون خاود دارناد .مجموعاه ایان
مدلها فضایی از عملکردهاي بینرشتهاي را میسازد .اگر استفاده از این مدلها آگاهانه صاورت پاذیرد،
دستاوردها و نتایج نهایی آنها قابل پیشبینی است .بهعالوه ،در سایه این آگاهی اگر رخداد ناصاوابی در
مسیر دیده شود ،با اصالح الگوهاي مدل ،بازبینی خود مدل و یا حتی تعویض مادل مایتاوان از اثارات
سوء دوري جست و به دستاوردهاي سازندهتر دساتیافات .عادم آگااهی از چاارچوب مادلهاایی كاه
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مقولههاي بینرشتهاي در آنها موردبحث قرار میگیرند ،خطر مخرب بودن نتایج نهاایی و عادم امکاان
بازبینی هاي الزم در زمان مناسب را به همراه دارد .بنابراین الزم است كه همه مادلهااي فعالیاتهااي
بینرشتهاي موردمطالعه مستقل قرار گیرند و پیش از استفاده از آنها خود مدلها كامالً شناخته شوند.
اگر فعالیتی بینرشته اي بدون زیربنایی مدل شده آغاز گردد نتاایج مخارب در آن محتمالتار از نتاایج
سازنده هستند.
این مقاله تنها به كلیات یك مدل براي فعالیتهاي بینرشتهاي خواهد پرداخت .بیان جزییاات ایان
مدل به همراه فهرستی كامل از مصادیق و مثالهاي آن نیازمند فضاي وسیعتري اسات .ایان گفتاار باه
همه مدلهاي در دست استفاده و صورتهاي پنهان و آشکار آنهاا نخواهاد پرداخات .ایان مقولاه نیاز
نیازمند پژوهشی مستقل است و فضایی كافی براي بحث را میطلبد .ولی بدون اشاره به آنچه در جریان
است ،پرداختن به كلیات مدلی پیچیدهتر ممکن است چنان تکلفی بایحاصال دیاده شاود .بار هماین
اساس ،بهمنظور روشن شدن بحث و آمادهسازي زمینه باراي طارح مادل ماوردنظر و بیاان كلیاات آن،
برخی از مدلهاي مرسوم نهفته بهطور موجز موردبحث قرار خواهند گرفات .بادیهی اسات كاه مطالعاه
جامع این موارد نیز نیازمند پژوهشی مستقل است.
فعالیتهاي بینرشته اي شامل مواردي است مانند مطالعات بینرشتهاي ،آموزشهاي بینرشتهاي و
پژوهشهاي بینرشتهاي .این عنوانها گاهی موجب میشوند كه مدلهایی پنهاان شااكله فعالیاتهااي
بینرشتهاي را صورتبندي كنند .در بخش  2به نمونههایی ازایندست میپردازیم.
 -2چند مثال از مدلهای فعالیتهای بینرشتهای
یکی از شایعترین مدلهاي پنهان در فعالیتهاي بینرشتهاي مدل تلفیق ساده است .در ایان مادل
تخصص اصلی یك یا چند محقق با برخی از مصادیق و مثالهاا از شااخهاي دیگار تلفیاق مایگاردد و
نتایجی تلفیقی به دست میدهد .این سادهترین شیوه خلط مقوله اصیل بینرشتهاي با مقولهاي تلفیقای
است .بهعنوانمثال هیچكدام از فعالیتهاي تلفیقی زیر ،اصالت مقولههاي بینرشتهاي اصیل را ندارند.
مثال نخست :یك/چند ریاضیدان كه تخصص او/آنها در زمینه گراف است به برخی مساائل شایمی
میپردازند و نتایجی در این زمینه به دست میآورند .صارفنظار از اهمیات ایان نتاایج ،آنچاه حاصال
می گردد یا كاربردي از ریاضی در حوزه شیمی است و یا تلفیقی از تخصص اصلی ریاضی باا مصاداقی از
حوزه شیمی.
مثال دوم :یك/چند فیزیکدان كه تخصص او/آنها به معادالت دیفرانسیل نزدیاك اسات باه برخای
مسائل زیستی میپردازند و در زمینه پایداري برخی تعادلها و نوسانهااي زیساتی نتاایجی باه دسات
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میآورند .این نتایج ممکن است مهم باشند ولی فعالیات انجاامشاده از ناوع تلفیاق تخصاص اصالی باا
مصداقی از حوزه زیستشناسی است.
به هیچیك از دو مثال باال نمیتاوان اصاالتاً عناوان باین رشاته را منتساب كارد .در هار دو مثاال،
مصادیقی براي كاربردي بودن حوزه اصلی ارائهشدهاند .فعالیت بسیاري از محققاین داخلای را در قالاب
این فهرست از مثالها میتوان قرارداد.
یکی دیگر از مدلهاي پنهان در فعالیتهاي بینرشتهاي مدل تلفیق فردي است .در این مدل افاراد
عنوان بینرشتهاي بودن را بهتنهایی بر دوش میكشند و بهتنهایی فعالیتی تلفیقی انجام میدهند .اغلب
این افراد تخصصی اصلی دارند و بر سایر جنبههاي فعالیت تلفیقی خود ،هرچند اشراف دارند ،ولی مانند
تخصص اصلی بر آنها مسلط نیستند .دراینباره به دو مثال میپردازیم.
مثال سوم :یاك ریاضای دان كاه تخصاص او در زمیناه هندساه اسات ،مطالعاات خاوبی در حاوزه
زیستشناسی گیاهی انجام می دهد و سپس به یافتن ناورداهاي هندسی در فرایند رشد برخای گیاهاان
می پردازد .هرچند این ریاضیدان تا حدودي بر حوزه زیستشناسی گیاهی ماوردنظر اشاراف دارد ،ولای
هنوز یك ریاضیدان است و نه یك زیستشناس .درنتیجه فعالیت او همچنان تلفیقی است.
مثال چهارم :یك فیزیکدان كه تخصص او به زمیناه فراینادهاي تصاادفی نزدیاك اسات ،مطالعاات
خوبی در حوزه زیستشناسی جانوري انجام میدهد و سپس به مکانیزههااي بقاا– انقاراض در نزدیکای
نقاط بهینه اقتصادي برداشت از منابع طبیعی میپردازد .هرچند این فیزیکدان نیز تا حدودي بار حاوزه
زیستشناسی جانوري مورداستفاده اشراف دارد ،ولی همچنان ،هناوز یاك فیزیکادان اسات و ناه یاك
زیستشناس .درنتیجه فعالیت او نیز تلفیقی است ولی از نوع فردي.
به هیچیك از دو مثال باال نیز اصالتاً عنوان بینرشتهاي را نمیتوان منتسب كارد .در هار دو مثاال،
تلفیقی از تخصص اصلی فرد محقق با حوزهاي دیگر ارائهشدهاند .میان مفهوم افراد متعهد به فعالیتهاي
بینرشتهاي و مفهوم افراد بینرشتهاي تفاوتهاي بسیاري وجود دارد.
یکی دیگر از مدلهاي پنهان در فعالیتهاي بینرشتهاي مدل فرد جامع است .در این مدل یك فرد
در گستره وسیعی از حوزههاي تجربی تخصص دارد و هر نوع فعالیتی كه با ایان زمیناههااي تخصصای
انجام میدهد عنوان بینرشتهاي به خود می گیرد .هنوز برخی در حسرت عدم تکرار چنین قهرمانانی به
سر میبرند .این مورد پیچیده ترین شیوه خلط مقوله اصیل بینرشتهاي با مقولههاي تلفیقی است؛ زیارا
تشخیص خاستگاه اصلی با حوزههاي دیگر ممکن است در دید نخست دشوار آیاد .ولای پاس از انادكی
مداقه ،میتوان به این جنبهها نیز پی برد .هیچكدام از مثالهاي تلفیقای زیار نیاز ،اصاالت مقولاههااي
بینرشتهاي اصیل را ندارند.
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مثال پنجم :پزشکی كه عالوه بر طی كردن دورههاي عمومی و تخصصی در حوزههایی مانند ریاضی
یا علوم كامپیوتر تحصیلكرده است و مدارک تحصیلی متنوعی دارد.
مثال ششم :مهندسی كه تخصص اصلی او نظریه كنترل است و در حوزههایی مانند مهندسی برق یا
مهندسی شیمی مدارک تحصیلی متنوعی دارد.
دو مثال اخیر نیز نمیتوانند عنوان بینرشته اي اصیل را برتابند .یکی از جنبههااي ایان ناوع مادل
پنهان را میتوان در برخی امتیازات آموزشی براي دانشجویان ممتاز رؤیت نمود.
یکی دیگر از مدلهاي پنهان در فعالیتهاي بینرشتهاي مدل كجاوهاي است .در این مدل دساتهاي
از افراد كه در گستره وسیعی از حوزههاي تجربی تخصص دارند تالش میكنند كه ساهمی متناساب باا
شأن خود در فعالیتی خاص ایفا كنند .فعالیتی كه این متخصصین با تخصص ویژه خود انجام مایدهناد
عنوان بینرشتهاي به خود میگیرد .هنوز برخی گماان مایكنناد كاه ایان بهتارین شایوه گردهماایی
متخصصین براي تعامل است .این مورد واضحترین شیوه خلط مقوله اصیل بینرشاتهاي باا مقولاههااي
تلفیقی است؛ زیرا تشخیص خاستگاه اصلی با حوزههاي دیگر بهوضوح به زاویه دید بینناده و آن گوشاه
كجاوه كه در آن است بستگی دارد .در اغلب مواقع ،كجاوه پیش از گردهمایی متخصصین وجود خارجی
ندارد .هیچكدام از مثالهاي زیر نیز ،اصالت مقولههاي بینرشتهاي اصیل را ندارند.
مثال هفتم :عدهاي از متخصصین از حوزههاي علوم پایه و علوم مهندسی گرد هم میآیند تا ببینناد
با كمك هم چه مسائلی را میتوانند حل كنند.
مثال هشتم :تعداد ي از متخصصین علوم پایه و علوم اقتصادي باراي بررسای امکاان همکااريهااي
آموزشی و پژوهشی گرد هم میآیند.
دو مثال بااال ممکان اسات باه همکااريهاایی بینجامناد ولای همچناان نمایتوانناد سااختارهاي
بینرشتهاي را به گونه سازندهاي ترتیب دهند.
هرچند این عنوانها در قالب هشت مثال ارائهشده ممکن است واجد ارزشها و فایادههاایی باشاند،
در قالب عنوان بینرشتهاي نمیگنجند .هماانگوناه كاه ماا از دساتاوردهاي گذشاتگان مایآماوزیم و
الگوبرداري می كنیم ،شایسته است كه از اشتباهاتشان نیز بیاموزیم و در ساخت الگوهاي موردنیاز زماان
خویش همه این آموزهها را مورداستفاده قرار دهیم .فعالیتهاي بینرشتهاي را باید با قواعد آن شناخت.
ازآنجاییكه با برشهاي نازک نیز میتوان بسیاري از ویژگیهاي پدیدهها را دریافت ،با مدنظر قارار دادن
تالشهاي انجامشده و مدلهاي تجربهشده از فعالیتهاي بینرشتهاي میتوان باه دركای درساتتار از
مفهوم بینرشتهاي بهعنوان یك صفت رسید و موصوفی مناسبتر باراي آن یافات؛ باهعباارتدیگار باه
حرفی جدید در برابر عملکردهاي قدیمی برسیم و پیش از پرداختن به نقش عناصر بینرشاتهاي ،خاود
این مفهوم را بهتر بشناسیم.
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 -3جایگاه فعالیتهای بینرشتهای
در بسیاري از موارد از عنوان بینرشتهاي بهعنوان صفتی براي موصوفی مبهم استفادهشده است .در
چنین موقعیتی الزم است كه جایگاه فعالیتهاي بینرشتهاي و جایگاه موصوفاتی كه صفت بینرشتهاي
بر آنها مترتب شده است ،روشنتر گردد.
در بسیاري از مکاتبات به عبارتهایی برمیخوریم كاه در آنهاا عناوان باینرشاتهاي در جایگااهی
مناسب گنجانده نشده اسات .در زیار برخای از ایان مثاالهاا بیاان مایشاوند .در بخاشهااي بعادي،
پیشنهادهایی براي رفع ابهام ارائه میگردند .نخست به دو مثال در این زمینه میپردازیم.
مثال نهم« :اهمیت فعالیتهاي بینرشتهاي در توسعه علمی كشور»
در این دیدگاه ،فعالیتهاي بینرشته اي ابتدا وجاود دارناد و ساپس در توساعه علمای كشاور قارار
میگیرند .واقعیت این است كه فعالیتهاي بینرشتهاي نباید صرفاً در خدمت توسعه علمی كشور باشند
بلکه باید در خدمت توسعه كشو ر باشند .الزم به ذكر اسات كاه توساعه علمای كشاور و توساعه كشاور
تفاوتهایی با هم دارند .بنابراین دیدگاه آنچه ابتدا وجود دارد نیازهاي توسعه كشور است كه بار اسااس
آن فعالیتهاي بینرشتهاي براي پاسخ به این نیازها شکل میگیرند .در غیاراینصاورت ،صارف توساعه
علمی منتج از فعالیتهاي بینرشته اي كه نقشی در پاسخ به نیازمندهاي توسعه كشور نداشاته باشاند،
توجیهپذیر نیست.
مثال دهم« :نقش فعالیتهاي بینرشتهاي در ارتقاء جایگاه بینالمللی دانشگاه»
ارتقاء جایگاه بین المللی دانشگاه منتج از ارتقاء جایگاه ملی آن خواهد بود و چنین ارتقاایی مساتلزم
پاسخ دانشگاه به نیازهاي توسعه كشور است .بنابراین ،فعالیتهاي بینرشتهاي براي پاساخ باه نیازهااي
توسعه كشور موجب ارتقاي ملی دانشگاه خواهند شد .چنین ارتقایی ،بهطور بدیهی جایگااه باینالمللای
دانشگاه را باال خواهد برد .پرداختن به ارتقاء جایگاه بینالمللی دانشگاه از طریق فعالیتهاي بینرشتهاي
بدون توجه به جایگاه ملی دانشگاه ،نیازمندي هاي توسعه كشور را در مراتب بسیار پایینتري از اولویات
قرار خواهد داد.
 -4درک بهتر فعالیتهای بینرشتهای
در این بخش برخی پیشنهادهاي اولیه بهعنوان تالشای باراي توصایف فعالیات باینرشاتهاي ارائاه
میشوند .این تالشها قابل كاملتر شدن هستند.
نخست اینکه ،مفهوم فعالیتهاي بینرشتهاي به وجود یك پرسش بهعنوان یك هسته اصلی وابسته
است .بدون وجود پرسشی اصلی ،شکلگیري فعالیتهاي بین رشته روندي طبیعی نخواهد داشت.
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دوم اینکه ،چیزي با عنوان بهرهمندي هر یك از رشتهها از این تعامل معنی ندارد .آنچه معنای پیادا
میكند ساختهشدن پاسخ براي پرسشی است كه بر اساس آن فعالیت بینرشتهاي شکلگرفته است.
سوم اینکه ،مهمترین وجه فعالیتهاي بینرشتهاي این است كه این فعالیتها ابزاري براي پاسخ باه
نیازمندهاي توسعه كشور باشند.
چهارم اینکه ،انتظار جامعه و پایوران كشور از فعالیتهاي بینرشتهاي این است كه این فعالیتهااي
مطالعاتی ،آموزشی و پژوهشی در خدمت توسعه كشور باشند.
پنجم اینکه ،مهمترین جنبه از موقعیت هر یك از رشتههاي درگیار در فعالیاتهااي باینرشاتهاي،
نقش آنها در شکلگیري طبیعی فرایند پاسخ به پرسش مطرحشده است.
الزم است به این نکته توجه كنیم كه فعالیتهاي بینرشاتهاي باراي مناابع عماومی كشاور بسایار
پرخرج هستند و درنتیجاه نیازمناد تاوجیهی مناساباناد  .البتاه اگار هماه مناابع ماالی یاك فعالیات
بینرشته اي توسط مراكزي خارج از منابع عمومی تأمین شود ،همچنان با جذب نیرويهاي انساانی باار
بزرگی بر منابع عمومی كشور وارد میسازد؛ زیرا گرانترین بخش از داراییهاي عماومی مناابع انساانی
هستند و مشغول كردن آنها به امر آموزش و یا پژوهشهاایی كاه در خادمت توساعه كشاور نیساتند
سنگینترین خسارت را بر منابع عمومی وارد خواهد ساخت.
 -5مدلی برای فعالیتهای بینرشتهای
در این بخش مدلی براي فعالیتهاي بینرشتهاي پیشنهاد میگاردد كاه باراي هماه فعالیاتهااي
بینرشتهاي مانند مطالعاات باینرشاتهاي ،آماوزشهااي باینرشاتهاي و پاژوهشهااي باینرشاتهاي
قابلاستفاده است .این مدل داراي دو وجه اصلی است .وجه نخسات عباارت اسات از فضاایی كاه ایان
فعالیتها در آن انجام می شوند .وجه دوم پویایی داخلی این فضا است كه بر اساس آن فعالیتهاا باراي
پاسخ به پرسش مطرحشده تحول پیدا میكنند .در این پویایی درونی ،ممکن است در تقابل میان نیازها
و عملکردها به نقاط تعادلی نیز برخورد كنیم .در صورت نامطلوب بودن این شرایط تعادلی و تاداوم آن،
ممکن است خسارتهایی به جامعه وارد گردد.
براي روش شدن مفهوم فضا ،پویایی و تعادل مطرحشده ،به توصیف بیشتر این مفهومها میپردازیم.
فضاي شکلگرفته شامل صورتی كمی شده از مقررات ،آیینناماههاا ،محادودیتهااي زماانی و مکاانی،
برنامههاي كوتاهمدت/میانمدت/بلندمدت كشوري ،ضرورتهاي اجتماعی ،ظرفیتهااي نیاروي انساانی،
امکانات اداري/مالی ،نیازهاي فنی/تخصصی ،امکانات دانشگاهی ،فضاي آموزشی و عرف شرایط انساانی و
بسیاري از عوامل دیگر است .در یك چنین فضایی است كه فعالیتهاي بینرشتهاي شکل میگیرند.
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پیش از اینکه به تحوالت در این فضا بپردازیم ،میتوان امکانپاذیر باودن و یاا امکاانناپاذیر باودن
برخی از مسیرها و یا دستاوردهاي موردنظر را بهطور بنیادي موردبررسی قرارداد.
مثال یازدهم :فعالیتهاي علمی-ترویجی بر اساس نیاز به توسعه عمومی نیروي انسانی كشور بسایار
حائز اهمیت هستند .با توجه به اینكه در این فعالیتهاي علمی-ترویجی اعضاي هیئتعلمی دانشگاهها
نقش دارند ،امکانپذیر/مؤثر بودن آنها بهشدت به فضاي دانشگاهی/اداري دانشگاههااي كشاور وابساته
است .با توجه به مقررات و آییننامهها و سایر ملزومات مانند وظایف و امتیازها ،آیا انتظاار باه سارانجام
رسیدن و مؤثر واقعشدن فعالیتهاي علمی-ترویجی محتمل است؟
فرض كنید كه یکی از نیازمنديهاي توسعه كشور بهواقع منجر به طرح پرسشی اصیل شاده و یاك
فعالیت بینرشته اي واقعی را رقم بزند .در صورت قرار داشتن شرایط فعلای ،باهعناوان نقطاه آغاازین و
شرایط نهایی ،بهعنوان نقطه هدف در دو جاي فضاي موردبحث كه  -بناا بار هماه/برخی عوامال مانناد
مقررات ،آییننامهها ،محدودیتهاي زمانی و مکانی ،برنامههاي كوتاهمدت/میانمدت/بلندمدت كشاوري،
ضرورتهاي اجتماعی ،ظرفیتهاي نیروي انسانی ،امکانات اداري/مالی ،نیازهاي فنی/تخصصی ،امکاناات
دانشگاهی ،فضاي آموزشی و عرف شرایط انسانی و یا سایر عوامل  -هیچ دسترسی به هم ندارند ،صارف
هزینههاي هنگفت نیز آن پرسش منتج از نیازمندي مربوط به توسعه كشور را به پاسخ مؤثر نمیرسااند.
در چنین شرایطی نخست باید شرایطی فراهم گردد كه امکان دسترسی به نقطه هدف با شروع از نقطاه
آغازین فراهم گردد.
مثال دوازدهم :در مقام اجراي دستاوردهاي بینرشتهاي ،فضاي فعالیت ممکن است بار ماؤثر باودن
آن تأثیرگذار باشند .بهعنوانمثال ،در مسئله آلودگی هوا ،محایطزیسات ،حیااتوحاش و انارژي  -كاه
مقولههاي مطالعاتی ،آموزشی ،پژوهشی و اجرایی بینرشتهاي هستند  -مجریان و متولیان بایاد نسابت
به جزییات این فعالیتهاي بینرشتهاي آگاهی داشته به چارچوب آن عالقهمند باشند .براي كار در ایان
مقولهها پرسشهاي بسیاري مطرح میشوند كه پاسخ به آنها درنهایت مشاکالت را حال خواهاد كارد.
ولی ازنظر فضایی كه این فعالیتهاي بینرشته اي در آن انجام میشوند ،بادون در نظار گارفتن امکاان
حركت در مسیري پیوسته از مبدأ به مقصد ،دستیابی به اهداف واقعبینانه نخواهد بود و همه تالشهاي
بینرشتهاي مربوطه بیاثر خواهند شد.
اگر دریابیم كه مسیر خاصی كه بهعنوان برنامه در دستور كار قرار میگیرد بنا بر سااختاري كاه آن
فعالیت در آن رخ میدهد امکانپذیر نیست ،سرمایهگذاري بار اسااس آن تاوجیهی نخواهاد داشات .در
صورت امکانپذیر بودن ،مسیر رخداد باید بر اساس پویایی ذاتی فعالیتهاي بینرشتهاي پیماوده شاود.
همانگونه كه پیشازاین موردبحث قرار گرفت ،تحول بر اساس مدلی مشابه با مدلهاي چهارگانه بخش
 ،3به فعالیت بینرشتهاي اصیل و مؤثر نخواهد انجامید.
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در این مرحله به مفاهیم مربوط به پویایی درونی ایان فراینادها و روناد شاکلگیاري فعالیاتهااي
بینرشتهاي میپردازیم .فرایندهاي زنده و یا زندگیبخش در تجربیات انسانها همواره چشمهاي غنی از
نوآوري هستند .بسیاري از تکنولوژي هاي سنتی و مدرن بر همین اساس شکلگرفتاهاناد .هایچ دلیلای
وجود ندارد كه این دریافت ها فقط در زمینه محصوالت فناوري مصداق داشته باشند .در اینجاا باه ایان
مقوله میپردازیم كه فعالیتهاي بینرشتهاي شامل مطالعات بینرشتهاي ،آماوزشهااي باینرشاتهاي،
پژوهشهاي بینرشتهاي و نیز رشتههاي بینرشتهاي خود موضوع خلقتی نوین هستند.
با این فرض كه این پدیدهها از نوع تلفیق و به هم پیوستن اجزاي نامأنوس نیستند و خود باید مانند
یك موجود جدید خلقشده و به تحول برسند ،این حکم نیز به دست میآید كه روند خلقت آنها مانند
یك موجود زنده باید با تحولی طبیعی همراه باشاد .در ایان راساتا هار مفهاومی كاه موصاوف صافتی
بینرشتهاي است بنا بر مهمترین علت ظهور خود كه توسعه كشور است ،نیازمند یك پرسش اسات .بار
همین اساس ،پرسش نقطه آغازي است كه پاسخ آن نیازي از مجموعه نیازمنديهااي توساعه كشاور را
برطرف میكند .این پرسش هسته اصلی چیزي را تشکیل میدهاد كاه باراي یاافتن پاساخ ،اجزایای را
پیرامون خود گرد می آورد .این اجزا به مسائلی ازجمله نفع و بقاي خود در این فرایند نمیپردازند .محور
فعالیتهاي آنها كمك به هسته اصالی ،یعنای خاود پرساش ،باراي یاافتن پاساخ و تاأمین بخشای از
نیازمنديهاي توسعه كشور است.
مسئله دیگري كه در اینجا مطرح میشود اندازه فعالیت بینرشتهاي است .بادیهی اسات كاه عادم
توجه بهاندازه فعالیتهاي بینرشته اي منجر به خسارتهاي سنگینی میشود .اندازه چنین فعالیتهایی
بهوسیله حدود تأثیر پاسخ پرسش اصلی و حوزه اثر هسته تشکیلشده قابلتعیین اسات .بادین ترتیاب
براي اینکه بفهمیم تا چه اندازه از نیروهاي انسانی و منابع مالی كشور را باید صرف فعالیتی بینرشتهاي
كنیم ،الزم است كه اندازه اثر پاسخ پرسش مطرحشده در رفع نیازمناديهااي توساعه كشاور محاسابه
گردد.
 -6نتیجهگیری
در این مقاله ،عالوه بر توضیح مدلهاي مرسوم ،نمونههاایی از مادلهااي مطارحشاده در بخاش 2
معرفی شدند .این مدلها بیشتر پنهان بودهاند .منظور از پنهان بودن این است كه صراحتاً بهعنوان یاك
مدل بهوسیله فعاالن مربوطه ذكر نشدهاند ،ولی قرائن نشان داده است كه فعالیتهاي مربوطه بر اسااس
مدلهایی ذهنی مانند آنچه در بخش  2بیانشده بناشدهاند .درنتیجه شناسایی مدلها پاس از اساتفاده
ضمنی آنها انجامشده است .برخالف این مدلهاي مرسوم كه بیشتر ذاتی تلفیقی دارند و فعالیاتهااي
بینرشتهاي بهدستآمده از آنها تحولی طبیعی را طی نمیكند ،مادل معرفایشاده در بخاش  5ذاتای

342



مجموعه مقاالت و سخنرانیهاي كنفرانس

سازنده دارد و فعالیتهاي بینرشتهاي بهدستآمده از آنها تحولی طبیعی را طی مایكناد .البتاه ایان
پرسش هنوز باقی است كه چگونه مدل معرفیشده در بخش  5به صورتی محاسباتی درمیآید .این امار
نیازمند فضاي بحث گستردهتري است.
مطالعات متمركزشده بر ذات فعالیتهاي بینرشتهاي ،مادتهاسات كاه در ایاران آغازشاده اسات.
مهمترین وجه این مطالعات تمركز بر ساختارها و نیازهاي كشور است .این مطالعات در حاال گساترش
هستند و برمبناي آنها می توان به نقاط ضعف و قوت ایرانیان در فهم مقاوالت باینرشاتهاي پای بارد.
برخی از این نمونهها در زیر موردتوجه قرارگرفتهاند.
در [ ]1مفاهیم میانرشته اي كه ریاضی و زیساتشناسای را در ساده بیسات و یکام فرامایخواناد
بررسیشدهاند و مصادیق و مثالهایی از فعالیتهاي مربوطه ،بهویژه در میان دانشمندان ایران ارائه شاد.
مرجع [ ]2روي دیگر فعالیت بینرشتهاي یعنی امکان تقابل به علت عدم توجاه باه مادل را موردبحاث
قرار داد .در [ ]3فعالیت بینرشتهاي بهعنوان تحولی دریافتن راهحل براي مسائل زیستی موردتوجه قرار
گرفت .مفاهیم پویایی در فعالیتهاي بینرشتهاي در [ ]4در قالب علم و فناوري مطرح شد .مرجاع []5
پرسشی در قالب اثر تکنولوژي مطرح نمود كه یافتن پاسخ آن نیازمند فعالیتی بینرشتهاي است .حضور
[ ]6نشان میدهد كه بهواقع اهمیت فعالیتهاي بینرشتهاي در علوم انسانی در ایران درک شده اسات.
در [ ]7تعریف زیر از مطالعات بینرشتهاي ارائه شد:
«مطالعات بینرشتهاي زمانی موضوعیت پیدا میكند كه حال یاك مسائله ناشاناخته و پیچیاده از
ظرفیت و دانش یكرشته یا تخصص خارج باشد»]7[ .
این تعریف بهنوعی به حضور پرسش در هسته این فعالیت اشاره میكناد .در [ ]8باه جنباه رشاد و
توسعه علوم انسانی و مفاهیم میانرشتهاي پرداخته اسات .البتاه ایاده ارائاهشاده در [ ]8توساعه علاوم
انسانی در كشور را بهعنوان مسئله اصلی در نظر گرفته است .مرجع [ ]9بحثی نقادانه از تخصصی شدن
و زمینه فلسفی رويآوري به فعالیتهاي بینرشتهاي را مطرح نموده است .مرجع [ ]10با مخاطب قارار
دادن دبیران و مدرسان فیزیك بهعنوان نخستین حلقه روشن نمودن فعالیتهاي بینرشتهاي در ذهان
دانشمندان آینده ایران ،به جنبههایی از مطالعات بینرشتهاي در فیزیاك اشااره نماوده و تأكیاد كارده
است كه «مرز دقیق و ثابتی میان علوم مختلف وجود نادارد »]10[ .در [ ]11برناماه كارشناسای ارشاد
آموزش ریاضی با طرح ایدهاي مانند «ضرورت ایجااد رشاته آماوزش ریاضای ساالهاسات كاه توساط
اندیشمندان علوم تربیتی و استادان ریاضی كشور مطرح میشود و مسئوالن تعلیم و تربیت بر ایجااد آن
تأكیددارند »]11[ .بهعنوان نیازي براي توسعه كشور مطرح شد .مرجع [ ]12با طرح این ایده كه «میان
رشته گرایی ،عالمتی از بحران رویکردهاي سنتی به علمورزي و مدلهاي متعارف برنامهریزي آموزشای
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و درسی و ساختارهاي معمول بخشها و تخصصهاي دانشاگاهی اسات ».باه موضاوع میاانرشاتهاي و
چالشهاي مربوطه در برنامهریزي نظام آموزش عالی ایران میپردازد.
سپاس
نویسنده از كیان نجف زاده براي مطالعه نسخه اولیه این مقالاه و ارائاه تصاحیحات و پیشانهادهاي
سازنده كه منجر به بهبود قابلتوجهی در این مقاله گردید بسیار سپاسگزار است.
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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
اكوسیستم كارآفرینی نوآورانه تأثیر میگذارد .این پژوهش با رویکرد توصیفی -همبستگی انجامشده و از
حیث هدف كاربردي و از حیث روش ،كمی است .دادههاي موردنیاز از طریق پرسشنامه محقق ساخته
با طیف پنجتایی لیکرت در اردیبهشت  1397در پارک علم و فناوري دانشگاه تهران جمعآوري گردید.
جامعه آماري این تحقیق  137شركت مستقر در پارک علم و فناوري كه تعداد  101شركت از طریق
فرمول كوكران موردمطالعه قرار گرفت .دادههاي گردآوريشده از طریق نرمافزار اسمارت پی ال اس
مورد ارزیابی قرار گرفت .نتایج پژوهش نشان میدهد كه آموزش كارآفرینی بر اكوسیستم كارآفرینی
نوآورانه تأثیر مثبت دارد.
کلیدواژهها
آموز ش كارآفرینی ،اكوسیستم كارآفرینی نوآورانه ،كارآفرینی نوآورانه ،پارک علم و فناوري.
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 -1مقدمه
مفهوم دانش ،فنآوري و انتشار اطالعات میان فردي ،شركتها و مؤسسات در ساخت همکاري الزم
براي ایجاد ارزش در قلمرو یك "جهان مسطح "بحث شده است .همانگونه كه توسط فریدمن توصیف
شد ( )2005مفاهیم نوآورانه جدید بهصورت سیستماتیك به فرآیندهایی تبدیل میشود كه درنهایت
ارزش را به معرفی محصوالت و یا خدمات جدید اضافه میكند .اكوسیستمهاي نوآوري در سطوح
مختلف عملیات مانند ملی ،منطقهاي و محلی تعریفشده است [ .]1برخی از محققان به ایجاد
اكوسیستم نوآوري منطقهاي بهعنوان یك پیشنیاز براي ایجاد دانش و فضاي نوآوري اشاره میكنند؛
جایی كه در آن ایدهها در یك ارتباط سهجانبه در روابط متقابل متعدد در میان بخشهاي سازمانی
(دانشگاه -دولت-صنعتها) كه براي رسیدن به اهداف اجتماعی باهم كار میكنند ،تولید شدند [.]2
با توجه به اینكه امروزه اغلب فعالیتهاي كارآفرینی همراه با نوآوري است [ .]3در همین راستا
برخی محققان در این حوزه نوآوري را واسطه تأثیرگذاري كارآفرینی بر رشد اقتصادي موردتوجه
قراردادند [ .]5 ،4اما برخی دیگر كارآفرینی را بهعنوان محرک نوآوري و رشد اقتصادي تحلیل
میكنند[ .]6 ،3كارآفرینی نوآورانه ،عاملی اساسی در تکامل و توسعه اقتصادي در میان كشورهاي
جهان میباشد [ .]8 ،7تحلیل محققان در سطوح تجربی نشان میدهد كه هرچقدر سطح فعالیتهاي
كارآفرینی نوآورانه در كشوري باالتر باشد سطح رشد و توسعه اقتصادي در آن باالتر خواهد بود [،9 ،3
 .]10اكوسیستم نوآوري منجر به خلق و انتشار دانش میشود .این همچنین شامل توسعه سرمایه
انسانی و شناخت فرصت است[ .]1تحقیقات نشان میدهند كه مدل اكوسیستم نوآوري بهطور
موفقیتآمیزي بر ایجاد ارزش براي مشتریان و سایر ذینفعان در اكوسیستم ،تمركز دارد .عناصر موجود
در اكوسیستم با تغییرات محیطی و پیکربندي مجدد بر اساس دانش ایجادشده تطابق دارد [.]1
با توجه به این نکته كه رتبه ایران در گزارش نمایه نوآوري جهانی 2017در میان  127كشور جهان
 74ام [ ]11و در گزارش نمایه كارآفرینی جهانی  2017در میان  137كشور جهان  85ام [ ]12است.
نیازمند شناخت شرایط و عواملی است كه به شکلگیري و توسعه این فعالیتها در سطح ملی كمك
میكنند یا مانع شکلگیري و توسعه آنها میشوند .ایجاد تحرک در كارآفرینی نوآورانه در كشورهاي
درحالتوسعه مانند ایران مستلزم شناخت این شرایط و عوامل است .این مسئله را میتوان با
رویکردهاي مختلف ،مانند اقتصاد كارآفرینی ،اقتصاد نوآوري ،نظام ملی نوآوري ،اكوسیستم ملی
كارآفرینی و اكوسیستم نوآوري تحلیل كرد .هدف از این مقاله بررسی این موضوع است كه چگونه
آموزش كارآفرینی بر اكوسیستم كارآفرینی نوآورانه تأثیر میگذارد.
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 -2ادبیات تحقیق
كارآفرینی باعث رشد و توسعه اقتصادي كشورها بهویژه كشورهاي توسعهیافته شده است .برخی از
نویسندگان معاصر در مورد اقتصاد كارآفرینی صحبت میكنند و در این میان نقش دانشگاهها و دیگر
مؤسسات آموزش عالی در این مدل جدید اقتصادي برجسته است [ .]13مطالعات بسیاري قابلآموزش
بودن كارآفرینی و اهمیت آن در كارآفرین شدن فرد را تائید میكند [ .]14آموزش فعالیتی معطوف به
پیشرفت دانشجو در امر یادگیري است ،به شیوهاي كه یگانگی و گنجایش فکري دانشجو را براي
قضاوت مستقل تأمین میسازد .علم كارآفرینی را نیز میتوان آموزش داد [ .]15امروزه آموزش
كارآفرینی به یکی از مهمترین و گستردهترین فعالیتهاي دانشگاهی تبدیلشده است و این نظام
آموزشی در صورتی اثربخش و كارآمد خواهد بود كه بتواند با ایجاد بسترهاي الزم منابع انسانی در حال
آموزش خویش را به دانش ،مهارت و ویژگی هاي كارآفرینان تجهیز كند و روحیه كارآفرینی را در آنها
پرورش دهد [.]16
روند رو به رشد كارآفرینی و اثرگذاري آموزشهاي كارآفرینی و به دنبال آن توسعه آموزشهاي
تخصصی كارآفرینی نشان میدهد كه آموزش كارآفرینی نهتنها باعث رشد كمی كارآفرینان شده است،
بلکه تحول در نسل هاي كارآفرینی و ارتقاي سطح مهارت كارآفرینی را نیز در پی داشته است [.]17
استفاده از كارآفرینان براي صحبت از تجربیات شکست و پیروزيشان میتواند بهعنوان مورد زنده براي
بررسی و تدریس به دانشجویان استفاده شود [ .]18این روش در مطالعات آموزش كارآفرینی ،یکی از
روشهاي اثربخش معرفیشده است [ .]19اكوسیستم نوآوري ،مدلی است كه شركتكنندگان در
سراسر مرزهاي شركت را قادر به تمركز بر روي ایجاد ارزش براي مشتریان و تسریع انتقال از تحقیقات
به تولید میسازد [ .]1مدل اكوسیستم نوآوري شامل وروديهاي دانش است و تمام عوامل مربوطه و
سهامداران را یکی میكند كه ارزش به مشتریان را ایجاد میكند .اكوسیستم نوآوري یك مزیت مشترک
و یك دارایی استراتژیك براي رشد و سودآوري براي آینده را ایجاد میكند .یك اكوسیستم خودكفا
براي نوآوري قابلدوام ،موردنیاز است [ .]1اكوسیستم كارآفرینی نوآورانه را بهعنوان محیط جغرافیایی
مركب از ذينفعان كارآفرینی نوآورانه (مانند كارآفرینان ،پژوهشگران مستقل ،بنگاهها ،سرمایهداران
خطرپذیر ،دانشگاهها ،سازمانهاي دولتی ،سازمانهاي چندرگه و سازمانها مردمنهاد) میتوان تعریف
كرد كه در همزیستی ،تعامل و رابطه پویا با یکدیگر موجب شکلگیري و توسعه كارآفرینی نوآورانه
میشوند .بر اساس این تعریف ،كاركرد و ساختار یك اكوسیستم كارآفرینی نوآورانه را با دو رویکرد
میتوان تحلیل كرد -1:تحلیل رفتار ذينفعان و تعامالتی كه آنها با یکدیگر دارند؛ -2تحلیل ماهیت و
رابطه بین بسترها ،قابلیتها و فرآیندهایی كه ذينفعان در چارچوب آنها فعالیت میكنند [.]20
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ذينفعان كارآفرینی نوآورانه در یك محیط جغرافیایی ،بر بسترهایی از نظامهاي اقتصادي،
اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی فعالیت میكنند .انگیزش ،رفتار و عملکرد ذينفعان ،موفقیت ،شکست،
كارایی و اثربخشی فعالیت هاي كارآفرینی نوآورانه تا حدود زیادي وابسته به ماهیت این بسترهاست
[.]21
برخی بر این باورند كه یك اقتصاد باز و آزاد ،به دلیل وجود آزادي كسبوكار ،آزادي ورود و خروج
بنگاهها به بازارها ،آزادي سرمایه گذاري داخلی و خارجی ،جریان آزاد اطالعات و دانش ،تشویق رقابت و
تعامل كارآفرینان ،بهترین زمینه ،بستر و محیط مناسب براي كارآفرینی نوآورانه است [.]23 ،22
ازاینرو بسته بودن اقتصاد موجب رانت و فساد در آن میشود و شأن و حرفه كارآفرینان مشروع نیز
تنزل مییابد؛ نگرش مثبت به كارآفرینی مخدوش میشود و درنتیجه حمایت فرهنگی را كاهش
میدهد [ .]12نظام سیا سی مشروع و مردمی بستر مهمی براي انگیزش رفتار و عملکرد ذينفعان
كارآفرینی ازیكطرف و تشکیل قابلیتها و شکلگیري فرآیندهاي كارآفرینی نوآورانه از طرف دیگر
است .به نظر میرسد هرچقدر نظام سیاسی یك كشور مردمساالرتر باشد ،كارآفرینی نوآورانه باالتر
خواهد بود .چون در این نوع نظامها ثبات و امنیت سیاسی بهتر است و دولتها و سیاستگذاري
عمومی كارایی و اثربخشی باالتري دارند [ .]11با توجه به اینكه محیط نظارتی بر تشکیل قابلیتها و
شکلگیري فرآیندهاي كارآفرینی نوآورانه را تحت تأثیر قرار میدهد نقش مهمی در ایجاد انگیزش،
رفتار و عملکرد ذينفعان ك ارآفرینانه نوآورانه دارد .هرچقدر كیفیت این قوانین ،مقررات و سیاست باالتر
باشد ،ثبت اختراعات ،نوآوري و ایجاد بنگاه نوآورانه سادهتر خواهد بود؛ هزینه آنها كاهش خواهد یافت
درنتیجه بیشتر میتوانند به كارآفرینی نوآورانه كمك كنند [.]12 ،11
در یك محیط كسبوكار ساده ،روان ،پویا و منعطف كارآفرینی نوآورانه بیشتري اتفاق میافتد؛ چون
ذينفعان انگیزه بیشتري براي قابلیتها و فرآیندهاي مرتبط با كارآفرینی نوآورانه مشاركت در
كارآفرینی نوآورانه پیدا میكنند؛ ،سادهتر و راحتتر تشکیل میشوند.
خالقیت ،نوآوري ،كارآفرینی و كارآفرینی نوآورانه نیازمند فرهنگ دانشبنیان است .این فرهنگ از
طریق آموزش عمومی و آموزش عالی دانش جدید مواد خام و فرصت فرآیند كارآفرینی نوآورانه است
[ ،]24كه وجود دانش جدید شرط الزم براي شکلگیري آن است [ .]7میتوان گفت هرچقدر دسترسی
به دانش جدید در یك اقتصاد بیشتر باشد ،فرصت نوآوري و درنتیجه فرصت كارآفرینی نوآورانه در آن
اقتصاد بیشتر خواهد بود .ازاینرو ،دسترسی به دانش و فناوري جدید در یك اقتصاد ،مهمترین
تعیینكننده وقوع كارآفرینی نوآورانه در آن اقتصاد است دانش جدید از دو منبع داخلی و خارجی
سرچشمه میگیرد .منشأ دانش داخلی كوششهاي خالقانه و تحقیق و توسعه است كه توسط
شركتهاي صنعتی ،دانشگاهها ،انجمنهاي علمی و سازمانهاي دولتی انجام میشود .یك اقتصاد عالوه
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بر تولید دانش در داخل ،نیاز خود به دانش و فناوري جدید را با روشهاي مختلف از خارج ازجمله
اقتصادهاي صاحب دانش و فناوري جذب میكند .خلق دانش از طریق اكوسیستم نوآوري منجر به
بحث اقتصاد مبتنی بر دانش ختم میشود .این همچنین شامل توسعه سرمایه انسانی و شناخت فرصت
میشود .سرمایه انسانی بهعنوان سهم فرد از آموزش ،تجربه ،مهارت و هوش تعریف میشود [ .]1ایجاد
میشود؛ بنابراین ،اولین فرآیند در اكوسیستم كارآفرینی نوآورانه فرهنگسازي از طریق آموزش است.
فرصت هاي سودآور مبتنی بر دانش ،توسط افراد خاصی از نیروي كار با سرمایه انسانی پیشرفته
كشف میشود كه در اصطالح كارآفرین نوآور نامیده میشوند .هر اقدامی براي كارآفرینی توسط آنها،
عرضه كارآفرینی نامیده میشود [ .]26هرچقدر تعداد این افراد در یك اقتصاد بیشتر باشد؛ اوالً" ،عرضه
كارآفرینی بیشتري اتفاق میافتد؛ ثانیاً" ،دسترسی كارآفرینان نوآور به سرمایه انسانی پیشرفته بیشتر
میشود؛ یعنی ،كارآفرینان مبتنی بر دانش سرمایه انسانی مخصوص خود را دارند؛ بهطوريكه كمك
میكند تا آن ها بیشتر از دیگران تمایل و توانایی كارآفرینی و نوآوري داشته باشند؛ راحتتر اقدام به
تأسیس بنگاه كنند و آن را به موفقیت برسانند .این نوع سرمایه انسانی را میتوان سرمایه انسانی
كارآفرینی یا سرمایه انسانی نوآورانه نامید [ .]27آموزش و تجربه مهارتهایی را گسترش میدهند كه
كارگران را قادر میسازد تا تولیدكننده باشند .سرمایه انسانی از طریق چنین یادگیري افزایش مییابد و
این خود در تنوع شناخت فرصت پرارزش ،افزایش مهارت ،كسب منابع و استفاده از آن مشخص میكند
[ .]1با توجه به مطالب عنوانشده چارچوب مفهومی پژوهش را بهصورت شکل  1میتوان ترسیم كرد
كه هر یك از پیکانهاي واردشده از یك مؤلفه به دیگري بیانگر یك فرضیه است.

اكوسیستم كارآفرینی نوآورانه

محیط كسب و كار

آموزش كارآفرینی

تولید دانش
سرمایه انسانی نوآورانه
آموزش عالی

شکل  1چارچوب مفهومی پژوهش
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درنهایت با توجه به مدل مفهومی پژوهش فرضیات پژوهش اینگونه تدوینشده است:
 -3فرضیه اصلی
 آموزش كارآفرینی بر اكوسیستم كارآفرینی نوآورانه تأثیر مثبت دارد. -4فرضیات فرعی
-

آموزش كارآفرینی بر محیط كسبوكار تأثیر مثبت دارد.
آموزش كارآفرینی بر تولید دانش تأثیر مثبت دارد.
آموزش كارآفرینی بر سرمایه انسانی نوآورانه تأثیر مثبت دارد.
آموزش كارآفرینی بر آموزش عمومی تأثیر مثبت دارد.

 -5روش تحقیق
این پژوهش با رویکرد توصیفی -همبستگی انجامشده است كه از حیث هدف كاربردي و از حیث
روش كمی است .واحد آماري تحقیق پارک علم و فناوري تهران است .جامعه آماري شامل  137شركت
دانشبنیان میباشد كه طبق فرمول كوكران تعداد 101شركت بهعنوان نمونه آماري انتخابشده است.
با توجه به ادبیات موجود در این رابطه از پرسشنامه محقق ساخته جهت بررسی متغیرهاي تحقیق
استفاده شده است .اعتبار این پرسشنامه توسط خبرگان این حوزه سنجیده شد و همچنین اطالعات
مرتبط با این پرسشنامه در اردیبهشت سال 1397جمعآوريشده است .جهت تحلیل دادههاي
بهدستآمده از نرمافزار اسمارت پی ال اس  2استفادهشده است .باید یادآور شد كه این نرمافزار تمام
متغیرها را به نمرات استاندارد تبدیل میكند و مقایسه اثرات متغیر مستقل بر متغیر وابسته را
امکانپذیر مینماید.
 -6یافتهها
هدف اصلی در این تحقیق بررسی تأثیر آموزش كارآفرینی بر اكوسیستم كارآفرینی نوآورانه در
پارک علم و فناوري دانشگاه تهران است .در این تحقیق آموزش كارآفرینی بهعنوان متغیر مستقل و
اكوسیستم كارآفرینی نوآورانه بهعنوان متغیر وابسته در نظر گرفتهشده است .با توجه به توزیع نرمال
دادهها و امکان استفاده از آزمونهاي پارامتریك ،براي آزمون فرضیههاي پژوهش از الگوسازي معادالت
ساختاري و نرمافزار پی ال اس استفاده شد .یکی از شاخصهاي مهمی كه براي آزمون نیکویی برازش
مدل محاسبهشده است ،برازش  GFIاست؛ كه مقدار آن برابر با  0/697كه نشان از برازش مناسب مدل
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دارد .معیارهاي اعتبارسنجی مدل اندازهگیري بهطور خالصه در جدول  1آورده شد .این جدول
شاخصهاي روایی و پایایی را براي تمام متغیرهاي تحقیق نشان میدهد .در تحقیق حاضر از روایی
سازه استفاده شده است .با كمك شاخص متوسط واریانس استخراجی ( )AVGمشخص شد ،تمام
سازههاي موردمطالعه ،میانگین واریانس استخراجشده باالتر از  0/5دارند .درواقع ،شاخص سازگاري
تركیبی نسبت مجموع بارهاي عاملی متغیرهاي مکنون به مجموع بارهاي عاملی بهعالوه واریانس
خطاست .مقادیر آن بین  0تا  1است و جایگزینی براي آلفاي كرونباخ است .مقدار این شاخص نباید
كمتر از  0/7باشد.
جدول  11شاخص روایی و پایایی
متغیر تحقیق

آلفای کرونباخ

آلفای ترکیبی

AVG

محیط كسبوكار

0/911

0/881

0/887

تولید دانش

0/960

0/952

0/929

سرمایه انسانی

0/972

/961

0/952

آموزش عمومی

0/931

0/953

0/927

بر اساس نظریه فورنل و الركر ( )1981در بررسی روایی واگرا سازهها ،جذر میانگین واریانس
استخراجشده براي هر سازه با ضرایب همبستگی بین سازهها مقایسه میشود) (Chin,2010همانگونه
كه در جدول 2مشاهده میشود اعداد پررنگ كه در قطر اصلی جدول قرار دارند عبارتاند از جذر
میانگین واریانس استخراجشده .بررسی هر یك از این ارزشها براي هر سازه در مقایسه با همبستگی
بین سازه مذكور با سایر سازهها نشان میدهد كه جذر میانگین واریانس استخراجشده ( ،)AVEبراي
تمامی سازهها باالتر از همبستگی بین سازه مربوطه با سایر سازهها میباشد .لذا تمامی سازهها ازنظر
روایی واگرا داراي اعتبار مناسب هستند .نتایج حاصل از خروجی نرمافزار در جداول فوق نشاندهنده
این است كه مدل پی ال اس از روایی (همگرا و واگرا) و پایایی (ضریب پایایی تركیبی و ضریب آلفاي
كرونباخ) مناسب برخوردار میباشد .برازش مدل ساختاري با استفاده از ضرایب  Tبه این صورت است
كه این ضرایب باید از  1/96بیشتر باشد تا بتوان در سطح اطمینان  ٪95معنادار بودن آنها را تائید
نمود .جهت سنجش فرضیه اصلی از چهار فرضیه فرعی استفاده كردهایم .براي سنجش معناداري روابط
علی بین متغیرها از دو شاخص آماره تی و ضریب تأثیر استفادهشده است .بر اساس سطح معناداري
 0/05مقدار تی باید بیشتر از  1/96باشد .كمتر از این مقدار ،پارامتر مربوط در الگو مهم شمرده
نمیشود .طبق نتیجه حاصل از نرمافزار آماره تی از  1/96بیشتر میباشد و تمامی فرضیهها تائید
گردید .مسیرهاي علی به همراه ضرایب تأثیر و مقادیر تی در جدول  3آورده میشود.
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جدول  2ماتریس سنجش روایی واگرا
محیط کسبوکار

سرمایه انسانی

تولید دانش

محیط کسبوکار

1/000

تولید دانش

0/963

1/000

سرمایه انسانی

0/749

0/738

1/000

آموزش عمومی

0/826

0/797

0/746

آموزش عمومی

1/000

جدول  3نتایج آزمون فرضیهها
ردیف

مسیر

ضریب تأثیر

آماره تی

نتیجه فرضیه

1

آموزش كارآفرینی -محیط كسبوكار

0/693

11/551

تائید فرضیه

2

آموزش كارآفرینی -تولید دانش

0/415

7/111

تائید فرضیه

3

آموزش كارآفرینی-سرمایه انسانی نوآورانه

0/741

12/391

تائید فرضیه

4

آموزش كارآفرینی-آموزش عمومی

0/243

9/606

تائید فرضیه

 -7بحث و نتیجهگیری
تحلیلها نشان می دهد كه در یك اقتصاد آزاد و باز ،محیط سیاسی باثبات و كارآمد ،محیط نظارتی
باكیفیت و حاكمیت قانون ،محیط كسبوكار ساده و منعطف و فضاي فرهنگی دانشبنیان بهتر و
راحتتر با یکدیگر تعامل كرده و اقدام به كارآفرینی نوآورانه میكنند .در این بسترها ،ذينفعان ضمن
انباشت سرمایه انسانی ،سرمایه دانش ،سرمایه خطرپذیر و دیگر قابلیتهاي ملی اقدام به تولید ،توزیع،
جذب و تجاريسازي دانش جدید می كنند و كارآفرینی نوآورانه را به ارمغان میآورند .اقتصاد آزاد و باز
همراه با محیط سیاسی باثبات و كارآمد ،نقش كلیدي در ایجاد دانش دارند.
ساخت و مدیریت موفقیتآمیز اكوسیستم كارآفرینی نوآورانه اساساً ایجاد ارزش طوالنی بلند با
اثرات مثبت آن در محیط فوري و جامعه در محیط بزرگتر را تائید میكند .دولت در كشورهاي
توسعه یافته و در حال ظهور منافع خود را در ارائه بهترین شیوه براي سرمایهگذاري فرصتهاي خارج از
این مؤسسات آموزشی نشان دادهاند .كارآفرینی دانشگاهی ساخت رفتار كارآفرینی در جامعه دانشگاهی
را قادر میسازد و به تمرین حل مسائل اجتماعی  -زیستمحیطی از طریق توسعه سرمایهگذاري
میپیوندد .این ،به رشد توسعه شركت با پشتیبانی از شبکه كمك میكند .عمل نوآوري ،رشد و
ساختوساز كارآفرینی در دانشگاهیان نیازمند به تحقیق فعال و مرتبط با تأسیس پایه با موارد زنده در
ایجاد و مدیریت اكوسیستم نوآوري است .اكوسیستم نوآوري با توجه به پیچیدگیهاي اقتصادي رو به
رشد یك چالش است كه با اقتصاد بزرگ مواجه است و نیازمند تالشهاي جامع است .این چالش
بهصورت مفهومی توسط محققان بهعنوان منابع چندگانه خلق و اشاعه دانش موردبحث قرارگرفته است
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كه بسیار پراكنده و گسسته هستند] .[29بنابراین چالش علمی و اجتماعی را به مؤسسات در جامعه
مانند دولت و مؤسسات آموزش عالی براي تصور ،ایجاد و مدیریت اكوسیستم كارآفرینانه نوآورانه پرتاب
میكند .ایجاد و مدیریت اكوسیستمهاي نوآوري بهعنوان یك نتیجه را میتوان با توجه به فاز تصور،
شروع و عملیات آنها مرتب كرد .ایجاد شركت در اقتصادهاي در حال ظهور معموالً " به مشکالت
محلی كه كارآفرین پیشازاین با آن مواجه بوده مرتبط است .رابطه همکاري نزدیكبین صنعت و
دانشگاه و همچنین مردم محلی اجازه میدهد تا سطح براي آزمایش محصول جدید فراهم شود .شركت
منابع را بر اساس اطالعات بازار براي زیرساخت فنآوري و تجارت اطراف دانشگاه تعیین میكند .دولت
بودجه بذر و زیرساختها را براي حمایت از پویایی همکاري بهغیراز ارائه چارچوبی براي قوانین مالیاتی
اختصاص داده است .ایجاد مراكز ارتباطات پیشرفته كه منجر به توسعه زبان و مهارتهاي برقراري
ارتباط با دیگر مؤسسات شود .این سیستم باید كاربرپسند و انعطافپذیر باشد .ایجاد بحثهاي گروهی
جهت تبادل اطالعات و یادگیري از یکدیگر براي رسیدن به اهداف ،ارائه راهحلهاي مهندسی كه
تأكیدشان بر خدمترسانی و كیفیت برتر باشد ،استفاده از سیستمهاي آموزش الکترونیك تا بتوانند با
مؤسسات دیگر در نقاط مختلف جهان جهت یادگیري بهره گیرند .پیشنهاد میشود به ابعاد مختلف
آموزش هاي كارآفرینی همچون انتخاب استادان ،محتواي دروس ،شیوه تدریس و ارزیابی اثربخشی
آموزش كارآفرینی در شركتهاي پا رک و علم و فناوري توجه شود .بهتر است سرفصلهاي آموزش
كارآفرینی و مهارتهاي كسبوكار با تأكید بر ارتقاي سطح دانش كارآفرینانه بازنگري شود چراكه اولین
نتیجه مورد انتظار از دورههاي آموزشی ،افزایش سطح دانش افراد درزمینه مورد آموزش است.
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چکیده
تغییر و تحوالتی كه در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات به وجود آمده و باعاث تبادیل جهاان باه
یك دهکده اطالعاتی شده است مرهون تالش و ایده پردازيهاي كارآفرینان اسات .كارآفریناان شارایط
عصر اطالعات را شناخته و با كارآفرینی خود ملزومات این عصر را پیداكرده و با شیوههاي خااص خاود
آن را ایجاد میكنند  .حتی ظهور عصر اطالعات هم از نتایج كارآفرینی است .كاارآفرینی موتاور توساعه
فناوري و خلق فناوريهاي جدید است؛ بنابراین كارآفرینی سهم عمده و نقش ویژهاي در پیدایش عصار
اطالعات و توسعه فناوريها داشته و دارد .اگرچه فناوري اطالعات نیز خود بر كارآفرینی تأثیرگذار باوده
و خالق كارآفرینی مدرن میباشد .همچنین نشان داد كارآفرینی مدرن باهشادت باه فنااوري اطالعاات
وابسته است و از آن نشئت میگیرد و بدون فناوري اطالعات و ارتباطات كارآفرینی مدرن را نمایتاوان
تصور كرد .خالقیت و نوآوري ابزارى براى كارآفرینان است كه بهوسایله آنهاا مایتوانناد فرصاتهااي
موجود را شناسایى و از آنها بهرهبرداري كنند .امروزه مردم ما نیازمند آموزش خالقیت هساتند كاه باا
خلق افکار نو بهسوي یك جامعه سعادتمند ،قدم بردارند ،رابطه خالقیت و نوآوري باا كاارآفرینی بسایار
تأملبرانگیز قابلتوجه است در اصل این دو از اجزا و مؤلفههاي جداییناپاذیر و دسات ماایع كاارآفرین
محسوب میشود.
کلیدواژهها
فناوري ،اطالعات و ارتباطات ،خالقیت ،كارآفرینی ،نوآوري.
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 -1مقدمه
فناوري اطالعات و ارتباطات ،عامل اساسی در شکلدهی به اقتصاد جدید جهاانی و ایجااد تغییارات
سریع در جامعه است .امروزه این فناوري بر جنبههاي مختلف زنادگی فرهنگای ،اجتمااعی و اقتصاادي
افراد و اجتماعات تأثیر گذاشته است .جوامع مختلف براي حل مشکالت اقتصادي و فرهنگی و اجتماعی
خود در عصر فناوري اطالعات به راهحلهاي مختلفی روي آوردهاند ازجمله راهحلهایی كه اكثر كشورها
در دو سه دهه اخیر براي عبور از ركودهاي متوالی اقتصادي به آن توجه كاردهاناد ،توساعه كاارآفرینی
است .به نظرمی رسد این فناوري نوین در خالقیت جوانان نسبت به كار كارآفرینی مؤثر باشد.
از طرفی ،ایجاد تفکر كارآفرینی ورود به كسبوكار میان دانشجویان با توجه به دانش و مهاارتی كاه
در رشته تخصصی خوددارند ،موجب میشود كه آنها با بهرهگیري از استعدادهاي باالقوه خاود افارادي
خالق ،نوآور و كارآفرین شوند و خود را باور كنند كه این خودباوري نهتنها منجر باه تسالط و موفقیات
آنااان در زناادگیشااان مایشااود ،بلکااه بساایاري از ناهنجاااريهاااي فکااري و روانای كااه امااروزه بااا آن
دستبهگریباناند را كاهش میدهد آنان را به جایگاه واقعی خود میرساند .خالقیت و كارآفرینی چناان
الزم و ملزوم یکدیگرند كه میتوان گفت كارآفرینی بدون خالقیت و نوآوري حاصلی ندارد.
با ورود به هزاره سوم و عصر دانش ،سازمانهاي پژوهشی و دانشمحوري شکلگرفتاهاناد كاه بقاا و
حفظ مزیت رقابتیشان در بلندمدت وابسته به نوآوري در طراحای و توساعه محصاوالت جدیاد اسات.
فناوري اطالعات و ارتباطات به اشکال مختلف فناوري اطالق میشود كه به پردازش ،نگهداري و ارساال
اطالعات به شکل الکترونیکی میپردازد به نظر میرسد این فناوري نوین در خالقیت جوانان نسابت باه
كارآفرینی مؤثر باشد [.]1
یکى از راههاي پاسخگویی دانشگاه ها باه الزاماات محیطاى اساتفاده از كاارآفرینی ساازمانى اسات.
وضعیت اقتصادى كشور و تركیب جمعیتى امروزه بیشازپیش ما را نیازمند یافتن زمینههاي پایش بارد
درصحنه اقتصادى میكند و در این راستا ضرورت داشتن مدل الگوها و راهکارهااى مناساب باهمنظاور
آموزش ،تربیت و استفاده بهینه از نیروى فعال و كارآفرین بیشتر احساس میشود .شاركتهاایی مانناد
سهام .جانسون از این نظر شهرت دارند كه داراى فرهنگهاي خالق و نوآور هستند [.]2
با شتاب روزافزون تحوالت و دگرگونیها در دنیاي كنونی كه عصر اطالعات و ارتباطاات اسات و باه
دلیل بی ثباتی و تغییرپذیري و نیز غیرقابلپیشبینی بودن این تغییرات ،آنچه كشورهاي جهان باهویاژه
كشورهاي درحالتوسعه را در جهت افزایش بهرهوري و پیشرفت و ترقی آنهاا مادد مایرسااند ،هماناا
استفاده از فرصتها در رقابت با سایر كشورهاست و این امر میسر نمیگردد مگار باا درایات و خالقیات
مدیران و نیز تأثیر مدیران در پرورش خالقیت كاركنان كه با كمك یکدیگر در جهات رشاد و بالنادگی
سازمان خود و درنتیجه ،جامعه بکوشند [.]1

بخش ششم  -میان رشتگی ،توسعه علمی و كارآفرینی 359 
با پیشرفت روزافزون دانش و فناوري و جریان گسترده اطالعات ،امروزه جامعه ماا نیازمناد آماوزش
مهارتهایی است كه با كمك آن بتواند همگام با توساعه علام و فنااوري باهپایش بارود .از مهامتارین
راهکارهاي ایجاد و افزایش خالقیت در كاركنان كه باید توسط مدیران به كار بسته شاود یکای افازایش
انگیزش در میان كاركنان است ،انتصاب متناسب افراد با تخصص آنها و عدم اجبار شاغل نامناساب باه
افراد ،ایجاد هماهنگی مناسب با كاركناان ،دادن آزادي عمال و تفاویض اختیاار نیاز از عوامال افازایش
انگیزش درونی به شمار می روند همچنین در اختیار قرار دادن منابع مهمی چون زمان و تخصیص منابع
مالی نیز انگیزش را در افراد افزایش می دهد ،ایجاد گروه هاي كاري و حمایت متقابل اعضاي گروه و نیاز
تركیب اندیشههاي متفاوت میتواند اشتیاق افراد را به كار و دستیابی به هدف افازایش داده و درنتیجاه
تجربیات و مهارتهاي تفکر خالق را ارتقا میبخشد ،پاداش و تشاویق ،ارتقااي شاغلی ،اعتناا و اعتمااد،
عدم ارزیابیهاي بیمورد و وقتگیر و ایجاد فضاي كاري آرام و بادون تارس و بایم ،حمایات ساازمانی،
تقویت همکاريهاي متقابل و احساس هدف مشترک بین كاركناان و مادیران و ایجااد جاذابیت كااري
براي كاركنان ،همه ازجمله عوامل مهمی هستند كه مدیران با تأثیر بر آنها و نیز اثرگذاري بار روي دو
مؤلفه دیگر یعنی تخصص و تفکر خالق ،می توانند به ارتقا و پیشارفت ساازمان خاود و درنتیجاه ترقای
جامعه كمك كنند [.]3
 -2مفهوم اصطالحات:
 -1 -2اطالعات و ارتباطات:
تعریف اطالعات و ارتباطات :درواقع تركیبی از حروف اول كلمات اطالعات ،ارتباطات و فناوري است
و هدف آن تسریع دسترسی به اطالعات از طریق (اي سی تی) ابزارها و فنون ارتباطاات اسات .فنااوري
اطالعات و ارتباطات ابزار بسیار قدرتمندي است كه ما ناچااریم باا آن مواجاه شاویم چراكاه در دنیااي
امروز ،گریز از فناوري امکانناپذیر است ،بهخصوص آنكه امروزه (اي سی تی) تأثیر شگرفی بار زنادگی
گذاشته است .اطالعات و ارتباطات دوا بزار اساسی موردنیاز هر فعالیت كارآفرینی هستند ،كارآفرینی در
انزوا صورت نمیگیرد بلکه مستلزم كشف یك نیاز اجتماعی است و كشف نیازهاي اجتماعی به شاناخت
اجتماع ،نیازهاي آن و بافت فرهنگی و اجتماعی و اقتصادي ان وابسته است [.]4
جهان در فناوري اطالعات بهسرعت بهپیش میتازد و جوامع دنیا را دستخوش تغییر میكند .در اثار
این تحوالت ،قرن جاري به نام فنآوري اطالعات ثبتشده است .در عصر حاضر ساطح بیانش و آگااهی
مردم افزایشیافته و كلیه فعالیتهاي جمعیت رو به انفجار دنیا با مزیاتهااي ایان فانآوري ،در قالاب
شبکههاي ارتباطی به تعادل رسیده و كنترلشده است .در این عصر دنیاا باهصاورت دهکادهاي متصال
است كه افراد در آن هرلحظه كه بخواهند می توانند از جدیدترین اخبار روز مطلع شوند .نکتاه مهام تار
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اینکه فن آوري اطالعات بر كلیه فعالیتهاي اجتماعی ازجمله كارآفرینی تأثیر گذاشاته و در بسایاري از
آنها تحوالت اساسی به وجاود آورده اسات .اماروزه كاارآفرینی و كارآفریناان باهشادت باه بساترهاي
فراهمشده توسط فنآوري اطالعات وابسته هستند و از آن بهره زیادي میگیرناد ،درواقاع فعالیاتهااي
كارآفرینانه باعث شناخت نیازها ،خلق ایدهها و تولد فناوريها میشوند و فنآوري اطالعات موتور توسعه
كارآفرینی و رشد اقتصادي است .فعالیتها ،مشاغل ،فرهناگهاا و هماه و هماه تحات تاأثیر فانآوري
اطالعات قرارگرفته و متحول شدهاند [.]5
سالهاي اخیر شاهد ان قالب اطالعات و ارتباطات بوده و تحوالت اجتماعی عظیمی در آن باه وجاود
آمده است ،بهطوريكه در اثر این تحوالت ،قرن جاري به نام فناوري اطالعات و ارتباطات به ثبت رسیده
است .در عصر اطالعات و ارتباطات سطح بینش و آگاهی مردم افزایشیافته و كلیه فعالیاتهااي ماردم
دنیا ،در قالب شبکههاي ارتباطی به تعادل رسیده و كنترلشده است .در این عصر دنیا دهکدهاي متصل
است كه افراد آن در هرلحظه كه بخواهند به هر گوشه آن میتوانند مسافرت كنند ،از اخباار آن مطلاع
شوند و یا بدان جا پیغام بفرستند .فناوري اطالعات و ارتباطات بر كلیه فعالیاتهااي اجتمااعی ازجملاه
كارآفرینی اثر گذاشته و در بسیاري از آنها تحوالت اساسی باه وجاود آورده اسات .اماروزه كاارآفرینی
به شدت به بسترهاي فناوري اطالعات وابسته است و از آن بهره زیادي میگیرد .از ساوي دیگار توساعه
فناوري اطالعات و ارتباطات خود مرهون كارآفرینی است .فعالیتهاي كارآفرینانه باعث شناخت نیازهاا،
خلق ایدهها و تولد فناوريها میشوند .درهرحال تحوالت فناوري همهچیز را متحول كرده است و حتای
اشتغال نیز از این تحوالت مصون نمانده است .درحالیكه یك معضل اساسی كشاورهاي درحاالتوساعه
ازجمله ایران بیکاري است ،كشورهاي پیشرفته بهطور فرایندهاي نیروي كار فنی از سایر كشورها جاذب
می كنند .چه دلیلی در فراوانی كار و كمبود نیروي كار در كشاورهاي پیشارفته و در مقابال بیکااري در
كشورهاي درحال توسعه وجود دارد؟ مسلماً مهمترین دلیل در ماهیت كار اسات .نیاروي كااري كاه در
آمریکا موردنیاز است ،یك نیروي مجرب تحصیلكرده اسات ،درحاالیكاه خیال بیکااران كشاور ماا از
تحصیالت عالیه برخوردار نیستند .همچنین آنها نیاز خود را به جدي رساندهاناد كاه نیاروي كارشاان
براي پاسخگویی آن كافی نباشد ،درحالیكه نیاز به تکنولوژيهاي نو در باازار داخال كشاور ماا ضاعیف
است؛ بنابراین حل معضل بیکاري در شرایط دنیاي روز ،به دو مؤلفه بازار و آموزش وابسته است صانعت
اطالعات نقش اساسی در ایجاد اشتغال دارد .عالوه بر بسیاري از مشاغل كاه خاود ایجااد مایكناد ،باه
صنعت  ITنیز رونق میدهد و در آنجا نیز باعث اشتغال فراوان میگردد .مشاغلی چون مدیریت ،مشاوره،
تحلیلگري ،اطالع رسانی و بسیاري از خدمات مختلف ،نمونههایی از مشاغل صنعت اطالعات میباشاند.
برنامهنویسی ،تحلیل و طراحی سیستم و مهندسی نرمافزار یاا ساختافازار نیاز نموناههاایی از مشااغل
صنعت میباشند [.]6
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 -2-2کارآفرینی:
كارآفرینی توسعه یك كسبوكار است تا در آینده با یك ایده و تبدیل آن به یك كسبوكار سودآور
تبدیل شود؛ اما درحالیكه تعریف كارآفرینی ممکن است ساده به نظر بیاید ،اجراي آن بسیار مشاکلتار
است [.]7
كارآفرینی از اكتشاف و فرصت و مدیریت ریسك براي ایجاد ارزش براي سود و یا زیاان در اجتمااع
است .كارآفرینی مستلزم شناخت فرصتهاي مناسب ،پیدا كردن منابع ،مانند بودجه و ابزار و همینطور
به دنبال فرصت و ایجاد گروه حرفهاي براي انجام آن كار است .افرادي كه در حال فکر كاردن در ماورد
شروع كسب وكار خود هستند ،واقعاً باید آگاه باشند كه كارآفرینی موفاق خیلای بیشاتر از داشاتن یاك
مفهوم بزرگ است .اكثر مردم فکر میكنند كه یك كارآفرین همهچیز در مورد آینده را با یك ایاده باه
دست میآورد ،اما این تنها بخشی از آن است .این هم مهم است كه بدانید كه ابتادا شاما چگوناه بایاد
مشتریان را عالقه مند به محصول خود كنید كه از راه مؤثر و مقرونبهصرفه به آن برسید .در ساالهااي
اخیر به نقش كارآفرینان در تسهیل توسعه اقتصادي جهانی توجه ویاژهاي شاده اسات .باراي مثاال بار
اساس مطالعات انجامشاده در برخای از كشاورها 90 ،درصاد رشاد اساتخدامهاا از بخاش كارآفریناناه
اقتصادي ناشی شده است .همچنین پژوهشی نشان داده است كه بین كارآفرینی و رشد اقتصادي رابطه
همبستگی مثبت با شدت  70درصد وجود دارد .ازایانرو اكثار صااحبنظاران در ماورد اهمیات نقاش
كارآفرینان در توسعه اقتصادي توافق نظر دارند .تجربه موفق كشورهاي صنعتی در توجه باه كاارآفرینی
باعث شد كه كشورهاي درحال توسعه نظیر مالزي ،سنگاپور و كره جنوبی سعی كنند تا با الگو گیاري از
آن ها اقدام به توسعه و ترویج كارآفرینی نمایند .حتی كشورهایی نظیار هندوساتان و پاكساتان نیاز باا
درک اهمیت این مقوله در حل مشکالت اقتصادي و اجتماعیشان به كارآفرینی روي آوردهاند [.]8
توسعه و ترویج كارآفرینی در یك كشور نیازمناد اقادامات هماهجانباه و همااهنگی در جنباههااي
مختلف سیاسی ،اقتصادي ،فرهنگی و خانوادگی و حتی فردي است .حمایاتهااي ماالی از كارآفریناان،
تشویق صنعتگران موفق ،حمایت از فعالیتها و مؤسسات نوپا ،بسترسازي براي تسهیل تعامالت تجاري،
اصالح در قانون تجارت ،ثبات قوانین تجاري و بازرگانی ،تالش در حفظ امنیت سارمایهگاذاري ،تادوین
سیستمهاي آموزشی متناسب با نیازهاي كسبوكار و نظایر اینها ،اقداماتی هساتند كاه در ایان راساتا
باید انجامپذیرند .یکی از اقدامات اساسی زمینهاي در این راستا شناسایی افراد كارآفرین و نیز شناساایی
كسانی است كه ظرفیتهاي كارآفرینی در آنها وجود دارد .شناسایی این افاراد مایتواناد باه سیساتم
آموزشی كمك كند تا افرادي را براي ورود به مؤسسات آموزش كارآفرینی انتخاب كند كه قابلیاتهااي
بیشتري براي كارآفرین شدن داشته باشند ،یا در اعطاي مجوزهاي قانونی اولویت به افراد كارآفرین داده
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شود یا هنگام آزمونهاي مختلف به ظرفیتهاي كارآفرینانه افراد توجه شده و برنامهریزيها بار اسااس
آنها صورت پذیرد [.]9
در كشورهاي پیشرفته دنیا ،از ساال  1980باه بعاد ،باهطورجادي موضاوع كاارآفرینی موردتوجاه
واقعشده و بسیاري از كشورهاي درحالتوسعه نیز بهتدریج به این موضوع توجه كردهاناد .چراكاه آنهاا
اهمیت ارزش كارآفرین در توسعه فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادي را درک كردهاند .تا شروع اجراي برنامه
سوم توسعه ،تدبیري جدي براي تربیت كارآفرین در كشور اندیشایده نشاده باود؛ اماا در برناماه اخیار
توسعه فرهنگی ،اجتماعی و اقتصادي كشور به دلیل وجود بیکاري وسیع كه 12%اسات و تشادید ایان
معضل در دهه  ،1390كارآفرینی موردتوجه قرارگرفتاه حادود 3 %اسات .رشاد روزافازون جمعیات در
كشورهاي در حال رشد ،كمبود امکانات موجود در این كشورها و پیدایش نیازهاي اجتماعی و اقتصادي
جدید همگی باعث گردیده تا نهادها و مقامات مسئول در این كشورها به كارآفرینی توجه نمایند [.]10
 -3-2خالقیت:
صاحب نظران روانشناسی و مدیریت ،هركدام به نحوي در مورد اندیشایدن خاالق ساخن گفتاهاناد.
توجیه روانکاوان از اندیشیدن آفریننده ،متکی بر جنبههاي ناهشایار اندیشایدن اسات .فرویاد (،)1959
تحقیق در مورد خالقیت و عناصر تشکیلدهنده آن بیش از یك قارن پایش توساط دانشامندان علاوم
اجتماعی شروع شد ولی انگیزه اساسی براي پژوهش بیشتر در سال  1950توسط گیلفورد ایجاد گردید.
گیلفورد خالقیت را با تفکر واگرا یعنی دست یافتن به رهیافتهاي جدید باراي حال مساائل در مقابال
تفکر همگرا یعنی دست یافتن به پاسخ صحیح متارادف مایدانسات .خالقیات از دیادگاه روانشناسای،
پدیدار گردیدن تلفیقی از اندیشههاي نو بهوسیله شاهودگرایی از مناابع ناشاناخته تعریافشاده اسات.
خالقیت را توانایی دیدن چیزها در یك نظر نو و غیرمعمولی ،دیدن مشکالتی كه هیچكس دیگار امکاان
تشخیص موجود بودن آنها را نمیدهاد و ساپس ارائاه رهیافاتهااي جدیاد ،غیرمعماولی و اثاربخش
میداند .استاد رفتار سازمانی ،خالقیت را به وجود آوردن تلفیقی از اندیشهها و رهیافتهااي افاراد و یاا
گروه ها دریك روش جدید تعریف كرده است .خالقیت را فرآیند شناختی از به وجود آمادن یاك ایاده،
مفهوم ،كاال یا كشفی بدیع میداند از تعریفهاي عنوانشده میتاوان نتیجاهگیاري كارد كاه در ماورد
مفهوم خالقیت یك توافق عمومی در شرف ظهوراست .علیرغم توافق عمومی محدود در ماورد تعریاف
نظري و عملیاتی خالقیت این اعتقاد كه خالقیت مفهومی چندبعدي است در حال تکوین است[.]11
 -3تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر کارآفرینی:
تحوالتی كه در سالهاي اخیر در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات باه وجاود آماده اسات و عصار
اطالعات را شکل داده و همچنان پیش می تازد و در جوامع و فرهنگ ها دگرگونی ایجاد ،مرهاون تاالش
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افراد بسیاري ازجمله كارآفرینان است .كارآفریناان اطالعاات ،شارایط عصار اطالعاات را شاناخته و باا
كارآفرینی خود ملزومات این عصر را پیداكرده و با شیوههاي خاص خود آن را ایجاد میكنند حتی باروز
عصر اطالعات هم از نتایج كارآفرینی است .اینترنت بزرگترین و قوي ترین شبکه ارتباطی دنیا ،نمونه اي
روشن از كارآفرینی است [.]12
در طول تاریخ كدامیك از كارآفرینان توانسته اند نیازي را كشف كنند كه پس از رفع آن تحاوّلی در
كل دنیا داده و بستري براي كارآفرینی سایر افراد ایجاد نمایند .در سال هاي اخیر نمونه هاي بسایاري از
كارآفرینی در اینترنت به ثبت رسیده است ،ازآنجاكه تاكنون چنین شبکه عظیمی در تاریخ بشار وجاود
نداشته است .زمیناههااي فعالیات در آن بکار باوده و فرصات باراي ناوآوري و خالقیات بسایار اسات.
شركتهاي اینترنتی و شركتهاي  Comدر چند سال اخیر ایجاد و بهسرعت رشد كردند .شاركتهاایی
مانندAmazon ،eBay ، Yahooو دیگران در مدت كوتاهی توانستهاند ارزش بسایاري را كساب نمایناد.
آمارها نشان می دهد كه در طی  5سال آخر قرن گذشته ارزش برخی از ایان شاركت هاا بایش از 200
برابر شده است درحالی كه میزان رشد ساودآوري آن هاا كمتار از  10برابار باوده اسات .كاارآفرینی در
اینترنت به این موارد خالصه نمی شود و موارد بسیاري خصوصاً در زمینه نرم افزارهاي مبتنی بر شبکه و
همچنین محتویات شبکه وجود دارد .كاارآفرینی در شایوه هااي جاذب مشاتریان اینترنتای ،بازاریاابی
اینترنتی ،همکاري ها و شبکه هاي مجازي ،الکترونیك ،واقعیت مجاازي ،آماوزش و كاار از راه دور و …
همه و همه گستردگی كارآفرینی در عصر اطالعات را نشان میدهند [.]2
كارآفرینی موتور توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات است با كاارآفرینی اسات كاه نیازهاا شاناخته
میشود و با رفع نیازها پیشرفت حاصل میشود .كشورهاي پیشرفته به ایان دلیال پیشارفتهاناد كاه در
فناوري پیشرفت كرده اند و توسط آن ،هم اقتصاد جهان را در اختیار گرفته ،هم قدرت نظامی شده اناد و
هم فرهنگ جهان را به سوي خواستههاي خود هدایت میكنند .كارآفرینی اطالعات در ساطوح مختلاف
الف -سختافزار ب -نرمافزار ج -اطالعات د-ارتباطات ها -كاربرد ،انجامپاذیر اسات .در هریاك از ایان
سطوح فرصتهاي بسیاري براي كارآفرینی وجاود دارد .كاه نیازمناد حمایات مراكاز سارمایهگاذاري و
تالش هاي كارآفرینانه است .كارآفرینی در حوزه اطالعات بسیار راحت تر و عملی تر از كارآفرینی در سایر
حوزه هاست .به عنوان مثال در حوزه نیروگاه هسته اي به دلیل كاربرد محدود ،ایادههااي كمتاري وجاود
دارد و بهعالوه سرمایهگذاري فوقالعاده زیاد و درصد امکانپذیري كم ،مانع هر فعالیت كارآفرینانه اسات
و درحالیكه در حوزه فناوري اطالعات و ارتباطات كه در همهجا گسترده شده است ،ایدههااي بسایاري
خلق می شود و میزان سرمایه گذاري موردنیاز كه ایده هاا را باه نتیجاه برساانند چنادان زیااد نیساتند.
بنابراین كارآفرینی اطالعات به راحتی انجام می شود و این خود دلیلی بار سارعت نماایی رشاد فنااوري
اطالعات است .اطالعات و ارتباطات دو ابزار اساسی موردنیاز هر فعالیت كارآفرینی اسات .كاارآفرینی در
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انزوا و بدون حمایت نهادها ،سازمانها و انسانها امکانپذیر نیست .كارآفرینی مستلزم كشاف یاك نیااز
اجتماعی است؛ و كشف نیازهاي اجتماعی به شناخت اجتماع ،نیازهاي آن و بافت فرهنگی و اجتماعی و
اقتصادي آن وابسته هست .در شناسایی نیاز هر فعالیت كارآفرینانه ،ایده پرداز یا تئوریسین مایبایسات
نسبت به محیط بینش و بصیرت داشته باشد و بداند چه راهحلهایی براي رفع آن نیاز ،در نقاط دیگري
از دنیا ارائهشده است [.]12
مطمئناً شناسایی نیازها و ارائه راهحلها بدون اطالعات امکانپذیر نخواهد بود؛ بناابراین اطالعاات و
دانش مانند ارتباطات از ملزومات هار فعالیات كاارآفرینی اسات .فنااوري اطالعاات و ارتباطاات جدیاد
تحوالت شگرفی در دستیابی به اطالعات به وجود آورده و بسترهاي ارتباطی قويتاري را فاراهم كارده
است .این فناوريها اهمیت و ارزش اطالعات و ارتباطات را باالبردهاند .درنتیجاه كاارآفرینی نیاز مانناد
سایر امور از مزیتهاي این فناوري بهره برده است .توسعه فنااوري اطالعاات و ارتباطاات باعاث ایجااد
شبکهاي عظیم با مقیاس جهانی( ،اینترنت) شده است و بنابراین عاالوه برافازایش و ارزش ویژگایهااي
مورد ذكر در نظریه شبکههاي اجتماعی ،قابلیتهاي ارتباطی جدیادي مانناد كنفارانس از راه دور و یاا
فعالیتهاي توزیعشده را به وجود آورده و دسترسی آساانتار و ساریعتار باه اطالعاات را امکاانپاذیر
ساختهاند .در كشورهاي پیشرفته اینترنت ،یکی از مهمترین ابزارهاي كارآفریناان اسات و ایان افاراد از
طریق این شبکه بر قابلیتهاي خود افزوده و از مزایاي آن بهره میگیرناد .در آیناده اناواع نارمافزارهاا،
خصوصاً نرمافزارهاي هوشمند نیز مورداستفاده كارآفرینان قرار خواهند گرفت؛ و این افراد به كمك ایان
نرم افزارها فعّال خواهند بود ،فرصت ها را بهتر شناسایی خواهند كرد و اطالعات دقیقتر و مناسبتري را
جمع آوري خواهند نمود .دانش و مفاهیم بهتري را درک خواهند كرد و ارتباطات سادهتر و گستردهتري
را برقرار خواهند نمود .نقش فناورى اطالعات در آموزش .آموزش یکى از حوزههاایی اسات كاه كااربرد
گسترده و متنوع فناورى اطالعات باعث تحول اساسى آن در ابعاد مختلاف شاده اسات .در ایان بخاش
تأثیر فناورى اطالعات بر وجوه مختلف آموزش بررسى میگردد [.]13
نامی ( )1389در پژوهشی ،كارآفرینی و تأثیر فنآوري اطالعاات و ارتباطاات بار آن را موردبررسای
قرار داده است كه نتایج پژوهش نشان میدهد ،فنآوري اطالعات با افزایش سرعت ،دقت ،كاهش انادازه
مخازن فیزیکی اطالعاات ،ایجااد امکاان همکااري از راه دور ،رفاع برخای از فساادهاي اداري ،كااهش
هزینههاي سیستم یا سازمان میتواند ،در توسعه كارآفرینی مفید باشد [.]15
 -1-3نقش فناوری اطالعات و ارتباطات بر ایجاد شغل:
توسعه تکنولوژي و بهكارگیري وسیع آن ،باعث افزایش بهرهوري فعالیتهاي اقتصاادي شاده اسات.
در اثر افزایش بهرهوري ،نیاز به برخی از مشاغل از باین مایرود .باهعناوانمثاال ،شاغلی تحات عناوان
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«تلفنچی» با پیشرفت در تکنولوژي هاي مخابراتی و پردازش صوت ،از لیست مشاغل حاذف مایگاردد؛
بنابراین تکنولوژي از یك نظر ،حذف و كاهش مشاغل را باه دنباال دارد .اصاوالً خودكارساازي و تولیاد
ماشینی از مهمترین نتایج توسعه تکنولوژي است ،كه عالوه بر كاهش مشاغل ،باعث افازایش كیفیات و
سرعت و حتی كاهش هزینههاي تولید میگردد .آیا ایان نتیجاه مساتقیم تکنولاوژي باراي ناامیادي از
ایجاد اشتغال به كمك  ITكافی نیست؟
مروري بر تاریخ تکنولوژي و تأثیر آن بر مشاغل نشان میدهد كه پاسخ به این ساؤال منفای اسات.
تکنولوژي ظاهراً برخی از مشاغل را حذف و یا تغییر میدهد ،اما درواقع بسیار مشاغل جدیدتر ،مفیادتر
و متنوعتري را ایجاد می كند .مثالً اگرچه تکنولوژي تراكتور باعث كاهش نیااز باه نیاروي كاار كشااورز
گردید ،ولی به كمك این تکنولوژي انواع و حجم محصوالت كشااورزي افازایش یافات ،بعاالوه مشااغل
جدیدي را به همراه خود ایجاد كرد و نیروهاي كار را به انجام آن رهنمون شد .یا اختراع چارخخیااطی
باعث رونق صنعت پوشاک گردید و تمایل مردم به خرید انواع لباس بارناگهاا و مادلهااي گونااگون و
همچنین كاهش هزینه تولید ،باعث شد تا نهتنها دستدوزان بیکار نشوند ،كه بسیاري از افراد دیگر نیاز
به كار مشغول شوند [.]8
یکی از جنبه هاي مهم تأثیر تکنولوژي در ایجاد مشاغل توسعه بازار است .ارائه محصاوالت كیفای و
همچنین تغییر و تحول فرهنگ مصرف متناساب باا تحاوالت تکنولاوژي ،بازارهاا را توساعه مایدهاد.
بهطوريكه حجم تولید پس از توسعه تکنولوژي بهمراتب بیشتر از حجم تولیاد دساتی اسات؛ بناابراین
تکنولوژي از تعداد مشاغل دشوارتر میكاهد و بر تعداد مشاغل آسانتر میافزاید.
از سوي دیگر ،فرصت هاي شغلی متنوع و جدید ،نتیجه توسعه تکنولوژي است .با توسعه صانعت در
اثر توسعه تکنولوژي ،بسیاري مشاغل جدید مرتبط با آن صنعت به وجود مایآیاد .تکنولاوژي از تعادد
مشاغل د شوراتر میكاهد و بر تکثر مشاغل آسانتر میافزاید .مشااغل جدیادي كاه توساط تکنولاوژي
ایجاد میشوند ،یا تکنولوژي را بکار میگیرند و یا آن را توسعه میدهند .صنعت اطالعات و صنعت ITاز
گروه مشاغلی هستند كه توسط تکنولوژي اطالعات ایجااد مایشاوند .در صانعت اطالعاات ،تکنولاوژي
اطالعات بکار میرود و در مشاغل مختلف بهعنوان ابزار مورداستفاده قرار مایگیارد .شااغلین صانعت.
مسئولیت توسعه تکنولوژي اطالعات را بر عهدهدارند [.]5
 -2-3تاریخچه کارآفرینی:
نخستین گزارش شاخص دیده بان جهانی كارآفرینی در سال  1999در رابطه باا  14كشاور تهیاه و
منتشر شد و پسازآن كشورهاي بیشتري به این گزارش افزوده شادند 1 .در گازارش ساال  2012ایان
شاخص براي  69كشور محاسبه شد كه تقریباً  74درصد جمعیت جهان و  87درصد كل تولید ناخالص
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داخلی جهان را پوشاش مایداد .از ساال  1387در ایاران دفتار دیادهباان جهاانی ایاران در دانشاکده
كارآفرینی تشکیل شد و مطابق با برنامه زمانی اعالمشده و همزمان با سایر كشورها باراي نخساتین باار
این پروژه تحقیقاتی را در ایران درسال  1387به اجرا درآورد [.]14
 -3-3جایگاه ایران در شاخصهای کارآفرینی:
اطالعات و ارتباطات دو ابزار اساسی موردنیاز هر فعالیت كارآفرینی است .كارآفرینی در انزوا و بدون
حمایت نهادها ،سازمانها و انسانها امکانپذیر نیست .كاارآفرینی مساتلزم كشاف یاك نیااز اجتمااعی
است؛ و كشف نیازهاي اجتماعی به شناخت اجتماع ،نیازهاي آن و بافت فرهنگی و اجتماعی و اقتصادي
آن وابسته میباشد [.]7
در شناسایی نیاز هر فعالیت كارآفرینانه ،ایده پرداز یا تئوریسین می بایست نسبت به محیط بینش و
بصیرت داشته باشد و بداند چه راهحل هایی براي رفع آن نیاز ،در نقاط دیگري از دنیا ارائاهشاده اسات.
مطمئناً شناسایی نیازها و ارائه راهحلها بدون اطالعات امکانپذیر نخواهد بود.]18[ .
بنابراین اطالعات و دانش مانند ارتباطات از ملزومات هر فعالیت كارآفرینی است .فناوري اطالعات و
ارتباطات جدید تحوالت شگرفی در دستیابی به اطالعات به وجود آورده و بسترهاي ارتباطی قاويتاري
را فراهم كرده اسات .ایان فنااوريهاا اهمیات و ارزش اطالعاات و ارتباطاات را بااالبردهاناد .درنتیجاه
كارآفرینی نیز مانند سایر امور از مزیتهاي این فناوري بهاره بارده اسات .توساعه فنااوري اطالعاات و
ارتباطات باعث ایجاد شبکه اي عظیم با مقیاس جهانی( ،اینترنت) شده است و بنابراین عالوه برافزایش و
ارزش ویژگیهاي مورد ذكر در نظریه شبکههاي اجتماعی ،قابلیتهاي ارتباطی جدیدي مانند كنفارانس
از راه دور و یا فعالیتهاي توزیعشده را به وجود آورده و دسترسی آسانتار و ساریعتار باه اطالعاات را
امکانپذیر ساختهاند .در كشورهاي پیشرفته اینترنت ،یکی از مهمترین ابزارهاي كارآفرینان است و ایان
افراد از طریق این شبکه بر قابلیتهاي خاود افازوده و از مزایااي آن بهاره مایگیرناد .در آیناده اناواع
نرم افزارها ،خصوصاً نرم افزارهاي هوشمند نیز مورداستفاده كارآفرینان قرار خواهند گرفت؛ و این افراد به
كمك این نرم افزارها فعّال خواهند بود ،فرصتها را بهتر شناسایی خواهند كارد و اطالعاات دقیاقتار و
مناسبتري را جمعآوري خواهند نمود .دانش و مفاهیم بهتري را درک خواهند كرد و ارتباطات سادهتار
و گسترده تري را برقرار خواهند نمود .نقش فناورى اطالعات در آموزش :آموزش یکى از حوزههایی است
كه كاربرد گسترده و متنوع فناورى اطالعات باعث تحول اساسى آن در ابعاد مختلف شده است .در ایان
بخش تأثیر فناورى اطالعات بر وجوه مختلف آموزش بررسى میگردد [.]13
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 -4تأثیر فناوری اطالعات و ارتباطات بر خالقیت:
صالحی ( )1385در تحقیقی با عنوان تأثیر فناوري اطالعات و ارتباطات براثر بخشی خالقیت دبیران
دبیرستانهاي شهر فسا نشان دادند كه بین خالقیت و اطالعات و ارتباطات استفاده میكنند و دبیرانای
كه از فناوري اطالعات و ارتباطات استفاده میكنند داراي سطح خالقیت و ناوآوري بااالتري نسابت باه
دبیرانی كه استفاده نمیكنند هستند و بالعکس [.]9
-1-4تأثیر استفاده از فناوری در خالقیت مدرسین:
ارتباطات و اطالعات نوین بهویژه اینترنت و قلمروهاي چند كاربري توانساته اسات دنیااي ناوینی را
پیش روي معلمین و دانش آموزان قرار دهد.
استفاده از فناوري ،به یادگیرنده كمك كرده است تا بتواند بهسوي نوین شدن حركت كناد .درواقاع
فناوريهاي نوین ،امکانات بسیار منعطف و بزرگتري را براي مشاركت خالق فاراهم آورده اسات .باراي
آزمون این ادعا ،مطالعهاي دریکی از مدارس شهر لیورپول انگلستان در سال  1999انجام شد و نتایج نشان
داد كه استفاده از اینترنت در پروژههاي هنري ،به دانش آموزان قابلیت ایان را داد تاا بتوانناد از اشایاي
فیزیکی براي خلق تصاویر دیجیتالی استفاده كنند .پژوهش دیگري كه در این زمیناه انجاامشاده اسات،
پژوهش صالحی ،قلتاش و زادمهر است كاه موضاوع آن تاأثیر فنااوري اطالعاات و ارتباطاات برافازایش
خالقیت دبیران دبیرستانهاي شهر فسا است.
مهمترین نتایج این پژوهش نیز حاكی از این مسئله بود كه باین اثربخشای دبیرانای كاه از اینترنات
استفاده میكنند و دبیرانی كه از اینترنت استفاده نمیكنند تفاوت معناداري وجود دارد .همچناین باین
خالقیت و نوآوري دبیرانی كه از فناوري اطالعات و ارتباطات استفاده میكنند و دبیرانی كه از این فناوري
استفاده نمیكنند ،تفاوت معناداري وجود دارد [.]8
هراندازه جهانی كه در آن زندگی میكنیم ،پیچیدهترمی شود ،نیاز باه پارورش ذهانهااي خاالق و
آفریننده نیز بیشتر میگردد .به همین دلیل ،مسئله خالقیت از مهمترین مسا یل آموزشوپرورش است .
با توجه به این امر ،باید مدیران و معلمان مبتکر ،خالق و توانمند براي مدارس برگزید تا قاادر باشاند باا
اتخاذ تدابیر و شیوههاي بایسته زمینه را براي تجلی و بروز استعدادها و خالقیتهاي دانش آموزان فراهم
آورند .بعضی از معلمان از وایت برد تعاملی در نمایش دادن محتوا و نظریات در مباحث كالسی باه روش
سنتی استفاده میكنند ،درحالیكه معلمان دیگار اجاازه مایدهناد ،داناش آماوزان باراي نشاان دادن
نمایشنامههایی كه خودشان طراحی و فیلمبرداري كردهاند ،در كالس از این وسیله استفاده كنند [.]14
مطالعات نشان میدهد ،مؤثرترین كاربرد فنآوري اطالعات آن است كه معلم و برنامههاي نرمافزاري،
فهم و فکر دانشآموز را به چالش میكشاند و این كار از طریق شاركت تماامی داناش آماوزان در بحاث
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كالسی با استفاده از وایت برد تعاملی و یا كاردانش آموزان با رایانه بهصورت فاردي و گاروههااي دونفاره
صورت میگیرد .اگر معلم ،بر اساس تقویت تفکر خالق ،بتواند ،مهاارت ساازماندهای داناش آماوزان را
برمبناي فعالیتهایی مبتنی بر فنآوري اطالعات داشته باشد ،آنگااه كاار آیای كالسای و فاردي داناش
آموزان میتواند ،بهموازات نظام آموزشی كشور ما نیز از این قاعده مساتثنا نیسات .تکنولاوژي آموزشای
اثرات مثبت و قابلمالحظهاي بركاركرد و بازده دانش آموزان در كلیه موضوعات درسی و در همه سطوح
تحصیلی در كالسهاي درس دانش آموزان داشته است [.]16
-2-4تأثیر یادگیری الکترونیکی بر خالقیت محصلین:
با توجه به آنچه توصیف شد ،درمییابیم كه عرصه فناوري مایتواناد تاأثیرات محسوسای در فرایناد
ارتقاي خالقیت دانش آماوزان و دانشاجویان داشاته باشاد .از ساوي دیگار بایاد در نظار داشات كاه از
مطرحترین ابعاد فناوري كه توانسته است تعلیم و تربیت را در حد وسیعی تحت تأثیر قرار دهد ،یادگیري
الکترونیکی است .بر اساس یافتههاي پژوهش حاضر ،میتوان به این نتیجه رسید كه استفاده از یادگیري
الکترونیکی در افزایش میزان خالقیت دانشجویان تأثیر مثبت دارد ،اما در رابطه با عناصر خالقیات بایاد
گفت كه بر توانمندي انعطافپذیري و بسط دانشجویان تأثیر ندارد ولی در ماورد ابتکاار و سایالی ،ماؤثر
است .در تبیین دالیل اثربخشی یادگیري الکترونیکی بر خالقیت دانشجویان بهطوركلی ،میتوان گفت كه
یادگیري الکترونیکی یا آموزش برخط ،درواقع فضایی نو همراه باا دسترسای باه مناابع فاراوان را باراي
دانشجویان فراهم میكند كه در این محیط دانشجویان میتوانند با توجه به عالیق و نیازهاي خود در آن
جستجو كنند ،از طرف دیگر خالقیت ،فرایندي است كه پذیراي تفکرات نو و بدیع است .براي رسیدن به
چنین مقصودي ،دانشجویان نیازمند فضاي باز باقابلیت دسترسی به تنوع بیشمار اطالعاات هساتند تاا
بتوانند تفکرات و ایدههاي گذشته را به چالش بکشند و حرفی نو و ایده تاازه باراي ارائاه كاردن داشاته
باشند؛ بنابراین با توجه به چنین امکانات و قابلیتهاي یادگیري الکترونیکی و آماوزش بارخط مایتاوان
نتیجه گرفت كه یادگیري الکترونیکی برافزایش میزان خالقیت دانشجویان مؤثر است [.]17
 -5نتیجهگیری:
در یافتههاي گذشته نشان داده شده است كه بین خالقیت و نوآوري افرادي كه از فنآوري اطالعات
و ارتباطات استفاده میكنند و افرادي كه استفاده نمیكنند تفاوت معناداري وجود دارد .بدین معناا كاه
افرادي كه از فنآوري اطالعات و ارتباطات استفاده میكنناد داراي ساطح خالقیات و ناوآوري بااالتري
نسبت به افرادي كه استفاده نمیكنند ،هستند و بالعکس .از نتایج تحقیقات اینگونه میتاوان اساتنباط
كرد كه فناوري اطالعات میتواند تحوالت زیادي در كارآفرینی در ابعاد مختلف باه وجاود آورد و شااید
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اغراق نباشد اگر آن را باهعناوان مهامتارین ابازار كاارآفرینی مادرن تلقای نمااییم .افاراد كاارآفرین از
ویژگیهاي شخصیتی خاصی برخوردارند .فناوري اطالعات با ویژگیهایی كاه دارد تحاوالت شاگرفی در
دستیابی به اطالعات به وجود می آورد و بسترهاي ارتباطی قوي تري را فراهم میكناد .ایان فنااوريهاا
اهمیت و ارزش اطالعات و ارتباطات را باالبرده اند و زمینه را براي كارآفرینی و ایده پاروري كارآفریناناه
ایجاد كرده اند .از ساوي دیگار توساعه فنااوري اطالعاات و ارتباطاات خاود مرهاون كاارآفرینی اسات؛
فعالیتهاي كارآفرینانه باعث شناخت نیازها ،خلق ایدهها و توسعه فناوريها میشود؛ بنابراین یك رابطه
عمیقی بین كارآفرینی و فناوري اطالعات وجود دارد بهگونهاي كاه مایتاوان گفات ،كاارآفرینی الزماة
توسعه فناوري و توسعه فناوري بستر كارآفرینی است .فن آوري اطالعات و ارتباطات بر انگیزه و خالقیت
و كارآفرینی افراد اثر بسیار باالیی میگذارد .كاربرد فناوريهاي جدیاد اطالعاات و ارتباطاات ،تغییارات
شگفت انگیزي در فراوردهها و فعالیتهاي كار و زندگی مردم به وجود آورده است ،فناوريهاي اطالعاتی
و ارتباطی به سرعت ساختار اجتماعی و شیوههاي زندگی ماردم را در جهاان تغییار داده اسات و باراي
ایجاد «جامعه اطالعاتی» كه در آن تولید اطالعاات و داناش علمای هادف اسات ،رو باه گساترش اناد.
فنآوري اطالعات و ارتباطات بر انگیزه و خالقیت و كارآفرینی تأثیر دارد.
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چکیده
امروزه خالقیت ،كارآفرینی و ایجاد تغییر و دگرگونی و تحول در سازمانها و ادارات و شركتها یاك
امر ضروري است چراكه جامعه ،رقبا ،سازمانها و  ...همه در حال تغییر و تحول هستند هر سازمانی كاه
نخواهد از این تغییر و تحوالت تبعیت كند و خود را با محیط متغیر بیرون وفق دهد ،محکوم به فناسات.
با توجه به افزایش سریع رقابت و پیچیدگیهاي عصر اطالعات سازمانها نیازمند آماوزش مهاارتهاایی
هستند كه بتوانند با علم روز پیشرفت كنند .یکی از این مهارت هااي مهام و كاارا خالقیات ،ناوآوري و
كارآفرینی است كه با استفاده از آن همگان سعی در رشد و توسعه شركت و یا ساازمان خاود را داشاته
باشند؛ بنابراین اگر فردي در سازمان باالترین حد مهارت برخوردار باشد ولی از مهاارتهااي خالقیات و
نوآوري بی بهره باشد هرگز قادر به انجام كاري خالق و حركات در مسایر رشاد نخواهاد باود .ضارورت
خالقیت در عصر حاضر به خاطر :نیاز باه رشاد اقتصاادي كشاورها ،نیااز باه افازایش بهارهوري ،ایجااد
تکنولوژي هاي جدید ،رقابت ،بقاء ،ایجاد كاال و خدمات ،افزایش درآمد ،رفااه اجتمااعی هسات .ساازمان
كارآفرین تالش هاي نوآورانه را جهت ارائه محصوالت و خدمات جدید رشد ،بهبود و حمایت مای كناد و
بستر این پویایی را فراهم میسازد .نظر به اهمیت خالقیت افراد و نقش آن در كاارآفرینی ساازمانهاا و
همچنین بررسی و متمایز كردن مفاهیم واژههاي خالقیت ،نوآوري و كارآفرینی از یکدیگر ،ایان پژوهش
باهدف بررسی رابطاه خالقیات افراد با كاارآفرینی ساازمانی انجام شد.
کلیدواژهها
خالقیت ،نوآوري ،كارآفرینی ،كارآفرینی سازمانی ،مدیران.
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 -1مقدمه
دو موضوع حائز اهمیت سازمانها بهمنظور حفظ و بقاي خویش در شرایط متحول و ناپایدار امروزي
كارآفرینی 1و خالقیت 2است .با توجه به پیچیده شدن سازمانها ،رشد تکنولوژي ،نو و بدیع باودن علام
سازمانها ،مدیران بهطور روزافزون تالش میكنند ،كه دریابند چگونه سازمانهااي خاود را كاارآفرین و
خالق سازند تا باعث رشد و موفقیت سازمان شوند .امروزه مهمترین دغدغه اكثار ساازمانهاا ،تادوین و
پیاده سازي استراتژي هایی است كه موفقیت و بقااي آن هاا را در شارایط متحاول و پیچیاده محیطای،
تضمین نماید[.]16
عوامل بسیاري بر بقاي سازمانها تأثیر میگذارند ،اما عوامل تأثیرگذار بهسارعت تغییار مایكنناد و
این تغییرات قابل پیش بینی نیستند .مدیران سازمانها اخیراً به این نتیجه رسیده اند كه منباع كلیادي
مزیت رقابتی مستمر ،خالقیت است .شکل گیري چنین مزیت در ساازمانهااي اماروزي كاه مواجاه باا
تغییرات و تحوالت فزاینده محیطی هستند به وفور نیازمند خالقیت است .وقتی كاركناان در كاار خاود
خالق باشند ،قادر خواهند بود تا ایدههاي تازه و مفیدي در محصوالت ،عملکارد ،خادمات یاا رویاههااي
سازمان ارائه دهند و درنتیجه تولید و بهرهگیري از ایدههاي تازه به سازمان این امکاان را مایدهاد كاه
سازمان بتواند با شرایط متغیر بازار منطبق شود و به تهدیدات و فرصت ها پاسخ بهموقاع بدهاد و بادین
ترتیب رشد و توسعه یابد [ .]17در این راستا موقعیت اقتصاادي ،صانعتی ،اجتمااعی و فرهنگای اماروز
كشور بهگونه اي است كه حل مشکالت و تنگناها ،الگوها و راه حلهاي جدید و متفاوتی را طلب میكند.
تركیب جمعیتی جوان كشور ،ضرورت ایجاد فرصت هاي شغلی و نیز نوسان بهاي نفات ازجملاه عوامال
عمده اي هستند كه موجب می شوند سیاستگاذاران و تصامیم گیاران كاالن كشاور باه منباع درآماد
سهلالوصول دیگري بهجز نفت بیندیشند و بیشك آن منبع جز ابتکار ،خالقیت و نوآوري چیز دیگاري
نیست .اكنون در عرصه جهانی ،افراد خالق ،نوآور و مبتکر به عنوان كارآفرینان منشأ تحوالت بزرگای در
زمینههاي صنعتی ،تولیدي و خدماتی شدهاند[.]14
اگرچه در سطح سازمانی میتوان مفهوم خالقیت را بهعنوان تولید ایدههاي نوین ،ارزشامند و مفیاد
براي محصوالت ،فرایندها و روندها ،از سوي افراد یا گروهها در یك محیط سازمانی خااص تعریاف كارد
[]4؛ اما سازمان ها معموالً آمادگی ندارند كه نیروي خالق كاركنان خود را پرورش دهند .هرچناد افاراد
بهطور بالقوه خالقاند ،سازمانها معماوالً خالقیات آنهاا را ساركوب مایكنناد .در حقیقات ساركوبی
خالقیت در سازمان ها نظام مند بوده و بهقدري رایج است .همچنین كارآفرینی ،مفهومی مهم و پیچیاده
است كه طیف وسیعی از فعالیتها را دربرمی گیارد .باه هماین ترتیاب كاارآفرینی در ساازمانهاا نیاز
_____________________________________________________________
1- Entrepreneurship
2- Creativity
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شاخصها و مؤلفههایی را شامل میشود .بنابراین ،ضروري است تا ضامن شاناخت و دساتهبنادي ایان
عوامل و مؤلفهها ،وضعیت مطلوب و مناسب آنها را براي ارتقاي كارآفرینی موردبررسی قرارداد .در حال
حاضر تغییر و تحوالت جهانی بهقدري شتابان و سریع در حال وقوع است كاه ساازمانهااي اماروزي را
وادار نموده باعرضه محصوالت و خدمات نوآور كه داراي فناوري پیشرفته باشد ،بقااي خاود را تضامین
كنند و این امر مستلزم خالقیت ،نوآوري و كارآفرینی می باد .رویکرد اكثر كشورهاي جهان در دهههاي
اخیر به موضوع كارآفرینی و توسعه آن موجب گردیده ،موجی از سیاستهاي توسعه كارآفرینی در دنیاا
ایجاد شود .در دنیاي امروز اگر افراد گرفتار نظمی تکراري و مکانیکی شوند ،نابود خواهناد شاد .بیشاتر
تمدنهایی كه از بین رفتهاند نه به دلیل تهدیدهاي خاارجی بلکاه عمادتاً باهواساطه تکارار مکاررات و
كاهش خالقیت و كارآفرینی بوده است .در حقیقت پایه اساس توسعه ،كارآفرینی است [.]9
امروزه كارآفرینی را بهعنوان موتور رشد و توسعه سازمانها و جواماع مایشناساند .همچناین از آن
بهعنوان سمبل و نماد تالش و موفقیت در امور تجاري یاد مایكنناد .واژه كاارآفرینی بایش از دو قارن
نیست كه در ادبیات مدیریت و اقتصاد واردشده و مانند سایر واژه ها تغییرات زیادي را به خاود گرفتاه و
از رشد تکاملی برخوردار بوده است .كارآفرینی ابتدا در نظریههاي اقتصادي تبلوریافته و بهعناوان عامال
اصلی ایجاد ثروت و یا ارزش اقتصادي شناخته شده و از قرن پانزدهم تاكنون ،در كانون مکاتاب مختلاف
اقتصادي قرار داشته است .كارآفرینی عالوه بر ایجاد اشتغال ،موجب باال رفاتن كیفیات زنادگی ،توزیاع
مناسب درآمد ،كاهش اضطرابهاي اجتماعی و بهرهوري از منابع ملی میشود .كارآفرینی پدیاده فنای-
اقتصادي جدیدي است كه در دو دهه اخیر دنیاي اقتصاد و صنعت را باا پیامادهاي شاگفتانگیاز خاود
متحول ساخته است .بیشك روند توسعهي اقتصادي در كشورهاي توسعهیافته بیانگر این واقعیت اسات
كه اقتصاد تحت تأثیر كارآفرینی است[.]10
اهمیت خالقیت در سازمانها بهگونهاي است كه نتایج برخی از مطالعاات انجاامشاده تاأثیر آن بار
كارآفرینی در سازمانها را نشان داده است .بهطور مثال ضرغامی و همکاران ( )2013در پاژوهش خاود
نشان دادند كه ارتباط معنادار قوي و مثبتی بین میزان خالقیت و انگیزه ي بهكارگیري نوآوري در افاراد
وجود دارد و هر چه افراد توانمندي بیشاتري در خالقیات داشاتهاناد ،انگیازهي آنهاا باراي ناوآوري و
كارآفرینی در مشاغل مربوط نیز بیشتر است .همچنین نتایج مزبور نشان داد كه بین ویژگی هاي فاردي
تنها عاملی كه با نوآوري در شغل ارتباط معنادار و قوي دارد جنسیت است و نوآوري در بین زنان كمتر
از مردان دیده میشود [.]18
اسدي و همکاران ( )1396پژوهشی را بر روي تعداد  285نفر از كاركنان بیمارساتان هااي عماومی
دانشگاه علوم پزشکی تهران در سال  1394انجام دادند نتایج نشان داد با افزایش خالقیت ،ناوآوري نیاز
افزایش می یابد .بنابراین الزم است مدیران بیمارستان ها براي بقا و پیشی گرفتن از رقبا در ارائه خدمات
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درمانی مطلوبتر و باكیفیت باال ،بیشترین انرژي و هزینه خود را در جهت رشد خالقیت و افاراد خاالق
بهكارگیرند تا بدینوسیله نوآوري را در سازمان خود بهبود دهند [.]4
حجازي و همکاران ( )1392در تحقیق با عنوان تأثیر آموزش كارآفرینی بر خالقیت شغلی و كیفیت
زندگی دانش آموختگان ساكن شهرستان رشت نتیجه میگیرند كه آموزش كارآفرینی بر خالقیت شغلی
بهطور مستقیم اثرگذار بوده و میتواند منجر به افزایش آن در افراد شود [.]8
رضایی و همایونی ( )1390در تحقیقی كه انجام دادند نشان داند كه روحیه كاارآفرینی كاارآموزانی
كه آموزش دیده اند در مقایسه با كارآموزانی آموزش ندیده در ابعااد (توفیاق طلبای ،نیااز باه اساتقالل،
خالقیت ،تحمل ابهام ،مركز كنترل ،تمایل به مخاطره) باالتر بوده بهگونه اي كه میتوان از كاركرد مثبت
آموزشهاي كارآفرینی در جهت افزایش روحیه كارآفرینی و بهتباع آن ایجااد اشاتغال و موتاور توساعه
اقتصادي یادكرد .اما ظهور خالقیت ،مستلزم ایجاد بساتر مناساب باراي رشاد و توساعه اسات و باراي
گسترش این توانایی باید موانع و عوامل آن را بررسی و شناسایی كرد تا بتوان زمینه را براي رشاد ایان
توانمندي فراهم آورد [.]15
شکركن و همکارانش ( ،)1381در تحقیقی با عناوان« ،باه بررساای رابطاهي ساااده و چندگاناهي
خالقیت ،انگیزه پیشرفت و عازت نفاس باا كاارآفرینی» در دانشاجویان دانشاگاه شاهید چماران اهاواز
پرداختند نتایج چنین بیان كرده كه نتایج این پژوهش با یافته هاي تحقیقااات انجاام شاده در خاارج از
كشور هماهنگ بود و رابطه مستقیمی بین خالقیت و عزتنفس براي كارآفرینی وجود دارد
بنابراین نیروي انسانی ماهر و توانمند بهعنوان عامل مزیت رقاابتی ساازمانهاا محساوب مایشاود.
نیروي انسانی كه بتواند از استعدادها و قابلیت هاي خود استفاده كند ،مسئولیتپذیري بیشاتري داشاته
باشد و بتواند خالقیت و نوآوري از خود نشان دهد سازمان هاي توانمند با واگذاري و وظایف به كاركنان،
احساس استقالل ،شایستگی ،مؤثر بودن و معناداري را اعطاء میكنند .در چنین شرایطی ،نیروي انسانی
باانرژي باالیی سعی در عملی ساختن افکار و ایده هاي كاري خود برمی آید .ازاین رو در این مقاله ،ابتداي
امر با تعریف خالقیت و نوآوري از دیدگاه اقتصادي ،روانشناسی و سازمانی باه تشاریح عوامال ماؤثر بار
كارآفرینی سازمانی می پردازیم كه بتوان از طریق آن بسترهاي خالقیت و نوآوري در عرصاه كاارآفرینی
در سازمانها را ایجاد نمود [.]6
 -2خالقیت:
خالقیت یا آفرینش برگردانای از واژهي « »Creativityو باه معنااي خلاق كاردن اسات .از دیادگاه
روان شناختی ،خالقیت به معناي پدیاد آوردن چیازي از چیاز دیگار باهگوناه اي منحصاربهفارد اسات.
به عبارت دیگر ،خالقیت به معنی كم یا زیاد كردن یك پدیده و تغییر شکل دادن و یا تركیاب كاردن آن
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با سایر پدیدهها ،اشیا یا چیزها است .خالقیت ،بهكارگیري تواناییهاي ذهنی باراي ایجااد یاك فکار یاا
مفهوم جدید است [.]12
 -1-2تعریف خالقیت از دیدگاه سازمانی:
خالقیت یعنی ارائهي فکر و طرح نوین براي بهبود و ارتقاء كمیت یا كیفیت فعالیات هااي ساازمان؛
مثالً افزایش بهره وري ،افزایش تولیدات یا خدمات ،كاهش هزینهها ،تولیدات یاا خادمات از روش بهتار،
تولیدات یا خدمات جدید و غیره.
روبرت جی استرنبرگ و لینداي اوها را در بررسی هاي خود شش عامال را در خالقیات افاراد ماؤثر
دانستهاند:
 -1دانش :داشتن دانش پایهاي در زمینهاي محدود و كسب تجربه و تخصص در سالیان متمادي.
 -2توانایی عقالنی :توانایی ارائهي ایده ي خالق از طریق تعریف مجدد و برقراري ارتباطات جدید در
مسائل.
 -3سبك فکري :افراد خالق معموالً در مقابل روش ارائاه شاده از طارف ساازمان و مادیریت ارشاد،
سبكفکري ابداعی را برمیگزینند.
 -4انگیزش :افراد خالق عموماً براي به فعل درآوردن ایدههاي خود برانگیخته میشوند.
 -5شخصیت :افراد خالق عموماً داراي ویژگی هاي شخصیتی مانند مصر بودن ،مقاوم بودن در مقابل
فشارهاي بیرونی و داخلی و نیز مقاوم بودن در مقابل وسوسهي همرنگ جماعت شدن هستند.
 -6محیط :افراد خالق عموماً در داخل محیطهاي حمایتی بیشتر امکان ظهور مییابند.
موانعی براي بروز خالقیت وجود دارند كه مهمترین آنها عبارتاند از:
 -1عدم اعتمادبهنفس
 -2ترس از انتقاد و شکست
 -3تمایل به همرنگی و همگونی
 -4عدم تمركز ذهنی و.]12[...
 - 2-2ضرورت خالقیت:
تمام پیشرفتهاي امروز بشر در حوزهي اقتصاد ،فرهنگ ،سیاست و اجتماع مدیون خالقیات اسات.
خالقیت كلیديترین مسئله در جامعه ما و تمام جوامع درحالتوسعه اسات كاه اگار باهدرساتی باا آن
برخورد و زمینهها و بسترهاي آن فراهم شود بسیاري از مشکالت آنها حل خواهد شد.
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صاحب نظران معتقدند با ورود به هزاره سوم ضروري است مردم مهارت هایی را آموزش ببینند كه از
آنها میتوان به خالقیت و برقراري ارتباط مؤثر اشاره كرد بهگونهاي كه انسانهاا بتوانناد باهخاوبی باا
یکدیگر ارتباط برقرار كرده و با بهرهگیري از خرد جمعی و زایاش افکاار ناو مشاکالت را از باین ببرناد.
امروزه ،مردم ما نیازمند آموزش خالقیت هستند .آنچنانكه لحظهباهلحظاه محایط اطاراف خاویش را
كاوش نموده و با خلق افکار نو بهسوي یك جامعه سعادتمند قدم بردارند [.]13
 -3-2زمینهها و بسترسازی خالقیت:
نتایج و تحقیقات صورت گرفته نشان می دهد خالقیت زمانی در میان اجتماعی از انسان هاا متجلای
میشود كه آنها از مرحله همدلی با یکدیگر گذر كردهاند .در این مرحله انسانها به سرنوشات یکادیگر
حساس بوده و در جهت رشد یکدیگر میكوشند و هركسی خود را پل پیروزي دیگري قارار مایدهاد و
درنهایت سبب می شود جریانی از علم و دانش و تجربیات میان آنها جاري شود كه همین ،زمیناه سااز
نوآوري و خالقیت خواهد شد .بهراستیكه هیچكس قادر نیست به دنیاي علام و داناش انساانهاا نفاوذ
كرده و آن ها را وادار كند كه اندیشه هاي خود را به دیگران منتقل كند و تنهاا زماانی ایان واقعیات رخ
می دهد كه یك احساس خوب و مثبت در بین انسان ها نسبت به یکدیگر پدید آیاد .باه هماین خااطر،
یکی از عوامل مؤثر در بروز خالقیت در یك جامعه ،زمینه سازي و بسترسازي در باین انساان هاا جهات
ایجاد فرهنگی است كه در آن همگان در تالش براي رشد دیگري هستند زیرا خالقیت نه ژنتیکی اسات
و نه مربوط به نژادي خاص بلکه اكتسابی است و زمینهاش در نهاد همه انسانها وجود دارد كه نیااز باه
آموزش ،زمینهسازي و فرهنگسازي دارد.
 -1واگذار كردن اختیار به مدیران پایینی و كاركنان تا خالق و نوآور شوند.
 -2مشاغل سازمان كامالً مشخص و تعریفشده نباشد.
 -3قوانین رسمی كمتري بر كار سازمان حاكم باشد.
 -4افراد بهجاي روشهاي كار ،بر اساس نتایج عملکردشان ارزیابی شوند.
 -5بخش جداگانه اي مخصوص فعالیت هاي خالق و نوآور در سازمان ایجاد شود تاا بادون درگیاري
باهدفها ،وظیفهها و مقررات سازمانی سایر واحدها ،بار پارورش اندیشاههااي خاالق باراي ناوآوري در
محصول تمركز یابد.
 -6گروه هاي میان رشته اي از متخصصانی از حوزه هاي بازاریابی  ،عملیاتی تحقیاق و توساعه و ساایر
تخصصها تشکیل شود تا بتوان از این گروهها باراي تشاویق خالقیات و ناوآوري در سراسار ساازمان و
نهتنها در واحدهاي مشخص ،استفاده كرد [.]5
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 -3عوامل و راههای مؤثر خالقیت
ایجاد خالقیت در روابط عمومی عالوه بر فرهنگسازي كه در باال ذكر شد ،بساتگی باه ساه فااكتور
اساسی و مهم دارد كه عبارتاند از:
 -1-3نیروی انسانی
منبع گران بهاي یك مجموعه یا سازمان كه نقش اساسی در تحقق اهداف و سیاساتهااي كلای آن
دارد نیروي انسانی است لذا براي اینکه بتوانیم از نیروي انسانی براي نهادیناه كاردن خالقیات باه نحاو
احسن استفاده كنیم باید به دو عامل اساسی توجه كرد:
 -1-1-3استفاده از نیروهای کارآمد
در سازمان ها باید كسانی مشغول بکار شوند كه عالوه بر اینکه تحصایل كارده ایان رشاته باشاند از
ویژگیها و خصوصیات یك فرد خالق برخوردار باشند .ازجمله:
 -1-1-1-3برخورداری از سالمت روحی و روانی:
افراد خالق افرادي هستند كه از سالمت روانی برخوردار هستند این افاراد قادرناد فکار و اندیشاه و
حرفهاي تازه را پشت سرهم مطرح كنند بدون اینکه دچار ركود شوند .بهرهمندي از ذهنی سالم ،بااز و
گشوده این امکان را براي قوه خالقه فراهم می كند تاا ازآنچاه مای خواهاد ،تصاویر روشانی بیافریناد و
باالخره عملی منشأ موفقیت و پیروزي است كه در وراي آن اندیشهاي سالم نهفته باشد .همانگوناه كاه
ورزش ،عضالت را قويتر و سالمتر میكند ،تفکر و مطالعه كتابهاي خاوب و مفیاد و نگاارش تجاارب،
افکار و منشها نیز باعث تقویت و سالمتر شدن روان و ذهن میگردد و نهایتاً موجب باروري و شکوفایی
خالقیت میشود.
 -2-1-1-3انعطافپذیری:
توانایی كنار گذاشتن چارچوب هاي ذهنی گذشته و توانایی دیدن اندیشه هاي جدید و بررسی افکاار
نو و پذیرش مناسبتترین و كارآمدترین باورها انعطافپذیري است .هراندازه خالقیات و ناوآوري بیشاتر
باشد به همان اندازه انعطافپذیري بیشتر شده و وقت كمتري به حراست و دفاع از افکاار غلاط گذشاته
صرف خواهد شد.
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 -3-1-1-3ابتکار:
یعنی به پشتوانه اندیشه سالم ،ذهنی پویا و منعطف در هر زمان بتوان پیشنهاد تازهاي را ارائه داد.
 -4-1-1-3ترجیح دادن پیچیدگی نسبت بهسادگی:
برخالف افراد عادي كه همواره در جستجوي راهکارهاي بی دغدغه و آسان باوده و راه هااي پیماوده
شده را می پیمایند ،افراد خالق ،پیچیدگی را انتخاب كرده و به دنبال یافتن راه حل آسان و سااده باراي
آنها هستند.
 -5-1-1-3استقالل رأی و داوری:
افراد خالق مطیع بی چونوچراي مسئول باالتر و افراد بانفوذ خود نبوده و داراي نظرات و پیشنهادها
متفاوت از دیگران هستند.
 -6-1-1-3تمرکز نیروی ذهن بر باالترین هدف:
این افراد همیشه و در هر شرایطی ذهن و نیروي خود را بر روي یك موضوع ویژه متمركز كرده و به
دنبال دستیابی به هدفی واال و بلندمرتبه هستند [.]13
 -2-1-3کارآمد سازی کارکنان
براي اینکه بتوانیم در بین كاركنان موجود خالقیت ایجاد كنیم تا از آنها باه نحاو احسان اساتفاده
شود باید به ویژگیهاي ذیل توجه كرد:
 -1بهرهوري كاركنان با انگیزش آنان ارتباط كامالً مستقیمی دارد بهعبارتدیگر ،درگیر شادن باكاار
و چنگ انداختن بر مشکالت ،نیازمند پشتوانه انگیزشی است.
 -2بروز اندیشه و رفتار ابتکاري در كاركنان با پرورش حس مفید بودن و احترام به شخصیت كااري
آنان افزایش مییابد.
مشاركت در حركات سازنده سازمانی و تولید ،احترام به اندیشه و تالش آناان ،قادردانی از اقادامات
مثبت و شکوفاسازي استعدادهاي آنان همواره از خواستههاي كاركنان خالق هست.
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 -2-3محیط سازمانی
سیاست ها و تالش هاي ابتکاري كاركنان زمانی می تواند به مرحله عمل و اجارا درآیاد كاه ساازمان
مطبوع آنها بتواند با داشتن ویژگیها و خصوصیات ذیل ،محیط و بستري مناسب را فراهم كند .برخای
از این ویژگیها و خصوصیات را میتوان اینگونه برشمرد:
 -1-2-3رقابت کامل و فشرده:
در یك محیط كاري در صورتی خالقیت ایجاد میشود كه تاكتاك افاراد رقابات مثبات و ساازنده
داشته باشند.
 -2-2-3فرهنگ خوب و پویا:
برپایه یك فرهنگ خوب و پویا اتالف وقت مفهومی نادارد .بادیهی اسات در چناین بساتري بحاث
رقابت و خالقیت ،بهتر شکل میگیرد.
 -3-2-3دسترسی به مدیران:
كاركنان به راحتی بتوانند افکار و نظرات خود را مستقیم و بدون واسطه باه گاوش مادیر برساانند و
پیشنهادهاي خود را ارائه نمایند.
 -4-2-3احترام به افراد:
كاركنان به این باور دست یابند كه می توانند همگام با نیازهاي سازمان رشد كنند .در سازمان خالق
كار بهصورت گروهی انجام میشود و گروههاي كیفیت نیز نقش مؤثري در جهش آنها دارند.
 -5-2-3ارائه خدمات عمومی:
هدف نهایی توجه به نیاز جامعه و جلب رضایت آحاد مردم است.
در محیط یا سازمان فقیر از حیث خالقیت ،تمایل به ریسك ،بروز فکار انتقاادي و میال باه تغییار،
كاهش قابلتوجهی مییابد و علت پدید آمدن چنین حالتی را باید عمدتاً در رفتارهاي كلیشهاي و مملاو
از محدودیتها ،ارزیابیهاي ناكام كننده ،روح محافظهكاري ،مقررات دستوپا گیر ،ناامنی شاغلی ،ابهاام
در هدف و بیتوجهی به افراد خالق باید جستجو كرد.
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 - 3-3مدیریت
نقش مدیریت در مجموعه هایی مثل روابط عمومی كه خالقیت و نوآوري از ضروریات و عامل اصلی آن
به شمار می رود ،بسیار مهم و حساس است؛ زیرا مدیریت میتواند توانایی و استعداد خالقیات و ناوآوري را
در افراد ایجاد ،ترویج و تشویق كند و یا رفتار و عملکرد او میتواند مانع این امار حیااتی شاود .هنار مادیر
خالق عبارت است از :استفاده از خالقیت دیگران و پیدا كردن ذهن هاي خالق .مدیر باید فضاایی بیافریناد
كه خودش بتواند خالق باشد و افراد سازمان را هم نیز براي خالقیت تحریك كند و این فضا فضاایی اسات
كه از كار روزمره به دور است و اقتضاء میكند تا هركسی مشکلش را خودش حل كند [.]5
-4تعریف کارآفرینی
واژه كارآفرینی كه ترجمه اي از كلمه كارآفرینی است ،موجب گردیده است كه معنی ایجاد كار و یاا
اشتغالزایی از این واژه برداشت شود .درحالیكاه كاارآفرینی داراي مفهاومی وسایعتار و بااارزشتار از
اشتغالزایی است .این برداشت ناصاحیح از این مفهوم و همچنین تورم نیروي انساانی بیکاار در جامعاه
(به ویژه در بین دانش آموختگان دانشاگاهی) ،موجاب شاده بسیاري از سیاست هایی كه براي توسعه آن
اتخاذشده و نیز در بخشنامهها و سخنرانیهاي مسئوالن در ایان خصااوص ،صارفاً جنباه اشاتغالزایای
براي آن در نظر گرفته شود.
واژه كارآفرینی بیش از دو قرن كاه در ادبیاات مادیریت و اقتصااد واردشاده و مانناد ساایر واژههاا
تغییرات زیادي را به خود گرفته و از رشد تکاملی برخوردار بوده است .ولی هنوز تعریف عمومی دربارهي
كارآفرینی در سطح بینالمللی وجود ندارد .البته رایج و اشتباه از واژه كارآفرینی این است كه كارآفرینی
كسی است كه ایجاد شغل میكند اما چنین نیست.
واژه كارآفرینی از كلمه فرانسوي ( )Entreprendreبه معناي "متعهاد شادن" نشاأت گرفتاه اسات.
اقتصاددانان اولین كسانی بودند كه در نظریه هااي اقتصاادي خاود باه تشاریح كاارآفرین و كاارآفرینی
پرداختند ،واژه كاارآفرینی 1توساط "جاان اساتوارت میال " در زباان انگلیسای ترجماه شاد و عمال
كارآفرین 2را شامل هدایت ،نظارت ،كنترل و مخاطره پذیري میدانسات و عامال متمایزكنناده مادیر و
كارآفرینی را مخاطره پذیري معرفی می كارد .كاارآفرینی یاك پروساه مهام در امار ایجااد و گساترش
فعالیت هاي اقتصادي است كه آمیزه اي است از فعالیتهاي پرخطر ،خالقانه ،بدعت آمیز در مدیریت كاه
میان شركتها و بنگاههاي اقتصادي تازه تأسیس جاافتاده است .كاارآفرینی ناوعی بازساازي و باازنگري
مداوم تجارب كارآفرینی در جهت رشد و توسعه مداوم كسبوكار میباشد [.]7
_____________________________________________________________
1- Entrepreneurship
2- Entrepreneur
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مسائل امروز سازمانها با راهحلهاي دیروز حلشدنی نیست و پیشبینای آیناده ،مشاکالت آتای را
حل نمیكند ،بلکه باید براي پیش سازي آینده اقدام كرد .سازمانها باید بهقدر كافی منعطف باشاند تاا
بتوانند پاسخ گوي تمام شرایط ممکن باشند .ایجاد جو كارآفرینی در سازمانها یا شکلگیري كارآفرینی
سازمانی كمك میكند تا این انعطافپذیري را به دست آورند و نیز كمك میكند تا سازمانها براي هار
وضعیتی یك ایده داشته باشند و كمك می كند تا خالقیت در سازمان نهادیناه شاود .نیاروي اصالی در
پس كارآفرینی سازمانی تجدید حیات ،ابتکار و نوآوري ،خلق و رهبري سازمانی است .ایان مهام نشاان
می دهد كه كارآفرینی سازمانی می تواند نیازهاي اجزاي اصلی را براي تولیدات آینده ساازمانهاا تاأمین
كند .بنابراین ،تشاخیص اهاداف ،خواساتههاا ،نیازهاا و رده پتانسایل فعالیاتهااي آموزشای در ایجااد
استراتژي كارآفرینی در سازمانهاي معاصر ،امري ضروري است [.]2
 -1-4انواع کارآفرینی:
اساساً ،كارآفرینی و رفتار كارآفرینانه در هر زمینهاي قابلپیگیري است .مهمترین تقسیمبنادي كااه
از كارآفرینی ارائهشده است عبارت است از:
 -1-1-4کارآفرینی فردی یا مستقل:1
فرایندي است كه یك كارآفرین طی می كند تا فعالیت كارآفرینانه اي را به طور آزاد باه ثمار رسااند.
بهعبارتدیگر ،حالتی است كه فردي كسبوكار مستقلی را ایجاد میكناد یاا نماینادگی آن را از طریاق
شناسایی فرصت و بسیج منابع و امکانات الزم به دست میآورد و تمركز او بار ناوآوري ،توساعه فرایناد،
ایجاد محصوالت یا خدمات جدید است.
 -2-1-4کارآفرینی سازمانی یا درونسازمانی:2
شامل پرورش رفتار كارآفرینانه در ساازمانی اسات كاه قابالً تأسایس شاده و فرآینادي اسات كااه
محصاوالت یاا فرآینادهاي نوآورانه با خلق فرهنگ كارآفرینانه در یك سازمان ایجاد میشود.
در این نوع كارآفرینی ،یك شركت یا سازمان ،محیطی را فراهم می سازد تا اعضاا بتواننااد در امااور
كارآفرینی مشاركت كنند و طی آن ،محصوالت ،خدمات یا فرآیندهاي نوآورانه از طریق ایجااد فرهنگای
كارآفرینانه را ارائه دهند كارآفرینی سازمانی می تواند به عنوان تالش براي گسترش و توسعه ناوآوري در
یك محیط نامطمئن تعریف شود .ناوآوري فراینادي اسات كاه ارزشافازوده و تاازگی باراي ساازمان و
_____________________________________________________________
1- individual entrepreneurship
2- intrapreneurship
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تأمین كنندگان و مشتریانش از طریق توسعه و گسترش رویه ها ،راه حل ها ،محصوالت و خادمات جدیاد
به عالوه روش هاي جدید تجارت ایجاد می كند .در این فرآیناد ،وظاایف اساسای ساازمان كاارآفرین باه
چالش كشیدن بوروكراسی ،ارزیابی كردن فرصتهاي جدیاد ،تنظایم كاردن و بهارهبارداري از مناابع و
حركت دادن فرایند نوآوري به سمت جلو هست ،مدیریت فرآیند نوآوري كارآفرینان سازمانی ،به ایجااد
مزایاي بزرگتري باراي ساازمان مناتج خواهاد شاد .ناوآوري بار هار دو ،ایجااد باازار جدیاد و داناش
تکنولوژیکی جدید منجر خواهد شد [ .]11شروع كارآفرینی سازمانی در هر جا یك ریسك است .پارهاي
اوقات كوچك و قابلكنترل است اما اگر آغازگر شود ،احتمال موفقیتهاي بزرگ بسیار باالست .مادیران
بهسرعت باهدف و ایده ،اطمینان به وجود آمده و نتایج رخداده احساس راحتی كنناد .نیاروي اصالی در
پس كارآفرینی تجدید حیات ،ابتکار و نوآوري ،خلق و رهبري سازمانی است .این مهم نشان میدهد كاه
كارآفرینی سازمانی میتواند نیازهاي اجزاي اصلی را باراي تولیادات آینادهي ساازمانهاا تاأمین كناد؛
بنابراین ،تشخیص اهداف ،خواسته ها ،نیازها و ردهي پتانسیل فعالیت هاي آموزشی در تاألیف اساتراتژي
كارآفرینی در سازمانهاي معاصر ،امري ضروري است [.]2
 -3-1-4کارآفرینی شرکتی

1

فرایندي است كه یك شركت طی می كند تا همه افاراد آن باه كاارآفرینی تشاویق شاوند و تمااام
فعالیت هاي كارآفرینانه فردي و گروهی به طور مستمر ،سریع و راحت در شركت انجاام پذیرناد .در ایان
فرایند هر یاك از كاركنان در نقش كارآفرین انجاموظیفه میكند.
 -4-1-4کارآفرینی اجتماعی

2

كارآفرینی اجتماعی یك زمینه نوظهوري است كه شامل سازمان هااي غیرانتفااعی اسات كاه ایاان
سازمانها افاراد را در شروع كسبوكارهاي انتفاعی یاري میدهند ،سازمانهااي غیرانتفااعی كاه باراي
ایجااد نقادینگی برنامه هایشان ،ارزش اقتصادي ایجاد می كنند از منابع در دساترس باه گوناة خالقاناه
براي موضوعات اجتماعی استفاده میكنند [.]13
-5-1-4کارآفرینی بینالمللی

3

به فرایند هدایت فعالیت هاي اقتصادي در فراسوي مرزهاي ملی اطالق می شود .ایان فرایناد شاامل
صادرات ،صدور مجوز ،افتتاح دفتر فروش در كشور دیگر ،یا كاري باه ساادگی درخواسات چااپ آگهای
تجاري در ستون آگهیهاي روزنامهاي پر تیتراژ و به زبانی دیگر است.
_____________________________________________________________
1- corporate entrepreneurship
2- social entrepreneurship
3- international entrepreneurship
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 -6-1-4کارآفرین فنی

1

حدود دو سال قبل ،این اصطالح ابداع شد و به آن «كارآفرین فنی» گفته می شود .ایاان اصااطالح
اكثراً در سنگاپور به صورت فعال به كاربرده می شود و تا حدودي هام در ماالزي و تایلناد از آن اساتفاده
می كنند .شركتهاي تازه تأسیس با فناوري باال ،براي رشد اقتصادي سنگاپور بسیار مهم مای باشاند .در
مورد خصوصیات مدیران و رهبران فردي كه تواناییهاي مدیریتی باالیی دارد ممکان اسات الزامااً یاك
رهبر خوب نباشد ،گرچه یك رهبر ممکن است قادر باشد كارهاي یك مدیر را انجام دهد.
 -2-4سازمانهای کارآفرین:
هدف اساسی سازمان هاي كارآفرین رشد است رشد و تعالی به سامت آرماان هاا و اهاداف از پایش
تعیینشده كه شاید قدري براي ذهنهاي خسته از روزمرگی ،بوي آرمانگرایی و رؤیا پناداري دارد ،اماا
این آرمانها و اهداف دور از ذهن ،گاه آنچنان جهشی در امور ایجاد میكند كاه زنادگی بشار را ماورد
تأثیر جدي خود قرار میدهد ،زندگی الگوهاي كارآفرینی در دنیا به زاللی همان رویهها بیانكنناده ایان
واقعیت هستند.
ضرورتی نداد كه كارآفرینی ،كار فیزیکی خاصی باشد بلکه هر محیط اجتماعی روش خاص خاود را
براي كارآفرینی دارد؛ بنابراین هر سازمان می تواند محیطی را فراهم كند كه در آن تمام افراد بتوانند در
انجام امور كارآفرینی مشاركت كنند .عموماً سازمانهاي كارآفرین را می توان با ویژگیهاي زیر شناسایی
كرد:
 توجه به رشد و تعالی و خلق ارزش برخورداري از سیاستهاي نوآورانه در بازار تمركز بر مشتري و نیازهاي ناگفتهاش ارزیابی ریسكها و مخاطرات مطرح در فعالیت تجاري آمادگی رویارویی با شکست و بحران برخورداري از نیروي انسانی داراي چشمانداز ،استراتژي و آرمانگرا. -3-4آموزش کارآفرینی:
تحقیقات نشان میدهد كه كارآفرینی امري آموزش پذیر ،تقویت پذیر و پرورش پاذیر اسات .اولاین
كشورهایی كه در زمینه آموزش كارآفرینی فعالیت هاایی را انجاام دادناد ،كشاورهاي آلماان ،انگلایس،
آمریکا و ژاپن بودند .امروزه آماوزش كاارآفرینی باه یکای از مهامتارین و گساتردهتارین فعالیاتهااي
_____________________________________________________________
1- technopreneur
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دانشگاهی تبدیلشده است .طی دهه  ،1980دانشگاههاا برحساب ویژگای گاروههااي تحات آماوزش و
نیازهاي محلی ،منطقه اي و ملی ،برنامههاي آموزشی متعددي را براي سازمانهاي خصوصای و عماومی
طراحی نموده اند .دولتهاي اروپایی نیاز حمایاتهااي ویاژهاي را از فعالیاتهاایی كاه جهات تشاویق
كارآفرینی بین جوانان می شود ،ایجاد كرده اند [ .]1به طوركلی بنا به یك تعریف جامع آموزش به معناي
معلومات و رشد فکري است كه از راه تحصیالت رسمی و غیررسمی و مطالعه به دست مایآیاد .اسااس
آموزش بر یادگیري است و هر سازمانی می كوشد تا كمك كند عملکرد افاراد در شغلشاان ماؤثر شاود.
برنامه آموزشی همانا سازمان بخشیدن به این تجربیات است به طریقی كاه نگارش هاا یاا مهاارتهااي
موردنیاز را متناسب كرده و بهبود بخشد .بنابراین ،آموزش كوششی است كاه توساط ساازمانهاا باراي
تغییر رفتار افراد از طریق فرایند یادگیري و به خاطر افزایش اثربخشی آنها صورت میگیرد.
آموزش كلیه مساعی و كوششهایی است كه در جهت ارتقاي سطح داناش و آگااهی ،مهاارتهااي
فنی ،حرفه اي و شغلی و همچنین ایجاد رفتار مطلوب در كاركنان یك سازمان باه عمال آیاد و آناان را
آماده انجام وظایف و مسئولیت هاي شغلی خود می كند .هادف از آماوزش كاركناان انتقاال معلوماات و
محفوظات نیست .هدف ،انبار كردن نتایج بهدست آمده در ذهن كارمندان نیست .زیرا این دستاوردها در
كتاب ها و كتابخانه ها موجود است .آموزشوپرورش صحیح آن است كه انسان را براي جستجوي ماداوم
راهحلهاي جدید مجهز كند [.]1
 -5رابطه بین خالقیت و کارآفرینی سازمانی
در رابطه با ضرورت مطالعه میتوان گفت همه سازمانها براي بقا نیازمند اندیشههااي ناو و نظارات
بدیع و تازهاند .افکار و نظرات جدید همچون روحای در كالباد ساازمان دمیاده مایشاوند و آنهاا را از
نیستی و فنا نجات میدهند .در عصر حاضر براي بقا ،پیشرفت و حتی حفظ وضع موجاود ،بایاد جریاان
نوجویی و نوآوري را در سازمان تداوم بخشاید تاا از ركاود و ناابودي آن( .جلاوگیري شاود كاارآفرینی
سازمانی نیز باعث فعال و پویا نگه داشتن كاركنان و تفکراتشاان ،حیااتی دوبااره بخشایدن باه سااختار
سلسله مراتبی سازمان میشود [.]16
 -6نتیجهگیری
مطالعه حاضر باهدف سنجش رابطه بین جو خالقانه و كارآفرینی سازمانی انجام گرفات هرچناد دو
متغیر خالقیت و كارآفرینی سازمانی كاركنان باالتر از متوسط قرار دارد اما نیازمند تأمل و برناماه ریازي
بیشتر و صحیحتر در این راستا است زیرا شرایط اجتماعی ،صنعتی ،اقتصادي و فرهنگی كشور بهگونهاي
است كه حل مشکالت و تنگناها ،الگوهاا و راه حال هااي جدیاد و متفااوتی را طلاب مای كناد .مساائل
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سازمانهاي كنونی كشور با توجه به تحوالت پویاي محیطی و افزایش پیچیدگیهاي روزافزون و رقابات
شدید ،با تدابیر و استراتژي هاي گذشته حل شدنی نیست ،بلکه براي تضامین تاداوم حیاات و بقایشاان
نیازمند یافتن راه حل ها و روشهاي جدیدي هستند كه به نوآوري ،ابداع ،خلق محصاوالت یاا خادمات،
فرآیندها و روش هاي جدید بستگی دارد .سازمان هاي كنونی باید بهقدر كافی منعطف باشند تاا بتوانناد
پاسخگوي تمام شرایط ممکن باشند .در پی كارآفرینی شدن سازمان ها ،خالقیات در كاركناان شااکوفا
می شود كه این باعث ایجاد اعتمادبه نفس و حس باارزش بودن در كاركناان مای گاردد .نیاروي انساانی
ماهر ،متخصص و كارآفرین بهعنوان یکی از مهمترین عوامل توسعه به شمار میرود و دانشگاهها و مراكز
آموزشی ،بهعنوان تأمینكننده و پرورشدهنده نیروي انسانی موردنیاز جامعه ،در صاورت برخاورداري از
برنامههاي مدون و مناسب میتوانند نقش خود را بهدرستی ایفا نمایند .سازمان و مادیران مایتوانناد از
دستاوردهاي كارآفرینان در جهت منافع ساازمان اساتفاده كنند .پس مدیران باه جااي محادود كاردن
كاركناان بایاد عرصاه را باراي شاکوفا كاردن اساتعدادهاي آن هاا مهیاا كنناد و از كاركناان خاالق و
كارآفرین حمایت هاي ماالی و معناوي شود تا به نتایج مطلوب سازمان دست یابند .به هماین دلیال در
سازمان هایی كه به اشتغال زایی میپردازند باید مادیران مادبر و توانااایی داشااته باشااد كااه تواناایى
خاالقایات و ناوآورى را در افاراد ایاجااد ،ترویج و تشویق كناد ،بااا بااازنگري روال گذشااته و تولیاد
افکار ،اندیشهها و كاال و خادمات جدیاد از طریاق تراوشها فکاري كاركنااان را سارلوحهي كاار خاود
قرار دهند و نوگرایی به عنوان یاك ارزش نهااادي جاازء باورهاااي مشاترک ساازمان شاود .همچناین
مدیران و كاركنان سازمانی بایاد تادابیري بیندیشاند كااه كاارآفرینی را در ساازمان گساترش دهناد.
یعنای بهجاي توجاه باه كمیات و برگازاري بهعنوان یك نتیجهگیري كلای میتوان گفات كااارآفرینی
ساازمانی و خالقیات پدیدههاي پیچیدهاي هستند كه تحت تأثیر عواماال مختلفاای قاارار مایگیرناد.
بناابراین نهادینه كردن آنها در سازمانها ،رویکاردي سیستماتیك ،واقاعگرایاناه و بلندمادت اساات و
رویکردهااي جزئای ،كوتاهمدت و مقطعی كارساز و مفید نخواهند بود.
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چکیده
این مقاله باهادف «ارائاه مادل مفهاومی كاارآفرینی دانشاگاهی» باه بررسای و بازشناسای مفهاوم
كارآفرینی دانشگاهی و شناسایی و استخراج ابعاد و مؤلفههاي كلیادي كاارآفرینی دانشاگاهی پرداختاه
است .روش تحقیق كیفی از نوع توصیفی-تحلیلی به روش گراندد تئاوري اسات .دادههااي موردنیااز از
طریق سند كاوي و تحلیل اسناد كتابخانهاي و مصاحبه باز جمعآوري گردید و با سنتز دادهها ،تركیبای
بهینه از ابعاد و مؤلفههاي كلیدي كارآفرینی دانشگاهی ،در قالب یك مدل مفهومی متناسب باا شارایط
اجتماعی ،فرهنگی و صنعتی حاكم بر فضاي آموزش عالی و دانشگاهی ارائاه گردیاد .مطاابق یافتاههاا،
كارآفرینی دانشگاهی شامل سه بعد است .در بعد اول ملزومات یا محرکهاا قارار دارناد كاه پایشنیااز
شروع كارآفرینی دانشگاهی را فراهم میكنند .بعد دوم توانمندسازها یا توسعهدهندهها هستند كه باراي
توسعه كارآفرینی دانشگاهی باید تقویت شوند ،بعد سوم متعلق به تأثیرات و نتایج است .این مادل درک
مطلوبی از عوامل و پیشنیازها و فعالیتهاي توسعهدهنده كاارآفرینی دانشاگاهی ارائاه كارده و عوامال
كلیدي موفقیات در چهاار مأموریات آماوزش عاالی (آماوزش ،پاژوهش ،كاارآفرینی ،تاأثیر) و مزایااي
درگیرشدن در كارآفرینی دانشگاهی را به مدیران و ذینفعان آموزش عالی پیشنهاد مینماید.
کلیدواژهها
نظام آموزش عالی ،كارآفرینی دانشگاهی ،مدل مفهومی كاارآفرینی دانشاگاهی ،تاأثیرات اجتمااعی
كارآفرینی دانشگاهی.
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 -1مقدمه
همزمان با گذار از جوامع سنتی به جوامع صنعتی و جوامع اطالعاتی ،چالش ناتوانی دانشگاهها در
پاسخگویی به تقاضاهاي اجتماعی ،مشکالت تأمین مالی تحقیقات و پروژههاي نوآورانه ،ظهور مراكز
علمی رقیب [ ]1ضرورت ثروت آفرینی در آموزش عالی [ ]2چالش خودكارآمدي جوانان و
فارغالتحصیالن دانشگاهی [ ]3مدیران و ذینفعان آموزش عالی را به ایجاد تغییرات زیربنایی در
جهتگیريها و اهداف ،استراتژيها ،مأموریتها ،روشها و فرایندها سوق داده است [ .]4سناریویی كه
در نظامهاي آموزش عالی پیشرو براي برونرفت از این چالشها طراحی و پیادهسازي شده است،
پارادایم كارآفرینی دانشگاهی 1است [ .]5این رویکرد ،در كشورهاي پیشرو ،بسیار موفقیتآمیز بوده
است و گزارشها حاكی از ایجاد اشتغال مؤثر ،كسب درآمدهاي كالن و ایجاد ثروت و ارزشافزوده
حاصل از تحقیقات و پروژههاي مشترک دانشی است .اقتصاد و درآمد  4تریلیون دالري دانشگاه  MITبا
درآمد دهمین كشور اقتصادي جهان یعنی ایتالیا برابري میكند و  8برابر اقتصاد ایران ثروت آفرینی
دارد .بااینحال تنوع و پیچیدگی موضوع كارآفرینی دانشگاهی [ ]6باعث پراكندگی دیدگاهها و
تکهتکهشدن تعاریف كارآفرینی دانشگاهی شده است [ ]7بهطوريكه بهوضوح و عینیت نمیتوان در
مورد مفاهیم و سازهها و ابعاد آن دیدگاه واحدي مشاهده كرد .به نظر میرسد این موضوع نیاز به
تحقیقات بیشتري دارد []8
ظهور پدیده كارآفرینی دانشگاهی به قرن هفدهم و مطالعات علمی و تجربی آن از اواخر قرن
نوزدهم در دانشگاههاي آمریکا شکل گرفت [ .]2در دهه  1950براي اولین بار در ژاپن آموزش و ترویج
فرهنگ كارآفرینی در سطح مؤسسات آموزشی و دانشگاهها توسعه یافت .در ایران نیز مطابق اسناد
توسعه و اسناد باالدستی آموزش عالی ،ضرورت توجه به تقاضاي جامعه ،ارتباط با صنعت ،آموزش
كارآفرینی و انجام تحقیقات كارآمد ،موردتوجه سیاستگذاران بوده است [ .]13باوجود افزایش عالقه به
توسعه فعالیتهاي كارآفرینی دانشگاهی ،عملکرد كارآفرینی و مؤلفههاي آن در دانشگاههاي ایران در
وضعیت بسیار ضعیفی گزارششده است [ ]6و با توجه به اینكه دانش و بینش كافی نسبت به ابعاد و
شاخصهاي كارآفرینی دانشگاهی وجود ندارد [ ]8استفاده از مدلهاي موفق كارآفرینی دانشگاهی
[ ]14و ارائه الگوهاي مفهومی ،خالقانه و سازگار یافته با رویکردي توصیفی همراه با شناسایی روابط
فیمابین میتواند نگرش ،بینش و بصیرت بیشتري ایجاد كرده و تفکر استراتژیك مدیران را توسعه داده
و منجر به توسعه راهبردهاي اثربخش شود [ .]15ازاینرو در این مقاله تالش شده است اجزا و عوامل
كارآفرین ی دانشگاهی بازشناسی و تبیین و الگوي مفهومی مناسب با دانشگاه ایرانی ارائه گردد .هدف
اصلی این پژوهش« ،ارائه مدل مفهومی كارآفرینی دانشگاهی» است .روش تحقیق از نوع كیفی به روش
_____________________________________________________________
1- Academic Entrepreneurship
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توصیفی-تحلیلی و با تحلیل اسناد كتابخانهاي ،ابتدا به بررسی پیشینه تحقیقات و مطالعه ادبیات
موجود و مرور و بازشناسی مفهوم كارآفرینی دانشگاهی و بررسی و تحلیل آخرینمدلهاي مطرح در 5
سال اخیر پرداخته شد و ویژگیها ،ابعاد و مؤلفههاي كلیدي كارآفرینی دانشگاهی استخراج گردید و
درنها یت متناسب با شرایط اجتماعی و فرهنگی و صنعتی حاكم بر فضاي آموزش عالی و پتانسیلهاي
دانشگاههاي ایران مدل مفهومی كارآفرینی دانشگاهی پیشنهادي ارائه گردید.
 -2مروری بر مبانی نظری و پیشینۀ تحقیق
تا چندي پیش رسالت اصلی دانشگاهها عبارت از آموزش و تحقیق ،بدون توجه به محیط اجتماعی
و صنعتی بود اما همزمان با تحوالت دهههاي اخیر و ظهور نیازهاي اقتصادي و توسعه دانشمحور و
اهمیت نقشهاي اجتماعی ،نقش و مأموریت دانشگاهها نیز تغییریافته و دانشگاههاي امروزي منبع
قدرت ملتها در تولید ،توزیع و انتقال دانش و تکنولوژي [ ]4بوده و به موتور یا پمپ دانش []9
تبدیلشدهاند و رسالت جدیدي براي آموزش عالی در توسعه اقتصادي و اجتماعی ترسیمشده است و به
اعتقاد اتزكوویتز مأموریت كارآفرینی به دانشگاهها تحمیلشده است [ .]10بهطور فزایندهاي انتظار
میرود كه دانشگاهها ،عالوه بر وظایف سنتی خود ،نقش مهمی در نوآوري منطقهاي و رشد اقتصادي
ایفا كنند ،در این تقسیمكار جدید ،دانشگاهها بهعنوان یك تأمینكننده كلیدي فناوريهاي جدید و
همچنین بهعنوان یك سیستمعامل شناخته میشوند [ .]11امروزه دانشگاهها وارد فاز سوم در تحول
نقش خود شدهاند و عالوه بر نقشهاي قبلی ،به انتقال دانش و فناوري ،تجاريسازي تحقیقات و تعامل
با صنعت و بازار كسبوكار ورود كردهاند [ .] 12پارادایم كارآفرینی دانشگاهی به علت نیاز آموزش عالی
به سرمایه گرایی و تأمین مالی پروژههاي پرهزینه و تحقیقات ،پاسخگویی به نیازهاي جامعه ،صنعت و
بازار و مشاركت در توسعه شکلگرفته است [.]13
در ادبیات موجود ،كارآفرینی دانشگاهی از دیدگاههاي مختلفی موردبررسی قرارگرفته است و هر
یك از صاحبنظران بر یك یا چند بعد خاص از آن تأكید داشتهاند .آنچه مسلم است این است كه
كارآفرینی دانشگاهی یك رویداد واحد نیست ،بلکه یك فرآیند مداوم و یك اصطالح كلیدي است كه به
تالشها و فعالیتهایی كه دانشگاهها و شركاي صنعتیشان با امید به تجاري كردن نتایج تحقیقات
اعضاي هیئتعلمی بر عهدهدارند ،اشاره میكند .پیشفرض اصلی كارآفرینی دانشگاهی این است كه
طیف گستردهاي از تحقیقات علمی كه در دانشگاهها انجام میشود ،كاربردي بوده و میتواند نتایج
تجاري داشته و براي دانشگاه ثروت و درامد تولید كند [ .]16كارآفرینی دانشگاهی باهدف انتقال دانش
از دانشگاه به محیط خارجی براي تولید ارزش اقتصادي و اجتماعی ،براي هر یك از بازیگران خارجی 1و
_____________________________________________________________
1- external actors
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اعضاي دانشگاه صورت میگیرد [ ]17،8و مشاركت دانشگاهها در توسعه اقتصادي را بهطور فزاینده
فراهم میآورد [ .]18كارآفرینی دانشگاهی كسبوكار آغازشده توسط دانشگاهها ازجمله اسپینآفهاي
دانشگاهی [ ،]19،20تالشهاي دانشگاهی در دو زمینه انتقال فناوري و توسعه ملی [ ]18و كلیه
فعالیتهاي كارآفرینی در راستاي مأموریت سوم دانشگاه كه به توسعه اقتصادي منطقه منجر شود [،]7
دستیابی و توسعه محیط نوآورانه و ایجاد جوّ عمومی كارآفرینی از طریق فعالیتهاي كارآفرینانه ،كلیه
فعالیتهاي تجاريسازي ،خارج از وظایف عادي آموزشی و پژوهشی [ ،]21تنظیم تمام فعالیتها و
عناصر دانشگاهی جهت نوآوري و رقابتی شدن اقتصاد و افزایش سرمایههاي اجتماعی كشور [،]22
تالشی براي افزایش منافع ،نفوذ و اعتبار فردي یا نهادي با توسعه و بازاریابی ایدههاي پژوهشی [،]21
ایجاد یك قرارداد اجتماعی و تعامل بین علم و صنعت از طریق ایجاد بنگاه توسط دانشگاه [ ،]2توسعه
نوآوري و خالقیت در نظام دانشگاهی ،تجاري كردن دانش و استفاده از نتایج پژوهشهاي دانشگاهی و
نواري در گسترش مرزهاي دانش [ ،]23برآیند تالقی دو جریان كارآفرینی سازمانی و نظام نوین
آموزش عالی و پژوهشی جدید [.]6
همکاريهاي دانشگاه و صنعت ،سرمایهگذاري در شركتهاي مبتنی بر دانشگاه ،حمایت از
شركتهاي در مرحله رشد مبتنی بر دانشگاه ،تأسیس شركتهاي نوپا و بهكارگیري همزمان اعضاي
هیئتعلمی در دانشگاهها و شركتها []24
كارآفرینی دانشگاهی بهعنوان ابزاري جهت توسعه انتقال دانش از دانشگاه به بازار بهطوريكه شامل
تمام مخاطبین و ذینفعان و تأمینكنندگان است .كارآفرینی دانشگاهی به «استفاده از ما
(دانشگاهیان)» اشاره دارد .تخصص حرفهاي براي افزایش درآمد شخصی و یا نهادي [.]17
پیشفرض اصلی در كارآفرینی دانشگاهی این است كه برخی از نتایج طیف گستردهاي از تحقیقات
علمی كه در دانشگاهها انجام میشود میتوانند حامل برنامههاي كاربردي بوده و قابلیت تجاريسازي
دارند بهطوريكه میتوانند براي این دانشگاهها درآمد تولید كنند .این گرایش كه در دانشگاهها بهعنوان
كاتالیزور فعالیتهاي كارآفرینی عمل میكند و عامل درآمدزایی و ارزشآفرینی است ،در قلب پدیده
كارآفرینی دانشگاهی قرار دارد [.]16

1

 -3ویژگیها ،ابعاد و مؤلفههای کارآفرینی دانشگاهی
گومز ( )2015شاخصهاي كارآفرینی دانشگاهی مشخصی را براي بهبود سیستمهاي عملکرد و
نظارت بر فعالیتهاي كارآفرینانه دانشگاهها شناسایی كرده است .او بر اساس روش پانل دلفی هفت
عامل كلیدي براي مانیتورینگ شناسایی كرد و ایندیکاتورها و شاخصهاي كارآفرینی دانشگاهی در
_____________________________________________________________
1- Spin off
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مورد هركدام از عوامل را معرفی كرده است .این معیارهاي كلیدي عبارتاند از :سیاستها و
استراتژيها ،سهم از فناوري ،منابع و ابتکارات ،سرمایه انسانی ،فعالیتهاي كسبوكار ،تأثیرات داخلی و
تأثیرات خارجی [.]25
لینك ( )2015عوامل و مؤلفههاي كارآفرینی را در  9عامل توصیف و هركدام را مفصل توصیف
كرده است .این عوامل عبارتاند از :فناوري ،علم باز ،پاسخگویی ،راهنمایی ،چالشها ،تجاريسازي
تحقیقات و پارکهاي علم و فناوري ،اختراعات و مالکیت معنوي و فکري ،انتقال ،فناوري انتقال [.]26
كابریتا ( )2016هرگونه فعالیت كارآفرینی دانشگاهی را وابسته به داراییهاي نامشهود دانشگاه یا
سرمایه فکري میداند .دانشگاهها باید سرمایههاي فکري افراد و شبکههاي خود را مطابق با چشمانداز و
مأموریت خود ایجاد ،تبدیل و انتقال دهند تا به خلق ارزش بیانجامد .لذا در این نگرش شناسایی
سرمایههاي فکري و اتخاذ استراتژيهاي خاص براي افزایش سرمایه فکري به خلق ارزش و كارآفرینی
دانشگاهی كمك خواهد كرد []4
اردوش )2013( 1به بررسی انگیزههاي دانشگاهیان بهعنوان بازیگران برجسته توسعه و
ایجادكنندگان مزیت رقابتی كه نقش كلیدي در انتقال تکنولوژي دارند به این نتیجه رسید كه هدف
صریح اعضاي هیئتعلمی ،ارتقا در سلسلهمراتب نیست ،چون آنها در اوج توسعه حرفهاي خود هستند،
بلکه گسترش دانش از طریق تحقیقات اساسی ،گسترش ایده خود به یك محصول و توسعه جامعه
علمی از طریق ایجاد درآمد اضافی براي محققین و تضمین فرصتهاي شغلی براي دانشجویان دكترا
براي جلوگیري از فرار مغزها ،شایعترین انگیزههاي آنهاست [.]27
كِتیکیدیس و همکاران ( )2012مؤلفههاي آموزشهاي كارآفرینی شامل ساختار اثربخش مدیریت و
عملیات ،ارائة آموزشهاي توزیعشده ،روح نوآورانه و بینالمللی سازي را معرفی كردند .همچنین ساختار
سازمانی و فرهنگ كارآفرینی را بهعنوان تسهیلكنندۀ تحول راهبردي كارآفرینی در آموزش عالی
شناسایی نمودند [.]6
یافتههاي تحقیق یوسف و همکاران ( )2012نشان داد كه كارآفرینی دانشگاهی تأثیر مثبتی بر
تجاريسازي تحقیقات و انتقال فناوري دانشگاهها داشته است .همچنین شركتهاي تجاري دانشگاهی
یکی از شکافهاي گمشده در انجام فرآیند كامل تحقیق و توسعه تا تجاريسازي بوده است .این مطالعه
شواهدي در مورداستفاده از چارچوب كارآفرینی و چارچوب سازمانی كارآفرینی دانشگاهی براي
سنجش تأثیر محیط داخلی در تحریك سطح كارآفرینی دانشگاهی ارائه كرد .نتایج نشان داد كه
سیستمهاي كنترل ،فرهنگسازمانی ،منابع انسانی ،سیستم مدیریتی و رفتار رهبري كارآفرینی،
پیشگوییهاي كلیدي كارآفرینی دانشگاهی هستند [.]28
_____________________________________________________________
1- Erdős
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یوسف و جیان ( )2011تأثیر سبكها و استراتژيهاي رهبري در ایجاد یك ذهنیت كارآفرینی در
تالش براي ارتقاء كارآفرینی دانشگاهی و ایجاد ارزش اقتصادي از طریق اعمالنفوذ ،تغییر ،ایجاد،
نوسازي یا نوآوري سازمانی در داخل و خارج دانشگاه كه منجر كارآفرینی دانشگاهی را تبیین نمودند
[.]29
1
هافمن ( )2008بامطالعه معیارهاي آموزش كارآفرینی در  27دانشگاه ،پنج بعد آموزش كارآفرینی
شامل چشمانداز آموزش ،تنظیمات آموزش ،ویژگیهاي سازمانی ،فعالیتهاي تبلیغاتی و ارزیابی را
تبیین نمود [.]30
رترمال ( )2007ادعا كرده ادبیات كارآفرینی دانشگاهی تکهتکه شده و الزم است دانش كارآفرینی
دانشگاهی براي تعیین مسیر تحقیقات آینده و هدایت سیاستگذاران آماده شود .با این هدف ،او یك
تحلیل جامع و دقیق از جریان تحقیقات كارآفرینی دانشگاه شامل  173مقاله معتبر در چهار حوزه
عمده شامل دانشگاههاي تحقیقاتی ،بهرهوري دفاتر انتقال تکنولوژي ،ایجاد شركت جدید ،زمینههاي
محیطی ،ازجمله شبکههاي نوآوري را تحلیل كرد و چارچوبی براي توصیف فرآیند پویاي كارآفرینی
دانشگاه برمبناي سنتز ادبیات ارائه نمود [.]7
گیب و هانن ( )2004الگوهاي معمول در كارآفرینی را براي دستیابی به اهداف دانشگاه كارآفرین،
مناسب ندانستهاند و در پژوهش خود بر عواملی چون :توسعة آموزشهاي كارآفرینی ،توسعة دفاتر
كارآفرینی و انتقال فنّاوري ،حمایت از فرایندهاي نوآوري ،آموزش مستمر ،تقویت تحقیق و توسعة
دانشگاهی ،حمایت از مالکیت فکري ،درگیر كردن اساتید دانشگاه ،توسعة تیمهاي كارآفرین ،تعامل
اجتماعی دانشجویان و اساتید و تعامل همهجانبه صنعت و دانشگاه تأكید كردهاند [.]6
 -4مدلهای کارآفرینی دانشگاهی
با بررسی و مطالعه مدلهاي مختلف و مقایسه آنها میتوان درک بهتري از كارآفرینی دانشگاهی به
دست آورد و ابعاد ،مؤلفهها و متغیرهاي مداخلهگر آن را شناسایی و استخراج كرد .مدلهاي كارآفرینی
دانشگاهی درواقع اَشکال و تنوع فعالیتهاي كارآفرینی دانشگاهی را به ما نشان میدهند و گزینههاي
بسیار متنوعی در اختیار ما قرار میدهند و ما را به ارائه الگوي مناسبتر رهنمون میكنند .در ادامه
مدلهایی كه جدیدتر و باهدف پژوهش سازگارتر بودهاند ،ارائهشده است.

_____________________________________________________________
1 Hoffmann, Anders
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 -1-4مدل بلوغ کارآفرینی دانشگاهی مارکوئرکیاگا

فرایندها

منابع

محتوا

فعالیتهاي كارآفرینی دانشگاهی اغلب دانشگاهها ،بر یك استراتژي دقیق و هدفمند كه متناسب با
نیازها و شرایط محلی باشد ،متمركز نیست ازاینرو مؤسسات آموزش عالی نیازمند یك چارچوب جامع
و كافی هستند كه ابعاد مختلف كارآفرینی دانشگاهی را در برگیرد .بدین منظور ماركوئركیاگا براي
تشخیص سطح كارآفرینی دانشگاهی و الگوي راهنماي فعالیتهاي كارآفرینی دانشگاهی ،مدل بلوغ
كارآفرینی دانشگاهی را طراحی و پیشنهاد داده است .این مدل از سیزده عامل تشکیلشده كه در سه
بعد دستهبنديشدهاند .مطابق این مدل كارآفرینی دانشگاهی از سه حوزه عوامل محتوایی ،منابع،
فرآیندهاي دانشگاه تشکیلشده است.



زمینه هاي سازمانی
زمینه هاي صنعتی





سرمایه براي كارآفرینان
توسعه كاركنان در زمینه كارافرینی
حضور صنعت در توسعه برنامه درسی

نتایج
کارافرینی
دانشگاهی

مأموریت و استراتژي ،پشتیبانی مدیریت ،طراحی سازمانی ،سیاست ها و
قوانین ،آموزش كارآفرینی ،بین المللی شدن ،حمایت دانشگاه از فرایند
تجاريسازي ،روش شناسی تدریس فعال

مدل بلوغ کارآفرینی دانشگاهی []11

 -2-4مدل کارآفرینی دانشگاهی سیکاندو و الیا
یکی از مدلهاي كارآمد كارآفرینی دانشگاهی ،دیدگاه فرایندي است كه بر اساس عملکرد و
فعالیتهاي مأموریت سوم دانشگاهها پیشنهاد و توسعه دادهشده است ،این چارچوب چندبعدي باعث
افزایش شفافیت در عملکرد كارآفرینی دانشگاهی شده است.
در این مدل وروديها (شامل نیروي انسانی ،پروژهها ،آزمایشها ،تحقیقات ،مسائل و ایدهها) با عبور
از پنج مرحله و با پشتیبانی نوآوري و تجاريسازي تبدیل به خروجیها میشوند .مزیت این مدل تمركز
ویژهبر روندها و فعالیتها و اطالعرسانی از نتایج و دستاوردها است .این مدل نمایانگر سهم برجسته
دانشگاهها در انجام مأموریت سهگانه تدریس ،تحقیق و نوآوري در توسعه اقتصادي است و امکان تحلیل
و مقایسه براي ذینفعان را فراهم میكند و به جامعه ،اجازه میدهد تا نقش محوري دانشگاه را در
توسعه اجتماعی و اقتصادي منطقه ازنظر تولید مشاغل و ایجاد شركت درک كند [.]8
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-2تشخیص
فرصت و درک
پیچیدگی مفهوم
نوآورانه

راهکارها و
راهحلها،
مصنوعات،
طرحهاي اولیه،
شركتهاي
خروجی
زایشی ،مهندسی
كارآفرینانه،
پروژههاي
تحقیقاتی،
برنامههاي
 -3گام هاي سریع
كاربردي راهنما،
توسعه فناوري
استارتاپها

 -1طراحی و اجراي
تحقیقات اساسی،
اختراعات هدفمند،
ابتکارات حیاتی
كارآفرینانه
ورودي

چرخه
کارآفرینی
دانشگاهی

-4تولید و توسعه
خدمات و
تجاريسازي

 -5دستاوردها
و منافع

مسائل
پژوهشی،
افراد
بااستعداد،
مفاهیم
اختراعی،
مسائل و
چالش ها،
آزمایشگاههاي
فناوري ،ایده
هاي نوآورانه

مدل کارآفرینی دانشگاهی سیکاندو و الیا

 -3-4مدل مانیتورینگ کارآفرینی دانشگاهی گومز
دولتها و دانشگاهها و بخش صنعت به فعالیتهاي كارآفرینی دانشگاهی ،عالقه دارند و آثار و نتایج
مطلوب آن را درک میكنند ولی ابزار خاصی براي نظارت و پایش كارآفرینی دانشگاهی و ارزیابی
كارایی آن ندارند .بر این اساس ،گومز و همکارانش ( )2013به ارائه و مدلسازي یك سیستم سنجش
عملکرد كارآفرینی دانشگاهی باهدف تنظیم سیاستها ،نظارت بر روندها و تجزیهوتحلیل نتایج
پرداختند .این مدل بر اساس دو رویکرد مبتنی بر منابع و رویکرد تأثیرات اجتماعی پیریزي شده است.
تاثیرات داخلی
سهم در تکنولوژی
فعالیت راهاندازی
کسبوکار یا استارتاپ
ها

سیاستها و
استراتژیها

منابع و ابتکارات

سرمایه انسانی
تاثیرات خارجی

چارچوب پیشنهادی مانیتورینگ کارآفرینی دانشگاهی []25
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چارچوب كارآفرینی دانشگاهی گومز از هفت بعد تشکیلشده است كه امکان نظارت بر كارآفرینی
دانشگاهی را فراهم میكند .چهار بعد ورودي كه به منابع و تواناییهاي داخلی مربوط میشوند
(سیاستها و استراتژيها ،سهام تکنولوژي ،منابع و ابتکارات ،سرمایه انسانی) .چهار ورودي اولیه مبتنی
بر منابع و سه بعد خروجی مربوط به فعالیت راهاندازي كسبوكار و ایجاد ثروت و درآمد داخلی و
خارجی است و بر اساس رویکرد ارزیابی آثار و نتایج و تأثیرات كارآفرینی دانشگاهی (اقتصادي و
غیراقتصادي) در نظر گرفتهشده است [.]25
 -4-4مدل کارآفرینی دانشگاهی اردوش
اردوش )2013( 1بامطالعه كیفی محیط خارجی و بررسی انگیزههاي آكادمیك كارآفرینان
دانشگاهی ،زمینهاي براي ایجاد یك چارچوب براي بررسی سطح كارآفرینی دانشگاهی و عوامل مؤثر بر
تحقق آن ارائه داد كه شامل عناصر زیر است.
مدل تحقق کارآفرینی دانشگاهی
ابعاد

مؤلفهها
ویژگیهاي شخصیتی
سرمایه اجتماعی

سطح فردی

شاخصها
سرآمدي علمی (نشر و استناد)
ارشدیت
شبکههاي علمی ،شبکههاي صنعتی/تجاري ،الگوي وظایف ،تحرک
آموزش كسبوكار رسمی

فعالیتهاي كارآفرینانه

تجربه اختراع قبلی
همکاري صنعتی قبلی

نگرش به تضاد با دیدباز

سیاستهاي محرمانگی
تأخیر انتشار
مسائل مربوط به سیاست ،هنجارهاي اداريTTO ،

پارکهاي علمی  /تحقیقاتی ،انکوباتورها

سطح دانشگاهی

محیط خارجی محیط ملی و منطقهاي
تأمین مالی بودجه اولیه شروع
محیط بیرونی

دسترسی به سرمایه

خیریهها
ریسك سرمایه
كمكهاي دولتی

_____________________________________________________________
1 Katalin Erdős
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 -5-4الگوی کارآفرینی دانشگاهی گیب
آالن گیب 1باهدف شناساندن استراتژيهاي كارآفرینی دانشگاهی و ایجاد فهم و بینشی نسبت به
فعالیتهاي كارآفرینی دانشگاهی در مؤسسات آموزش عالی براي مدیرانی كه قادر به شناسایی و درک
ارتباط بین انتخاب استراتژيها و فعالیتهاي كارآفرینی دانشگاهی نیستند ،چهارچوب مفهومی از
فرایند توسعه كارآفرینی دانشگاهی با رویکرد استراتژیك ارائه نموده و استدالل كرده كه این مدل
میتواند منجر به توسعه یك جهتگیري استراتژیك قوي كارآفرینی شده و راهنماي عملی مدیران براي
دستیابی به اهداف باشد.
در این مدل عوامل استراتژیکی كارآفرینی دانشگاهی شامل مأموریت ،حکمرانی و استراتژي ،انتقال
و پشتیبانی دانش ،بینالمللی شدن ،آموزش كارآفرینی و مشاركت ذینفعان است .خروجی و نتایج
توسعه كارآفرینی دانشگاهی با رویکرد استراتژیك ،بهصورت نوآوري عالی ،تعالی تحقیقاتی ،اهمیت
تحقیق ،رقابتپذیري ،جریان درآمد متنوع ،مشاغل دانشجویی ،تدریس كیفیت ،سازمان یادگیرنده
تبیین شده است [.]31
 -5چارچوب نظری و مدل مفهومی
با مرور پیشینه و ادبیات نظري كارآفرینی دانشگاهی و بررسی الگوها ،نظریهها و مدلها ،ابعاد و
مؤلفههاي كارآفرینی دانشگا هی استخراج و براي تدوین یك مدل بومی و الگوي ایرانی كارآفرینی
دانشگاهی قابل استناد قرار گرفتند كه در جدول زیر خالصهاي از این سوابق و استنادات ارائهشده است.

_____________________________________________________________
1- Allan Gibb

بخش ششم  -میان رشتگی ،توسعه علمی و كارآفرینی 399 
ماموریت و استراتژی
مأموریت و استراتژي ،حکومت ،طراحی
سازمان ،سازمان دانشی ،اندازه گیري
تعالی و ارزش عمومی ،اهرم مالی دولت

مشارکت ذینفعان
همکاريهاي منطقهاي
همکاران تجاري
مشاركت كارآفرینان
انگیزه فارغ التحصیالن
مشاركت اجتماعی

نوآوري عالی ،تعالی
تحقیقات ،اهمیت تحقیق،
رقابت پذیري ،جریان
درآمد متنوع ،مشاغل
دانشجویی ،كیفیت
تدریس ،سازمان
یادگیرنده

آموزش کارآفرینی
كشف پتانسیلها
پیوند با اهداف دانشگاه
سازماندهی و تالش محلی
آموزش و توسعه كاركنان
ابتکارات متقابل پردیس
حمایت از برنامههاي دانشجویی

انتقال ،پشتیبانی
انتقال دانش
سیاست مالکیت معنوي،
شركتهاي زایشی ،مراكز
رشد
مشاركت پارک علم و
فناوري ،وام و سرمایه
گذاري ،كارآفرینی علمی

بین المللی شدن
به اشتراک گذاري فرهنگ
تحرک كاركنان و دانشجویان
مشاركت و ایجاد شبکه
توسعه پردیسهاي خارجی
سازماندهی براي ایجاد تعهدات

مدل توسعه کارآفرینی دانشگاهی با رویکرد استراتژیک

 -6نتیجهگیری و پیشنهاد مدل مفهومی
بر اساس ادبیات نظري و پیشینه تحقیقات مرتبط كه در  5سال اخیر چاپ و منتشرشده است ،پس
از استخراج عوامل و ابعاد كلیدي كارآفرینی دانشگاهی ،مدل مفهومی كارآفرینی دانشگاهی به شکل زیر
پیشنهاد میشود.
مدل پیشنهادي فوق با عنوان چارچوب مفهومی كارآفرینی دانشگاهی با در نظر گرفتن چهار
مأموریت دانشگاهها (مأموریت آموزشی ،پژوهشی ،كارآفرینی ،نوآوري و تأثیر) ،در سه سطح تنظیم و
تدوینشده است .در سطح اول ،ملزومات و محرکها قرار دارند .این ملزومات ،پیشنیازها را فراهم
میكنند و براي استارت كارآفرینی دانشگاهی ضروري هستند .در سطح دوم عامل توانمندسازها و
توسعهدهندهها قرار دارند .این عوامل براي رشد و توسعه و بلوغ كارآفرینی دانشگاهی بعد از تولد آن
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باید توسعه داده شوند .در سطح سوم تأثیرات و نتایج قابل حصول هستند .در این مرحله عالوه بر
دستاوردهاي مورد انتظار ،تأثیرات غیرقابلپیشبینی كارآفرینی دانشگاهی نیز قابلتوجه هستند.
چارچوب نظری و پیشینه ابعاد و مؤلفهها
شاخصهای ارزیابی کارآفرینی دانشگاهی

منبع

 .1زمینههاي سازمانی
 .2زمینههاي صنعتی

قانونگذاري ،تأمین مالی ،زیرساخت ،تأمین مالی ،سطح فنآوري،
بخشهاي پیشرو ،بودجه تحقیق و توسعه

ماركوئركیا
گا ()2017

ابعاد

منابع

 .1سرمایه كارآفرینان
 .2توسعه كارآفرینانه كاركنان
 .3نقش صنعت در توسعه
برنامه درسی

بودجه براي آموزش و تحقیقات كارآفرینانه ،بودجه براي برنامههاي
كارآفرینانه ،تأمین مالی و سرمایهگذاري ،انتقال تکنولوژیکی ،ایجاد
شركتهاي زایشی ،آموزش كارآفرینانه ،مشاركت در هیئتمدیره،
مشاركت در توسعه و تحول ،استادان مهمان

ماركوئركیا
گا ()2017

روندها
و
فعالیتها

 .1مأموریت و استراتژي
 .2پشتیبانی مدیریت
 .3طراحی سازمانی
 .4سیاستها
 .5كارآفرینی
 .6تحصیالت
 .7پشتیبانی فرآیند كارآفرینی
 .8روشهاي آموزشی فعال
 .9بینالمللی شدن

مأموریت ،اهداف ،استراتژي مربوط به انتقال فناوري ،استراتژي مرتبط
با همکاري دانشگاهی كسبوكار ،استراتژي كارآفرینانه ،نتایج نظارت،
پشتیبانی از كارآفرینی ،درآمد حاصل از كارآفرینی ،همیشه در دستور
كار بودن ،ارتباط بین آموزش و پژوهش ،عدم تمركز در تصمیمگیري،
ساختار رو به پایین ،درآمد ،سیاستهاي مربوط به انتقال فناوري،
سیاستهاي مرتبط به همکاري تجاري دانشگاهی ،سیاستگذاري
شركتهاي زایشی ،برنامه درسی كارآفرینانه ،برنامه براي كارآفرینان،
پژوهش ،آگاهی در مورد كارآفرینی ،شناسایی فرصتها ،توسعه طرح
كسبوكار ،ایجاد شركتهاي زایشی ،توسعه مواد آموزشی ،یادگرفتن از
طریق انجام دادن ،مشاركت كارآفرینان ،اسناد به اشتراک گذاشتهشده،
پژوهش ،درآمد

ماركوئركیا
گا ()2017

تواناییها
و منابع

 .1سیاستها و استراتژيها
 .2سهم در تکنولوژي
 .3منابع و ابتکارات
 .4سرمایهي انسانی

 .1سیاستهاي تشویقكننده یا بازدارنده انتقال تکنولوژي و
سهامداران ،نحوه اجراي استراتژيها و پشتیبانی
 .2ارزیابی و پایش نمونه كارها و فرصتهاي كسبوكار و نظارت بر
ویژگیهاي نمونهها و تولیدات فناورانه
 .3منابع سازمانی و استفاده بهینه از آن در حمایت از استارتاپها ،تعداد
كارمندان باتجربه ،منابع اقتصادي براي توسعه طرحهاي حمایتی
(آموزش ،مشاوره و غیره)
 .4كارآفرینان بالقوه ،استعدادها ،سرمایههاي فکري و ارتباطی

گومزگراس
()2013

آثار
و
نتایج
و
تأثیرات

 .1فعالیت راهاندازي
 .2تأثیرات داخلی
 .3تأثیرات خارجی

 .1شاخصهاي نظارت بر عملکرد فعالیتهاي ابتکاري دانشگاه ازلحاظ
سازمانهاي جدید ایجادشده ،مشاركت و ویژگیهاي استارتاپها،
شاخصهاي اندازهگیري كارایی منابع و میزان حمایت از استارتاپها
 .2شاخصهاي اندازهگیري و نظارت بر تأثیرات داخلی در شرایط
اقتصادي-مالی و ایجاد شغل براي جامعه دانشگاهی
 .3شاخص اعتماد و اطمینان اجتماعی به دانشگاه ،تأثیر فعالیتهاي
دانشگاه در جامعه ،مشاركت در توسعه اقتصادي و اجتماعی،
شاخصهاي كمك به تولید ناخالص داخلی ،شاخص اشتغال

گومزگراس
()2013

شرایط
و زمینهها

مؤلفهها
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سطح
فردي

ویژگیهاي شخصیتی و
حرفهاي ،سرمایه اجتماعی،
فعالیتها و آموزش كارآفرینانه،
نگرش به تضاد بادید باز

سرآمدي علمی (نشر و استناد) ،ارشدیت ،شبکههاي علمی ،شبکههاي
صنعتی  /تجاري ،الگوي وظایف ،تحرک ،آموزش كسبوكار رسمی،
تجربه اختراع قبلی ،همکاري صنعتی قبلی ،سیاستهاي محرمانگی،
تأخیر انتشار

اردوش
()2013

سطح
دانشگاهی

سیاستها ،فرهنگ و هنجارها،
فعالیتها ،زیرساختهاي فنی

خطمشیها و سیاستها ،هنجارهاي اداري
مراكز انتقال تکنولوژي  ،TTOپارکهاي علمی تحقیقاتی ،مراكز رشد و
انکوباتورها ،قلمرو ملی و منطقهاي

اردوش
()2013

دسترسی به سرمایه

تأمین مالی بودجه اولیه شروع پروژهها
كمكهاي خیرین
وجود سرمایه ریسكپذیر
كمكهاي دولتی

اردوش
()2013

مأموریت ،حکمرانی و استراتژي

مأموریت و استراتژي
حکومت
طراحی سازمان
سازمان دانشی
اندازهگیري تعالی و ارزش عمومی
اهرم مالی دولت

گیب
()2013

انتقال دانش ،تبادل و پشتیبانی

انتقال دانش ،سیاستهاي مالکیت معنوي ،شركتهاي زایشی ،مراكز
رشد ،مشاركت پارک علم و فناوري ،وام و سرمایهگذاري ،كارآفرینی
علمی

گیب
()2013

مشاركت ذینفعان

همکاريهاي منطقهاي و محلی ،همکاران تجاري ،مشاركت كارآفرینان،
انگیزه فارغالتحصیالن ،مشاركت اجتماعی

گیب
()2013

بینالمللی شدن

به اشتراکگذاري فرهنگ ،تحرک كاركنان و دانشجویان ،مشاركت و
ایجاد شبکه ،توسعه پردیسهاي خارجی ،سازماندهی براي ایجاد
تعهدات

گیب
()2013

آموزش كارآفرینی

كشف پتانسیلها ،پیوند با اهداف دانشگاه ،سازماندهی و تالش محلی،
آموزش و توسعه كاركنان ،ابتکارات ،حمایت از برنامههاي دانشجویی

گیب
()2013

عمومی؛ شركتهاي زایشی؛ مجوز دهی؛ حق امتیاز؛ قراردادها /
تحقیقات  /مشاوره؛ دسترسیها /آموزشها  /تحرکها؛ شركتهاي
زایشی

گریمالدي
()2011

محیط
بیرونی

ابعاد
سنجش
كارآفرینی
دانشگاهی

ابعاد
كارآفرینی
دانشگاهی

سطح فردي ،دانشگاهی،
اجتماعی
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ملزومات و محرکها

توانمندسازها ،توسعه دهنده ها

ماموریت و استراتژیها

محرکهای درونی

ساختار کارآفرینانه

نهادسازی
رضایت مندی

برنامهها و فعالیتهای کارآفرینی
پیاده سازی اشکال مختلف کارآفرینی
دانشگاهی

شتاب دهندهها و تسهیلکنندهها

فناوری اطالعات
استارتآپ

تاثیرات درونی

فرهنگ کارآفرینی دانشگاهی

آثار و نتایج

مدیریت ،رهبری ،حمایت

تامین منابع مالی
درامدزایی
افزایش نوآوری
انسجام و دلبستگی

توسعه کارکنان

ترویج و توسعه کیفی آموزش

سرمایه انسانی/ایده ،ابتکار و اختراع

بین المللی شدن
منابع /تامین مالی

تولید و توسعه علم

کارآموزی

زیرساختها
سیاست های کالن و اسناد باالدستی

محرکهای بیرونی

قوانین حفظ حقوق معنوی

تامین کنندگان ،متحدان ،مشارکتکنندگان

تقویت روابط
تحقیقات کاربردی
انگیزش و پاداش

بازیگران /ذینفعان

تاثیرات بیرونی

شبکهسازی

ارزش آفرینی
توسعه ملی و منطقهای

ثروتآفرینی
اعتماد و اطمینان
اجتماعی
رشد تولید ناخالص ملی

کیفیت بخشی

محیط بیرونی  /جهانی شدن

تغییر

(در قوانین/استراتژیها/

رویکردها/نگرشها/فرایندها)

مدل مفهومی کارآفرینی دانشگاهی (پیشنهادی محقق)

این مدل به تصمیمگیرندگان ،رهبران آموزش عالی و مدیران دانشگاهها كمك میكند تا عوامل و
پیشنیازها ،بازیگران و عوامل و زیرساختها را درک كنند ،فعالیتهاي توانمندساز و توسعهدهنده
كارآفرینی دانشگاهی را شناسایی كنند و از تأثیرات درونی و بیرونی آگاهی بیشتري كسب نمایند.
در این مدل عوامل كلیدي موفقیت مرتبط با هر سطح از كارآفرینی دانشگاهی مشخصشده است و
مزایاي درگیر شدن در كارآفرینی دانشگاهی براي دانشگاهیان و جامعه نشان دادهشده است.
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چکیده
عصر حاضر ،عصر تغییر و تحول سریع دانش است .هر پنج سال و نیم حجم دانش دو برابر میشاود،
درحالی كه عمر متوسط آن كمتر از چهار سال است .در چنین شرایطی دانش باهعناوان یاك دارایای و
منبع ارزشمند استراتژیك مطرح میشود كه نیازمند مدیریت است .با توجه به شرایط فاوق اگار رقابات
شدید موجود در بازارهاي جهان را نیز اضافه نمایید ،اهمیت دانش بهعنوان یك مزیت رقابتی در اقتصاد
دانشمحور كنونی دوچندان میشود .ازاینروست كه نقش و جایگاه كارآفرینان بهطور فزایندهاي اهمیت
پیدا میكند .بهبیان دیگر ارتباط مستقیمی بین پیشرفت فناوري و توسعه كاارآفرینی وجاود دارد و ایان
امر از طریق مطالعات میانرشتهاي میسر میگردد .فعالیتها و رشتههااي میاانرشاتهاي باراي تبیاین
سطح وسیع و متنوعی از فعالیتهاي علمی ،پژوهشی و آموزشی به كار میرود و از طریق این فعالیاتهاا
است كه كارآفرینی توسعه مییابد؛ بنابراین الزم است چاالشهاا و مشاکالتی كاه در سار راه مطالعاات
میانرشتهاي در دانشگاهها وجود دارد شناساییشده تا زمینه براي توسعه كاارآفرینی داناشآموختگاان
مساعد گردد.
کلیدواژهها
مطالعات میانرشتهاي ،كارآفرینی ،توسعه.
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 -1مقدمه
دانشگاه ،بهعنوان یك اكوسیستم كارآفرینی ،براي مزیت اجتماعی به وجود میآید .ایان اكوسیساتم
با مرزهاي باز می تواند با بازیگران خارجی زیادي تعامل داشته باشد .كارآفرینی در دانشگاه سبب انتقاال
نتایج تحقیقات دانشگاهی به جامعه از طریق فعالیتهاي تجاريسازي میشود] [1و كارآفرین باهعناوان
سنبل و نماد تالش و موفقیت در امور تجاري باوده و كارآفریناان پیشاگامان موفقیاتهااي تجااري در
جامعه محسوب میشوند .توانایی آنها در بهرهگیري از فرصتهاا ،نیاروي آنهاا در ناوآوري و ظرفیات
آنها در قبال موفقیات باهعناوان معیارهاایی هساتند كاه كاارآفرین ناوین باهوسایله آنهاا سانجیده
میشود] .[2مطالعات اخیار نشاان مایدهاد كاارآفرینی دربرگیرناده ارزشهااي اقتصاادي ،محیطای و
اجتماعی است ].[3
اگرچه گیب )2002( 1معتقد هستند كارآفرینی باید فراتر از مباحاث اقتصاادي باشاد و مبتنای بار
مفهوم وسیعتر میانرشتهاي با نگرش گروهی جامعه باشد]. [4
كارآفرینی بهعنوان یك بینش ،فرهنگ و رویکرد ناوین ساازمانی ازجملاه مهامتارین دساتاوردهاي
میانرشته اي علوم اقتصادي ،اجتماعی ،مدیریتی ،روانشناسی در چند دهه گذشته است كاه از ابتادا در
سازمانهاي تولیدي و صنعتی و سپس در ساایر ساازمانهااي اجتمااعی و خادماتی موردتوجاه جادي
دولتمردان و سیاستگذاران كلیه كشورها قرارگرفتاه اسات]  [5؛ اماا بسایاري از ساازمانهاا در ایجااد
محیطی براي كارآفرینی ناتوان هستند .كارآفرینان مجبور هستند تا موفقیت را در میان افارادي بیابناد
كه حاضر نیستند به آنها كمك كنند یا واقعاً نمایخواهناد موفقیات آنهاا را شااهد باشاند؛ بناابراین
كارآفرینان این سازمانها افرادي هستند كه اغلب در فعالیتهااي كاارآفرینی ساازمانی بادون حمایات
سازمانشان درگیر هستند ] . [6سازمانهایی كه به كاارآفرینی بهاا نمایدهناد ،نمایتوانناد خاود را باا
تغییرات محیطی همسو كنند و در حل مشکالت عدیدهاي كه پیش رودارند ،عااجز هساتند] ، [7و ایان
امر اهمیت و ضرورت توجه به مطالعات میانرشتهاي را دوچندان كرده است.
محققان بر این اعتقادند حل مشکالت پیچیده ،مشاركت چندین رشته علمی را میطلبد .افرادي كه
با این چالشها برخورد میكنند نمی توانند بر یك مسایر خااص تکیاه كنناد .محققاان آیناده بایاد باه
مهارتها ،اطالعات و روششناسیهاي خاصی مجهز شوند ] . [8بر اساس آیندهپژوهیهاي آموزش عالی،
پیشبینی میشود در راستاي سازگاري دانشگاه با محیط علمی و اجتماعی ،این روند با سرعت بیشاتري
تداوم یابد ] . [9جهتگیري میانرشتهاي در مطالعات علمی در آینده نه یك انتخااب كاه یاك اجباار و
الزام خواهد بود؛ یعنی پر كردن شکافها و حفرههاي نوپدید معرفتی بشار یاا پاساخگویی باه نیازهااي
_____________________________________________________________
1- Allan Gibb
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مزمن یا نوظهور جوامع انسانی به شکل كارآمدتر و رضاایتبخاشتار ،راه چاارهاي باراي دانشامندان و
پژوهندگان باقی نمیگذارد ]. [10
از آنجائی كه مطالعات میانرشتهاي براي خلق دانش جدیاد و رفاع مشاکالت هار جامعاه ضاروري
است ،این مقاله تالش دارد با شناسایی چالشهاي مطالعات میانرشتهاي ،1مسیر توساعه كاارآفرینی را
در دانشگاهها و مراكز آموزشی هموار سازد.
 -2مطالعات میانرشتهای و چالشهای آن
مطالعات میانرشته اي در هر مطالعه یا گروه مطالعاتی بر عهده محققاان دو یاا چناد رشاته علمای
متفاوت است ] . [11به اعتقاد كلین )1990( 2مطالعات میانرشتهاي به معناي حل مشکالت و جواب به
سؤاالتی است كه از یك روش یا رویکرد نمیتاوان باه آن رساید] . [12دانشاکده ملای علاوم (،)2005
مطالعات میانرشتهاي را بهعنوان یکی از مولدترین و الهامبخشترین مطالعات انسانی تعریف مایكناد-
به این معنا كه چارچوبی براي مباحثه و ارتباطات فراهم میسازد كه منجر باه داناش جدیاد مایشاود
].[13
رویکرد میانرشتهاي با رویکرد چندرشاتهاي (آماوزش موضاوعات بیشاتر از یاكرشاته باهماوازات
رشتههاي دیگر) و رویکرد بینرشتهاي (جایی كه یكرشته با موضوع دیگري پیوند میخاورد) ،متفااوت
است .رویکرد میانرشته اي فراتر از این دو رویکرد است به این صورت كه به دانشجویان اجازه میدهد تا
چشماندازهاي متفاوت را ببینند ،كار گروهی انجام دهند و رشتهها را براي هدف نهاایی تركیاب كنناد.
بسیاري از محققان میانرشتهاي بحث میكنند كه تکنیك "آموزش تیمی"میانرشتهاي بهتارین شایوه
براي پیشرفت دانشجویان است].[14
اگرچه مطالعات میانرشتهاي باب تازهاي براي ارتقاي نوآوري و كاارآفرینی و حال مشاکالت یاك
جامعه بازكرده است ،اما موانع عمدهاي در سر راه آن وجاود دارد .برخای نویساندگان عوامال متعاددي
براي شکست مطالعات میانرشتهاي شناسایی كردهاند .برخی از این موانع به شرح زیر هستند:
 ساختار دانشگاه :كالرک ( )1995بیش از  8530رشته علمی را شناسایی كرد كه بسیاري از اینرشتهها بسیار تخصصی هستند .ساختار دانشگاههاي امروزي ،مشاركت باین واحادي یاا میاانرشاتهاي
ندارند .رشتهها ،دانش را به اجزایی تقسیم كردهاند كه مبناي سازماندهی مؤسساات دانشاگاهی اسات.
این امر سبب شده دانشکدهها و واحدها براي تخصیص منابع بیشتر و تادوین رشاتههااي جدیاد بااهم

_____________________________________________________________
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رقابت كنند .دانشکدهها به تصمیمات غیرمنطقی و ضد میانرشتهاي روي میآورناد .سااختار موجاود و
عدم مشاركت بین واحدهاي دانشگاهی میتواند این پیامدها را به همراه داشته باشد:
 دانشجویان قادر نیساتند آنچاه یااد مایگیرناد را از یاك رشاتهباهرشاته دیگار انتقاال دهناد(بهعنوانمثال ،دانشجویانی كه درس محاسبات را در دانشکده ریاضی میخوانند نمیتوانند بهطور ماؤثر
از این مفاهیم در كالسهاي فیزیك استفاده كنند).
 دانشکدهها تجربه كافی براي توسعه و ارزیابی رشتههاي پیشنهادي كه فراتار از مرزهااي رشاتهخود هستند را ندارند.
 عدم تسهیم مدلهاي ذهنی ،زبان مشترک و فرضیات و حتی عدم تمایال باه مشااركت ممکاناست چالشهایی را به وجود آورد ،درحالیكه مشاركتكنندگان در گروه مشاركتی یك وابستگی قوي با
اعضاي گروه خوددارند.
مطالعات میانرشتهاي ساختار حمایتی ندارند ،بخصوص وقتای چناین مطالعااتی ،علاوم اجتمااعی،
علوم انسانی و حوزههاي دیگر را تلفیق میكند.
مانع ارتباطی :بخش اعظم ادبیات به بحث ارتباطات بهعنوان مانعی براي مطالعاات میاانرشاتهاي
اختصاص دادهشده است .مقاالتی كه در مجالت یا كتب علمای مختلاف چااپ مایشاوند ،از نمادهااي
متفاوت استفاده میكنند یا واژگانی خاص براي توصیف اصطالحات خود اساتفاده مایكنناد كاه اغلاب
قابلانتقال نیستند .فرد مجبور است نمادها و واژگان را در رشتههاي دیگر یاد بگیرد تا قادر باشد ارتباط
برقرار سازد و بهطور مؤثر با مطالعات میانرشتهاي كار كند .باا تركیاب روشهااي مطالعاه رشاتههااي
مختلف ،چالش ارتباطی به وجود میآید.
افتخار در رشته خود :تقریباً تمام اعضاي هیئتعلمی دانشگاهها در یكرشته خاص آموزشدیدهاناد،
درنتیجه سایر رشتهها را خیلی ارزشمند تلقی نمیكنند.
موانع فردی :صفات شخصیتی كه در مطالعات میانرشتهاي ظاهر میشود شامل تمایل به پاذیرش
روششناسیهاي جایگزین ،توانایی یادگیري سریع ،مهارتهااي رهباري مناساب و عالقاه باه مباحاث
جهانی هست .آمابیلی 1و همکاران (.(2001سه ویژگی را معرفی كردناد كاه ممکان اسات در موفقیات
مطالعات میانرشته اي اثرگذار باشد ،شامل :مهارتهاي مشاركتی ،مهارتهاي مربوط به پروژه و نگارش
و انگیزش .سایر عناصر مهم براي مشاركت در مطالعات میانرشتهاي شامل اعتماد ،احتارام متقابال باه
سایر اعضاء ،قدردانی ،درک ،احترام به سایر رشتهها و توانایی و تمایل به تادوین زباان مشاترک هسات
].[15
_____________________________________________________________
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ریپر 1و همکاران ( )2012در مطالعاهاي مواناع مطالعاات میاانرشاتهاي را در ماوارد زیار خالصاه
كردهاند:
موانع میانرشتهاي كه شامل چالشهاي رقابت و تعارض در استفاده از اصاطالحات علمای و پیوناد
میان پاالدیم هاي علمی (مثل تحوالت اجتماعی و زیستی) هست .ایان فقادان درک متقابال مایتواناد
اغلب منجر به عدم احترام دوطرفه میان محققان شود و بنابراین مانع تعهد به فعالیتهاي میانرشتهاي
میگردد ].[16
مشکالت رسمی سازمان شامل تالش براي تجمیع برنامههاي میاانرشاتهاي یاا گاروههااي پاروژه،
درخواست زمان براي یادگیري اصول اولیه رشتههاي دیگر و تمایل جمعی جهت ایجاد ایدهها ،مفااهیم،
نظریهها ،روشها ،دادهها و نتایج جدید میباشد .سرمایهگذاري براي مطالعات میانرشتهاي نیاز چاالش
دیگري است چون این مطالعات اغلب گران ،پرخطر و نیاز به افق بلندمدت دارند.
چالش روششناختی مانع دیگري در مطالعات میانرشتهاي است .عدم وجود چارچوب مفهومی كاه
نظریهپردازي و فرضایهساازي كناد ،اغلاب از چاارچوب میاانرشاتهاي شافاف و گویاا جداسات .عادم
مجموعهاي از رویههاي مشترک و روشهاي تحقیق ،كار میانرشاتهاي را ازنظار روششاناختی ساخت
كرده است.
چالش آخر بر خود محققان میتواند اثرگذار باشد .سرمایهگذاري فردي نیازمند ماهرشادن در علاوم
میان رشته است .افق بلندمدت بسیاري از پروژههاي میانرشاتهاي ،مشاکل كساب سارمایه و سیساتم
تشخیص مسیر (انحراف در یافتههاي چاپشده در مجالت تخصصی) همه به فهرسات مشاکالت اضاافه
میكند.
موانع دیگري كه ساختارهاي مطالعاات میاانرشاتهاي را گساترش مایدهاد عباارتاناد از فقادان
سرمایهگذاري براي مطالعات میانرشته اي ،فقدان همکاري بین واحادي ،تفااوت در روششناسایهاا و
هنجارهاي رشتهاي .بسیاري از محققان دریافتند كه مطالعات میانرشتهاي معایبی دارد.
معایبی مثل سردرگمی در تلفیق مطالب و صرف وقت زیاد براي آماده كردن برنامه آموزشای ].[14
چیرگی در یك دانش و تصویب روششناسیهاي متعارض ،یافتن یك گروه فکاري و غلباه بار تارس از
چالشهاي دیگر دانشجویان در مطالعات بینرشتهاي تلقی میشود ]. [17
چالش دیگر در این زمینه ،فقدان مکانیسمی براي حمایت از خلق ،توزیع و ارزیابی دانش است ]18
[ .لیال و میگر .)2008( 2نیز موانعی براي مطالعات میانرشتهاي معرفی كردهاند كه نیازمند مدیریت یاا
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عیبیابی دقیق است ] . [19بهطور خالصه این موانع عباارتاناد از :اداره كاردن مسایر میاانرشاتهاي،
مذاكره بر مشاركتهاي بینرشتهاي و سرپرستی دانشجویان میانرشتهاي.
 -3نقش مطالعات میانرشتهای در ارتقای کارآفرینی
اگرچه اهمیت كارآفرینی براي توسعه اقتصادي شناختهشده است ،توافق همهجانبه روي عواملی كه
فعالیتهاي كارآفرینی را تشدید میكند یا تنزل میدهد وجاود نادارد ] . [20باااینوجاود نتیجاه یاك
بررسی نشان میدهد فعالیتهاي میانرشته اي براي یادگیري كارآفرینی بسیار ضاروري اسات و اینکاه
گروه مهمتر از ایده است .بدون یك گروه خوب ،شما بهقدر كافی انعطاافپاذیر باراي ایادههااي جدیاد
نخواهید بود ].[21
پرواضح است كه كارآفرینی و نوآوري از طریق محیطهاي میاانرشاتهاي كاه مبتنای بار مبادلاه و
همگرایی ایدهها و دیدگاههاي متفاوت است ،پرورش مییابد ].[22
محققان در زمینه كارآفرینی بحث میكنند كه اثربخشترین روش براي ارتقاي پشتکار دانشجویان،
سازمانده ی مطالعات فرایند كارآفرینی است كه در آن دانشجویان از طریق فعالیت ،تفکر و تجربهشاان
یاد میگیرند ] .[23درهرحال ،نیاز به خلق نسل جدید دانشجویانی كه رشتههاي مختلف را تلفیق كنند
و در گروههاي میانرشتهاي كار كنند ضروري شده است؛ زیرا این مهاارتهاا از مرزهااي سانتی عباور
كردهاند و حمایت رو به رشدي از سوي دولتها و مراكز تجاري براي برنامههااي میاانرشاتهاي وجاود
دارد كه این برنامهها بر مشکالت بلندمدت اقتصادي ،اجتماعی و دولتی متمركز است ].[12
بررسیها نشان میدهد آمادگی و تحصیل در مطالعات میانرشتهاي براي رقابت آینده ضروري است
زیرا خلق دانش و نوآوري در كنار رشتههاي مختلف علمی رخ میدهاد .برناماههااي میاانرشاتهاي باه
تضمین برنامههاي آموزشی بهتر كمك میكند و به دانشجویان توانایی بهتر براي كار باه شایوه مشاکل
مداري 1و در همین حین توانایی تفکر میان رشتهها را میدهد .برنامههاي میاانرشاتهاي فرصاتهاایی
براي تقویت تعامل بین بخش تجاري و تحقیق را فراهم میسازد ،بهویاژه در رابطاه باا تحقیقاات علاوم
انسانی و اجتماعی ]. [12
2
در این راساتا ،هاانون ( ) 2006معتقاد اسات كدگاذاري داناش در موضاوعات متفااوت منجار باه
چالشهایی براي مفاهیم رشتههاي متقابل 3كارآفرینی بهعنوان فرایند توسعه میشود ].[24
از طرفی طراحی و عملیاتی كردن رشتههاي میانرشته اي مرتبط با كارآفرینی است .از طریق برخی
برنامههاي میانرشتهاي در دانشگاهها ،كارآفرینی واقعی شکلگرفته و این امر سبب حل مشکالت شاده
_____________________________________________________________
1- problem-oriented way
2- Hannon
3- cross-disciplinary
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و مزایاي اجتماعی و اقتصادي كسب میشود] .[25وقتی موضوع موردمطالعه به رشتههاي رسامی باراي
آموزش تبدیل شود ،این موضوعات سرشار از محتوا میشوند (هاانون)2006 ،؛ بناابراین آماوزش باراي
كارآفرین بهعنوان یك ضرورت ،باید بهطور فعالی با گوناگونی یا تنوع همراه باشد ].[26
اینکه چگونه دانشجویان را كارآفرینتر كنیم ،یکی از مشکلترین و مهمترین سؤاالت در ایان حاوزه
است .بسیاري از محققان ادعا دارند كه تنها روش براي اینکه فرد كارآفرینتر شود ،رویکرد یاادگیري در
عمل 1است؛ اما بعد از سؤال یادگیري در عمل ،چه پاسخ احتماالی وجاود دارد .تاوافقی باین محققاان
وجود دارد كه ایجاد فرصت به دانشجویان براي كار در گروههاي میانرشتهاي و تعامل با افاراد خاارج از
دانشگاه ،روشی مؤثر براي توسعه قابلیتهاي كارآفرینی آنهاست ].[27
نتایج یك بررسی نشان میدهد توسعه كارآفرینی دانشجویان باید مبتنی بار یاادگیري كال نگرانِاه
میانرشته اي باشد .این مهم از طریق انجام و انعکاس در گروههاي كوچك امکانپذیر اسات ،جاایی كاه
مشاركت همهجانبه را براي حل مشکل واقعی و ایجاد ارزشهاي جدید مایطلباد .معماوالً دانشاجویان
فعالیتهاي میانرشتهاي را بهصورت مثبت دوست داشته و مورد ارزیابی قرار میدهند .از طرفای ،بایاد
محیط یادگیري میانرشتهاي ساخته شود و پروژهها و برنامههاي میانرشتهاي ایجاد شود ].[28
بنابراین براي ارتقاي توسعه كارآفرینی در دانشاگاههاا ،ایجااد سااختارهاي میاانرشاتهاي ضارورت
می یابد و زمانی یك سیستم در مطالعات میانرشتهاي موفق است كه بتواند چالشهاي موجاود در سار
راه مطالعات میانرشتهاي را از میان بردارد.
 -4نتیجهگیری
یکی از موضوعات موردبحث روز در نظام آموزشی ،توسعه كارآفرینی دانشجویان است .آموزش براي
كارآفرینی بهعنوان یك الزام باید مبتنی برساخت محیط یادگیري میانرشتهاي باشاد ] . [29مطالعاات
كارآفرینی نشان میدهد افرادي كه زمینه میانرشتهاي داشتهاند در موقعیت مطلوبتري براي تشخیص
فرصتهاي نوآوري دارند ] . [30از طرفی ،واضح است بسیاري از ساؤاالتی كاه تصامیمگیرنادگان بایاد
پاسخ دهند به ماهیت میانرشاته اي ارتبااط دارد ] .[3ازایانرو ،نهادیناه سااختن كاارآفرینی در نظاام
آموزشی و ایجاد دسترسی بیشتر به آموزش كارآفرینی اولین قدم در راستاي ایجااد فرهناگ ناوآوري و
ساختن موجی جدید از افراد و سازمانهاي كارآفرین است ].[32
از طرفی ،ساختارهاي جدید بهطور همزمان به رشتهها اجازه میدهند تاا باا ناوآوري باینظیار كاه
حاصل ارتباطات و مشاركت باز با سایر رشتههاست ،توسعهیافتاه و رشاد كنناد .ایان سااختارها ماوارد
تکراري را حذف كرده و به دانشجویان كمك میكند مهارتها را انتقال دهند و دانش رشتههاي دیگر را
_____________________________________________________________
1- learning-by-doing
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بیاموزند و نیز به آنها اجازه میدهد انعطافپذیرتر باشند و براي نوآوري تولیدات میانرشاتهاي تعامال
داشته باشند .البته این امر براي دانشگاههایی كه قرنها باه وجاود آمادهاناد ،آساان نیسات و باه نظار
غیرعملی میرسد؛ اما براي دانشگاههاي جدید بخصوص در كشورهاي درحالتوساعه فرصاتی اسات تاا
نوآورتر شوند ].[15
طبق مطالعه آراسته ( )1388سیاستگذاريهاي جدید ،استخدام اعضاي هیئتعلمی ،ایجاد تحاول
در برنامههاي درسی ،بازنگري در ساختار دانشکدهها و گاروههااي آموزشای ،راهانادازي آزمایشاگاههااي
جدید ،ایجاد همکاري میان گروههاي آموزشی و نظایر آن را از اقدامات ضروري براي توسعه میانرشتهاي
در آموزش عالی عنوان كرده است ].[33
بلیگین ( )2013نیز در مقاله خود چند پیشنهاد براي مطالعات میانرشتهاي ارائه دادهاند -1 :ایجااد
مدلهاي جدید سازمانی حول یافتههاي علمی و رفع چاالشهااي اجتمااعی -2 ،توساعه ارزیاابیهااي
موفقیاات -3 ،توسااعه ساااختارهاي پویاااتر و قاباالانعطااافتاار بااا حااذف ساااختارهاي سلسااله مراتباای،
 -4پایهگذاري آموزش میانرشتهاي در برنامهها -5 ،گسترش مطالعات میانرشتهاي ].[15
با بررسی چالشهاي مطالعات میانرشتهاي ،میتوان این چالشهاا را در دو گاروه عماده قارارداد و
پیشنهادهایی براي رفع آنها ارائه كرد:
 .1چالشهاي ساختاري :براي رفع چالشهاي ساختاري این موارد پیشنهاد میشود:
 طراحی ساختار مناسب و انعطافپذیر؛ همکاري همهجانبه بین واحدها؛ توافق در یك نوع روششناسی براي تمام رشتهها؛ روشی مناسب براي تلفیق مطالب در رشتههاي مختلف؛ مکانیسمی براي حمایت از خلق ،توزیع و ارزیابی دانش؛ مدیریت اثربخش در مسیر مطالعات میانرشتهاي؛ سرمایهگذاري براي مطالعات میانرشتهاي؛ ایجاد یك ساختار حمایتی و همهجانبه؛ ایجاد محیط یادگیري میانرشتهاي؛ و تأكید بر فرهنگ یادگیري كل نگرانه. .2چالشهاي فردي :براي رفع چالشهاي فردي این موارد پیشنهاد میشود:
 ارتباطات اثربخش بین اعضاء؛ اهمیت قائل شدن براي تمام رشتهها؛ -تمایل به پذیرش روششناسیهاي جایگزین؛
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 مهارتهاي رهبري مناسب؛ تأكید بر مهارت مشاركتی؛ مهارتهاي الزم مربوط به اجراي پروژه؛ نگرش درست و انگیزش كافی در بین افراد؛ اعتماد و درک متقابل؛ ایجاد یك گروه فکري؛ توانایی و تمایل به تدوین زبان مشترک؛ و تعهد به اجراي فعالیتهاي میانرشتهاي.بهطور خالصه ،فرایندها و ساختارهاي میانرشتهاي بهطور مداوم چالشی و سؤالبرانگیزند ،بخصوص
با توجه به موانع غیرقابلاجتناب كه از فرهنگها ،زبانها ،رشتهها و  ...نشأت مایگیارد .در ایان عرصاه،
جامعهاي پیشتاز است كه از تحصیل كردگاانی برخاوردار باشاد كاه خاالق و پویاا باشاند و بتوانناد باا
كوششهاي خالقانه در راستاي فعالیتهاي میانرشتهاي به كسابوكاار بپردازناد .نهایتااً باا توجاه باه
چالشهاي مطالعات میانرشتهاي و تأثیر این مطالعات بر توساعه كاارآفرینی ،پیشانهاد مایگاردد كاه
بهصورت تجربی این چالشها مورد بررسی قرار بگیرند و با اولویتبندي آنها ،بتوان راهکارهاي علمیتر
و دقیقتري ارائه داد.
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چکیده
مقاله حاضر میكوشد با روشی توصیفی_تحلیلی و با استفاده از دادههاي كیفی مستخرجِ از روش
كتابخانهاي و كمی مستخرجِ از گزارش دیدهبان جهانی كارآفرینی ،به بررسی رابطه میان ساختارهاي
نهادي و مخصوصاً دولت با كارآفرینی و بهبود فضاي كسبوكار میپردازد .یافتههاي تحقیق حاضر نشان
میدهد كه اهمیت محیط نهادي و ساختارهاي نهادي براي توسعه كارآفرینی در یك كشور ،بسیار
پراهمیت است .محیط نهادي ایران براي توسعه كارآفرینی رو به اعتال بوده و شاخصهاي ایران در این
حوزه قابلقبول اما داراي ظرفیت بسیاري براي رشد هست .اصالحات نهادي و افزایش ظرفیت نهادهاي
مربوطه باعث توسعه كارآفرینی خواهد شد.
کلیدواژهها
كارآفرینی ،اقتصاد سیاسی ،نهادگرایی ،محیط نهادي ،بهبود فضاي كسبوكار.
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 -1مقدمه
از منظر رویکرد نهادگرا محیطی كه اقتصاد را شکل میدهد ،بر پویاییهاي كارآفرینی در درون هر
كشور اثرگذار است .كیفیت نهادها بر كارآفرینی و فضاي كسبوكار از طریق هزینههاي تعیین و تنفیذ
قراردادها و هزینهي كسب اطالعات دربارهي شرایط بازار تأثیر میگذارد .نهادها تعیینكنندگان اساسی
رفتار اقتصادي (نورث )1990 ،و مبادالت اقتصادي (ولیامسون )1998 ،هستند.
طبق نظریات نئوكالسیکی كارآفرینی باید از منظر فردگرایانه تحلیل شود .در نظریه نئوكالسیکی
توسعه كارآفرینی با اتکا به عناصر فردگرایی و انتخاب عقالنی نیروي كار پدید میآید؛ اما در نظریه
نهادي كه نهادها مانند حقوق مالکیت و محیط نهادي مانند نظام سیاسی ،دو مؤلفهي تحلیل آن
هستند ،انتخاب فردي و عقالنیت فردي كارآفرینان در یك چارچوب نهادي تعیین میشود.
 -2چارچوب نظری
در كشاكش رابطهي میان دولت و بازار (نبرد دولتگرایی و بازار گرایی) كه مکتبی چون لیبرالیسام
و نئو لیبرالیسم و مکتب اتریش و امثالهم در طیف بازار گرایی و مکاتبی چون ماركسیسم و سوسیالیسم
در طیف دولتگرایی و حتی میانهروهاي لیبرال مانند سوسیال دموكراتها ،دولت رفاهیها و كینزي هاا
هركدام بر كمیت مداخله دولت در اقتصااد تأكیاد داشاتند؛ اماا مکتاب نهاادگرایی باا جارح و تعادیل
نهادگرایی قدیم (قبل از  )1924با فراتر رفتن از كمیت مداخله و بهجاي تأكید ایادئولوژیك بار كمیات
مداخله ،بر كیفیت مداخله و حکمرانی خوب تأكید مایكناد .بااور مركازي نهادگرایاان ایان اسات كاه
كنشهاي انسانی (ازجمله كنشهاي اقتصادي در بازار و در بحاث ماا ،كاارآفرینی) عمیقااً تحات تاأثیر
متغیرهاي نهادي است .كه بهمثابه قواعد بازي عمل میكنند (گرویناو گان و دیگاران)60-59 ،1391 ،
مطابق تحلیل نهادگرایان مسیر توسعه كشورها از تحول نهادي باهدف دگرگونی محیط نهادي و تسهیل
كردن فعالیت خالقانه و مولد نیروهاي تولیدي است (هاف و استیگلیتز )260-252 ،1384 ،به تعبیاري
نهادها ساختار انگیزشی جامعه را شکل میدهند )1994 ،North).اهمیت كیفیت نهادهاي مسلط بر یك
كشور به قدري است كه اتمسفر نهادي حاصال از نهادهاا یاا هماان محایط نهاادي مایتواناد سااختار
انگیزشی جامعه را در مسیري مواد یا غیر مولد ،توسعهاي یا غیر توسعهاي حركت دهد .نئو نهادگرایی با
تأكید بر اهمیت نقش نهادها در توسعه اقتصادي و تأكید بر كیفیت حکمرانی باعث پیوند هر چه بیشاتر
اقتصاد و علوم سیاسی شده است.
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 -3نهادگرایی و کارآفرینی با تکیه بر آثار بامول و نورث
نورث كارآفرینان را عامل اصلی تغییر میداند .نهادهایی مانند بنگاهها كه توسط كارآفرینان تشاکیل
میشود تابعی از محیط كارآفرینی و كسبوكار و این محیط نیز تابعی مستقیم از محایط نهاادي اسات
(نورث  )1994بامول تحلیل وسیع تري از انواع كارآفرینی در انواع محیط نهادي ارائه میدهد .همچناین
او نهادها را ساختارهاي پراهمیت براي انگیزشهاي مربوط به انواع مختلف فعالیات اقتصاادي مایداناد
(بامول .)2002 ،از تحلیل بامول چنین نتیجه گرفته میشود كه مناطق یا كشورهاي با نهادهااي بهتار،
فضاي كسبوكار بهتر و كارآفرین مولد بیشتري خواهند داشت (همان.)2002 ،
در مطالعات مختلف درباره ي نهادها و كارآفرینی سطوح گوناگون تحلیل مشاهده مایشاود .كاه از
سه نوع ادبیات نظري شامل ادبیات توسعه ،ادبیات نهادي و ادبیات كارآفرینی نشاات مایگیارد كاه در
ذیل به برخی از آنها اشاره میشود:
كرزنر ( )1997به اعتقاد كرزنر فعالیت كارآفرینانه اساساً یك فعالیت رقابتی و كارآفرین عاملی است
كه تعمدانه قیمتها ،مقادیر و سایر دادهها تغییر میدهد.
طبق تفسیر دوهان ،الیاسون و هنركسون ( )2006از آراي كرزنر می توان دریافت كه اشکال مختلف
رانت جویی در تعریف كارآفرینی قرار نمیگیرد و تفسیر كرزنر با تفسیر بامول متفاوت است.
هارپر ( )2003با الهام از چارچوب نظري نورث و ایدهي كرزنر ،شراي نهادي كه به كارآفرینی منجار
می شود را تبیین می كند .در نهایت هارپر با كار بر روي موضوع بنیادهاي كارآفرینی و توسعه اقتصاادي
و با الهام گیري از پشتوانهي تئوریکی ادبیات نهادي توسعه بر مواردي چون حقاوق مالکیات ،حاكمیات
قانون ،قراردادها ،نظام پولی تمركززدایی حقوقی و سیاسی تأكید میكند.
سوبل ،كالرک و لی ( )2007معتقدند كه نهادهاي دولت به روشانی مایتوانناد نارخ كاارآفرینی را
تحت تأثیر قرار دهند و ایجاد یك ساختار نهادي مناسب منتج به بهبود فضاي كسابوكاار و در نتیجاه
پویاییهاي كارآفرینی در یك منطقه یا یك كشور میشود .آنها با تأكید بر نقش سیاستهااي عماومی
در كارآفرینی و با پشتوانه تئوریکی ادبیات توسعه به بررسی تأثیر ساختار نهادي بر توسعهي كاارآفرینی
میپردازد.
هنركسون ( )2007پیوند نهادها و كارآفرینی را در چهار نهاد مشخص بررسی میكنند كه عبارتاند
از:
 حمایت از حقوق مالکیت پسانداز و تشکیل ثروت مالیات ستانی -مقررات بازار كار
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هنركسون با تأكید بر نقش نهادهاي چهارگاناه در توساعه كاارآفرینی و باا الهاام از ادبیاات نهاادي
توسعه (به ویژه نورث و شومپیتر) به بررسی رابطه میان نهادگرایی و توسعه كارآفرینی میپردازد.
-4

شاخصهای کارآفرینی GEM1

به منظور بررسی وضعیت كارآفرینی از شاخصهایی كه دیدهبان جهاانی كاارآفرینی ( )GEMباراي
بررسی وضعیت كارآفرینی در هر كشور ارائه میدهد ،استفاده میكنیم .این شاخصهاا هار سااله باراي
تعدادي از كشورها از جمله ایران ارائه میشود و در سال  2015این شاخصها براي  60كشور ارائه شد.
ابتدا تعریف عملیاتی این شاخصها را بیان میداریم و در قسمت بعدي وضعیت ایاران را در هار یاك از
این شاخصها را عنوان خواهیم كرد .این شاخصها شناخت بهتر از وضعیت كاارآفرینی در یاك كشاور
ارائه میدهند .شاخصهاي معرفی شده توسط دیدهبان جهانی -كارآفرینی به شرح زیر میباشند:
 -1ارزشهاي اجتماعی كارآفرینی
 -1-1كارآفرینی به عنوان گزینه مناسب شغلی :بیان میدارد كه مردم یك كشور كارآفرینی را یاك
گزینه شغلی مناسب میدانند كه جایگزین صور دیگر كنند.
 -2-1منزلت اجتماعی كارآفرین :آیا افرادي كه به كارآفرینی و راهاندازي كسبوكار دستزدهاناد در
نظر سایر مردم مورد احترام هستند یا خیر.
 -3-1توجه رسانهها به كارآفرینی :آیاا رساانههاا باه معرفای كارآفریناان و داساتان زنادگی آنهاا
میپردازند.
 -2شاخصهاي مربوط به خود ادراكی فردي:
 -1-2درک فرصت كارآفرینی :درک فرصتهاي خوب راهاندازي كسبوكار در محل زندگی در شش
ماه آینده
 -2-2درک قالیت كارآفرینی :برخورداري از دانش و مهارت و تجربه راهاندازي كسبوكار جدید.
 -3-2قصد كارآفرینانه :درصد افراد  18تا  64سال كه در  12ماه آینده درصدد راهاندازي كسبوكاار
جدیدي هستند.
 -4-2ترس از شکست :درصد افراد  18تا  64سال كه در  12ماه آینده كه ترس از شکست را دلیال
اجتناب از راهاندازي كارآفرینی بیان میدارند.
 -3مراحل كارآفرینی :شاخصهاي كارآفرینی با كارآفرینی نوظهور و تا خروج از كسبوكار را
مورد بررسی قرار میدهد.
_____________________________________________________________
1- Global Entrepreneurship Monitor
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 -1-3كارآفرین نوظهور :كارآفرین نوظهور كسی است كه در  42ماه گذشته فعالیت قابل مالحظهاي
براي راهاندازي كسبوكار جدید انجام داده است .این فرد شخصاً صاحب تمام یاا بخشای از كسابوكاار
جدید است .در حال حاضر به طور فعال درگیر مدیریت كسبوكار است و براي هایچ كارمنادي حقاوق
بیش از سه ماه پرداخت نکرده است.
 -2-3كارآفرین جدید :فردي است كه هم اكنون كسبوكاري را مدیریت مایكناد .مالاك تماام یاا
بخشی از آن است .آن شركت بیش از  42ماه سابقه فعالیت ندارد و بیش از سه ماه و كمتر از  42ماه به
كاركنان خود حقوق داده است.
 -3-3كارآفرین نوپا :به مجموع كارآفرین نوظهور و كارآفرین جدید ،كارآفرین نو پا گویند.
 -4-3كارآفرین تثبیت شده :فردي است كه هم اكنون یك كسبوكار را مدیریت مایكناد و مالاك
تمام یا بخشی از آن است كه بیش از  42ماه سابقه فعالیت دارد.
 -5-3خروج از كسب كار :تعطیلی یا فروش كسابوكااري كاه فارد قابالً آن را ایجااد یاا مادیریت
میكرده است.
 -6-3كارآفرینی سازمانی :ایجاد كسبوكارهاي جدید در داخل كسبوكارهاي تثبیات شاده توساط
كارمندان سازمانی
 -4اشتیاق رشد كارآفرینانه :شامل فعالیتهاي توسعهاي كسبوكار جدید توساط كارآفریناان در
رشد باال ،نوآوري در بازار-محصول و كارآفرینی بینالمللی.
 -1-4نوآوري :شاخصی است كه بر اساس سنجههاي جدید مدرن فنااوري موجاود در كسابوكاار،
تعداد كم رقباي شركت ،میزان نو محصوالت و خدمات شركت كه توسط مشتریان اندازهگیري میشود.
 -2-4بینالمللی سازي :فعالیتهایی كه اذعان میدارند ،بیش از  25درصد از فاروش محصوالتشاان
در خارج از كشور اتفاق میافتد.
 -5بررسی شاخصهای  GEMدر ایران
جدول  1شاخصهاي ارزشهاي اجتماعی كارآفرینی
شاخص

كارآفرینی به عنوان شغل

منزلت اجتماعی كارآفرین

توجه رسانهها به كارآفرین

درصد

56.27

82.30

58.30

رتبه

43

5

41

منبع محور

7

3

7

مأخذ :گزارش هشتمین برنامه پژوهش دیدهبان جهانی کارآفرینی در ایران1394،
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جدول  2میانگین شاخصهاي ارزشهاي اجتماعی كارآفرینی در گروههاي سهگانه اقتصادي
شاخص

كارآفرینی به عنوان شغل

منزلت اجتماعی كارآفرین

توجه رسانهها به كارآفرین

منبع محور

65.68

74.37

67.58

كارایی محور

66.15

66.12

61.42

نوآوري محور

52.88

67.11

58.78

مأخذ :گزارش هشتمین برنامه پژوهش دیدهبان جهانی کارآفرینی در ایران1394،
جدول  3شاخصهاي ادراكات فردي
شاخص

درک فرصت

درک قابلیت

قصد كارآفرینانه

ترس از شکست

درصد

40.31

61.99

37.80

40.39

رتبه

36

6

6

32

رتبه در منبع محور

8

12

13

3

مأخذ :گزارش هشتمین برنامه پژوهش دیدهبان جهانی کارآفرینی در ایران1394،
جدول  4میانگین شاخصهاي ادراكات فردي در اقتصادهاي سهگانه
شاخص

درک فرصت

درک قابلیت

قصد كارآفرینانه

ترس از شکست

منبع محور

54

66

65

32

كار آیی محور

41

53

62

38

نوآوري محور

40

42

42

43

مأخذ :گزارش هشتمین برنامه پژوهش دیدهبان جهانی کارآفرینی در ایران1394،
جدول  5شاخصهاي مربوط به مراحل كارآفرینی
كارآفرینی نوظهور

كارآفرینی جدید

كارآفرینی نوپا

كارآفرین تثبیتشده

خروج از كسبوكار

درصد

7.85

5.33

12.93

14

2.59

رتبه

12

22

13

10

56

منبع محور

6

7

7

4

7

مأخذ :گزارش هشتمین برنامه پژوهش دیدهبان جهانی کارآفرینی در ایران1394،
جدول  6میانگین شاخصهای مراحل کارآفرینی در اقتصادهای سهگانه
كارآفرینی نوظهور

كارآفرینی جدید

كارآفرینی نوپا

كارآفرین تثبیتشده

خروج از كسبوكار

منبع محور

12.92

9.17

21.38

12.53

2.38

كار آیی محور

8.50

6.59

14.73

8.47

1.43

نوآوري محور

5.26

3.35

8.46

6.77

0.97

مأخذ :گزارش هشتمین برنامه پژوهش دیدهبان جهانی کارآفرینی در ایران1394،
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 -6نتیجهگیری
در نظر به شاخصهاي ارزش اجتماعی كارآفرینی متوجه میشویم كه فرد كاارآفرین در نظار ماردم
كشور ،ارزش اجتماعی باالیی را دارا میباشد .ولی مردم تمایلی به انتخاب كارآفرینی بهعنوان یك شاغل
از خود نشان نمیدهند .از طرفی توجه رسانهها به كارآفرین و كارآفرینی نیز وضع مطلاوبی نادارد .ایان
حقیقت در مقایسهي ایران با اقتصادهاي سهگانه كاامالً مشاهود اسات .ایاران در مقایساه باا میاانگین
اقتصادهاي سهگانه ،در شاخص كارآفرین بهعنوان یك شغل از میانگین اقتصادهاي منبع محور و كارایی
محور پایین است .همینطور ایران در شاخص منزلت اجتماعی كارآفرین ،ایران از میاانگین هار یاك از
اقتصادهاي سهگانه باالتر است .در مورد شاخص توجه رسانهها به كارآفرینی مالحظه میشود كاه ایاران
از هر یك از میانگین اقتصادهاي سهگانه پایینتر است.
در زمینه شاخصهاي ادراكات فاردي در شااخصهااي درک فرصات و قصاد كارآفریناناه ایاران از
میانگین اقتصادهاي سهگانه پایینتر است؛ اما در شاخصهاي قابلیت كاارآفرینی و تارس از شکسات در
وضعیت مطلوبی قرار دارد.
ایران در شاخصهاي مربوط به مراحل كارآفرینی ،وضعیت قابال قباولی دارد؛ اماا در شااخصهااي
تثبیتشده از میانگین اقتصادهاي سهگانه پایینتر است .همینطور در شاخص خاروج از كسابوكاار از
اقتصادهاي سهگانه باالتر است .این امر نشان میدهد كاه در زمیناه تثبیات كسابوكاار و كسابوكاار
بلندمدت مشکل بنیادي وجود دارد .براي حل این مشکالت بنیادین است كه اصاالحات نهاادي توصایه
میشود .با اصالحات نهادي و افزایش ظرفیت نهادها و با توجه به رابطه پراهمیات نهادهاا و كاارآفرینی،
این كار باعث توسعه كارآفرینی خواهد شد.

مجموعه مقاالت و سخنرانیهاي كنفرانس



424
مراجع

 دو فصلنامه، نقش نهادها در توسعه كارآفرینی.)1386(  علی، نیکونسبتی، حمید،] پاداش1[
.1  شماره، دوره سیزدهم،برنامهوبودجه
، تهران، ترجمه اصالن قودجانی، مقدمهاي بر اقتصاد نهادگرا.)1391(  جان و دیگران،] گروینگون2[
.نشر مركز پژوهشهاي مجلس
 موانع برقراري حاكمیت قانون در كشورهاي اتحاد شوروي.)1384(  كارال و جوزف استیگلیتز،] هاف3[
، چاپ دوم، زهرا كریمی: مترجم و ویراستار، جند مقاله در زمینه موانع نهادي توسعه:سابق در
. مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسالمی،تهران
 ارزیابی شاخصهاي كارآفرینی در ایران بر اساس مدل دیدهبان جهانی.)1394( ] محمدرضا زالی4[
. گزارش دفتر دیدهبان جهانی كارآفرینی ایران،كارآفرینی
[5] North, D.C. (1990), Institutions Institution change and economic performance.
Cambridge Press, Cambridge University Press
[6] Williamson,O.E.(1998), "The institution of governance", The American Economic
Review, Vol. 88, No. 2, pp. 75-79.
[7] Harper, David. (2003), Foundations of Entrepreneurship and Economic Development,
Routledge: London & New York (chp,4.5)
[8] Baumol, W. (2002), The Free Market Innoration Machine Analyzing the Growth
miracle of Capitalism, princeton University press, Princeton.
[9] North, D.C. "(1994), Economic performance though time .”The American Economic
Review, VOL. 84, No. 3.
[10] Kirsner,Israel, M. (1999), Creativity and Alertness:A Reconsidernation of The
Schumpeterian Entrepreneur, Review of Austrian Economic, Vol. 11, No.)1-2) , pp. 517 .
[11] Sobel, Russel S; J.K. Clark & Dwight R.Lee. (2007), Freedom barriers to entry
Entrepreneurship and Economic progress , Review of Austrian Economic , Vol.20 , pp.
221-236.

بخش ششم  -میان رشتگی ،توسعه علمی و كارآفرینی 425 

نقش فعالیتهای کارآفرینی در تحقیقات علوم دارویی
الهام زندهدل
دپارتمان بیوشیمی و بیوفیزیك،دانشکده علوم ،شعبه مشهد،دانشگاه آزاد اسالمی ،مشهد ،ایران
آدرس پست الکترونیك top1360@yahoo.com:
چکیده
تحقیقات علمی در زمینه داروسازي در حال گسترش است و این تحقیقات بیشتر از محیط
دانشگاهی میتواند براي شركتهاي خصوصی سودآور باشد و با در نظر گرفتن این مسئله میتوان گفت
همکاري بین مؤسسات فعال در زمینه بهداشت و دانشگاه باعث میشود كه فرصتهاي خوبی براي
بخشهاي دانشگاهی و خصوصی ایجاد شود .مدل تحقیق تركیبی میتواند به شکل غیرانتفاعی و
سودآور باشد .این تجربه میتواند باعث تسریع پیشرفت داروسازي شود و بنابراین بهطور مؤثر سالمت
انسان را بهبود بخشد .فعالیتهاي كارآفرینی به مالحظات منحصربهفرد در محیط دانشگاه میپردازد،
اما میتواند پس از گسترش تجاريسازي یك مدل مناسب و دانشگاهی ارائه دهد چالشها و موانع
موجود براي ایجاد یك شركت براي حتی یك عضو هیئتعلمی كارآفرینی نیز وجود دارد ،اما نحوه
برخورد شخصی و حرفهاي آن غیرقابل مقایسه با سایر افراد است.
کلیدواژهها
كارآفرینی ،علوم دارویی ،تحقیقات دانشگاهی.
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 -1مقدمه
چرا پژوهش در این زمینه ضروری است؟
سازمانهاي دانشگاهی ایاالتمتحده نخستین ثبت اختراع خود را در ایاالتمتحده در سال 1790
انجام دادند (دفتر ثبت اختراعات و عالمتهاي تجاري ایاالتمتحده) و به این شکل از مالکیت معنوي
محافظت كردهاند ،ولی چرا باید این مسئله در مورد فعالیتهاي كارآفرینی دانشگاهی در زمینه علوم
دارویی در سال  2009بحث شود؟ بعضی از وقایع معتبر منتشرشده در مورد دانشگاههایی كه داروهاي
جدیدي تولید میكنند وجود دارد ،مثالً كشف اثرات مفیدي از وارفارین توسط بنیاد پژوهشی
فارغالتحصیالن ویسکانسین در سال  1945است .حتی میتوانید مجوز  1967از دانشگاه فلوریدا را به
شركت  Stokely-VanCampیك موفقیت در رابطه با مراقبتهاي بهداشتی در نظر بگیرید .و این
مسئله بهجایی كه آنها تحصیل میكنند وابسته است ،شما همچنین با بازنگري وقایع سال  1992می-
توانید وقایع نظیر آن را پس از تأیید مجوز در سال  1983توسط انور حسین و بنیاد تحقیقات دانشگاه
كنتاكی ببینید .بسیاري نیز با دانشگاه كانزاس پروفسور والنتینو جاستال و توسعه فسفینیتوین آشنا
هستند .اینها نمونههاي بزرگی از مواد دارویی موفق هستند كه در آزمایشگاههاي دانشگاهی ایجاد
میشوند ،بنابراین این سؤال همچنان باقی میماند ،چرا باید در مورد فعالیتهاي كارآفرینی در علوم
دارویی بحث شود؟ پاسخ به نظر میرسد كه بسیار پیچیده باشد اما در حال حاضر در بسیاري از قوانین
دانشگاهی این مسئله عنوانشده كه ایده دادن به شركتهاي تازه راهاندازي شده بخشی از مأموریت
دانشگاهها براي بهبود وضعیت توسعه اقتصادي در منطقهاي كه در آن مستقر هستند است .اگرچه
ممکن است تعداد مراكز دانشگاهی در شهر كم باشد ،اما به دلیل بحرانهاي اقتصادي نگرانكننده كه
اخیراً در بسیاري از جوامع در ایاالتمتحده و در سراسر جهان رخداده است،
فعالیت كارآفرینی در مجموعه علمی دانشکده داروسازي بهطور سنتی بهعنوان مالکیت معنوي
ایجادشده و در آزمایشگاه دانشگاه تعریفشده است و یا به یك شركت دیگر براي توسعه مجوز دادهشده
یا درزمان شروع به كار در شركت ،آزمایشگاه  /شروع كار پژوهشی و درحالتوسعه است .صدور مجوز
براي بسیاري از دانشگاهها بهعنوان یك شركت مستقل باعث شده كه بتوان بهراحتی در ادارههاي انتقال
تکنولوژي براي كسب تجربه كار كرد .بااینحال ،شرایط اقتصادي نیز بر عملکرد دفاتر انتقال فناوري
دانشگاه تأثیر میگذارد ،زیرا اغلب بخشهاي موجود در صورت كاهش بودجه كمتر از حد انتظار عمل
خواهند كرد هنگامیكه بودجه براي دفاتر انتقال تکنولوژي كاهش مییابد ،انتظار میرود كه
درخواستهاي ثبت اختراع بینالمللی در بعضی موارد محدود یا كامالً حذف شود .فقدان حمایت
بینالمللی میتواند به ارزش مجوز ثبت اختراع صدمه بزند ،و این در مورد حق ثبت اختراع دارویی
بهخصوص در زمینه داروسازي كالن كه میخواهد دهها تا صدها میلیون دالر به فرآیند توسعه دارو
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كمك كند بسیار آسیب وارد خواهد كرد ولی خوشبختانه سهامداران با انحصارگرایی بازاریابی در سراسر
جهان این مشکل را حل كردند  .سناریو صدور مجوز ممکن است براي بسیاري از دانشگاهیان فوایدي
داشته باشد؛ چراكه آنها اغلب میتوانند در فرایند توسعه مالکیت معنوي شركت كنند و یا از طریق
مشاوره دادن و شركت در صدور مجوز یا عضو هیئتمدیره یا هیئت مشاوره علمی باشند .این موقعیت
در زمان صدور مجوز ،به دانشمندان فعال در دانشگاه اجازه میدهد كه موقعیت دانشگاه را در تمام ایام
حفظ كند و نیازي به تأسیس یك شركت براي خود نداشته باشد.دانشگاههاي متعددي وجود دارند كه
از آنها بهعنوان مکانهاي تاریخی و دانشگاه بهرهبرداري میشود ،و این مسئله بهعنوان یك حقیقت
نهتنها براي تعداد كمی از اعضاي هیئتعلمی كه قصد دارند مسئله متفاوتی را تجربه كنند بلکه یکی از
كارهایی است كه بهسختی در استنفورد ،موسسه فناوري ماساچوست) ، (MITدانشگاه كالیفرنیا و
دانشگاههاي كارولیناي شمالی بهعنوان یك مثلث تحقیق به آن میپردازند و تمایل به توصیف
معیارهاي كارآفرینی دارند .یکی از نشانههاي قابلتوجه در این مؤسسات آموزشی معیار این سازمانهاي
براي بسیاري از جنبههاي آموزشوپرورش است .بااینحال ،معیارهاي خارج از این گروه،در دانشکده
داروسازي فقط در دانشگاه كالیفرنیا ( UCSD ،UCSFو  )USCو در دانشگاه كارولیناي شمالی وجود
دارد .هرچند قدیمی به نظر میرسد اما شركتهاي مهندسی و فناوري اطالعات (فناوري اطالعات) كه
در دانشگاهها بارها راهاندازي شدهاند ،در مقایسه با شركتهاي پزشکی مبتنی بر مركز پزشکی كه در
دانشکدههاي پزشکی و داروخانه راهاندازي شدهاند .ازنظر هزینه و استفاده از راهکارهاي قانونی در جهت
توسعه دارو با تکیه بیشتر بر تجارب فناوريهاي جدید و فناوري اطالعات بهتر عمل میكنند ،اما
همچنان به نظر میرسد كه بهنوعی افرادي وجود دارند كه هنوز فعالیتهاي كارآفرینی را در زمینههاي
علم پزشکی و دارویی مرتبط میدانند كه البته این مسئله غیرقابلانکار است ولی در مقایسه با زمینه
علم فیزیکی كم است .به نظر نمیرسید كه مراكز پزشکی دانشگاه در حال تالش براي انجام درمان و
خدمات پزشکی به شیوه نوین باشند ،آیا مراكز در حال تالش براي اضافه كردن سود در گردش ادارات
انتقال فناوري و شركتها ،وجود دارند؟ همچنان عقیده عمومی قبلی این بود كه این مراكز پزشکی
نباید به هر دلیلی سود كنند  .در همین راستا ،هنوز هم برخی از دانشمندان دانشگاهی معتقدند كه
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
كمك نمیكند .افرادي بودند كه پیشنهاد كردهاند این موضوع را میتوان با اصالح مالکیت معنوي و
سیستم ثبت اختراع در دنیا و همچنین روند تصویب بندهاي قانونی مواد دارویی ،به تصویب رساند تا
مدلهاي پژوهشهاي پزشکی غیرانتفاعی را در بربگیرد .این مسئله همکاري در بخشهاي مختلف را
میطلبد ،و اكثر ما چندین دهه باید صبر كنیم تا درمانهاي جدید وارد عمل شوند[.]1،2،3
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آیا تأخیر در فعالیتهاي كارآفرینی در مؤسسات مراقبتهاي بهداشتی موجب كاهش فعالیت
كارآفرینی علمی دانشگاه علوم پزشکی شد؟ موسسه مراقبتهاي بهداشتی دانشگاهها بهتدریج مجبور
است یاد بگیرد كه چگونه سرمایهگذاري بیشتري داشته باشد ،اما همچنان بهعنوان یك اصل در مراقبت
از بیمار ،آموزش و تحقیقات ادامه مییابد .ازآنجاییكه تصور میشد فعالیتهاي كارآفرینی درآمد را
براي حمایت از سایر جوامع علمی كاربردي سیستم دانشگاه قرار است افزایش دهد ،سعی در اجراي
برنامههاي بیشتر و تشکیل مجمعهایی كه غیرانتفاعی نباشد ،در شركتهاي تولید لوازم بهداشتی
مرتبط با سیستم دانشگاهی دیده میشود [ .]4،5راههاي مقابله با چالشهاي منحصربهفرد و موانع
فعالیتهاي كارآفرینی در محیط مراكز پزشکی توسعهیافته است تا مأموریت مراكز پزشکی در حضور
طبیعت جدید و رقابتی مراقبتهاي بهداشتی حفظ شود .بنابراین ،ممکن است كه بخشهاي مرتبط با
علوم دارویی كه در داخل مراكز پزشکی و دانشکده داروسازي مستقر هستند بهآرامی شروع به پذیرش
فعالیتهاي كارآفرینی بهعنوان فرصتهاي بزرگ بکنند ،و در مقایسه با رشتههاي مهندسی در حیطه
دانشگاه پیشرفت سریعتري نیز بکنند.بزرگترین صنعت در امریکا ،مراقبتهاي بهداشتی است ،عموماً
به نظر نمیرسد كه كارآفرینی را بهراحتی بتوان بهعنوان صنعت به كاربرد .تعداد قابلتوجهی از
اطالعات منتشرشده در این زمینه وجود دارد و چهار مورد از موانع موجود بر سر راه كارآفرینی در
مراقبتهاي بهداشتی موانع ساختاري ،اقتصادي ،سازمانی و رفتاري توصیفشده است .ساختار مراكز
بهداشتی دانشگاهی براي ارائه خدمات ،آموزش و تحقیقات براي دستیابی به هدف اولیهشان كه مراقبت
از بیماراست تنظیمشده است و از انجام فعالیتهاي دیگر كه مأموریت اولیه مراقبت از بیمار را
تحتالشعاع قرار میدهد جلوگیري میكند .ازلحاظ اقتصادي دشوار است كه منابع مالی را از هزینههاي
پرداختشده بابت خدمات درمانی به فعالیتهاي غیر از مراقبت از بیمار منتقل كنند .سایر سازمانها
بهجز سازمانهاي مرتبط با بهداشت و درمان مشغول به كار با نهادهاي سودآور هستند .درنهایت،
سازمانهاي بهداشت و درمان داراي فرهنگ خاص خود ،سیاستهاي متنوع و رفتارهایی هستند كه
كارآفرینی در آنها اغلب در معرض خطرات نامشخص ابتکارات مبتنی بر شخص نیست .تکنولوژيهاي
جدید تهاجمی نیر وي بزرگی بوده است كه موجب تغییر در مراكز بهداشتی شده است [.]8،7،6
تکنولوژيهاي جدید تهاجمی باعث میشود خدماتی ارزانتر ،سادهتر ،محصوالت راحتتر و خدماتی
منظم ارائه شود كه با در نظر گرفتن نیازهاي مشتریان كمتري شروع میشود ".ایجاد ارتباط بین
خدمات غیردولتی و سودمند براي بیماران مهمترین اصل است زیرا هزینههاي مراقبتهاي بهداشتی
افزایش مییابد .اینگونه فعالیتها خطر كمتري نسبت به فعالیتهاي كارآفرینی را ایجاد میكنند ،زیرا
فعالیتهاي درونسازمانی مستقیماً به مأموریت سازمان بهداشت و درمان مرتبط است .براي مثال،
ممکن است انجام فعالیتهاي تحلیلی را بهعنوان یك فعالیت مرتبط با كارآفرینی در مراكز مراقبتهاي

بخش ششم  -میان رشتگی ،توسعه علمی و كارآفرینی 429 
بهداشتی دانشگاهی در نظر بگیریم ،اما در جهان كارآفرینی ،این مطالعات را بالینی در نظرمی گیرند.
ممکن است كه تالشهاي پژوهشی نیروهاي محرک كارآفرینانی را اندازهگیري یا ارزیابی آماري كند،
اما در بسیاري از موارد میتوان مطالعات را در این زمینه یك كار آزمایی بالینی در نظر گرفت .
بااینوجود ،راههاي سادهتري براي گذر از این نوع موانع وجود دارد،آنهم زمانی كه پژوهش بالینی با
مأموریت موجود در این سازمان همراستا شود[.]10،9
بر طبق مطالعات جدید در مورد سازمانهاي ایدههاي نو مانند سازمانهاي كارآفرینی ،بررسی تأثیر
ساختار اجتماعی یك سازمان و تعیین ویژگیهاي سازمان ،به شکلگیري موفقیتهاي یك اختراع در
كوتاهمدت و پایداري آن در درازمدت ،كمك میكند[ .]11،12سازمانهاي مختلف تازهكار مشکالتی در
زمینه مدیریتی دارند ،اما براي این سازمانها نیز مزایاي زیادي وجود دارد .خصوصیات شخصی مؤسس
ازجمله دیدگاه ،نواقص و نبوغ او بر سازماندهی جدید تأثیر میگذارد .فرد بهندرت میتواند نفوذ زیادي
در موسسهاي ایجاد كند كه یك ساختار واحد دارد ،بهعنوانمثال یك سیستم كه با نظرات هیئتمدیره
اداره میشود بهندرت یك فرد میتواند بهتنهایی تأثیر بگذارد كارآفرینان بقاي مؤسسات ایجادشده را به
خطر میاندازند زیرا محدودیتها و ساختارهاي جدید بیشتري ایجاد میشود .بقاي شركتهاي تازه راه-
اندازي شده بستگی دارد بهسرعت در تصمیمگیري و سهولت در ایجاد تغییرات سریع در جهت بهبود
شرایط متأسفانه در بعضی مواقع براي بسیاري از كارآفرینان در حوزههاي مختلف ،این مشکل وجود
دارد كه ناظرین و یا اعضا هیئتمدیره قادر به پذیرش ریسك نیستند و این مانع استفاده كارآفرین از
پتانسیل حرفهاي خود میشود  .گسترش سازمان بدون توجه به نوع سازمان یك چالش دشوار است .
براي مثال ،هنگامیكه یك شركت از مرحله آغاز به كار خود به شکل خصوصی شروع میشود،
سرمایهگذاران جدید ممکن است درروند تصمیمگیري خود نسبت به كارفرمایان پایهگذار ،بسیار
محافظهكار باشند .این نوع وضعیت ممکن است ناآرامیهاي اولیهاي را در سازماندهی و مدیریت ایجاد
كند ،اما واضح است كه هر دو نوع نگرش براي ایجاد موفقیتآمیز یك سازمان جدید موردنیاز است .بر
طبق فلسفه كالینز به نظر میرسد "مردم باید سوار اتوبوس شوند" اما " مردم درزمانی كه میخواهند و
آنهایی كه نیاز است سوار اتوبوس شوند این كار را انجام میدهند "[ .]13بنابراین ،انتخاب افراد
مناسب میتواند بر اساس مرحله رشد موسسه ،انتخابی نادرست باشد .این مسئله نشان میدهد كه
استخدام كاركنان میتواند از روي بعد هیجانی یا از روي یکسري اغراقها صورت گرفته باشد ،اغلب
میزان موفقیت بستگی به نحوه انتخاب كاركنان ،مدیریت زمان و مالکهاي انتخاب آنها دارد.
در فضاي مدیریت سنتی دهههاي گذشته زمانی كه یك گروه تحقیقات دارویی اهل المپیك شروع
به كاركردند آنها در علوم دارویی آموزشدیده بودند و هرگز آموزش رسمی براي چگونگی مدیریت
كاركنان ندیده بودند بنابراین زمانی كه با مسئولیتهاي اولیه خود مواجه میشدند ،آنها به نحوه
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آموزش و مدیریت خود توسط مربیانی كه داشتند رجوع میكردند.اكثر دانشمندان در زمینه مدیریتی
به شکل مدیریت سنتی شایع در چین آموزشدیدهاند كه در آن مدیریت به معنی شناخت اهداف
رسمی ،برنامهریزي و بودجهبندي است كه متأسفانه یا خوشبختانه بسته به نقطه نظرات مختلف ،این
فضایی است كه در آن عمده فعالیتهاي دانشگاهی صورت میگیرد.
دیدگاه ،فعالیتهاي كارآفرینی در فضاي مجازي به كمكم شکل گرفت .این فضا داراي شرایطی
مانند خالی بودن از برخی قواعد ،اختیارات نامشخص ،عدم نیاز به بودجه مشخص و استراتژيهاي
تصادفی بود .مدیران بینظیر و موفق نوآوري را هدایت میكنند ،شركتهاي جدید را راهاندازي میكنند
و فرصتهاي جدید بازار را شناسایی میكنند .یك پژوهشگر دانشگاهی در زمینه كارآفرینی كه براي
یك مدیر سیاهپوست كار میكند ،نیاز به پشتیبانی و نظارت دارد تا حداكثر توسعه شركت را
بهطوريكه كارآفرین و موسسه بتوانند از آن بهرهمند شوند ایجاد كند .مدیریت در فضاي مجازي نیاز به
یك روش خالق براي به دست آوردن اندازهگیري میزان پیشرفت در انجام وظایف و به رسمیت
شناختن دستاوردها در شیوههاي غیر سنتی است .یکی از چالشهاي غیرمعمول براي مدیران فضاي
سبز ،نیاز به ایجاد مشروعیت است .یك محقق دانشگاهی كه در این فضاي فعالیت میكند ،نیازي به
اثبات كردن این مسئله كه نیاز به پشتیبانی هست ندارد .برعکس ،كارآفرین دانشگاهی ممکن است
چندین سال از شروع فعالیت خود را صرف متقاعد كردن موسسه و سرمایهگذارانی بکند كه معتقدند
تخصص و اعتبار تنها موارد موردنیاز براي موفقیت یك سازمان است .كارآفرین دانشگاهی قادر است
یك تیم پژوهشی واجد شرایط را براي كمك به افزایش ارزش یك شركت ایجاد كرده و در انجام
وظایف خود معموالً موفق عمل میكند .مدیریت منابع همیشه یك مسئله است ،مهم نیست كه چه
تخصیصاتی صورت گرفته باشد[ .]14مدیر فضاي مجازي اغلب متوجه میشود كه نیاز به استفاده از هر
منبعی كه بشود از آن بهرهبرداري كرد هست و سعی میكند بهجاي استفاده از فضاي سنتی از ایدههاي
جدید با توجه به بودجهبندي دقیق خود استفاده كند .خالقیت و پایبندي به چهارچوب مدیریت در
جهان و استفاده از فضاي مجازي در دنیایی كه با افزایش مشکالت اقتصادي روبرو هستیم [ ]15مدیران
فضاي مجازي ممکن است كارآفرینان را بهعنوان یك تهدید رقابتی براي منابع مشترک خود بدانند.اما
حفظ شفافیت نقاط عطف شركتهاي كارآفرین و فضاي مجازي و همچنین به اشتراک گذاشتن
پاداشها و اعتبارات مالی براي تکمیل این نقاط عطف با كمك یك موسسه علمی ،میتواند به كاهش
نگرانیهاي رقابت كمك كند .درنهایت ،اگر كارآفرین خوششانس باشد ،سازمان راهاندازي بهاندازه كافی
بزرگ خواهد شد تا نیاز به مدیریت مدرن باشد.مناقشه بر سر منابع و منافع و حفظ این سیاست كار
بسیار اشتباهی است ،و اینیك چالش است كه باید بسیار جدي گرفته شود .كمیتههاي تطبیق یافته با
شرایط و همچنین سازمانهاي ساختارمند در دانشگاهها بهمنظور مدیریت سرمایهگذاري كارآفرینی
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دانشگاهی در حال افزایش است ]16[ .مطمئناً این اختالفات بر سر مسائل مالی در كارآفرینی را
میتوان مدیریت كرد ،درست همانگونه كه منافع مالی بیمار مورد مدیریت قرار گرفت .یك واقعیت كه
مهم به نظر نمیرسد اما توسط بسیاري از مسئوالن كمیتههاي مخالف منافع به رسمیت شناختهشده
است این است كه هر یك از شركتهاي دارویی كه شروع به كار میكنند درنهایت باید توسط FDA
بررسی شوند تا محصوالت تأیید شوند و سپس از آن محصول درآمد حاصل شود .تولیدات حاصل از
تحقیقات دارویی از كمكهاي مالی غیر كارآمد  FDAو NIHصرفاً براي انتشار محصول استفاده
میكنند .نکته جالب این است كه به نظر میرسد احتمال آنكه كسی بتواند از تقلب در تحقیقات علمی
جلوگیري كند بیشتر از آن است كه بتواند در تصویب مواد دارویی تقلب كند .بااینحال ،توسعه علمی
داروهاي دانشگاهی باعث ایجاد تعداد زیادي از پروندههاي مربوط به تقلب و ساخت داروهاي غیرمجاز
شده است كه این به خاطر تحقیقات علمی به شکل خصوصی و بدون بررسیهاي دقیق است.جداسازي
مالکیت معنوي و مالکیت مادي در شركتهاي دانشگاهی و راهاندازي این شركتها چالش دیگري است
كه معموالً توسط فارغالتحصیالن دانشگاهی قابلحل نیست .دانشجویان فارغالتحصیل علوم دارویی
اطالعات بسیار كمی درباره حقوق مالکیت معنوي و حق ثبت اختراع را در دانشگاه میآموزند ،بااینحال
تقریباً  ٪100از آنها اختراعاتی در حوزه صنعت و دانشگاه ثبت میكنند .بعضی از دانشگاهها اجازه
نمیدهند یك عضو هیئتعلمی مالکیت معنوي جداگانهاي از موسسه داشته باشد .اما در برخی موارد
مالکیت معنوي را با محدودیتهاي خاصی متعلق به هیئتعلمی میدانند .اگر كسی در یك موسسهاي
جداگانه فعالیت داشته باشد میتواند مالکیت معنوي را براي خود حفظ كند ،پس راهحل حفظ مالکیت
معنوي براي افراد داشتن مجموعههاي آزمایشگاهی مجزا است.
چالش بعدي تبدیلشدن یك گروه متخصص بازاریابی و كسبوكار به یك گروه واحد موفق است .
بازهم  ،بسیاري از محققان داروسازي كه برنامه درسی سنتی را آموختند و هرگز آموزشهاي رسمی
بازاریابی نداشتهاند فارغالتحصیل میشوند بااینحال ،درست همانطور كه مراكز بهداشتی دانشگاهی
آموختهاند كه به سمت استراتژيهاي بازاریابی خصوصی و سازمانی حركت كنند ،در این
فارغالتحصیالن نیز این اتفاق میافتد .بااینوجود كارآفرینان میتوانند اطالعات كافی براي عملکرد در
این قلمرو را نیز جمعآوري كنند[ .]17درواقع توسعه روابط ادارات اقتصادي و كارشناسان بازاریابی
دانشگاه علوم پزشکی آغازشده و درحالتوسعه است و دانشگاه علوم پزشکی سعی دارد تا با كارآفرینان
براي به اشتراک گذاشتن تخصص خود و پسازآن رسیدن به یك استراتژي بازاریابی خوب و یك برنامه
توسعه كسبوكار موفق در یك شركت را راهاندازي كند .براي رشد بالقوه مدیریت ،مدیریت black
spaceمهم است.
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 -2بحث
انگیزه نگرش كارآفرینی و نوآوري باوجود تمام چالشها و موانع فعالیتهاي كارآفرینی در تحقیقات
دانشگاهی داروسازي روزبهروز در حال پیشرفت است ،چندین شركت موفق دارویی بهآرامی از مراكز
دانشگاهی درحالتوسعه و پیشرفت هستند .مزیت بسیار مهم دانشگاه تولید دانش است و بخشی از این
تولید دانش باید در تحقیقات كاربردي بهسوي توسعه دارویی باشد .این بدان معنا نیست كه افراد شاغل
در علوم دارویی وظایف علمی خود را رها كنند و شروع به تأسیس یك شركت كنند ،بلکه براي افرادي
كه عالقهمند هستند ،باید یك فرصت واقعی و معتبر به وجود بیاید .اگر دانشگاهها چنین فرصتهایی را
بتوانند فراهم كنند پس باید از این منابع فکري براي تأسیس یك موسسه با در نظر گرفتن معیارهاي
رقابتی و با استفاده از فضاي خالق دانشگاهی استفاده كرد .سپس ،مؤسسات جدید در قالب كالجهاي
جدید داروسازي و پزشکی در سراسر كشور ظاهر میشوند تا با برنامههاي بهروز وارد بازار رقابت شوند.
در حقیقت نوآوري میتواند مفید نباشد ،اما بااینوجود بازهم نوآوري نباید از بقیه مأموریتهاي دانشگاه
كنار گذاشته شود و حتی در برخی از موارد نوآوري میتواند رقابت پایه را نیز از بین ببرد .منابع
موردنیاز كارآفرینی باید با استفاده از منابع موجود براي توسعه اقتصادي در محیط دانشگاه تأمین شود
اگرچه در شركتهاي داروسازي معمول نقطه شروع برایشان سرمایهگذاري محسوب میشود كه
میتواند تا چندین سال ادامه داشته باشد ،پرداخت سود حاصل از فروش یك داروي تائید شده توسط
 FDAبه یك شریك بازاریابی دارویی بهتر از پرداخت آن به هر بخش دیگري است .منابع براي
راهاندازي یك كمپانی میتواند به چندین طریق ازجمله مدیریت تخصص كسبوكار ،خدمات
برونسپاري،به كمك حسابداري دقیق ،مدیریت حقوق و دستمزدها ،طرحهاي بیمه ،برنامههاي
بازنشستگی ،اجاره تجهیزات ،سرمایهگذاريهاي سهام و استفاده از فضاهاي در دسترس به دست آید .از
مأموریتهاي آموزشی براي آموزش كارآفرینی و گسترش آن براي افراد مختلف (مانند :دانشجو ،استاد و
كاركنان) باید بهره برد .هر كس در موسسه علمی میتواند با حضور و شركت در كالسهاي كارآفرینی
از اطالعات آن بهرهمند شود .دانشجویان با شركت در این كالسها میتوانند از اطالعات دستاول
درباره چگونگی راهاندازي یك شركت در مقیاس جهانی بهرهمند شوند و همچنین میتوانند با استفاده
از این تجارب یك شروع به كار متفاوت را در دوره كارآموزي فارماسیستی داشته باشند؛ چراكه اكثر
منابع داروسازي تنها بخش كوچکی از یك منطقه متمركز از موانع آن را آموزش میدهند ،و دانش
دقیقی از نحوه دریافت دارو یا عرضه آن به بازار را ارائه نمیدهند آموزش دانشجویان در زمینه تخصیص
منابع ،امور مدیریتی ،مدیریت كسبوكار و روند ثبت اختراع و سایر زمینههاي گسترده و رقابتی براي
پیشرفت حرفهاي آنها الزم و ضروري است
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اعضاي هیئتعلمی با بهرهگیري از تجارب دستاول میتوانند به توسعه و هدایت عملیات گسترش
محصوالت جدید داروسازي كمك كنند .كارآفرین دانشگاهی با بررسی چند محقق ،ثابت كرده است كه
باید هر محقق بر روي یك مشکل بهداشتی انسان تمركز كند و سپس با یافتن راهحل مناسب او روند
تأیید  FDAو تحقیق اثبات راهحل یافته شده را به متخصص این فرایند بسپارد و این فرآیند را زیر نظر
این فرد انجام دهد تا آن روند كامل و دقیق انجام شود  .این كار باعث میشود یك كارآفرین دانشگاهی
بتواند دانشجویان را در فرآیند توسعه ساخت داروهاي جدید در سطح بسیار باالتري از مرور كلی
یکسري كتابهاي درسی آموزش دهد .و باید در این راه از افرادي استفاده شود كه عالوه بر آموزش
بتوانند این مسیر را نیز همراه با آموزش انجام دهند.كاركنان دانشگاه همچنین میتوانند از تجربه
یادگیري آغاز یك فعالیت كارآفرینی بهرهمند شوند .اینكه آیا این كاركنان موقعیتهاي اداري و فنی
مرتبط با كارآفرینی را در اختیار ندارند و بنابراین این آموزشها هیچ نتیجهاي برایشان ندارد یك
نتیجهگیري غلط محسوب میشود ،زیرا آموزش در جنبههاي مختلف عملیاتی ،تکامل شغلی و نحوه
استفاده از فرصتهاي متعدد شغلی را به همراه دارد.
 -3نتیجهگیری
با توجه به مشکالت استفاده از نوآوري در شركتهاي داروسازي واقع در محیط دانشگاهی كه تازه
راهاندازي شدهاند اما باید گفت نوآوري مزایاي بسیاري نیز به همراه دارد ،ازجمله تأثیرات مختلفی بر
مأموریتهاي پژوهشی و آموزشی دانشگاه .این بحث معرفی مزایاي بخش خصوصی نسبت به بخش
دولتی میتواند سؤاالتی را مطرح كند؛ بااینحال ،دادههاي تحقیقاتی در بخشهاي دیگر در مورد
بهترین راهحل براي حل مشکل منابع ،مدیریت و مسائل مربوط به منازعات وجود دارد .تجارب
شركتهاي مراقبتهاي بهداشتی میتواند یك مدل خوب براي تقلید بهحساب آید ،تا آنجا كه براي
نظارت و حمایت از فعالیتهاي كارآفرینی ،استفاده شود .اطالعات مربوط به چالشها و مزایاي استفاده
از سبك زندگی كارآفرینی در دانشگاه به بسیاري از اعضاي هیئتعلمی تقدیم شده و این فرصت را
میتوان در محیط دانشگاه با نظارت و همگامسازي ایجاد كرد .دانشگاهها و كارآفرینان از بسیاري جهات
با استفاده از ابتکار از مزایاي اقتصادي خوبی بهرهمند میشوند و این ابتکار نهتنها باعث تحریك اقتصاد،
بلکه سرعت بخشیدن به توسعه محصوالت براي بهبود سالمت انسان میشود.

مجموعه مقاالت و سخنرانیهاي كنفرانس



434
مراجع

[1] Stella, VJ. Sloan, KB. (1979), Application: US. US: INTERx Research Corp., USA;
Derivatives of 5, 5-diphenylhydantoin exhibiting enhanced solubility and therapeutic
use; p. 8ed.
[2] Stella, VJ. (1998), Application: WO. WO: The University of Kansas, USA. Polar drug
or prodrug compositions with extended shelf-life storage; p. 38ed.
[3] Herbranson, DE. (1990), Speicher, ER. Rosenberg, LS. Application: US. US: du Pont
de Nemours, E. I., and Co., USA; Stable pharmaceutical composition of the phenytoin
prodrug 3- (hydroxymethyl)-5,5-diphenylhydantoin disodium phosphate ester; p.
5ed.Cont -in-part of U S Ser No 82,841
[4] Pisano, G., (2006), editor. Science Business: The Promise, the Reality, and the Future
of Biotech. Boston: Harvard Business School Press;. ed.
[5] Frangioni JV.(2008), The impact of greed on academic medicine and patient care. Nat
Biotechnol; 26(5):503–507. [PubMed: 18464778]
[6] Phillips Frank S, Garman Andrew N.(2006), Barriers to entrepreneurship in healthcare
organizations. J Health Hum Serv Adm; 28(4):472–484. [PubMed: 16583847]
[7] Christensen CM, Bohmer R, Kenagy J. (2000), Will Disruptive Innovations Cure
Health Care? Harv Bus Rev Sept-Oct;:102–111. [PubMed: 11143147]
[8] Johns MM, Barnes M, Florencio PS. (2003), Restoring Balance to Industry-academia
Relationships in an Era of Institutional Financial Conflicts of Interest: Promoting
Research While Maintaining Trust. The Journal of the American Medical Association
February 12; 289:741–746.
[9] Meliones J. Saving Money, (2000), Saving Lives. Harv Bus Rev Nov-Dec; 57–65.
[PubMed: 11184977]
[10] West JB.(2001), Historical aspects of the early Soviet/Russian manned space program.
J Appl Physiol; 91(4):1501–1511. [PubMed: 11568130]
[11] Kimberly J.(1979), Issues in the creation of organizations: initiation, innovation, and
institutionalization. Acad Manage J; 22(3):437–457. [PubMed: 10248231]
[12] Stinchcombe, AL.(1965), Social structure and organizations. In: March, JG., editor.
Handbook of organizations. Chicago: Rand McNally;. p. 142-193.ed.
[13] Collins, JC.(2001), Good to great: why some companies make the leap--and others
don't. 1st. New York, NY: HarperBusiness;. p. xiip. 300
[14] Maletz MC, Nohria N. (2001), managing in the whitespace. Harv Bus Rev;
79(2):102–111. 157. [PubMed: 11213684]
[15] Grazier Kyle L, Metzler B. (2006), Health care entrepreneurship: financing
innovation. J Health Hum Serv Adm; 28(4):485–503. [PubMed: 16583848]
[16] Rubin Eugene H.(2005), The complexities of individual financial conflicts of interest.
Neuro psychopharmacology; 30(1):1–6. [PubMed: 15470374]
[17] Souba WW, Haluck CA, Menezes MA. (2001), marketing strategy: an essential
component of business development for academic health centers. Am J Surg;
181(2):105–114. [PubMed: 11425049]

بخش ششم  -میان رشتگی ،توسعه علمی و كارآفرینی 435 

بررسی ضرورت تلفیق مهارت خالقیت با سایر علوم ،در تقویت و توسعه علمی
و کارآفرینی جامعه
مریم ولی زاده
دانشجوي كارشناسی دانشکده خبر تهران ،مربی خالقیت
Mercury8m@gmail.com

سید محمد رجایی رامشه
مدیر دپارتمان خالقیت دانشگاه پیام نور
Mr_sm_rajaei@yahoo.com

مائده ولی زاده
دانشجوي كارشناسی ارشد دانشگاه آزاد واحد تهران مركز
Mv_93@yahoo.com

چکیده
اندیشه شکوه انسان است ،و اعمال او ،حاصل چگونه اندیشیدن اوست .انسان خردمند با هار كتاابی
كه گنجینه ایی از اندیشههاي تاریخ است بینشی جدید مییابد ،اما نفسی كه به جایگاه اندیشاهي خاود
نیز ،معرفت یافته است ،تنها به فراگیري علم و آموختن اكتفا نمیكند ،بلکه با مکاشفه و تفکار خالقاناه،
به چارهاندیشی مسائل میپردازد .این چارهاندیشی ،از او فردي كارآفرین مایساازد .در نظاام آموزشای،
آموزش اندیشهها ،جایگزین چگونه اندیشیدن شده است ،درحالیكه ایجاد فرصت براي تفکار و آماوزش
اندیشیدن ،اساس كار فرهنگ جامعه علمی است .با این دیدگاه ،این مقاله ،اهمیت چگوناه اندیشایدن و
ضرورت تفکر خالق را با رویکرد سلسله نیازهاي بنیادین انساان ،موردمطالعاه قارار داده اسات ،كاه باا
تفسیر نتایج پژوهشهاي بهدستآمده ،تلفیق رشتهي خالقیت با ساایر علاوم را باهعناوان راهکااري در
جهت تقویت توسعه علمی و كارآفرینی جامعه ،ارائاه مایدهاد .باشاد كاه در آینادهاي نزدیاك شااهد
بهكارگیري آموزش صحیح و اصولی شاخهي خالقیت در علوم مختلف باشیم.
کلیدواژهها
كارآفرینی ،خالقیت ،خودشناسی ،اندیشه ،آیندهنگري ،عزتنفس ،ذهن.
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 -1مقدمه
كارآفرینی و اشتغالزایی در بررسی هرم مازلو در امتداد رده نیازهااي عازتنفاس و خالقیات آماده
است ،بر اساس این نیازها ،موفقیت و شکوفایی فردي ،در انتخاب اولویتها است .تاا زماانی كاه عازت و
حرمت آدمی به مرحلهي ظهور نرسد ،انگیزهاي براي ورود باه راهیاابی در بساتر كاار و اشاتغال ،ایجااد
نمیشود .رعایت ترتیب اولویتها ،فرد را به خودشناسی و سپس به خودشکوفایی میرساند ،كه در طول
سالها با زمینهسازي خانواده ،رسانهها ،آموزشوپرورش و دانشگاهها ،فرد با ساطح مقباولی از خالقیات،
توان ایده یابی در مسیر كارآفرینی و اشتغالزایی را به دست میآورد.
بی توجهی به یادگیري مهارت خالقیت ،خأل اي بزرگ در سطح جامعه به وجود آورده اسات كاه در
این مقاله ،با توجه به پژوهشهاي انجامشده در سالهاي گذشته ،ابتادا اهمیات خودشناسای و تقویات
عزتنفس را بهعنوان ابزار رسیدن به شکوفایی فردي و كارآفرینی بررسی میكنیم و سپس ،باهضارورت
مهارتی محور آموزش خالقیت ،میپردازیم و درنهایت راهکاري اصولی ،براي تزریاق اندیشاهي خالقاناه
بین جوامع علمی در تمامی رشتهها را با ذكر نتایج تحقیقات بهدستآمده بیان میكنیم.
 -2اهمیت خودشناسی در شکوفایی فرد و کارآفرینی
كارآفرین كسی است كه از سطح خالقیت باالیی برخوردار بوده و با اساتفاده از مهاارت ایاده یاابی،
به راحت ی توان حل مسائل را دارد و با شناختی كه از خود به دست آورده اسات مایتواناد نیازهاایش را
شناسایی ،و با صرف كمترین انرژي ،تأمین كناد ،او هماینطاور باا آگااهی ،و شاناخت زماناهي خاود،
نیازهاي جامعه را موردبررسی قرار داده و شروع به ایده یابی میكند كاه درنهایات منجار باه ناوآوري و
كارآفرینی میشود .یك كارآفرین به شناختی از خود و جامعه دستیافتاه اسات كاه تاوان پایشبینای
ن یازهایی كه آن جامعه ممکن است در آینده با آن مواجه شود را نیز ،دارد ،به بیانی دیگر ،او باه بینشای
آیندهنگر ،اشراف پیداكرده است ،كه از این طریق تا حدودي نیازهاي آینده را هم شناسایی میكند.
هیچ كالس درس و دانشگاهی ،تفکري خالقانه را آماوزش نمایدهاد! و هایچیاك از سرفصالهااي
آموزشی در دوران ابتدایی زندگی ،بهصورت اصولی و مهارتی محاور ،تاوجهی باه خودشناسای و كشاف
استعدادهاي فرد ندارد .آزمونهاي استعدادیابی و شناختی مدارس از اساتانداردهاي مهاارتی برخاوردار
نبوده و زمینههاي مختلف علمی ،فنی ،هنري و ...دانشآموز را عمیق و تخصصی بررسی نمیكند .از این
میان ،تنها تعداد محدودي در دورهي دبیرستان ،با شناخت نسبیاي كه از خود باه دسات آوردهاناد ،باا
قطعیت رشتهي موردنظر و متناسب خود را انتخاب میكنند ،حاالآنکاه در دانشاگاه هام شااهد تعاداد
زیادي دانشجو هستیم كه بهصرف قبولی ،وارد آن شاخه شدهاناد! كاه البتاه پاس از گذشات چنادترم،
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معدود نفراتی ،جسارت تغییر رشته را پیدا میكنند تا در مسیر موردعالقه و متناساب بااساتعداد خاود،
ادامه دهند.
همه ما ،شاهد تغییر مسیر ،در مراحل مختلفی از زندگی افراد بودهایم ،كه گاه میتواند ناشی از عدم
شناخت خود باشد.
مادامیكه انسان از «من» خود بیخبر و ناآگاه باشد ،به فهم و درک درستی دسات نماییاباد .حال
مشکل شناخت و معرفت ،به حل مسئله «من» وابسته است و تا زمانی كه این مسئله باه راهحال خاود
نرسد ،هیچ مسئله دیگري حل نخواهد شد [.]1
از مهمترین ظرفیتهاي وجودي افراد كه خاود را در ارتباطاات انساانی ظااهر مایكناد ،و موجاب
معرفت و كسب تجربه در انسان میشود ،درک و آگاهی از هویت خود و جهان پیرامون است [.]2
انسان بهواسطه اندیشه ،در جایگاهی قرار میگیرد كه نهتنها به آنچه هست و آنچه بوده است آگاهی
پیدا میكند ،بلکه نسبت به آنچه اكنون نیست نیز آگاه میشود [.]3
پیشرفت بشر بدون شناخت و كسب دانش ممکن نیست و الزمه یك جامعهي كارآفرین ،شاناخت و
كشف نیازها است .بنابراین گام نخست شناخت خود است ،انسان بهواسطهي خودشناسی به هویت خود
پی میبرد و استعدادهاي خود را متجلی میكند.
شناخت خود ،آگاهی را به همراه میآورد كه بهموجب آن ،بینشی به هویت خود میابیم .ایان معیاار
اهمیت عزتنفس را در زندگی فرد آشکار میكند ،كه انسان را به بااور خاود توانمنادي و اطمیناان باه
توانائی فکر كردن میرساند ،كه حاصل آن اعتمادبهنفس و جسارت ایده پردازي و شکوفایی فردي است.
اساس ایده پردازي ،فراگیري مهارت خالقیت است كه گام بعدي كاارآفرینی را شاکل مایدهاد .در
شکل ( )1نمایی از مراحل اساسی كارآفرینی با این رویکرد را میبینیم.

شکل  1مراحل اساسی كارآفرینی بر اساس هرم مازلو
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شاید نخستین ویژگیاي كه به خالقیت كمك میكند زمینهي ژنتیکی در یك قلمرو مشخص است.
میتوان گفت شخصی كه سیستم عصبیاش به رنگ و نور حساستر است براي نقاش شادن نسابت باه
دیگران داراي نوعی مزیت است ،یا كسی كه با صداي ششدانگ به دنیا آماده خوانناده بهتاري خواهاد
شد .این افراد به دلیل بهتر بودن در قلمروي مربوطه ،به رنگ و صدا ،عالقهي بیشتري خواهناد داشات،
بیشتر دربارهشان خواهند آموخت ،و درنتیجه آسانتر میتوانند در جایگاهی قارار گیرناد كاه در هنار و
موسیقی نوآوري كنند [.]4
اما ازآنجاكه خالقیت ،مهارتی اكتسابی است كه با تمرین به دست میآید ،میتواند بر عوامل ژنتیکی
غالب شود و نوآوري را در زمینههاي مختلف پدید آورد [.]5
با این دیدگاه ضرورت آموزش استاندارد و اصولی خالقیت ،در قالب یادگیري مهارتی مشترک ،باین
تمامی رشتهها را بهعنوان ابزار و نیازهاي فرد كارآفرین ،موردبررسی قرار میدهیم.
 -3بررسی ضرورت آموزش اصولی و مهارتی خالقیت
این جهان سه پوندي ،باارزشترین دارایی ماست [ .]6اما چگونه مغزي كاه باه هماهي ماا یکساان
دادهشده ،از برخی افراد ،جوینده ،و برخی دیگر ،كارآفرین میسازد؟
همه ما با ظرفی یکسان و متناسب جهت رشد و پرورش افکار و عقاید و باورها ،متولد میشویم ،اماا
استفادهي بهینه از این دارایی ،ابزار دیگري میخواهاد كاه در طاول زماان ،متاأثر از فرهناگ و سابك
زندگی و ارتباطات فرد با جامعه ،به دست میآید و ایدئولوژي انسان را شکل میدهد ،كه برخی محققان
حوزه روانشناسی به آن ذهن میگویند.
ما پیچیدهترین ماشین طبیعت را با خود حمل میكنایم كاه نارمافازار آن را ذهان مایناامیم [.]7
چرایی پیشرفت و كارآفرینی جوامع خالق ،به دلیل حضور اندیشههاي خالق است ،كه ذهنهاي خاالق
میطلبد.
زندگی مجموعهاي از نیازها است ،براي پاسخ باه نیازهاا باا مساائلی ماواجهیم كاه دكتار تاورنس،
پژوهشگر و پدر خالقیت شناسی ،اهمیت خالقیت را در روش حل مسئله میداند .زمانی كه باا اساتفاده
از شناخت و آگاهی خود ،از فردگرایی به مرحلهي اجتماعی عبور میكنیم ،با جهانبینی جدیدي ،خاود
را در حال ایده یابی براي حل مسائل دنیا میبینیم.
با این رویکرد ،شاهد توسعهي كارآفرینی و اشتغالزایی در سطح جامعه هستیم .اندیشههاي خالقی،
كه هم به حل مسائل خود اشراف دارند و هام كماك بزرگای در تارویج فرهناگ كاارآفرینی باه شامار
میروند.
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این تغییر زاویه دید و ایجاد چنین سطح جهاانبینای ،ابتادا از خاانواده كاه خاساتگاه بنیاانهااي
شخصیتی فرد است ،به وجود میآید .در دانشگاه میتوان ردپایی از خالقیت كودكی را دید كه بسته باه
رعایت استانداردهاي آموزش خالقیت ،منجر به پیشرفت و ترقی فرد میشود.
ما در برههاي حساس از زندگی كه موقعیتهاي مهام كااري و عااطفی در آن شاکل مایگیارد ،باا
افرادي كه از كمترین میزان خالقیت برخوردارند مواجهایم! چراكه سبك آموزشی مدارس ،تفکر خطای
را جایگزین اندیشهاي خالق كرده است.
در حوزهي آموزش هم برخی كتابها بهعنوان خالقیت پرداختهاند و در بعضی رشتههاي دانشگاهی
واحدهایی با عنوان خالقیت ،مانند درس خالقیت در هنر ،رشتههاي گروه هنر ارائاهشاده اسات كاه باا
رویکردي كامالً متفاوت ،از تخصص و مهارتهاي مباحث خالقیت هستند.
در حوزه كارآفرینی هم ،كتاب و مقاالت و همایشهاي مختلفی تدوین میشود اما همچنان به دلیل
نادیده گرفتن آموزش صحیح و كاربردي خالقیت ،خروجی قابل قبولی را از كارآفرینی در سطح جامعاه
مشاهده نمیكنیم!
تا زمانی كه مبانی و مهارتهاي اندیشه خالق ،در علوم مختلف بهصورت تخصصای تکاوین نیاباد ،و
مانند دروس عمومی كه در تمام رشتهها از آنها بهره میگیریم ،تثبیات نشاود ،ماانعی بازرگ ،ارتبااط
اشتغالزایی و دانشگاه را مسدود میكند كه خروجی كارآفرینی در جامعه را كاهش میدهد.
اندیشه خالق ،بنیان ایدههاي انسان است كه نمود بارز آن در اعمال افراد جامعه متجلای مایشاود.
هرچقدر اعمال ما خالقانهتر باشند تأثیر كارآمدتري را از خود برجایی میگذارند.
خالقیت ،بهاي پیشرفت هر تمدنی است كه در هر زمان خالق آیندهي خود خواهد بود.
 -4نتیجهگیری
اندیشه و اعمال انسان ،خروجی ذهن خود ،و همینطور بازتاب اذهان جامعه است .ایدئولوژي انساان
و جامعه مانند یك گزاره دو شرطی و متأثر از یکدیگر ،ذهنی ،جهانی را شکل میدهد.
جامعهاي كارآفرین از تركیب اندیشه هاایی خاالق ،در جهات پیشارفت و تکامال و همچناین حال
خالقانه نیازهاي زمانهي خود و بینشی آیندهنگر بهره میبرد و ازآنجاكه خالقیات ،ناوعی فرایناد فکاري
است ،تمامی افراد جامعه ،در هر حوزهاي كه فعالیت میكنند با اندیشهاي خالق ،مایتوانناد پاساخگوي
نیازهاي خود و جامعه باشند و با دوراندیشی ،به توسعه علمی ،اقتصادي و ...جامعه نیز كمك كنند.
پرداخت باكیفیت ،و مطابق اساتاندارد باه مبحاث خالقیات ،كلیاد توساعه و تقویات كاارآفرینی و
اشتغالزایی است كه نیازمند استادان مجرب و تدوین سرفصلهاي اصولی و كارآمد باا رویکارد مهاارتی
محور ،در این رشته است.
تنها جامعه خالق میتواند پاسخگوي نیازهاي جامعهي خود باشد.
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سپاس
با سپاس فراوان از جناب آقاي دكتر حسن نایب زاده دانشیار دانشگاه لرستان و قدردانی از زحماات
بی دریغ سركار خانم ندا محمودي كارآفرین نمونه ،كه در جهات تارویج آماوزش خالقیات ماا را یااري
نمودند .الزم میدانیم از همفکري تماام اعضااي كمیتاه علمای اولاین كنفارانس ملای نقاش مطالعاات
میانرشتهاي در توسعه علمی و كارآفرینی كشور تشکر ویژهاي داشته باشیم.
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چکیده
بهطوركل ی كارآفرینی از ابتداي خلقت بشر و هماراه باا او در تماام شائون مختلاف زنادگی انساان
حضورداشته و مبناي تمامی تحوالت و پیشرفتهاي بشري بوده است .هادف از پاژوهش حاضار رابطاه
بین كارآفرینی و دستیابی به توسعه پایدار روستایی هست .درواقع در بین علام میاانرشاتهاي باه امار
توسعه روستایی توجه شده است روش تحقیق بهكاربرده شده در این پژوهش بهصورت توصیفی و ابازار
گردآوري بهصورت كتابخانهاي و مطالعه اسناد ،مقاالت و كتابهاي متفاوت در این زمیناه اسات .نتاایج
تحقیق نشان میدهد .امروزه در راهبردهاي توساعه روساتایی تجدیادنظر شاده اسات و در بسایاري از
مؤسسات ملی و بین المللی مجدداً بر كاهش فقر از طریق رشد اقتصادي تأكید میشود .به همین دلیال،
توسعه اقتصادي در مناطق روستایی نیازمند راهبردهاي جدیدي است كه این امر با توسعه كارآفرینی و
تواناسازي سیاستهاي محیطی ممکن است؛ بنابراین امروزه تالشهااي ماردم منااطق روساتایی باراي
دستیابی به پایداري اقتصادي میتواند با استفاده از كارآفرینان محلی افزایش یابد؛ زیرا تمركز بار مناابع
اقتصادي محلی از طریق توسعه كارآفرینی محلی یکی از شیوههاي توسعه اقتصادي این مناطق است.
کلیدواژهها
كارآفرینی ،توسعه روستایی ،توسعه اقتصادي ،كارآفرینان.
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 -1مقدمه
ازآنجاییكه بخش قابلتوجهی از روستاها با فقر امکانات زیربنایی و روبنایی مواجهاناد و سااكنان آن
با كمبود منابع درآمدي و عمدتاً فصلی روبه رو هستند ،تحقق توسعه پایادار در مکاان روساتا باا مواناع
بسیاري مواجه است ][9؛ اما براي برون رفت روستا از این وضعیت و ایجاد پایداري در آن ،باید از یكسو
به بهبود زیرسااخت هاا و امکاناات و از ساوي دیگار باه بهباود وضاع معیشاتی سااكنان آن پرداخات؛
به طوريكه امروزه ایجاد معیشت پایدار در روستاها بهعنوان یکی از اهرمهاي كاهش فقر و كاهش پدیده
مهاجرتهاي ناخواسته و درنهایت دستیابی به توسعة پایادار باه شامار مایرود ] .[31ازایانرو یکای از
راهکارهاي دستیابی به معیشت پایدار در روستا ،توجه به مقوله كارآفرینی 1روستایی اسات .ایان واژه از
كلمه فرانسوي  Entrepreneurبه معنااي "متعهاد شادن" نشاأت گرفتاه و طباق واژهناماه دانشاگاهی،
كارآفرین كسی است كه متعهد می شود مخاطرات یك فعالیت اقتصادي را ساازمان دهای ،اداره و تقبال
كند ،بهعبارتدیگر ،كارآفرینی بهعنوان موتور اصلی رشد اقتصادي به رسمیت شناختهشده ،بادون آنکاه
دیگر عوامل توسعه به هدر برود .لذا مقوله كارآفرینی باا تحقاق پایاداري در توساعه جواماع روساتایی،
همبستگی مستقیم دارد .به تعبیري اگر گفته می شود كارآفرینان موتور محرک توسعه ملی ،یاا پیشاتاز
توسعه هستند یعنی از این نیرو به خاطر آن استفاده شود كه می توانند رونادهاي اقتصاادي ،اجتمااعی،
فرهنگی نظام تحت پوشش خود را با تعامالت بیرونی هماهنگ كنند و از فرصت ها بهره بارداري كارده و
كسب وكار و فضاي جدید خلق كنند ] .[13بر این اساس كارآفرین یك فرد اقتصادي است كه مایداناد
چگونه منافعش را از طریق روشهاي نوین و ابتکاري به دست آورد ].[28
از چند قرن اخیر و با رشد پرشتاب صنعت و فناوري در جهان ،عقبماندگی مناطق روستایی بیشتر
نمایان شده است؛ بهطوري كه روساتائیان نسابت باه شهرنشاینان داراي درآماد كمترناد و از خادمات
اجتماعی ناچیزي برخوردارند و اقشار روستایی فقیرتر و آسیبپذیرتر شدهاند كه بعضاً به مهاجرت آناان
به سمت شهرها نیز منجر می شود .علت این امر پراكندگی جغرافیایی روساتاها ،نباود صارفه اقتصاادي
براي ارائه خدمات اجتماعی ،حرفهاي و تخصصی نبودن كار كشاورزي ،كم باودن بهارهوري ،محادودیت
منابع آبوخاک در مقابل رشد جمعیت و عدم مدیریت صحیح مسئوالن بوده است؛ بنابراین باراي رفاع
فقر شدید مناطق روستایی ،ارتقاي سطح و كیفیت زندگی روستائیان و ایجاد شغل و افازایش بهارهوري
آنان ،راهبرد توسعه كارآفرینی روستایی در پایش گرفتاه شاده اسات؛ زیارا مسائله اشاتغال در منااطق
روستایی درواقع گسترهاي است از مسائل مرتبط به هم كه غالباً دامناه گساترش آنهاا بسای فراتار از
گروههایی است كه مستقیماً با بیکاري آشکار دستبهگریبااناناد .قضااوت دربااره وضاعیت اشاتغال در
روستاها بر پایه مفاهیم ،چهارچوب و میزان بیکار اخذشده از دیگر بخشهاا اماري خطرنااک اسات .باه
_____________________________________________________________
1- Entrepreneurship
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علت باال بودن نسبت نیروي كار به زمین و فصلی بودن فعالیت هاي كشاورزي ،همواره یك نوع بیکااري
پنهان در حین دوره فعالیت كشاورزي و نوعی بیکااري فصالی در روساتاها وجاود دارد؛ اماا كاارآفرینی
بهعنوان یك راهبرد نو در توسعه مناطق روستایی به علات ماهیات اشاتغالزایای بااال مایتواناد باراي
روستاییان اشتغال مولد و دائم و براي بیکاران فصلی اشتغال موقت ایجاد كند .به همین دلیل ،بسایاري
از اقتصاددانان توسعه و تحول معتقدند كه كارآفرینی در یك اقتصاد نقاش مهمای را در فرایناد توساعه
همهجانبه ،صرفنظر از اینکه یك منبع درآمد و اشتغال براي ساكنان روستا باشد ایفا میكند؛ بناابراین
با توجه به ویژگیهاي كارآفرینان و اهداف و نتاایج كاارآفرینی مایتاوان ادعاا كارد كاه كاارآفرینی باا
شناسایی فرصتهاي مختلف در زمینههاي متفاوت زمینه را براي متنوع سازي اقتصاد روساتایی هماوار
می سازد .پس متنوع سازي اقتصادي روساتایی تنهاا باا القاا از بیارون محقاق نمایشاود ،مگار اینکاه
كارآفرینان محیطهاي روستایی ،خود فرصتها و منابع بالقوه و بالفعل را بشناسند و با استفاده بهیناه از
آنها تنوع اشتغال و اقتصاد را براي محیطهاي روستایی باه ارمغاان بیاورناد؛ زیارا یکای از مزیاتهااي
كارآفرینی ،خوداشتغالی است .خوداشتغالی و كار براي خود ،زمینهساز رشد كارآفرینی در جامعه اسات.
خوداشتغالی نوعی اشتغال در بخش غیر مزدبگیري نیز است كه فرد شااغل باا اتکاا باه تاوان شخصای،
ابتکار و خالقیت خود به كارهاي تولیدي و خدماتی و درنتیجه كسب درآمد میپردازد .از ویژگیهااي و
امتیازهاي این بخش از اشتغال آن است كه فرد را بهتدریج آماده كسب تواناییهاي الزم باراي ورود باه
بازارهاي بزرگتر و گستردهتر میكند .بر این اساس ،خوداشتغالی و كاار باراي خاود ،زمیناهسااز رشاد
اشتغال آزاد و كارآفرینی در جامعه است .میزان بسیار باالي خوداشاتغالی ممکان اسات ناوعی محایط
اقتصادي را ایجاد كند كه خطرپذیري ،اشتغالزایی و گسترش بازار را افزایش میدهاد .باه علات ساطح
باالي بیکاري در بسیاري از كشورهاي جهان و افزایش مشکالت مربوط به رقابت در بازار كاار ،سیاسات
خوداشتغالی مهمترین ابزار در فراهم كردن وسیله كسب درآمد است .برنامههااي كاارآفرینی باا تارویج
مشاغل مولد فردي ،گروهی و سازمانی زمینه گسترش مؤسسات كوچك اقتصادي را فراهممی سازد؛ باه
همین دلیل ،توسعه كاار در آیناده ،بار اسااس دیادگاه توساعه انساانی ،باه شاکل فعالیاتهااي خاود
سازمانیافته ،خود نظارتی و بر اساس تمایالت شخصی و گروهی خواهد بود] .[8ازجمله نتایج داخلای و
خارجی در رابطه با پژوهش را میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
رضوانی و نجاار زاده ( )1387در مقالاهاي تحات عناوان بررسای و تحلیال زمیناههااي كاارآفرینی
روستاییان در فرایند توسعه ي نواحی روستایی با استفاده از رویکرد رفتاري و بر اساس الگاوي فراینادي
به بررسی زمینههاي كارآفرینی پرداخته است .نتایج نشان داد كاه  2/33درصاد از روساتاییان آشانایی
خیلی زیاد 18/76 ،درصد آشنایی زیاد 23/56 ،درصد داراي آشنایی كم و  55/35درصد آشنایی بسایار
كم با زمینهها و مهارتهاي كارآفرینی دارند .این وضاع در هماهي شااخصهاا و متغیرهااي مطالعااتی
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كموبیش یکسان است .در این راستا ،آماوزش كاارآفرینی و آماادهساازي محایط اجتمااعی و اقتصاادي
روستاها براي جذب نیروي انسانی جوان ،متخصص و ماهر به نواحی روستایی و فعالیاتهااي كشااورزي
میتواند بهعنوان راهكار اصلی در ایجاد و تقویت كارآفرینی این نواحی در راستاي توسعهي پایادار بسایار
مؤثر باشد.
جزنی ( ) 1388در تحقیقی تحت عنوان تأثیر آموزش كارآفرینی بار ارتقااي فرهناگ كاارآفرینی در
دانشگاه هاي كشور به این نتیجه رسید كاه آماوزش كاارآفرینی باا تحلیال اجازاي فرایناد كاارآفرینی،
كارآفرینان را بهسوي مخاطره پذیري ،مسئولیتپذیري ،همدلی و تعاون و دیگر اجزاي مرتبط به اهاداف
كارآفرینی هدایت میكند و فرهنگ كارآفرینی از طریق آموزش كارآفرینی ارتقاء مییابد.
فرجی سبكبار و همکاران ( )1390در پژوهشی تحت عناوان اولویاتبنادي توساعه كاارآفرینی در
مناطق روستایی با استفاده از تکنیك پرومتی (مطالعه موردي :دهستان حومه بخش مركزي شهرساتان
خدابنده استان زنجان) به بررسی وضعیت كارآفرینی بهعنوان یکای از راهحال بسایاري از چاالشهااي
عمده بزرگ (همچون بیکاري ،درآمد پایین ،عدم تنوع اقتصادي و ).در مناطق روستایی پرداختاه اسات.
وي كارآفرینی روستایی را راهکاري جدید در نظریههاي توسعه براي توانمندساازي و ظرفیاتساازي در
مناطق روستایی باهدف كاهش شکاف شهر  -روستا ،ایجاد برابري اقتصادي ،اجتماعی ،محیطی و نهاادي
است و ابزاري مهم دررسیدن باه توساعه پایادار باه شامار مایآورد .مطالعاه از تکنیاك پرومتای باراي
اولویتبندي توسعه كارآفرینی در مناطق روستایی دهستان حومه مركزي شهرستان خدابنده باهعناوان
جامعه نمونه استفاده شد ،كه نتایج بهدستآمده بر اساس شاخصهاي  10گانه نشاندهنده این است كه
روستاهاي نظرقلی ،آقچه قیا و الچوان به ترتیب رتبههاي اول تا سوم را به دسات آوردناد .روششناسای
تحقیق توصیفی -تحلیلی است.
دابسون و همکاران ( )2002در مطالعه خود بهمنظور طراحی فعالیتهااي كاارآفرینی و جماعآوري
اطالعات درباره سازمانها ،برنامهها و فعالیتهاي حمایتكننده از كارآفرینی در مناطق روساتایی باا ایان
نتیجه رسیدند كه به چهار عامل اصلی براي حیاتبخشی به روح كارآفرینی در مناطق روستایی نیاز است
كه عبارتاند از ایجاد فعالیت متناسب با نیازهاي شناساییشده جامعه محلی ،تولیدات كافی متناساب باا
مقیاس ،منابع و مهارتهاي محلی ،تمركز بر كارآفرینی ،یادگیري مداوم از طریق تغییر آموزههاي قبلی.
هیسریچ و همکاران ( )2005فرایند كارآفرینی را خلق چیزي نو میدانند كه توأم باا صارف وقات و
تالش بسیار و پذیرش خطرات مالی ،روحی و اجتماعی براي به دست آوردن منابع مالی ،رضایت شخصی
و استقالل است؛ نتیجه این فرایند از فعالیتهاي منظمی حاصل میشاود كاه خالقیات و ناوآوري را باا
نیازمنديها و فرصتهاي بازار پیوند میدهد.
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 -2مطالب اصلی
 -1-2مفهوم کارآفرینی و توسعه کارآفرینی
بهطوركلی كارآفرینی از ابتداي خلقت بشر و هماراه باا او در تماام شائون مختلاف زنادگی انساان
حضورداشته و مبناي تمامی تحوالت و پیشرفتهاي بشري بوده است و لذا ،تعریفهاي زیاد و متناوعی
از آن شده است .نگاهی گذرا به سیر تاریخی مفهوم و حوزه كارآفرینی نشان میدهد كه كارآفرینی ابتدا
در حوزه موسیقی مطرح بود و در فرهنگ لغت آكسفورد « ،رئایس مدرساه» یاا «مادیر مؤسساه ملای
موسیقی» تعریف شده است؛ یعنی كسی كه سرگرمیهاي موسیقیایی را تدارک میبیند .سپس در ساال
 1933كارآفرینی وارد حوزه جدید و وسیعتر «كسبوكار» شاد و كاارآفرین كسای قلماداد گشات كاه
مؤسس بنگاه اقتصادي باشد .به دنبال آن شومپیتر (اقتصاددان) حوزه را وسیعتر دید و گفت «كارآفرین
می تواند در استخدام سازمان دیگري قرار گیرد» ،بهعبارتیدیگر ،كارآفرینی سازمانی را باه حاوزه قبلای
اضافه كرد .این گسترش تدریجی در حوزه فعالیتهاي كارآفرینانه اساساً به دلیل روش اساتقرایی باوده
كه مورداستفاده قرارگرفته است؛ بهعبارتدیگر ،چنانچه با روش قیاسی ،كارآفرینی تعریف میشد ،زودتر
به نتیجه نهایی و تعریف جامعومانع میرسیدند][3و ](.[12شکل )1
درنتیجه ،مفهوم و ماهیت اصلی كارآفرینی هنوز شناختهشده نیست ونمی توان تعریف استاندارد و
جامعومانعی از آن به دست داد .مك كللند (اقتصاددان) مشکل تعریف كارآفرینی و اختالفنظرها
دراینباره را ناشی از مغشوش شدن نقشها و موقعیتها میداند؛ بنابراین واژه «كارآفرینی» واژه است نو
كه از كلمهاش نمیتوان به مفهوم واقعی آن دستیافت .این واژه بهجاي  entrepreneurshipبه كار
میرود و در اصل ،از زبان فرانسه به زبانهاي دیگر راهیافته است (مردیث ،1371 ،مقدمه) بهعبارتدیگر،
هنوز در فارسی معادل دقیقی براي انتقال مفهوم آن نداریم و اغلب واژه «كارآفرینی» شنونده ناآشنا به
آن را بهاشتباه میاندازد][12؛ بنابراین ،مطالعات انجامگرفته درباره كارآفرینی نشان میدهد كه افراد
كارآفرین داراي صفات و مشخصهها ي عمومی و خاصی هستند كه نقش آنان را از سایرین متمایز
میسازد؛ از قبیل نتیجه گرا ،نیاز به كامیابی ،ایستادگی ،پشتکار ،اراده ،سختكوشی ،شوق ،انرژي باال،
پیشقدمی ،مردمداري ،انتقادپذیري ،نوآوري ،ابتکار ،انعطافپذیري ،خطرپذیري (ریسك) حسابشده،
منفعت شناسی و خوداشتغالی.
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شاخص ،رفتار
مولفه
ابعاد
مفاهیم
فرضیه
مدل

روش قیاسی

روش استقرایی

شکل  1نمودار مقایسه روش استقرایی و قیاسی در كارآفرینی منبع[12] :

بنابراین با این مقدمه می توان گفت كارآفرین كسی است كه فرصت و ارائه یاك محصاول ،خادمت،
روش و سیاست جدید را با تفکر جدید براي یك مشکل قدیمی ماییاباد و مایخواهاد پیاماد اندیشاه،
محصول یا خدمات خود را بر نظام مشاهده كند] [30بهعبارتیدیگر ،كارآفرین شخصی است كه بهتارین
و آخرین موقعیت اقتصادي و تجاري را كشف میكند و روش استفاده از این فرصتها را مایداناد .ایان
فرد معموالً داراي استعداد ،خالقیت ،ابتکار ،سازماندهای و مادیریت در ساطح بااالیی اسات]20و.[11
درنتیجه كارآفرین كسی است كه با آیندهنگري خاص ،داراي قدرت تجزیهوتحلیل محیطی باالست و باا
پند گرفتن از گذشته بر اساس میزان دانش و باشخصیتی تحولپاذیر از قادرت خطرپاذیري ،ناوآوري و
خالقیت باالیی برخوردار است .چنین ویژگیهایی در كارآفرین او را به كشاف و شناساایی فرصاتهااي
بالقوه و بالفعل محیط وادار میكند تا با بهرهگیري شایسته ،عقالنای و اقتصاادي از مناابع موجاود و باا
رعایت حقوق انسانی ،مکانی و فضایی ،كسبوكار جدیدي ایجاد و منفعات شخصای و جمعای را دنباال
كند .بر این اساس ،در برنامه كارآفرینی ،موضوعات سهگانه خاصی با عنوان توسعه اقتصاد محلی مطارح
می شود :نخست ،پرورش این آگاهی در اذهان مردم كه اقتصاد محلی متعلق به خاود آنهاسات و آناان
مشاركتكنندگان در آن اقتصادند؛ دوم ،تجزیهوتحلیل نظاممند راههاایی كاه باه مادد آنهاا مایتاوان
اقتصادهاي محلی را تقویت كرد و سوم ،توسعه ساختارهاي نهادي اقتصاد محلی اسات ][8؛ بناابراین در
یك نگاه جامع به توسعه اقتصادي ،كارآفرینی موجب اشتغال ،بهبود كیفیت زنادگی ،توزیاع درآمادها و
بهرهبرداري مناسب از منابع و غیره میشود .به همین دلیل ،دستور كاار جهاانی ،توساعه كاارآفرینی را
اصول كلیدي سیاستهاي اشتغال موفق میداند].[10
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 -2-2کارآفرینی روستایی
امروزه برنامه ریزان ،بهویژه اقتصاددانان روستایی ،به این نتیجه رسیدهاند كه مناسابتارین راهبارد
پاسخگویی به چالشها ،بهویاژه اقتصاادي ،در منااطق روساتایی تشاویق روساتاییان باراي گارایش باه
«تجارت خانگی» به شیوه كارآفرینی است .فلسفه بنیادي این نظریه بر این اساس بود كه این فعالیتها
هم به ایجاد شغل منجر میشود .یك نوع خوداشتغالی را در سطح جامعه محلی به وجود میآورد و هام
از این طریق ،روستاییان میتوانند تولیدات خود را صادر (روانه باازار) كنناد ] [23كاارآفرینی روساتایی
براي شکلگیري تحت تأثیر نیروهاي بیرونی و درونی بوده است كه هریك بهنوعی به ایجاد چالشهاایی
در جامعه روستایی امروزي منجر میشوند .ایان محایطهاا برحساب مناابع و فرصاتهااي موجاود در
محیطهاي روستایی (بالقوه و بالفعل ،نرمافزاري و سختافزاري) ،هدایتكننده اهاداف توساعه ،باهویاژه
توسعه اقتصادي ،در این جوامع .در راستاي همین فرایندها و با در نظر گرفتن این دو محیط یك پیوناد
ارگانیکی میان اهداف توسعه روستایی و توسعه كارآفرینی در این مناطق برقرار مایشاود تاا از تركیاب
مناسب این عوامل ،رفتارهاي كارآفرینی در جوامع روستایی در راستاي توساعه اقتصاادي شاکل گیارد
(شکل )2؛ بنابراین ،كارآفرینان در جوامع روستایی به حمایت براي ایجاد یا رشد فعالیتهاي خاود نیااز
دارند ،ام ا بیشتر این جوامع ،آمادگی الزم را براي تأمین نیازهاي مورد درخواسات آناان مانناد سارمایه،
دانش فنی (فناوري) و اطالعات ندارند؛ درنتیجه ،براي كمك به جوامع روساتایی در توساعه یاك مادل
نظري (تئوریك) ،كارآفرینی به شناخت متغیرهاي وابسته و روابطِ میان آنهاا نیازمناد اسات ] .[18باه
همین علت ،سائر با در نظر گرفتن كارآفرینی باهعناوان الگاوي توساعه اقتصاادي ،توساعه روساتایی را
تشویق كشاورزان كاارآفرین ،كماك و مسااعدت مادیریتی و فنای كارآفریناان روساتایی ،حمالونقال
روستایی؛ خدمات ارتباطی و اطالعاتی روستایی ،مدیریت منابع طبیعای و غیاره تعریاف مایكناد].[29
ریگان ،كارآفرینی روستایی را فراهمكننده زمینه اشتغال ،افازایش درآماد و تولیاد ثاروت ،بهبوددهناده
كیفیت زندگی و كمككننده به افراد محلی براي مشاركت در اقتصاد میداند .ازنظر ورتمان كاارآفرینی
روستایی عبارت است از :ایجاد سازمانی جدید كه یك تولید یا خدمت جدید را معرفی یا باازار جدیادي
را ایجاد می كند و یا از فناوري جدید در محایط روساتایی اساتفاده ماینمایاد] [23در تعریفای دیگار،
كارآفرینی روستایی فعالیتی است كه به مردم روستایی كمك میكناد تاا فرصاتهااي اقتصاادي را در
جوامع محلی بشناسند و یاد بگیرند كه چگونه این فرصتها را به فعالیتهاي اقتصادي ساودآور تبادیل
كنند .بدین ترتیب ،كارآفرینی در محیط مناطق روساتایی گساتردگی زیاادي داري و باه دلیال تسالط
بخش كشاورزي در اغلب مناطق روستایی ،تأكید عماده مطالعاه بار كاارآفرینی كشااورزي اسات؛ زیارا
توسعه كارآفرینی روستایی ،قابلیتی براي كمك به تنوعبخشی به درآمد و میازان تولیادات كشااورزي و
غیر كشاورزي روستاییان محسوب میشود و فرصاتهااي مناسابی را باراي كااهش خطار معیشاتی و
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افزایش امنیت غذایی پایدار در مناطق روستایی فراهم میكند .كارآفرینی روستایی یکای از زمیناههااي
مناسب براي ایجاد اشتغال در بخشهاي كشاورزي و غیر كشاورزي است و بخش خصوصی ،مهامتارین
عامل توسعه پایدار اقتصادي روستا به شمار میرود .كارآفرینی روستایی ،داراي عناصر پایهاي اسات كاه
تمركز عمده آنها بر فراهم كردن زیرساختهاي اساسی روستا (سختافزاري و نارمافازاري) و خادماتی
است كه كاهش فقر و تسریع و زمینههاي رشد اقتصادي روستا را فراهم مایساازد .دابساون و دیگاران
( )2002در مطالعه خود بهمنظور طراحی فعالیهاي كارآفرینی و جمعآوري اطالعات درباره سازمانهاا،
برنامهها و فعالیتهاي حمایت كننده از كارآفرینی در مناطق روستایی به این نتیجه رسیدند كه به چهار
عامل اصلی براي حیاتبخشی به روح كارآفرینی در مناطق روستایی نیاز است كه عبارتاند از ][21
الف) ایجاد فعالیت متناسب با نیازهاي شناساییشده جامعه محلی؛
ب) تولیدات كافی متناسب با مقیاس ،منابع و مهارتهاي محلی
ج) تمركز بر كارآفرینی
د) یادگیري مداوم از طریق تغییر آموزههاي قبلی
همچنین آنان دو عنصر اصلی را براي بهبود فضاي كارآفرینی در جهت رسیدن به موفقیت شناسایی
كردند :عنصر اول «مؤسسات حامی» مثال دانشاگاههاا و گاروههااي مشااركتكنناده در فعالیاتهااي
كارآفرینی روستایی هستند و عنصر دوم ،فضایی است كه هماه كارآفریناان باا در نظار گارفتن ویژگای
استعداد و انگیزه كاري به خدمات دسترسی پیدا میكنند؛ بنابراین ،مهمترین راهبردهاي تقویاتكنناده
كارآفرینی محلی عبارتاند از ]:[17
 ایجاد محیط و زمینههاي قبل از كارآفرینی (ظرفیتسازي) ایجاد زمینه خودباوري (توانمندسازي) -تسریع رشد از طریق تحرک بخشی.
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شکل  2فرصتها و منابع محیطی مؤثر در كارآفرینی روستایی[3] :

امروزه بزرگترین بال در جوامع انسانی ،بهویژه جوامع روستایی كه كانون تمركز فقارا در كشاورهاي
درحالتوسعهاند ،بیکاري است و فقرا نهتنها قربانی بیکاري ،بینظمی و بایبرناامگی خاود ،بلکاه قرباانی
شرایط و مقتضیات محیطی نیز هستند .اینك كماك واقعای باه فقارا ،دساتگیري حماایتی باهصاورت
خیریه اي از آنان نیست ،بلکه تحول در منش و شخصیت آنهاست و اینکه بدانند مساعدت خیریهاي به
آنان امري ضروري نیست .براي كاهش مشکالت فوري بیکار و توانمندسازي و ظرفیتسازي (در مناطق
روستایی) باید اقداماتی زیر بناایی در جهات تادوین روشهااي جدیاد ساازماندهای كاار ،متفااوت از
استخدام مرسوم و معمول ،باراي آیناده صاورت گیارد .اماروزه اساتفاده از تواناایی و اساتعداد درونای
روستاییان یکی از شیوههاي مناسب رسیدن به این هدف است كه مایتواناد در قالاب كاارآفرینی باروز
كند.
به راین اساس ،كارآفرینی در بخش روستایی میتواند نظمی نو براي كار در مناطق روساتایی ایجااد
كند كه از چندین جنبه اهمیت دارد :اول آنکه معقوالنه است ،یعنی افراد و گروههاي كااري در محایط
روستا توانایی كنترل بیشتري بر كار خود خواهند داشت و براي استفاده از آن در جهات رفاع نیازهااي
خود ،ازجمله نیاز به رشد و توسعه سالم فرصتهاي بیشتري به دست خواهند آورد .دوم آنکه انسانیتار
است ،یعنی كار افراد و گروهها نهتنها در زمینه اموري كه با اهداف آنان بیگانه اسات مورداساتفاده قارار
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نمیگیرد ،بلکه موجب استثمار و زیان دیگران نیز نخواهند شد .سوم آنکه ،باا محایطزیسات ساازگارتر
است ،بهاین ترتیب كار با محیط طبیعی و زیسات انساانی هماهناگ خواهاد باود و طبیعات را تخریاب
نخواهد كرد.
مؤسسههاي توسعه ،كارآفرینی روستایی را همانند قابلیتی براي ایجاد فرصتهاي وسیع شغلی تلقی
میكنند؛ سیاستمداران آن را بهعنوان یكراه حل كلیدي براي پیشگیري از آشفتگی روستا میشناسد؛
كشاورزان ،كارآفرینی را ابزاري براي بهبود درآمدهاي كشاورزي در نظر میگیرند و زنان آن را بهعناوان
امکان كار در مجاورت منازلشان تلقی میكنند كه این نگرش ،موجب استقالل ،عدم وابستگی و كااهش
نیاز شدید آنان به حمایتهاي جامعه میشود البته براي تمامی این گروهها ایجاد كاارآفرینی و اشاتغال
وسیلهاي براي بهبود كیفیت زندگی افراد ،خانوادهها و اجتماعات به شمار میرود كاه نتیجاه تعامال آن
ایجاد محیط و اقتصاد سالم است ] .[5با عنایت به آنچه آمد میتوان گفت كارآفرینی روساتایی نیرویای
فرایندي است كه «به بررسی بازتولید منابع براي تقاضاي ارضا نشده بازار میپردازد» ،یعنی «توانااییاي
كه میتواند تقریباً از هیچ ،همهچیز بسازد» و یا «روند خلق ارزش از طریق كنار هم گذاشتن واحدهایی
از منابع براي تقویت یك فرصت است»] :5ص.[286
از طرف دیگر ،براي تشویق كاارآفرینی در منااطق روساتایی جساتجو باراي رهباري كاارآفرین باا
خصوصیاتی كه در باالآمده بسیار ضروري است .این در حالی است كه آماوزش مایتواناد باه ماردم در
بهبود برخی زمینههاي مطرحشده در سطور قبلی كمك كند] :5ص .[288در حقیقت انتظار میرود كاه
این مدیران ،بهعنوان رهبران كارآفرین هدفمند ،نقش رهبري خود را باهصاورت زیار در جامعاه اعماال
كنند ].[1
 نقش محوري؛ یعنی ایجاد آرمان مشترک ،تعیین رسالت ،موقعیت آفرینی و كانون توجه بودن؛
 نقش تسهیلكنندگی؛ یعنی ایجاد تعهد ،عمل ،هماهنگی و رشد؛
 یاري رسانی به دیگران؛ یعنی كمك براي رسیدن به هماهنگی نقشها و اهداف فردي ،ساازمانی
و اجتماعی؛
 كارآفرین بودن؛ یعنی قرار دادن خود در مقام فراگیر (یادگیرنده) و داناشپاژوه كمکای در یاك
كارگروهی و همکار موجد موفقیت تا اینکه خود را بهعنوان نفر اول در گروه ساازمان ،بنگااه و در میاان
افراد همسطح مطرح كند و افزون بر این ،خود را نباید بهعنوان قهرمان مطرح سازد.
 -3-2عوامل مؤثر در موفقیت کارآفرینان روستایی
ازنظر آلیسون یك فعالیت كارآفرینی تحت تأثیر عوامل گوناگونی ،مانند ویژگایهااي و انگیازههااي
فردي ،آموزش ،فرهنگ و آدابورسوم ،سیاستها و دانش فنی است كه میتواند آثار و نتایج مختلفای را
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به لحاظ الگوهاي رفتاري ،اقتصادي ،اجتماعی و غیره در برداشته باشد][17؛ بنابراین ،بر اساس فرصتها
و موانع پیش روي كارآفرینان روستایی و كشاورزي ،این عوامل میتواند به موفقیت باالي كارآفرینان در
این بخش منجر شود .احساسات و انگیزه اولیه در كارآفرینان ،هیجان ،شاوق ،عالقاه و تعهاد مایتواناد
عامل كلیدي موفقیت آنان باشد؛ بنابراین بر اساس اصول توسعه پایدار به دستهبندي عوامال اقتصاادي،
اجتماعی ،محیطی و نهادي در كارآفرینی كشاورزي در مناطق روستایی میپردازیم ].[3
 -1-3-2عوامل اقتصادی
شرط وجود منابع مالی كافی براي راهاندازي یك پیشه یا حرفه را كسی نمیتواند انکار نماید ،زیرابه
همان اندازه كه اعتبارات ،نیروي انسانی و مواد اولیه ،در دساترس هساتند ،مناابع اقتصاادي همیشاه و
همهجا بهاندازه كافی در اختیار نمی باشند .به هماین دلیال اقتصااددانان باه كاارآفرینی توجاه خاصای
نمودهاند  .فرض اصلی در برخورد اقتصادي با كارآفرینی ،رفتار عقالیای انساان باا مناابع كمیااب اسات.
كارآفرینی در این رابطه سازوكاري به شمار می رود كه تخصیص بهینه منابع با اساتفاده از فرصاتهااي
آتی همراه با مخاطره را میسر میسازد .مدارک نشان میدهند كه بسیاري از كارآفرینان مبتدي تصمیم
ندارند كه به سهم متعارفی در یك كسبوكار مستقل دست یابند ولی بهعنوان كسانی شناخته میشوند
كه در حال حاضر مالك دارایی خالص ،كم یا زیاد ،در كسبوكاري مساتقل هساتند كاه آنهام جدیاد
بنانهاده شده ،بهنوعی به دستش افتاده یا بهعنوان ارث به وي رسیده است.
یکاای از عواماال كلیاادي در كساابوكااار و كااارآفرینی در بخااش مااالی و اعتباااري عبااارت اساات از
سرمایهگذاري مخاطرهآمیز كه شامل پول اولیهاي است كه براي تأسیس یا راهاندازي شركت الزم اسات.
همچنین به تأمین مالی براي شركتها ي جدید و نوپا كاه باه دنباال رشاد ساریع هساتند نیاز اطاالق
میشود .ماهیت این سرمایهگذاري همراه با خطر باال هست ].[15
اقتصاددانان تقریباً اولین كسانی هستند كه باهطاور دقیاق و گساتردهاي باه نقاش كارآفریناان در
تحوالت و رشد اقتصادي اشارهكاردهاناد .ایاده ي تخریاب خاالق شاومپیتر كاه در حاال حاضار بسایار
شناختهشده است ،تصویر كارآفرینانی است كه خالقانه شرایط پایداري را بر هم زده و با بینظام كاردن
بازار روند تازهاي را به وجود می آورند .كارآفرینان ثروت جدید را از طریق تخریاب سااختارهاي موجاود
بازار ایجاد می كنند .ریچارد كانتیلون (اقتصاددان) براي اولین بار اهمیت و نقش كاارآفرینی را در ایجااد
ثروت و ارزش اقتصادي موردبحث قرار داد .امروزه در راهبرد توسعه روستایی تجدیدنظر شده است و در
بسیاري از مؤسسات ملی و بین المللی مجدداً بر كاهش فقر از طریق رشد اقتصادي تأكید مایشاود .باه
همین دلیل ،توسعه اقتصادي در مناطق روستایی نیازمند راهبردهاي جدیدي است كه این امر با توسعه
كارآفرینی و تواناسازي سیاستهاي محیطی ممکن هست] .[22بنابراین امروزه تالش روستائیان برخورد
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اقتصادي با كارآفرینی در منااطق روساتایی و رفتاار عقالیای باا مناابع كمیااب اسات .در ایان زمیناه
كارآفرینی سازوكاري به شمار می رود كه زمینه تخصیص بهینه منابع را با استفاده از شناساایی قاوت و
فرصتهاي آتی همراه با ضعفها و تهدیدها در مناطق روستایی میسر میسازد.
 -2-3-2عوامل اجتماعی
یکی دیگر از ابعاد فراموششده كاارآفرینی ،عوامال اجتمااعی و فرهنگای اسات كاه ناشای از نگااه
تكبعدي به كارآفرینی تا به امروز بوده است؛ زیرا فردي كه باه خلاق ایادههااي ناو مایپاردازد ،داراي
زمینههاي اجتماعی ،مانند ویژگیهااي خاانوادگی ،آدابورساوم جامعاه ،میازان مشااركت و همکااري،
دوستان ،اقوام و همسایگان است كه میتوانند در دستیابی به موفقیت او را یاري كنند .به هماین دلیال
آلیسون به ویژگیهاي اجتماعی مؤثر در شکلگیري رفتار كارآفرینی تأكید دارد و آن را باهصاورت زیار
بیان میكند ]:[17
نقشهاي موجود در جامعه ،تجربیات حاصل از زندگی ،پیشزمینههااي خاانواده ،ساطح آماوزش و
آگاهی ،طبقه اجتماعی ،سازمانهاي دیوانساالري .از طرفی دیگر كوپر ( )1996باه نقال از آلیساون باا
یك نگاه اجتماعی به كارآفرینان عوامل مؤثر در موفقیت را به سهطبقه كلی عوامل پیشین یا زمینهسااز
(مانند ژنتیك ،خانواده ،آموزش و تجربیات فاردي و اجتمااعی) ،عوامال ساازمانی (ارتبااط باا دیگاران،
تجربهها ي فعالیتی در سایر كارها و غیره) و عوامل محیطی (دسترسی ،شرایط اقتصادي جامعاه ،میازان
استفاده از مشاوره و غیره) تقسیم میكند (جدول .)1
جدول  -1عوامل مؤثر در رفتار كارآفرینان از دیدگاه كوپر ][17
عوامل

طبقات
عوامل پیشین (زمینهاي)

ژنتیك ،خانواده ،آموزش و تجربیات

عوامل سازمانی

مکان جغرافیایی ،مهارتها و دانشهاي كسبشده ،ارتباط افراد كارآفرین ،تجربه فعالیت در كارهاي
كوچك

عوامل محیطی

شرایط اقتصادي ،دسترسی به سرمایههاي موجود ،فرصتهاي دسترسی به مشاوره ،دسترسی به
خدمات حمایتی ،مشتریان و افراد موردنیاز

بر همین اساس ،امروزه نوع جدیدي از كارآفرینی شکلگرفته است و بر آن تأكیاد مایشاود كاه در
آن ،نگاه اجتماعی به كارآفرینان بهعنوان موتور توسعه ،نقش اساسی دارد و از آن با عناوان «كاارآفرینی
اجتماعی» نام میبرند كه می تواند در جوامع روستایی نیز ،از این طریق زمینه توانمندساازي اجتمااعی،
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افزایش میزان مشاركتپذیري ،سواد ،پذیرش خطر ،گرایش به نوع آوري در كنار اعتقااد باه سانتهاا و
تجربیات ،امنیت و غیره را گسترش دهد (شکل .)3
بنابراین كارآفرینی به لحاظ اجتماعی ،منافع و آثار مثبتای در جامعاه روساتایی دارد؛ زیارا موجاب
اشتغال میشود ،اضطرابهاي اجتماعی را كاهش میدهد و بهرهبرداري از منابع و فعاال شادن آنهاا را
براي بهرهوري عظیم ملی فراهم می كند .كاارآفرینی ،ساود اجتمااعی را از طریاق دولات عایاد جامعاه
میكند كه بهنوعی نشاندهنده توسعه اجتماعی– اقتصادي جامعه اسات .هار چاه مشااركت جامعاه در
فعالیتهاي كارآفرینی بیشتر باشاد ،ساریع تار باه توساعه اقتصاادي و اجتمااعی دسات ماییاباد ].[4
كارآفرینان اجتماعی میتوانند با ایجاد گروههاي اجتماعی در قالب ساازمانهااي ماردمنهااد (سامن) و
تعاونیهاي روستایی و شکلدهی به تشکلهاي محلی و تشویق آنهاا باه انجاام فعالیاتهااي تجااري،
زمینه كارآفرینی را در جامعه فراهم سازند و ارتباط مناسبی با اقتصاد روستایی برقرار كنند (شکل .)4
توسعه كارآفرینی ،تجارت و
سرمایه گذاري :دستیابی به
سود اقتصادي

كارآفرینان اجتماعی با سود باال

كارآفرینان با مقیاس كوچك،
آسیب پذیر و سازمانهاي محلی

توسعه بخش اجتماعی

شکل  3كارآفرینی اجتماعی ][19

سمنهاي
تجاري
سمنهاي
حامی

كارآفرینی
اجتماعی

اعضاي تعاونی
استفاده
كنندگان از
تعاونی

شکل  4ارتباط كارآفرینی اجتماعی و اقتصاد ][19
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 -3-3-2عوامل محیطی
با افزایش توجه به منابع زیستی و نیازهاي نسلهاي آتای در قالاب نظریاه توساعه پایادار ،از دهاه
 1980به بعد ،لزوم در نظر گرفتن این بعد از توسعه و عوامل مؤثر آن در فرایند توساعه اهمیات بااالیی
یافت .كارآفرینی در محیطهاي روستایی نمیتواند مستثنا از این امر باشد؛ زیرا جوامع روستایی به دلیل
ماهیت وجودي ،كاركردي و ساختاري خود ،ارتباط تنگاتنگی با محیط پیرامونی دارناد .از طارف دیگار،
كشاورزي بهعنوان یکی از فعالیتهاي مهم روستایی در محیط طبیعی و در یاك فضااي بااز و متاأثر از
عوامل طبیعی ،مانند نوع خاک و اقلیم انجام میشود؛ درنتیجاه ،توجاه باه عوامال محیطای در توساعه
كارآفرینی روستایی و كشاورزي اهمیت باالیی در جهت كاهش مخاطرات محیطی ،اساتفاده مناساب از
منابع و غیره دارد (ركنالدین ،افتخاري و سجاسی قیداري .)46 :1389 ،مایاا و مااک در مطالعاه خاود
درباره كارآفرینی با تأكید بر زیرسااخت هاا و عوامال محیطای ،عوامال ماؤثر در توساعه كاارآفرینی در
محیطهاي روستایی را بر اساس مدل تخممرغی در سه حلقه كلی شرایط محیطای بیاان كاردهاناد كاه
شامل عوامل محیطی ،زیرساختها كه در آن توجه اصلی به نیازهاي اساسی براي كارآفرین شدن اسات
و حمایتها كه توجه به حمایتهاي گوناگون درونی و بیرونی است ،میشود (شکل .)5

زیرساخت
حمایت

شرایط
عوامل
عمومی
محیطی

نیازهای
خاص حمایت از كارآفرینان ] 26و [27
یرساختها و
شکل  5مدل تخممرغی شرایط ،ز
کارآفرین

 -4-3-2عوامل نهادی (سازمانی)
تالش برای کمک به
كارآفرینی نمیتواند بدون در نظر گرفتن نقش ساازمانهاا و نهادهااي گونااگون انجاام شاود؛ زیارا
کارآفریندر سطوح مختلف ،چه ملی و چه محلای ،نیااز دارد.
هرگونه فعالیتی بهنوعی به سازماندهی و تشکالت
دولت ،سازمانها و ترجمانهااي ذيرباط آن یکای از ایان نهادهاا هساتند و از طرفای دیگار ،نهادهااي
غیردولتی محلی هم كه بهصورت خودجوش شکلگرفتهاند ،داراي تأثیرگذاري باالیی در رشد و گسترش
فعالیتهاي كارآفرینیاند .به همین علت از دیدگاه ما ارتباط پیچیادهاي باین عناصار بخاش عماومی و
خصوصی و فعالیتهایی كه همگی باهم به كارآفرینی منجر میشاوند ،وجاود دارد ]([27شاکل  .)6اماا
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اصوالً براي ایجاد كارآفرینی مؤثر روستایی باید به تركیبی از عوامل مؤثر توجه كرد تا تأثیرگذاري آن در
محیط روستا بیشتر نمود یابد .به همین علت امروزه ،نگاه كل گرا و یکپارچه در برناماهریازيهاا نشاان
میدهد كه نگاه چرخشی در توسعه كارآفرینی روستایی بیش از نگاه خطی تكبعدي مؤثر است ].[3

شکل  6عناصر تأثیرگذار در كارآفرینی روستایی

 -3نتیجهگیری
اگرچه كارآفرینی تنها راهکار اشتغالزایی و افزایش درآماد روساتاییان نیسات ،اماا قطعااً بهتارین و
بهرهورترین نوع آن است .اقتصاددانان این امر را مهمترین عامل توساعهي اقتصاادي روساتاها دانساته و
سیاستمداران آن را یك راهبرد كلیدي براي جلوگیري از اغتشاشات و ناآرامیها در روساتاها مایدانناد.
همچنین كشاورزان و روستاییان آن را ابزاري براي بهبود درآمد خویش وزنان آن را امکانی براي اشتغال
در مجاورت محل سکونت خود كه میتواند خودكفایی ،استقالل و كاستن از نیازهاي اجتماعی آنان را در
پی داشته باشد ،میدانند .امروزه توجه به روحیهي كاارآفرینی باین روساتاییان و ازجملاه كشااورزان از
مهمترین راهکارهاي توسعه روستایی محسوب میشود .اهمیت كارآفرینی در توسعهي روساتایی ازآنجاا
ناشی میشود كه فرد كارآفرین میتواند با شناسایی فرصتها و مشکالت موجاود ،باه اباداع راهکارهااي
نوین در جهت رشد و توسعه همت گمارد .بدین ترتیب كارآفرینی میتواند از طریق ایجاد اشتغال ،بهبود
كیفیت زندگی ،توزیع مناسب درآمد و بهر ه برداري بهینه از منابع ،نقاش مهمای در توساعهي روساتایی
داشته باشد .كارآفرینی میتواند فرصتهاي جدیدي را براي كارآفرینان ایجاد كند تاا درآماد و سارمایه
خاود را افازایش دهناد .همچناین باا ایجااد مؤسساات جدیاد و كسابوكارهااي كوچاك و متوساط،
استانداردهاي زندگی در جوامع روستایی را بهبود بخشد .بههرحال كاارآفرینی روساتایی در پای یاافتن
تركیبی مناسب از منابع براي فعالیتهاي اقتصادي اعم از كشاورزي و غیر كشاورزي براي دستیابی باه
بیشترین سود ممکن است .بر اساس اصول توسعه پایدار ،یکی از ابعاد بسیار مهم نظریه توساعه پایادار
روستایی ،توجه به توسعه اقتصادي در كنار توسعه اجتماعی و بومشناسای و در همپوشای باا آن اسات،
زیرا همافزایی با استفاده مطلوب از توانایی و استعداد روستاییان یکی از شیوههاي مناسب براي رسایدن
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به این هدف است .كارآفرینی مایتواناد چاارچوبی باراي ایان امار فاراهم كناد .در برناماه كاارآفرینی،
موضوعات سهگانه مشخصی تحت عنوان توسعه اقتصاد محلی مطرح میشود :اول ایجاد ایان آگااهی در
اذهان مردم كه اقتصاد محلی آنها متعلق به خود آنها است و آنان در این اقتصاد مشاركت دارند؛ دوم،
تجزیهوتحلیل نظاممند راههایی كه به مدد آنها میتوان اقتصاد محلی را تقویت كارد؛ و ساوم ضاروري
است ساختارهاي نهادي اقتصاد محلی توسعه پیدا كند.
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کارآفرینی زنان با رویکرد روانشناسی اجتماعی
فرزانه شریعتی
دانشجو ارشد مدیریت كارآفرینی
علی کارشناسان
استادیار گروه علوم اقتصادي
چکیده
امروزه مشاركت زنان ،یکی از ابزارهاي اساسی توسعه است .یکی از اصلیترین زمیناههااي مشاركت
زنان در جامعه ،ورود به كارآفرینی یا خوداشتغالی است .اكثریت محققان باه كاارآفرینی زناان صارفاً از
دیدگاه اقتصادي پرداخته اند .كارآفرینی زنان و شناخت ویژگیهاي شخصایتی و روانشناسای مایتواناد
باعث افزایش رشد اقتصادي و جامعهپذیري و رشد فرهنگ كارآفرینی و تشکیل شبکههاي كاارآفرینی و
توسعه این امر مهم گردد .متأسفانه در جوامع درحالتوسعه این بحث موردتوجه جدي واقع نشده است.
در این پژوهش به تعریف مفهوم كارآفرینی زنان و رابطه فرهنگ با كارآفرینی و ابعااد جامعاهشناسای و
نظریههاي مربوط به جنسیت و توساعه باازار كاار پارداختیم و بین سبك زندگی والدین ،ویژگایهااي
شخصیتی ،جهتگیريهاي كارآفرینانه و دورنماي شغلی كارآفرینانه و كارآفرینی زنان رابطه مساتقیمی
یافتیم.
کلیدواژهها
كارآفرینی زنان ،روانشناسی ،جامعهشناسی.
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 -1مقدمه
تقویت توانمنديهاي زنان یکی از موضاوعات محاوري در فرایناد توساعه بسایاري از كشورهاسات؛
ازاینرو بنا بر نظر امینی و احمدي] ،[2عوامل دخیال در ایان موضاوع ،ازجملاه آماوزش زناان ،الگاوي
مالکیتشان و با فراتر رفتن از این متغیرها ،عواملی دیگر مانند ترتیباات اشاتغال ،طارز تلقای خاانواده و
جامعه درباره فعالیتهاي زنان و شرایط اقتصادي و اجتماعی اهمیت خاصی دارند.
تحقیقات نشان م ایدهااد انگی ازههاااي كارآفرینی صاارفاً مادي یا اقتصادي نیست ،بلکه انگیازههاااي
اجتماعی نیز براي شروع كسبوكار مؤثر میباشند .زمینهي فرهنگی یا بهبیاندیگر فرهنگ تأثیر بسزایی
بر كارآفرینی دارد و انگیزههاي كارآفرینی بهشادت موضوعی جامعاهشاناختی اسات .فرهناگهاایی كه
مشوق ریسااكپااذیري ،خالقیت ،تحماال ابهااام ،جستجوي فرصت ،مساائولیتپااذیري فردي شکست یا
موفقیت هستند مشوقهاي قوي براي شروع كسبوكار را به اعضاء خود ارائه مایدهناد .دو رویکرد مهم
در این زمینه وجود دارد؛ رویکردي كه معتقد است احترام و پایگاه اجتماعی باالي كارآفرینان در یك
جامعه میتواند مشوق شروع كسبوكار باشد ،كه در تطبیق با وضعیت زناان در جامعاه باید گفت كار و
تالش در جامعه همیشه مااورد احتاارام و ارزش بوده و زنااان پیشران نقش و وظایف چندگانااهي جامعه
بااودهانااد .دیدگاه دوم نیز معتقد است نارضایتی از وضع موجود ،شغل قبلی ،موقعیااتهاااي ناشناخته
میتواند مشوق كارآفرینی باشد ،اگرچه در جامعه چندان تنوع مشاغلی مشاهده نمیشود لیکن وقتی به
وضعیت زنان دقت مینماییم برخی از زنان و دختران روساتایی با نارضایتی از پایگاه اجتمااعیشاان ،یا
مقاومت در برابر فرهنگ مردساالرانه ،كسبوكااري را آغاز نماودهاناد .ارائاهي آماوزشهااي كارآفرینی،
ارائااهي تسهیالت اعتباري ،حمایااتهاااي بیمااهاي و بازاریابی از محصوالت و خاادمات زنان كارآفرین
میتواند زمینههاي كارآفرینی و اشتغال را بارور نماید.
مشاركت زنان در بازار كار به كاهش نرخ باروري ،افزایش سطح تولید ،افزایش درآمد سرانه و
درنتیجه ،افزایش رفاه اجتماعی كل جامعه میانجامد].[36امروزه كارآفرینی و خوداشتغالی بهعنوان یکی
از مهمترین گزینههاي اشتغال بهویاژه در توساعه جوامع محلی مطرح است و با توجه به تغییر روندهاي
جهانی اشتغال ،ضرورت توسعه و تقویت انگیزهاي خوداشتغالی و كارآفرینی بهویژه در زنان بیشازپایش
احساس میشود لیکن در برخی از جوامع شرایط اجتماعی مانع زنان براي شروع كسبوكار مایباشاند.
براي یك زن شروع و اداره یك كسابوكااار جدید مایتوانااد مشکل باشد ،زیرا اغلب آنهااا فاقد مهارت،
تحصیالت و حمایت منابع مالی هستند .ازاین رو در كشورهاي درحالتوسعه بخش غیررسمی باهعناوان
بخشی كه میتواند فرصتهاي اقتصادي را براي زنان ایجاد نماید داراي اهمیت روزافزونی است.
كارآفرینی فرآیندي است كه نقش حیاتی در تداوم رشد و توساعهي ملی و حتی اقتصاد جهانی ایفاء
میكند] .[12با توسعه كارآفرینی ،فرصتهاي اقتصادي جدید ظهور مییابد ،كسبوكارهااي جدیدي در
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جامعه پدید ما ایآیا اد و كل اقتصاد شکوفا ما ایشاااود؛ همچنین با توجه به اینکه در دنیاي امروز ما با
تحوالت سریع در حوزهي كسبوكار و اقتصاد مواجه هستیم و بهنوعی از جامعاهي صنعتی به جامعاهي
اطالعاتی و از اقتصاد ملی به اقتصاد جهانی درحركااات هستیم ،در این شرایط كارآفرینی مااایتواناااد
بهعنوان یك موتور محرک قدرتمند براي توسعهي اقتصادي بکار رود و باعث رشد و توساعهي اقتصادي
در كشور و افزایش بهاارهوري و ایجاد اشتغال و رفاه در جامعه شود .در این میان كارآفرینی زنان با توجه
به اینكه زنان نیمی از جمعیت فعال جوامع را تشکیل میدهناد ،هم مایتواناد به رشد تولید و فروش،
افزایش سرمایه ،رفاه اقتصادي ،قدرت رقابت و صادرات و در كل به توساااعهي اقتصادي كمك نماید ،هم
میتواند به رشد و شکوفایی خود زنان نیز كمك نماید .جامعه اي كه خواهان توسعهي همهجانباه است،
باید امکان رشد و شکوفایی استعدادها را براي هماااهي اعضاي جامعه ازجملاااه زنان فراهم نماید.امروزه
خود زنان نیز نقش مهم و رو به رشدي درزمینه توسعه كسبوكار به عهده گرفتهاند.
در ایران نیز با توجه به اینكه در سالهاي اخیر رشد قابلتوجهی در سطح تحصیالت و اشتغال زنان
در جامعه به وجود آمده است ،توجه به فعالیتهاي كارآفرینانه در این قشر از جامعه میتواناد به رشد و
توسعهي اقتصادي كشور كمك شایانی نماید] [12مضافاً اینکه زنان با كارآفرینی میتوانند توانااییهااي
خود را آشکار سازند و موانعی كه در بروز استعدادهاي خوددارنااد رفع نموده و هاارروز بیشتر و بیشتر بر
جساارتهاااي خود بیفزایند] ،[8فرصااتهاااي جدیدي براي كساابوكااار ایجاد نموده و به كسب درآمد،
استقالل مالی و اشتغال زایی خود كمك نمایند" .حتی زنان در ایران ،خوداشتغالی را راهی براي غلبه بر
مشکل جداسازي مشاغل و مشاركت در توسعه اقتصادي میبینند.
جوان بودن جمعیت ،گرایش بیشتر زنان به تحصیالت عالی و سنتی بودن جامعه اهمیت این
موضوع را نمایان میسازد" ] .[4با افزایش فرصاتهااي شغلی براي زنان سطح فرهنگ و آموزش جامعه
ارتقاء مییابد .زنان درآمد مستقل كسب مایكنناد و وضعیت بهداشت و تغذیه خانواده بهبود ماییاباد.
امروزه میزان حضور زنان در بازار كار و مشاركت آنهااا در فعالی اتهاااي اجتماعی و اقتصادي به یکی از
شاخصهاي مهم توسعهي انسانی مبدل گردیده است .چراكه فعالیت اقتصادي زنان رابطاهي مستقیم با
فقر و رفاه اجتماعی دارد].[16
 -2چهارچوب نظری تحقیق
 -1-2کارآفرینی زنان
ویژگیهاي اصلی كارآفرینان را نوآوري ،ریسكپذیري و تخصیص منابع ذكر نمودهاند .لیختناشتاین
و همکااارانش] [31تشخیص فرصت و نوآوري را عناصر فرایند كارآفرینی ماایداننااد .دابسون] .[22باار
اسااس تعریف دیاادهبااان جهانی كارآفرینی معتقد است :هر تالشی براي ایجاد كساابوكارهاااي جدید یا
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گسترش كسبوكارهاي موجود توسط افراد ،گروهی از افراد یا یك كسابوكاار ایجادشاده را كارآفرینی
ماینامااد .به اعتقاد دابسون این اشخاص كسانی هستند كه نوآوري را با فعالیاتهاااي كساابوكااار براي
تجاريسازي تولیدات و خدمات تركیب میكنند كه نتیجهي آن شاركتهااي با رشد باال اسات .ازنظار
هندرسون ( ،)2002كارآفرینی فرایند كشف یا توسااااعه فرصت براي خلق ارزش از طریق نوآوري است.
كارآفرینان اغلب با افزودن ثروت به اقتصاد محلی باعث رشد و گسترش آن مایشااوند .هندرسون و ویلر
( )2005ماایگوینااد كارآفرینان تنها ایجادكنناادهي فرصااتهاااي جدید محلی نیستند ،بلکه همچنین
تولیدكننده ثروتی نو و ارزشی جدید میباشند .كارآفرینان بهره گیران نوآور از منابع و دارائیهاي محلی
میباشند.
روان شناسان باهدف ارائهي نظریههاایی مبتنی بر ویژگایهااي شخصیتی و همچنین با تفاوت قائل
شدن بین كارآفرینان ،مدیران و غیر كارآفرینان ،به بررسی ویژگااایهااااي روانشاااناختی كارآفرینان
میپردازند .از مهمترین ویژگیهاي موردتوافاق آنان مایتاوان به میل به پیشرفت باال ،تمایل به پذیرش
خطر یا مخاطره ،تحمل ابهام ،اسااااتقاللطلباااای ،كنترل داخلی ،انرژي ،انگیزه و تعهد اشاره كرد .عدم
توانایی روانشناسان در ارائااهي معیارهاي معین و روشن براي ارزیابی ویژگاایهااا در افراد سبب شده تا
جامعهشناسان دیادگاههااي جدیدي را نسبت به كارآفرینی ارائه كنند .با روي آوردن جامعاهشناساان و
دیگر اندیشمندان علوم مدیریت به مطالعااهي كااارآفرینی ،نظری اههاااي اجتماعی فرهنگی شکل گرفتند.
آنان با در نظر گرفتن خصوصیات فرد كارآفرین و با استفاده از رویکرد رفتاري ،كارآفرینی را همچون
فرآیندي معرفی نمودند كه سرانجام به ایجاد شركتهاي جدید میانجاماد] [8در رویکرد رفتاري ،عالوه
بر ویژگیهاي شخصیتی ،عوامل محیطی و ویژگایهااي رفتاري فرد نیز موردتوجاه قرار مایگیارد ]،[4
بنابراین در نظریااههااااي جامعاااهشناسا ای شاهد تأثیر ساختارها و عوامل محیطی بر فرایند كارآفرینی
هستیم .در نظریههاي جامعهشناسی ،چنین بحث مایشاود كه ساختارهاي اجتماعی در دسترسی زنان
به فرصتهاي كارآفرینی تأثیر میگذارناد .جداسازي مشاغل ،حضور كم زنان در سطح باالي مدیریتی و
توقعات در رابطه با نقشهاي خانوادگی ،زنان را در برخی زمینههاي شغلی محدود میكند .همچنین در
انگیزه و اهداف آنان در كسبوكار تأثیر میگذارد (آلدریچ ،1989،به نقل از منبع ].)[4
تعریف و مفهوم كارآفرینی و كارآفرینی زنان بر اساس تعریف دیاااااادهبااااااان جهانی كارآفرینی،
دابسون] ،[22معتقد است :هر تالشی براي ایجاد كساابوكارهاااي جدید یا گسترش كساابوكارهاااي
موجود توسط افراد ،یا گروهی از افراد را كارآفرینی ماا اینامااااد .به اعتقاد دابسون این اشخاص كسانی
هستند كه نوآوري را با فعالیتهاي كسب وكار براي تجاريسازي تولیدات و خدمات تركیب میكنند كه
نتیجااهي آن شااركتهاااي با رشد باال اساات] ،[22ازنظاار هندرسون] ،[27كارآفرینی فرایند كشف یا
توساااااعهي فرصت براي خلق ارزش از طریق نوآوري است .كارآفرینان اغلب با افزودن ثروت به اقتصاد
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محلی باعث رشد و گسترش آن ماااایشااااوند .هندرسون و ویلر] ،[27ماااایگوینااااد كارآفرینان تنها
ایجادكنندهي فرصاتهااي جدید محلی نیستند ،بلکه همچنین تولیدكننادهي ثروتی نو و ارزشی جدید
میباشند .كارآفرینان بهره گیران نوآور از منابع و دارائیهاي محلی میباشند.
كارآفرینان كسانی هستند كه همراه با خطرپذیري ،فرصتهاا را غنیمات مای شامارند و با تکیاهبار
اندیشهها و تجربههاي خویش راهکارهاي تازه براي سودآوري جستجو مایكنناد ویلیام باي گریو معتقد
است كارآفرین كسی است كه یك فرصت را درمی یابد و براي پیگیري آن فرصت ،سازمانی را راه انادازي
میكند .فرآیند كارآفرینی نیز تمام وظایف ،فعالیاتهاا و عملیات را در برمایگیارد كه با درک فرصت و
ایجاد یك سازمان بهمنظور پیگیري آن فرصتها ارتباط مییابد].[5
الوي دینا ( )1995زنان كارآفرین را زنانی تعریف ماایكنااد كه بااهتنهااایی و یا با مشاركت دیگران،
كسب وكاري را ایجاد كرده و یا از طریق ارث پذیرفته اند و با قبول ریسك هاي مالی ،اجتماعی ،اخالقی و
روانی در ادارهي امور روزانه شركت ماااایجوینااااد و با خالقیت و نوآوري محصوالت جدیدي را تولید
ماایكننااد تا در بازار بر رقبا غلبه كنند] ،[8ماایتااوان گفت كه زنان كارآفرین زنانی هستند كه با خلق
ایا ادههااااي نو و یا با نوآوري و ابتکارات شخصی و اساااتفادهي بهینه از فرصاااتهاااا و منابع و با قبول
خطرپذیري به تولید محصوالت یا خدمات جدید اقدام ماایكننااد كه باعث خوداشتغالی و ایجاد مشاغل
جدید میشود .فعالیتهاي تولیدي زنان ،بهویژه در حاوزهي صنعت ،آنهاا را ازلحااظ اقتصادي توانمند
میكند و قادر میسازد كه تا بیشتر به توسعهي كلی خود و جامعه كمك نمایند .اگرچه كه آنها درگیر
در فعالیت هاي تولیدي مقیاس كوچك و متوسط هستند و یا در بخش هاي رسمی و غیررسامی فعالیت
میكنند ،بااینحاال فعالیاتهااي كارآفرینی زنان ناهتنهاا وسایلهاي براي بقاي اقتصادي بلکه همچنین
پیامدهاي مثبت اجتماعی براي خود زنان و جامعهشان دارد (نقل از چان ووب.)2010،
 -2-2فرهنگ و کارآفرینی
مردم بر سر فرهنگ رقابت ماایكننااد و به كمك فرهنگ رقابت ماایكننااد .نفس تعریف چیزي كه
برازنده نام فرهنگ باشد .واژه كولتور (در زبان فرانسوي) و كالچر (در زبان انگلیسی) با اصطالح فرهنگ
به مفهومی كه در انسانشناسی بکار میرود معادل است .كولتور از ریشاهي لغوي به معنی كشت و زرع
است و امروز نیز مشتقاتی از این كلمه به معنی كشت و زرع به كار مااایرود .این اصطالح در اوایل قرن
نوزدهم بااهوساایله انسان شناسان مفهوم دیگري یافت .به نظر مارگارت مید فرهنگ پذیرشی از مجموع
رفتارها و اعمال موجود در یك جامعه است كه اعضا و افراد آن با ضوابطی مشترک تمامی آن را به
كودكان خود و قسمتی از آن را به مهاجرینی كه به عضویت جامعه درمیآیند ،منتقل میساازند .ادوارد
ساپیر فرهنگ را عبارت از سیستم رفتارها و حالتهااي متکی بر ضمیر ناخودآگاه مایداناد .به نظر وي:
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"فرهنگ یك گروه شامل انواع مدلهاي اجتماعی رفتار است كه باهوسایله همه یا اكثریت اعضاي گروه
جامه عمل بهخود مایپوشاد و جامعه در حقیقت یك اصطالح فرهنگی است كه افراد به نسبت روابطی
كه با یکدیگر دارند براي بیان بعضی از صور رفتارهاي خود بکار مااایبرناااد ".تمركز بر انگیااازههااااي
كارآفرینی نمادي از روح كارآفرینی است ،اگرچه انگیزههاي كارآفرینی در سطح افراد مطرح است لیکن
این زمینهي اجتماعی است كه مشاركت افراد در اعمال كارآفرینی را ممکن میسازد .شومپیتر] ،[33نیز
اذعان داشت كه" این جامعه است كه شااکلدهناادهي آرزوي افراد است و خااانواده یا سایر گااروههاااي
كوچك و بزرگ در تصمیم سازي افراد بسیار مؤثرنااد ".بااهواقااع تحقیقات بسیاري ثابت كااردهانااد كه
زمینههاي خانوادگی ،آموزشهاي قبلی ،شبکهها و پیوندهاي اجتماعی بیشترین اثر را بر كارآفرین شدن
فرد دارد .باااهطاااور خاص ،محیط هنجارهاي اجتماعی در افراد نشانگر تاااأثیرات انتخاب آنهاااا براي
تبدیلشدن به كارآفرین است] ،[25مکانیسمهاي هدایتكننده براي كسب ارزشها اغلب در سن پیش-
نوجوانی مؤثر است ،این مکانیسمها متأثر از والدین و سایر شرایط زندگی است].[26
اثرات تفاااوتهاااي فرهنگی بر كارآفرینی را م ایتااوان باار اساااس دیدگاه كشش -رانش توضیح داد.
دیدگاه كشش مرتبط با رویکرد ویژگیهاي متراكم روان شاناختی و مشروعیت اجتماعی و دیدگاه رانش
مرتبط با رویکرد نارضایتی است .رویکرد ویژگایهاااي متراكم روانشااناختی مبتنی بر این ایده است كه
اگر در كشوري ارزشهااااي كارآفرینانه در اغلب مردم وجود داشته باشد ،شاهد افزایش انگیااازههااااي
كارآفرینانه و بااهتبااع آن رفتار كارآفرینی خواهیم بود .داویدسون معتقد است این دیدگاه متعلق به مك
كله لند و سایر طرفدارانی است كه دیدگاه فردي از فرهنگ را اتخاذ نمااودهانااد] .[23دیدگاه مشروعیت
اجتماعی" یا تائیااد اخالقی" از كارآفرینی تمركزش بر هنجارهاي اجتماعی و نهادهاي كاااالنمقیا ااس
جامعه است].[24
این دیدگاه مدعی است كه نرخ باالي كارآفرینی در جوامعی یافت شده است كه در آن كارآفرین
دارنااااادهي پایگاه اجتماعی باالست ،توجه به كارآفرینی با نظام آموزشی و امتیازات مالیاتی همراه بوده
است ،كسب پایگاه باالي اجتماعی در جامعه مشوق انگی ازههاااي شروع كساابوكااار است اگرچااه جهت
پیشبینیها براي دو دیدگاه مشترک است لیکن تبیینهاا متفاوت است؛ در دیدگاه مشروعیت اثرات به
سبب تأثیرات فرهنگی و نهادي است درحالیكه در دیدگاه ویژگایهااي متراكم روانشاناختی اثرات به
سبب تاااأثیرات متراكم ویژگااایهااااي فردي است .براي مثال ،در دیدگاه مشروعیت بیشتر افراد داراي
ارزشهاااااي كارآفرینانه نتیجااااهي اعطاء پایگاه اجتماعی باال براي كارآفرینان در جوامعی معین است،
درصورتیكه در دیدگاه ویژگیهاي متراكم روانشاناختی ،یك كارآفرین در جامعه نمایانگر احترام باالي
اجتماعی است .دیدگاه نارضایتی پیشبینیهاي متفاوتی از دو دیدگاه مذكور را بیان میكناد .این تبیین
براي كارآفرینی در سطح كالن فرض ما ایكناااد كه تنوع در كارآفرینی بر اساس تفاوت در ارزشهاااا و
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باورهاي موجود در یك جمعیت كل و كارآفرینان بالقوه است؛ بناااااااابراین در یك فرهنگ مسلط غیر
كارآفرینانه ،تضاد ارزشهاا بین گاروههاا ممکان اسات محرک كارآفرینان براي خوداشتغالی باشد].[20
دالیل تجربی نیز نارضایتی را مشوق فرهنگ كارآفرینی و خوداشتغالی میداند .براي مثال ،كشورهایی با
اجتناب از ابهام قويتر توسعهدهنادهي اعضایی از فرهنگ هستند كه احساس مایكنناد موقعیاتهااي
ناشناخته یا نامطمئن آنهااا را مورد تهدید قرار دادهانااد و این موجب ظهور ویژگاایهااایی با نرخ باالي
خوداشتغالی مایشااود ] .[35بنابراین مایتااوان گفت محرک كارآفرینی در جامعه صاارفاً مادي یا فردي
نیست بلکه؛ مستقل بودن ،كنترل بیشتر بر زندگی ،سنت خانوادگی كارآفرینی ،ارتقا پایگاه اجتماعی،
بهبود منابع مالی ،عدم یافتن كار مزدي ،حقوق ناكافی كار مزدي ،تبعیض ،كارهاي زائاااااااد (پادویی)،
تجربه قبلی كسبوكار ،استفاده بهتر از تخصص ،بررسی و شناخت بهتر بازار].[19
 -3-2جنسیت و توسعه بازار کار
برآورد سطح توسعه بازار كار با تأكید بر جنسیت یکی از رویکردهایی اسات كاه در ادبیاات توساعه
كشورهاي گوناگون مشاهده میشود .نظریهپردازان متعددي نیز كوشیدهاند تأثیرگذاري جنسیت در بازار
كار را تبیین و بررسی كنند كه نظریاتشان در چند دسته كلی به شرح ذیل تقسیم میشود:
 -1-3-2نظریات نئوکالسیک
نظریات نئوكالسیك درزمینه عدم تعادل موجود در بازار كار و پایین باودن میازان اشاتغال ،ساطح
دستمزد و سطح مهارتی و امنیتی شغل زنان در برابر مردان به فروض عقالیی متوسل شده است و بیان
میكند كه زنان به دلیل برخورداري كمتر از سرمایه انسانی ،مانند آماوزش همچناین بهارهوري و لازوم
ترک شغل ب ه سبب ازدواج و نگهداري از كودكان و درنتیجه ،بهینه نبودن آموزش شغلی به این قشار از
جمعیت ،در مقایسه با ماردان دساتمزد و جایگااه شاغلی پاایینتاري دارناد .بااوجوداین ،بررسایهااي
انجام شده در كشورهاي متعدد نشان میدهد كه تبعیض در سرمایه انسانی فقط بخشای از تفااوتهااي
بازار كار زنان و مردان را توجیه میكند.
 -2-3-2نظریات تفکیک بازار کار
نظریات تفکیك بازار كار در راستاي تکمیل نظریات نئوكالسیك ارائهشاده اسات و در طبقاهبنادي
بازار كار طیف وسیعتري را در نظر میگیرد .دوگانگی بازار كار یکی از نظریاتی است كه در ایان زمیناه
مطرح میشود .نظریه دوگانگی عبارت است از وجود ناهماهنگی یا عدم تعادل در ساختار اقتصاد ملی یا
بخشی از كشور؛ بهطوريكه یکی از دو بخش در مقایساه باا دیگاري در شارایط اقتصاادي و اجتمااعی
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بهتري قرارگرفته باشد .این دو بخش دوشباه دوش هام سااختار اقتصااد ملای یاا بخشای از اقتصااد را
میسازند و حالتی نامتجانس و غیر همگن بهنظام میدهند .حتی مسیر حركت این دو بخاش مایتواناد
كامالً متفاوت و برداشتهایشان از توسعه و رشد كامالً متضاد باشد (آسایش .)1375 ،بر هماین اسااس،
به بیان مفهوم بازار كار دوگانه ،بازار كار میتواند با توجه به دو بخش مجزاي اولیه و ثانویه تقسیم شاود.
در بازار كار اولیه ،وجود تقسیمكار ،شاغالن ماهر ،دستمزدهاي باال و باز بودن راه براي ارتقااي شاغلی و
ثبات شاغالن باعث میشود ویژگیهاي این بازار به بازار كار ماردان بسایار نزدیاك شاود .در باازار كاار
ثانویه برخالف بازار كار اولیه ،تقسیمكار وجود ندارد ،دستمزدها كم است ،تغییرات شغلی زیااد و امکاان
ارتقاي شغلی كمتر از بازار كار اولیه است].[30
مشاغل زنانه نیز عمدتاً كمتر به سرمایه گران مجهزند ،سودآوري كمتري دارند تا حادودي ماوقتی و
ناامناند ،دورنماي پیشرفت كمتري دارند و دستمزد كمتري نیز كسب میكنند ] [7كه ایان ویژگایهاا،
بهویژه تغییرات و بیثباتی را عمدتاً میتوان در بازار كاار ثانویاه مشااهده كارد .ایان نظریاه در توضایح
تفاوتهاي موجود در بازار كار مردان و زنان قابلیتهاي زیادي دارد .باوجوداین ،بر اساس نظر محققاانی
چون نوروزي] ،[13به این موضوع نمیپردازند كه چرا جنسیت در نقاش متغیاري بااهمیات در تقسایم
بازار كار عمل میكند .به باور صاحبنظران ،به احتمال فاراوان علات اصالی در بیارون قلمارو اقتصااد و
درواقع در میان ساختارهاي اجتماعی و فرهنگی جوامع قرارگرفته است.
 -3-3-2نظریههای جنسیتی
فرض اصلی در نظریههاي جنسیتی این است كه موقعیت زنان در بازار كار و در خانه و خاانواده باه
یکدیگر مرتبط و جزئی از نظام كلی اجتماعی است كه در آن ،زنان تابع مارداناناد .نکتاه مهام در ایان
نظریهها كار خانگی ،بهویژه مراقبت از كودكان است كه به زنان اختصاص دارد ] .[7نظریههاي جنسیتی
بیان میدارند كه ارزش مشاغل زنان تابعی از ارزش كار آنان در خاانواده اسات؛ بناابراین مشااغل زناان
كمارزش و بدون نیاز به مهارت تلقی میشود .افزون بر آن ،مشاغل زنان در نظریههاي جنسایتی شاامل
كلیشههایی مانند ماهیت مراقبتی بودن ،نیازمند مهارتهاي دستی باودن و نیااز باه صاداقت بایشتار
داشتن است كه در مشاغل مردان كمتر دیده میشود .همچنین ازنظر تئوريهاي جنسیتی ،خصوصیات
زنانهاي مانند نیروي جسمانی كمتر ،تمایل كمتر باه سافر و بایرغبتای باه نظاارت دیگاران منجار باه
تخصصی شدن پارهاي از مشاغل براي مردان میشود .از دیگر مسائلی كاه نظریاههااي جنسایتی باراي
تفکیك بازار كار بدان میپردازد مزاحمتهایی است كه در محیط كاار باراي زناان وجاود دارد و باعاث
میشود این قشر به انجام فعالیت در محیطهاي كاري مردانه تمایل كمتري داشته باشند.

بخش ششم  -میان رشتگی ،توسعه علمی و كارآفرینی 469 
 -3ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق
فاروغ و سالیمان] [32در تحقیقای باه بررسای ناابرابري در باازار كاار زناان و ماردان در پاكساتان
پرداختهاند .آنها با بررسی حقوق و دستمزد ماهیانه زنان و مردان ،تبعیض درخاور تاوجهی را در قباال
پرداختیهاي زنان در پاكستان نشان دادهاند .بر همین اساس ،این فرضیه ،كه نیروي كار مرد باه برتاري
اقتصادي بر نیروي كار زن در شرایط مشابه تمایل دارد ،تأییدشده است .این محققان براي برطرف كردن
تبعیض جنسیتی در بازار كار ،تحصیالت و آموزش زنان را مطرح كردهاند.
در تحقیق ازمت و همکارانش] ،[18به تشریح شکاف جنسیتی در بازار كار بر اساس نارخ بیکااري در
كشورهاي  OECDپرداختهشده است .بر اساس این پژوهش ،در شکاف جنسیتی بیکاري در این كشورها
ناهمگونی درخور توجهی وجود دارد .آنها در مدلشان شرایط باازار كاار ،مالحظاات اخالقای و شارایط
خانواده را لحاظ كردهاند .این پژوهش نشان میدهد عواملی نظیر پرداخات متفااوت باه زناان و ماردان،
مزایاي بیکاري ،معافیتهاي مالیاتی ،ساعتهاي كاري و نداشتن نظارت مناسب دولت باعث ایان تفااوت
جنسیتی در بازار كارشده است كه نتیجهاش نرخ بیکاري متفاوت زنان و مردان است.
در بخش تحقیقات مربوط به موانع كارآفرینی ،میر غفوري و همکارانش] [12در پژوهشی با عنوان و
تحلیل موانع مؤثر بر كارآفرینی كه به مطالعه بر روي زنان كارآفرین استان یزد پرداختهاناد به این نتایج
میرسند كه عوامل خانوادگی ،مالی ،شخصیتی و علمی-تحصیلی از مهامتارین موانع در كارآفرینی زنان
بوده است.
نیازكار و عااارب مقااادم] [14نیز در پژوهشی به بررسی موانع توساااعهي كارآفرینی زنان از منظر
كارآفرینان زن دانشگاهی پرداختهاند .یافتههاي آنها نیز نشان مایدهاد كه مهامتارین موانع بر سر راه
كارآفرینان موانع اقتصادي  -مالی و تجاري و بعااااادازآن موانع ساختاري و سپس موانع اجتماعی ا
فرهنگی اساات .پس بااهطااوركلی موانع كارآفرینی زنان شامل موانع شخصیتی ،خانوادگی ،اجتماعی و
فرهنگی ،مالی ،تجاري و ساختاري است.
محمدي و همکارانش] [10نشان دادند كه ویژگیها و خصایص شخصیتی در زنان روحیه كارآفرینی
را در آنها تقویت نموده است .همچنین یعقوبی فرانی و همکارانش] ،[16نیز به این نتایج میرسند كاه
بین ویژگیهاي شخصیتی ،وضعیت اقتصادي و شرایط اجتماعی فرهنگی زنان با سطح كارآفرینی آنهاا
رابطه معناداري وجود دارد .نتایج پژوهش ابوالقاسمی و همکارانش] ،[1نشان میدهد كاه افازایش نماره
در متغیرهاي عوامل فردي و شخصیتی چون منباع كنتارل درونای ،عازتنفاس ،خودكارآمادي ،خاود
شکوفایی ،خطرپذیري ،نوآوري و تحمل ابهام ،موفقیت مدیران را در كارآفرینی پیشبینی میكند.
نتایج پژوهش گلرد] ،[8نیز نشان میدهد كه نقش عوامل فردي در توسعهي كسبوكار زنان ایرانای
از سایر عوامل بیشتر است .همچنین وي عنوان میكند كه زنان كارآفرین با شبکهي اولیاهي ارتبااطی،
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رابطهي قوي دارند و عوامل و شرایط محیطی كشور ،شرایط مسااعد و ساوقدهنادهاي باراي توساعهي
كسبوكار زنان محسوب نمیشود و زنان ایرانی در توسعه كارآفرینی باا مواناع جادي محیطای روباهرو
هستند .همچنین گلرد] ،[9در پژوهشی تحت عنوان « خانواده و راهکارهاي توساعهي كاارآفرینی زناان
ایرانی» به مطالعه بر روي شرایط خانوادگی زنان كارآفرین و حمایتهاي خانوادهي زنان پرداخته اسات.
نتایج این مطالعه نشان میدهد كه نیازهاي اقتصادي خانواده مهمترین عامل در ورود زنان به كارآفرینی
محسوب میشود و بعدازآن ،خانوادهي كارآفرین ،حمایت عاطفی خانواده ،فوت همسر ،متاركاه ،حمایات
مالی و درنهایت حمایت شبکهاي خانواده از عوامل مهم و تأثیرگذار در توسعهي كارآفرینی زنان هستند.
 -4نتیجهگیری
با توجه به جمعیت روزافزون زنان فارغالتحصیل و افزایش نرخ مشاركت زناان در كشاور تمایال باه
شركت در فعالیتهاي اقتصادي و كسبوكارها رو به افزایش است .سیاستهاي حااكمیتی در مادیریت
بهینه بازار كار و استعدادهاي فارغالتحصیل و بامهارت بهمنظور بسترسازي محایط كسابوكاار مسااعد
براي كارآفرینی زنان ضرورتی قابلتوجه است .در این مطالعه هدف بررسی عوامال ماؤثر بار كاارآفرینی
زنان با رویکرد روانشناختی اجتماعی است كه محیط كسبوكار نهادي و اقتصادي كشور چگوناه باراي
محیا سازي فضا جهت حمایت ویژه از كاارآفرینی زناان فاراهم گاردد .باهویاژه باا توجاه باه روحیاات
روانشناسی زنان ،تلطیف فضاي كار و كارخانه و شهرکهاي صانعتی و قطابهااي اقتصاادي همچناین
امنیت روانی و دسترسی امکانات درخواستی قشر زنان موضوع مهمی است.
شهرداريها ،سازمانهاي حاكمیتی و اجرایی و اتحادیهها و اتاقهاي بازرگانی براي جلاب مشااركت
بیشتر و كارسازي مشاركت زنان كارآفرین در محیط كسبوكار اقتصادي میتوانند در تعامل با انجمنها
و سندیکاهاي اختصاصی زنان ضمن عارضهیابی و ریشهیابی مسائل مبتالبه این قشر به بهبود روشهاا و
تسهیل امور و سیاستهاي حمایتی بهویژه در حوزههاي صنایعدستی و هنرهاي بومی كه سارمایههااي
انسانی و اجتماعی فراوانی را در بردارد میتواند مفید و مؤثر واقع شود.
این مطالعه مروري باهدف ارائه ایده رویکرد روانشناختی اجتماعی به كارآفرینی زناان باه سااختار
حاكمیت و سیاست گذار بازار كار و مدیریت اقتصاد كالن ارائه میگاردد تاا ضامن بحاث و بررسای باه
تکامل این ایده و مدلسازي آن و طراحی پژوهشهاي میادانی و عملیااتی شااخص محاور و مصاداقی
بپردازد.
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كارشناس ارشد علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه آزاد اسالمی همدان و كتابدار كتابخانه عمومی
مالیر
آمنه بیات
مسئول امور كتابخانههاي عمومی شهرستان قرچك ورامین
چکیده
هدف :بررسی چالشها و قابلیتها و راهکارها ارتقاي كاارآفرینی و اشاتغالزایای در رشاته علمای-
كاربردي كتابداري و اطالعرسانی میباشد .این مقاله بهصورت ماروري و كتابخاناهاي انجاامشاده اسات.
نتایج :بر اساس مطالعات انجامشده ،مهمترین مانع ترغیب دانشآموختگان كتابداري و اطالعرساانی باه
ایجاد كارآفرینی و اشتغالزایی ،نبود آموزش مناسب جهت كسب درآمد از مهارتهااي حرفاهاي اسات .
همچنین ،نبود نهادهاي حمایتی رسمی و غیررسمی مناسب ،كم اثرترین عامل عادم كاارآفرینی در ایان
رشته است .فراهم نبودن آموزش مناساب در دانشاگاههاا و مؤسساات آموزشای باراي كساب درآماد و
اشتغالزایی در رشتهي كتابداري و اطالعرسانی ،نبود نمونهها و تجربههاي موفق در زمینه كارآفرینی در
رشته كتاباداري و اطاالعرساانی ،فاراهم نباودن ساایتهااي آماوزش كاارآفرینی در كشاور ،ناآشانایی
دانشآموختگان كتابداري با پیشرفتهاي نوین فنااوري در رشاته كتاباداري و اطاالعرساانی ،نداشاتن
آشنایی اساتید رشته كتابداري و اطالعرسانی در زمینه كارآفرینی و ارائه نکاردن آن در دوره تحصایلی،
بیتأثیر بودن دروس تخصصی گذرانده شده دوره دانشگاهی یا مركز آموزشی در كارآفرینی متناساب باا
رشته تحصیلی و باالخره عدم استفاده بهینه از واحد كارآموزي گذرانده شده در طاول دوره تحصایلی را
مهمترین دالیل عدم كارآفرین بودن فارغالتحصیالن این رشته میباشد .نتایج پژوهشهاي بهعمالآماده
نشان میدهد كه سرفصلهاي آموزشی باید موردبازنگري قرار گیرد ،واحد كارآفرینی به واحدهاي درسی
رشته كتابداري و اطالعرسانی اضافه شود ،دروس تخصصی از حالت نظري صرف خارجشده و دانشاجویان
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با جنبههاي عملی و كاربردي دروس نیز آشنا شوند .همچنین ،آموزشهاي مناسبی باید در زمینه كسب
مهارتهاي كارآفرینی ارائه شود تا دیدگاه دانشجویان رشته نسبت به ماهیت آن تغییر یابد.
کلیدواژهها
علم اطالعات و دانششناسی،

كارآفرینی ،دانشآموختگان ،كتابداري و اطالعرسانی ،اشتغالزایی.
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 -1مقدمه
در حال حاضر تسهیل و توسعه كارآفرینی باهعناوان موتاور توساعه اقتصاادي – اجتمااعی كشاور
بهعنوان یکی از جهتگیريهاي اساسی نظام آموزش عالی كشور مطارح اسات و از دانشاگاه باهعناوان
یك نهاد و نظام اجتماعی توسعه گر ،انتظار میرود كاه نقاش ماؤثر و نهادمنادي را در فرآیناد توساعه،
تسهیل و ترویج كارآفرینی در سطح جامعه جهت تحقق یك جامعه كارآفرین و دانایی محور ایفاا نمایاد
].[9
امروزه توسعه قابلیتها و صالحیتهاي شایسته دانشجویان و مهیاسازي كارآفرینانه آنها مطابق باا
نیازهاي پویاي بازار كار در حوزههاي مختلف خصوصاً علوم انسانی یکی از دساتاوردهاي ضاروري ماورد
انتظار از دانشگاهها و مراكز آموزش عالی بشامار مایرود .در ایان راساتا ،آماوزش كاارآفرینی و تلفیاق
كارآفرینی در فرایندهاي آموزشی نظام آموزش عالی در پرتو انگاره دانشاگاه كاارآفرین و نظاام آماوزش
عالی كارآفرینانه ،میبایست بر پایه شناسایی چالشهاا و ملزوماات امار و بهباود ابعااد مختلاف راهبارد
تدریس – یادگیري بسان محور فرآیند آموزش دانشگاهی و مؤلفههاي شاكله همانند روشهاي تدریس،
سبك یادگیري ،برنامهریزي درسی ،مادیریت آموزشای ،فنااوري آموزشای ،كاار ویاژههااي آموزشاگر و
آموزشگیرنده ،پژوهش درباره آموزش كارآفرینی و غیره به انجام رسد ].[9
حرفه و شغل كتابداري و اطالعرسانی از گذشاته تااكنون در معارض تغییارات و تحاوالت بسایاري
قرارگرفته است .ورود فناوريهاي نوین اطالعاتی و ارتباطاتی در كتابخاناههاا و مراكاز اطالعااتی باعاث
تغییر و تحول در مشاغل كتابداري و اطالعرسانی نیز شده است .در سطح آموزش عالی نیاز ،رشاته باه
لحاظ كمی و كیفی شاهد تحوالت زیاد و مسائل و مشکالت گوناگونی بوده است و ازجملاه حاوزههاایی
بوده است كه تغییرات گستردهاي را شاهد بوده است .در سالهاي گذشته ،فقادان برناماه مادون باراي
رشته جهت تطبیق با تحوالت فناوري ،ایستایی برنامه درسی رشته؛ همخوان نبودن شیوههاي آموزشای
با محیط كار ،فقدان رابطه علمی سازمانیافته بین گروههاي آموزشی و بازار كار ،عدم تدریس كااربردي
دروس دانشگاهی توسط اساتید رشته ،رویکرد سنتی و غیار روزآماد برناماه درسای ،از مشاکالت نظاام
آموزشی رشته درگذشته بود .با پیگیريهاي كمیته برنامهریزي كتابداري و اطالعرسانی دفتر گسترش و
برنامه ریزي آموزش عالی وابسته به وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري ،عنوان رشته 19 ،شهریور  1390به
« علم اطالعات و دانششناسی» تغییار یافات .تغییارات حاصاله در محتواهااي درسای برناماه درسای
رشته«علم اطالعات و دانششناسی» در كاربرد فناوري و بهكارگیري فناوريهاي نوین در كتابخانههاا و
مراكز اطالعرسانی صورت گرفته است ].[12
به نظر میرسد در بازار كار اینگونه متداول شده است كه دانشآموختگان رشته براي انجام وظاایف
تخصصی خود در محیطهاي جدید كه كاربرد فناوري اطالعات در آنها متاداول اسات آماادگی الزم را
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پیدا نکرده و فاقد دانش كافی در ایفاي نقش خود هستند و بیشتر مایتوانناد در كتابخاناههااي سانتی
وظایف یك كتابدار سنتی را انجام دهند .در كتابخانهها و سازمانها نیز از كتابدار انتظار هماین فعالیات
سنتی را دارند و هنوز پست "كتابدار"در بسیاري از سازمانها براي فارغالتحصیالن ایان رشاته باه كاار
گرفته میشود .درنتیجه میان انتظارات جامعه و سازمانها از كتابداران و توانااییهااي عملای آنهاا در
انجام وظایف یك متخصص اطالعرسانی فاصله قابلتوجهی ایجادشده است ].[12
از طرف دیگر ،همگام نشدن برنامههاي مدون آموزشی رشته با تحاوالت جااري مایتواناد باه عادم
ارتقاء موفقیت اجتماعی و وضعیت اقتصادي فارغالتحصیالن رشته بینجاماد .درصاورتیكاه اگار میازان
بازدهی دانشآموختگاان رشاته و جاذب آن هاا در مشااغل وابساته باه ایان رشاته ،محتاواي دروس و
آموختههایشان با نیازهاي جامعه و بازار كار همخوانی داشته باشد ،میتوان به كارایی و بهرهمندي رشته
در جامعه امیدوار بود .خوشبختانه در كشور ما رشته علم اطالعات و دانش شناسای ازنظار كمای یعنای
تعداد گروههاي آموزشی و اعضاي هیئات علمای نسابت باه جهاان وضاعیت خاوبی دارد .ولای یکای از
مشکالت آموزش دانشگاهی در سطح كشور ،فقدان آموزشهاي تخصصی و تربیت متخصصان حرفهاي و
خالق براي ورود به بازار كار است .لاذا الزم اسات مدرساان دانشاگاههاا باه ایجااد تحاول حرفاهاي در
دانشجویان با آموزش مهاارتهااي تخصصای بپردازناد ] .[12ایان مهاارتهاا عباارت اسات از :كساب
تواناییهاي منحصربهفرد دانشآموختههاي علم اطالعات و دانش شناسی (نظیار متخصاص داده ،مادیر
فناوري اطالعات ،معمار اطالعات ،مشاور اطالعاتی ،متخصص فاراداده ،كتابادار مرجاع دیجیتاال ،مادیر
محتوا ،مجموعهساز دیجیتال ،كتابدار واسپاري دیجیتال ،كتابدار سامانههاي اطالعااتی ،كتابادار توساعه
سیستمها ،كتابدار خدمات وبی و)...؛ مهارتهاي كسابوكاار (نظیار نظاارت و سرپرساتی ،تخصاص در
بودجهبندي ،مدیریت پروژه ،اقتصاد اطالعات) و توانمندهاي حرفهاي (نظیر تفکر خالق ،ارتباطاات باین
فردي ،اخالق حرفهاي و غیره)].[8
همچنین ،با افزایش فارغالتحصیالن این رشته ،یکی از نگرانیهاي اكثر دانشآموختههاي این رشته
پس از فراغت تحصیل ،یافتن شغل مناسب است .تصور بسیاري از فارغالتحصیالن این رشته ،كار در یك
كتابخانه ،مركز اطالعرسانی و مركز آرشیوي است .طی تحقیقی كه یزدان منصوریان در ساال  1390باا
عنوان «صد شغل براي كتابداران :پستهاي سازمانی نوین در كتابخانهها و مراكز اطاالعرساانی» انجاام
داده است ":مشاغل را در  7گروه معرفی كرد كه این گروهها عبارت بودند از :پستهاي مشاغل حرفهاي
سنتی و مرسوم در كتابداري؛ پستهااي جدیاد مارتبط باا فنااوريهااي ناوین؛ پساتهااي آموزشای؛
پستهاي پژوهشی؛ پستهاي ویژه كتابداري موضوعی؛ پستهاي مربوط به خدمات ویژه كتابخاناههاا و
پستهاي مربوط به منابع اطالعاتی خاص.
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یافتههاي پژوهش منصوریان ( )1390نشان داد كه گسترش فناوريهاي نوین تأثیر مثبت بار باازار
كار كتابداري گذاشته و از این رهگذر فرصتهاي تازهاي در اختیاار متخصصاان ایان رشاته قرارگرفتاه
است .همچنین دامنه مشاغلی كه كتابداران در اختیاردارند ،از وسعتی بهمراتب بیش از گذشته برخوردار
است .با معرفی پستها ي سازمانی جدید ،مشاغل معمول و سنتی كتابداران از بازار كار این حرفه حذف
نشده و همچنان فعالیتهاي گذشته آنان در كنار عرصههاي جدید در جریان است "].[15
در سالهاي اخیر با توجه به افزایش جذب دانشجو در تماام رشاتههاا و مقااطع تحصایلی باهویاژه
تحصیالت تکمیلی تعداد دانشآموختگان رشته علم اطالعات و دانش شناسای در ایان مقااطع افازایش
چشمگیري داشته است و این مسئله بازار كار رشته را هم تحت تأثیر قرار داده است .البته موفقیات در
بازار كار مستلزم برخورداري از مهارتهاي نوین و تخصصی دانشآموخته این رشاته اسات .مهامتارین
مهارتهایی موردنیاز دانشآموختگاان رشاته علام اطالعاات و داناش شناسای در پاژوهش منصاوریان
( ،)1390شامل موارد ذیل است :دانش تخصصی كتابداري؛ مهارتهااي رایاناهاي عماومی و تخصصای،
تسلط بر حداقل یك زبان خارجی ،توانایی كار گروهی ،برخورداري از روحیه همکااري ،تواناایی برقاراري
ارتباطااات فااردي ،توانااایی در مطالعااه مسااتقل ،آمااادگی بااراي توسااعه دانااش شخصاای ،نظاام و
انعطافپذیري].[15
در این مقاله با توجه به اهمیت كارآفرینی در رشته علمی كاربردي كتابداري و اطاالعرساانی ،لازوم
شناسایی عوامل مؤثر و موانع كارآفرینی در این رشته بررسی و تحلیل میشود.
 -2روش تحقیق
این مقاله بهصورت اسنادي و كتابخانهاي انجامشده است.
 -3پیشینه تحقیق
قنادي نژاد و بیگلدي ( )1396هدف از پژوهش خود را سنجش ویژگایهااي شخصایتی كاارآفرینی
دانشجویان رشته علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه شاهید چماران اهاواز و مهامتارین راهکارهااي
توسعه این ویژگیهاي دیدگاه دانشجویان این رشته بیان كردهاند .پژوهش حاضار باهصاورت پیمایشای
انجام شده اسات .باه لحااظ هادف ،كااربردي و باه لحااظ ماهیات ،توصایفی و تحلیلای اسات .جامعاة
موردمطالعه شامل كلیة دانشجویان علم اطالعات و دانش شناسی دانشگاه شهید چمران اهواز اسات كاه
به دلیل محدود بودن جامعة پژوهش ( 133نفر) ،پرسشنامه بهعناوان ابازار جماع آوري اطالعاات باین
تمامی افراد جامعه توزیع و درنهایت  109پاسخ ( )%81/95جمعآوري شاد .یافتاههاا نشاان داد كاه در
میان ویژگی هاي كارآفرینی دانشجویان ،مركز كنترل درونی ( )22/92بیش ترین و تحمل ابهام ()19/64
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كمترین میانگین را به خود اختصاص دادهاند .نتایج نشان داد مهمترین راهکارهاي توسعة این ویژگیهاا
به ترتیب اولویت عبارتاند از :راهکارهاي جانبی ،آموزشی ،حماایتی و راهکارهااي پژوهشای و فناوراناه.
نتیجهگیري اینکه ویژگیهاي كارآفرینی دانشجویان علم اطالعات و دانششناسی دانشگاه شهید چمران
اهواز بهجز در ویژگیهاي استقاللطلبی و تحمل ابهام ،در سطح مطلوبی قرار دارد.
صابري ( )1395در تحقیقی تحت عنوان « كارآفرینی در علم اطالعات و دانش شناسی :یك تحلیال
عاملی اكتشافی» هدف از پژوهش خاود را شناساایی ،تحلیال و تبیاین عوامال اثرگاذار در كاارآفرینی
دانشجویان علم اطالعات و دانش شناسی ایران بیان كرده است .این پژوهش ازنظر هادف ،كااربردي و از
حیث جمعآوري دادهها پیمایشی -تحلیلی است .جامعه آماري پژوهش شامل تمام دانشاجویان دكتاري
علم اطالعات و دانش شناسی است .ابزار گردآوري دادهها ،پرسشنامه اي سااختاریافته اسات كاه پاس از
بررسی جامع ادبیات تحقیق ،در دو بخش مشخصات جمعیت -شناختی در  6متغیر و عوامل اثرگذار در
كارآفرینی حاوي  24متغیر طراحی گردید .به منظور تجزیهوتحلیل دادهها و استخراج سازههاي زیربنایی
از تکنیك تحلیل عاملی اكتشافی استفاده شد .بر اساس یافته هاي حاصل از تحلیل عاملی ،پنج عامل باا
مقدار ویژه باالي یك احصاء شاد كاه تحات عنااوین مهاارت افزایای ،محتاوایی ،آموزشای ،ترویجای و
پشتیبانی نامگذاري شدند .پنج عامل احصاء شده درمجموع  74.66درصاد از واریاانس عوامال ماؤثر در
كارآفرینی دانشجویان علم اطالعات و دانششناسی را تبیین نمودند .توجه برنامهریزان درسی و مادیران
گروههاي علم اطالعات و دانششناسی به پنج عامل احصاء شده میتواناد تاوان كاارآفرینی دانشاجویان
علم اطالعات و دانششناسی را افزایش داده و باعث رونق كارآفرینی در رشته شود.
منصورينژاد و نقشینه و احمدپور داریانی ( )1392در مقاله خود تحت عنوان «بررسی ویژگایهااي
شخصیتی كارآفرینی دانشجویان علوم كتابداري و اطالع رسانی دانشگاه تهران » ویژگیهااي شخصایتی
كارآفرینی دانشجویان رشته علوم كتابداري و اطالعرسانی دانشگاه تهران در ساال تحصایلی 1388-89
را موردمطالعه قرار داده است .این پژوهش به روش پیمایشای انجاام شاد و باراي گاردآوري داده هاا از
پرسشنامه بومی و استاندارد استفاده گردید .به دلیل كم باودن حجام جامعاه پاژوهش از نموناهگیاري
استفاده نشد .پس از توزیع پرسشنامه در میان  151عضاو جامعاه پاژوهش ،درنهایات  133پرسشانامه
تکمیل و برگردانده شد كه با اساتفاده از آزماون تای تاكنموناهاي و تحلیال واریاانس فریادمن ماورد
تجزیهوتحلیل قرار گرفت .یافتههاي پژوهش حاكی از آن است كه تنها  38/4درصاد دانشاجویان رشاته
علوم كتابداري و اطالعرسانی دانشگاه تهران داراي ویژگیهاي شخصایتی كاارآفرینی بودناد .همچناین
آنها در اكثر ویژگیها فاصله زیادي با وضعیت مطلوب داشتند[14] .
صفوي و مرادي ( )1392در پژوهشی تحت عنوان «چالشها و موانع ترغیب دانشآموختگان رشاته
كتابداري و اطالعرسانی به ایجاد كارآفرینی و اشتغالزایی» هدف از پژوهش فوق را شناسایی چالشها و
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موانع ترغیب دانشآموختگان رشته كتابداري و اطالعرسانی به ایجااد كاارآفرینی و اشاتغالزایای بیاان
كرده است .پژوهش از نوع كاربردي بوده و به روش پیمایشی توصیفی انجامشاده اسات .جامعاه آمااري
این پژوهش  150نفر از دانشآموختگان كتابداري و اطالعرسانی (شاغل یاا غیار شااغل) دانشاگاههااي
تحت پوشش وزارت علوم و فناوري و دانشگاه آزاد اسالمی بودند كه بر اساس نمونهگیري تصادفی سااده
انتخاب شدند .پس از جمع آوري پرسشنامه ها ،تعداد  122پرسشنامه عاودت داده شاد .ابازار گاردآوري
اطالعات ،پرسشنامه محقق ساخته است .به منظور مشاخص كاردن وضاعیت دادههاا از آزماون نسابت
دوجمله اي و براي رتبهبندي عوامل مؤثر بر عدم كارآفرینی از آزمون فریدمن استفاده شد .یافتهها نشان
داده است كه مهمترین مانع ترغیب دانشآموختگان كتاباداري و اطاالعرساانی باه ایجااد كاارآفرینی و
اشتغال زایی نبود آموزش مناسب جهت كسب درآماد از مهاارتهااي حرفاهاي اسات .همچناین ،نباود
نهادهاي حمایتی رسمی و غیررسمی مناسب ،كم اثرترین عامل عدم كاارآفرینی اسات .نتاایج پاژوهش
نشان می دهد كه سرفصل هاي آموزشی باید موردبازنگري قارار گیارد ،واحاد كاارآفرینی باه واحادهاي
درسی رشته كتابداري و اطالعرسانی اضافه شود ،دروس تخصصی از حالت نظاري صارف خاارجشاده و
دانشجویان با جنبه هاي عملی و كاربردي دروس نیز آشنا شوند .همچنین ،آماوزش هااي مناسابی بایاد
درزمینه كسب مهارت هاي كارآفرینی ارائه شود تا دیدگاه دانشجویان رشته نسبت به ماهیات آن تغییار
یابد .اساتید و صاحب نظران رشته باید دانشجویان را با مفاهیم نوینی همچون جامعه اطالعاتی ،ساازمان
یادگیرنده ،اقتصاد دانش محور و غیره آشنا كرده و اهمیت این مفاهیم و نقش كاربردي آن ها را در هماه
جنبههاي زندگی ،ازجمله درآمدزایی و ایجاد كسبوكار به دانشجویان ارائه كنند[10] .
 -4بیان مسئله
افزایش چشمگیر بیکاري بهویژه در میان دانشآموختگان ،زناگ خطاري جادي باه شامار مایرود،
ازاین رو ضروري است كه براي حل این مشکل ،برنامه ریزي دقیق ،فراگیر و درازمدت صورت گیرد ].[16
كارآفرینی ،یکی از راههایی است كه میتواند بهعنوان اقدامی پایدار در جهت اشتغالزایی موردتوجه قرار
گیرد .افزایش میزان دانشآموختگان دانشگاهها و مراكز آموزش عالی و عادم توجاه مسائوالن باه لازوم
فراهم آوردن فرصت شغلی و نیز تکیه دانشآموختگان به نهادهاي دولتی براي اشتغالزایی را میتوان از
معضالت برخی كشورها ازجمله ایران دانست .افزایش شمار دانشآموختگان و نداشتن فرصات شاغلی و
بیکاري در رشته كتابداري و اطالعرسانی نیز دیده میشود].[10
كتابداران با توجه به تخصص و حرفه خود با منابع اطالعاتی آشنایی دارند و به عناوان جوینادگان و
حافظان علم به شمار می روند؛ بنابراین ،توانایی بالقوه تولید علم و گردش چرخهاي اقتصادي را بایش از
دیگران دارا هستند .با این توصیف انتظار می رود آنان با تکیه به نبوغ ،نوآوري و بهارهگیاري از داناش و
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مهارت خود به اشتغالزایی و تولید فرصتهاي شغلی پرداخته و پیشگام حركتهایی ناو در ایان زمیناه
باشند؛ اما علیرغم این تصور ،بیکاري در میاان داناش آموختگاان كتاباداري و اطاالع رساانی نیاز دیاده
میشود .بررسیهاي انجامشده نشان میدهد عوامل مختلفی نظیر بحران اقتصادي ،شارایط اجتمااعی و
فرهنگی ،خانواده ،دانشگاهها و مراكز آموزش عالی ،دولت و عواملی ازایندست میتواند زمیناهسااز عادم
كارآفرینی دانش آموختگان دانشگاهها باشاد] .[10در ایان مقالاه در پای بررسای چاالشهااي آماوزش
كارآفرینی در این رشته و ارائه راهکارهاي پیشنهادي براي آن هستیم.
 -1-4چالشهای آموزش کارآفرینی در رشته کتابداری و اطالعرسانی
امروزه آموزش كارآفرینی در رشته كتابداري و اطالعرسانی با چالشها و موانع زیادي روبرو شده كه
برخی از آنها عبارتاند از :چالش در محتواي منابع درسی و شیوههااي آماوزش ،چاالش در اثربخشای
روشهاي آموزشی و پذیرش آموزش كارآفرینی در دانشگاهها نسبت به كسبوكار یاا ایجااد یاك بنگااه
اقتصادي در كتابخانه و مركز اطالعاتی ،چالش در كیفیات كاار مدرساان كاارآفرینی در دانشاگاههاا باا
تکیه بر منابع اصلی آموزش كارآفرینی و چالش در نیازهاي یادگیري (آموزش ضمن خادمت) كتاباداران
كارآفرینی كه در كتابخانه و مركز اطالعاتی مشغول به كار هستند متناسب با محیط كاري كه هماكنون
در آن به سر میبرند[1] .
در ایران این رشتة دانشگاهی از آغاز شکلگیاري آماوزش رسامی در دهاة پنجااه (1345هاا .ش).
تاكنون با نوسانها و فراز و نشیبهاي فراوانی روبرو بوده است بهگوناهاي كاه برناماههااي آموزشای آن
بهتناسب ضرورتها و گاهی بر اساس سلیقههاي فردي دگرگونشده و به دلیال ایان تفااوت در مباانی
برنامهریزي یعنی ضرورت یا سلیقة فردي ا برنامههاي آموزشی این حوزه نیز داراي نقاط قاوت و ضاعف
زیادي است].[4
در مورد كتابداري و علم اطالعات نیز به دلیل ارتباط تنگاتنگ آن باا مساائل ،موضاوعات و فنااوري
روز ،اگر از تعدادي از دیگر حوزهها بیشتر نباشد ،كمتر هم نیست بهطوريكه حتی ضرورت باازنگري در
نظام آموزشی كتابداري و علم اطالعات بهصاورت یاك مفهاوم كلیشاهاي درآماده اسات .ازجملاه ایان
ضرورتها می توان به ضعف مبانی فلسفی و نظري و نداشتن استحکام كافی ساختار نظاري و كااربردي
آن ،رشد فزایندۀ اطالعات و دانش مدوّن و مضبوط ،نیازهاي اطالعاتی در حال رشد كه روزبهروز از تنوع
بیشتري برخوردار میشوند ،تعامل كتابداري و علم اطالعات با دیگر حوزههاي دانش و طرح بسایاري از
موضوعات بینرشتهاي ،ظهور پیوسته و فزایندۀ فناوريهاي نوین اطالعاتی و ارتبااطی ،نیازهااي واقعای
بازار كار و  ...اشاره كرد] .[6در ذیل به چالشهاي آموزش این رشته در بعاد كاارآفرینی و اشاتغالزایای
پرداخته میشود:
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 -1عدم تناسب بین ظرفیت فعلی پذیرش دانشجو در گروههاي آموزشی كتابداري و اطالعرساانی و
نیازهاي آینده بازار كار :به دلیل نبود ارتباط نزدیكبین گروههاي آموزشی كتاباداري و اطاالعرساانی و
بخشها ي مختلف جامعه ،بین ظرفیت پذیرش دانشجو و تقاضاي باازار باه نیاروي متخصاص ،تناسابی
وجود ندارد].[3
 -2عدم تناسب بین محتواي آموزشی با مهارتهاي شغلی :در بسیاري از مباحث این رشاته ،تأكیاد
بر دانشاندوزي است و مهارتآموزي مورد غفلت قرار میگیرد .همچنین ،برنامههاي درسی با استفاده از
الگوي موضوع محوري انجام می شود و اثري از شغل محور بودن در آنها دیده نمیشود و یا اینکه كمتر
دیده میشود.
 -3عدم توفیق گروههاي آموزشی كتابداري و اطالعرسانی در ایجاد و تقویت روحیه علمی و انگیازه
خدمترسانی به جامعه در بین دانشجویان :گروههاي آموزشی در اكثر موارد نتوانستهاند در دانشاجویان
روحیه علمی و انگیزه كافی جهت خدمترسانی به جامعه را بپرورانند و دانشجویان بجاي ارتقاي ساطح
علمی و توانمندي حرفهاي خود به دنبال كسب مدارک و مدارج تحصیلی باالتر هستند.
 -4مشخص نبودن حداقل قابلیتهاي علمی و عملی براي دانشآموختگاان :عادم ارزیاابی علمای و
عملی دانشجویان این رشته در مقاطع مختلف در طول زمان تحصیل ،سبب میشاود آنهاا باه ارتقااي
سطح علمی و مهارتی خود كمتر توجه كنند و به دنبال معیارهاي ظااهري مانناد كساب معادل بااالتر
باشند .بهتر است كه در ارزیابی دانشآموختگان ،از استانداردهاي خاصی كه میزان كارآفرین بودن فارد
را نشان میدهد ،استفاده شود.
 -5ناكارآمدي مربیان این رشته در تربیت نیاروي متخصاص موردنیااز جامعاه :در بسایاري ماوارد،
مدرسان این رشته به انتقال مطالب علمی و نظریههاي از پیش ثابتشده یا نکات خاصی از ذهان خاود
به دانشجو مبادرت میورزند كه این امر باعث تربیت دانشجویان ذهن محور بجاي عمل محور میشود.
 -6نبود الگوي مناسب كارآفرینی در رشته كتابداري و اطالعرسانی :دانشاجویان و فاارغالتحصایالن
این رشته در حین تحصیل با مفاهیم و مهارتهاي كارآفرینی ناآشنا هساتند و الگاوي مناساب از افاراد
كارآفرین را پیش روي خود ندارند.
 -7فقدان و یا دانش كم پیرامون بازار ،بازاریابی و كارآفرینی فناوري محور در بین مربیان این رشته:
در بسیاري از موارد مربیان نسبت به بازار كار رشته خود شناخت ندارناد و یاا اینکاه شاناخت كمتاري
دارند.
 -8نارسایی ماهیت رشته كتابداري و اطالعرساانی باراي افاراد جامعاه و مسائوالن و تاأثیر آن بار
كارآفرینی :متأسفانه جامعه و مسئوالن نسبت به ماهیت این رشته ،شاناخت درسات و كاافی ندارناد و
همین باعث میشود كه بازار كار رشته براي دانشجویان و فارغالتحصیالن محدود باشد].[3
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 -2-4عوامل مؤثر بر کارآفرینی در آموزش رشته کتابداری و اطالعرسانی
پرورش كتابدارانی كارآفرین و خالق كه بتوانند پیوسته خود را با دنیاي جدیاد هماهناگ و ساازگار
كنند ،ضروري به نظر می رسد .كتابداران داراي ویژگی هاي شخصایتی كاارآفرینی مای توانناد باه ارائاة
خدمات نوین و كارآمدتري متناسب با نیازهاي اطالعاتی كااربران بپردازناد .شاایان ذكار اسات ،توساعة
كارآفرینی در رشتة علم اطالعات و دانش شناسی ،نیازمند ارزیابی ویژگی هاي كارآفرینی دانشجویان این
رشته و پرورش و تقویت این ویژگیهاست].[13
 -1كسب تجربه كار در هنگام تحصیل (اشتغال پارهوقت)
 -2برگزاري سمینار در ارتباط با شناخت بازار كار رشته كتابداري و اطالعرسانی
 -3تغییر در سرفصلهاي این رشته با نیازهاي بازار كار :تغییر در سرفصلهاي این رشته مارتبط باا
نیازهاي بازار كار میتواند زمینهساز كارآفرینی و خوداشتغالی دانشآموختگان باشد.
 -4پرورش تواناییهاي حرفهاي ویژه در دانشجویان :انجمنهاي كتابداري و نیز گروههااي آموزشای
براي تسهیل اشتغال دانشآموختگان در كنار برنامههااي آموزشای ،باراي آنهاا دورههاا و كارگااههااي
آموزشی ویژهاي مانند طراحی وبسایت ،طراحای وباالگ و پایگااههااي اطالعااتی ،جساتجوي صاحیح
اطالعات معتبر در اینترنت و نظایر آن ارائه نمایند تا دانشجویان بتوانند مهارتها و تواناییهااي ساازگار
با نیازهاي اطالعاتی جامعه را فراگیرند.
 -5گذراندن دوره كارآموزي بهصورت كاربردي و عملی زیر نظر مربیان باتجربه این رشته
 -6انجام پروژههاي عملی پیرامون كسبوكار جدید در هنگام تحصیل :انجام پروژههاي عملی حاین
تحصیل ،مانند طراحی بانك اطالعاتی ،طراحی وبسایت ،نمایهسازي ،چکیدهنویسی ،و غیره مایتوانناد
به دانشجویان در ایجاد كسبوكار در آینده مفید باشند].[3
 -7دعوت از افراد خبره و كارآفرینان موفق بهمنظور درک بهتر موقعیات شاغلی رشاته كتاباداري و
اطالعرسانی.
 -3-4فرصتها و زمینههای کارآفرینی در رشته کتابداری و اطالعرسانی
 -1بازآفرینی یا تولید اطالعات:
تولید محتواي دیجیتالی ،طراحی و فروش مسیریابهاي اطالعااتی باهتناساب نیااز افاراد مختلاف
ازجمله دانش آموزان.
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 -2گردآوری:
مستندسازي اطالعات شخصی و سازمانی (تدوین شایوهناماه و اساتانداردهاي مربوطاه) ،كاارگزاري
كتاب و نشریات بینالمللی ،تهیه اطالعات موردنیاز افراد ][2
 -3سازماندهی اطالعات
سازماندهی اطالعات كتابخانهها ،یکپارچهسازي منابع كتابخانهاي بار روي وب ،نمایاهساازي نساخ
خطی ،حوزه نمایهسازي كتاب.
 -4اشاعه اطالعات
 خدمات تحویل مدرک ،راهنمایی مطالعه و خواندن ،مشاوره در زمینه مطالعه و منابع خوانادنی درزمینههاي مختلف ،برگزاري نمایشگاههاي كتاب بهتناسب نیاز ،سیستم امانت بار اسااس سان ،جانس،
هدف از مطالعه ،نوع و حجم مطلب و ....
 اشاعه اطالعات گزینشی براي گروههاي مختلف سانی از طریاق ایمیال و شابکههااي اجتمااعی،پیامك و . ...
 انجام جستجوي سفارشی براي افراد و ساازمانهاا و ارائاه خادمات جاانبی مرباوط باه آن ماننادخدمات ترجمه ،كپی و پرینت و ...
 ارائه خدمات اطالعاتی صنعتی – تجاري مانناد اطالعاات باازار دساتگاههاا و قیمات محصاوالت،جستجو گواهیهاي ثبت اختراع و اطالعات محصوالت مختلف تجاري].[2
 شركتهاي تهیه و توزیع كتاب بهصورت نمایشگاهی و یا ارسال كتاب سفارشی. -5آموزش استفاده از اطالعات و کارورزی اطالعاتی
 آموزش سواد اطالعاتی به مدارس برگزاري دورههاي آموزشی مربوط به شیوه نگارش علمی و استناددهی آموزش استفاده از پایگاههاي اطالعاتی و موتور جستجو -6امور مدیریتی
مدیریت اجرایی همایشها و سمینارها ،اشتراک منابع و همکاري باینكتابخاناهاي ،مادیریت داناش
سازمانی ،كتابخانه دیجیتال سازمانی.
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 -7امور مربوط به فناوری اطالعات
طراحی سامانههاي اطالعاتی ،راهاندازي شبکه و مکانیزه كردن كتابخانهها ،نرمافزارهاي كتابخاناهاي
متناسب به نیازهاي سازمانهاي گوناگون ،امنیت محتوا ،آشانایی باا شایوههااي بازگردانادن اطالعاات
ازدسترفته ،همچنین تولید و مادیریت محتاوا در ساایتهااي اطاالعرساانی ،مادیریت فروشاگاههااي
الکترونیکی و راهاندازي كتابفروشی آنالین ،مدیریت سامانههاي مدیریت محتوا و مدیریت وبسایت یاا
پورتال سازمانی ،برگزاري دورههاي آموزشای حفاظ و نگهاداري اساناد دیجیتاالی ،طراحای وبساایت
كتابخانهها ،ایجاد وبالگ باهدف سودآوري مانند تبلیغات براي ناشاران و دیگار رشاتههااي تخصصای و
میانرشتهاي.
 -8سایر مهارتهای جانبی برگرفته از مهارتهای فرعی
ترجمه متون مختلف ،نسخهشناسی ،علامسانجی در رشاتههااي گونااگون ،انجاام اماور انتشااراتی
(تأسیس انتشارات ،ویراستاري ،صفحهبندي و  ،)...دستیار پژوهشی اساتادان و پژوهشاگران دانشاگاهی،
صفحهآرایی كتاب ،آماده كردن كتابشناسی مقاالت و كتابها براي نویسندگان و اعضااي هیئاتعلمای،
تدریس دروس مختلف میانرشتهاي.
 -9آرشیو
آرشیو رنگ براي سازمانهاي صنعتی ،آرشیوهاي هنري و تجسمی ،آرشایوهاي صاوتی و تصاویري
شخصی و سازمانی ،تقویت سیستم بازیابی اطالعات.
 -4-4بازار کار رشته کتابداری و اطالعرسانی
در تدوین یك برنامة آموزشی ،قبل از هر چیز باید به شناسایی محیط و بازار كار پرداخات .یکای از
مهمترین وظایف مراكز آموزش نیروي انسانی ،ارائة آموزشهااي متناساب باا نیازهااي مهاارتی نیاروي
انسانی در بازار كار است .نباید فراموش كرد ،دگرگونی برنامههاي آموزشی بهقصاد همااهنگی آنهاا باا
بازار كار ،جریانی نسبتاً دشوار و كار سنگینی است ،زیرا معموالً آهنگ تغییر و رشد نوآوريهااي عرصاة
شغلی ،سریعتر از آهنگ دگرگونی در برنامههاي آموزشی جریان دارد .طبعاً برنامهاي موفقتر اسات كاه
بیشتر بتواند خود را با نیازهاي بازار كار هماهنگ كند].[4
میزان موفقیت مراكز آموزشی را میتوان با مقایسة میازان ارتبااط درسهااي آموزشای و محتاواي
آن ها و مطابقت با نیازهاي واقعی در شرایط و بازار كار ،ارزیابی نمود .بدین معنا كه میزان ارتباط واقعای
میان دو بخش آموزشی نیروي انسانی و بازار كار یعنی عرصة بهكارگیري مهارتها ،مالک اصلی ارزیاابی
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آموزشی گروههاي كتابداري و علم اطالعات به شمار میآید .به نظر میرسد در حاال حاضار آموختاههااي
دانشآموختگان این حوزه ،با بازار كار چندان هماهنگ نیست .دانشاجویان ایان حاوزه تنهاا باراي كاار در
كتابخانه -آنهم در محیط سنتی و نه تخصص در كتابخانههاي دیجیتال و مجازي -آموزش میبینند .ایان
نکته با بررسی محتواي برنامه آموزشی این حوزه روشن میشود ،درحالیكه بازار كار این حوزه به كتابخاناه
محدود نیست .مدرسان این حوزه هم همان دانشجویان چند سال پیش هستند و از هماان دشاواريهااي
كذایی رنج میبرند .مگر تعداد اندكی كه با تالش و ذوق خود این موانع را برطرف كردهاند ].[6
 -5نتیجهگیری
فرصتهاي شغلی متنوعی در اختیار دانشآموختگان كتابداري و اطالعرسانی قارار دارد و گساترش
فناوريهاي نوین اطالعاتی ،فرصتهاي تازهاي را ایجاد كرده است؛ و باعث ایجاد پستهااي فراوانای باا
عناوین مختلف شده است كه این خود نویدبخش فرصتهاي جدید شغلی است] .[5توساعه كاارآفرینی
در رشته كتابداري و اطالعرسانی ،به عوامل مختلفی بستگی دارد كه یکی از مهمترین آنها ،شناسایی و
پرورش قابلیتها و مهارتهاي كارآفرینانه در دانشجویان این رشته است .بررسی مهارتهاي كاارآفرینی
دانشجویان میتواند به رشد و توسعه روحیه كارآفرینی و باهتباع آن افازایش رفتارهااي كارآفریناناه در
آنها كمك كند .درواقع دانشجویان این رشته بهعنوان كتابداران آینده براي اینکه بتوانناد موفاق عمال
كنند باید خود را با تغییرات و تحوالت همگام كنند ].[13
یکی از دروسی كه باعث میشود مهارتهاي بازاریابی و كارآفرینی دانشجویان رشته علمی كاربردي
كتابداري و اطالعرسانی افزایش یابد دروس كارورزي و كارآموزي است كه متأسفانه در برخی دانشگاهها
و مراكز آموزشی به این درس اهمیت چندانی نمیشود و دانشجویان بهطور تخصصی و عملای در دوران
كارورزي در كتابخانهها و مراكز اطالعرسانی آموزش نمیبینناد و كتاباداران در ساطح عماومی و كلای
تربیت میشوند].[4
رشته كتابداري و اطالعرسانی ،قابلیتها و زمینههاي مساعدي میتواند براي بروز كارآفرینی داشاته
باشد اما ضعف در نحوه تربیت كتابداران در نظام آموزشی به همراه برخی موانع فرهنگی و اجتمااعی در
بروز كارآفرینی در رشته كتابداري مؤثر هستند .به علت اینکه كارآفرینی درعینحال كه نیازمناد داناش
تخصصی است ،درگرو شناخت بازار ،وضعیت فرهنگی و اجتماعی و گرایش مردم به كارآفرینی ،ایدههاي
جدید و امکان جلب سرمایه گذار وابسته است .رشد كارآفرینی در میان كتابداران نیازمند ایجاد انگیزه و
قصد كارآفرینی در نظام آموزشی و ارتقاي توانمنديهاي فردي است] .[2برنامه ریزان درسای و مادیران
گروههاي كتابداري و اطالعرساانی بایساتی ضامن توجاه باه عوامال محتاوایی ،پشاتیبانی ،ترویجای و
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آموزشی ،توجه ویژه اي به مهم ترین عامل اثرگذار در كاارآفرینی دانشاجویان ایان رشاته ،یعنای عامال
«مهارت افزایی» داشته باشند].[11
 -6راهکارهای پیشنهادی
 بازبینی و بررسی سرفصلهاي درسی رشته كتاباداري و اطاالعرساانی و ارائاه واحادهاي درسایكارآفرینی در تمامی مقاطع تحصیلی بهمنظور ارتقاي مهارت كارآفرینی و خوداشاتغالی در دانشاجویان
این رشته.
 همکاري دفتر ارتباط با صنعت و كارآفرینی ،مراكز رشد و فناوري ،شركتهاي دانشبنیان با گاروهكتابداري و اطالعرسانی.
 ارائه آموزشهاي فوقبرنامه در راستاي كسب مهارتهاي شغلی متناسب با نیازهاي بازار كار. برگزاري كارگاههاي آموزش كارآفرینی ،شناسایی فرصتها ،خالقیت و ایده یابی. برگاازاري همااایش و درس گروه ایهاااي تخصصاای در زمینااه كااارآفرینی در رشااته كتابااداري واطالعرسانی.
 ارائه درسی با عنوان «كارآفرینی» ،نوآوريهاي داناشبنیاان و تجااريساازي تحقیاق در مقااطعمختلف تحصیلی نیز میتواند در افزایش مهارتهاي دانشآموختگان رشته كتابداري و اطالعرسانی بعاد
از فراغت از تحصیل مفید باشد.
 هدایت صحیح دورههااي كاارآموزي دانشاجویان علمای كااربردي كتاباداري و اطاالعرساانی درمحیطهاي اجرایی
 حمایت دانشگاهها و مراكز آموزش عالی از طرحها و ایدههاي كارآفرینی دانشجویان این رشته افرایش امکانات و تجهیزات آموزشی در راستاي آموزش كارآفرینی افزایش تعداد استادان خبره و آگاه از مهارتهاي كارآفرینی فراهم كردن فضاي كار و كسب تجربه در دورۀ دانشجویی ارائة آموزشهاي فوقبرنامه براي كسب مهارتهاي شغلی برگزاري همایشها و سمینارهاي تخصصی كارآفرینی در دانشگاهها هدایت صحیح انجمنهاي دانشجویی در راستاي توسعة كارآفرینی فراهم كردن بازدیدها و گردشهاي علمی براي آشنایی دانشجویان این رشته با آینده شغلی انتشار منابع علمی (نشریه ،مقاله ،بروشور و سایر منابع) مرتبط با كارآفرینی و خوداشتغالی -هدایت پروژههاي درسی در راستاي خوداشتغالی و كارآفرینی
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 ایجاد و توسعة مراكز رشد و پارک هاي علام و فنااوري در دانشاگاه هاا باراي انجاام فعالیاتهاايكارآفرینانه
 فراهم كردن زیرساخت هاي فناورانه براي انجاام فعالیات هااي كارآفریناناه دانشاجویان در مراكازآموزش
 راهاندازي پایگاه اینترنتی براي مركز كارآفرینی در دانشگاه و شبکههااي مجاازي باراي راهانادازيكسبوكارهاي اینترنتی.
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فرهنگ کار و کارآفرینی در جامعه اسالمی
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دانشجوي كارشناسی رشته معارف اسالمی و اقتصاد ،دانشگاه امام صادق(ع) ،تهران
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چکیده
در سالهاي اخیر بحثهاي فراوانی پیرامون كاارآفرینی صاورت گرفتاه باا توجاه باه رشاد چناین
تفکراتی و افزایش تولیدات داخلی ،توسعه و پیشرفت در جزئیات ساختار اقتصااد كاه نهایتااً منجار باه
اهداف كالن اقتصادي میشود كه سرلوحهي كشورهاي درحالتوسعه قرارگرفته است؛ البته این نظریات
در فضاي نظام لیبرالیستی و متناسب با فضاي فکري موجود در این نظام اقتصادي بحاث مایشاود ،در
این مقاله ما به بررسی این نظریات در فضاي نظام اسالمی و با توجه به اینکه فضاي فرهنگی پیرامون بر
رفتارهاي اقتصادي افراد جامعه تأثیرگذار است و مبانی ذهنی و فکري آنها را جهتدهی مایكناد ایان
مقوله را مطابق بافرهنگ جاري در جامعه اسالمی بررسی میكنیم ،همچنین باا توجاه باه تأثیرپاذیري
بخشهاي مختلف جامعه یعنی خانواده ،مدرسه ،دانشگاه و دولت از ایان ناوع فعالیاتهاا و تأثیرگاذاري
متقابل آنها بر پیشرفتها و عملکردها و تأكیادات مکارر در آماوزههااي دیان اساالم در زمیناه كاار و
كارآفرینی به این بحث پرداخته میشود؛ روش تحقیق به صاورت كیفای اسات و نکااتی باراي افازایش
آگاهیها و سطح فرهنگ افراد بیان و سعی بر این است كه تأثیر این مبحث بر فضاي كارآفرینی اهمیت
داده و روشهایی براي كاربردي كردن آن بیان شود؛ در این مقاله ساعی شاده كاه از مناابع اساالمی و
غربی استفاده شود و نکات موردبحث مطابق با واقعیت باشد.
کلیدواژهها
كار ،كارآفرینی ،فرهنگ ،جامعه اسالمی
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 -1مقدمه
امروزه همه كشورهاي جهان به دنبال توسعهیافتگی و به تعبیر دیگري به دنبال رشد اقتصادي
هستند و در این راه از ابزارها و برنامههاي مختلفی استفاده میكنند و یکی از مهمترین عوامل در این
توسعهیافتگی فضاي فرهنگی حاكم بر جامعه است] [8بهمنظور نهادینه شدن فرهنگ كارآفرینی و
ارزش كار و افراد را از حین ورود به جامعه براي این فضا آماده میكنند و پرورش میدهند [3]،از طرفی
دیگر اسالم براي كار ارزش واالیی قائل است و در این زمینه داراي فرهنگ غنی است ولی متأسفانه در
جامعه كمتر به آن پرداختهشده و لذا كمتر جلوه نموده است كه البته این از اثرات فرهنگ استعمارگري
و نظام اقتصادي و سیاسی لیبرال سرمایهداري غرب است كه سالهاست بر اقتصاد ،سیاست و فرهنگ
ما سایه افکنده و تبعات آن هنوز در جامعه ما باقی است؛] [9ما شاهد تأكیدات بسیار بر كار و
كارآفرینی در دین اسالم هستیم ولی متأسفانه باوجود چنین فرهنگ غنی ایرانی-اسالمی شاهد پیاده
نشدن این فرهنگ در اذهان و افکار مردم و خألهاي بسیاري ازجمله عدم توجه مسئولین ذيربط در
این زمینه هستیم ما در این مقاله به بررسی لزوم و تأثیر فضاي كار و كارآفرینی در دیگر نقاط جهان و
به تأكیدات و اهمیت این نکته در فرهنگ اسالمی وقتی به وضعیت اقتصادي كشور مینگریم ،میبینیم
كه خیل عظیمی از مشکالت در زمینه بیکاري ،هدفمند نبودن سرمایهگذاريهاي داخلی و خارجی
براي افزایش تولیدات داخلی و كمبود تولیدات غیرنفتی و ...وجود دارد كه نهادینه شدن كار و
كارآفرینی در حل آنها بسیار مؤثراست؛ (میرزا محمدي ،پور طهماسبی ،تاجور) البته تأثیر متقابل این
مشکالت بر فرهنگ كار و كارآفرینی نیز وجود دارد باید مدنظر باشد كه وقتی كارآفرینی امري واجب و
ممکن تصور و متناسب با اهداف اسالم و مبتنی بر مبانی و اصل اسالم باشد در طول زمان موانعی كه بر
سر این راه قرار دارد را حل میكند و موجب توسعهیافتگی یك جامعه میشود.
 -2فرهنگ
فرهنگ عبارت از مجموعه باورها ،ارزشها و الگوهاي رفتاري است كه براي گروهی از مردم
عمومیت دارد هركس كه از كشور دیگري بازدید كرده است میداند كه تفاوتهاي فرهنگی وجود دارد
اما شما حتی نیاز ندارید كه كشور خود را براي درک آنها ترک كنید] .[1میتوان گفت فرهنگ همان
ریشههاي فکري و اندیشهاي كه در اذهان عمومی مردم وجود دارد كه گاهی این فضا براي یك فرد
تعریف میشود و گاهی در یك جمعی مشترک قرار میگیرد.
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 -3کارآفرینی
كارآفرینی در فضاهاي مختلف تعریفشده است در این زمینه بروكهاس با تفسیري زیبا از
كارآفرینی میگوید ،درک و شکار فرصتهاي موجود كه دیگران قادر به درک و بهرهبرداري از این
فرصتها نیستند ،تصویري واقعی از كارآفرینی است؛ همچنین شومپیتر اعتقاد دارد كه كارآفرینی موتور
توسعه اقتصادي محسوب شده و برا ي رشد شتابان و توسعه جهش گونه اقتصادي بسیج كارآفرینان
تأكید می كند؛ جان باتیست سی معتقد است كه كارآفرینی فعالیتی پویا براي ایجاد ارزشافزوده است.
بر همین اساس او میگوید كه سود ناشی از كارآفرینی از سود سرمایه جداست؛ البته در دید دیگر
میتوان چنین تعریف كرد كه كارآفرینی ارزشی یك نوع شیوه زندگی دینی است كه در آن در تمام
زوایا و ابعاد زندگی چه مادي و چه معنوي ،خلق ارزش روي میدهد] ،[3باید عنوان كرد كه كارآفرینی
خود هم یك ارزش است و هم ارزشآفرینی است.
 -4مالک کارآفرینی
شاخص «خلق ارزش» بهعنوان مالک كارآفرینی در نظر گرفته میشود ،ازاینرو میتوان گفت رفتار
كارآفرین ،ارزشآفرینی بوده و رفتار ارزشآفرینانه نوع خاصی از رفتار در موقعیتهاي مختلف است كه
منجر به ایجاد ارزش میشود] .[3ولی وقتی از منظر دینی به كارآفرینی ارزشی نگریسته میشود بحثی
با عنوان زندگی كارآفرینانه مطرح میشود در اینجا تبیین میشود كه زندگی كارآفرینانه زندگی است
كه جستوجوگري ،تکاپو و تالش مستمر و بدون وقفه براي رسیدن به كمال در آن جریان دارد زندگی
كه خالقیت جوهرهي آن هیچگاه به وضع موجود اكتفا نمیشود زندگی كه در آن شوق و صراحت و
نشاط و صداقت و مثبت اندیشی آذوقه راه و سفر بوده و در آن ارزش فرصتها بسیار بیشتر از ارزش
طالست و امروزت با فردایت یکسان نیست و هرلحظه باید تصمیمی جدي و سرنوشتساز بگیري.
زندگی كه در آن خالقیت به معنویت میانجامد و معنویت به خالقیت ،زندگی كه در آن خودشناسی
یعنی خداشناسی و آگاهی از كاركرد نظام فراشناختی ذهن و كنترل آن ،در این زندگی است كه افراد
به فرا آگاهی میرسند و با دقت در فهم خود و رسیدن به خویشتن خویش یك ساعت تفکرشان بهتر از
سالها عبادت میشود زندگی كه در آن عقل بهاندازهاي رشد مییابد كه دست خود را به عاقلتر از
خود میدهد در این زندگی مزرعه آخرت بوده و دروغگو دشمن خداست در زندگی كارآفرینانه افراد
مشغول ارزشآفرینی به معنی عام آن میشوند و باارزشهاي مادي میآفرینند (كارآفرینان اقتصادي) و
یا ارزشهاي معنوي (كارآفرینانه اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی) زندگی كارآفرینانه زندگی است كه فرد
حازم در اسالم دارد؛ چون حازم یعنی :محکم كننده كار؛ دوراندیش؛ اصالحكننده امروز؛ داراي پشتکار
توأم با اعتمادبهنفس؛ عاقل؛ خیراندیش؛ فرصتجو؛ و اینها همهي معانی حزم از احادیث روایات شده از
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حامالن دین اسالم است در این زندگی پرده پندار دریده میشود و دنیا و آخرت ،عقل و دل ،علم و
عمل و ماده و معنا و روح و جسم باهم تنیده شده و به یكزبان میگویند :سبحاناهلل و الحمدهلل و ال اله
اال اهلل و اهللاكبر ] [9یعنی جدایی نیانداختن بین فرهنگ كارآفرینی و فرهنگ دینی و هماهنگی آنها
در یك راستا یعنی یكقدم فراتر از همه فرهنگهاي جهان.
 -5کار
كار در اصطالح عبارت است از «مجموعه عملیاتی كه انسان با استفاده از مغز ،دستها ،ابزار و
ماشین براي استفاده عملی از ماده روي آن انجام میدهد .این اعمال نیز متقابالً بر او اثر میگذارد و او
را تغییر میدهد .البته میتواند به خلق در عینیت و در ذهنیت بیانجامد در معناي دیگري داریم كه كار
یعنی گردیدن و شدن و عبارت از « سیر و صیرورت از نقص به كمال ،از قوه به فعل ،از جزء بهكل و از
مبدأ به معاد است» البته در اینجا كار امري تکاملبخش در نظر گرفته میشود.
 -6کار در دیدگاههای مختلف
در خصوص بهرهوري عوامل متعددي نقش دارند ،اما در بین این عوامل ،نیروي انسانی نقش كلیدي
دارد .اثربخشی نیروي انسانی خود در گروي اخالق كار است ،اگر نیروي انسانی كار را امري مشقتبار و
بیهوده تلقی كند و از آن گریزان باشد با اتکا به چنین نیروي انسانی دستیابی به بهرهوري مقدور
نیست؛ در این زمینه ،اقتصاددانان جدید با این طرز تفکر بار آمده كه «كار» را همچون چیزي تلقی
كند كه اندكی بیشتر از یك شرّ واجب است .از دیدگاه یك كارفرما ،كار در هر مورد فقط یکی از اقالم
قیمت تمامشده است كه اگر نتوان آن را فرضاً از طریق خودكاري بهكلی حذف كرد باري باید به حداقل
تقلیلش داد .از دیدگاه كارگر ،كار یك امر مصدع است؛ كار كردن یعنی فدا كردن فراغت و آسایش و
دست مزد عبارت است از جبرانی براي این فداكاري] [4ولی در بینش اسالمی كار بهمثابه یك عبادت
است؛ ساختار اقتصادي ما بر محوریت اقتصاد لیبرال حركت میكند و مشکالت و راهحلها در این
دستگاه تحلیلی بررسی میشود در اقتصاد خرد مسائلی درباره رابطه لذت و كار بحثهایی داریم كه كار
را به عنوان شرّي واجب و تفریح و لذت ارزشی مطلق است و كار ضد ارزش بهحساب میآید و در
سیستم سیاستگذاري خود وارد میكند و بر اساس آن براي جامعه تصمیمگیري و فضاي موجود در
آن را تعیین میكنند كه البته این نوع رفتار در خود سیستمهاي اجرایی آنها نمیگنجد چراكه نظام
اقتصاديِ خود را بهگونهاي طراحی كردهاند كه همه بهصورت خودآگاه و ناخودآگاه به كار و تالش
مشغول شوند در این ر ابطه چارلز هندي فیلسوف شهیر انگلیسی براي بنیادي كه در شالوده كسبوكار
آمریکا وجود دارد بیان میكند كه آنچه توجه او را به خودش جلب كرده است خوشبینی مردم
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آمریکاست؛ اعتقاد استوار بیچونوچراي آنان به اینكه فردا میتوانند و باید بهتر از امروز باشند؛ به نظر
هندي نیروي برآمده از خوشبینی توأم با اعتقاد در قداست كار و حرمت ثروت ،راز توفیق و كامیابی
مردم آمریکاست شاید «سیلیکون والی» مثال خوبی باشد از جامعه كوچکی كه توانسته است فرهنگ
كارآفرینی و فرهنگ علم را در هم آمیزد و كارآفرینانی همچون مدیران شركتهاي مایکروسافت ،اینتل
و یاهو را وارد عرصه اجتماع نمایند] .[10از طرفی دیگر در كشوري مانند ژاپن با توجه به فرهنگ
موجود در آن اولین كشوري بودند كه فرهنگ كارآفرینی را از سطح دبیرستان شروع كردند؛ اولین
موسسه در توكیو در سال  1956میالدي آغاز به كار كرد در سال  1958سازمان آموزشوپرورش ژاپن
طرحی را براي اشاعه فرهنگ كارآفرینی تحت عنوان سربازان فداكار اقتصادي ژاپن ،پیاده و اجرا كرد بر
اساس این طرح افراد از سطح دبیرستانها به مسئله كارآفرینی پرداخته و آموزش دیدند كه در حین
تحصیل چگونه كار كنند و به دنبال كسب سود باشند و چگونه كشورشان را از وابستگی صنعتی رهایی
دهند] [7و همین اقدام باعث شد كه جایگاه صنعتی ژاپن در جهان تثبیت شود ،درحالیكه ما در سطح
دانشگاه همچنین دیدگاهی را نداریم و گاهی به كارآفرینی توسط دانشجویان به چشم تحقیر نگریسته
میشود .از طرفی آموزههاي دین اسالم مردم را به انجام فعالیت و كار دعوت میكند و از انسانها
میخواهد كه از كار خویش دیگران را نیز بهرهمند كنند و بهطور مستقیم و غیرمستقیم مردم را تشویق
به كارآفرینی و ایجاد شغل میكند تا از فقر و گرسنگی در یك جامعه اسالمی جلوگیري شود درنتیجه،
افکار دینی یك فرد میتواند تأثیرگذار بر كارآفرینی او باشد ازآنجاییكه دین اسالم در آموزهها و
توصیههاي خود افراد را به فعالیتهاي نوآورانه و توسعه كار و فعالیت مفید دعوت میكند بنابراین
انسان مؤمن به تمام معنی ،میتواند یك كارآفرین باشد چون مسئولیتپذیري ،دستیابی به درجات
باالتر اجتماعی و تحمل شکست و امید و فعالیت كه از ویژگیهاي یك كارآفرین است در اسالم نیز به
انسانها توصیهشده است تا بتوانند به موفقیت و كام یابی دنیوي و اخروي دست یابند اسالم انسانها را
به داشتن امید و مثبت بودن تشویق میكند و هرگز منفی گرایی را قبول نمیكنند چراكه كارآفرینی از
دیدگاه اسالم یك كار مقدس به شمار میآید] .[5وقتی ما به ارزشها و رهنمودهاي دینی مینگریم،
میبینیم كه اسالم با بیکاري مخالف است؛ رهبانیت را تحریم میكند و به احتراز از تکدي توصیه
میكند ازاینجا روشن میشود كه كرامت و ارزش ذاتی انسان و نیز رفاه جامعه ،با تالش صادقانه و
شرافتمندانه همهي اعضاي جامعه و نهفقط بعض آنان پیوندي نزدیك دارد .یکی از تأكیدات مهم اسالم
به انسانها این است كه همواره در همه عرصههاي گوناگون زندگی ،ازجمله تأمین نیازهاي اقتصادي و
معیشتی بهصورت جدي و مستمر تالش كنند تا در پرتو چنین تالشهایی ،جامعه دینی هم از جهت
فردي و هم ازنظر اجتماعی به اهداف خود نائل آید] .[1تأكیدات بسیار در سیره پیامبر اكرم(ص)
واردشده است كه هدف از رفتارهاي اقتصادي جلب رضایت خداوند است و رضایت پروردگار ،انگیزه
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مقدس و هدف واالیی است كه انسان مسلمان را در سختترین شرایط به فعالیتهاي اقتصادي
وامیدارد و سبب میشود او حاصل زحمات خود را درراه رضاي الهی خرج كند؛ باوجود تجارب فراوان
در كشورهایی كه راه ناامیدي به ملتهاي دیگر نشان میدهند اما خود راه دیگري در پیشگرفتهاند و
باوجود چنین فرهنگ غنی اسالمی و سفارشات اسالم در این زمینه اما هم چنان عقبماندهایم و كار را
یك امر پست میپنداریم.
 -7اهمیت کار و ارزشآفرینی در اسالم
اسالم براي كار باالترین ارزشها را قائل شده و آن را یکی از عوامل اصلی مالکیت میشناسد در
قرآن حدود چهارصد آیه در تشویق كار واردشده است كه البته تمامی آن مختص كار اقتصادي نیست.
در این زمینه آیات و روایاتی آمده است كه چند مورد را ذكر میكنیم:
 -7-1اسالم با ذكر كلمه جامعه (لیس لالنسان اال ما سعی ،یعنی بهره انسان بهقدر سعی و كوشش
است) مزیت اشخاص را بر اساس كار و درجه فعالیت آنها استوار نمود و با همین عبارت كوتاه ارزش و
موقعیت كار را روشن ساخت .اسالم پیروان خویش را دعوت بکار و ارتزاق از حاصل دسترنجشان
مینماید و دستور میدهد كل بکدالیمین و عرق الجبین ،یعنی بهوسیله زحمت دست و عرق پیشانی
امرارمعاش نماید پس مبناي برتري و امتیاز اشخاص بارزش كار و درجه شایستگی آنهاست (قرآن
كریم).
 - 7-2فَإِذَا قُضِیَتِ الصَّلَاۀُ فَانْتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِیرًا لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ و
چون نماز گزارده شد ،در [روى ] زمین پراكنده گردید و فضل خدا را جویا شوید و خدا را بسیار یاد
كنید ،باشد كه شما رستگار گردید].[10
 - 7-3امام رضا (ع) به مصادف می فرمایند« :صبحگاهان بهسوي كسب عزت خود برخیز و مقصودم
رفتن به بازار است»].[5
 – 7-4پیامبر اكرم (ص) میفرمایند« :تالشگر در راه روزي حالل مانند مجاهد در راه خداست»
].[16
 -7-5در نگاه پیامبر اكرم (ص) كار كردن افراد ارزشی برابر با جهاد درراه خدا را دارد وي دراینباره
میفرماید« :هركس با تالش و آبرو ،دربی حالل دنیا باشد ،در مرتبه شهدا قرار دارد»].[13
 -8موانع توسعه فرهنگ کارآفرینی
در اینجا میتوان به طرحهاي قدرتهاي برتر جهان كه علیه كشورهاي جهان سوم اعمالشده و
فرهنگ كار و خودكفایی را دچار آسیب كرده است اشاره كرد ازجمله این طرحها عبارت است از:
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 - 1غارت منابع و ذخایر جهان سوم.
 - 2ترویج فرهنگ مصرفگرایی و رفاهطلبی و تجملگرایی با استفاده از تبلیغات و اسطورهسازي.
 - 3صدور كاالهاي مصرفی به جهان سوم و استعمار نوین آنها
 - 4برنامهریزي جهت جذب یا ربایش نخبگان.
 - 5تهاجم فرهنگی جهت انفعال و بازداشتن نسل جوان از كار و كوشش.
 - 6عدم وجود فرهنگسازي در مردم بهخصوص مردم در سطوح پایینتر جامعه.
 - 7وجود موانع بسیار بر فرآیند كارآف رینی و تولیدات توسط افراد ازجمله فساد اداري ،قوانین غیر
منطبق بر واقعیت و...
 – 8عدمحمایت و پیشتیبانی مالی دولت از كارآفرینی و كارآفرینان.
 -9راهکارهای ترویج فرهنگ کارآفرینی
 – 9-1خانواده :نهادینه شدن كارآفرینی در فرهنگ جامعه باید از كوچكترین واحد اجتماع یعنی
خانواده آغاز ،سپس در سایر مراحل زندگی ادامه میابد اگر در محیط خانواده تأكید بر انجام كارهایی بر
اساس خالقیت وجود داشته باشد و از طریق این نوع امور كسب درآمدهایی وجود داشته باشد و خانواده
فضاي الزم براي ورود فرزندانشان را براي ورود به این عرصه فراهم كنند بهتدریج این فرهنگ نهادینه
میشود].[6
 -9-2مدرسه :دیوید مك كله لند از استادان دانشگاه هاروارد كه نخستین بار «نظریه روانشناسی
توسعه اقتصادي» را مطرح كرد معتقد است كه علت اصلی عقبماندگی اقتصادي در كشورهاي
درحالتوسعه ،ناشناخته ماندن آفرینندگی فردي است .او بر این باور است كه با یك برنامه درست در
زمینه آموزشوپرورش میتوان روحیه كاري الزم را در جوامع تقویت كرد .بهگونهاي كه شرایط الزم
براي صنعتی كردن جوامع فراهم گردد] .[6میدانیم كه اذهان دانش آموزان در كالسهاي درس تحت
تأثیر افکار ،اعمال و مباحثی كه مطرح میشوند قرار میگیرند حال اگر دروسی كه تدریس میشود یا
كارگاههایی كه در مدارس اجرا میشوند در راستاي پرورش فکر كارآفرینی قرار گیرند قدم بلندي در
راستاي رشد اقتصادي در آینده برداشتهایم.
 -9-3دانشگاه :از اهداف و وظایف مهم نظام آموزش عالی هر كشور ،پرورش نیروي انسانی
متخصص و كارآمد موردنیاز است ،گرچه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی كشور ،تالشهایی را در
این زمینه آغاز كردهاند ،ولی متأسفانه به علت نامتناسب بودن سرفصلها و عنوان دروس دانشگاهی با
نیازهاي جامعه ،دانشآموختگان دانشکدهها از تخصص و كارایی الزم براي تصدي مشاغل مربوطه
برخوردار نیستند زیرا آموختههایشان چندان با نیازهاي واقعی جامعه ارتباطی ندارند] [15به همین
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دلیل با توجه به اینكه جمعیت افزایشیافته و تعداد دانشگاهها و مؤسسات آموزشی افزایشیافته است و
باعث شده است تقاضا براي كارهاي مبناییتر كاهش ی ابد و بازار كار كافی براي ایجاد اشتغال این افراد
نباشد پس ایجاد اینگونه فضاها در بین دانشجویان در رشتههاي مختلف و فراهم كردن امکانات و
اطالعات كافی براي فراهم كردن اشتغال براي این افراد بسیار موردنیاز است .امروزه بیشتر درسهاي
دانشگاهی بهویژه در رشتههاي علوم انسانی به شیوه نظري ارائه میشود و تالش جدي براي كاربردي
كردن آنها نشده است .بیشتر دانشجویان مطالب درسی را حفظ كرده و امتحان میدهند .ازاینرو
بیشتر دانشآموختگان دانشگاهها با نیازهاي بازار كار هماهنگی و همخوانی ندارند و تخصصها و
مهارتها همجهت و هم سو با نیازهاي بازار كار شکل نمیگیرد .به علت كاربردي نبودن درسهاي
دانشگاهی بهویژه در رشتههاي فنی دانشآموختگان آمادگی براي كار ندارند] .[15
 -9-4دولت :قرآن كریم رعایت حال نیازمندان را به خواست و میل و یا حتی اختیار حاكم رها
نمیسازد و هشدار میدهد كه حاكم جامعه باید از انحصاري بودن اموال براي ثروتمندان و دورنگه
داشتن فقرا از فعالیت اقتصادي بهشدت پرهیز كند چراكه در چنین صورتی پایههاي حکومتش سست و
وجود آن رو به نابودي خواهد گذاشت] .[7وقتی بهدقت مینگریم درمییابیم كه امکانات الزم براي
تولید و افزای ش آن نباید تنها در اختیار ثروتمندان از طریق رانت و ضابطه قرار گیرد چراكه این مسئله
باعث دور شدن اعم مردم از فضاي تولید میشود و اشتیاقی براي رشد اقتصادي به وجود نمیآید همه
مردم باید طوري در بدنه اقتصاد قرار گیرند كه هم بدانند فضاي رقابت براي آنها هم فراهم است و هم
اینکه تالش الزم براي افزایش كارایی و بهرهوري را داشته باشند وقتی مردم مشاهده كنند كه بهراحتی
میتوانند وارد فضاي تولید شوند و حمایتهاي الزم از آنها صورت میگیرد و منحصر به یك قشر
خاصی نیست ناخودآگاه وارد فضاي كارآفرینی میشوند توجه به این نکته باعث میشود كه همه مردم
در فرآیند اقتصاد شركت داشته باشند و خودشان از كاالهایی كه خودشان تولید میكنند استفاده كنند
و به تبع آن فرهنگ حمایت از تولید ایرانی هم نهادینه شود و طبق فرمایش مقام معظم رهبري به
مردمی كردن اقتصاد برسیم و بهتبع آن ارزش بیشتري به كار قائل میشوند چون عامل پیشرفت
آن هاست؛ الزم به ذكر است اگر چارچوب نهادي یك كشور ،تولید و نوآوري را تشویق كند مسیر
كارآفرینی و درنتیجه رشد اقتصادي را هموار مینماید؛ حال اگر فعالیتهایی با بهرهوري فزاینده،
باالترین منفعت را داشته باشند ،آنگاه اقتصاد با سرعت بیشتري رشد میكند].[19
 - 9-5اطالعرسانی و تبلیغات :كارآفرینی ازجمله پدیدههایی است كه در كشور ما ،آنگونه كه الزم
است اطالعرسانی صورت نمیگیرد و همین سبب میشود تا افراد از ماهیت و كاركردهاي آن بیاطالع
باشند هرچند بحث كارآفرینی در بین كارشناسان و صاحبنظران اقتصادي كشور بسیار مطرح میشود
اما در حالت كلی اغلب افراد شناخت چندانی از این پدیده ندارد] .[14باید اجالسها ،تبلیغات تلویزیونی
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و حتی ماهوارهاي ،تبلیغات در فضاي مجازي و شبکههاي اجتماعی صورت گرفته شود ،همانطوري كه
مباحثی در زمینههاي پیشرفت و امکانات موجود در اروپا و آمریکا مطرح میشود كه فضاي ذهنی افراد
با سطوح آگاهیهاي مختلفی را مغلوب خود میكند باید در این موضوع نیز چنین كارهایی انجام شود.
 -11نتیجهگیری
با توجه به نتایج بسیار فراوان كارآفرینی در جهان و كشورهاي توسعهیافته همه كشورهاي جهان
سوم و درحالتوسعه را به سمت این حركات كشانده است و وجود فرهنگ غنی اسالمی كه در این
زمینه وجود دارد بایستی این مباحث در فضاي فقهی و فرهنگی اسالم مورد بررسی قرارگرفته و عالوه
بر رفع ایرادات موجود در این موضوع و منطبق كردن آن بر اهداف اسالم با استفاده از فرهنگ حاصل از
اسالم در جامعه ما باعث ایجاد انگیزش براي روي آوردن مردم و اقشار مختلف جامعه به این نوع
فعالیت گردد و در جامعه نهادینه گردد ،براي دسترسی به این موضوع میتوان از ابزارهایی براي تسهیل
دررسیدن به این اهداف كه نتایج قابلتوجهی را در پی خواهد داشت رساند كه میتوان نام برد-1:
برنامههاي دقیق آموزشی كه در آن از تجارب كشورهاي توسعهیافته و سازمانهاي بینالمللی و منطبق
بر مبانی اسالمی -ایرانی طراحی كرد و به دنبال باال بردن اطالعات و آگاهیهاي دانشجویان و اقشار
مردم با استفاده از كانال دانشگاه بود ،باید به این نکته اشاره كرد كه در رشتههاي مختلف دانشگاهی
هیچگونه اطالعاتی حال در قالب عنوان درسی یا مواردي مانند دورههاي آموزشی براي استفاده از
رشتههاي خود در این زمینه به وجود نیامده است -2 .بسیاري از فعالیتها چه در عرصه اقتصادي و
چه در عرصه فرهنگی بدون دسترسی به منابع مالی تأمینكننده حتی به مرحله تفکر در آن موضوع
هم نمی رسد بخش مهمی از این مانع را دولت باید مطابق به دستوراتی كه در قرآن كریم و احادیث
آمده است امکانات تولید و افزایش آن را در اختیار كارآفرینان قرار دهد در كنار آن میتوان با استفاده
از فرهنگ جار ي در جامعه این اندیشه و تفکر را در اذهان افراد كاشت كه میتوان بدون حمایتهاي
دولتی هم كار را شروع كرد ولی در اهداف كالن و افزایش سرعت حركت در مسیر توسعهیافتگی و
درحالیكه در دستورات الهی هم بسیار تأكید بر این حمایت از اقشار مردم كردهاند موظف بر انجام این
حمایت است -3 .زمانی كه به فضاي ذهنی اقشار مختلف مردم در شهرها و روستاها ورود پیدا میكنیم
میبینیم كه مزیتها و شرایط مناسب در زمینههاي مختلفی دارند كه به دلیل اینکه این فرهنگ در
میان خانوادهها جاري نشده و چون منطبق بر دین در اذهان مردم وارد نشده در استفاده از آنها غافل
هستند باید در این مورد پژوهشهایی صورت گیرد و نحوه ورود این موضوع در خانوادهها صورت گیرد
و با توجه به اینکه خانواده در بستر دین جایگاه واالیی دارد ورود این موضوع از كانال خانواده تأثیر
بسزایی دارد.
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چکیده
در این پژوهش به این سؤال پاسخدادهشده است كه :آیندههاي توساعه علمای و كاارآفرینی كشاور
چگونه میتواند باشد؟ در این پژوهش ،توسعه علمای و توساعه كاارآفرینی همازاد باا همادیگر در نظار
گرفتهشده اند و استدالل این پژوهش آن است كه توسعه علمی درصورتیكه بهدرستی طی شاود منجار
به توسعه كارآفرینی در جامعه میشود .آنچه منجر به كارآفرینی میشود توسعه علمی مطابق با نیازهاي
جامعه ،مسائل اجتماعی ،تقاضاي بازار و چاالشهااي پیشارو اسات .در ایان پاژوهش از مارور مناابع و
پیمایش محیطی براي جمعآوري مؤلفه هاي اثرگذار بر توسعه علمی و كاارآفرینی كشاور اساتفادهشاده
است .در این پژوهش گفتهشده است كه مهم ترین عنصر و مؤلفه اثرگذار بر توسعه علمای و كاارآفرینی
كشور ،توسعه ادبیات و گفتمان میانرشتهاي است .از بین  20مؤلفه كلیدي ،دو ماورد از آنهاا باا نظار
خبرهها بهعنوان پیشران هاي توسعه علمی و توسعه كارآفرینی در كشور در نظر گرفته شدند كه هركدام
دو حالت عدم قطعیت دارند .حاصل این دو پیشران  4سناریو است .سناریوي توسعه ،سناریوي ساکون،
سناریوي تردید و سناریوي بحران ،عناوینی است كه بر این سناریوها گذاشتهشده و فضااهاي احتماالی
هر یك توصیفشده است.
کلیدواژهها
توسعه علمی ،توسعه كارآفرینی ،سناریونویسی ،عدم قطعیت ،علوم میانرشتهاي ،مسائل نوظهور.
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 -1مقدمه و بیان مسئله
پروژه میلنیوم بهعنوان یکی از مهمترین پروژههاي جهانی ،پس از سالها تحقیق و پژوهش درنهایت
 15چالش و مسئله جهانی كه در هزاره پیش رو در برابر بشریت قرار دارد را احصاا و معرفای كارد ایان
 15چالش عبارتاند ] [16از:
 توسعه پایدار و تغییر اقلیم؛ آب تمیز؛ جمعیت و منابع؛ دموكراسی سازي آیندهنگاري جهانی و تصمیمگیري؛ حکمرانی جهانی فناوريها؛ شکاف فقیر و غنی؛ چالشهاي بهداشتی؛ آموزش و یادگیري؛ صلح و تخاصم؛ وضعیت زنان؛ جرائم سازمانیافته فرامرزي؛ انرژي؛ علم و فناوري؛ -اخالق جهانی.
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شکل 1

به نظر میرسد با هیچیك از این  15چالش و مسئله نتوان با تکیهبر مهاارتهاا و داناش تخصصای
یكرشته دانشگاهی روبرو شد .به لحاظ رابطه علت و معلولی ،هر یك از این موضوعات نهتنهاا ریشاه در
حوزه هاي مختلف دارند بلکه ازنظر پیامد و حوزه اثرگذاري نیز محدود به یك حاوزه مطالعااتی نباوده و
بسیاري و گاهاً همه حوزههاي مطالعاتی را درگیر میكنند.
براي نمونه ،تغییر اقلیم هم از تمامی حوزههاي دانشی اثر میپاذیرد و هام پیامادهایش بار تماامی
حوزهها اثر میگذارد .مسائل و چالشهاي نوظهور ،دستهبندي و ساختارهاي سنتی دانش را باه چاالش
كشیده و مرزبنديهاي موجود را به شدت تحت تأثیر قرار داده است .این مسائل و چاالشهاا عاالوه بار
مخدوش كردن مرزها و حوزههاي علمی ،كسبوكار و دستهبنديهاي مربوط به صانایع را نیاز متحاول
كرده است .كسبوكارهاي جدیدي تعریفشدهاند] ،[4فناوريها متناسب با این چالشها توساعهیافتاه و
منجر به زایش صنایع جدید شدهاند.
چالش آب تمیز (شرب) ،باعث توسعه فناوريهاي مربوط به آبشیرینكنها ،توسعه تصفیهخاناههاا،
توسعه فناوري هاي جذب آب از گیاهان ،طرح بحث دیپلماسی آب ،اصالح الگوهااي توزیاع آب ،اصاالح
الگوهاي مصرف ،توسعه فناوريهاي ذخیرهسازي و دهها مورد دیگر شده است].[7
تغییر اقلیم ،منجر به توسعه فناوريهاي جذب كربن در صنایع سنگین ،مالیاات بار كاربن ،توساعه
معاهدات جهانی ،تشدید شکاف بین كشورهاي توسعهیافته و درحالتوساعه ،اصاالح و فاراوري گیاهاان
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مقاوم و سازگار با اقلیمهاي مختلف ،توسعه مهندسی ژنتیاك ،تغییار الگوهااي كشات محصاول ،تغییار
الگوهاي توسعه صنعتی ،توسعه فناوريهاي مبتنی بر ساوختهااي تجدیدپاذیر ،صانایع سابز ،توساعه
جنبشهاي اجتماعی ،افزایش توجه به طبیعت و دهها مورد دیگر شده است ].[8
به همین ترتیب ،هركدام از این  15چالش پیشرو ،باعاث رشاد و توساعه مشااغل ،صانایع و تغییار
الگوها ،سبكها و هنجارها شده است .بهجرئت میتوان گفت در پرتو ایان چاالشهاا ،سابك زنادگی و
روابط سنتی حاكم بر الگوهاي تولید دچار دگرگونی اساسی شده است .بر این اسااس جامعاه و باازار از
دانشگاه ها و مراكز پژوهشی انتظار دارند تا به دنبال راهكارها و راهحلهاي مواجهه و مدیریت این مسائل
باشند.
ایران به عنوان كشوري پیشرو در مباحث علمی در منطقه خاورمیانه ،در  10ساال گذشاته باا درک
ضرورت و اهمیت این موضوع ،به توسعه علوم میانرشتهاي روي آورده اسات اماا توساعه ایان علاوم در
ایران با موانع بزرگی روبرو شده است .بهطاوري كاه ایان مواناع از توساعه آن جلاوگیري كارده و علاوم
میانرشته اي را به تعبیري به حالت كما فروبردهاست [11] .ممانعت از توسعه این علوم ،اثرات منفای و
پیامدهاي مخربی بر توسعه علمی و توسعه كارآفرینی كشور داشته و منجر به بروز و ظهور نگرانیهاایی
شده است ،بهطوريكاه آیناده آن ،در هالاهاي از ابهاام قارار دارد .ساناریوهاي آیناده توساعه علمای و
كارآفرینی كشور با سناریوهاي آیناده توساعه علاوم میاانرشاتهاي گارهخاورده اسات] .[5باا شاناخت
سناریوهاي آینده ،میتوان مسیر پیشرو را شفافتر كرده و تصاویر واضحی از آیناد پایش پااي تصامیم
گیران و سیاسات گاذاران قارارداد .ایان تصااویر باه ماا كماك خواهناد كارد تاا خاود و ساازمان را از
غافلگیريهاي احتمالی مصون بداریم.
 -2روش انجام پژوهش
در این پژوهش از روش سناریو پردازي برمبناي مُدل هشت مرحلهاي «شوارتز» استفادهشده است
] .[16براي تحقق هر یك از این مراحل ،از روشهاي كمّی و كیفی گوناگونی (مانند پرسشنامه،
مصاحبه ،پَنِل خُبرگان و نرمافزار سناریو ویزارد) استفادهشده است .چگونگی كاربست این روشها به
فراخور هر مرحله در این گزارششده است .خالصهاي از فرایند سناریو پردازي برمبناي مراحل
«شوارتز» در جدول زیر آمده است:
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جدول  1گامهاي سناریو پردازي پژوهش بر اساس مدل شوارتز ].[16
اول :شناسایی موضوعات و تصمیمات اساسی:
در گام نخست الزم است تا تعریف و دامنه مسائل و موضوعات اساسی موردنظر پژوهش ،روشن شود.
دوم :شناسایی عوامل و نیروهاي كلیدي موجود در محیط:

در گام دوم تبیین میشود كه كدام دسته از عوامل كلیدي در موفقیت و شکست تصمیمها و موضوعات مشخصشده در گام اول تأثیر
میگذارد.
سوم :رتبهبندي عوامل كلیدي بر اساس اهمیت و عدم قطعیت آنها:
در گام سوم ،نیروهاي پیشران و روندهاي كالن اثرگذار بر عوامل كلیدي مشخص میشوند.
چهارم :تعیین نیروهاي پیشران:
عوامل كلیدي در گامهاي دوم و سوم را بر اساس دو معیار «اهمیت آنها در ارتباط با موضوع پژوهش» و «عدم قطعیت وقوع آنها»
رتبهبندي میشود.
گام پنجم :انتخاب منطق سناریوها:
منطق سناریو را باید نقشهاي دانست كه بر اساس آن توصیف داستانی از یك آیندهي احتمالی ترسیم میگردد و بر اساس تفاوت میان
حالتهاي مختلفی كه نیروهاي پیشران میتوانند به خود بگیرند ،متمایز میشود.
گام ششم :نگارش شرح تفصیلی سناریوها:
در این گام ،مجدداً به عوامل و روندهاي فهرست شده در گامهاي دوم و سوم مراجعه میشود و داستان هر سناریو با تکیهبر عدم
قطعیتهاي اصلی سازنده (گام چهارم و پنجم) آن و با كمك همهي عوامل و روندهاي كلیدي متناسب با آن (گام دوم و سوم) ترسیم
میشود.
گام هفتم :سنجش انسجام تصمیمات با سناریوها:
پس از تدوین سناریوها باید استراتژيها و مسائل پیش رو ،برمبناي سناریوهاي چندگانه سنجیده شود.
گام هشتم :تعیین نشانگرهاي راهنما:
مشخصهها و نشانگرهاي بروز و ظهور هركدام از سناریوها تبیین میشود تا حركت در جهت تحقق هر سناریو قابل رصد باشد.

سناریوها دستهاي از روشهاي نظاممند هستند كه با آنهاا مایتاوانیم درباارهي آینادهي خاود یاا
سازمان ،به طور مؤثر تفکّر و تجسّم كنیم .سناریوها توصیفی باورپذیر از چیزي اسات كاه ممکان اسات
اتفاق بیفتد و اینكه چگونه می تواند از خالل رویدادها و روندهاي كنونی پدیدار شود .درواقع ،ساناریوها
نهتنها تصاویر آینده ،بلکه زنجیره روابط علی و مسیر تطوّر آنها را ترسایم مایكنناد ] [18ساناریوها را
میتوان به دو گروه زیر تقسیمبندي كرد:
مفهوم اصلی سناریو كه از سوي «كان» ارائهشده ،نشاندهندهي این واقعیت است كه سناریوها براي
پیشگویی و پیشبینی مورداستفاده قرار نمیگیرند؛ بلکه كاربردِ آنها در معرفی مسایرهاي جاایگزینی
است كه منجر به دستیابی به نتایج متفاوت و جایگزین میشوند ] .[16اعتقاد «كان» به این مفهاوم از
سناریو بهروشنی در عبارت ذیل نمایان است :سناریوها پیشبینی نیستند و نباید باهعناوان پایشبینای
تفسیر شوند .سناریوها ابزاري براي بهباود درک ماا از پیامادهاي بلندمادت جهاانی ،منطقاهاي و ملّای
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روندهاي موجود ،بالقوّه و یا سیاستها و تعامالت آنها با یکدیگر هستند ] [17با بهارهگیاري از تعریاف
«كان» و «وینر» میتوانیم به شناسایی سه ویژگی سناریو دستیابیم:
 سناریو مُنجر به ساختِ بیش از یك آینده ممکن میشود؛ سناریو به روشنی مُنجر به ایجاد مسیرهاي راهبردي امکانپذیر براي اقادام مایشاود تاا از ایانطریق بتوان با آیندههاي متفاوت مواجه شد؛
 تمركز بر فرایندهاي علی به این معنا است كه سناریوها باید نشان بدهند كه ظهاور آینادههاايمتفاوت از زمان حال چگونه امکانپذیر است؟ ][17
 -3بحث و بررسی
بحث توسعه علوم میانرشتهاي در جهان و بهویژه در ایران با چالشها و موانع بسیاري زیادي روبارو
است] .[12بررسیها و پژوهشهاي فراوانی در حوزه آسیبشناسی توسعه علوم میاانرشاتهاي در ایاران
صورت گرفته است.
عوامل و مؤلفههایی كه بر توسعه علوم میانرشتهاي در ایران اثرگذار هستند عبارتاند از:
جدول 2
وزن مؤلفه

ردیف

مؤلفهها

1

ساختار آموزش عالی

7

2

اراده سیاستگذاران و تصمیم گیران عالی

6

3

استقبال جامعه علمی از علوم میانرشتهاي

6

4

توسعه مشاغلی از جنس چالشهاي میانرشتهاي

10

5

معرفی دقیق و جذاب علوم میانرشتهاي (آموزشهاي علمی و منظم)

7

6

موفقیت پروژههاي میانرشتهاي در پاسخ به نیازهاي جدید جامعه

7

7

خروجیهاي پژوهشی مطالعات میانرشتهاي

6

8

میزان تابآوري در برابر فشار ساختارهاي سنتی

5

9

میزان انعطافپذیري و تطبیقپذیري علوم میانرشتهاي

6

10

میزان موفقیت دانشآموختههاي علوم میانرشتهاي در جامعه

6

11

میزان تقاضاي بازار براي علوم میانرشتهاي

7

12

نفوذ مطالعات میانرشتهاي در برنامههاي درسی آموزش ابتدایی

5

13

تصویر جامعه علمی از مطالعات میانرشتهاي

6

14

اقدامات تصمیم گیران در قالب سیاستهاي كلی نظام (شوراي عالی انقالب فرهنگی و )...

6

15

ماهیت چالشهاي اجتماعی

9

506



مجموعه مقاالت و سخنرانیهاي كنفرانس

این  15مؤلفه حاصل پویش محیطی (مرور نظاممند منابع) است .پس از شناسایی و دستهبندي
اسناد علمی ] [15،13،11،8،5درنهایت این  15مؤلفه كلیدي استخراج و از سوي  5خبره ،متناسب با
میزان اثري كه در آینده توسعه علوم میانرشتهاي دارند از  1تا  10امتیازدهی شدند .امتیازها نشان
میدهند كه پیشرانهاي توسعه علوم میانرشتهاي در ایران عبارتاند از .1 :توسعه علوم میانرشتهاي.
 .2توسعه چالشها و مشاغل میانرشتهاي.
احصا مؤلفههاي كلیدي مؤثر بر توسعه كارآفرینی در ایران ،نشان میدهد كه ارتباط معناداري بین
توسعه علوم میانرشتهاي و توسعه كارآفرینی در كشور وجود دارد .مؤلفههاي كلیدي توسعه كارآفرینی
كشور عبارتاند از:
جدول 3
وزن مؤلفه

ردیف

مؤلفهها

1

سطح فناوريها

8

2

سطح خالقیت اجتماعی

9

3

سطح تعامالت بینالمللی

7

4

ساختارهاي سیاسی

7

5

ساختارهاي اقتصادي

7

6

ساختارهاي فرهنگی

7

7

میزان دخالت دولت در مشاغل

5

8

قوانین و مقررات مربوط به توسعه مشاغل

6

9

میزان حمایت دولت از مشاغل

5

10

ظهور چالشهاي جدید

7

11

ماهیت چالشهاي اجتماعی

9

12

تقاضاي جامعه

6

13

سبك زندگی

5

14

تصویرپردازي از آینده

5

15

كشش بازار

5

همانطوري كه در این دو جدول مشخصشده است توسعه علوم میانرشتهاي و توساعه كاارآفرینی
ارتباط تنگاتنگی باهم دیگر دارند بهطوريكه اغلب توسعه آنها بهصورت همزمان رخ مایدهاد .درواقاع
بروز چالشهاي و مسائل نوظهور مقدمهاي بر توسعه علوم میانرشتهاي و آنهم باعث توسعه كارآفرینی
در كشور میشود .همانطوري كه در تصویر زیر مشاهده میكنید:

بخش ششم  -میان رشتگی ،توسعه علمی و كارآفرینی 507 

شکل 2

ایده اصلی این مقاله به این موضوع اشاره دارد كه توسعه كارآفرینی در ایران به شکل بارز به توسعه
علوم میانرشته اي بستگی دارد .سناریوهاي توسعه كارآفرینی در ایران نیز میتواناد تابعاهاي از توساعه
علوم میانرشتهاي و توسعه موضوعات و چالشهاي نوظهور باشد .به عبارتی میتوان سناریوهاي توساعه
كارآفرینی در بستر توسعه علوم میانرشتهاي را با تأكید بر دو پیشران زیر در چهار حالت و تصویر كلای
ارائه داد.
 پیشران اول :وضعیت چالشها و مسائل نوظهور در جهان. پیشران دوم :توسعه علوم میانرشتهاي.دنیاي مدرن با طیف گسترده اي از مسائل و چالش هاي نوظهور همراه شده است ( 15ماورد از ایان
مسائل در ابتداي این مقاله آورده شده است كه همگی داراي ماهیت میانرشتهاي هساتند) .در دنیااي
پسامدان كه عالئم و نشانه هاي آن از چندین سال پیش بروز كرده است به نظر میرسد تعاداد و شادت
وقوع این چالشهاي نوظهور افزایش یافته است .مسائلی همچون :تغییرات اقلیمی ،مسائل اقوام ،مساائل
زنان ،مهندسی ژنتیك ،انقالب زیستفناوري ،رباتهاا ،هاوش مصانوعی ،واقعیات مجاازي ،چاپگرهااي
سهبعدي ،تروریسم ،آب و دهها مورد دیگر ،روزبهروز در حال افزایش هستند كه هركدام از آنها باادههاا
شغل و حوزههاي جدید كسبوكار به بازار معرفی میشوند .براي مثال بااینکه توساعه هاوش مصانوعی
همچنان در ابهام قرار دارد اما دهها شغل در ارتباط با آن معرفی و در كسابوكارهاا وارد شادند .تغییار
اقلیم در بخش اقتصادي مشاغلی براي خریدوفروش حق كربن باه وجاود آورده اسات .تجاارت كاربن و
چندین تجارت دیگر حاصل بحث تغییرات اقلیمی هستند .در بخش فنااوري ،فنااوريهااي جماعآوري
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گازهاي گلخانهاي ،فناوريهاي ماشینهاي برقای ،انارژيهااي ناو و تجدیاد پاذیر در دنیاا حاوزههااي
كسبوكار جدیدي به وجود آورده است.
سناریوهاي توسعه كارآفرینی در بستر توسعه علوم میانرشتهاي تحت تأثیر دو پیشارانی اسات كاه
ذكر شد .این دو پیشران با درجهاي از عدم قطعیت همراه هستند] .[1بااینکه توسعه كارآفرینی در ایران
وابسته به دهها عامل و روند دیگري غیر از مؤلفههاي مرتبط با علاوم میاانرشاتهاي اسات اماا در ایان
پژوهش تمركز ما بر بررسی سناریوهاي كارآفرینی در بستر علوم میانرشتهاي است].[2
با در نظر گرفتن دو پیشرانی كاه از بررسای مؤلفاههااي اثرگاذار بار توساعه علاوم میاانرشاتهاي
استخراجشده است می توان چهار سناریو براي توسعه كارآفرینی در كشاور باا تمركاز بار توساعه علاوم
میانرشتهاي در نظر گرفت .این چهار سناریو در شکل زیر نشان دادهشده است .عناوینی كه باراي ایان
چهار سناریو انتخاب شدند عبارتاند از:
 سناریوي توسعه؛ سناریوي تردید؛ سناریوي سکون؛ سناریوي بحران.در ادامه به توصیف مختصري از هر سناریو و ویژگی كلی هر یك اینها پرداختهشده است:
الف) سناریوی توسعه (تبدیل تهدید به فرصت)
در این سناریو دو پیشران (پیشران اول :وضعیت چالشها و مسائل نوظهور در جهاان ،پیشاران دوم:
توسعه علوم میانرشتهاي) باهم همجهت بوده و كارآفرینی در كشاور باهصاورت مطلاوب توساعه پیادا
میكند .در این صورت وضیعت دانشگاه ،صنعت ،بازار و جامعه بهصورت زیر خواهد بود:
چالشها و مسائل نوظهور در جهان منجر به پرسشهاي ویاژه و مساائل خااص خواهاد شاد آنگااه
پژوهشهاي مسئله محور شکل خواهد گرفت كه خروجی این پژوهشها منجر به تولیاد داناش خواهاد
شد كه بهتدریج این دانشها آموزش داده خواهد شد و با انباشت علم و دانش در مورد مساائل نوظهاور،
باعث شکلگیري رشتههاي میانرشتهاي مرتبط خواهد شد و با توجاه باه توانمنادي علمای و مهاارتی
فارغ التحصیالن این رشتهها بالفاصله جذب صنعت خواهند شد و نوآوري و خالقیت آنها در دانشاگاه و
صنعت باعث رونق كسبوكار در بازار كارشده و درنتیجه كارآفرینی توسعه پیداكرده و جامعه باه سامت
توسعه پایدار حركت خواهد كرد.
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ب) سناریوی بحران (مواجهه با بنبست و افسوس فرصتهای ازدسترفته)
در این سناریو از دو پیشران موجود ،پیشران اول یعنی وضعیت چالشها و مسائل نوظهور در جهاان
بیشتر شده ولی پیشران دوم یعنی توسعه علوم میانرشتهاي باهماوازات پیشاران اول پیشارفت نکارده
است .در این صورت هرروز جامعه با مسائل و معضالت جدید روبرو میشاود ولای جاوابهااي علمای و
كامل براي مسائل و مشکالت چندبعدي از طرف مغز متفکر كشاور یاا ارائاه نمایشاود ،یاا راهکارهااي
ارائهشده كامل نیست و یا در عمل قابلیت اجرا ندارد درنتیجه دیوار بیاعتمادي بین صانعت ،دانشاگاه و
جامعه شکل میگیرد و دولت احساس میكند بودجهاي كاه باه دانشاگاههاا داده هدررفتاه اسات و باه
به تدریج دانشگاه اعتبار ،ابهت و طرفداران خود را در جامعه ازدستداده و كمكهااي دولتای و مردمای
نسبت به آن كم خواهد شد .در این وضیعت فارغ التحصیالن دانشگاه بجااي كاارآفرینی یاا منتظار كاار
دولتی میمانند ،یا به كارهاي غیرتخصصی مشاغول مایشاوند و یاا فارار (مهااجرت) را برقارار تارجیح
می دهند .باید توجه كارد مهااجرت نخبگاان درواقاع ،مهااجرت سارمایههااي انساانی از كشاور اسات؛
سرمایههایی كه با صرف هزینه گزاف به دست میآیند ولی به دلیل نبود شغل مناسب متأسافانه خیلای
ساده و آسان از دست می روند اگر روند افزایشی مهاجرت نخبگان به همین سرعت اداماه پیادا كناد در
آینده كوتاهمدت ضربههاي اقتصادي ،فرهنگی ،اجتمااعی و سیاسای جبارانناپاذیري بار پیکاره كشاور
واردشده و در طوالنی مدت با یك جامعه تهی از نخبه روبرو خواهیم بود .با این اوصاف دانشاگاه ناهتنهاا
مشکلی از دولت ،صنعت و جامعه حل نمی كند بلکه خاود بخشای از مشاکل اسات و در ایان وضایعت
كارآفرینی و ایجاد كسبوكار از طریق شركتهاي دانشبنیان به یك امر غیرممکن تبدیلشده است.
پ) سناریوی تردید (کمیت بهجای کیفیت)
در این سناریو چالش هاا و مساائل نوظهاور در جهاان افازایش پیادا نمایكناد ولای توساعه علاوم
میانرشتهاي بدون توجه به آن توسعه پیدا میكند در این وضیعت دانشگاههاا بادون توجاه باه مساائل
جهانی ،ملی و منطقهاي مجوز اجرا و یا تدوین رشتههاي میانرشتهاي اخذ مایكنناد و تبلیغاات باراي
جذب دانشجو صورت میگیرد ولی نه دانشگاه برنامه و هدف مشخصی براي توسعه رشاتهاي ایجادشاده
دارد و نه استاد مسئله براي پژوهش دارد چون از اول مأموریت رشته مشاخص نباوده و دانشاگاه صارفاً
جهت اینکه از قافله علم ی كشور عقب نماند مجوز اخذ نموده است درهرصورت با ورود دانشجو آماوزش
آن با كپی برداري از جزوات برخی از دانشگاهها صورت میگیرد و پژوهشی انجام میگیارد و پایاانناماه
هم نوشته میشود و مدرک هم داده میشود ولی نتیجه چه میشود؟ اضافه كردن یك بیکار كمسواد به
بیکاران جامعه؛ یعنی تا زمانی كه توسعه رشتههاي میانرشتهاي در ایران بار اسااس یکساري نیازهااي
واقعی ملی و یا منطقهاي شکل نگیرد و صرفاً بهصورت تصنعی كارگروهی در دانشگاههاا و یاا وزارتخاناه
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شکل گیرد و میانرشتهاي را تدوین و بعد ابالغ بکنند و از دانشگاهها بخواهند كه اجارا شاود نتیجاهاي
جز هدر رفت سرمایه ي انسانی و مالی نخواهد داشت و چنین فعالیتهاي منجر باه كاارآفرینی و روناق
كسبوكار نخواهد شد.
ت) سناریوی سکون (ایزوله شدن و به الک خود فرورفتن)
در این سناریو چالشها و مسائل نوظهور در جهان افزایش پیدا نمیكند و توسعه علوم میانرشتهاي
نیز اتفاق نمیافتد در این صورت دانشگاه به رشتههاي تخصصی و مجزا عادت كرده است و ارتبااطی باا
مسائل نوظهور ندارد و گلیم خود را از آب بیرون مای كشاد و كااري باا جامعاه ،صانعت و باازار نادارد.
تحقیقات در حوزههاي تخصصی اعضاي هیئتعلمی در آزمایشگاههاي مجزا شکل مایگیارد و مقااالتی
چاپ میشود ولی این مقاالت به درد جامعه و صنعت نمیخورد دانشگاه ،صانعت ،باازار و جامعاه زباان
همدیگر را نمیفهمد و فارغالتحصیالن دانشگاه ارتباطی نمیتوانناد باا صانعت و باازار ایجااد كنناد در
نتیجه صنعت براي سرپا ماندن مجبور به واردكردن متخصصان خارجی میشود و دانش فنی آن صنعت
در كشور فراگرفته نمیشود و در طوالنیمدت وابستگی كامل و ركود كسبوكار به خاطر بیکاري و فقر.
 -4نتیجهگیری
میان رشتگی ،چه در آموزش و چه در پژوهش نااظر باه ساؤاالت و مساائلی اسات كاه یاكرشاته
دانشگاهی بهتنهایی از عهاد تبیاین ،تفسایر ،تحلیال و نظریاهپاردازي در بااب آنهاا نیسات؛ بناابراین
جهتگیري میانرشتهاي در مطالعات علمی و پاسخ به مسائل و چالشهاي چندبعدي ناه یاك انتخااب
بلکه یك الزام است .باید توجه كرد براي پیشرفت علم مدرن وجود تاكرشاتهاي الزم و ضاروري باوده
است و اگر تكرشتهاي نبود پیشرفت علمی زیادي هم صورت نمیگرفت و ما همچنان به برخی از ایان
رشتهها نیاز داریم .هدف ما از توسعه علوم میانرشتهاي این است كه با ظهور و بروز چالشهااي جدیاد
مثل تغییر اقلیم ،بحران آب ،انرژي ،مطالعات زنان و  ...دیگر نمیتوان بهصورت یكبعادي باه ایان ناوع
مسائل و مشکالت نگاه كرد .با همه اینکه در نگاه اول این چالشهاا تهدیاد باه نظار مایرساد ولای باا
برنامهریزي درست می توان این تهدیدها را به فرصت تبدیل نمود اینکه چگونه این امر امکانپذیر است؟
به نظر میرسد طرح این مسائل در دانشگاه و انجام تحقیقات میانرشتهاي در آن حوزه مسایر مناسابی
باشد تحقیقاتی كه به مسائل و مشاکالت جامعاه و صانعت بپاردازد ارزش و اعتباار خاود را در جامعاه
بازخواهد كرد و فارغالتحصیالن آن نه تنها بیکار نخواهد ماند بلکه خود یك كارآفرین خواهاد باود .بایاد
دانشگاههاي ما در كنار آموزش و پژوهشهاي میانرشتهاي مهارت افزایی را جزو اولویتهاي خاود قارار
دهند و این كار جزو وظایف خاود بدانناد .باا آماوزش كاارآفرینی و باا تارویج فرهناگ كارآفریناناه در
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دانشگاه ها و مراكز پژوهشی روند توسعه صنعتی كشور نیز ایجاد خواهد شد .در كشورهاي مثال ژاپان و
امریکا فرهنگ كارآفرینی به مدارس هم كشیده شده اسات .ایان در حاالی اسات در مادارس ماا هناوز
تعریف درستی از رشتههاي میانرشته اي و فرهنگ كاارآفرینی ارائاه نشاده اسات و در نظاام آموزشای
دانشگاه هاي كشورمان ،افرادي را پرورش میدهیم كه فقط می توانند در مشااغل از پایش تعریافشاده
جذب شوند درحالیكه در دانشگاههااي كاارآفرین مشااغل جدیاد خلاق مای شاوند و افاراد كاارآفرین
موردحمایت قرار میگیرند .براي دستیابی به چنین اهدافی مهام بایاد نظاام آموزشای خاود را متحاول
كنیم.

شکل  3سناریوهاي توسعه كارآفرینی و توسعه علمی در ایران
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چکیده
كارآفرینی پدیدهاي اقتصادي-اجتماعی است كه آن را شیوه نوینی براي زندگی دانستهاند .مهمترین
سؤال در زندگی بشر« ،چگونه زندگی كنیم» بوده و هسات .اخاالق در جساتجوي پاساخی باراي ایان
پرسش كلیدي است .وقوع رسواییهااي ماالی و اقتصاادي در چناد دهاه گذشاته و در سراسار جهاان
سؤاالتی را درباره ماهیت فعالیتهاي كارآفرینانه مطرح كرده كه پاسخگویی به آنها مساتلزم مطالعاات
بینرشتهاي كارآفرینی و اخالق است .پژوهشهاي صورت گرفته در ایان زمیناه باا دو رویکارد متضااد
مثبت و منفی درباره ضرورت آن دنبال شده است .رویکرد منفی مدعی است كه كارآفرینی و اخاالق دو
عرصه جدا از هم هستند و فصل مشتركی ندارند .رویکرد مثبت به حوزههاي پژوهشی مختلفی ازجملاه
اخالق كارآفرینان ،جامعه و اخالق ،كارآفرینی اجتماعی و اخالق كارآفرینی منتج میشود .نظر به كمبود
مطالعات مروري در این زمینه ،مقاله حاضر تالش دارد تا با یکپارچهساازي مطالعاات ماذكور تصاویري
روشنتر از قلمرو مشترک كارآفرینی و اخالق را ترسیم نماید.
کلیدواژهها
كارآفرینی ،اخالق و اخالق كارآفرینانه.
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 -1مقدمه
از دهااه  90م .تاااكنون جهااان شاااهد انتشااار داسااتانهاااي متعااددي از موفقیاات كارآفرینااان و
شركتهایشان بوده ][1و روح كارآفرینانه افراد را منشأ انرژي ،عشق و اشتیاقی دانساتهاناد كاه خیازش
اقتصادي به همراه دارد] .[2لذا بسیاري از كشورها به دنبال افزایش سمت عرضه كارآفرینی هستند] [3و
جهان شاهد گرایش قابلتوجهی بهسوي شركتهاي مخاطره پذیر ،كارآفرینی و كسبوكارهاي كوچك و
همچنین تجلیل از ارزش آنها است] .[4,5وضعیت بهگونهاي است كه بهجرئت میتوان گفت كاه دیگار
نقش كارآفرینان در پیشرفت و توسعه اقتصادي بر كسی پوشایده نیسات و در سراسار جهاان ،موضاوع
مركزي سیاستگذاران كارآفرینی است ].[6
با این وصف اندیشمندان ،شواهدي را دربااره كاارآفرینی غیراخالقای ذكار كارده و مادعیاناد كاه
كارآفرینی عالوه بر مولد بودن ،منشأ اعمال مخرب و خالف منافع جامعه همچاون قاچااق نیاز هسات و
همچنین جستجوي رانتِ كارآفرینانه فرصتطلبانه ،مشوق فساد است] .[7بهبیاندیگر كارآفرینان ممکن
است به شیوهاي اخالقی یا غیراخالقی ،خوب یا بد عمل كنند ] [8مؤلفاان بسایاري باا تعاابیر گونااگون
خاطرنشان كرده اند كه سود كارآفرینانه شاركتهااي مخااطرهاي و كارآفریناان مایتواناد هزیناههااي
اجتماعی نیز به بعضی از ذینفعان منجمله جامعه تحمیل نماید] .[9,10,5تبیین معروف شاومپیتر ][11
از این موضوع همان تخریب خالق است .درست است كه كارآفرینان موفق ساختارهاي اقتصادي موجود
را تغییر میدهند اما نتیجه این كار میتواند آثار مخرب جدي بر سالمت مالی سازمانهاي تثبیتشده و
آثار منفی بر اشتغال داشته باشد؛ درعاینحاال ارزیاابی اخالقای مضاار اجتمااعی ناشای از فراینادهاي
كارآفرینانه (ضرر مالی ،بیکاري ،افت درآمد مطمئن ،تعطیلی سازمانهاي موجود و آثار زیانبار محیطی)
مشکل است] .[12دغدغهها و شواهد مذكور باعث شدهاند تا در این سالها كارآفرینان و كسابوكارهااي
كوچك تحتفشار روزافزونی باشند تا نسبت به نتایج اجتماعی و اخالقی فعالیتهایشان آگاه باشاند ][4
و این سؤال فراگیر شود كه آیا كارآفرینان وظیفه اخالقی خاصی نسابت باه ذینفعاان خاود ،بخصاوص
جامعه دارند؟
این پژوهش به دنبال مرور مطالعاتی اسات كاه مرزهااي مشاترک كاارآفرینی و اخاالق را واكااوي
كردهاند .واكاوي زمینه كارآفرینانه اخالق ،ویژگیهاي دوراهههاي اخالقای كارآفریناان و مفهاوم اخاالق
كارآفرینانه از اهداف مقاله است .با توجه به كمبود دورنمایی روشن از جستار پژوهشای مورداشااره كاه
عمدتاً به شکل سیلوهاي پژوهشی مجزاست ،مقاله حاضر تالش دارد تا تصویر واضحتري از بدنه دانشای
مربوطه را ترسیم كرده و پاسخهاي نظري و تجربی دادهشده به سؤاالت پیشین را مرور نمایاد .در اداماه
مقاله ابتدا از دریچه اخالقی ،مختصري از ادبیات كارآفرینی بیان میشاود .ساپس چکیادهاي از اخاالق
ذكرشده است .بخش بعدي به مطالعات مربوط به فصل مشترک كارآفرینی و اخالق و طرح دیدگاههااي
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منفی و مثبت نسبت به این رابطه اختصاص دارد .در بخاش نهاایی نیاز بحاث و نتیجاهگیاري صاورت
میگیرد.
 -2کارآفرینی
در چند دهه اخیر مخاطره پذیري ،كارآفرینی و كسبوكارهاي كوچك ،موردتوجه همگان واقعشاده
و تجلیاال از ارزش آنهااا همچنااان ادامااه دارد] .[4, 5از دهااه  90م .تاااكنون نیااز دنیااا شاااهد انتشااار
داستانهاي متعددي از موفقیت كارآفرینان و شركتهایشان بوده است] .[1دورنمااي حاصال باهقادري
جذاب است كه بسیاري از كشورها به دنبال افزایش سمت عرضه كارآفرینی هساتند] .[13جاو عماومی
جوامع بهگونهاي است كه دیگر نقش كارآفرینی و كارآفرینان در پیشرفت و توسعه اقتصاادي بار كسای
پوشیده نیست؛ چراكه امروزه در سراسر جهان كارآفرینی موضوع مركزي سیاستگذاران است] [6و روح
كارآفرینانه افراد را منشأ انرژي ،عشق و اشتیاقی میدانند كه خیزش اقتصادي به همراه دارد].[2
مسلم این است كه كارآفرینی فراینادي واحاد و یکپارچاهاي نیسات و پدیادهاي بسایار پیچیاده و
چندبعدي اسات .لاذا اندیشامندان در مطالعاه كارآفریناان باا مساائل متناوع نظاري و عملای مواجاه
هستند] [12,14آنچه اغلب نظریهپردازان به آن اذعان دارند ایان اسات كاه بیشاتر مواقاع ،كارآفریناان
بهمثابه یك نیروي مثبت در سیستم اقتصادي تلقی میشوند؛ اما این موضوع لزوماً به این معنی نیسات
كه تصویري كه از آنان ترسیم میشود بیانگر نیت خوب یا برخورداري كارآفرینان از استانداردهاي باالي
اخالقی است].[7
شایانذكر است كه در صورتی رفتار منفعت طلبانه آنان درمجموع اثر مثبت ناخواستهاي بار جامعاه
خواهد داشت كه این رفتار آنان در چارچوب نهادي فراگیر در مسیر درست هادایت شاود] [15داساتان
كارآفرینان و كارآفرینی همیشه با مدح و ثنا هماراه نباوده و نیسات .ارساطو در كتااب سیاسات خاود
ثروتاندوزي را غیر مشروع میدانست؛ چراكه آن را غیرطبیعی و مصداق بهرهبرداري انساان از دیگاران
تلقی مینمود] .[16ویلیامسون نیز معتقد است كه اینکه انسانها با مکر و حیله در پای مناافع شخصای
هستند داللت دارد كه كارآفرینان اگر با مالحظات وسیعتر یا درازمدتتر مقید نباشند ممکان اسات در
هر فرصتی از دیگران بهره ببرند] .[17طرح چنین نظراتی در كنار این نکته كه یکی از مهمترین اهاداف
كارآفرینی تولید ثروت دانسته شده ] [18جاي تأمل دارد .لذا همیشه درباره قصدها ،ابازار و كانشهااي
كارآفرینان شك و تردید وجود داشته است] [14اما امروزه كارآفرینان ماورد تحساین قارار مایگیرناد؛
درعینحال این تلقی نیز وجود دارد كه بسیاري از رهبران كسبوكار براي دستیابی به موفقیت دست به
هر كاري میزنند ] .[12در توصیف این رفتارهاي قاعده شکن امروزي از ساوي كارآفریناان ،از تعاابیري
همچون حقهباز و مکار و امثالهم استفاده میشود ولی بعضی از این قاعده شاکنیهاا (از ناوع اخالقای و
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قانونی آن) بخشی از اسطورهشناسی كارآفرینان را تشکیل داده و این تصاور ایجادشاده كاه كارآفریناان
بدون این كنشهاي جسورانه نمیتوانند بعضی از محصوالت را عرضه كرده و شركتهایشان را باهپایش
ببرند ] .[19نهایتاً زمینه كارآفرینانه مورداشاره میتواند موجب تقویت حرص ،طمع و غارور بایشازحاد
رهبران كارآفرین نیز بشود].[20
با نگاهی دقیق به سرنوشت بعضی شركتهاي موفاق و كارآفریناان دهاه  90م؛ و بررسای وضاعیت
كنونی آنان ،باكمال تعجب متوجه میشویم كه هماان شاركتهاا اماروزه باهواساطه رفتارهااي بسایار
سؤالبرانگیز و گاهی كامالً غیراخالقی با ورشکستگی مواجه شدهاند ] .[1بنابراین میتوان اذعان كرد كاه
گرچه مزایاي خلق ثروت فعالیتهااي كارآفریناناه باه شاکل گساتردهاي موردساتایش قرارگرفتاه ،اماا
دغدغههاي اجتماعی جدي نسبت به توزیع ثروت و حمایات از شاهروندان در مقابال سوءاساتفادههااي
بالقوه وجود دارد].[6
علیرغم مطالعه روزافزون كارآفرینی بهمثابه یك پدیده اقتصادي مهام ،ولای توجاه باه آن باهمنزلاه
پدیدهاي اخالقی كمتر صورت میگیرد] . [21تغییر و نوآوري با كارآفرینی عجاین اسات و اغلاب گفتاه
میشود كه شناسایی ،خلق و بهرهبرداري از فرصتها ،مستلزم شکستن قواعد (قانونی و اخالقی) اسات و
لذا همین امر ممکن است كارآفرینان را بهسوي دوراهههااي اخالقای ساوق دهاد ] .[19عاالوه بار ایان
بسیاري از تجویزهاي ارائهشده در ادبیات پژوهشی براي بهبود خالقیت و نوآوري در سازمانها (باهادف
ارتقاء كارآفرینی) نیز باعث ایجاد دغدغههاي اخالقی میشود؛ بااینوجاود محققاان خالقیات ،باهنادرت
درباره اخالق بحث نمودهاند] .[22درعینحال مسئولیت اجتمااعی شاركتهاا و اخاالق كسابوكاار در
مؤسسات ،شركتها و سازمانهاي بزرگ قریب به پنجاه سال است كه در كانون توجه جوامع اسات اماا
صرفاً از دهه  90م .شاهد توجه جدي باه پاژوهش دربااره اخاالق صااحبان كسابوكارهااي كوچاك و
كارآفرینان هستیم].[12
 -3اخالق
مهمترین سؤال در زندگی بشر " ،چگونه زندگی كنیم" بوده و هست .اخالق در جساتجوي پاساخی
براي این پرسش كلیدي است] .[23فیلسوف اخالقی همچون ریچلاز] [24ارائاه تعریفای سااده و ماورد
اتفاق درباره چیستی اخالق را مفید اما غیرممکن دانسته؛ چراكه نظریاههااي اخالقای رقیاب متعاددي
وجود دارند كه هركدام توضیح متفاوتی از معناي "اخالقی زیساتن" ارائاه مایدهناد .ماثالً ساقراط در
تعریفی ساده ،اخالق را "چگونه باید زندگی كرد" میداند ] .[24علم اخالق درگذشته باهساوي اخاالق
مبتنی بر فضیلت گرایش داشته است اما فلسفه اخالق امروزي به كردار اهمیت میدهد] .[25لذا تعریف
" اخالق" نزد فالسفه و اندیشمندان كنونی غربی ،بیشتر ،بررسی خوب و بد و بایدها و نبایدهاي مرباوط
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به عمل است و نه فضائل و صفات انسانی .تعریف اخالق از دیدگاه هولمز ] [25نیز عبارت است از ناوعی
چارچوب داوري (دیدگاه) ،حاوي موازینی براي ارزیابی كردار بشري در قالب مفاهیم درست یا نادرسات
است؛ بهبیاندیگر اخالق ،دیدگاهی است مشتمل بر معیارهایی براي تعیاین درساتی و نادرساتی افعاال
انسان.
اما آنچه در اخالق حائز اهمیت است این است كه نوع بشر درباره مصادیق مسلم فعل اخالقی نظیار
ایثار ،مقدم داشتن دیگران بر خود ،زحمت خاود و آساایش دیگاران را خواساتن ،همادردي باا فقارا و
امثالهم توافق دارند اما معیار تمیز دادن فعل اخالقی از سایر افعال و كانشهااي انساانی از ساؤالهااي
پیچیده و بیپاسخ تاریخ است و طی هازاران ساؤال هناوز توافاق نظاري دربااره آن باه وجاود نیاماده
است] .[26عالوه بر مالک فعل اخالقی ،مصادیق كنشهاي اخالقی در زنادگی بشار نیاز حاائز اهمیات
زیادي است و بر همین اساس اخالق كاربردي به وجود آمده است تا این مصادیق ،ازجمله كسبوكاار را
موردبررسی قرار دهد؛ اما اخالق حوزه پیچیدهاي است و وقتی به اخالق كسبوكار میرسایم ،صاراحتی
در مورد صحیح و غلط وجود ندارد ] .[27در دوران معاصر سؤاالت جدي درباره اخاالق ،افاراد ،تغییار و
اقتصاد وجود دارد؛ یعنی همان عناصر كلیدي كارآفرینی (تغییر اجتماعی و اقتصادي ،فردگرایی و منطق
بازار آزاد) و لذا ممکن است انتظار داشته باشیم تا در كارآفرینی سؤاالت مفصلی درباره اخاالق؛ ماهیات
اخالق در كارآفرینی مطرح شود].[16
 -4فصل مشترک دو حوزه
در تصویري كه آدام اسمیت از فعالیتهاي اقتصادي دوران روشنگري دنیاي غرب ترسیم مایكناد،
مبنا اخالقیات است اما در دوران مدرنیته و همچنین در بازار آزادي كاه در نساخههااي نئولیبرالیساتی
امروزي ترسیم میشود ،ارزشهاي اجتماعی و اخالقی جامعه نادیده انگاشته میشوند] . [16لذا چنادین
دهه است كه در فضاي كسبوكار مسائل مهمی همچون تانش باین اخاالق و ساود ،تضااد باین خیار
اجتماعی و سود شخصی ،تقابل بین نتایج حاصل از سرمایهداري و نیات افاراد مطارحشادهاناد؛ چراكاه
تصمیمات روزمره اهالی كسبوكار عمدتاً در مناطق خاكستري فعالیتهاي اقتصادي (منطقاهاي كاه در
آن رهنمودهاي شفاف و روشنی در تمایز اخالق و قانون وجود ندارد) اتخاذ میشوند].[27
امروزه اخالق كسبوكار بهعنوان اصول و استانداردهایی كه رفتار را در دنیااي كسابوكاار هادایت
میكنند ] [28تعریفشده است؛ اما عدهاي از اندیشمندان این اصطالح را نچسب میدانند و معتقدند كه
چون دغدغه مدیران صرفاً معطوف به سود بنگاه اقتصادي است لذا اخالق در این حیطه محلی از اعاراب
ندارد] [27و این دو ،فصل مشتركی ندارند .در مقابل محققانی نیز مدعیاند كه ازآنجاییكه در كسبوكار
و فرهنگی كه مشوق آن است چیزي مهمتر از شأن اخالقی كارآفرینی نیست ] ،[29ارتباط كاارآفرینی و
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اخالق نیز حائز اهمیت است .درمجموع مطالعه اخالق در حوزه مطالعات كارآفرینی ،دورانی توأم با ظان
و تردید را داشته است؛ درحالیكه در ابتدا مطالعات اخالق كارآفرینی وجود نداشات ،در طاول ساالیان
موردپذیرش مطالعاتی قرارگرفته است] .[30,31,12,5گرچه هنوز هم این مطالعات باا مشاکالت زیاادي
روبرو است .از سویی اندیشمندان در مطالعه كارآفرینان با مشکالت نظري و عملی متناوعی هساتند؛ از
سوي دیگر وقتی موضوع مطالعه ،اخالق است ،اغلب فعاالن كسبوكار (علیالخصوص كارآفرینان) باراي
مشاركت در پژوهش اكراه دارند و سؤال درباره رفتار اخالقی را مسئله برانگیز میدانناد] .[32هماه ایان
مشکالت رويهمرفته عرصه مطالعه اخالق در كارآفرینی را تنگتر میكنند.
اندیشمندان و محققان در پاسخ به این سؤال كه آیا ارتباطی بین كارآفرینی و اخالق وجاود دارد یاا
اینکه چه اخالقیاتی مرتبط به كارآفرینی است؛ توافق قابلقبولی ندارند .تشتت آراء در این رابطه چناان
متفاوت است كه ونکاتارامان ] [28كارآفرینی و اخالق را دو روي یك سکه مایداناد و در مقابال بعضای
مؤلفان] [33این رابطه را چندوجهی و به رابطه شدید عشق و نفرت تشبیه كاردهاناد؛ چراكاه از ساویی
كارآفرینان به دلیل كمکشان به توسعه جامعه بهوسیله خلق محصاوالت جدیاد و فرصاتهااي اشاتغال
مورد تحسین قرار میگیرند و از سوي دیگر ،اغلب به خاطر پیگیري یكسویه موفقیت كسابوكاار و در
صورت لزوم گرایش براي مصالحه ارزشهاي اخالقی موردانتقاد قرار دارند .پژوهشهاي اخالقای موجاود
در ادبیات كنونی حوزه كارآفرینی را میتوان بهسادگی به دودسته متمایز رویکرد منفی و رویکرد مثبت
تقسیم كرد .دیدگاه منفی كه رابطه بین اخالق و كارآفرینی را بهصورت انتقاديتاري ارزیاابی مایكناد،
بهمراتب متداولتر از دیدگاه مثبت است كه شامل قرائتهاي تائیدي از رابطه این دو است].[34
 -5رویکرد منفی
رویکرد منفی به ارتباط بین كارآفرینی و اخالق درواقع همان ادعاي معروف "تز جدایی" كسبوكار
و اخالق است .تز جدایی ،اولبار توسط فریمن] [35,36در اخالق كسبوكار مطرح شد .مطابق ایان تاز،
گفتمان كسبوكار و گفتمان اخالق را بهگونهاي میتوان از هم جدا دانست كه جمله "  Xیاك تصامیم
كسبوكاري است" هیچ محتواي اخالقی نداشته باشد و جمله "  Yیك تصامیم اخالقای اسات" هایچ
محتواي كسبوكاري نداشته باشد ] .[35البته وي علیرغم فراگیري این تز (حتی بیرون از حیطه اخالق
كسبوكار) آن را نادرست میداند و مدعی است كه همیشه براي نظریه كسب كار یك زمینه وجود دارد
و زمینه ،ماهیتاً اخالقی است] .[35مطابق این تز میتوان اخالق را مجزاي از زمینه كسبوكاري مطالعاه
كرد و سپس آن را از خارج به فعالیتهاي كسبوكاري اعمال كرد ] .[37تز جدایی در حقیقات نماودي
از مسئله زیربناییتر دوگانه واقعیت-ارزش (مناقشاه قادیمی جادائی باین هسات و بایاد ،واقعیاتهاا و
ارزشها و/یا گزارههاي توصیفی و هنجاري) در دنیاي فلسفه است].[38
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بهتبع رویکرد منفی نسبت به اخالق كسبوكار ،رویکرد منفی نسبت به ارتباط كاارآفرینی و اخاالق
نیز متشکل از توجیهاتی است كه در آن به زنجیره كارآفرینی-اخالق باا شاك و تردیاد نگااه مایشاود
] .)[34در قالب این مدعا تالش میشاود تاا قلمارو كاارآفرینی و اخاالق جاداي از هام ترسایم گاردد.
طرفداران این رویکرد ضمن اذعان به اهمیت كارآفرینی در توساعه اقتصاادي ،معنااي آن را متفااوت و
متمایز از خیر و خوب مایدانناد و تأكیددارناد كاه جامعاه كارآفریناناه و جامعاه خاوب متارادف هام
نیستند] .[19بامول] [7نیاز متاذكر مایگاردد كاه كاارآفرینی لزومااً بافضایلت گرایای معاادل نیسات.
دانشپژوهان طرفدار این رویکرد معتقدند كه كارآفرینان ممکن است باه شایوه خاوب و باد ،اخالقای و
غیراخالقی عمل نمایند] .[29همین تلقی باعث شده تا باكلی و كیسون] [39نقش اخالقی كاارآفرینی را
بهواسطه چانهزنی سخت با مشتریان و تأمینكنندگان ،عدم بیان قیمت خرید كاال به مشتریان و قیمات
فروش به تأمینكنندگان و نظایر آن در پردهاي از ابهام ببینند .لذا جونز و اسپایسر] [40این سؤال جدي
را مطرح كنند كه " آیا اصالً میتوان كارآفرینی را اخالقی در نظر گرفت" .تصاویري كاه شاومپیتر][11
نیز از دنیاي سرمایهداري و بهینگی آن ترسیم میكند به رویکرد منفای اشاارهشاده نزدیاك اسات .وي
معتقد است كه نمیتوان این را انکار كرد كه دنیاي سرمایهداري (جامعه تجاري و صنعتی) در یك قالب
اقتصادي صرف ریخته شده است؛ مبانی ،ستونها و خطوط حائل آن ،همگی از ماواد اقتصاادي سااخته
میشوند؛ پاداشها و جریمهها بهصورت مالی سانجیده مایشاوند .بادین ترتیاب ،یاك طارح و الگاو از
انگیزهها خلق میگردد كه ازنظر سادگی و نیرو بیرقیب است .نوید و آرزوي ثروت باهقادر كاافی قاوي
است تا اكثریت بزرگی از افراد در یك جامعه را جذب كند].[11
 -6دیدگاه مثبت
این دیدگاه قائل به وجود فصال مشاترک باین اخاالق و كاارآفرینی اسات و معتقاد اسات كاه در
فعالیتهاي كارآفریناناه مایتاوان از دغدغاههااي اخالقای و مشاروعیت آن باهشارط رعایات اصاول و
استانداردهاي اخالقی سخن به میان آورد .در این رویکرد ،ضامن طارح اساتدالالت نظاري باه شاواهد
تجربی نیز اشاره میشود .طرفداران این رویکرد ،كارآفرینی را اساساً فعالیتی خصوصی و فردي میدانناد
كه دستاوردهاي آن الزاماً در حوزه عمومی به شکل اجتمااعی تجرباه مایشاوند؛ اماا ایان دساتاوردها،
برمبناي پذیرش اجتماعی مورد ارزیابی اخالقی قرار میگیرند و لذا در نظر گرفتن بعدي اخالقی را براي
مرز مشترک حوزه خصوصی و عمومی ،فردي و اجتماعی (فضاي اخالقی كارآفرینی) ضروري مایدانناد
][16

از سویی كارآفرینی پدیدهاي اجتماعی است و كنش كارآفرینانه در متن جامعه رخ میدهد و لاذا در
مفهومپردازي آن بایستی بعد اجتماعی این پدیده را لحاظ كرد] [14با توجه به این موضاوع ،در رویکارد
مثبت در سایه ارزشها و معیارهاي اخالقی به بایدها و نبایدهاي كارآفرینی پرداخته میشاود .مشخصاه
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قرائتهاي معدودي كه رابطه مذكور را مثبت ارزیابی میكنند ایان اسات كاه پیشانهاد مایكنناد كاه
كارآفرینی بهصورت ساختاري به "جامعه خوب" متصل است ].[8
در این رویکرد باه مبااحثی همچاون اخاالق كارآفریناان (زمیناه كارآفریناناه اخاالق) ،كاارآفرینی
اجتماعی و كارآفرینی و جامعه (طرح سؤاالتی درباره نتایج اجتمااعی و اقتصاادي كاارآفرینی) و اخاالق
كارآفرینی یا كارآفرینانه (ارزشها و رفتارهاي مقبول در نوآوري كارآفریناناه) پرداختاه مایشاود ].[12
بخش اعظم ادبیات موجود درباره اتصاال اخاالق و كاارآفرینی بار ساطح خارد (كارآفریناان) و اخاالق
كارآفرینان (زمینه كارآفرینانه اخالق) ] [5متمركز است .درواقع در ایان رویکارد ،چاالشهااي اخالقای
منحصربهفردي كه در كارآفرینی با آن مواجه میشویم ،مورد تأمل قرار میگیارد] .[41محققاان در ایان
رویکاارد پژوهشای عمومااً ایاانگونااه نتیجااه گرفتااهانااد كااه زمینااه كارآفرینانااه ،چااالشهاااي اخالقای
منحصربهفردي دارد و اصوالً رفتار كارآفرینانه ،بهخوديخود سؤاالت اخالقی پیش میآورد .باراي مثاال،
فشارهاي مالی و عملیاتی حاكم بر بیشتر بنگاههاي كارآفرینانه موجاب مایشاود تاا پااداش رفتارهااي
سودآور افزایش یابد] .[41مبحث كارآفرینی و جامعه به واكاوي انتظارات اخالقای جامعاه از كارآفریناان
میپردازد و تأثیر كارآفرینی بر زندگی اجتماعی را موردبررسی قرار مایدهاد .یافتاههااي ایان رشاته از
پژوهشها حاكی از آن است كه درجه تغییري كه كارآفرینان به جامعه و اقتصادِ تنیاده شاده در آن باه
وجود میآورند ،به سطح مشروعیت كارآفرینی در جامعه موردنظر بستگی دارد ] .[42جوامعی كه سطوح
باالتري از مشروعیت را به كارآفرینی نسبت میدهند ممکن است نیازمند یافتن راههایی براي پارداختن
به سؤاالت اخالق اجتماعی كه ناگزیر مطرح میشوند نیز باشند ] .[12علیارغم پیشارفت قابالتوجاه در
مطالعه كارآفرینی اما هنوز هم درباره تعریف نقش اجتماعی كارآفرینی ابهام وجود دارد و الزم اسات تاا
در مورد ارزشافازوده اجتمااعی فعالیاتهااي كارآفریناناه باراي جامعاه باازنگري و باازتعریف صاورت
گیرد] .[43اما در حوزه سوم؛ اخالق كارآفرینانه ،اندیشمندان معتقدند كه تعریف ،تادوین و پیاادهساازي
اخالق كارآفرینانه آسان نیست و نخواهد بود] .[44درعینحال تعاریف موجود از اخالق كارآفرینانه عمدتاً
مبتنی بر مدل قاعده محور هستند؛ بر طبق این مدل وقتی كارآفرینان قواعد قانونی و اخالقی را زیار پاا
میگذارند ،آنچه انجام میدهند غلط است و بایستی محکوم شود] .[19اندرسون و اسمیت] [16معتقدند
كه اگر اخالقیات را ارزشها و رفتارهاي فردي در نظر بگیریم ،اخالق كارآفرینی عباارت خواهاد باود از
ارزشها و رفتارهاي مربوط به مخاطره پاذیري .آناان در مفهاومپاردازي فضااي اخالقای كارآفریناناه از
دیدگاه ساخت اجتماعی استفاده میكنند و تصریح دارند كه یك لنز ساختهشده اجتماعی این اجاازه را
به ما میدهد تا هم با عامل و هم با زمینه سروكار داشته باشیم .در ادامه مؤلفان اینگونه مفهومپاردازي
را داراي بُعدي قوي ازنظر اخالقی دانسته و تأكیددارند كه موضوع "كارآفرینانه" عبارت اسات از تلفیاق
خود و اجتماع؛ عامل و ساختار در تعاملی پویاا .ازنظار ایان مؤلفاان اخاالق كاارآفرینی حاصال از ایان
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مفهااومپااردازي عبااارت اساات از الزامااات و مشااروعیت اخالق ای فعالیاات كارآفرینانااه (یعناای مخاااطره
كردن)].[16
 -7نتیجهگیری
در نیمه دوم قرن بیستم هنوز هم شاهد رسواییهاي كسبوكااري نظیار حساابداريهااي ننگاین،
تخریب محیط زیست ،محصوالت غذایی تهدیدكننده سالمتی و پاداشهاي گازاف باراي مادیران ارشاد
هستیم] .[36لذا نگرانی از پیامدها و نتایج اجتماعی فعالیتهاي كارآفرینانه ،این ساؤال را مطارح كارده
كه آیا ارتباطی بین كارآفرینی و اخالق وجود دارد یا اینکه چه اخالقیااتی مارتبط باا كاارآفرینی اسات.
پاسخ به این سؤال بدنه دانشی را به وجود آورده كه این مقاله تالش داشته تا مهمترین دستاوردهاي آن
را بیان كند .اسپنس ] [46معتقد است كه ادبیات پژوهشی اخاالق در كاارآفرینی باهصاورت سایلوهاي
دانشی مستقل در رشتههایی همچون اقتصاد ،جامعهشناسی ،مطالعات مدیریت ،فلسفه اخالق كااربردي،
كارآفرینی ،مطالعات توسعه و علوم سیاسی پراكندهشده است .وي حوزههاي پژوهشی فرعی این حوزه را
مواردي همچون ماهیت اخالقی كارآفرینی و كارآفریناان ،شاواهد تجربای در ماورد ماهیات اخاالق در
بنگاههاي كوچك ،روانشناسی كارآفرینان میداند.
مرور ادبیات مذكور و تأمل در یافتههاي پژوهشی آنها بیانگر آن است كه دو دیدگاه منفی و مثبات
به نقش بالقوه اخالق در كارآفرینی وجود دارد .دیدگاه منفی (تز جدایی كسبوكاار و اخاالق) دو حاوزه
مذكور را داراي دو گفتمان مستقل از هم میداند .اندرسون و اسمیت] [16این دیدگاه را “نگاه محدود و
باریك به كارآفرینی" مینامند .ازنظر این مؤلفان ،دیدگاه ماذكور دیادگاهی كااركردي اسات (صارفاً باا
كاركردها و دستاوردهاي كارآفرینی سروكار دارد) كه نقشهاي كلیدي را كه كیفیتهااي اجتمااعی در
تولید ارزشها و نهادها (كه در عمل شکلدهنده كارآفرینی هستند) به عهادهدارناد ،نادیاده مایگیارد.
توجه به این نکته الزم است كه انکار رابطه باین اخاالق و كاارآفرینی باا ادبیاات پژوهشای كاارآفرینی
اجتماعی (و احتماالً شواهد پژوهشی) نیز ناسازگار است]. [34
با توجه به غلبه نظریههاي اقتصادي بار ادبیاات كاارآفرینی و اینکاه در اقتصااد خارد نئوكالسایك
متعارف ،كارآفرین یك حداكثر ساز عقالئی اسات] .[14مای تاوان خردمایاه رویکارد منفای باه ارتبااط
كارآفرینی و اخالق را همان فرض معروف اقتصاددانان كالسیك دانست كه عمالً همه رفتارهااي آدمای،
شامل نوعدوستی ،صرفاً توسط نفع شخصی انگیخته میشوند؛ چراكه انسانها ،كنشگران اقتصادي كامالً
عقالئی هستند كه انتخابهاي خود را صرفاً برمبناي تحلیل خشك هزینه-فایده انجام میدهند] [47بار
همین اساس هنوز در ادبیات متعارف كارآفرینی ،این فارض غالاب وجاود دارد كاه كارآفریناان تقریبااً
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منحصراً بهوسیله نفع شخصی انگیخته میشوند] .[48با چنین تلقی از انگیزه كارآفرینان بدیهی است كه
جایی براي اخالق وجود نخواهد داشت.
اندیشمندان از گذشته براي انگیزه كارآفرینان طیفی وسیع و بسیار پیچیدهاي ازجمله داشتن قلمرو
خصوصی ،به نمایش گذاشتن برتري و لذت بردن از عملی كردن خالقیت فردي را برمایشامردند ].[40
پژوهش تجربی درباره انگیزههاي كارآفرینان نیز بهوضوح نشاان مایدهاد كاه كارآفریناان صارفاً افاراد
تكبعادي حاداكثر كنناده ساود مورداشااره نظریاه اقتصااد خارد نیساتند و انگیازههااي اقتصاادي و
غیراقتصادي دارند] .[15اقتصاددانان رفتاري نیز دریافتهاناد كاه افاراد بیشاتر از آنكاه عقالئای باشاند،
اخالقی هستند] .[48شواهد بسیاري نشان میدهد كه افاراد باا اهاداف ناوعدوساتانه یاا اخالقای (و ناه
برمبناي تحلیل هزینه-فایده) عمل میكنند ] .[33آمیتا اتزیونی] [33مثالها و شواهد پژوهشی زیادي را
ذكر كرده و ادعا میكند كه كانش انساانی دو منشاأ متفااوت دارد :پیگیاري نفاع شخصای و تعهادات
اخالقی .بر همین اساس بسیاري از تصمیمات انسانی بر مالحظاات اخالقای /عااطفی و همچناین نفاع
شخصی اقتصادي عقالئی است و افراد توسط هردوي این عوامل انگیخته میشوند] .[39لاذا باراي درک
دید وسیعتري از معناي زیربنایی كارآفرینی بایستی به اهمیت زمینه اجتماعی نیز اشاره كرد].[32,7
دانهام ] [49نیز در تفسیر خود از ابعاد اخالقی كارآفرینی تأكید دارد كه صرفنظار از زاویاه تحلیال
( لنز كالن ،متوسط یا خرد) ،كارآفرینی ،سراسر مملو از دغدغاه اخالقای اسات .ازنظار او ادعااي اینکاه
كارآفرینی ذاتاً فعالیتی اخالقی است با ادعاي اینکه كارآفرینی ذاتاً فرایند خیر است یا هماه كارآفریناان
ذاتا ًا عاامالن اخالقای خاوب هساتند ،منافاات دارد .كاارآفرینی در داشاتن جنباههااي اخالقای ذاتاای
منحصربهفرد نیست؛ چراكه اكثر فعالیت هاي انسانی پیچیده با درجات متفاوتی ابعاد اخالقی دارناد؛ اماا
نتایج اخالقی فعالیت كارآفرینانه از اهمیات زیاادي برخاوردار باوده و ازنظار اخالقای غنای ،پیچیاده و
منحصربهفرد هستند].[49
دیدگاه مثبت به فضاي مشترک كارآفرینی و اخالق ،درواقع دیدگاهی ساخت گرایانه و تفسیرگرایانه
است .آنچه طرفداران رویکرد مثبت در پی اثبات آن هستند این است كه در كارآفرینی یك "باید  /الزام
اخالقی " وجود دارد .شاید بتوان ادعا كرد كه این امر درواقع بیانی است مبنی بر ضرورت اخالقی باودن
اهداف ،توأمان بااخالقی بودن ابزار .به نظر میرسد مؤلفان از مفهومی تحت عناوان كاارآفرینی معتبار و
مشروع صحبت میكنند كه در مفهومپردازي آن سازههاي اجتماعی باه اعماال كارآفریناناه مشاروعیت
بخشیده یا آن را نامشروع تلقی میكنند] .[16در چنین نگاهی به كارآفرینی ،رفتارها بایستی در ارتبااط
با زمینههاي اجتماعی و نهادي موجود در تاروپود آن ،تنظیم و همراستا شوند ] .[50درمجموع میتاوان
گفت كه ادعاي رویکرد مثبت ،در حوزه مطالعاتی اخالق كارآفرینانه نیازمند مفهاومپاردازي ایان ساازه
است كه تاكنون بهقدر كفایت صورت نگرفته است.
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چکیده
مطالعات كمی در زمینه تالطم تورم و نرخ ارز در داخل و خارج انجامشده است بدین منظور در این
تحقیق با بررسی دادههاي ساالنه دو شاخص تورم و نرخ ارز و تعیین میزان همبستگی شرطی پویا ایان
دو شاخص بر قیمت مسکن در ایران در طی دوره زمانی  1357تاا  1395باا اساتفاده از نارمافزارهااي
ایویوز  8و اكسل انجام شد .نتایج این تحقیق نشان داد در طی سالهاي  68و  69هر دو شاخص تورم و
نرخ ارز بیشترین همبستگی (بیش از  90درصد) را با قیمات مساکن داشاتهاناد و همچناین میاانگین
همبستگی شرطی بین قیمت مسکن و تورم  69درصد و میانگین همبستگی شرطی بین قیمت مساکن
و نرخ ارز  54درصد شد.
کلیدواژهها
تورم ،قیمت مسکن ،همبستگی شرطی پویا و نرخ ارز.
 -1مقدمه
بررسی كمی تورم در سالهاي اخیر نشان میدهد كه ایران طی این سالها همواره جزو كشاورهاي
داراي باالترین نرخ تورم در جهان بوده است .نکته اي كه در این میان اهمیت زیاادي دارد ،تأثیرپاذیري
كاالهاي اساسی موردنیاز افراد جامعه از تورم و نا اطمینانی ناشی از آن است .مسکن بهعنوان كاالیی كه
تأمینكننده یکی از نیازهاي اساسی و اولیه بشر است ،اهمیت زیاادي دارد .در شارایط تاورمی ،ویژگای
ذخیره ارزش و كاالي سرمایهاي بودن مسکن اهمیت دوچندان پیدا میكناد؛ بناابراین در ایان مطالعاه
سعی بر این است رابطه بین تورم و بازار مسکن بررسی و تحلیل شود .خرید خانه یکای از مهامتارین و
گرانترین معامالت در طول عمر هر شخص است خرید مسکن هنگامیكه بهعنوان یاك دارایای جهات
صرفاً سرمایهگذاري باشد كامالً خطرناک به نظر میرسد همچنین قیمت یك كاالي خاارجی در داخال
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كشور ،وابسته به قیمت آن كاال در مبدأ و همچناین نارخ ارز آن كشاور اسات .طباق ایان قاعاده اگار
هزینههاي جنبی مبادله ،ناچیز باشد ،قیمت یك كاال در همهجا با توجه باه قیمات ارز ،یکساان خواهاد
بود و در شرایط ایدئال قدرت خرید یك ارز در داخل و خارج یکسان خواهد بود .اماا اوالً نارخ تاورم در
همه كشورها یکسان نیست و ثانیاً نرخ ارز دقیقاً منطبق بر تغییرات تورم تعدیل نمایشاود لاذا در ایان
تحقیق عالوه بر بررسی همبساتگی شارطی پویاا باین متغیار تاورم سااالنه و قیمات سااالنه مساکن،
همبستگی شرطی پویا بین متغیر نرخ ارز ساالنه و قیمت ساالنه مسکن نیز موردبررسای و تحلیال قارار
گرفت.
 -2پیشینه تحقیق
نیکوال آتناكاكیسا و همکاران ( )2017با بررسی همبستگی مشاروط پویاا قیمات ساهام و تاورم در
ایاالتمتحده در طول دوره  2015-1791نشان دادند كاه همبساتگیهاا در ساالهااي ،1860 ،1840
 1930و  2011بهطور قابلتوجهی مثبت و در زمانهاي دیگر منفی است.
شوباسیاس دئی و سامپاس ( )2017باا بررسای مادلهااي چناد متغیاره  GARCHباراي تحلیال
ارتباطات پویا بین بازده قیمت طال و سهام استفاده كردناد نتاایج آنهاا نشاان مایدهاد كاه هجیناگ
پرتفوي با طال میتواند در مقابل قیمت سهام مؤثر باشد و بهعنوان یك دارایی امن در طی بحران ماالی
جهانی بین سالهاي  2007تا  2009عمال كناد .همچناین نتاایج آنهاا نشاان داد كاه سارمایهگاذار
محتاطانه نباید بیشتر از  30درصد از پرتفوي داراییهاي قابل تحقیق خود را در طال در یاك مجموعاه
طال  /سهام اختصاص دهد .با توجه به اینكه در هند حدود  41درصد از جمعیات هناوز دسترسای باه
خدمات بانکی ندارند و ازاینرو از سپردههاي بهرهمند محروم شدهاند ،براي پیدا كردن وزن نمونه دلخواه
طالي تا  30درصد ،بسیار شگفتآور نیست .الکسانر باس ( )2017وابستگی تالطم بازده سهام و قیمات
جهانی نفت در كشور روسیه بررسی كرد .با استفاده از دادههاي هفتگی براي دوره زماانی 01.01.2003
تا  ،01.05.2017نتایج این مطالعه نشان میدهد كه با توجه به قیمتهااي نفات در دالر آمریکاا ،عادم
قطعیت قیمتهاي نفت تأثیر مثبتی و آماري بر باازده ساهام دارد .همچناین باهعناوان یاك نتیجاه از
تحقیق ،به این نتیجه رسید كه در مورد روسیه ،عدم اطمینان قیمت نفت در معادله "بازده قیمت سهام
نفت" منجر به افزایش پاسخ مثبت بازده سهام به شاوکهااي مثبات قیمات نفات مایشاود .انگلناد و
همکاران ( )2002در كشورهایی كه وام مسکن حجم عمده از قیمت خانه را تشکیل مایدهاد موقعیات
بسیار زیادي كه یك خانوار بهطورمعمول در قالب بدهیهاي وام مسکن میگیرد ضریب نوساان قیمات
خانه را در ترازنامه آن افزایش میدهد .مسکن ،بااینحال ،نیز هزینههاي زیادي را براي خانوارهاایی كاه
اجاره میكنند ،تشکیل میدهند].[1
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چین-بونسیا و همکاران ( )2014با بررسی تأثیر بحران مالی سال  2007بر رابطه نارخ بهاره واقعای
وام مسکن و قیمت واقعی خانه با استفاده از روش مبتنی بر همبستگی مشروط پویا پرداختند یافتاههاا
آنها نشان داد كه سیاست پولی مبتنی بر نرخ بهره نقش مهمی در بازار مسکن دارد ].[2
لیپینگ و همکاران ( )2017با بررسی سه بازار فعلی نفت ،آتی نفت و باازار ساهام انارژي در طاول
دوره از  26اوت  2004تا  21ژانویه  2016در كشور چین با استفاده از مدل  DCC GARCHو مقایسه،
آن با بازارهاي مربوطه را در ایاالتمتحده نشان دادند كه همبستگی میان این سه بازار در چین كمتر از
ایاالتمتحده است ثانیاً با توجه به شکست ساختاري در سري زمانی و همبساتگی زیااد قبال از بحاران
مالی و كاهش آن در زمان بحران مالی ثالثاً نتایج همچنین نشان داد اثارات در باازار نقاد و آتای نفات
متقابل است درحالیكه تنها اثر یكطرفه از بازار سهام انرژي به بازار آینده نفت وجود دارد ] .[6یوشیکو
تسیوكادا و همکاران ( )2017با بررسی همبستگی بازار سهام و اوراق قرضه شارق آسایا همانناد ژاپان،
سنگاپور و هنگكنگ با بازار سهام و اوراق قرضه ایاالتمتحاده امریکاا باا اساتفاده از مادل همبساتگی
شرطی پویا به این نتیجه رسیدند كه بازارهاي سنگاپور و هنگكنگ داراي همبستگی باالیی با بازارهاي
جهانی و بهطور خاص بازار امریکا دارند و همچنین بازار ژاپن تأثیرات اندكی بر بازارهاي آسایاي شارقی
داد ].[7
 -3روششناسی تحقیق
 .1-3متغیرها و الگوهای پژوهش
مدل میانگین متحرک نمایی () ،EWMAهموارسازی نمایی
مدل هموارسازي نمایی با دادن وزن هندسی كاهشی به مشاهدات یا وقفاههااي یاك ساري زماانی
وزن بیشتري به اطالعات جدیدتر و وزن كمتري به اطالعات قدیمی داده میشود.
t 2  t 12  (1   )Rt 12

()1
مدل ناهمسانی واریانس شرطی ابزار اقتصادسنجی براي تخمین و پیشبینی نوسانات و تالطم باازده
داراییها مدلهاي  ARCHموردبررسی قرار میگیرد.
مدل GARCH

ماادل ( GARCH(p, qكااه در آن  pمرتبااه 
\{ 2  
σ
}}^{2یا واریانس روز قبل و  qمرتباه  εt-1}}displaystyle ~\epsilon ^{2\{ 2 ϵیاا جازء اخاالل روز
قبل را ،در این مدل نشان میدهد.
2
t 1

2
t 1

2
t 1

displaystyle ~\sigma
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()2

p

q

i 1

i 1

 t2      i  t i   i  t2i

کوواریانس شرطی
روش همبستگی شرطی ثابت ()CCC
در ابتدا واریانس شرطی داراییها را با استفاده از مدل گارچ محاسبه میكنیم.
استاندارد كردن بازده داراییها با تقسیم بازده داراییهاا بار انحاراف معیاار شارطی آنهاا و ساپس
محاسبه ضریب همبستگی شرطی ثابت بین داراییها با استفاده از بازدههاي استانداردشده
q ij
q ii q jj

()3

ij 

روش همبستگی شرطی ثابت ()DCC
در ابتدا واریانس شرطی داراییها با استفاده از مدل گارچ محاسبه میكنیم.
استاندارد كردن بازده داراییها با تقسیم بازده داراییهاا بار انحاراف معیاار شارطی آنهاا و ساپس
محاسبه ضریب همبستگی شرطی پویا بین داراییها با استفاده از بازدههاي استانداردشده و باا اساتفاده
از فرمول زیر
q ij ,t 1
ij ,t 1 
q ii ,t 1q jj ,t 1
()4
براي محاسبه كوواریانس شرطی پویا qij,t+1میتوان از روش متحرک نمایی یا مدل گاارچ اساتفاده
كرد.
q11,t  (1   )(z 1,t 1z 1,t 1 )  q11,t 1

q 22,t  (1   )(z 2,t 1z 2,t 1 )  q 22,t 1
q12  (1   )(z 1,t 1z 2,t 1 )  q12,t 1

()5
همچنین براي یافتن ضرایب میتوان از روش  MLEبا تابع هدف زیر استفاده كرد.

) (z 1,2t  z 2,2 t  2 12,t z 1,t z 2,t
1T
2
(ln(1


)

)

12,t
2
) (1  12,2 t

()6
كه ضریب همبستگی شرطی پویا استفاده از فرمول زیر محاسبه میشود.
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q12,t
q11,t q 22,t

()7

12,t 

قلمرو و جامعه آماری تحقیق:
الف ) دورههاي زمانی انجام تحقیق :ازنظر زمانی بازه زمانی این تحقیق از  1357تا  1395است.
ب ) مکان تحقیق :ازنظر مکانی به قیمت مسکن در شهر تهران پرداخته است.
ج) جامعه آماري
جامعه آماري این تحقیق شامل میانگین قیمت مسکن در شهر تهران نارخ تاورم سااالنه و نارخ ارز
ساالنه ارائهشده توسط بانك مركزي بود.
 -2-3روشهای گردآوری و تحلیل اطالعات:
ابزار جمعآوري آمار و اطالعات ابزار اینترنت (سایت رسمی بانك مركزي) بوده است و براي تحلیال
دادهها از نرمافزار اكسل و ایویوز  8استفاده شد.
 -4یافتهها
همانطور كه در جدول  1نشان دادهشده است بیشترین تورم مربوط به سال  1374باه میازان 49
درصد و كمترین مربوط به سال  1364به میازان  6/9درصاد و همچناین میاانگین تاورم در  39ساال
گذشته  19درصد بود.
بیشترین افزایش ارزش نرخ ارز در برابر ریال ایران مربوط باه ساال  1391باه میازان  45درصاد و
كمترین ارزش نرخ ارز مربوط به سال  1379به میزان  -6درصد و همچنین میانگین افزایش ارزش نرخ
ارز در سال در  39سال گذشته  15/5درصد بود.
همچنین بیشترین افزایش قیمت مسکن در ایران مرباوط باه ساال  1375باه میازان  65درصاد و
كمترین قیمت مسکن مربوط به سال  1358به میزان  -13و همچنین میانگین افازایش ارزش نارخ ارز
در سال در  39سال گذشته  14/8درصد بود.
جدول  1دادههاي آماري بازده متغیرهاي اقتصادي
نام متغیر اقتصادي

تعداد دادهها

بیشترین

كمترین

میانگین بازده

میانه بازده

انحراف معیار

نرخ تورم

39

0/49

0/069

0/19

0/177

0/088

نرخ ارز

39

0/45

-0/06

0/155

0/096

0/151

قیمت مسکن

39

0/65

-0/125

0/168

0/148

0/134
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همچنین با توجه به یافتههاي جدول  2مشخص شد كه میانگین همبستگی شرطی پویا بین نرخ تو
رم با قیمت مسکن در ایران  69درصد بود و میانگین همبستگی شارطی پویاا باین نارخ ارز باا قیمات
مسکن در ایران  54درصد بود.
جدول  2همبستگی شرطی پویا بین قیمت مسکن و شاخصهاي تورم و نرخ ارز
همبستگی شرطی ثابت

λ

0/8

0/69

0/85

0/54

نام شاخص

ضریب همبستگی غیرشرطی

نرخ تورم

0/16

0/32

نرخ ارز

-0/19

0/27

ccc

میانگین ساالنه همبستگی شرطی پویا
DCC

همانطور كه در شکل  1نشان دادهشده است بیشترین همبستگی شرطی پویا بین شاخص تاورم و
قیمت مسکن در ایران مربوط به سالهاي  1369و  1368بیشتر از  93درصاد باود همچناین كمتارین
همبستگی شرطی پویا بین شاخص تورم و قیمت مسکن در ایران مربوط به سالهاي  1387باه میازان
 56درصد بود.
همچنین همانطور كه در شکل  2نشان دادهشاده اسات بیشاترین همبساتگی شارطی پویاا باین
شاخص نرخ ارز و قیمت مسکن در ایران مربوط به سالهااي  1369و  1368بیشاتر از  93درصاد باود
همچنین كمترین همبستگی شرطی پویا بین شااخص نارخ ارز و قیمات مساکن در ایاران مرباوط باه
سالهاي  1388تا  1391به میزان حدود  35درصد بود.

شکل  1همبستگی شرطی پویا بین قیمت مسکن و تورم
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شکل  2همبستگی شرطی پویا بین قیمت مسکن و نرخ ارز

 -5نتیجهگیری
در این تحقیق هدف ،بررسی دادههاي ساالنه دو شاخص تورم و نرخ ارز و تعیین میازان همبساتگی
شرطی پویا این دو شاخص بار قیمات سااالنه مساکن در ایاران در طای دوره زماانی  1357تاا 1395
به منظور بررسی میزان تغییرات قیمت ساالنه مسکن توسط دو متغیر اساسی اقتصااد كاالن باود .باراي
تحلیل دادهها از نرمافزارهاي ایویوز  8و اكسل استفاده شد .نتایج این تحقیق نشان داد در طی سالهاي
 68و  69هر دو شاخص تورم و نرخ ارز بیشترین همبساتگی ،بایش از  90درصاد را باا قیمات مساکن
داشتهاند كه این مسئله نشاندهنده همجهتی كامل قیمت مسکن با متغیرهاي شاخص تورم و نارخ ارز
در این سالها است؛ و همچنین میانگین همبستگی شرطی پویا بین قیمت مسکن و تاورم  69درصاد و
میانگین همبستگی شرطی پویا بین قیمت مسکن و نرخ ارز  54درصد شد .طبیعتاً همبستگی كامل یاا
افزایش متوازن قیمت مسکن و تورم در هرسال باعث عدم ركود و یا افزایش بیشازحد و انفجاري قیمت
مسکن در بعضی از سالها خواهد شد.
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چکیده
هدف این پژوهش تعیین ریسك سیستماتیك یا بتاي هر یك از شاخصهاي صنایع بانك ،سایمان،
فراوردههاي نفتی ،ماشینآالت ،مواد شیمیایی ،سایر معادن ،خودرو ،قناد و شاکر ،غاذایی باهجاز قناد،
كانیهاي فلزي در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی  1391/01/05تا  ،1396/02/30با اساتفاده از
مدل هاي غیرخطی ماركف سوئیچینگ همیلتون براي تعیین میزان پایداري دو رژیام پار تالطام و كام
تالطم و همچنین تبیین رفتار ریسك سیستماتیك در هر یك از این شاخصها بود .نتایج ایان تحقیاق
نشان داد در تمامی این شاخصها بهجز شاخص خودرو بتا بیشتر همراه با تالطم بیشتر است .همچنین
نتایج این تحقیق نشان داد آلفاي جنسن در رژیمهاي پرتالطم شاخصهاي باناك ،فاراوردههااي نفتای،
مواد شیمیایی ،سایر معادن و خودرو همچنین در رژیمهاي كم تالطم شاخصهاي فاراوردههااي نفتای،
سایر معادن و خودرو معنادار نشد .بیشترین آلفاي جنسان مرباوط باه شااخص قناد و شاکر در رژیام
پرتالطم با  0/0052با بتاي منفی  -26درصد و سپس شااخص سایمان در رژیام پارتالطم  0/0026باا
بتاي  56درصد بود .همچنین نتایج این مطالعه نشان داد كه آلفاي جنسن در هیچكدام از رژیمهاي كم
تالطم و پرتالطم در شاخصهاي فراوردههاي نفتی ،سایر معادن و خودرو معنادار نشد.
کلیدواژهها
آلفاي جنسن ،مدل كپ ام و مدل ماركف سوئیچینگ.
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 -1مقدمه
بازده داراییها در دورههاي متفاوت ،متغیر است و روند ثابت و یکنواختی را به همراه ندارد .بنابراین
نوسانات و تغییرپذیري ،جزء الینفك بازدهی سهام در طای زماان اسات و باا توجاه باه تغییرپاذیري و
نوسان ،بازده دوره آتی نیز قابالاطمیناان نیساتند .عادم اطمیناان نسابت باه باازدههااي آتای ساهام،
سرمایهگذاري را با ریسك همراه مینماید .سرمایه گاذار همیشاه باه دنباال كااهش ریساك و افازایش
اطمینان بازدهی است .مدل قیمتگذاري داراییهاي سرمایهاي ،ارتباط بین ریسك و نارخ باازده ماورد
انتظار یك دارایی را توضیح میدهد ،اگر این دارایی در یك سبد سهام متنوع و در رابطه با قیمتگذاري
اوراق بهادار ،همراه با ریسك استفادهشده باشد .یکی از روشهایی كه به سرمایهگذاران در تبیین ریسك
و بازده سرمایهگذاري كمك میكند ،استفاده از مدل قیمتگذاري داراییهاي سارمایهاي اسات .تبیاین
ارتباط بین ریسك ،بازده و قیمتگذاري داراییهاي سرمایهاي موضوعی است كه طی دهههاي اخیر باه
پارادایم غالب بازارهاي سرمایه تبدیل گردیده است .در ادبیات مالی ،الگوهااي متفااوتی جهات بررسای
رابطه بین ریسك و بازده ارائهشده است .یکی از این الگوها ،مدل قیمتگاذاري دارایایهااي سارمایهاي
است.
این مدل توسط ویلیام شارپ در سال  1960معرفی گردیاد .در مادل شاارپ كاه مادل اساتاندارد
قیمتگذاري داراییهاي سرمایهاي نامیده میشود ،اثر ریسك سیستماتیك بر پرتفاوي سارمایهگاذاري
توسط ضریب بتا ،كه بهوسیله تحلیل رگرسیونی بازده پرتفوي و بازده پرتفوي مبناا محاسابه مایشاود،
مورد ارزیابی قرار میگیارد .مادل قیماتگاذاري دارایایهااي سارمایهاي كماك مایكناد تاا ریساك
سرمایهگذاري و نرخ بازده سهام مورد انتظار ،محاسبه شود .نقطه آغاز این مدل ،نرخ بازده بدون ریساك
است و به نرخ پاداش اضافه میشود ،كه سرمایهگذاران باه دلیال پاذیرش ریساك بیشاتر انتظاار آن را
دارند .ضریب بتا؛ واحد اندازهگیري ریساك سیساتماتیك مرباوط باه ساهام اسات ،كاه درواقاع درجاه
حساسیت تغییرپذیري بازده هر سهم را نسبت به تغییرپذیري بازده بازار ،اندازهگیاري مایكند(شاارپ،
 .)1964اهمیت متغیرهاي غیر بتا باعث عدم اعتبار یك عامل واحاد شاد مادل قیماتگاذاري دارایای
سرمایه .عالوه بر چنین مشکالتی ،ضعف فرض پایداري و ایساتایی ریساك را دارد ،در طای چناد دهاه
گذشته ،تعدادي زیادي از مطالعات تجربی نشان داد عملکارد كاپام ایساتا نیسات؛ و همچناین نتاایج
مطالعات زیادي نشان میدهد كه ممکن است بتا در طول زمان تغییر كند از قبیل (فبیسی و فرنساس،
 )1978و (بوس و نیوبلد )1984 ،و بعضی آن را به برخی عوامل برون زا اقتصاد كالن مرتبط مایدانناد
(جاناگانسن و وانگ )1996 ،و (فاف و بروكس )1998 ،و (هاروي . )2001 ،گارایش بازارهااي ماالی باه
تغییر وضعیت ناگهانی كه درنتیجه تغییر در رفتار سرمایهگذاران ایجااد مایشاود ،مایتواناد منجار باه
پیدایش رژیم هاي مختلف قیمات و باازده در ایان بازارهاا شاود .چناین تغییارات آشاکاري در فرآیناد
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سريهاي زمانی میتواند درنتیجه وقایعی همچون جنگ ،بحارانهااي ماالی و یاا تغییارات اساسای در
سیاست هاي پولی و مالی ایجاد شود .در این مقاله براي تبیین و توضیح ارتباط دقیقتر میاان ریساك و
بازده از مدل چرخش رژیم ماركوف و رفتار چرخش رژیمهااي مختلاف در دادههااي روزاناه در صانایع
بانك ،سیمان ،فراوردههاي نفتی ،ماشینآالت ،مواد شیمیایی ،سایر معادن ،خودرو ،قند و شاکر ،غاذایی
بهجز قند ،كانیهاي فلزي در بورس اوراق بهادار تهران استفاده شد.
 -2پیشینه تحقیق
در طی چند دهه گذشته ،تعدادي زیادي از مطالعات تجربی نشان داد عملکرد كپام ایستا ،نیست؛
و همچنین نتایج مطالعات زیادي نشان میدهد كه ممکن است بتا در طول زمان تغییر كند از قبیل
جاناگانسن و وانگ ( ،)1996فرسون و هاروي(  ،)1999لت اوا و التویگسون ( ،)2001پتکوا و ژانگ،
()2005؛ آروموف و كوردیا ( ،)2006هاروي ()2001و لولن و نیگل (.)2006
].[12, 16, 18, 22, 4,15 19

به عقیده همیلتون( )1989به عقیده همیلتون رفتار بسیاري از متغیرهاي اقتصادي در طاول زماان
در مواجه با رویدادهاي مختلف دساتخوش تغییارات اساسای و بنیاادي مایشاود] .[14كایم و نلساون
( .)1999معتقد بودند كه مشاهده چنین رفتاري در بلندمدت تقریباً براي هر متغیار كاالن اقتصاادي و
مالی امکانپذیر است ].[17امنن و ورهوفن ( )2006برتري استراتژيهاي انتخاب پرتفوي در یك دارایی
با استفاده از مدل ماركف سوئیچینگ بجاي استفاده از مدل تغییر رژیام مورداساتفاده باراي تخصایص
داراییها بین كشورها توسط آنگ و بکرت ( ،)2002نشان دادند ،آنها برتري عملکرد تغییر رژیم مااركف
سوئیچینگ را نسبت به مدلهاي ایستا نشان دادند] .[1گایدولین و ریا ( )2010نشان دادند كه عملکرد
استفاده از مدل تغییر رژیم ماركف سوئیچینگ در تعیین مرز كارایی ماركویتز و تعیین رابطاه ریساك و
بازده باالتر از مدلهاي ایساتا اسات] .[13بولیاا و همکااران ( )2011نشاان دادناد كاه یاك اساتراتژي
سوئیچینگ ماركف با استفاده از دادههاي روزانه ،میزان مواجهه بازار را با نوساانات كااهش مایدهاد .از
آنجایی كه عملکرد مدلهاي سوئیچ رژیم به شدت بر روي برآورد رژیمها تکیه مایكناد ،باا اساتفاده از
بازده روزانه تاثیر برآورد رژیمهاي اشتباه را به یك روز محدود میكند ،همچنین آنها نشان دادناد كاه
استفاده از مدل تغییر رژیم ماركف سوئیچینگ از یك استراتژي خرید و نگهداري برتر اسات ] .[5ساایر
مطالعات دیگر نیز از قبیل گاودیلن و تیممن ( )2012و آنگ و تیممن ( )2012برتري مدل تغییر رژیام
ماركف سوئیچینگ در مقایسه با مدلهاي ایستا را نشان دادند ].[3
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 -3روش شناسی تحقیق
 -1-3متغیرها و الگوهای پژوهش
روشهای گردآوری اطالعات:
روش جمعآوري آمار و اطالعات روش كتابخانهاي است كه با مراجعه به كتابخانههاا و باازار باورس
تهیه شده است .ابزار جمع آوري آمار و اطالعات ابزار كامپیوتر ،اینترنت و ابزار تحلیل محتوا بوده اسات.
یعنی مطالعه و بررسی محتواي كتابها ،آثار ،كارها و مطالعاتی كه دیگران در این زمینه به عملآورده و
میتواند براي این تحقیق مفید و مؤثر باشد .درنهایت در تهیاه آماار و اطالعاات تاالش شاده ،دو اصال
اساسی و مهم در كار تحقیق رعایت گردد.
براي تحلیل دادهها از نرمافزار ایویوز  8استفاده شد.
 -2-3قلمرو تحقیق
الف ) دورههای زمانی
ازنظر زماانی روناد حركات داده هااي روزاناه ساهام باورس اوراق بهاادار تهاران باراي باازه زماانی
 1391/01/05تا  1396/02/30بود.
ب) جامعه آماری
جامعه آماري این تحقیق دادههاي قیمت روزانه تمامی شاركتهااي پذیرفتاهشاده در باورس اوراق
بهادار تهران در قالب  10شاخص صنایع مختلف شامل بانك ،سیمان ،فرآوردههاي نفتای ،ماشاینآالت،
مواد شیمیایی ،سایر معادن ،خودرو ،قند و شکر ،غذایی بهجز قند و كانیهاي فلزي باود كاه درمجماوع
تعداد  12460داده بود.
آلفاي جنسن :در زمینه مالی ،آلفاي جنسن (شاخص عملکرد جنسان یاا باه اعتباار گذشاته آلفاا)
بهمنظور تعیین بازده غیرعادي باالتر از بازده مورد انتظار نظري یك ورقه بهادار یاا پرتفولیاویی از اوراق
بهاداراستفاده میشود .اوراق بهادار میتواند هر دارایی مثل ساهام ،اوراق قرضاه یاا اوراق مشاتقه باشاد.
بازده تئوریك توسط یك مدل بازار ،اغلب مدل قیمتگذاري داراییهاي سرمایهاي ( )CAPMپیشبینی
می شود .مدل بازار از روشهاي آماري بهمنظور پیشبینی مناسب بازده تعدیلشده با ریسك یك دارایی
استفاده میكند .براي نمونه  CAPMاز بتا بهعنوان یك ضریب استفاده میكند .در این مطالعه با توجاه
به مطالعات افرادي مثال بلاوم ( ،)1971لاوي ( ،)1971فاابزیگی و فرانسایس ( ،)1977چان (،)1981
فرسون و هاروي ( ،)1993 ،1991فرسون و كوجیئاك( )1995و هاوناگ( )2003نشاان دادناد كاه بتاا

540



مجموعه مقاالت و سخنرانیهاي كنفرانس

تخمین زده شده در  CAPMخطی تمایل به تعدیل زمان ( .)2003 ،Huangبدین منظور در این مطالعاه
از مدل تغییر رژیم ماركف سوئیچینگ براي تخمین دقیقتر بتا و الفاي جنسن هر شاخص استفاده شد.
فرمول  1آلفاي جنسن رژیم كم تالطم و فرمول  2آلفاي جنسن رژیم پرتالطم نشان میدهد.
()1
و اگر در رژیم دو باشیم
()2

ST  0   j ,1  (Ri  R f )  i .1.(R M  R f )  t

if

ST  1  i ,2  (Ri  R f )  i ,2 .(R M  R f )  t

if

 -4یافتهها
همانطور كه در جدول  1نشان دادهشده است بیشترین میانگین بازده روزاناه مرباوط باه شااخص
سایر معادن با  0/0021و كمترین میانگین بازده روزانه مرباوط باه شااخص باناك باا  0/000545باود.
همچنین بیشترین بازده در طی دوره زمانی تحقیق مربوط به شاخص سایر معاادن باا  0/56و كمتارین
بازده در طی دوره مربوط به شاخص فرآوردههاي نفتی با  0/-62بود .همچنین بیشترین انحاراف معیاار
غیرشرطی مربوط به شاخص سایر معادن با انحراف معیار  0/028و كمترین انحاراف معیاار غیرشارطی
مربوط به شاخص سیمان با انحراف معیار  0/0096بود.
همانطور كه در ستون  5جدول  2نشان دادهشده است هر چه عدد ) LOG(SIGMAمنفیتر یا باه
عبارتی بهتر كوچكتر باشد نشاندهنده رژیم كم تالطم است و هر مقدار عدد بزرگتر باشد نشاندهنده
وجود رژیم پرتالطم است .در ستون  6جدول  2نیز میزان زمان یا ماندگاري رژیم نشان دادهشده است.
در شکلهاي  1تا  10رژیم  1كه در بعضی شاخصها از قبیل بانك ،سایر معادن و خودرو ،رژیم
پرتالطم و در بعضی شاخصها از قبیل شاخصهاي سیمان ،فرآوردههاي نفتی ،ماشینآالت ،مواد
شیمیایی ،قند و شکر ،غذایی بهجز قند و كانیهاي فلزي بعالوه باقیماندهها نشان دادهشده است.
جدول  1دادههاي آماري بازده شاخصها
نام شاخص
بانك
سیمان
فرآوردههاي نفتی
ماشینآالت
مواد شیمیایی
سایر معادن
خودرو
قند و شکر
غذایی بهجز قند
كانیهاي فلزي
شاخص كل

تعداد دادهها
1246
1246
1246
1246
1246
1246
1246
1246
1246
1246
1246

بیشترین
0/061
0/056
0/26
0/098
0/066
0/56
0/135
0/087
0/21
0/064
0/035

كمترین
-0/1
-0/027
-0/62
-0/044
-0/06
-0/072
-0/075
-0/09
-0/06
-0/044
-0/057

میانگین بازده
0/000545
0/00095
0/0012
0/0014
0/0011
0/0021
0/00055
0/000529
0/00129
0/00065
0/0009

انحراف معیار
0/0117
0/0096
0/024
0/012
/01
0/028
0/019
0/0165
0/0133
0/0137
0/0074
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جدول  2شاخصهاي بورس اوراق بهادار تهران با استفاده مدل ماركف سوئیچینگ
نام شاخص

نوع رژیم

بانك

رژیم  ،1پرتالطم

معنادار نشد

رژیم ،2كم تالطم

-0/001

رژیم ،1كم تالطم

-0/002

0/35

رژیم  ،2پرتالطم

0/0026

0/58

رژیم  ،1كم تالطم

معنادار نشد

1/18

-4/6

رژیم  ،2پرتالطم

معنادار نشد

8/7

-3/15

رژیم ،1كم تالطم

-0/0007

0/38

-5/1

رژیم  ،2پرتالطم

0/002

0/93

-4/2

رژیم  ،1كم تالطم

-0/0006

0/59

-5/9

0/56

رژیم ،2پرتالطم

معنادار نشد

1

-4/6

0/44

سیمان
فرآوردههاي نفتی
ماشینآالت
مواد شیمیایی
سایر معادن
خودرو
قند و شکر
غذایی بجزقند
كانیهاي فلزي

معیار جتسن

بتا شاخص

)LOG(SIGMA

درصد ماندگاری رژیم

1/25

-4/4

0/4987

0/17

-5/9

0/5013

-5/8

0/53

-4/4

0/47
0/975
0/025
0/59
0/41

رژیم  ،1پرتالطم

معنادار نشد

0/84

-3/4

0/66

رژیم ،2كم تالطم

معنادار نشد

0/0000014

-17/1

0/34

رژیم  ،1پرتالطم

معنادار نشد

0/71

-3/8

0/32

رژیم  ،2كم تالطم

معنادار نشد

1/87

-4/4

0/68

رژیم ،1كم تالطم

-0/0056

0/42

-4/9

0/44

رژیم  ،2پرتالطم

0/0052

-0/26

-4

0/56

رژیم ،1كم تالطم

-0/00063

0/28

-5/4

0/51

رژیم  ،2پر تالطم

0/0015

0/7

-4/1

0/49

رژیم ،1كم تالطم

-0/0025

0/42

-5/4

0/59

رژیم  ،2پر تالطم

0/0011

1/7

-4/3

0/41

شکل 1شاخص بانك
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شکل 2شاخص سیمان

شکل  3فرآوردههاي نفتی

شکل 4شاخص ماشین آالت

شکل 5شاخص مواد شیمیایی
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0.6
0.4

regime1

0.2

RESID

0
-0.2

شکل  6شاخص سایر معادن

1
79
157
235
313
391
469
547
625
703
781
859
937
1015
1093
1171
شکل 7شاخص خودرو

شکل  8شاخص قند و شکر

شکل  9شاخص غذایی بجز قند

1.20E+00
1.00E+00
8.00E-01
6.00E-01
4.00E-01
2.00E-01
0.00E+00
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شکل  11شاخص كانیهاي فلزي

 -5نتیجهگیری
هدف این پژوهش تعیین ریسك سیستماتیك یا بتاي هر یك از شاخصهاي صنایع بانك ،سیمان،
فراوردههاي نفتی ،ماشینآالت ،مواد شیمیایی ،سایر معادن ،خودرو ،قند و شکر ،غذایی بهجز قند،
كانیهاي فلزي در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی  1391/01/05تا  ،1396/02/30با استفاده از
مدل هاي غیرخطی ماركف سوئیچینگ همیلتون براي تعیین میزان پایداري دو رژیم پرتالطم و كم
تالطم و همچنین تبیین رفتار ریسك سیستماتیك در هر یك از این شاخصها بود .نتایج این تحقیق
نشان داد در تمامی این شاخصها بهجز شاخص خودرو بتا بیشتر همراه با تالطم بیشتر است .همچنین
نتایج نشان داد كه جز در شاخصهاي سایر معادن و قند و شکر در مابقی شاخصها ،طول دوره زمانی
رژیم كم تالطم بیش از طول دوره زمانی رژیم پرتالطم است .همچنین نتایج این تحقیق نشان داد،
آلفاي جنسن در رژیمهاي پرتالطم شاخصهاي بانك ،فراوردههاي نفتی ،مواد شیمیایی ،سایر معادن و
خودرو و همچنین در رژیمهاي كم تالطم فقط در شاخصهاي فراوردههاي نفتی ،سایر معادن و خودرو
معنادار نشد؛ و بیشترین آلفاي جنسن مربوط به شاخص قند و شکر در رژیم پرتالطم با  0/0052با
بتاي منفی  -26درصد كه وجود بتاي منفی در این شاخص نشاندهنده وجود رفتار و حركت در جهت
مخالف با روند كلی بازار سهام است .وجود بتاي منفی در یك شاخص میتواند در متنوع سازي پرتفوي
سرمایهگذاران كمككننده باشد و سپس شاخص سیمان در رژیم پرتالطم  0/0026با بتاي  56درصد
داراي بیشترین الفاي جنسن بود .همچنین نتایج این مطالعه نشان داد كه آلفايجنسن در شاخصهاي
فراوردههاي نفتی ،سایر معادن و خودرو در هیچكدام از رژیمهاي كم تالطم و پرتالطم معنادار نشد و
بهطوركلی در این تحقیق در  60درصد موارد الفاي جنسن معنادار شد كه این مسئله نشاندهنده وجود
عدم تناسب بین ریسك سیستماتیك یا بتا و بازده در این دوره زمانی بود .و همچنین نتایج این مطالعه
نشان داد میانگین ماندگاري شرایط ركودي در این ده شاخص  57درصد است كه نشاندهنده شرایط
ركودي نسبی در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی  1391/01/05تا  /02/30بود.
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خرید کاالی ایرانی با تسهیالت خدمات پس از فروش
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چکیده
ضعف خدمات پس از فروش یکی از مسائل در خرید كاالي ایرانی است .دسترسی آسان و ارزان به
خدمات پس از فروش هدف موضوع تحقیق است .سه محور اصلی و نظریهاي د ر موضوع خرید كاالي
ایرانی رضایت مشتري ،وفاداري مشتري و كیفیت خدمات است .روش تحقیق توصیفی و كتابخانهاي
است .نیازمندي به كاال در تهیه كاال نقش اساسی دارد .تصور مشتري و درک از خرید كاالي ایرانی با
اندازهگیري عملکرد پس از فروش مطالعه میشود .تسهیالت خدمات پس از فروش در حمایت از كاالي
ایرانی بیان میشود .انگیزه خرید مصرفكنندگان ایرانی و تجربه خرید مشتري مطالعه شده است.
اخالق حرفهاي كاركنان در صرفهجویی پول و هزینه خدمات پس از فروش مؤثر است .بازاریابی و
فناوري نوین در جلب نظر مصرفكننده نقش دارد .مدیریت كمتوقع با وسعت حوزه اقتصادي -كاري و
محدودیت واردات كاالهاي خارجی بهصورت دورهاي پیشنهاد میشود.
کلیدواژهها
خدمات پس از فروش ،خرید كاالي ایرانی.
 -1مقدمه
فعالیتهاي غیررسمی منفعتطلبانه از بازدارندههاي چرخه تولید است .مسئله قاچاق كاال مشتمل
بر فعالیتهایی است كه به دلیل ماهیت پنهان در آمارهاي رسمی ثبت نمیشود و عملکرد اقتصاد
كشور را متضرر میسازد ].[16
رویکردهاي متعددي در كاهش ضرر و زیان اقتصادي شركتهاي اقتصادي مطرح است كه میتوان
بدان اشاره كرد :خرید و ادغام دو شركت در قالب یك شركت با كسبوكار جدید ].[1
تبلیغات و صحهگذاري ورزشکاران ایرانی بر نگرش و قصد خرید مشتریان است كه بیان میدارد
مؤلفه هاي قدرت ستاره ورزشکار با نگرش و قصد خرید محصول همبستگی معناداري دارد .متغیرهاي
جذابیت ،اعتماد ،شخصیت دوستداشتنی و تخصص بر نگرش و قصد خرید محصول تأثیر دارد ].[6
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افزایش تقاضا با پیش خرید كاالي ایرانی ،روشی براي تهیه كاالي ایرانی است كه باانگیزه مصرفی
سرمایههاي در شرایط عدم اطمینان با ریسك باال و سرمایهگذاري مالی مستقیم مورداستفاده قرار
میگیرد ].[17
خرید تضمینی كاالي ایرانی با یارانه مصرفی ،پرداخت جبرانی ،یارانه نهاده ،یارانه اعتباري ،تعرفه
وارداتی ،كنترل بیماريهاي مهلك و خرید تضمینی ازجمله سیاستهاي دولت در تولید و مصرف شیر
است ].[13
سطح درگیري ذهنی مصرفكننده با محصول بر جنس بستهبندي ،اطالعات روي بستهبندي و برند
محصول بهعنوان اجزاي تصمیم خرید نقش دارد ].[9
فقدان و كمبود خدمات پس از فروش مهمترین مسئله در خرید كاالي ایرانی است .توزیع
نمایندگیهاي فروش و تعمیرات كاالي ایرانی نامناسب است .با خرابی كاال امکان دسترسی به خدمات
پس از فروش بهسختی میسر میشود .ضمانتنامههاي خرید كاال كوتاه است و باگذشت زمان بیاعتبار
میشود .قبول نکردن خسارتهاي ناشی از كیفیت پایین كاال و یا حذف آن از موارد گارانتی كاال یکی از
دالیل عدم انتخاب كاالي ایرانی است.
آزمایشی تولید كردن كاال باكیفیت پایین و نقصان تجهیزات كامل یك سیستم كاالي ایرانی در
عدم رضایت مشتري از كاال نقش دارد .واگذاري كاالي ایرانی به خریدار بهطور كامل صورت نمیگیرد و
بعضی از اجزاي كاال در حین فرایند تولید و فروش حذف میشوند.
مشتري توقع دارد تا كاالي لوكس را با كاملترین مهندسی روز تهیه نماید .دسترسی آسان و ارزان
به خدمات پس از فروش هدف موضوع تحقیق است .باوجود دفترچه راهنما طرز استفاده از كاالي
خریداريشده شرح داده میشود .صحت و درستی كاالي معرفیشده در بروشورهاي تبلیغاتی و تحویل
كاال درب منزل به تأمین اعتماد مشتري موجب میشود.
پرداخت یارانه و تسهیالت به كاالي ایرانی یکی از سیاستهاي مهم است .این رویکرد با باال بردن
توان رقابت كاالي ایرانی با نمونههاي خارجی آن در درآمد ،هزینه و سایر مؤلفههاي اقتصادي شناخته
میشود.
 -2مبانی نظری
نظریه رضایت مشتري بهعنوان مهمترین مفهومی است كه در سیستم مدیریتی سازمان و بنگاههاي
اقتصادي موردتوجه است .عوامل مؤثر بر رضایت مشتریان از خدمات فروش و پس از فروش در
بنگاه هاي تولیدي شامل محصول ،قیمت ،مکان ،تبلیغات ،كاركنان ،داراییها و پیگیري پس از خرید
توسط نمایندگی و اطالعرسانی نمایندگیهاي فروش است .نحوه رفتار كاركنان و پذیرایی از مشتریان
داراي بیشترین اثر بر رضایت مشتریان سایپا است ]. [10

بخش هفتم  -میان رشتگی ،ارتباط صنعت و دانشگاه 549 
ارزیابی میزان رضایت مشتریان شركت ایساكو از خدمات پس از فروش به ترتیب عوامل عملکردي،
انگیزشی و اساسی است ][18
دومین نظریه وفاداري مشتري به لحاظ متغیر وابسته به رضایت مشتري است .رابطه مثبتی میان
ویژگی هاي رفتاري ،تصویر ذهنی و كیفیت ادراكی مشتریان و ارزش ادراکشده آنان وجود دارد كه
درنهایت به وفاداري مشتري میانجامد .خدمات پس از فروش متناسب با نیاز مشتريها است ].[5
هزینه جذب مشتري جدید حدود پنج برابر حفظ مشتري موجود است .تبلیغات شخصی مثبت و حذف
ارتباط دهانبهدهان منفی در استفاده از محصول و خدمات نقش دارد ]. [8
سومین نظریه ها كیفیت خدمات است كه منجر به رضایت مشتري و وفاداري مشتري است .عملیات
خدمات پس از فروش در حوزه تخصصی با درج نیازمنديها از طریق تلفن شبانهروزي ،درک نیاز
مشتري و پاسخگویی ،تعیین وقت و نوع بازدید بهصورت حضور در خانه و یا نمایندگی ،رفع نیاز و
برآوردن درخواست مشتري ،حفظ حقوق مشتري صورت گیرد ].[4

شکل  1كیفیت خدمات
منبع 4] :و [10

محیط رقابتی در بازار با سه محور رضایت مشتري ،حفظ مشتري و وفاداري مشتري ارتباط دارد.
كیفیت خدمات با تصحیح خدمات از راههاي پیشگیري از ریسك است .خدمات پس از فروش با
گارانتی ،تحویل محصول به مشتري و رفع مشکالت احتمالی ،حمایت دائمی از محصول معرفی میشود
].[22
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 -3بحث و نتیجهگیری
مجموعهاي از فعالیتهاي انسانی در عرصههاي مختلف محیطی با توجه به نیاز انسان بدان فعالیت
از دالیل اصلی تأمین و تالش در برآورده ساختن نیاز انسان است .حیات و بقا در رویههاي زندگی به
جابجایی و كار تکیه دارد .چنانچه ابزار و امکانات هر نوع فعالیتی با ارتباط در بخشهاي مختلف
امکانپذیر است.
خرید مجدد كاال و خدمات با نیاز به كاال از طریق وسعت عملکرد مصرفكننده در تعداد و بازاریابی
مطرح است .كارآفرینی و فناوري نوین در جلب نظر مصرفكننده نقش دارد.
مصرف در سطح كالن و بین المللی به خدمات پس از فروش كاال نیاز دارد .نیازمندي به مصرف
اولین و مهمترین شرط در برآورده سا ختن كاال است .پویایی نیازهاي بازار به قابلیت تغییر سریع و
آسان و تولید چابك را در الگوي ذهنی غالب بر پایه تولید هموار میسازد ].[15
صرفهجویی در پول و هزینه مصرفكننده از دالیل استفاده از خدمات پس از فروش است .ارتباط با
شركت و پایداري شركت در درآمدزایی تولیدكننده مؤثر است .مقرونبهصرفه بودن تولیدات موجب
حفظ شركتهاي تولیدكننده است.
خدمات پس از فروش عمدتاً در صنایع مورداستفاده قرار میگیرد .خدمات پس از فروش بهگونهاي
است كه شركت بتواند مشتریان را در دستیابی به باالترین ارزش از محصوالت پیشرفته و مدرن یاري
دهد .این خدمات شامل كلیه فعالیتهایی است كه از محصول پس از تحویل به مشتري حمایت میكند
].[12
تصویر ذهنی و ادراک مشتریان نسبت به كاال و خدمات بهویژه در اولین بار مراجعه و شناخت نقاط
قوت و ضعف سازمان ] [14در ادامه فرایند از تولید به مصرف كاال و حتی دادوستد یا تجارت كاال در
مؤلفههاي مدیریتی پروژه خرید كاالي ایرانی تأثیرگذار است.
اخالق حرفه اي و پیامدهاي آن در كاركنان خدمات پس از فروش را در سیستم پاداش و تنبیه ،جو
اخالقی و رفتار اخالقی میتوان جستجو كرد ].[2
جدول  1چارچوب اندازهگیري عملکرد پس از فروش
سطح تجارت

نتایج مالی
بازار
هزینه

سطح فرایند

رضایت مشتري
انعطافپذیري
تولیدي

سطح فعالیت

قابلیت اطمینان
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مسئولیتپذیري
زمان شروع تا پایان فرایند تولید داخلی
هدر رفت و هزینه
بهرهبرداري از داراییها
توسعه و نوآوري

نمونه كار خدمات و تحقیقات
منابع انسانی
ظرفیت خدمات و فناوري اطالعات و ارتباطات

منبع[21] :

شرایط فروش در شركتهاي خصوصی تحت اختیار فروشنده است بهطوريكه قراردادهاي مبتنی بر
عملکرد در خدمات پس از فروش بیش از قراردادهاي مبتنی بر منابع مزیت دارد .نظریه بازي درفروش
كاال اثر دارد ] .[19نظریه جریان و مدل پذیرش فنّاوري با كانالهاي ارتباطی و كیفیت خدمات پس از
فروش رابطه دارد ] .[20انگیزه خرید در مصرفكنندگان ایرانی را میتوان در خرید لذتی و احساسی
رضایتبخش ،انگیزه حسی و خرید الهامبخش ،آگاهی از كیفیت ،هوشیاري و آگاهی از برند ،بازي ،خرید
از حراجی ،خرید تفریحی و سرگرمكننده ،خرید ارزشی ،خرید اجتماعی و خرید فایده نگر یا سودمند
دانست ].[3
تجربه خرد مشتري بر هشت عامل عملکرد رفتاري ،ساختارهاي فیزیکی ،محیط ،امکانات و
تسهیالت ،بازاریابی ،ارتباطات ،آموزش و ایمنی -امنیت تعیینشده است ].[7
 -4پیشنهاد و آیندهنگری
مدیریت كمتوقع با وسعت حوزه اقتصادي -كاري و محدودیت واردات كاالهاي خارجی بهصورت
دورهاي پیشنهاد میشود .سبك مدیریت پروژه گسترده-الیهاي و پیچیده -رولی است .گسترده الیهاي
تك لولهاي است .لیکن پیچیده رولی لوله استوانهاي با دو سر پهن است .پلیمر سازنده ایدههاي خالق
بهصورت تك در پروژه گسترده الیهاي و بهصورت غلطان در پروژههاي پیچیده رولی است .تعویض
كاالي مصرفشده از سوي تولیدكننده نظیر شركتهاي خارجی از راهبردهاي برونرفت ورشکستگی
صنایع و شركتهاي داخلی است.
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تبیین بازده سهام از طریق سود خالص و اجزای آن با تعدیل گری کیفیت سود
بیان جامعی
دانشجویی دوره دكتري رشته حسابداري پردیس بینالمللی كیش دانشگاه تهران bayan_jamei@ut.ac.ir

چکیده
از دیدگاه سرمایه گذارى ،كیفیت ساود پاایین مطلاوب نیسات زیارا منجار باه تخصایص نادرسات
سرمایهها خواهد شد .استفادهكنندگان جهت سنجش رشد اقتصادي به ستاندههاى سیستم حساابدارى
ازجمله سود گزارششده توجه خواهند كرد .هنگامیكاه موضاوع ارزش مطارح مایگاردد ،بایاد معیاار
ارزیابی عملکرد و كیفیت ایجادشده ارزیابی شوند .پژوهش حاضر درصدد مطالعه تفااوت باین محتاواي
اطالعاتی سود خالص بهصورت تجمیعی و اجزاي آن ،بر اساس مدل بیدل و همکاران ( )1997و بارث و
همکاران ( ،)2001است .از طرف دیگر با كمك مدل جونز تعدیلشده كیفیات اقاالم تعهادي اختیااري
سنجش گردید .از دادههاي تركیبی ( )172شركت -سال 1388( ،الی  )1396استفاده شد .فرضیههاا از
طریق محاسبه رگرسیون و آزمون  F ،tبررسی شدند .بر اساس یافتهها محتواي اطالعااتی اجازاي ساود
خالص از سود خالص بهصورت تجمیعی بیشتر است .نتایج آزمون والد در سطح معناداري نشااندهناده
تفاوت بین محتواي اطالعاتی اجزاي سود خالص است .افزودن كیفیت سود به مدل كیفیت سود ،منجار
به تغییر محتواي اطالعاتی معیارها محاسبهشده در مدلها میشود .كیفیت سود به رابطه فیمابین سود
خالص و بازده سهام تأثیر تعاملی ندارد اما این تأثیر تعاملی در سطح اجزاي سود مشاهده شد.
کلیدواژهها
كیفیت سود ،اجزاي سود ،قدرت توضیحی.
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 -1مقدمه
با نگاهی گذرا به تحوالت افشاء شركتهاا در دو دهاه  1980و  ،1990توجاه اساتفادهكننادگان از
اطالعات را به دو عامل كه این تحوالت را توجیه میكرد ،جلب میكند .اولین عامال ،انتقادهااي كاه از
معیارهاي حسابداري تاریخی و نتایج حاصل از روشها استهالک گیري ،روشهاي ارزیابی موجودي كاال
(روشهاي  ،)FIFOدستکاري این نتایج توسط مدیریت و تأثیر این تجزیهوتحلیل بر ساودآوري شاركت.
دومین عامل ،بازار معامالت جهانی داراي مبادالت گسترده شده است.
روش سود حسابداري موردانتقاد شدید قرارگرفته است چراكه بهراحتی توسط حسابداران و مدیران
دستکاري میشود ] .[19
در این شرایط ،سؤاالت تجربی مطرح میشود ،آیا سود محتاواي اطالعااتی دارد؟ آیاا اجازاي ساود
خالص محتواي اطالعاتی دارد؟ آیا بین محتواي اطالعاتی اجزاي سود خاالص تفااوت معنااداري وجاود
دارد؟ آیا كیفیت سود تأثیر سود خالص بر بازده سهام را تعدیل میكند؟ جهت دستیابی به جواب ایان
سؤاالت ،یك گام فراتر از پژوهشهاي انجاام شاده برداشاته خواهاد شاد و عاالوه بار بررسای محتاواي
اطالعاتی معیار موردبررسی بار اسااس مادل بیادل و همکااران ( )1997و باارث و همکااران (،)2001
محتواي اطالعاتی در سطح شركتها باكیفیت سود باال و پایین مقایسه و ارزیابی میشود.
 -2ادبیات و مبانی نظری پژوهش
در ادبیات حسابداري ،رابطه بین ارقام حسابداري یك شركت و ارزش با استفاده از تعداد مادلهااي
ارزیابی مختلف موردبررسی قرار میگیرد ].[10
محتواي اطالعات اساساً به فرضیه بازار كارا مرتبط است .بر اساس ایان فرضایه ،باهخصاوص شاکل
نیمه قوي ،ارقام حساابداري محتاواي اطالعاات دارناد اگار قیمات فرصاتی باراي پاساخ باه اطالعاات
منتشرشده ،داشته باشد .محتواي اطالعات ،ارزیابی نسبی و رویکرد مبتنی بر ارزش رویکردهااي اصالی
در سه دهه گذشته براي بررسی اثر محتواي اطالعات حسابداري در بازارهاي مالی ،هستند.
نگاره  1مسیرهای ایجاد ارزش برای سهامداران ،راپاپورت ()1986
ایجاد ارزش براي سهامداران

موضوع
اجزاي ارزشگذاري

بدهی

مسیر ایجاد ارزش

هزینههاي سرمایهاي

تصمیمات مدیریت

فعالیت تأمین مالی

نرخ تنزیل
سرمایهگذاري در سرمایه در گردش
سرمایهگذاري در داراییهاي ثابت
فعالیت سرمایهگذاري

جریان نقدي ناشی از عملیات
رشد فروش
حاشیه سود عملیاتی

دوره رشد ارزش

نرخ مالیات بر سود
فعالیت عملیات
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در پااژوهش بیاادل و همکاااران ( )1997و بااارث و همکاااران ( )2001محتااواي اطالعاااتی اجاازاي
معیارهاي ارزیابی را مورد آزمون قرار دادند .نتایج آناان نشاان مایدهاد كاه اجازاي معیارهاا محتاواي
اطالعات مدلها را بهبود میبخشد.
تركیبی از دادههاي جریان نقدي و اقالم تعهدي ،از سود و جریاانهااي نقادي باهصاورت مجازا در
پیشبینی جریانهاي نقدي آینده مفیدتر است ]  .[10بر اساس پژوهش باارث و همکااران ( ،2001ص
 )53تفاوت اصلی بین جریانهاي نقدي و سود تعهدي ،تعدیالت اقالم تعهدي است:[14 ] .
سود تعهدي= جریانهاي نقدي  +تعدیالت تعهدي.
برخی از مطالعات نشان میدهد كه سود براي پیشبینی جریان وجوه نقد آینده بهترین اسات ]،14
 ،8 ،15و  ،[13سایر شواهد محتواي اطالعات افزاینده وجوه نقد را تائید میكنند] 11و.[10
مکلس و همکاران ( )1997دادههاي شركتهاي انگلستان را مورد تجزیهوتحلیل دادند و گزارش داد
كه اجزاي اقالم تعهدي ،یعنی كوتاه و بلندمدت ،محتواي اطالعات افزاینده فراتار از جماع ساود دارناد.
دچو و دوچو ( [14 ] )1994و بالساام و همکااران (.[9 ] )2003در پاژوهشهااي خاود كیفیات اقاالم
تعهدي و تأثیر بر كیفیت سود را بررسی كردند .هر دو پژوهش به این نتیجه رسیدن با كاهش (افزایش)
كیفیت اقالم تعهدي ،كیفیت سود نیز كاهش (افزایش) مییابد.
ژوژاهوي ( )2009در پژوهش خود نشان دادند كه شركتهاي با سطح اقالم تعهدي پاایینتر نسابت
به شركتهاي داراي سطح اقالم تعهدي باالتر داراي بازده سهام مورد انتظار كمتري هستند.
اوگنوا ( .[16 ])2008در پژوهش خود به بررسی رابطه بین كیفیات اقاالم تعهادي باا باازده ساهام
پرداخت و نشان داد كه بین كیفیت اقالم تعهدي با بازده آتی ساهام ارتبااط منفای و معنااداري وجاود
دارد.
تنانی و همکاران در پژوهش خود رابطه بین جریانهاي نقد عملیاتی با بازده سهام و كیفیت سود را
بررسی كردند .نتایج آنان از تأثیر كیفیت سود بر رابطه فیماابین جریاان نقاد عملیااتی و باازده ساهام
حمایت كرد ].[4
بخردينسب و ژوالنژاد ( ،)1396در پژوهش خود جهت سنجش كیفیت سود از چهار معیار ،پایداري
سود ،قابلیت پیشبینی سود ،كیفیت اقالم تعهدي و هموارسازي سود اساتفاده كردناد .باه ایان نتیجاه
رسیدند كه معیارهاي كیفیت سود بر بازده اضافی سهام بر اساس مدل سه عاملی فاما و فرنچ با در نظار
گرفتن روند حركت قیمت سهام ،تأثیرگذار است ].[3
آقایی و همکاران ( )1393تأثیر تفکیك جریانات نقدي عملیاتی به جریان نقدي عاادي و غیرعاادي
در توانایی پیشبینی جریانات نقدي و سود آتی را بررسی كردند .نتیجه گرفتند جریاناات نقاد عاادي از
جریانات غیرعادي داراي توانایی بیشتري براي پیشبینی جریانات نقدي است] .[2
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ایزدي نیا و دري سده ( )1389نشان داناد تفکیاك ساود باه اجازاي عملیااتی و غیرعملیااتی ،باه
پیشبینی سود غیرعادي كمك میكند ،جزء غیرعملیاتی سود دو ویژگای ارتبااط باا پایشبینای ساود
غیرعادي و ارتباط باارزش بازار حقوق صاحبان سهام را دارد] .[1
 -3فرضیات پژوهش
فرضیههاي این پژوهش به شرح زیر مطرحشده است:
فرضیه اول :سود خالص در سطح كل داراي قدرت توضیحی تغییرات بازده سهام است .فرضایه دوم:
سود خالص در سطح اجزا داراي قدرت توضیحی تغییرات بازده سهام است .فرضایه ساوم :باین قادرت
توضیحی اجزاي سود خالص تفاوت معناداري وجود دارد .فرضیه چهارم :كیفیت سود تأثیر سود خاالص
بر بازده سهام را تعدیل میكند.
 -4روششناسی پژوهش
این مطالعه از نوع پژوهشهاي شبه آزمایشای و طارح پاژوهش پاس از واقعاه اسات .ازنظار هادف
كاربردي است .این پژوهش ازجمله پژوهشهاي توصیفی از نوع همبساتگی اسات .پیشاینه پاژوهش و
مبانی نظري ،از منابع كتابخانهاي و پایگاه علمی استخراجشده است .دادههاي دریافت شاده از نارمافازار
همزمان با صورتهاي مالی شركتها مقایسه و از صحت اطالعات اطمینان حاصل گردید .پس از انجاام
محاسبات الزم متغیرها با استفاده از نرمافزارهاي  Excelو  10Eviewsتجزیهوتحلیل خواهد شد .آزمون
فرضیهها با استفاده از مدلهاي بیدل و همکاران ( ،)1997انجام میگیرد.
 -5جامعه و نمونه آماری
نمونه با كل جامعه آماري آغاز و با در نظر گرفتن و اعمال محدودیتهاا ماوردنظر  172شاركت در
دوره زمانی  1388تا  1396انتخاب شد.
 .1از سال  1388تا  1396در بورس تهران حضورداشته و وقفه بیشتر از سه ماه نداشته باشند.
 .2سال مالی آنها منتهی به پایان اسفند و در دوره موردبررسی تغییر نداشته باشند.
 .3ازجمله شركتهاي سرمایهگذاري و واسطهگريهاي مالی نباشند.
 -6مدل و متغیرهای پژوهش
مدل هاي ارزشیابی این پژوهش ،مدلهاي ارائه شده توسط بیدل و همکاران ( ،)1997مادل باارث و
همکاران ( )2001میباشند كه شکل بسط یافتهاي از مدل اولسون ( )1995به شمار میروند.
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نشاندهنده ارزش دفتري NI ،سود خالص t ،دوره زمانی ،عرض از مبدأ α1 ،ضریب معیاار
اندازهگیري عملکرد ،بازده .متغیرهاي مستقل باارزش بازار حقوق صاحبان ساهام شاركتهاا در اول
متغیر كیفیت سود محاسبهشده بر مبناي ساود خاالصCFO .
كنترل شدند.
دوره
جریان نقدي خالص از فعالیتهاي عملیاتی ΔAP ،تغییر در حسابها و اساناد پرداختنای ΔAR ،تغییار
سااایر اقااالم
در حسااابهاااي دریااافتنی؛  ΔINVتغییاار در موجااودي DEP ،اسااتهالک و
تعهدي=سود  )CFO + ΔAR + ΔINV - ΔAP- Dep & Amo( -است.
در این پژوهش عالوه بر بررسی محتواي اطالعاتی سود خالص و اجزاي آن ،اثر تعدیلی كیفیت سود
بر توان توضیحی سود خالص ارزیابی میشود .بهمنظور تفکیك شركتها به دودسته باكیفیت سود باال و
باكیفیت سود پایین ،مدل جونز تعدیلشده بهكاررفته است .ابتادا ایان مادل در دوره  1388تاا ،1391
بهعنوان "دوره برآورد" اجراشده و آمارههاي اولیه مدل تخمین زدهشده است.

:كل اقال كلتعهدي (حاصل از كسر جریانات نقد عملیاتی از سود خالص)،

 :تغییارات

 :مجموع داراییهاي ابتداي دوره
 :خالص داراییهاي ثابت.
درآمد.
سپس با این پیش فرض كه آمارههاي برآوردي در طول "دوره رویداد" ثابت باقی میمانند ،تفکیاك
 :اقاالم تعهادي اختیااري.
اقالم تعهدي اختیاري از اقالم تعهدي غیراختیاري صورت گرفته است.
 :تغییرات حسابهاي دریافتنی.
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از قدر مطلق تمامی اقالم تعهدي اختیاري ،میانه گرفته شد ،موارد بااالتر از میاناه باا كیفیات ساود
پایین و موارد پایینتر از میانه شركتهاي با كیفیت سود باال ،طبقهبندي شدند.
 -7آزمون فرضیهها
آمار توصیفی متغیرها به شرح نمایه  1ارائه میگردد .جهت آزمون فرضیه محتواي اطالعاتی موجود در
معیارهاي انتخابی ،نخست هر یك از دو مدل ارزشیابی مدنظر این پژوهش ،در كلیه سال -شركتهاي
طی دوره رویداد اجرا میگردند و پس از بررسی معناداري كلی مدل و برقراري فروض كالسیك ،با مقایسه
ضریب تعیین تصحیح شده مدلها ،نسبت به تایید یا رد فرضیه اقدام به عمل میآید.
نمایه  1آماره توصیغی متغیرهاي مستقل و وابسته
نماد

میانگین

میانه

حداکثر

حداقل

انحراف معیار

R
BV
NI
DepAmoR
dAPR
dINVR
dARR
OTHERR
DNI
PPEIT
TAIT
DRECTI

0.569293
0.842964
0.202518
0.06
0.13
0.06
0.13
0.01
-53.19473
1654.82
-39.90147
457.3194

0.19
0.64
0.17
0.03
0.05
0.02
0.05
0.02
11.76
1172.97
76.315
168.335

48.04
16.57
5.55
3.07
7.35
3.86
11.42
3.94
11162.81
21080.2
15901.23
15088.06

-0.83
-0.33
-2.51
3.571.242.6715.05-22836.18
1.19
-467246.7
-5108.69

2.071397
0.859983
0.361915
0.12
0.52
0.25
0.61
0.57
1272.336
1813.641
12769.72
1270.794

 -1-7آزمون مانایی و توزیع متغیرها
قبل از برآورد مدل ،براي اطمینان از ساختگی نبودن و در پی آن نتایج ناامطمئن مادل رگرسایونی،
مانایی و توزیع متغیرها بررسی شده است.
نمایه  2آزمون مانایی و توزیع متغیرها
متغیر
BVR
CFO
DAP
DAR
DEPAMOR
DINV
OTHER
NIR
R

*Levin, Lin & Chu t
0.0000
-16.7174
0.0000
-29.3527
0.0000
-20.8852
0.0000
-31.3834
0.0000
-46.3760
0.0000
-19.4832
0.0000
-38.4842
0.0000
-19.9489
0.0000
-22.154

آماره جاركو-برا

احتمال خطا

6,471,550

0.000

235,042

0.000

155,879

0.000

1,382,370

0.000

7,451,397

0.000

6,471,550

0.000

235,042

0.000

384581.1

0.0000

3955340

0.0000
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ب نتایج آزمون مانایی همه متغیرهاي حاضر در سطح ،مانا میباشند.

 -2-7آزمون تشخیص مدل و انتخاب الگوی مناسب
در این پژوهش از دادههاي مقطعی و سري زمانی استفاده میشود ،به همین دلیل پیش از اجراي
هر یك از مدلها الزم است كه مدل تخمین مناسب با توجه به دادههاي تحت بررسی در هر فرضیه
تعیین شود .از آزمون چاو و هاسمن براي مقطع و دورهها استفاده میشود .خالصه آزمونها در نمایه 3
ارائه شده است.
نمایه  -3نتایج آزمون چاو و هاسن به منظور تعیین مدل تخمین مناسب

مدل -4فرضیه 4

مدل -3فرضیه 4

مدل -2فرضیه 2

مدل -1فرضیه 1

مدل
مقاطع

زمان

مقاطع

زمان

مقاطع

زمان

مقاطع

زمان

آزمون

توزیع

معناداری

نتیجه نهایی

چاو

F

0.8334

لزوم بکارگیري برآورد
تلفیقی (پول)

هاسمن

Chi-Sq

چاو

F

0.0000

هاسمن

Chi-Sq

0.6887

چاو

F

0.0488

هاسمن

Chi-Sq

0.000

چاو

F

0.000

هاسمن

Chi-Sq

0.000

چاو

F

0.8150

هاسمن

Chi-Sq

چاو

F

0.0000

هاسمن

Chi-Sq

0.0000

چاو

F

0.0723

هاسمن

Chi-Sq

0.0000

چاو

F

0.0000

هاسمن

Chi-Sq

0.0000

لزوم بکارگیري برآورد
پنلی با اثرات تصادفی
لزوم بکارگیري برآورد
پنلی با اثرات ثابت
لزوم بکارگیري برآورد
پنلی با اثرات ثابت
لزوم بکارگیري برآورد
تلفیقی (پول)
لزوم بکارگیري برآورد
پنلی با اثرات ثابت
لزوم بکارگیري برآورد
پنلی با اثرات ثابت
لزوم بکارگیري برآورد
پنلی با اثرات ثابت

 -3-7آزمون فرضیهها
نتایج چهار مدل رگرسیون در نمایه  4آماره فیشر ( )Fیاا ضاریب كلای بزرگتار از مقادار بحرانای و
سطح معنیداري هر چهار آزمون كوچکتر از  0/05است كه حاكی از وجود رابطه خطی بین متغیرهااي
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توضیحی و وابسته پژوهش تائید شده است .توزیع باقیمانده مدلها نرمال نیست .با انکه توزیع باقیمانده
مدل نرمال نیست ،اما به دلیل حجم نمونه آماري بزرگ ،تك نمایی بودن توزیع و نباود چاولگی شادید
قابل تبیین است .آماره دوربین واتسون براي هر چهار مدل بین  1/50تا  2/50قارار دارد كاه حااكی از
استقالل خطاي بین مقادیر واقعی و مقادیر پیشبینای شاده اسات كاه از عادم وجاود خودهمبساتگی
مدلها پشتیبانی كرده است .عامل تورم واریانس در همه معادلهها كمتر از مقادار  10اسات كاه بیاانگر
عدم وجود همخطی بین متغیرهاي توضیحی مدلها است.
نمایه  4نتایج آمارههای آزمون
2

مدل

F

معناداری

دوربین واتسون

Rتعدیلی

مدل  -1فرضیه یک

604.0841

0.000

1.6373

0.46

مدل  -2فرضیه دو

9.881156

0.000

1.90162

0.544402

مدل  -3فرضیه چهار

115.5782

0.000

1.64

0.4782

مدل  -4فرضیه چهار

9.836843

0.000

1.8933

0.5458

 -1-3-7فرضیه اول و دوم
ضریب تأثیر سود خالص در سطح كل بر بازده سهام با مقدار  2.090479با آماره آزماون باه مقادار
 14.00422بهصورت مثبات و در ساطح  95درصاد اطمیناان معناادار اسات .ضاریب تاأثیر تغییارات
حسابهاي دریافتنی با مقدار  1.634615با آماره آزمون باه مقادار  14.84939نسابت باه بقیاه اجازا
بیشتر است و بهصورت مثبت و در سطح  95درصد اطمینان معنادار است .ضریب تأثیر هزینه استهالک
با مقدار  -0.726873با آماره آزمون به مقدار  -1.762033نسبت به بقیه اجزا بیشترین مقدار منفای را
دارد و در سطح  90درصد اطمینان معنادار است .ضرایب بقیه اجزا در نمایه  6آمده است.
ضریب تعیین تعدیلشده در مدل یك در سطح كل سود خالص  46درصد و در سطح اجازاي ساود
خالص  54درصد هست .نتایج كلی آزمون فرضیه اول و دوم نشان میدهد كاه مادل اول ازنظار آمااري
قابلاعتماد است .ازآنجاییكه اجزاي سود خالص منجر به ارتقاي قدرت توضیح دهنادگی (از مقادار 46
درصد به  54درصد) مدل ارزشیابی گردیده است ،فرضیه دوم را تائید مینماییم.
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 -2-3-7فرضیه سوم
نمایه  5آزمون والد -مقایسه ضرایب تأثیر اجزاي سود بر بازده سهام

CFO

DAR

DAR

DAP

DINV

DEPAMO

OTHER

أزمون-تی

-9.15

3.37

-3.41

2.59

-2.68

درجه آزادي

1190

1190

1190

1190

1190

معناداري

0.000

0.0008

0.0006

0.0095

0.0074

أزمون-تی

8.86

2.80

5.45

7.30

درجه آزادي

1190

1190

1190

1190

0.000

معناداري
DAP

DINV

DEPAMO

0.0051

0.000

0.000

أزمون-تی

-4.68

0.84

-4.266

درجه آزادي

1190

1190

1190

معناداري

0.000

0.3997

0.000

أزمون-تی

3.72

2.14

درجه آزادي

1190

1190

معناداري

0.0002

0.0321

أزمون-تی

-3.02

درجه آزادي

1190

معناداري

0.0025

بر اساس آزمون والد ،تغییرات حسابهاي دریافتنی با مقدار ضریب تاأثیر ( )1.634615در مقایساه
با ضریب تأثیر جریان نقد عملیاتی ( )0.464335بهصورت معنیدار( )-9.153789شدیدتر است .جریان
نقد عملیاتی با مقدار ضاریب تاأثیر ( )0.464335در مقایساه باا ضاریب تاأثیر تغییارات حساابهااي
پرداختنی( )-0.372785بهصورت معنیدار( )3.376573شدیدتر است .جریان نقاد عملیااتی باا مقادار
ضریب تأثیر ( )0.464335در مقایسه باا ضاریب تاأثیر تغییارات حسااب موجاودي كااال()1.073969
بهصورت معنیدار( )-3.419471پایینتر است .جریان نقد عملیاتی با مقدار ضریب تاأثیر ()0.464335
در مقایسه با ضریب تأثیر تغییرات استهالک( )-0.726873به صاورت معنایدار ( )2.595939شادیدتر
است .جریان نقد عملیاتی با مقدار ضریب تأثیر ( )0.464335در مقایسه با ضریب تأثیر تغییارات ساایر
اقالم تعهدي ( )0.669753بهصورت معنیدار ( )2.683648-پایین تر اسات .نتیجاه تفااوت باین بقیاه
متغیرها در نمایه  5آمده است .فرضیه صفر ما نبود تفاوت بین ضریب تأثیر اجزاي سود خالص است .باا
توجه به نتایج آزمون والد (نمایه  )5فرضیه صفر بهغیراز یك مورد (تفااوت باین ضارایب تاأثیر حسااب
پرداختنی و استهالک) رد میشود .در سطح معناداري باالتري از  5درصد بین محتواي اطالعاتی اجزاي
سود خالص تفاوت وجود دارد.
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 -3-3-7فرضیه چهارم
نمایه -6نتایج ضرایب متغیرها
مدل-1فرضیه

مدل -4فرضیه چهار

مدل -3فرضیه

چهار

مدل  -2فرضیه دو

یک

مدلها

متغیرها

ضریب

خطا

t

معناداری

vif

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

a

-0.64

-10.46

-10.45

0.000

0

BV
CFO
DAR
DAP
DINV
DEPAMO
OTHER
a
BV
NI
QUAILTY
Q*NI

1.06
0.46
1.63
-0.37
1.07
-0.72
0.66
-0.62
0.94
2.09
-0.045

15.42
3.61
14.84
-2.61
5.23
-1.74
5.28
0.070
0.063
0.160
0.097

15.42
3.614
14.84
-2.61
5.22
-1.76
5.28
-8.84
14.92
13.07
-0.46

0.000
0.0003
0
0.0090
0.000
0.0783
0.000
0.0000
0.0000
0.0000
0.6454

1.722615
3.2231
2.026692
2.882011
1.502244
1.218347
2.958768
0
1.769105
2.004609
1.463203

-0.164389

0.29

-0.550

0.5821

1.56

-0.666262
1.041558
0.42893
1.635997
-0.366734
1.078051
-0.795352
0.656938
0.003733

0.076
0.069
0.12
0.110
0.142
0.20
0.41
0.12
0.10

-8.68
14.88
3.31
14.81
-2.57
5.23
-1.92
5.17
0.036

0.000
0.000
0.001
0.000
0.01
0.000
0.0546
0.0000
0.9708

1.76
3.70
2.19
3.17
1.62
1.14
3.32
1.34

0.614199

0.29

2.05

0.0405

1.45

a
BV
CFO
DAR
DAP
DINV
DEPAMO
OTHER
QUAILTY
Q*NI

ضریب تأثیر سود خالص بر بازده سهام با مقدار  2.088366باا آمااره آزماون باه مقادار14.00422
بهصورت مثبت و در سطح  95درصد اطمینان معنادار است .ضریب تأثیر تعاملی كیفیات ساود و ساود
خالص بر بازده سهام با مقدار  -0.164389با آماره آزمون به مقدار  -0.550517كه كوچاكتار از قادر
مطلق مقدار بحرانی  1.96است .بهبیاندیگر سطح معناداري بزرگتر از  5درصد اسات ،درنتیجاه تاأثیر
تعاملی معنادار نیست.
ضریب تأثیر تعاملی كیفیت سود و سود خالص در مدل اجزاي سود خالص با مقادار  0.614199باا
آماره آزمون به مقدار 0.0405كه كوچكتر از قدر مطلق مقدار بحرانی  1.96است ،بهبیااندیگار ساطح
معناداري كوچكتر از  5درصد است ،درنتیجه تأثیر تعاملی معناادار اسات .یعنای كیفیات ساود تاأثیر
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اجزاي سود خالص بر بازده سهام را تعدیل میكند .البته بهصورت مثبت و در سطح  95درصد اطمینان
معنادار است.
در هر دو مدل باا اضاافه شادن متغیار كنترلای كیفیات ساود قادرت توضایحی مادلهااي اولیاه
افزایشیافته است .همچنین سازگار با پژوهشهاي پیشین بین كیفیات اقاالم تعهادي باا باازده ساهام
ارتباط منفی و معناداري وجود دارد.
 -8نتیجهگیری و ارائه پیشنهادها
در پژوهش حاضر قدرت توضیح دهندگی معیارهاي ارزشیابی در شركت هاي باكیفیت سود متفاوت،
با استفاده از اطالعات  172شركت پذیرفته شده در بورس تهاران طای دوره  1388-1396موردبررسای
قرار گرفت .كیفیت سود خالص نیز محاسبه گردید .در مدلهاي ارزشایابی نخسات ارتبااط معیارهاا باا
بازده و سپس تأثیر كیفیت سود بر این رابطه آزمون شد .معیار كیفیت در این پاژوهش ،اقاالم تعهادي
اختیاري است كه با استفاده از مدل جونز تعدیلشده محاسبه شد.
نتایج فرضیه اول و دوم در سطح معناداري تائید شد .قدرت توضیحی ساود خاالص و اجازاي ساود
خالص تائید شد .همچنین نتایج فرضیه دوم برتري محتواي اطالعاتی اجازاي ساود خاالص نسابت باه
تجمیع سود خالص در سطح معناداري تائید شد .قدرت توضایحی مادل اول را باه میازان 0.084402
افزایش داد .در فرضیه سوم ما تفاوت بین ضریب تأثیر اجزاي سود خالص را آزمون نمودیم .نتایج آزمون
والد وجود تفاوت بین ضریب تأثیر اجزاي سود را نشان داد .در سطح معناداري باالتري از  5درصد باین
محتواي اطالعاتی اجزاي سود خالص تفاوت وجود دارد .بر این اساس ادعا مایكنایم كاه اجازاي ساود
خالص ،سبب افزایش قدرت توضیحدهندگی مدل اول می شود و این متغیرها محتواي اطالعاتی افزاینده
دارد.
دستاوردهاي بخش اول پژوهش با یافتههاي برخی از پژوهشگران ]  11،12،10و  ،[1سازگار است.
در فرضیه چهارم پژوهش به بررسی اینکه كیفیت سود بر رابطه بین سود خالص و بازده سهام تاأثیر
دارد یا خیر پرداخته است .نتایج فرضیه چهارم و اجراي دو مدل مربوطاه ،در مادل ساه ضاریب تاأثیر
تعاملی كیفیت سود و سود خالص بر بازده سهام در سطح معنادار تائیاد نشاد .در مادل چهاارم ضاریب
تأثیر تعاملی كیفیت سود و اجزاي سود خالص با بازده معنادار است.
دستاوردهاي بخش دوم پژوهش با یافتههاي پژوهشگران ]6 ،4 ،14،9،16و  [7سازگار است.
با توجه به نتایج بهدستآمده به سرمایهگذاران ،سهامداران و مدیران پیشنهاد مایشاود ،از كیفیات
اقالم تعهدي برمبناي معیارهاي ارزیابی مختلف در تصمیمگیريهاي خود استفاده كنند .از معیار نسبت
اقالم تعهدي اختیاري در كنار سایر معیارها مؤثر در ارزیابی عملکرد شركت و سایر تصمیمات مرباوط باه
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سرمایهگذاري استفاده شود .به سهامداران و كلیه فعاالن بازار سرمایه پیشنهاد میشود كه در تصمیمات
منطقی از معیار سود خالص و اجزاي سود خالص بهطور همزمان بهره گیرناد و در ارزیاابی معیارهاا باه
شاخصهاي كیفیت اقالم تعهدي توجه ویژه شود.
به مدیران سازمان بورس اوراق بهادار تهران پیشنهاد میگردد براي جلوگیري از تخصایص ناكااراي
منابع محدود موجود در بازار سرمایه و جلاوگیري از وقاوع پدیاده انتخااب معکاوس ،شاركتهاا را باه
اطالعرسانی و افشاي اطالعات مکمل تشویق نمایند .در صورت تشویق شركتهاا باه افشااي داوطلباناه
اطالعات ،سطح اطمینان در بازار افزایش خواهد یافت و سرمایهگذاران تصمیمات خاود را آگاهاناه و بار
اساس اطالعات مؤثر در تصمیمات اتخاذ مینمایند.
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نقش شرکتهای دانشبنیان در توسعه کارآفرینی در دانشگاه
اعظم معتمدی
دانشجوي دكتري مطالعات برنامه درسی دانشگاه شهید بهشتی تهران
Azammotamedi91@yahoo. com

چکیده
هدف این مقاله شناسایی چالشهاي كارآفرینی و بررسی چگونگی تجاريسازي دستاوردهاي علمی،
كارآفرینی علمی و توسعه روابط صنعت -دانشگاه -دولت ،بهعنوان ارائه راهبردي باراي توساعه و بهباود
كارآفرینی در دانشگاه است .این مقاله با روششناسی تحلیل محتوا و مطالعه تطبیقی الگوهاي هنجاري
و شناختی ،مهمترین مؤلفههاي بسط گسترش شركتهاي دانشبنیاان در ایاران را بررسای ماینمایاد.
یافتههاي این تحلیل نشان میدهد كه اهم مؤلفههاي بسط این شاركتهاا حمایات ماادي و معناوي از
پژوهشگران ،ارزیابی صحیح علمی ،سیاستگذاري ویژه در بخش پژوهش ،گساترش پاارکهااي علام و
فناوري ،هدفمند كردن برنامههاي مراكز رشد است.
کلید واژهها
چالش ،كارآفرینی ،شركت دانشبنیان ،دانشگاه.
 -1مقدمه
با شروع صنعتی شدن پس از جنگ جهاانی دوم و قارار گارفتن كشاورها در مسایر توساعه ،رشاد
اقتصادي و بهبود شرایط زندگی مردم در اولویت قرار گرفت؛ اما ایان روناد در كشاورهاي جهاان ساوم
بهكند ي پیش رفت و گروه كثیري از مردم از اثرات توزیعی راهبردهاي رشد برخوردار نشدند و این امار
منجر به بروز شکافهاي اجتماعی و گسترش پدیده فقر شد .با توجه به ماورد فاوق كاارآفرینی را بایاد
یکی از ضروریات هزاره جدید دانست .ایران براي گسترش فعالیتهاي كارآفرینانه ،نیازمند قابلیاتهااي
علمی ،فنی و ایجاد فرهنگ حمایت گر از فعالیت هااي كارآفریناناه هام در بعاد فاردي و هام در ابعااد
اجتماعی و سازمانی است .چراكه كارآفرینی بهعنوان نیروي محركه اقتصاد یکی از عوامل مهم در حاوزه
توسعه اقتصادي كشور است [ .]2توجه به نقش داناش در اقتصااد و رشاد اقتصاادي موضاوع جدیادي
نیست .نویسندگان بی شماري تاكنون به نقش ابداع و نوآوري در پویایی اقتصااد توجاه خااص داشاته و
براي علم و دانش در رشد بلندمدت اقتصادي نقش عمدهاي قائل شدهاند .اصطالح اقتصاد دانشمحاور را
اولین بار سازمان اقتصادي كشورهاي درحالتوسعه مطرح كرد كه گویاي نقش مهم دانش و فنااوري در
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جریان اقتصاد دو دهه است و میتوان گفت حداقل به دو ویژگی اقتصاد نوین اشاره میكناد :اول آنكاه
در اقتصاد دانشمحور ،دانش ازنظر كمی و كیفی بااهمیتتر از گذشتههاست .دو آنكاه كااربرد فنااوري
اطالعات و ارتباطات عامل محركه اقتصاد جدید است .بهطوركلی در اقتصاد دانشمحاور ،داناایی موتاور
اصلی رشد و ایجاد ثروت است و بیش از عوامل سنتی نظیر كار و سارمایه موجاب تولیاد مایشاود .در
سالهاي اخیر بسیاري از نهادها و سازمانها ،دانایی را بهعنوان عامل تولیاد شناساایی كارده و ارزیاابی
دانایی در رقابتهاي جهان را در دستور كار خود قرار دادهاناد .آماوزش عاالی یکای از زیرسااختهااي
اساسی توسعه در هر كشوري محسوب میشود .به همین دلیل توجه به مساائل آماوزش عاالی هماواره
یکی از دغدغههاي مهم تصمیم گیران و برنامه ریزان بوده اسات [ .]23یکای از اهاداف و وظاایف مهام
نظام آموزش عالی هر كشور ،پرورش نیروي انسانی متخصص و كارآماد موردنیااز جامعاه اسات .گرچاه
دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی كشور تالشهایی را در این زمینه آغاز كردهاند ،اما همچنان به نظار
می رسد دانشآموختگان دانشگاهها از تخصص و كاارایی الزم باراي تصادي مشااغل مرباوط برخاوردار
نیستند ،زیرا آموختههایشان چندان با نیازهاي واقعای جامعاه ارتبااط نادارد .از ساوي دیگار ،افازایش
جمعیت ،افزایش شمار دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی ،ضعف در تدوین و اجراي درست برنامههااي
توسعه اقتصادي ،نبود برنامها ي فراگیر و همه سو نگر براي پرورش نیروي انساانی متخصاص و ماواردي
ازایندست از مهمترین عواملی است كه امروزه به مشکلی با عنوان «اشاتغال داناشآموختگاان آماوزش
عالی» تبدیل شده است .بیکاري یکی از پیچیدهترین مشکالتی است كاه در زماان حاضار وجاود دارد و
بهرغم توجه مسئوالن براي ایجاد كار ،ایران همواره با انبوهی از داناشآموختگاان جویااي كاار روباهرو
است .ازآنجاكه این امر ،مشکلی اجتماعی و اقتصادي است و ممکن است در آینده به یك بحران تبادیل
شود ،براي برطرف كردن آن به برنامهریزي درست و هماهنگ نیازمندیم .با توجه به روند رو به افازایش
افراد تحصیلكرده از یك سو و مشکالت اجتماعی اقتصادي دولات از ساوي دیگار ،در طاول ساالهااي
گذشته مسئله كارآفرینی اهمیت ویژهاي یافته است [.]13
اما ایران در این زمینه مشکالت زیادي دارد .نتیجه تحقیق مرجع [ ]5نشان داد آموزشهاي علمی-
كاربردي توانستهاند به میزان  78/5درصد در اشتغال دانشآموختگان نقاش داشاته اسات و  60درصاد
شاغالن نیز شغلشان را مرتبط با رشته تحصیلی خود دانستهاند .یافتههاي پژوهش مرجع [ ]8حااكی از
اشتغال اكثریت مطلق فارغالتحصیالن بوده است اما فارغالتحصیالن به آینده شغلی خود امیدوار نبودند.
مرجع [ ]9نشان داد رشتههاي تحصیلی دانشگاهی قادر به پاساخگویی مناساب باه نیازهااي باازار كاار
نبوده است .نتایج پژوهش مرجع [ ]17حاكی از آن اسات كاه مهامتارین ماانع توساعه اشاتغال ،عادم
سرمایه گذاري دولت در امور زیر بنایی ،عدم اجراي كامل اصول و عدم تناسب رشته تحصیلی دانشگاهی
و بازار كار است .نتایج بررسی مرجع [ ]29نشان داد كه ازنظر اعضاي هیئتعلمی ،مهارتهاي مدیریتی،
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شناختی ،ارتباطی و مهارتهاي فردي ،یك ساختار مناسب براي مهارتهاي شغلی محسوب میشاود و
دانشگاهها بایستی تالش كنند كه این مهارتها را در افراد توسعه دهند.
از طرف دیگر ،امروزه با همپوشانی مأموریتهااي دانشاگاه ،صانعت و دولات ،ساازمانهااي جدیاد
چندرگه متولدشدهاند [ ]28یا باید متولد بشوند [ .]20مأموریت اصلی ایان ساازمانهاا تساهیل رواباط
دانشگاه ،صنعت و دولت در چارچوب الگوي پیچش سهجانبه دانشگاه-صنعت-دولت ،تعاالی نظاام ملای
نوآوري و تحقق توسعه اقتصاد ملی است .بی شك توسعه كارآفرینی در كشاوري چاون ایاران مشاکالت
عدیده اي را به همراه دارد .در این زمینه نمیتوان نقش شركتهاي دانشبنیاان در رفاع برخای از ایان
مشکالت موجود را نادیده گرفت.
در این مقاله بر آن است باا روششناسای تحلیال محتاوا و مطالعاه تطبیقای الگوهااي هنجااري و
شناختی ،ضمن بررسی چاالشهااي كاارآفرینی مهامتارین مؤلفاههااي بساط گساترش شاركتهااي
دانشبنیان در ایران موردبررسی قرار گیرد.
 -2چالشهای کارآفرینی
بحث بیکاري و اشتغال امروزه به یکی از اساسیتارین مساائل جواماع تبادیلشاده اسات .در ماورد
اشتغال تعاریف متعددي وجود دارد ،اما همه آنها به مفهوم بهكارگیري نیروهاي متخصص و كارآمد در
مشاغل تخصصی و انطباق متخصصان با پستهاي تخصصی مورد لزوم سازمانی و اجتمااعی اشااره دارد
[.]16
از عمدهترین ملزومات براي دستیابی باه توساعه اشاتغال مایتاوان باه ایان ماوارد اشااره كارد.1:
توانمندسازي جمعیت؛ .2بهرهگیري پایدار از منابع؛ .3توجه به توسعه و مشااركت بخاش خصوصای؛-4
تشویق به سرمایهگذاري؛ .5بازنگري در قوانین حاكم بر بازار؛ .6اولویت دادن به فناوري تولیاد و راهبارد
توسعه مبتنی بر صنعت؛ .7توسعه ارتباطات براي دستیابی به بازار و .]12[ ..همانگونه كه بیاان شاد ،از
مهمترین عوامل ایجاد و توسعه اشتغال ،آموزش نیروي كار است .از طرفی ،یافتاههااي دهاههااي اخیار
ثابت كرده است كه ارتباط مثبتی بین سطح كیفیت آموزشی فرد و توانمندهاي وي براي ورود باه باازار
كار یا قدرت حل مسئله و تصمیمگیري وجود دارد [ .]15 ،14بر این اساس ،میتاوان از عاواملی مانناد:
آموزش و یاادگیري داناش و مهاارت تخصصای ،آماوزش مهاارتهااي اساسای و كاارآفرینی ،آماوزش
نگرشها ي الزم نسبت به ارزش كار و تعادل نظام آموزشی با بازار كار و ایجاد آگااهی الزم در فراگیاران
بهعنوان مهمترین عوامل مؤثر بر اشتغال مرتبط با نظام آموزشی نام برد [.]8
با توجه به اهمیت نقش نظام آموزشی در اشتغال ،میتوان گفت مهمتارین رساالت نظاام آموزشای
عالی در هر كشور تربیت نیروي انسانی كارآمد ،خالق و كارآفرین است [ .]6در این خصوص دانشگاههاا

بخش هفتم  -میان رشتگی ،ارتباط صنعت و دانشگاه 571 
و مؤسسات آموزش عالی بهعنوان واحدهاي مجري نظام آماوزش عاالی در زمیناه كاارآفرینی و تربیات
نیروي متخصص و ماهر موردنیاز بخشهاي مختلف جامعه سهم بسزایی دارند []22
كارآفرینی از محورهاي اصلی رشد و توسعه است و ازنظر برناماهریازي توساعه اقتصاادي و توساعه
پایدار داراي اهمیت است به این دلیل كه :موجب اشتغال میشود؛ موجب پر شدن خألها و شکافهااي
بازار كار میشود؛ یعنی با توجه به دگرگونی شرایط بازار كار و فراهم شدن فرصتهاي تازه ،تصمیمهااي
تازهاي گرفته میشود؛ باعث افزایش سود و سرمایهگذاران میشود؛ موجب دگرگاونی ارزشهاا و تحاول
ماهیت آنها مایشاود و ارزش تاازهاي باه وجاود مای آورد؛ موجاب گاذر از ركاود اقتصاادي ،جباران
عقبماندگیهاي اقتصادي و آسان شدن روند رشد و توسعه كشور میشود؛ عوامل و شرایط الزم را براي
تولید كاالها ،محصوالت و بازاریابی آنها فراهم میسازد؛
كارآفرینی به هنگام بحران و ناتوانی بخش خصوصی در ایجاد اشتغال میتواناد باعاث جلاوگیري از
پسرفت اقتصاد شود؛ باعث رفاه اجتماعی میشود.
با توجه به اهمیت نوآوري و كارآفرینی ،به تعبیر مرجع [ ]24دانشگاه كاارآفرین و باه تعبیار مرجاع
[ ]25دانشگاه نسل سوم یا دانشگاه سبك سه در دهههاي اخیر موردتوجه جدي قرارگرفته است .با روند
تحوالت ملی و بینالمللی و گذر از جامعه صنعتی به جامعه دانشای ،اتخااذ راهبردهااي اثاربخش باراي
استفاده از ارزشها و فرصتهاي جدید در دانشگاهها ضروري است .باید الگوهاي آماوزش و پاژوهش در
نظام دانشگاهی متحول شده و مهارتها و تواناییهاي جامعه دانشگاهی در راستاي نوآوري و كارآفرینی
ارتقاء یابد.
بیشك ایران بهعنوان یك كشور درحاالتوساعه باا مشاکالت زیاادي در ایان زمیناه روبارو اسات.
باوجودا ینکه عصر حاضر ،عصر جوامع ،اقتصادها و نهادهاي مبتنی بر دانش است و توسعه ملی و ارتقااي
جایگاه كشورها در رقابتهاي جهانی درگرو تولید و بهكارگیري دانش بهطور عام و مهارت بهطور خااص
است .متوسط هزینه تحقیق و توسعه در ایران طی سالهااي اخیار حادود  0/5درصاد تولیاد ناخاالص
داخلی بوده است .درحالی كه متوسط این نسبت در كشورهاي توسعهیافتاه ،باالغبار  2/5درصاد اسات.
همچنین عمده محصوالت صادراتی ایران منبع پایه نظیر نفت و فراوردههاي نفتی و مناابع كشااورزي و
فراوردههاي سنتی نظیر پسته و فرش بوده و نقش دانش و فناوري در آنها در حد ابتدایی است [.]20
از دیگر مؤلفهها ي اثرگذار در گسترش كارآفرینی ،ناشناخته بودن مقوله كارآفرینی است كه از موانع
گسترش فرهنگ كارآفرینی در كشور است .ارزش نداشتن سرمایه در كشور و منزلت اجتماعی ازجملاه
موانع موجود درراه گسترش فرهنگ كارآفرینی در كشور هستند.
از سوي دیگر باید در نظر داشت كه توساعه فنااوري اطالعاات در كشاور ،فرصاتهااي كاارآفرینی
جدیدي را ایجاد میكند .در دهههاي اخیر ،بخش خدمات یکی از بخشهاي اشتغالزا و بسیار پاولسااز
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در كشورها بوده است .بهعنوانمثال كشورهاي بزرگی همچون انگلستان كه عمده درآمدشاان از بخاش
خدمات است و بخش صنایع ،قسمت كمی از درآمد ملی انگلستان را تشکیل میدهد.
بخش خدمات شامل مواردي همچون بانك ،بیمه و تجارت الکترونیك است [ .]11بناابراین توساعه
دادن خدمات و برطرف نمودن موانع توسعه آن نیز یکی دیگر از موانع توسعه كارآفرینی اسات .از دیگار
چالشها ،چالشهایی در زمینه:
چالش در كیفیت مدرسان كاارآفرینی ،چاالش در پاذیرش كاارآفرینی در دانشاکدههاا نسابت باه
كسبوكار ،چالش در ایجاد یاك پیکاره عماومی در زمیناه داناشهااي مختلاف ،چاالش در اثربخشای
روشهاي آموزشی ،چالش در نیازهاي یادگیري كارآفرینانی كه در حال كسبوكار هساتند متناساب باا
دوره زندگی كسبوكاري كه هماكنون در آن به سر میبرند [.]7
چالش دیگر در چگونگی ارائاه دروس در دانشاگاه اسات .اماروزه اكثار دروس دانشاگاههاا باهویاژه
رشتههاي علوم انسانی بهطور نظري ارائه میشوند و تالش جدي باراي كااربردي كاردن آنهاا صاورت
نگرفته است .بهعبارتدیگر ،افراد كارآفرین در آن كمتر تربیت میشوند.
ازاینرو ،اكثر خروجیهاي دانشگاهها با نیازهاي بازار كار هماهنگی و همخوانی ندارند ،تخصاصهاا و
مهارتها همجهت و هم سو با نیازهاي بازار كار شکل نمیگیرند و به خاطر كمتر كاربردي باودن دروس
دانشگاهی ،بهویژه در رشتههاي فنی ،داناشآموختگاان آماادگی باراي كاار ندارناد .محادودیت اختیاار
دانشگاهها در زمینه ایجاد و تأسیس دورههاي بینرشتهاي ازجمله مشکالت قابلذكر اسات .البتاه طای
سالها ي اخیر اقداماتی در این زمینه صورت گرفته كه باید گسترش یابد .بازار كار هماهنگ با تحاوالت
علوم و فناوري جهان در حال تحول است .ازاینرو ،بازار كار نیازمند بعضی تخصصهاي جدید است كاه
لزوماً دانشآموختگان دانشگاهها آنها را در دوران تحصیل فرانمیگیرند [.]2
از طرف دیگر آنچه امروزه بهعنوان رشد علم و فناوري در سطح محافل و نظام علمای ایاران مطارح
میشود با آنچه در سطح جامعه و اثرگذاري و پیامدهاي علم و فناوري در اقتصاد و ثروت كشاور وجاود
دارد ،قدري متفاوت است .این تفاوت و شکاف بین علم و جامعه ،نماد مناسابی باراي مطالعاه و تحلیال
وضعیت علم و فناوري است .با توجه به این مسئله ،بر پایه مادل هنجااري نظاام علام و فنااوري نظیار
سبكهاي تولید دانش ،انقالبهاي بزرگ علمی ،نظام ملی نوآوري و الگوي پیچش ساهجانباه صانعت-
دولت-دانشگاه ظرفیتساازيهاا و فرصاتآفرینایهااي قاانون حمایات از شاركتهااي داناشبنیاان و
تجاريسازي اختراعات و نوآوريها ،بررسیشده است [.]28
مأموریت اصلی این سازمانها تسهیل روابط دانشگاه ،صنعت و دولات در چاارچوب الگاوي پایچش
سهجانبه دانشگاه -صنعت -دولت ،تعالی نظام ملی نوآوري و تحقق توسعه اقتصااد ملای اسات .اماروزه،
صنعت و پژوهش آنچنان درهمتنیده اند كه هارروزه شااهد تعاارض باین مناافع پژوهشاگران و مناافع
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تجاري نباشیم .بسیاري از پژوهشگران یا گروههااي پژوهشای زیار كنتارل شاركتهااي صانعتی قارار
می گیرند كه از طریق ثبت اختراع به دنبال سود هستند []1؛ اما در ایران در این زمینه نیاز باا ماوانعی
روبرو هستیم.
مرجع [ ]10در پژوهش خود تحت عناوان «بررسای رابطاه دانشاگاه باا صانعت و چاالشهااي آن:
پژوهش كیفی در بین دانشجویان دانشگاه تهران» نتیجه حاصل از تحلیل مصاحبههااي كیفای خاود را
اینگونه بیان میكند كه اثري از الگوي ایده آل رابطه صنعت – دانشگاه كه مبتنی بر تعامل و وابساتگی
متقابل و مبتنی بر الزامات جامعه فرا صنعتی در موردنیاز صنعت به دانشگاه ازنظر خالقیت تکنولاوژیکی
و كاركرد دانشگاه در تجاريسازي دانش است و بر تحول در ساختارها بهویاژه تحاول در مأموریات ساه
بخش دولت ،دانشگاه و صنعت و تحول در روابط آنها تأكید دارد ،در ایران دیده نمیشود.
مرجع [ ]18عالوه بر ایجاد بنگاههاي بزرگ ،شفافسازي فرایندهاي تصمیمگیري و تخصیص مناابع
را عنوان میدارند  .به باور پژوهشگران به دلیل فضاي رانتی حاكم بار كشاور بسایاري از تولیدكننادگان
براي دریافت تسهیالت با مشکل مواجهاند و افرادي خارج از ضابطه ،سرمایههاي كالن دریافت میكنناد
و بخش عمدهاي از سرمایهها در اختیار خواص قرار مایگیارد .معماوالً هام ایان سارمایههاا در بخاش
غیرحقیقی اقتصاد در بازارهاي سکه و ارز و مسکن صرف میشود .وقتی منابع به دست سارمایهگاذاران
در بخش صنعت و تولید نرسد ،كامالً بدیهی است چنین ساختار نهاادي مشاوق فعالیاتهااي غیرمولاد
بهجاي مولد است؛ درنتیجه ،سرمایهها به سمت فعالیتهاي سوداگرانه سوق پیداكرده و انگیازهاي باراي
فعالیت تولیدي باقی نمیماند چه برسد به گسترش ابعاد فعالیات .بناابراین حاذف رانات و رانات باازي
بهویژه از سیستم بانکی كشور و بهبود فعالیتهاي تولیدي و انگیزه باراي رشاد بنگااههاا و تقسایمكاار
عقالنی و تخصصی شدن امور كمك خواهد كرد .میبایست ساختارهاي انحصاري در اقتصاد ایران حذف
شود و فضاي رقابتی مؤثر در فعالیتهاي اقتصادي فراهم شاود ،باه شاکلی كاه از روناد رو باه افازایش
ارزشافزوده در ساختار اقتصادي كشور در بخش صنعت اطمینان حاصل شود.
 -3نقش شرکتهای دانشبنیان در رفع چالشها
بیتردید یکی از راهکارهاي برطرف نمودن چالشهاي كارآفرینی در كشوهاي درحالتوسعه ازجملاه
ایران گسترش شركتهاي دانشبنیان در این كشورهاست .بر اساس سبك  2و  3تولید داناش ،انقاالب
دوم علمی و الگوي پویاي نوآوري و الگوي پیچش سهجانبه صنعت-دانشگاه-دولت ،روابط نهاد دانشاگاه
و صنعت باید بسیار قوي باشد ،بهطوريكه حتی هر یك از نهادها بتوانند به قلمارو یکادیگر واردشاده و
همافزایی مقتضی داشته باشند [ .]3تقویت و تسهیل روابط دانشگاه و صنعت میتواند منجر باه تقویات
نظام ملی نوآوري و توسعه فناوري شود [ .]19در این میان تقویت و جایگاه مراكز رشد و پارکهاي علم
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و فناوري كه محل تجمع مهارتها ،ایدهها و افکار نوین باقابلیت تجاري شده و ناافع اسات مایتاوان در
این زمینه چشمانداز امیدبخشی را ارائه دهد .قانون حمایت از شركتهاي دانشبنیان موجبات تسریع و
تقویت تجاري شدن و مهارت و به بازار آمدن ایدهها و فناوريهاي نوین را فراهم میكند .تسریع به ثمار
رسیدن ایدهها و ورود آنها به بازار ،میزان اعتماد به مراكز رشد و پارکهاي علام و فنااوري را افازایش
داده و استقبال فناوران و نخبگان علم و فناوري را از آنها بیشتر خواهد كرد و نیاز به مهاارتآماوزي و
بهكارگیري مهارت درصحنه عمل را مضاعف میكند []21
البته این را نیز باید در نظر داشت كه به نقش افزایش تولیاد و توساعه فنااوري و مهاارت در نظاام
علمی توجه كنیم .در ایران به دلیل فقدان توجه جدي و نهادینه باه موضاوع فنااوري ،رساالت تولیاد و
توسعه فناوري و دانش تابهحال چندان در محور سیاستگذاريها و برنامهریزيهاي نظاام علمای نباوده
است [ .]20با توجه به تسهیالت و قانونهاي حمایتكننده از شاركتهااي داناشبنیاان امیاد مایرود
تحولی در میزان و ماهیت تولید و توسعه فناوري و مهارت در نظام علمی كشور متصور كرد .باراي ایان
منظور باید سهم بخش كسبوكار در پژوهش و فناوري افزایش داد .در كشورهاي توسعهیافته ،متوساط
نسبت هزینه هاي تحقیاق و توساعه بخاش دولتای از تولیاد ناخاالص داخلای حادود  69درصاد اسات
درحالیكه متوسط این نسبت براي بنگاهها و بخش كسبوكار حدود  1/81در صد است .بر ایان اسااس
باید توجه نمود كه بخش كسبوكار در تحقیق و توسعه و تولید و بهكارگیري فناوري افزایش یابد .البته
بزرگتر شدن افزایش بخش خصوصی نیز اثرات مثبتی را خواهد داشت .درواقع توسعه سرمایهگذاريهاا
در مسیر فناوريهاي نوین و برتر عامل اصلی جهشهاي صانعتی و اقتصاادي اسات؛ بناابراین حمایات
حاكمیت و دولت از سرمایهگذاريها در فناوريهاي نوین ،یك استراتژي و الزام مهم است كه باید به آن
توجه نمود [ .]27قانونهاي حمایت از توسعه شركتهاي دانشبنیاان و تساهیالت مقررشاده در آنهاا
میتواند زمینهاي براي این سرمایهگذاريهاا باشاد .از دیگار مزایااي شاركتهااي داناشبنیاان انتفااع
پژوهشگران و فناوران از نتایج پژوهشها است .برخورداري پژوهشگران از نتایج علام و فنااوري ،ضاامن
تداوم چرخه تولید و بهكارگیري علم و فناوري اسات [ ]28چنانچاه در ایان زمیناه حمایات الزم باراي
پژوهشگران در جهت حقوق مادي و معنوي ازجمله حق مالکیت وجود نداشاته باشاد اساتقبال از ایان
شركتها با مشکالت مواجه خواهد كرد .بهویژه در شرایط فعلی ایاران كاه بسایاري سارمایهگاذاري در
شركتهاي دانشبنیان را كاري ریسكپذیر میپندارناد .ایانگوناه رفتارهاا را مایتاوان در مادل شابه
اقتصادي علم مرجع [ ]26توجیه نمود .به اعتقاد او طبیعی است كه رفتار یاك دانشاگر بخرداناه اسات.
همچنین میتوان دو گونه مفهومسازي براي دادوستد علمی قائل شد .یکای رابطاه دادوساتد خادمات-
منابع میان دانشگران و نادانشگران است .و دیگري رابطه دادوستدي اطالعات-اعتبار میان دانشاگران در
یك اجتماع علمی .در این روابط دو اصل برقرار است .اصل اول منفعات شخصای اسات .در ایان رابطاه
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دانشگران در پی امیال و منافع شخصی خود هستند و عمل خود را چنان انتخاب میكنند كاه حاداكثر
سود شخصی را به دست آورند .و اصل دوم میگوید كه علم یك دادوستد اجتماعی میان انسانها است،
میان دانشگران و نادانشگران .دانشگران با انتقال اختیار یك كشف جدید به دیگران هم دانشگران و هام
دیگران پاداشی به دست می آورد كاه باراي او منفعات بیشاتري دارد مانناد ساود اقتصاادي یاا اعتباار
اجتماعی.
مفهوم اول اشاره دارد به جامع ه مدرن كه در آن معرفت علمی نوعی كاال یاا متااع اسات كاه ارزش
ذاتی دارد و دانشگران كسانی هستند كه این كاالي معرفتی را تولید میكند و خدمات دانش-پایه اي را
كه جامعه نیاز دارد را فراهم میكنند .باهایانترتیاب باازاري باراي معرفات علمای شاکلگرفتاه اسات
بهطوريكه دانشگران دانش و خدمات خود را مایفروشاند و نادانشاگران داناش و خادمات علمای را از
دانشگران میخرند .درواقع دانشگران هنگامی ظاهر میشوند كه گروههاي صنعتی و دولاتهاا تقاضااي
شدیدي براي دانش او دارند .به علت این تقاضاي زیاد براي دانش است كه انواع رابطههااي دادوساتدي
میان دانشگران از طریق استخدام در صنعت ،دانشگاه و دولت شکلگرفته و بازار علم و دانش در جامعاه
علمی ظهور كرده است .در مفهوم دوم ،یعنی رابطه دادوستد اطالعات هر دانشگر ،كشفیات علمی خاود
را به دانشگران دیگر كه اعضاي اجتماع هساتند عرضاه مایكناد و درازاي آن دانشاگران دیگار اعتباار
حرفهاي به او میدهند .دادوستد علمی ریشه در انگیزههاي روانشناختی دانشاگران و تمایال آنهاا باه
انواع پاداشها دارد.
از طرف دیگر ،چنانچه حمایتهاي الزم در این زمینه صورت گیرد میتوان باه مانادگاري نخبگاان،
فناوران و دانشگران در ایران امیدوار بود .بیشك یکی از دالیل اصالی مهااجرت نخبگاان و دانشاگران،
عاادم بهاارهباارداري مناسااب از توانمناادي نخبگااان و فقاادان شاارایط كااافی بااراي ظهااور اسااتعدادها و
توانمنديهاي دانشگران است .سیل بی رویه مهاجرت نخبگان جوان كشور به دلیل نداشتن انگیزه و پیدا
كردن كار در كشور ،ثمرهها و برداشتها را نصیب دیگران مینماید.
بهطوركلی می توان گفت شرط اساسی تحقق اثرات و پیامدهاي مثبت قانون حمایات از بنگااههااي
دانشبنیان و تجاريسازي اختراعات و نوآوريها پیادهسازي و اجراي صحیح آن درصاحنه عمال اسات.
اگرچه تاكنون اقداماتی در این زمینه صورت گرفته است اما به نظر میرساد كاه هناوز در ایان زمیناه
مشکالتی وجود دارد؛ بنابراین تالش و جدیت نظام علمی و فنی و دانشگاهها و در كنار آنها دولت براي
استقرار و حمایت از شركتهاي دانشبنیان در این زمینه مهم است .الازام باه حمایات از دانشاگران در
زمینه حقوق مادي و معنوي آنها و ارزیابی درست آنها بر اساس شایستگیهاي علمی در این زمینه ،و
الزام عملی تمامی دستگاههاي اجرایی براي عمل به تعهدات پیشبینیشده باراي تماامی متخصصاان و
دانشگران كشور ،بهطوركلی سوق دادن جامعه بهسوي یك جامعه دانشبنیان ،سیاستگذاريهاي ویاژه
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براي بخش پژوهش كشور و اختصاص مکانی ویژه براي سیاستگاذاريهااي پاژوهش ،داشاتن دساتور
كارهاي ویژه و منسجم و باهدف و برنامه براي مراكز رشد در دانشگاههاا و گساترش پاارکهااي علام و
فناوري جهت به ثمر رسیدن ایدهها ضروري به نظر میرسد.
 -4نتیجهگیری
نظام آموزش عاالی در تاأمین و تربیات نیاروي انساانی مااهر و متخصاص باهمنظاور مشااركت در
برنامههاي سازندگی هر كشور جایگاه منحصربهفردي دارد .امروزه كارآفرینی علمی یکی از اساسیتارین
رسالتهاي دانشگاههاي نسل سوم است .در مسیر ایجاد كارآفرینی دانشاگاههاا باا چاالشهاایی روبارو
هستند .با شکلگیري اقتصاد دانشمحور ،به نظر میرسد كه توسعه شركتهاي دانشبنیان بتواند زمینه
را براي آماده كردن دانشگاهها براي نقشآفرینی در كارآفرینی ایجاد نماید.
الگوي پویاي نوآوري مدل پیچش سهجانبه صنعت -دانشگاه -دولت ،از مبانی اصلی تولید و توساعه
فناوري ،نوآوري و اقتصاد دانشبنیان هستند .بر پایه این الگاو ،تجااريساازي دساتاوردهاي پژوهشای،
كارآفرینی علمی ،مهارتآماوزي ،توساعه رواباط دانشاگاه -صانعت ،دساتیابی باه مناابع و اعتباارات و
اولویتبخشی به كارآفرینی از جمله این الگو است.
بی تردید ،شرط اساسی تحقق اثرات و پیامدهاي مثبت قانون حمایات از بنگااههااي داناشبنیاان و
تجاريسازي اختراعات و نوآوريها پیادهسازي و اجراي صاحیح دساتورالعملهااي آن هماراه باا ایجااد
ساختار مناسب و متناسب با آنها در دانشگاه است.
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گزارش پنل تخصصی:
یکپارچگی علم و نقشه راه آینده
رئیس پنل :دكتر علیاكبر موسوي موحدي
اعضای پنل :دكتر غالمحسین ریاضی ،دكتر هدایت اهلل قورچیان ،دكتر مهران حبیبی رضایی
در عصر حاضر ،بشر همواره تالش كرده تا راههایی كوتاه و سریع را براي گسترش دامنه حیات خود
در زمین برگزیند .این راهها ،هرچند با فنآوريهاي بسیاري همراه بوده ،ولی لزوماً دانشی سودمند
پشتوانه این انتخابها نبوده است .بسیاري از این فنآوريها ،از یك یا چند جنبه علمی محدود،
موردبررسی قرارگرفته و بهسرعت در مسیر كسب ثروت و تجاريسازي واردشدهاند؛ اما با گذر زمان و
زایش ناهنجاريهایی كه از این فنآوريها حاصل میشود ،كره زمین و اهالی آن بیشتر تحت تنش قرار
میگیرند .بنابراین براي آرامش انسان و سایر موجودات دستاورد فناوري انسان ،میبایستی كه زیست
سازگار باشد و لذا بر انسان شایسته است كه در ابتدا ،محیط و طبیعت خود را بشناسد تا بتواند از
پدیدههاي آن الگوبرداري نماید و سپس فناوريهاي همگرا با طبیعت را كون و تکوین نماید.
براي شناخت اصیل طبیعت و محیط ،انسان نیاز به علم از منظرهاي گوناگون دارد چون براي صنع
پدیده ها و موجودات طبیعت و كون و تکوین از علوم فراگیر ،استفادهشده است .پدیدههاي طبیعی در
عالم از ماده و ملکوت ساختهشدهاند و انسان بایستی با استفاده از علوم بینرشتهاي و علوم معنوي و
حکمت بتواند تا حدودي آنها را بازشناسد .شناخت صحیح ،ریشه اصلی دستاوردهاي انسان از قبیل
ایجاد فناوريهاي زیست سازگار و ارائه سبك زندگی سالم براي بشریت است .سبك زندگی خوب ،از
بیماريها جلوگیري میكند و آرامش را كه زیرساخت جامعه متعالی است ،هموار میسازد .همگرایی
علوم درواقع رهیافت جدیدي براي حل سؤاالت پیچیده علمی و اجتماعی است.
در سالهاي اخیر این رهیافت ،با استفاده از علوم بینرشتهاي ارتقاءیافته است .در آینده نیز این
مسئله ،راه را براي ایجاد فرصتهاي جدید و انجام پروژههاي بزرگ علمی و حل مسائل اساسی موجود،
بازخواهد كرد .با توجه به دادههاي بهدستآمده در مورد روند تحقیقات در ایران و نگاه به این روند ،یك
سري راهکارها در جهت پیشرفت همهجانبه و پایدار ،ضروري به نظر میرسد كه به شرح زیر پیشنهاد
میشود:
 مركز راهبردي فناوريهاي همگرا در ایران با عنوان  ،NBICفعالیت خود را در جهت افزایشهمکاري و همگرایی علوم در زمینههاي مختلف در دانشگاه تهران آغاز كرده است .لذا نیاز است این
ساختار مهم ملی ،موردحمایت پژوهشگران و مؤسسات علمی داخل و خارج كشور قرار گیرد.
فناوريهاي همگرا به مجموعه چهار فناوري اطالعات ،علوم زیستی ،علوم شناختی و علوم نانو گفته
میشود كه در همافزایی و یکپارچگی باهم قادرند ،به بعضی از نیازهاي آدمی پاسخگویند كه تاكنون
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فناوريهاي دیگر قادر به پاسخگویی نبودهاند .این قابلیت بیبدیل فنآوريهاي همگرا ،نتیجه
ویژگیهاي ممتاز این فنآوريها و قابلیت همگرایی آنها است .درصورتیكه تركیب مناسبی از
گرایشهاي علمی مرتبط كنار یکدیگر قرار گیرد و درنتیجه آن شناخت و معرفتی جدید ،حاصل خواهد
شد كه میتواند منجر به فنآوري سودمند شود.
 دانشجویان بهعنوان اركان اصلی فعالیتهاي علمی ،آموزشی و پژوهشی الزم است با اساتیدبرجسته در دانش میانرشتهاي پیوند داشته باشند و با نگرشی چندبعدي و میانرشتهاي ،روند
تحقیقات خود را پیش برند.
 پیشنهاد میگردد در خوابگاهها ،هماتاقی دانشجویان ،از رشتههاي متفاوت باشند تا با مباحثاتیكه باهم دارند آگاهی و همکاريهاي بینرشتهاي گسترش یابد.
 امروزه نزدیك به بیش از نیمی از گسترش مرزهاي علم ،در حوزه علوم زیستی است .لذا اینعلوم نو ،میبایستی پیوند بیشتري با سایر رشتهها داشته و در عموم رشتهها نفوذ یابند همانطور كه در
كشورهاي پیشرفته علمی نفوذ یافتهاند.
 استفاده از فنآوريهاي جدید در دنیاي مجازي امکان ارتباط سریع و مؤثر افراد را در سراسرجهان ،فراهم كرده است .گسترش برگزاري همایشهاي علمی بهصورت مجازي ( )Webinarموجب
خواهد شد كه پژوهشگ ران جوان از آخرین دستاوردهاي علمی در سراسر جهان ،آگاه شوند .در این
راستا ،مركز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیك دانشگاه تهران بهزودي سخنرانیهاي ویژه بینرشتهاي
یعنی شبه سخنرانیهاي ( )TEDرا به زبان فارسی در محل این مركز ،بهصورت حضوري و مجازي در
بستر شبکه وبپخش خواهد كرد؛ بنابراین پیشنهاد میگردد این برنامه نیز ،موردحمایت قرار گیرد.
 راهاندازي امکان اطالعرسانی جلسات دفاع از پایاننامههاي تحصیالت تکمیلی در دانشگاه تهرانو سایر دانشگاهها بهصورت خبرخوان ،این اجازه را به دانشجویان خواهد داد تا زمینههاي موردعالقه
خود در رشته هاي مختلف را انتخاب كرده و در جلسات دفاع مربوط ،شركت كنند .این اتفاق میتواند
زمینهساز آغاز همکاريهاي بینرشتهاي باشد .اگر این پیشنهاد در دانشگاه تهران عملیاتی شود ،در
زمان كوتاه در دانشگاههاي دیگر الگوبرداري خواهد شد.
 بسیاري از مسائل بزرگی كه بشر با آن روبهرو است ،در حوزه سالمت و افزایش كیفیت زندگیاست .راهاندازي مراكز ) Translational Medicine (TMبهعنوان دانشی همگرا در زمینه زیست-پزشکی
كمك خواهد كرد تا یافتههاي سایر علوم در حیطه پزشکی كاربرد پیدا كند .همچنین پیشنهاد میگردد
مراكز  TMدر كشور تشکیل شود و بهصورت شبکهاي با سایر مؤسسات علمی ،پیوند داشته باشد .به
كمك این مراكز ،یافتههاي علوم دیگر بهخصوص علوم زیستی بهسرعت در خدمت سالمت و جامعه قرار
خواهد گرفت .در این راستا ،پیشنهاد میگردد مركز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیك دانشگاه تهران،
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نمونهاي الگو از مراكز TMدر كشور باشد و موردحمایت دانشگاه تهران ،وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوري ،وزارت بهداشت ،درمان و آموزش پزشکی قرار گیرد.
 یکی از جایگاههاي مهم پیشرفت علم ،حضور آزمایشگاهها براي انجام آزمایشها با استفاده ازابزار دقیق است .در شرایط كنونی نیاز است كه شبکه آزمایشگاههاي دانشگاه تهران و دانشگاه علوم
پزشکی تهران تشکیل شود ،مطمئناً این كار براي سایر دانشگاهها و مراكز علمی الگوسازي میشود.
البته میبایستی این شبکه ،بهصورت ملی و بینالمللی در آیندهاي نزدیك ،شکل گیرد .براي نمونه
میتوان طرح شبکه آزمایشگاههاي علمی كشورهاي اكو را مطرح نمود.
 در این راستا پیشنهاد میگردد آزمایشگاههاي تحقیقاتی همگرا در دانشگاه تهران ( Integrative) laboratoriesتشکیل گردد .مدل این آزمایشگاهها در كشورهاي پیشرفته علمی ایجادشده است.
 امروز نیاز است كه از دادههاي بسیار زیاد در علوم مختلف و بینرشتهاي ،سازمان و شبکهايتشکیل داد .لذا نیاز مبرم است كه كامپیوترها تحت یك برنامه باهم شبکه شوند و سوپركامپیوترهاي با
سرعتباال و پهناي باند قوي محاسبات بزرگ را انجام دهند .دانشمندان و پژوهشگران ایرانی میبایستی
در این زمان ،دسترسی بهسرعت باال براي دریافت اطالعات علمی داشته باشند تا با دادههاي خود تلفیق
كرده و با این روشها ،به كشفهاي بزرگ در طبیعت و هستی بپردازند.
 پیشنهاد میگردد شبکه الکترونیکی و دیجیتالی خدماترسانی كتابخانههاي دانشگاه تهران ودانشگاه علوم پزشکی تهران تشکیل گردد .در فاز دوم پیشنهاد میگردد شبکه الکترونیکی و دیجیتالی
كتابخانههاي اعضاء علمی دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران تشکیل گردد .در فاز سوم همین
پیشنهادها ،در سطح دانشگاهها و مراكز علمی كشور در سطح ملی انجام شود .در فاز چهارم این
پیشنهاد نیز توصیه میشود كه این فرایند ،در سطح منطقهاي و سپس قارهاي انجام شود .در فاز پنجم
این پیشنهاد در سطح فراملی و فرازمینی انجام شود.
 موضوع این میزگرد در همایش مذكور بهصورت یك سخنرانی (در بخش اول) ارائهشده وبهصورت یك مقاله كامل نگارش گشته و براي دبیر محترم همایش نیز ارسالشده است .قرار بر اینست
كه این مقاله به نشریه نشاء علم براي بررسی و چاپ نیز ارسال شود .نشریه نشاء علم نشریه
عمومیسازي علم است كه مطالب نو علمی را به زبان ساده و به زبان فارسی منتشر مینماید .براي
اطالع بیشتر به وبگاه نشریه رجوع شودwww.sciencecultivation.ir .
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اطالعات پنل تخصصی تربیتبدنی و علوم ورزشی
نام پنل :دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی
نام مسئول پنل :جناب آقای دکتر محمود گودرزی
عنوان پنل :ظرفیتهای نهان و آشکار رشته میانرشتهای علوم ورزشی

اعضاء
پنل

دكتر محمود گودرزي (عضو هیئتعلمی گروه مدیریت و برنامهریزي ورزشی/دانشگاه تهران)
دكتر سیدنصراله سجادي (عضو هیئتعلمی گروه مدیریت و برنامهریزي ورزشی/دانشگاه تهران) -مسئول شاخه تربیتبدنی
وزارت علوم
دكتر بهرام یوسفی (عضو هیئتعلمی دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی/دانشگاه رازي كرمانشاه)
دكتر فرهاد رحمانینیا (معاون پژوهشی و فنآوري دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی/دانشگاه گیالن)
دكتر فرشید طهماسبی (رئیس دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی/دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی)
دكتر معصومه شجاعی (عضو هیئتعلمی گروه رفتار حركتی دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی/دانشگاه الزهرا)
دكتر خسرو ابراهیم (عضو هیئتعلمی گروه علوم زیستی ورزش دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی/دانشگاه شهید بهشتی)
دكتر مهدي نمازيزاده (استاد بازنشسته دانشگاههاي تهران و شهید بهشتی)
دكتر حیدر صادقی (عضو هیئتعلمی گروه آموزشی بیومکانیك و آسیبشناسی ورزشی/دانشگاه خوارزمی)
دكتر مهرداد عنبریان (عضو هیئتعلمی دانشکده علوم ورزشی/دانشگاه بوعلی همدان)
دكتر محمدحسین علیزاده (عضو هیئتعلمی گروه آسیبشناسی ،حركات اصالحی و بیومکانیك ورزشی/دانشگاه تهران)
دكتر حسن غرایاقزندي (عضو هیئتعلمی گروه مدیریت و برنامهریزي ورزشی/دانشگاه تهران)
دكتر هاشم كوزهچیان (عضو هیئتعلمی دانشکده تربیتبدنی و علوم ورزشی/دانشگاه تربیتمدرس)
دكتر رحمان سوري (عضو هیئتعلمی گروه فیزیولوژي ورزشی/دانشگاه تهران)

شروع پنل :ساعت 15
مکان پنل :سالن اصلی
 ارائه مقاله جناب آقاي دكتر رضا رجبی با عنوان "جایگاه رشته تربیتبدنی و علوم ورزشی از منظر بینرشتهاي :جایگاه فعلی،
ملزومات و موانع"
 سخنرانی اعضا پنل
 پرسش و پاسخ
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گزارش پنل تخصصی:
ظرفیتهای نهان و آشکار رشته میانرشتهای علوم ورزشی
رئیس پنل :دكتر محمود گودرزي
اعضای پنل :دكتر سیدنصراله سجادي ،دكتر بهرام یوسفی ،دكتر فرهاد رحمانینیا ،دكتر
فرشید طهماسبی ،دكتر معصومه شجاعی ،دكتر خسرو ابراهیم ،دكتر مهدي نمازيزاده ،دكتر
حیدر صادقی ،دكتر مهرداد عنبریان ،دكتر محمدحسین علیزاده ،دكتر حسن غرایاقزندي ،دكتر
هاشم كوزهچیان ،دكتر رحمان سوري
پنل تخصصی تربیتبدنی و علوم ورزشی در آبان ماه  97از ساعت  8الی  19:30در دانشکده
مدیریت سالن الغدیر ذیل كنفرانس ،برگزار شد .به بیان دکتر گودرزی ،پیشرفتهاي دهه اخیر
بخصوص ضرورت پرداختن به مقوله میانرشتهاي را ،خیلی بیشتر كرد و همین موجب شده تا
شاخههاي علوم بهشدت مجزا شوند .شاخههاي فرعی متعددي حتی در رشتههاي جزئی اضافه گشته و
گذشته این موضوع به قبل از سال  1920به بعد بازمیگردد .نقطه عطف آن نیز به سال  1985مربوط
است .نکته حائز اهمیت آنست كه روشهاي سنتی و روشهاي دیرین و پرداختن به شیوههاي گذشته،
دیگر پاسخگوي نیازهاي جامعه نخواهد بود .در حوزه ورزش نیز اینك پاسخگوي نیازهاي فعلی چه در
حوزه تعلیم و تربیت و چه در حوزه قهرمانی و حرفهاي نیستیم .بحث ما با جامعه فعلی متفاوت است.
درواقع این دو مفهوم ،باید در كنار هم قرار گیرند .در خصوص مقوله بینرشتهاي ،رشتههاي كالسیك،
هركدام ساختار خاصی دارند مانند ریاضی كه در این مفهوم جاي نمیگیرد درحالیكه در بعضی
رشتهها مثل تربیتبدنی از گذشته دور بهعنوان یك مقوله بینرشتهاي مطرح بوده است و از اكثر علوم
استفاده میشود مانند بیومکانیك ،طب ،رشد و یادگیري ،روانشناسی و مدیریت و غیره تا تلفیق دانش،
روش و تجارب دو یا چند حوزه علمی و تخصصی براي شناخت و حل یك مسئله پیچیده یا مشکل
چندوجهی یك مفهوم میانرشتهاي انجام گیرد .فعالیتهاي میانرشتهاي بهعنوان انتقال روشها،
بینشها ،ابزار و فنون از یك یا چند رشته مطرح میشوند كه یك فرزند جدید ایجاد میكنند با ماهیت
مستقل .اجزا متفاوت هستند اما كل ،یك مفهوم كالنتري دارد كه با مفهوم اخیر متفاوت میشود.
رشته ما میانرشتهاي است از ابتدا و براي اینکه بتوانیم به معضالت فعلی مخاطبان در چهار حوزه
حرفهاي ،قهرمانی ،همگانی و تعلیم و تربیتی عنایت داشته باشیم باید این مفهوم را كامالً درک كنیم.
در ادامه دکتر رجبی افزودند با توجه بهعنوان رشته تربیتبدنی و علوم ورزشی ،مشخص است كه
این رشته ،میانرشتهاي است؛ اما اگر هست جایگاه فعلی آن در ایران و دنیا كجاست و ملزومات آن
چیست؟ موانع و مشکالت آن چیست؟ مشکالتی وجود دارد كه اجازه نمیدهد ما یك میانرشتهاي
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خالص داشته باشیم .میانرشتهاي تلفیق دانش ،روش ،ابزار و تجارب دو یا چند حوزه تخصصی براي
حل مسائل پیچیده یا چندوجهی است كه براي جامعه جهانی اتفاق میافتد .ایجاد رشته میانرشتهاي
خودبهخود ،معنا ندارد بلکه وقتی معنی میدهد كه ما به حل مسائل پیچیده و چندبعدي فکر كنیم .از
طرف دیگر میانرشتهاي ها بیشتر مسئله محور هستند :یك مشکل وجود دارد ،یك پدیده وجود دارد
كه جامعه از حل آن قاصر است؛ متخصصان میانرشتهاي دستبهدست هم میدهند و این مشکل را
میخواهند حل كنند.
مسئله ضرورت میانرشتهايها مطرح است .توجه به میانرشتهاي ها در آموزش عالی ایران و جهان
به دالیل مختلف به یك ضرورت تبدیلشده است .تحوالت مختلف دههاي اخیر ،پیچیدگی مسائل و
مشکالت و نیازهاي جوامع امروزي و انتظار از دانشگاههاي نسل سوم كه در آنها میانرشتهاي نقش
مهمی را بازي میكنند .مأموریتهاي جدید دانشگاههاي امروزي ،پرداختن به مسائل پیش رو و
پردازش پرسشهاي زمانه و فعالیتهاي تكرشتهاي است .دانشگاهها قادر به حل مسائل پیچیده جامعه
امروزي نیستند و براساس ویژگیهاي دانشگاههاي نسل سوم انتظار است كه دانشگاهها از رسالت سنتی
خود خارجشده و به فعالیتهاي فن آورانه دانشبنیان و كارآفرین بپردازند.

وضعیت بینرشتهای در جهان و ایران چگونه است؟
واژه بینرشتهاي براي نخستین بار در دهه  1920در آمریکا مطرح شد و دهههاي  1960و 1970
نقطه عطف آن بود و پیشرفت داشت و با یك سیر نزولی در دهه  1980مواجه شد .در دهههاي اخیر
بهصورت جدي شروع و در حال انجام است ولی تکوین آن هنوز متناسب با انتظاري كه وجود داشته
انجام نگرفته است .در ایران در سال  ،1385كمیتهاي به نام كمیته میانرشتهاي در وزارت علوم و
تحقیقات و فنآوري در پژوهشگاه مطالعات فرهنگی و اجتماعی شکل گرفت .در آنجا  100بینرشتهاي
معرفی شد كه بعداً به  299رسید و در  15حوزه كه تربیتبدنی را هم شامل میشد.
قدمت رشته تربیتبدنی در ایران به نیمقرن پیش برمیگردد .براي اینکه تربیتبدنی در ابعاد
مختلف بتواند خدمات بدهد باید از علوم مختلف استفاده كند .در میانرشتهاي گروهی از متخصصان
مختلف دورهم جمع میشوند و با آگاهی از علوم همدیگر و از رشتههاي همدیگر و در خصوص یك
مشکل آموزشی یا پژوهشی باهم فعالیت میكنند .در مقابل رویکرد چندرشتهاي است كه افراد با
همدیگر همکاري میكنند هرچند كه درباره مسائل بنیادي اولیه و شناختهاي اولیه نسبت به هم
آشنایی ندارند .درواقع پیرامون یك مشکل پیشآمده ،چند متخصص باهم كار میكنند و نتایج را باهم
به اشتراک میگذارند

بخش هشتم  -چکیده پنلهاي ششگانه در 589  ...
نکته حائز اهمیت آنست كه :متخصصین حوزه علوم ورزشی باید درک متقابلی از پروسههاي موجود
در بین شاخهها و گرایشهاي مختلف علوم ورزشی داشته باشند تا ضمن درک اصول بنیادي ،بتوانند
حیطه توصیههاي عملی و كاربردي را براي رفع مشکل ورزشکاران ارائه نمایند .این موارد باید در
سرفصلهاي دورههاي مشترک جايداده شود.
موانع و محدودیتهایی که در ایران برای بینرشتهای موجود است:
ورزشی.
 نقص از منظر هیئتعلمی. عدم اعتماد و اعتقاد به تخصص یکدیگر. مشکل ازنظر بازار كار. عدم تناسب تعداد پذیرش و فارغالتحصیالن تربیتبدنی با نیازهاي كشور. مشکل ازنظر مراكز دانشگاهی. -موانع و مشکالت صنفی بین ورزشها.

عدم ثبات برنامهریزي.
عدم تعادل برنامههاي درسی با میانرشتهاي.
عدم توجه به مقطع كارشناسی.
عدم فراهم نمودن شرایط ساختاري علمی و ذهنی براي بینرشتهاي در تربیتبدنی و علوم

دکتر نمازی زاده نیز به تاریخچه كاملی از شکلگیري رشته تربیتبدنی در ایران اشاره كردند؛ و
افزودند كه بینرشتهاي تربیتبدنی از كالج اسپرینگ فیلد آمریکا شروعشده است .تحوالتی در دنیا در
این رشته به وقوع پیوست كه  sport sciencesهم واردشده است .جوهره و اساس تربیتبدنی
 kinesiologyاست .در ادامه ایشان بیان داشتند كه:
ما دچار یك معضل هستیم .ازیكطرف پیشرو و پیشقراول بینرشتهاي هستیم .ماهیت رشته ما از
اول اینچنین بوده كه بتوانیم با استفاده از دستاوردهاي علوم دیگر و مرتبط با  ،physical activityاین
رشته را سرپا كنیم .اگر قرار باشد تربیتبدنی بینرشتهاي باشد باید یك تعریف جامع داشته باشیم.
دکتر صادقی اشاره داشتند كه :ما گرایشهاي درون رشتهاي داریم و همینطور بینرشتهاي.
بینرشتهاي یعنی رشته ما اگر علوم حركتی باشد درون رشته ارتباطاتی داریم؛ اما بینرشتهاي یعنی
بین تربیتبدنی با مثالً مکانیك .در دنیا به خاطر همین بحثی كه در بینرشتهاي ها دارند و چون
مشکل داشتهاند ،رشتههاي جدیدي را درست كردند.
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اطالعات پنل تخصصی هنرهای زیبا
نام پنل :پردیس هنرهای زیبا
نام مسئول پنل :جناب آقای دکتر شاهین حیدری  -جناب آقای دکتر حمیدرضا پارسی
عنوان پنل :زیباییشناسی و طراحی با تکیهبر پژوهشهای میانرشتهای در علم و هنر

اعضاء پنل

دكتر آذین موحد (عضو هیئتعلمی دانشکده هنرهاي نمایشی و موسیقی/دانشگاه تهران)
دكتر حمیدرضا پارسی (عضو هیئتعلمی دانشکده شهرسازي/دانشگاه تهران)
دكتر یعقوب آژند (عضو هیئتعلمی دانشکده هنرهاي تجسمی/دانشگاه تهران)
دكتر حسن بلخاريقهی (عضو هیئتعلمی دانشکده هنرهاي تجسمی/دانشگاه تهران)
دكتر علی فرجی (عضو هیئتعلمی گروه طراحی صنعتی/دانشگاه تهران)
دكتر محمدمهدي سلطانیسروستانی (عضو هیئتعلمی دانشکده هنرهاي نمایشی و موسیقی/دانشگاه تهران)
دكتر مصطفی گودرزي (عضو هیئتعلمی دانشکده هنرهاي تجسمی/دانشگاه تهران)

 شروع پنل :ساعت 15 مکان پنل :سالن جانبی شماره 1 برنامه پنل: معرفی اعضاء پنل توسط مسئول پنل
 سخنرانی جناب آقاي دكتر شاهین حیدري (عضو هیئتعلمی و رئیس پردیس هنرهاي زیبا)
 ارائه مقاله سركار خانم دكتر مقدم (عضو هیئتعلمی پردیس هنرهاي زیبا دانشگاه تهران) با عنوان "طراحی صنعتی و امکانسنجی
توسعه میانرشتهاي"
 سخنرانی اعضا پنل
 پرسش و پاسخ

بخش هشتم  -چکیده پنلهاي ششگانه در 591  ...
گزارش پنل تخصصی:
زیباییشناسی و طراحی با تکیهبر پژوهشهای میانرشتهای در علم و هنر
رئیس پنل :دكتر شاهین حیدري – دكتر حمیدرضا پارسی
اعضای پنل :دكتر آذین موحد ،دكتر یعقوب آژند ،دكتر حسن بلخاريقهی ،دكتر علی فرجی ،دكتر
محمدمهدي سلطانیسروستانی ،دكتر مصطفی گودرزي
پنل زیباییشناسی در ساعت  15تا  17در یکی از سالنهاي جانبی همایش برگزار شد .موضوع
سخنرانی سركار خانم دكتر مقدم" ،طراحی صنعتی و امکانسنجی توسعه میانرشتهاي" بود .ایشان،
ضمن سخنران ی ،با تعریف و بسط مفهومی طراحی و طراحی صنعتی و با تأكید بر محوریت بحث
طراحی ،بر ظرفیتهاي گسترده میانرشتهاي در رشته طراحی صنعتی تأكید كردند و با ارائه نمونهاي
از رابطه میان طراحی صنعتی و كاربرد آن در تولید صنعتی صنایع پزشکی ،سخنان خود را ادامه دادند.
همچنین به ارائه مثالهایی در حوزه میانرشتهاي طراحی صنعتی و روباتهاي مورداستفاده از پزشکی
پرداختند .در ضمن بر موارد آسیبشناختی نیز تأكید كردند.
دومین سخنرانی توسط سركار خانم دكتر منصوري متخصص در معماري و حوزه میانرشتهاي
انجام شد و ایشان به موضوع "نوروس یکولوژي و اثر معماري بر بهبود كیفیت زندگی روانی افرادي كه
دچار برخی رواننژنديها و ناراحتیهاي عصبی" هستند ،تأكید داشتند.
در پی انجام سخنرانیها ،از سوي حضار سؤاالتی چند صورت گرفت كه بر رابطه میان طراحی
بهطور عام و جایگاه آن در میان هنرها و علوم تأكید داشت .در ضمن سؤالی مبنی بر رابطه میان
طراحی شهري و شهرسازي و آثار جامعهشناختی آن مطرح شد كه در پاسخ اعضاء پنل ،به آن توجه
داشته و تالش كردند تا ابعاد سؤال بیشتر باز شود و مبحثی مطرح گردد كه در چارچوب حوزه
میانرشتهاي تحلیل شود .پنل در ساعت مقرر  17خاتمه یافت.
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اطالعات پنل تخصصی علوم اجتماعی
نام پنل :پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی /وزارت علوم ،تحقیقات و فناوری
نام مسئول پنل :دکتر حسین ابراهیمآبادی -دکتر مرتضی بحرانی
عنوان پنل :رویکردهای میانرشتهای در مطالعات اجتماعی و فرهنگی آموزش عالی

اعضاء پنل

دكتر مرتضی بحرانی (عضو هیئتعلمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی/وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري)
دكتر عباس وریجكاظمی (عضو هیئتعلمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی/وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري)
دكتر رضا صمیم (عضو هیئتعلمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی/وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري)
دكتر رضا مهدي (عضو هیئتعلمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی/وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري)
دكتر رضا ماحوزي (عضو هیئتعلمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی/وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري)
دكتر محمد حسینی مقدم (عضو هیئتعلمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی/وزارت علوم ،تحقیقات و
فناوري)

 شروع پنل :ساعت 17 مکان پنل :سالن جانبی شماره 1 برنامه پنل: سخنرانی و ارائه مقاله جناب آقاي دكتر حسین ابراهیمآبادي با عنوان " تجربه میانرشتهاي در مطالعات اجتماعی و فرهنگی علم و
آموزش عالی ایران و گمانهزنی درباره آینده نزدیك"
 ارائه مقاله آقاي دكتر مرتضی بحرانی (مدیر گروه مطالعات آیندهپژوهشی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی) با عنوان "
پدیدارشناسی مسئولیت بهمثابه امر میان (غایت نظر ورزي و كنشگري میانرشتهاي) در جهت نقد میانرشتهاي اقدامات پژوهشکده
مطالعات فرهنگی و اجتماعی در طرح و پیشبرد گفتمان میانرشتهاي"
 ارائه مقاله آقاي دكتر رضا ماحوزي (عضو هیئتعلمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی) با عنوان " بینش میانرشتهاي در
مطالعات آموزش عالی"
 ارائه مقاله آقاي دكتر رضا مهدي (عضو هیئتعلم ی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی/وزارت علوم ،تحقیقات و فناوري) با
عنوان " میان رشتگی الزمه كارآفرینی"
 ارائه مقاله جناب آقاي دكتر داود حاتمی عضو گروه مطالعات تطبیقی و نوآوري در آموزش عالی موسسه پژوهش و برنامهریزي
آموزش عالی با عنوان "بررسی وضعیت دورههاي میانرشتهاي در نظام آموزش عالی دولتی ایران (غیرپزشکی) "
 ارائه مقاله آقاي دكتر محمد حسینی مقدم (عضو هیئتعلمی گروه مطالعات آیندهنگر ،پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی) با
عنوان " همگرایی فناوريها و آینده تحوالت دانشگاهی در ایران"
 ارائه مقاله آقاي علی كمندي با عنوان "تحلیل راهبردي مطالعات بینرشتهاي و لزوم تحول در سیستم آموزش عالی"
 سخنرانی اعضا پنل
 پرسش و پاسخ

بخش هشتم  -چکیده پنلهاي ششگانه در 593  ...

گزارش پنل تخصصی:
رویکردهای میانرشتهای در مطالعات اجتماعی و فرهنگی آموزش عالی
رئیس پنل :دكتر ابراهیم آبادي
اعضای پنل :دكتر مرتضی بحرانی ،دكتر عباس وریجكاظمی ،دكتر رضا صمیم ،دكتر رضا مهدي ،دكتر
رضا ماحوزي ،دكتر محمد حسینی مقدم
این پنل از ساعت  17تا  19در یکی از سالنهاي فرعی كنفرانس برگزارشده و قرار بود كه طبق
برنامهاي كه از سوي پژوهشکده فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم قبالً اعالمشده بود  6مقاله در آن ارائه
شود؛ اما متأسفانه فقط رئیس پنل جناب دكتر ابراهیمآبادي ،جناب دكتر بحرانی و جناب دكتر حاتمی،
به ایراد سخنرانی پرداختند و بقیه سخنرانها حضور نداشتند .همچنین ارائه مقاله و سخنرانی انجامشده
در ابتدا اعضاي پنل توسط رئیس پنل معرفی شدند .در مشروح این پنل به نکات مهمی چون موارد
ذیل اشاره شد:


دکتر ابراهیمآبادی:

 نبایستی درگیر مفاهیم در میانرشتهاي شد و بایستی از آنها عبور كنیم. بایستی از ظرفیتهاي قانونی كه در برنامه توسعه چهارم دیده شد استفاده كرد و آنها رابالفعل كنیم.


دکتر بحرانی:

 غایت و افق مشخص در مورد میانرشتهاي وجود ندارد و همین باعث شده كه آینده آننامشخص باشد .حالآنکه در هر دوره بشر یك غایتی در نظر گرفتهشده است.
 دانش امن از قرن  18گسترش یافت و البته تجلیهاي خشونت باري مانند جنگهاي جهانیاول و دوم داشت.
 دانش رشتهاي كه پهناي مدرنیته است ادعا داشت گونهاي از امنیت اجتماعی را ایجاد میكنندحالآنکه در عمل شاهد بروز جنگها هستیم.
 همه تصمیمات بایستی بهصورت میانرشتهاي اخذ شود. میانرشتهاي در گام نخست بایستی در مسائلی باشد كه بهتنهایی یكرشته نمیتواند آنها راحل كند.
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دکتر حاتمی:

 الزم است تا مرز میان واژگان را بشناسیم. و اشتباه در مفاهیم به گزارشهاي ما لطمه زده است. عدم استقالل دانشگاه نکته مهمی است كه چالش ایجاد كرده است. اساساً درک ما از میانرشتهاي مشخص نیست. سیاستگذاري در حوزه میانرشتهاي بایستی در تعامل باال و پائین انجام شود.همچنین درمجموع میتوان گفت كه در این پنل به نکات ذیل توجه شد:
 توجه به دستاوردها و احیاناً شکستها ناشی از مطالعات میانرشتهاي در حدود یك و نیم دههاخیر.
 توجه بیشتر به نمونههاي موفق از میانرشتهاي ها و پرداختن به مباحث ناب و نظري انتزاعیدر خصوص میانرشتهاي.
 توجه به استقالل ،اختیار و آزادي دانشگاهها به جهت فراهم آوري زمینه توسعه میانرشتهايها. توجه به تقابل میان دانشگاه صنعت و جامعه در جهت شکلگیري و رشد میان رشتگی بهجاينگاه و نگرش از باال و یا نزدیك نمودن بیشتر دیدگاهها.
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اطالعات پنل تخصصی کارآفرینی
نام پنل :دانشکده کارآفرینی
نام مسئول پنل :سرکار خانم دکتر زهرا آراستی
عنوان پنل :نقش مطالعات میانرشتهای در توسعه کارآفرینی

اعضاء پنل

دكتر كمال سخدري (عضو هیئتعلمی گروه كارآفرینی سازمانی دانشکده كارآفرینی/دانشگاه تهران)
دكتر علی داوري (عضو هیئتعلمی گروه كسبوكار دانشکده كارآفرینی/دانشگاه تهران)
دكتر محمد عزیزي (عضو هیئتعلمی گروه توسعه كارآفرینی دانشکده كارآفرینی/دانشگاه تهران)
دكتر محمدرضا زالی (عضو هیئتعلمی گروه كارآفرینی سازمانی دانشکده كارآفرینی/دانشگاه تهران)
دكتر سید رضا حجازي (عضو هیئتعلمی گروه كارآفرینی فناورانه و معاون آموزشی دانشکده كارآفرینی/دانشگاه تهران)
دكتر ناصر معصومی (عضو هیئتعلمی وابسته گروه كارآفرینی فناورانه دانشکده كارآفرینی/دانشگاه تهران)

شروع پنل :ساعت 17
 مکان پنل :سالن اصلی برنامه پنل: معرفی اعضاء توسط مسئول پنل
 سخنرانی و ارائه مقاله جناب آقاي دكتر محمدرضا زالی (عضو هیئتعلمی گروه كارآفرینی سازمانی دانشکده كارآفرینی/دانشگاه تهران) با عنوان
"نقش رشتههاي بینرشتهاي در توسعه كارآفرینی"
 سخنرانی آقاي دكتر محمد عزیزي (عضو هیئتعلمی گروه توسعه كارآفرینی دانشکده كارآفرینی/دانشگاه تهران)
 ارائه مقاله آقاي احسان چیتساز با عنوان "ظرفیتسازي دانشگاهها در توسعه كارآفرینی با تأكید بر تحلیل شکاف رویکرد خوداشتغالی حرفهاي
در رشتههاي تحصیلی"
 ارائه مقاله آقاي علی حسین رضاییان قیه باشی با عنوان "سناریوهاي توسعه كارآفرینی در بستر توسعه میانرشتهاي در ایران"
 ارائه مقاله محمدرضا كرامتی با عنوان "بررسی تجارب بینالمللی توسعه دانشگاه كارآفرین"
 ارائه مقاله آقاي محمد شیخزاده با عنوان "آموزش عالی با رویکرد میانرشتهاي و جهتگیري كارآفرینی :تجربهاي از دانشکده كسبوكار دانشگاه
كالركسون"
 ارائه مقاله آقاي منصور شادكام با عنوان "تبیین سناریوي گسترش كارآفرینی با استفاده از تکنیكهاي مدل  FCMدر معلولین نابینا"
 سخنرانی اعضا پنل
 پرسش و پاسخ
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گزارش پنل تخصصی:
نقش مطالعات میانرشتهای در توسعه کارآفرینی
رئیس پنل :دكتر آراستی
اعضای پنل :دكتر زالی ،دكتر حجازي ،دكتر داوري ،دكتر عزیزي
پنل تخصصی " نقش مطالعات میانرشتهای در توسعه کارآفرینی" از ساعت  17تا  19تاریخ
 28آبان  97در سالن اصلی كنفرانس برگزار شد .در این پنل پس از معرفی اعضاي پنل ،سخنرانیها با
معرفی ارائهدهنده و عنوان مقالهها آغاز شدند .تعداد  8مقاله ،با یكروند منطقی ارائه گشت و حاضرین
در سالن بهصورت تدریجی ،درروند مطالب قرار گرفتند؛ بنابراین ارائه نقطه نظرات اعضاي پنل بعد از هر
سخنرانی ،به فهم بیشتر مطالب توسط حضار ،كمك نمود .در پایان نیز جمعبندي ،پرسش و پاسخ با
حضور رئیس كنفرانس و دبیر علمی و اجرایی كنفرانس برگزار شد .جمعبندي از نکات و موارد
طرحشده ،در سخنرانیها به پیوست ارائه میگردد:
 ضرورت اتخاذ رویکرد بینرشتهاي در توسعه رشتههاي میانرشتهاي با توجه به پیشرفت سریععلم و فناوري و نیاز به حل مسائل پیچیده.
 لزوم درگیري دانشگاههاي نسل سوم یا دانشگاههاي كارآفرین در فعالیتهاي نوآورانه ،فناورانه وكارآفرینی علمی مبتنی بر ایجاد مزیت رقابتی.
 لزوم ایجاد و تقویت نگرش و رفتار كارآفرینانه با تمركز بر رشتههاي بینرشتهاي و باهدفتوسعه مسائل و نوآوري فناورانه (از قبیل دورههاي كهاد كارآفرینی).
 معرفی الگوهاي موفق توسعه بینرشتهاي در دانشگاههاي مطرح دنیا. معرفی سناریوهاي توسعه كارآفرینی در بستر علوم میانرشتهاي در ایران. شناسایی وضعیت موجود با تحلیل شکاف رویکرد خوداشتغالی در رشتههاي تحصیلی دانشگاه. ارائه مدل مفهومی كارآفرینی دانشگاهی بهعنوان زیرساخت اصلی توسعه كارآفرینیمیانرشتهاي.
 معرفی تجارب بینالمللی توسعه دانشگاه كارآفرین. طراحی برنامه درسی میانرشتهاي كارآفرینی در آموزش عالی.همچنین بهعنوان پیشنهادهایی براي ادامه راه این كنفرانس ،در این پنل تخصصی ،موارد زیر توصیه
شدند:
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 كمك به ارتباط رشتهها و دانشکدههاي مختلف با ایجاد رشتههاي بینرشتهاي (و باهدف توسعهكارآفرینی) در دانشگاه (.)Interdisciplinary
 كمك به ایجاد تیمهاي كارآفرینی از دانشجویان و پژوهشگران رشتههاي مختلف (مثال :كالستوسعه محصول در پردیس فنی دانشگاه تهران).
 كمك به ظرفیتسازي رشتههاي مختلف علوم پایه و مهندسی و غیره در خوداشتغالی ،ایجادكسبوكار با تشویق دانشجویان به شركت در دورههاي ماینور كارآفرینی (مثال :دورههاي كهاد
كارآفرینی).
 تعریف پایاننامههاي مشترک میانرشتهاي كه بخش فنی و تخصصی توسط دانشجوي رشتهمرتبط و بخش كسبوكاري و كارآفرینی آن توسط دانشجوي رشته كارآفرینی انجام شود.
 كمك به ایجاد مراكز شتاب دهی در كنار هر رشته تخصصی بهمنظور كمك به كارآفرینیمیانرشتهاي.
 بازنگري رشتههاي میانرشتهاي موجود در دانشگاه و طراحی رشتههاي جدید.همچنین در این راستا و با توجه به امکانات و شرایط دانشگاه تهران ،اعضاي پنل تخصصی "نقش

مطالعات میانرشتهای در توسعه کارآفرینی" در جلسات همفکري بعد از كنفرانس لیستی از
رشتههاي میانرشتهاي را به شرح زیر پیشنهاد میكنند:
جدول شماره  1میانرشتهايهاي پیشنهادي در پنل نقش مطالعات میانرشتهاي در توسعه كارآفرینی
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9

رشته بینرشتهای پیشنهادی
كارآفرینی در بیوفناوري
Biopreneurship

كارآفرینی ورزشی
Sport entrepreneurship

كارآفرینی در نانوفناوري
Nanopreneurship

كارآفرینی در انرژي
Energypreneurship

كارآفرینی در علوم زیستی
Entrepreneurship in life science

كارآفرینی در هنر
Artprenurship
كارآفرینی در  ITو IOT
Entrepreneurship in IT and IOT

كارآفرینی در علوم شناختی
Entrepreneurship in cognitive science

كارآفرینی در كشاورزي
Agriprenurship

دانشکده همکار

دانشکده مجری

گروه بیوفناوري

دانشکده كارآفرینی

دانشکده تربیتبدنی

دانشکده كارآفرینی

دانشکده مواد و متالوژي

دانشکده كارآفرینی

گروه انرژي

دانشکده كارآفرینی

گروه زیست

دانشکده كارآفرینی

دانشکده هنر

دانشکده كارآفرینی

دانشکده برق و كامپیوتر

دانشکده كارآفرینی

دانشکده روانشناسی

دانشکده كارآفرینی

دانشکده كشاورزي و منابع طبیعی

دانشکده كارآفرینی
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اطالعات پنل تخصصی علوم پایه
نام پنل :پردیس علوم
نام مسئول پنل :سرکار خانم دکتر سپیده خویی
عنوان پنلScience in medicine :

اعضاء پنل

دكتر مهران حبیبیرضایی (عضو هیئتعلمی گروه علوم سلولی و مولکولی دانشکده زیستشناسی/دانشگاه تهران)
دكتر سیدكاظم موسويزاده (عضو هیئتعلمی گروه پزشکی مولکولی دانشکده فناوريهاي نوین پزشکی/دانشگاه علوم
پزشکی ایران)
دكتر سمید خوئی (عضو هیئتعلمی گروه فیزیك پزشکی دانشکده پزشکی/دانشگاه علوم پزشکی ایران)
دكتر فرنوش فریدبد (عضو هیئتعلمی گروه شیمی تجزیه ،دانشکده شیمی/دانشگاه تهران)
دكتر مجید صفا (عضو هیئتعلمی دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ایران)

 شروع پنل :ساعت 17 مکان پنل :سالن جانبی شماره 2 برنامه پنل: معرفی اعضاء توسط مسئول پنل
 سخنرانی سركار خانم دكتر سپیده خوئی با عنوان "اهمیت علوم در پزشکی"
 ارائه مقاله جناب آقاي دكتر شاهین رفیعی (عضو هیئتعلمی پردیس كشاورزي و منابع طبیعی دانشگاه تهران) با عنوان "نقش
میانرشتهاي در توسعه كشاورزي هوشمند"
 سخنرانی اعضا پنل
 پرسش و پاسخ
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گزارش پنل تخصصی:
Science in medicine

علوم در پزشکی
رئیس پنل :دكتر سپیده خوئی
اعضای پنل :دكتر سپیده خوئی ،دكتر فرنوش فریدبد ،دكتر مهران حبیبی رضایی ،دكتر مجید صفا،
دكتر سمیده خوئی

پنل علوم پایه در تاریخ  28آبان ماه  1397در كنفارانس "ملی نقش مطالعات میانرشتتهای در
توسعه علمی و کارآفرینی کشور" به میزبانی پردیس البرز دانشگاه تهران در دانشاکده مادیریت ،در
حضور دانشجویان و صاحبنظران ارائه گردید .اعضاي پنل با توجه به اعالن عمومی كه از دو ماه قبل در
سطح پردیس علوم صورت گرفته بود و از جمع همکارانی كه براي شركت در این امر مهم اعالم آمادگی
نموده بودند ،انتخاب و دعوت به عمل آمد كه جمعبندي مطالب آن بهاختصار در ادامه ارائه میگردد:
نگاهی به گذشته نشان می دهد كه دانشمندانی حضورداشته اند كاه در تماامی حاوزه هااي مختلاف
علوم صاحب نظر بودند و كسب دانش می كردند؛ اما امروزه با توجه به نیاز به درک مفاهیم بسیار عمیاق
و جزئی در زمینههاي مختلف علوم ،همکاري میانرشتهاي ) (Interdisciplinaryبا مشاركت متخصصین
علوم مختلف ،امري اجتناب ناپذیر به نظر می رسد .در حوزه علوم پزشکی این همکاري بین رشته اي سهم
بسزایی در تشخیص و درمان بیماريها داشته است .بیماريها بر اساس قابلیت انتقالشان ،میتوانناد باه
دودسته كلی بیماريهاي واگیاردار )CDs( 1و بیمااريهااي غیرواگیاردار )NCDs( 2تقسایم شاوند .در
گذشته بیماريهاي واگیردار ،بهعنوان بزرگترین معضل بهداشتی كشورهاي جهان شناخته میشدند .با
پیشرفت در علوم و تکنولوژي و ماشینی و صنعتی شدن جوامع بشري ،سبك زندگی انسانها دستخوش
تغییر شد .ارتقاي نظام سالمت ،رعایت بهداشت فردي و اجتماعی ،پیشگیري از شیوع بیمااري و تولیاد
واكسنها ،بیماريهاي واگیردار تا حدود زیادي ،پیشگیري و كنترل شدند .در عوض تغییر سبك زندگی
در جوامع صنعتی باعاث افازایش بیمااريهااي غیرواگیاردار شاد كاه اماروزه علات اصالی بسایاري از
مرگومیرها هستند .افزایش روزافزون شیوع این بیماريها ،بار مالی زیادي را براي فارد و جامعاه دربار
خواهند داشت و خسارات اقتصادي هنگفتی را به كشورها ،تحمیال مایكناد .باه دلیال افازایش روناد
مرگومیر ناشی از بیماريهاي غیرواگیر بخصوص در كشورهاي درحالتوسعه ،سازمان بهداشت جهاانی
) ،(WHOاز دو دهه پیش بیماريهاي غیرواگیر را جزء اولویتهاي بهداشتی كشورهاي درحاالتوساعه،
_____________________________________________________________
)1- Communicable diseases (CDs
)2- Non-communicable diseases (NCDs
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اعالم كرده و قصد دارد تا سال  2025حدود  ،%25تلفات ناشی از این بیماريها را كاهش دهد .یکای از
شیوههاي مهم براي كاهش بیماريهاي غیرواگیر ،تمركز بر رویکردهاي درمانی اولیاه شاامل تشاخیص
زودهنگام و درمان بهموقع آنهاست .سازمان بهداشت جهانی ،كاهش  25درصدي تلفات این بیماريهاا
را تا  80درصد ،منوط به تشخیص زودهنگام این بیماريها میداند .شواهد نیز نشان میدهند كه چنین
سرمایهگذاريهایی ،تأثیر چشمگیري در كاهش هزینههاي درمان خواهد داشات .در راساتاي تشاخیص
زودهنگام بیماريها و اسکرین كردن تعداد زیاادي از افاراد جامعاه ،طراحای و سااخت بیوسنساورها و
تستهاي تشخیص ساریع كاه باه رپیاد تسات ( )rapid-testشاناخته مایشاوند؛ در خصاوص بیمااري
صعبالعالجی همچون سرطان ،انجامشده است .البته اولین گزارشها از بیماري سرطان به مصر باساتان
بازمیگردد .از آن زمان بشر همچنان با این بیماري بهعنوان یکی از عوامال مهام مارگومیار انساانهاا
درگیر بوده است .در دهه  1940میالدي ،اولین داروهاي شیمی درمانی باراي درماان بیمااري سارطان
مورداستفاده قرار گرفت؛ اما موفقیت ضعیف این درمان ها و اثرات جانبی آن ها ،همیشاه باه عناوان یاك
معضل مطرح بوده است .در سال هاي اخیار باا پیشارفت علاوم پایاه در كناار علام پزشاکی ،پیشارفت
چشمگیري در تشخیص و درمان سرطان حاصال شاده اسات .اساتفاده از روش هااي ژنتیاك مولکاولی
بهقدري مهم بوده كه حتی در طبقهبندي  WHOبراي تشخیص سرطانهاي خون ،بهعنوان یك ابزار در
نظر گرفته شده است .در كنار آن ،استفاده از روش هااي هدفمندساازي باا اساتفاده از آنتای باادي هااي
كونژوگه با توكسین یا دارو هم یك روش مؤثر ،براي درمان سرطان با كمك متخصصاین علاوم پایاه باا
تخصصهاي مختلف بوده است .لذا تعامل بیشتر و همکاريهاي هدفمند باینرشاتهاي در ایان حاوزه و
سایر حوزه ها موجب پیشرفت و تعالی دانش و به تبع آن بهباود وضاعیت ساالمت جامعاه خواهاد شاد.
حوزهاي كامالً بینرشتهاي كاه اماروزه بسایار حاائز اهمیات اسات .در ایان زمیناه اشاتراكی از داناش
رشتههاي شیمی ،فیزیك ،الکترونیك ،آمار ،بیوشیمی و پزشکی بسیار الزم است.
از طرفی مسیر مشخصی نیز براي توسعه كشفیات علوم در درمانهاي پزشکی وجود داردClinical .
 translationیك فرایند چندمرحلهاي است كه آنچه باهواساطه علاوم در آزمایشاگاه كشافشاده را باه
درمانهاي حقیقی و واقعی در كلینیك تبدیل میكند .هنگامیكه در زمینه یاك كارآزماایی باالینی بار
روي افراد آزمایش میشود ،بسیاري از درمانهاي جدید ممکن است بهعناوان درماان ماؤثر و كارآماد،
اثبات شوند .براي اینکه این مسیر از پایه به بالین طی شود نیاز به مراحل زیر است:
 تحقیقات پایه تحقیقات پیش بالینی تحقیقات بالینی و محافظت بیمار -تأییدیه براي استفاده
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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 چگوناهكار میكند و چه چیز در بیماري یاا آسایب ،غلاط اسات .آزمایشاات در آزمایشاگاه ،جاایی اسات كاه
دانشمندان براي درک و آزمایش اصول علمی كه اكتشافات مهام پزشاکی را بار عهادهدارناد ،آزماایش
میشود .دانشمندان در هر زمینهاي به دنبال روش عملی هستند .مراحل پایه روش عملی عبارتاناد از:
پرسش یك سؤال ،تحقیق ،فرضیه ،آزمایش ،آنالیز و نتیجهگیري .یك بخش مهم فرایند تحقیق ،تکرار و
مرور است .براي این كار الزم است كه تحقیق خود را به چاپ رساند و اشاعه داد .همچنین باراي آنکاه
سایر محققین بتوانند آن را تکرار كنند و به همان دادهها برسند .در چنین شرایطی است كاه محققاین
میتوانند باهم همکاري داشته باشند.
 تحقیقات پیش بالینی -در ادامه تحقیقات پایه و درک بهدستآمده از بیماري انجام مایشاود وشامل ترجمه دانش علمی به توسعه درمانهاي بالقوه است .محقق در خصوص چگاونگی تاأثیر درماان
جدید بر روي حیوان و یا بافتهاي انسانی و یا حیوانی كشت دادهشده در آزمایشگاه ،مطالعاه مایكناد.
حتی اگر درمان در این مرحله هم بر روي حیوان مؤثر واقع شود معناي آن ،این نیست كه در انسان هم
مؤثر است پس كارآزمایی بالینی ضروري است.
 تحقیقات بالینی :اگر از مطالعات پیش بالینی نتایج مناسبی به دست آمد؛ آن را به فاز تحقیقاتبالینی یا مطالعه بر روي انسان سوق میدهیم .تحقیقات بالینی بامطالعه بر روي تعداد كمی از انسانهاا
شروع میشود و در وهله اول با تستهاي ایمنی شاروع مایشاود .چنانچاه باه نتاایج مطلاوبی رساید؛
بهتدریج تعداد جمعیت موردمطالعه افزایش مییابد .فرایندهایی كه میبایست رعایت شوند ،عبارتاند از:
 ارزیابی روشها به لحاظ اخالق و ایمنی كه ایان كاار مایبایسات توساط یاك تایم مجارب درتحقیق ،پزشکی و اخالق صورت گیرد و این تیم ،مخاطرات را در برابر فواید میسنجند.
 تأییدیه براي استفاده :در اغلب كشورها ،یك آژاناس ملای نتاایج تحقیقاات كلینیکای را ازنظارایمنی و تأثیرگذاري مرور میكند و نهایتاً استفاده از آن را براي بیمار تائید میكند.
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جمعبندی پنلهای تخصصی:
پس از بررسی نکات و توصیههایی كه در  6پنل تخصصی همایش بهصورت موازي برگزار شد ،نکاتی
استخراج شد كه در ادامه آمده است:


تعریف میانرشتهای:

 منظور از بینا رشتگی یا میانرشتهاي ،تركیب چندین رشته مختلف براي تحلیل و درک موضوعموردمطالعه با یکدیگر و در تعاملی پویا است.
 بینارشتگی ،از كنار هم قرارگیري صرف چند رشته فراتر میرود .همکاري و ادغام چندین رشتهعلمی را در رابطه با یك موضوع مشترک ممکن میسازد .گاهی هدف انتقال یا عاریه گیري دانش
مفاهیم ،نظریه و روش از یك حوزه دیگر است .گاهی نیز هدف تركیب سازوكارهاي رشتهها مختلف
است .گاهی حتی هدف ساختن رشتهاي جدید با پیوند زدن دو یا چند رشته دیگر است.
 میانرشتهاي ها ،فرارشتهاي و چندرشتهاي ،دانش نگاه  360درجه به پدیدهها هستند. دانش بینرشتهاي ،توان سازگاري با همه علوم را دارد؛ اما الزم است كه بینارشتهاي هم دررویکردها وهم در روشهاي تركیبی ،به وجود آید.
 میانرشتهاي علمی  Functionalیا كاركردي است كه در زندگی نفوذ میكند و در دنیاي تولیدو خدمات و كسب و فعالیتها قرار دارد.
 بینرشتهاي شدن یكراه حل و یك مسئله است .در ایران ،هنوز سنتهاي علمی نهادینه نشدهاست .در جامعهاي كه بیسنتی علمی در آن وجود دارد .میانرشتهاي شدن و ترا رشتهاي شدن هم
میتواند مسئله باشد .چراكه ما هنوز روشهاي علمیمان ،هنجارهاي علمیمان ،اجتماعی پذیري علمی
دانشگاهیمان خیلی توسعه پیدا نکرده است.
 مفهوم كلیدي در بینا رشتگی وجود دارد و آن :یك فضاي بینیتی یا بینابینی است .در میانبودن ،بینیت رشتهها ،بین دپارتمانها ،بین رشتهها ،بین برنامهها ،بین علوم انسانی و غیر علوم انسانی،
بین علوم پایه و علوم فنی مهند سی و همه .این فضاهاي میانی ،فرآیندي مدیریتی و فرآیندي
سیاست گذاري است كه ارتباط دانشگاه با جامعه ،ارتباط معلم با دانشجو و ارتباط دانشجویان با همدیگر
را شکل میدهد.
 یادگیري آینده ،میانرشتهاي است و در آن دانشآموز دیگر یك جزیره منفك نیست بلکهیادگیري اجتماعی ،دانشجو محور و فعالیت محوراست.
 -حركت از یادگیري خطی به یادگیري انتخابی.
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ضرورت گسترش میانرشتهای ها:

 توجه به میانرشتهاي امروز ،اجتنابناپذیر و یك ضرورت اجتماعی است. میانرشتهاي ها دروازهي رهایی دانشگاهها از نظام خشك بیحاصل اداري و زمینهاي برايآزادي افکار و ایدهها و زمینهي نوآوريهاست.
 پژوهش بینارشتهاي چالشی دوگانه دارد ،اول دعوتی است به تغییر یا حداقل به تحولی برايگذر از پژوهشهاي پیش از بینا رشتگی دوم؛ تواناییهاي جدیدي را فراهم میآورد تا با موانع روبهرو
شود.
 ضرورت اتخاذ رویکرد بینرشتهاي در توسعه علوم با توجه با پیشرفت سریع علم و فناوري و نیازبه حل مسائل پیچیده؛
 ادامه و اداره رشته با روش فعلی پاسخگوي نیازهاي جامعه نیست. نگاه بایستی عوض شود ،چراكه مسائل اجتماعی بسیار پیچیده شده و مشکالت چندوجهیهستند.


علت عدم موفقیت گسترش میانرشتهای ها را در دانشگاهها:

 پژوهش محور نبودن گروههاي آموزشی علیرغم انجام پژوهش در این گروهها. كمتوجهی به نیاز بازار كار و ایجاد مهارتهاي الزم در دانشجویان. تمركزگرائی در برنامهریزي و گسترش رشتهها در سطح وزارت عتف (علوم ،تحقیقات وفناوري).
 اصل و محور قرار گرفتن گروه آموزشی بهجاي برنامه محور بودن گروه را میتوان ازجملهدالیل عدم توسعه رشتههاي میانرشتهاي دانست.
 عدم وجود روحیه همکاري بین گروهها وجود دارد. عدم وجود انگیزه براي تدوین برنامههاي جدید ،عدم وجود برنامه راهبردي براي توسعه كشور ووزارت علوم.
 كم بودن امتیاز تدوین برنامههاي میانرشتهاي براي اساتید. عدم وجود اعتبار الزم براي راهاندازي رشتهها دانست. بسته بودن باب گفتگو و یك زمینه علمی جهت تفاهم. -عدم درک صحیح و واقعی از مقوله میانرشتهاي.
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راهکارهای توسعه میانرشتهای ها:

 موانع آنقدر زیاد است كه بدون یك دگردیسی این امر ممتنع و ناممکن است. علم ،با بخشنامه رشد و توسعه نمییابد بلکه در جریان اجتماعی و در یك شبکهاي از روابطتولید و مصرف به پویایی میرسد.
 ایجاد میانرشتهاي ها نیازمند دانشگاههاي منعطف و چابك است تا از نیازهاي روز جامعهفاصله نگیرد.
 دانشگاههاي میانرشتهاي نمی تواند محصور در تشکیالت اداري خشك باشد و باید از نهادهايمیانی و دانشجویان فارغ التحصیل و همه نهادهاي اجتماعی بهره ببرد .تفکر خالق برنامهریزي آموزشی
اساس شکلگیري چنین دانشگاهی است".
 نیاز به تغییر برنامههاي درسی باهدف تقویت همکاري میان گروههاي آموزشی. استفاده از پتانسیلهاي آموزش موجود مانند دورههاي كهاد و ماینرها در دانشکده كارآفرینی. نباید در بحث برنامههاي درسی ،دنبال ایجاد ساختار و سازمان جدید باشیم. برنامههاي درسی بایستی بهعنوان بستر میانرشتهاي ها در راستاي سیاستهاي كلی وبلندمدت كشور باشد.
 برنامه درسی باید از انعطاف الزم برخوردار بنابراین بازنگري در ساختار اهمیت دارد یعنیبتوانیم محدودیتهاي برنامههاي جاري را رفع كرده و آنها را اصالح كنیم.
 الزم است تا از جامعیت دانشگاه تهران به نحو بهتري بهره بریم. میانرشتهاي ها بایستی كاركردي براي جامعه داشته باشند تا به وجود آیند. مسئولیتپذیري دانشگاه در قبال جامعه و ارتباط آن با مسائل صنعت و جامعه حركت از سیستم آموزش عالی عرضه محور بهسوي سیستم آموزش عالی مبتنی بر تقاضا؛ یعنیهر پایاننامه و تحقیق پاسخی براي مشکالت جامعه باشد.
 مهمترین مسئلهاي در مسئله علوم بینرشتهاي ،انسانِ بینرشتهاي است .انسان در حقیقتعالمبین رشتهاي است.
 رابطه میان دانشگاه و دولت :عدم استقالل دانشگاه چالش ایجاد كرده است و همچنینسیاستگذاري در حوزه میانرشتهاي بایستی در تعامل باال و پائین انجام شود.
 آسیبشناسی الگوبرداري از غرب در جهت كار در زمینههاي بینرشتهاي. تیم گرایی در جامعه و خصوصاً در جامعهي علمی كاهش پیداكرده است. گسترش فرهنگ همکاري بدین ترتیب كه افراد بدون چشمداشت خاصی حاضر به كمك وهمکاري باشند.

