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 آموزش عالیرئیس محترم موسسه پژوهش و برنامه ریزي ، خانم دکتر نسرین نورشاهی
همشهري روزنامه آموزش مدیر ارتباطات، علوم استاد تهرانی؛ دوستنمک حسن دکترآقاي 



 اعضاي کمیته اجرایی

آقاي جاوید سلطانی
کبري روشنفکردکتر خانم 
 زاده اردکانیسمیه کریمیدکتر خانم 

 رضاییآقاي دکتر حسین شیخ
 خانم مهتاب وکیلی

 خانم معصومه سوهانی
 چشمیآقاي حسن 

 خانم ناهید آموزگار
خانم فیروزه نواب اکبر 

 سحر کوثريدکتر خانم 
 آقاي مسعود مقصودي 
 آقاي علیرضا یزدان پناه
 آقاي ایمان ذوالفقاري 

 خانم آزیتا منوچهري قشقایی
 زاده رضا نقیدکتر آقاي 

 آقاي دکتر کیوان الستی
 خانم مژگان شهرابی 
 خانم مهین بحرپیما  

شهرابیخانم لیال 
آقاي منوچهر اسالمی فر

آقاي فرهاد فرهومند
 خانم فاطمه مهجور 

 خانم شیوا درسته
 آقاي رضا عامري 

 آقاي محمد علی عاشوري 
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  سخن رئیس همایش

هـا و   در جهان امروز توسعۀ کشورها بیش از همه متکی بر علم، فناوري و نوآوري است. دانشگاه
کارگیري علم، فناوري  هاي تولید، پیشبرد و به ترین کانون مراکز علمی بنا به تعریف یکی از مهم

 تقویت نظام دانشگاهی در هـر کشـور بـه   است که آیند. بنابراین، طبیعی  و نوآوري به شمار می
تـوجهی   کم دهد که  میایران نشان از جمله  مختلف . اما تجربۀ کشورهايشودتوسعۀ آن منجر 

تواند موجـب کـاهش رشـد و بالنـدگی نظـام       میجامعه و فضاي اجتماعی  یعنی ،به عامل سوم
. منظور از فضاي اجتمـاعی هـر نـوع    دانشگاهی و اثرگذاري آن در توسعه و پیشرفت کشور شود

آیند، بـا هـم تعامـل دارنـد،      قعی و مجازي، است که در آن شهروندان گرد میمحیطی، اعم از وا
کنند و در یک کالم زندگی جمعی خود  هاي هم اظهار عقیده و داوري می دربارة نظرات و کنش

دهند. نظام دانشگاهی باید از طریق فضاي اجتماعی و گفتمان عمومی از مسـائل و   را سامان می
د، اعتماد عمومی را در این فضا به خود جلب کند، دسـتاوردهایش را  نیازهاي جامعه خبردار شو

در همین فضا عرضه کند و از شهروندان دربارة این دستاوردها و میزان کارآمدي آنهـا بـازخورد   
. در چنین فضایی است که علم، فرهنگ، صنعت و عموم شهروندان از طریق ابزارهایی که بگیرد

گذارند و یکدیگر را به پاسـخگویی و لحـاظ کـردن نیازهـا،      قابل میدر اختیار دارند بر هم اثر مت
هـا و   دارند. بدون فضایی حائـل کـه بـین دانشـگاه     هاي دیگر بازیگران وامی ها و ارزش حساسیت

مراکز علمی از یک سو و جامعه از سـوي دیگـر پیونـد برقـرار کنـد، نهادهـاي علمـی همچـون         
کار خود مشغول خواهند بود و جامعه نیز نیازهاي خـود   ارتباط با بدنۀ جامعه به هایی بی جزیره

   گیرد. ها را از آن منابع می حل کند و راه را به منابعی دیگر عرضه می

 نظـام  تعامـل «مرکز تحقیقات سیاسـت علمـی کشـور مفتخـر اسـت نخسـتین همـایش ملـی         
هدف پرداختن به ابعاد مختلف نظـري و   با 1397ماه  را در بهمن» اجتماعی فضاي و دانشگاهی

واسط میان نهادهاي تولیدکنندة دانش و عموم شهروندان و نقش آن در  عملیِ فضاي اجتماعیِ
کند. امیـد اسـت برگـزاري چنـین      برگزار میها و دستاوردهاي دانشگاهی  کارآمد کردن پژوهش
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هـاي علمـی مختلـف     رشـته شک تنها با حضور اندیشمندان و فرهیختگان از  رویدادهایی که بی
هایی تازه و راهکارهایی نـو منجـر شـود و توجـه دانشـگاهیان،       پذیر است به طرح پرسش امکان

 اي سـازنده میـان نظـام دانشـگاهی     طهاهالی صنعت و عموم شهروندان را به اهمیت برقراري راب
 فضاي اجتماعی جلب کند.

 

 وحید احمدي

 علمی کشورمشاور وزیر و رئیس مرکز تحقیقات سیاست 
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 سخن دبیر علمی همایش 

گیري مثبت رفتاري یک جامعه نقـش دارد.  هایی است که در جهتترین مؤلفهمشارکت از مهم
مفهوم مشارکت از دهه هفتاد میالدي به طور خاص به عنـوان یکـی از موضـوعات شـاخص در     

مفهومی فراتر از سـهیم بـودن و   علوم اجتماعی، سیاسی و فلسفه سیاسی تجلی یافت. مشارکت 
واسطه آن افراد جامعه نه به عنوان تماشاگر که سهیم شدن است، مشارکت حرکتی است که به

هاي مختلفـی همچـون مشـارکت    شوند. مشارکت داراي الیهبه عنوان کنشگر فعال شناخته می
 اجتماعی، سیاسی، تصمیم سازي و... است. 

ت، مشارکت اجتماعی است کـه کارکردهـاي مهمـی بـراي     هاي مشارکترین الیهیکی از حساس
مندي سیاسـی  مندي اجتماعی و گاهی رضایتواسطه آن رضایتجامعه دارد. کارکردهایی که به

هـاي تعیـین   آورد. مشارکت اجتماعی فرایندي آگاهانه، جمعی و مبتنی بر برنامهرا به دنبال می
مبستگی، سازگاري، پـذیرش و... را در  شده است. مجموعه مفاهیم دیگري همچون همکاري، ه

شک مشارکت اجتماعی نوعی تعهد و قبول مسئولیت اجتماعی است که در بر خواهد گرفت. بی
صورت فقدان یا ضعف آن، بحران مشارکت به عنوان یکی از پنج بحران هـر نظـام سیاسـی بـه     

 آید.  وجود می
بخشـی  ایی کـه در قالـب آگـاهی   هـ گیري مشارکت اجتماعی ورود نهادها و سـازمان براي شکل
-توانند به ادغام و انسجام اجتماعی کمک کنند، ضروري است. این نهادها و سازمانعمومی می

سازي و فراهم آوردن ملزومات مشارکت اجتماعی، فضـاي اجتمـاعی را بـه سـمت     ها با ظرفیت
تواننـد  هی مـی هـا و نظـام دانشـگا   کننـد. دانشـگاه  توسعه اجتماعی فراگیر و متوازن هدایت می

 مند متجلی سازند.  مشارکت اجتماعی را به شکل نظام
دهنده راهکارها براي ترین منبع تربیت متخصصان و ارائهها به عنوان اصلیبدیهی است دانشگاه

-بخش در جهت پیشرفت و توسـعه جوامـع محسـوب مـی    حل معضالت اجتماعی، منبعی الهام
سازي ها و جامعه،  مسئولیت آمادهبرقراري ارتباط بین اندیشهشوند. نظام دانشگاهی با تعهد بر 

 گیرند.هاي اجتماعی بر عهده میافراد و جامعه را براي پذیرش مسئولیت
جانبـه را  تـر در توسـعه همـه   چنانچه سه ماموریـت آموزشـی، تحقیقـاتی و مشـارکت فزاینـده     

ت سوم، رسالت نظام دانشگاهی در گانه نظام دانشگاهی در نظر بگیریم، ماموریهاي سهمأموریت



٤ 
 

کنـد. فضـاي اجتمـاعی کـه خـود یـک       حداکثرسازي مشارکت در فضاي اجتماعی را تبیین می
تواند مشارکت اجتماعی را تقویت نماید و از سـوي دیگـر مشـارکت    محصول اجتماعی است می

مؤلفه در بک  کند. این دوتري را ایجاد میتر و مسئوالنهاجتماعی بیشتر، فضاي اجتماعی شفاف
 توانند هم بر یکدیگر تأثیر گذارده و هم از یکدیگر متأثر گردند.  فرایند سالم می

وضعیت اجتماعی امروزین جامعـه کـه بازتـابی از تجربـه زنـدگی اجتمـاعی اسـت روز بـه روز         
-طلبـد تـا بـا صـالحیت    ها را میها به ویژه دانشگاهتر تمامی بخشتر و صمیمانهمشارکت جدي

تـر و توسـعه اجتمـاعی را بـا     ، فضاي اجتماعی را قابل قبولسازي ذهنی جامعهتوانمند بخشی و
 کمترین معضل به پیش برد. 

این همایش که به موضوع حائز اهمیت تعامل نظام دانشگاهی و فضاي اجتمـاعی بـا تأکیـد بـر     
ام دانشگاهی پردازد، نقطه آغازي در ارتقاي مشارکت اجتماعی نظمبانی، ضرورت و راهکارها می

 با جامعه است. 
 

 اکرم قدیمی

 دبیر علمی همایش
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 فهم براي غیرمتخصصان؟ هاي اجتماعی: تخصصی یا قابل زبان پژوهش

 1بهاره آروین

مطالعـه نوشـته شـوند یـا بـه زبـانی        فهم براي کنشگران مورد قابلهاي اجتماعی باید به زبانی  آیا پژوهش
درك نباشـد؟ آیـا علـم اجتمـاعی داراي       قابلافراد دیگر متخصصان آن حوزه، براي  به غیرازتخصصی که 

بازي زبانی خاص خود است که نیازمند مترجمانی براي ترجمه زبان این علم به زبان عامه است؟ در ایـن  
بـر آراء   دیـ خصوص بـا تأک  شده در فلسفه نیمه دوم قرن بیستم، به به چرخش زبانی انجامنوشتار، با ارجاع 

عنوان ماهیت اندیشه، استدالل خـواهیم   عنوان ابزار اندیشه بلکه به ویتگنشتاین متأخر و تعریف زبان نه به
بـه زبـان کنشـگران    رفته براي بیان دستاوردهاي مطالعات اجتماعی باید تا حد امکان  کار  کرد که زبان به

  هـاي جعـل   چنـان داراي واژه  ، زبان آنگرید عبارت مطالعه نزدیک باشد یا به درگیر در نظم اجتماعی مورد
ـ     تخصصی نباشد که اگر به کنشـگران گفتـه نشـود کـه مباحـث ارائـه       هشد  ۀشـده در بـاب کـنش و تجرب
شناسـی   ار، بـا شـرح الزامـات روش   قادر به چنین حدسی نباشند. در این نوشت ها خود مطلقاً هاست، آن آن

هاي اجتماعی به زبان کنشگران  علمی در علوم اجتماعی نشان خواهیم داد چرا نزدیک بودن زبان پژوهش
اشتراك  رايتاریخی مورد مطالعه، نه نوعی از تعهد اخالقی محقق به هنجار علمی ب -درگیر در نظم زبانی

منظـور افـزایش    فهم کردن تولیدات علوم اجتماعی به اي قابلبر انهیگرا ضرورتی عملنه ها و  گذاردن یافته
شناختی است که ارزیابی عینیت و اعتبـار پـژوهش    بلکه استلزامی روشاست،  ها اثرگذاري و کارآمدي آن

 خورده است.   گره ه آنب

 .شناسی، عینیت : زبان، بازي زبانی، زبان تخصصی، علوم اجتماعی، روشواژگان کلیدي

 

 

 

 

                                                           
 bahare.arvin@modares.ac.irشناسی دانشگاه تربیت مدرس،  استادیار گروه جامعه .1
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خود در  پذیري اجتماعی ها در جهت برآوردن مأموریت مسئولیتدانشگاه تضمین

 ارتباط با جامعه

 1حسن احمدي

در  خـود ی اجتمـاع  يریپـذ تیمسـئول  مأموریـت  برآوردن جهت در هادانشگاه نیتضمایده پژوهش حاضر 
 هسد. در شـدند  یبررسـ  نیشـ یمقـاالت و مطالعـات پ   ،دهیا نیبه ا دنیمنظور رس بهارتباط با جامعه است. 

 همین بهانـد.  داشته میمه نقش ملی توسعه در نمازسا یک عنوان به عالی شزموآ کزامرو  ها دانشگاه خیرا
ــئولیت ازهندا ــه  با خیرا ههد چنددر  هنشگادا جتماعیا مس  نشد همگانیو  ننشجویادا ادتعد شدر بهتوج

 مختلف يهارکشودر  شیزموآ انیزربرنامهتوجـه   مـورد  هـجامع لاـقبدر  هگاـنشدا راـنتظا فتنر باالآن و 
هاي شغلی را در اجتماع  ها و برنامه فعالیتاز  يسریک  هارکشواز  ريبسیا آموزش عالی منظا و قرارگرفته

هاي دانشگاه از قبیـل توسـعه پایـدار، توسـعه      توان گفت مأموریتبنابراین می اند؛دانشگاهی گسترش داده
رو  مبتنی بر نیازهاي فعلی و آینده جامعه طراحی و بررسی شـود. ازایـن   انسانی و مسئولیت اجتماعی باید

ی توسعه یابـد.  نظام آموزش عال يهاها و چالشتیبا توجه به واقع بایددانشگاه  یاجتماع يریپذتیمسئول
 زیسـت نـابرابري، سـرطان، انـرژي و     ههاي آنها درزمین نتایج مطالعات دانشگاه منچستر نشان داد پژوهش

شود. این موارد  بخشی از تعهد ما  صنعتی چگونه موجب بهبود زندگی مردم در سرتاسر جهان می ريفناو
پذیري اجتماعی است. اطمینان از اینکه کـه تحقیقـات مـا چگونـه  منجـر بـه بهبـود         نسبت به مسئولیت

فـاوت  هـا در حـال ایجـاد یـک ت     شود، نهایت اینکه تحقیقات آن زندگی مردم در سراسر مناطق شهري می
که دانشگاه در جامعه از ارج و احترام برخوردار  طور شود همان بنابراین پیشنهاد می مثبت در جامعه است.

متحـول و بـازار    ازهـاي ینبه خود با جامعه، ارتباط به تناسب  وقفه بیکه به طور است  است، متقابالً انتظار
را  آموختگـانش  دانـش و معطوف بـه حـل مسـائل جامعـه کنـد،       کارآمد راخود  هاي آموزشکار فکر کند، 

 یکـار و زنـدگ   هـاي  میـدان براي ورود بـه   یعمل هاي مهارتو داراي  نیطراح، خالق و کارآفر هایی انسان
 هـاي  اولویتو  ازهایو کاربردي خود تعادل برقرار کند و پاسخگوي ن اديیبن هاي پژوهش انیکند، م تیترب

 شد.جامعه با گرید هاي بخش

 پذیري اجتماعی، جامعه. دانشگاه، مسئولیت واژگان کلیدي:

                                                           
 ahmadi.hasan9@gmail.com . دکتري مدیریت آموزشی، پژوهشگر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور،1
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با نیازهاي  هاسازي نتایج تحقیقات دانشگاهی جهت همراهی بیشتر دانشگاه تجاري

 جامعه ایرانی

 1حسن احمدي

منظور  ی است. بهرانیجامعه ا يازهایبا ن هادانشگاه شتریب یهمراه براي یدانشگاه قاتیتحق جینتا سازي تجاري
 فقـط  دانـش  اقتصـادي  ارزشرسیدن به این هدف، مقاالت و مطالعات پیشین در این زمینه بررسـی شـدند.   

 اسـت  دلیـل  همین به شود. تولید استفاده مؤثر عرصۀ به بخشیدن بهبود در آن از که شودمی آشکار هنگامی
 دانـش  سـازي  ذخیـره  فقـط  دانشـگاهی بخـش   اسـت. در  کرده پیدا اهمیت فناوري انتشار و دانش جریان که

 در گـذاري  سـرمایه  منـافع  از بتوانـد  جامعـه  کـه  اي گونه دانش به کاربرد از اطمینان بلکه نیست، کننده راضی
 از مسـتقیماً  جامعـه  طـورکلی،  بـه  است. دانشگاهی اصلی تحقیقات اهداف از یکی کند، برداري بهره تحقیقات

 و ها شرکت به تحقیقات نتایج که شود طراحی راهکارهایی مگر آنکه برد،نمی بهره دانشگاهی تحقیقات منافع
 سـپرده  دارند، تخصص تجاري گذاريسرمایه هزمین در که اقتصادي یعنی عامالن عمومی؛ بخش هايکارخانه

 گیـري بهره در جامعه توانایی که بپذیریم را دیدگاه این شود. اگر تأمین دانشگاه اینکه منافع به مشروط شود،
داشـته   توجه نیز نکته این به باید یابد، می افزایش هستند، سازي تجاري قابل بالقوه که تحقیقات دانشگاهی از

 بـه  ها توسط آن و نیابد انتقال عمومی و خصوصی بخش هاي شرکت به تحقیقات این نتایج که زمانی تا باشیم
 یـا  عایـد مـردم   پـژوهش  از سـودي  عمـالً  انتقال، مناسب وقت اغتنام و تسریع یک با هم آن نشود، گرفته کار

 ایـن  نتـایج  انتقال سریع باید دانشگاهی تحقیقات بر حاکم هاي سیاست نتیجه بنابراین، شد؛ نخواهد دانشگاه
 رو، ازایـن  باشد. نفع عمومی جهت در ها دستگاه همکاري با عمومی و خصوصی بخش هاي شرکت به تحقیقات

 مهـم  رونـدهاي  از یکـی  به فروش محصوالت قابل و خدمات به دانشگاهی تحقیقات از برآمده هاي ایده تبدیل
 داري سـرمایه  هـاي آمـوزه  از برگرفته در دانشگاه سازي تجاري است. رویکرد شده  تبدیل صنعتی هاي دانشگاه

 صـورت  دانشـگاه  جانـب  از خـارجی  منابع منظور جذب به که است هایی فعالیت هکلی به معطوف و دانشگاهی
تحقیقات دانشـگاهی متناسـب بـا     ،شود براي ارتباط مناسب دانشگاه با جامعه بنابراین پیشنهاد می پذیرد؛ می

 نیازهاي جامعه و توسعه جامعه ایرانی باشد.

 سازي تحقیقات دانشگاهی، دانشگاه صنعتی، توسعه جامعه. آموزش عالی، تجاريواژگان کلیدي: 

                                                           
 تحقیقات سیاست علمی کشور،. دکتري مدیریت آموزشی، دانشگاه محقق اردبیلی، پژوهشگر مرکز 1
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 ینیازهاي تعامل نظام دانشگاهی و فضاي اجتماع پیش
 1موسی اکرمی

 
اي  که بحث در پـاره  ها است و جایگاهی دارد هاي مهم زیست مشترك انسان نظام دانشگاهی یکی از مؤلفه

انـد از تعریـف،    ترین مباحث مرتبط با این نظام عبارت ضروري است. مهم از مسائل آن در فضاي اجتماعی
 وضع مطلوب.و طرح  گذاري، کارکرد، ساختار، بررسی و نقد وضع موجود هدف

در درون و بیرون نظـام دانشـگاهی، از    سود همهاي کوچک و بزرگ  اشخاص حقیقی و حقوقی عضو گروه
ها یا نهادهایی که بر  فیزیکی و مجازي)، چه رأساً و چه از راه افراد یا گروه( هاي مستقیم یا غیرمستقیم راه
هـا را بـه عهـده دارنـد، در چـارچوب تعامـل میـان نظـام          هنجارهاي عرفی یا قـانونی، نماینـدگی آن   هپای

 .پردازند مباحث زیر می هدانشگاهی و فضاي اجتماعی به بررسی و اعالم نظر انتقادي و اصالحی دربار
 اند از: ها عبارت ترین آن نیازهایی دارد که مهم چنین تعاملی پیش

 :عامل براي نظام دانشگاهینیازهاي ت پیش :الف
و وظـایف   هاي پیشرفته براي تعریف دانشـگاه  هاي عقالنی رایج در دانشگاه پذیرفتن هنجارها و سنجه .1

 اي که باید به جامعه عرضه کند؛ آن و نوع و کیفیت کاالي معرفتی
اه از هـاي گونـاگون ازجملـه نقـد دانشـگ      نقدپذیري و فضاي باز دانشگاهی براي بیان عقیده در زمینه .2

 درون و از بیرون؛
 گشودگی دانشگاه به روي فضاي اجتماعی؛ .3
مرجعیت سیاسی و ایدئولوژیک ضمن پایبندي به منافع عام ملی در چارچوب قوانین  هنپذیرفتن سلط .4

 کشور؛
اي در همۀ سطوح آموزشـی و پژوهشـی و تعامـل بـا جامعـه از سـوي اسـتادان و         رعایت اخالق حرفه .5

 دانشجویان.مدیران و کارکنان و 
 نیازهاي تعامل براي فضاي اجتماعی: پیش :ب
 آوري به نقد سازنده؛ گزینی از نقد ویرانگرانه و روي رعایت اخالق نقد مسئوالنه، دوري .1
 پیشنهاد عقالنی در چارچوب منافع ملی؛ هاحساس مسئولیت در عرض .2
سـطح وضـع    در دوکوشش صادقانه براي دستیابی به شناخت راسـتین سـاختار و کـارکرد دانشـگاه      .3

 موجود و وضع مطلوب؛
                                                           

   musa.akrami@yahoo.comعلوم تحقیقات تهران، اسالمی واحد دانشگاه آزادعضو هیئت علمی .1
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دانشـگاه کـه    هـاي گونـاگون   بخـش  حساسیت و واکنش عقالنی سریع به تغییرات کمی و کیفـی در  .4
 داشته باشند.  ممکن است براي جامعه پیامدهاي مهم مثبت یا منفی

 قالنی.  هاي ع نیازهاي تعامل، اخالق نقد، سنجه نظام دانشگاهی، فضاي اجتماعی، پیش :واژگان کلیدي
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 اجتماعی دانشگاهی و فضاي شده، فضاي باز و تعامل میان نظام فضاي محافظت
 1کیوان الستی

 
حاکم بودن فضایی بـر   کرد، هاي گذشته محدود می آنچه تعامل میان فضاي دانشگاهی و جامعه را در دهه

شـود. هرچنـد ایـن     شناخته می» 2شده فضاي محافظت«عنوان  هاي دانشمندان بوده است که به فعالیت
 شود. دهد اما الزمه مولد بودن سیستم تولید دانش قلمداد می ها را کاهش می فضا نوآوري

طـور   سو) به مناسبات و روابط افـراد (بـه   ، اشاره به شرایطی دارد که (از یک»شده فضاي محافظت«عبارت 
سوي دیگر) کسانی را کـه  و (از  دهد مشخص خود دانشمندان که در داخل این فضا حضور دارند) نظم می

غیردانشمند گرفتـه تـا دانشـمندانِ غیرمتخصـص در      هدر فرایندهاي علمی مداخله کنند (از عام» نباید«
این است که مولد بودنِ تولید معرفـت   3کند. ادعاي آري ریپ هاي علمی) از این فضا خارج می دیگر شاخه

ردن افراد دیگري) است که چنـین فضـایی ایجـاد    دیگر خارج ک عبارت هایی (به علمی، مبتنی بر ممنوعیت
شده، فضاي آزمایشگاه است. ساختن آزمایشگاه بـه معنـاي    ترین مثال براي فضاي محافظت کند. روشن می

و مـداخالت  » فضـاي خـارج  «هاي دانشمندان از مراودات مخرب با  ایجاد شرایطی است که در آن فعالیت
دیگـر فعالیـت آزمایشـگاهی در فضـاي آزمایشـگاه، از       رتعبـا  محفـوظ اسـت، (بـه   » غیرمتخصـص «افراد 
اي نخواهد دید و محیط خارج نیز از تغییـرات و   هايِ (محیط و افراد) فضاي خارجِ آزمایشگاه صدمه آسیب
شـود ایمـن و مصـون خواهـد بـود).       هاي رادیکال آزمایشگاهی که توسط دانشمندان انجام می کاري دست
شـده، بلکـه) تنهـا فضـایی      از فضـاي محافظـت    آزمایشـگاه (نـه یکتـا نمونـه    حال از دیـد آري ریـپ    بااین

در سطح خرد) است. به همین صورت در سـطوح دیگـر نیـز، فضـایی     (شده در یک سطح خاص  محافظت
گفته » سطح میانی«مثال در سطحی که به آن  عنوان شده براي تولید دانش ایجاد خواهد شد. به محافظت

وارهاي آزمایشگاه، بلکه) اجتماعات علمی حافظ فضایی هستند کـه دانشـمندان در   شود، این بار (نه دی می
علم   عرصهو ناشایسته از  ندیدهکردن افراد آموزشکنند. محافظت در این سطح به معناي خارج آن کار می

...)  اي و داراي اقتدار (همانند فیزیک و شـیمی و  . همچنین براي علوم حرفهو اجتماعات علمی خواهد بود
کـردن دیگـر    شـده بـه معنـاي خـارج     اند، فضاي محافظت شده  که از قرن نوزدهم به دانشی سخت تبدیل

که سد میـان تعـامالت    حال، این فضا ها است. بااین و غیرعلمی قلمداد کردن آن تولید معرفت هاي صورت

                                                           
 keyvan.alasti@gmail.comعلمی کشور،. عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست 1
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ه شـده در تـاریخ بـوده و از    سازنده میان جامعه علمی و عامه نیز هست، (نه از ابتدا موجود، بلکه) برساخت
 هاي مایکل گیبونز) در حال تغییر است. قرن بیستم (بر اساس یافته
اول  هگـذارد. شـیو   متفاوت تولید دانش (در تاریخ معاصـر اروپـا) تفـاوت مـی     همایکل گیبونز میان دو شیو

گیـري   وع شـکل اجتماعی اسـت. شـر   ههاي سخت علمی و مستقل از زمین محور و مبتنی بر نظام  دانشگاه
قرن بیستم  هحال از نیم توان از انقالب علمی تا قرن نوزدهم مشاهده کرد. بااین هاي این شیوه را می نمونه
اي غالب بـوده و وابسـتگی    رشته گیري کرد که در آن علوم میان دیگري از تولید دانش آغاز به شکل  شیوه

پ این است که تفاوتی که مایکـل گیبـونز میـان    اجتماعی بیش از همیشه وجود دارد. ادعاي ری  به زمینه
تکاملی میان علم و جامعه  است و حاصل نقـش  هم هگذارد، درنتیج دوم تولید دانش می هاول و شیو هشیو

گیري فضاهاي  اول تولید دانش با شکله اند. شیو مهمی است که حامیان مالی علوم در این میان ایفا کرده
دوم تولیـد دانـش، بـا     هبا جامعـه) بسـته، همـراه اسـت و در مقابـل شـیو      شده و (از بابت تعامل  محافظت

شده بودن (به معناي مقاوم بـودن در مقابـل تغییـر)،     گیري فضایی همراه است که در عین محافظت شکل
 تر) نیست. بزرگ هفاقد تعامل با جامع(بسته 

جدیدي نیست بلکه شبیه به شـرایطی   هریپ معتقد است که تعامل امروز فضاي علمی و عموم مردم، نکت
تولیـد دانـش اول) وجـود     هگیـري شـیو   پیش از شـکل (است که در شیوه تولید دانش دوره رنسانس اروپا 

داشته است. فعالیت دانشمندان در دوران رنسانس به لحاظ نوع و موضوع تحقیق بسیار وسیع و گونـاگون  
 ت.اجتماعی بوده اس هو همچنین بسیار وابسته به زمین

هاي جهـان و فضـاي جامعـه،     گرفته امروز میان دانشگاه  دهد که چطور تعامل شکل مقاله حاضر شرح می
هـاي   تکاملی علـم و ارزش  هم هنتیج تواند به معناي شکسته شدن یا تغییر مسیري قلمداد شود که در می

شده، حاصـل تغییـري    تکاملی ایجاد نتیجه این هم ترین تغییري که در شده است. اساسی اجتماعی ایجاد
است. در این مقاله تالش خواهد شد کـه بـا    شکل گرفتهکار دانشمندان  شده است که در فضاي محافظت

بررسی تعاملی که میان جامعه و تغییرات شیوه تولید دانش در سطح دنیا وجود دارد و همچنین نیـاز بـه   
هایی براي تعامل بیشتر میان  ه الزمهتعامل در شرایط حال حاضر تولید دانش در ایران، بررسی شود که چ

 جامعه و دانشگاه وجود خواهد داشت.

 شده، فضاي باز، نظام دانشگاهی، فضاي اجتماعی. فضاي محافظت :واژگان کلیدي
  



»تعامل نظام دانشگاهی و فضاي اجتماعی«همایش چکیده مقاالت   

 

۱٤ 
 

کنش  عنوان شاخصی جهت پایش برهم نگاهی تحلیلی به ارتباط صنعت و دانشگاه به
 نظام دانشگاهی و فضاي اجتماعی

 2دانش دیفرش، 1رزهره افتخا

علم، فنـاوري   و توسعه کارگیري تولید، بهارکان ترین  یکی از مهم عنوان به هاي نسل چهارم هدانشگاامروزه، 
ارتبـاط   درگـرو  سـو  کیـ از  یانبن اقتصاد دانش هاي پایه  یانماین  در .آیند به شمار میدر جامعه و نوآوري 
ها  توسط دانشگاه تقاضامحوري الگوهاي سو بهاست و از سوي دیگر نیز حرکت  دانشگاه و صنعت تنگاتنگ

اي، اسـتفاده از منـابع معتبـر و     کتابخانـه  هگیرد. این مقاله بـا روش مطالعـ   صورت می در ارتباط با صنعت
 کنکاش و بررسیر مقاله حاض یهدف اصلالمللی و با رویکرد تحلیلی ارائه خواهد شد.  مرتبط داخلی و بین

 ونـد یپ زانیـ م یابیـ ارز ي و اصـلی هاي محور از شاخص یکـی به عنوان دانشگاه با صنعت وندیپ جانبه همه
هـاي   ها و مؤلفه منظور پایش میزان ارتباط دانشگاه با جامعه، سنجه . بهبـا جامعه است یدانشگاه يها نظام

و ارتبـاط   وندیپ زانیم یابیارز يهاي محور از شاخص یکـیدانشگاه با صنعت،  وندیپ .گوناگونی وجود دارد
مرتبط با تحـول دانشـگاه در   ينظر هاي یدگاهبـا جوامع است که در د یو آموزش عال یدانشگاه يها نظام

پایش و رصد میـزان پیونـد نظـام دانشـگاهی و     گرفته اسـت؛ بنابراین،  قرار دیمحور مورد تأک جامعه دانش
هاي گونـاگون منجـر    تواند به توسعه هماهنگ کشور در عرصه می یابیارز يها شاخصجامعه با استفاده از 

 هـاي  یـت در کنـار مأمور  یننـو  هـاي  يفناور گسترشو  يدر نوآور تر یندهمشارکت فزا این، بر افزون شود.
بـه   یديجد یتهو تواند یدانشگاه است، م يو فلسفه وجود یکه رسالت اصل یو فرهنگ یپژوهش ی،آموزش

مولـد دانـش بـه     یعنوان نهـاد اصـل   به ها هدانشگا ،اساس یند. بر اهمحور بد مادر و دانش یا،سازمان پو ینا
 آموختگـان  دانـش  میان ازکار خالق  یروين پرورش باکه  هستند یسازمان تنها دیگر، یانب . بهآیند یشمار م

 جامعـه  یهمیشگ پیشرفت و تعالیحرکت به سمت  یزکرده و ن یفاءجامعه ا يدر نوآور یاساس ینقش خود
به وجود نخواهد آمـد. مقالـه    صنعت و دانشگاه تعامل سایه در جزء رشد و تعالی این. سازند می هموارتر را

بررسـی  گونـاگون   هـاي  یچهرا از در تعامل ینو ا پردازد یمسئله م ینبه ا يانتقاد یلیتحل یکردحاضر با رو
 .خواهد کرد

 یان، دانشگاه نسل چهارم.بن دانششاخص ارزیابی، اقتصاد دانشگاه، صنعت، جامعه،  :واژگان کلیدي

                                                           
 ISC،( Zohre_eftekhar@yahoo.comعلوم جهان اسالم ( ياستناد گاهیپا یکارشناس ارشد پژوهش. 1

 ایران شیراز، فناوري، و علوم رسانی اطالع اي منطقه مرکز . استادیار2
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 اعتباري یا پدیدارشناسانه بودن نسبت دانشگاه با جامعه
 1مهدي بنایی

 
؛ پرسشـی کـه از   اسـت  ، هنوز هم پرسشی کامالً زنـده، مهـم و اساسـی   »پدیدارشناسی چیست؟«پرسش 

بـراي کشـف و فهـم مسـائل      هاي تازهامکانتوان راهی به رهگذر تأمل در آن و پرداختن به زوایاي آن می
ها رسـید.  اساسی گشود و بر وجه مسئله بودن آن مسائل پرتویی افکند و به درکی از خاستگاه ضرورت آن

را بـر مـا بگشـاید. مفـاد و      فلسـفه ورزي تواند راه درك و تـوان  اهمیت پدیدارشناسی در آن است که می
و فراتـر از   رسـد  نمـی بـه سـامان    ورزيفلسفهجامعه در غیاب  آن است که نسبت دانشگاه بامقاله مدعاي 

-از درك نسـبت و سـوي   ورزيفلسـفه . پدیدارشناسی و برودتواند سطح ارتباطی اعتباري و ساختگی نمی
هاي وثیق مـا بـا   ما جدا نیست و آنجا که پرتویی از این درك نیست، شبکه نسبت 2مندي (حیث التفاتی)

اسـت، چگونـه   ورزي فلسفهکه حاصل یا عین فقدان  شیده است. در این پنهانیجامعه و جهان پنهان و پو
 توان به وثاقت از ارتباط دانشگاه و مسائل آن با جامعه و جهان سخن گفت؟می

 مندي).: پدیدارشناسی، هرمنوتیک، تاریخ، جهان، جامعه، حیث التفاتی (سويواژگان کلیدي

  

                                                           
عضو هیئت علمی رسمی و مدیر گروه تاریخ و تمدن غرب پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، . 1

tj_sm81@yahoo.com 
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 و تعامل با فضاي اجتماعی جهانیهاي بومی و  نظام دانشگاهی، چالش
 1علی پایا

 
ترین نهادهاي تأثیرگذار در ظهور و نیـز شـکل دادن    ها (در معناي عام این اصطالح) در زمره مهم دانشگاه

هـاي   آیند. نهاد دانشگاه همچنـین نقشـی اساسـی در پاسـخگویی بـه چـالش       به جهان مدرن به شمار می
ها و تنوع آنها،  ن چالشنمایند. شتاب ظهور ای وقفه در جهان مدرن رخ می کند که بی ناپذیري ایفا می پایان

مراتب فزونتر است. در مقاله حاضـر پـس از ارائـه     یافت به در قیاس با آنچه در جهان پیشا مدرن ظهور می
هاي دانشگاه و کارکردهاي آن و اشـاره بـه برخـی از     ترین مدل توضیح کوتاهی در خصوص شماري از مهم

فضـاي  "انشگاه در مواجهه بـا آنهـا، بـه مقولـه     هاي بومی و جهانی و یادآوري نقش د ترین چالش پراهمیت
هاي اصلی آن، و ارتباط متقابل میان آن و نهاد دانشـگاه پرداختـه خواهـد شـد. نکتـه       و ممیزه "اجتماعی

منزلـه دو برسـاخته    اصلی مورد تأکید مقاله آن است که هـم نهـاد دانشـگاه و هـم فضـاي اجتمـاعی، بـه       
تخوش تطورند، بر یکدیگر و بر دیگر نهادهاي موجود در جهان وقفه دس که بی "هاي التفاتی جمعی حیث"

ها، نهاد دولت و عرصه سیاسـت، سـپهر فرهنـگ و     ترین آن هاي اجتماعی، ازجمله و در  زمره مهم واقعیت
پذیرند. برآیند این تأثیرات پرشـمار، بـه فعلیـت رسـیدن      گذارند و از آنها تأثیر می قلمرو اقتصاد، تأثیر می

هـا از   ها و آن نهادها مندرج است. پدیدار شدن ایـن ظرفیـت   راخی است که در این برساختههاي ف ظرفیت
ها و نهادها و از سوي دیگـر بـا کارکردهـاي بالفعـل و بـالقوه آنهـا،        سویی با نیازهاي کاربران این برساخته

کدام الگوهـا و  کوشد براي آن پاسخی ارائه دهد آن است که بر اساس  اي که مقاله می مرتبط است. مسئله
هـاي   ها و نهادها را چنان سامان داد که عمدتاً ظرفیت توان تعامل میان این برساخته هاي نظري، می آموزه

 هاي منفی آنها، در حد امکان، جلوگیري به عمل آید.   مثبت آنها به منصه ظهور برسد و از تحقق ظرفیت

ي جهانی و بـومی، نـوآوري، قلمـرو اقتصـاد،     ها : دانشگاه، فضاي اجتماعی، فناوري، چالشواژگان کلیدي
 سپهر فرهنگ و سیاست.

 

 

                                                           
 ،الملل انگلستان و محقق ارشد دانشکده علوم سیاسی و روابط بین دانشگاه وستمینسترستاد مدعو . ا1

alipaya@hotmail.com 
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 1396ماه فضاي مجازي بعد از دي هدانشگاه و جامع
 1سمیه توحیدلو

 
تـوجهی بـه ارزیـابی اثـر      همیشه وجود داشته، بی یکی از انتقاداتی که در حوزه دانشگاهی علوم اجتماعی

محتویـات علمـی و پژوهشـی سـاالنه توسـط اسـاتید،       هاي علمی است. حجم بـاالیی از   اجتماعی فعالیت
ها در فضاي اجتماعی  رسد، اما آنچه از این حوزه ها تولید و به چاپ می پژوهشگران و دانشجویان این حوزه

هاي نهـاد علـم تولیـد     گیرد چیزي است که نه در متن علمی که در حاشیه مورد مطالعه و ارزیابی قرار می
کند. ارزیابی یـک اثـر علمـی در ارتبـاط بـا       اهش را به فضاي اجتماعی باز میو از همان حاشیه ر شود می

سـازي ایـن علـوم یکـی از      تواند مورد مطالعه قرار گیرد. نوع ترویجـی  هاي گوناگونی می جامعه با شاخص
مصادیق ارزیابی اثر اجتماعی است. با توجه به پایین بودن مخاطبان خارج از حوزه دانشگاهی در نشـریات  

هاي افزایش اثر اجتماعی است. امـري   ی پژوهشی، بازگرداندن مفاهیم به حوزه عمومی یکی از ویژگیعلم
هـاي شـناخت حـوزه عمـومی در      تواند موردتوجه قرار گیرد. یکـی از جایگـاه   که براي ارتباط با جامعه می

عهـده   عمومی را بـر هایی که به اشکال مختلف وظیفه ارتباط با حوزه  ها هستند. رسانه دنیاي حاضر رسانه
اي در  هاي اجتمـاعی ایـن روزهـا گسـتره و دامنـه گسـترده       و شبکه 3هاي متعدد وب  دارند. از بین رسانه 

اي  اسـت مطالعـه   اند. براي سنجش وضعیت نهاد دانشگاه در این فضا کـافی  تمامی سطوح اجتماعی داشته
توان بـدان اشـاره نمـود: تـوییتر،      ها میهاي فعالی که این روز ها صورت گیرد. ازجمله شبکه در این شبکه

انـد.   شماري در گردش اطالعات داشـته  هایی که هرکدام به تنهایی اثر بی تلگرام و اینستاگرام است. شبکه
اي نیسـت. اینسـتاگرام بـه     ها کار پیچیـده  هاي مختلف در این شبکه یافتن سهم دانشگاه، آکادمی و حوزه
است. توییتر نـه در ایـران کـه در دنیـا نقـش تولیدکننـده        داشتهتر  دلیل ماهیت تصویري فضایی عمومی

شـدن ایـن پیـام در     عهده دارد. کوتاه بودن حجم پیام در این شبکه بر امکان گسترده محتواي اولیه را بر
هـاي   دهد همچنـان گرداننـده پیـام    اما چنانچه آمارهاي مختلف نشان می بین مخاطبان عام افزوده است؛

 )هاي داخلی (تلگرام طالیی، موبـوگرام و ...  هاي اجتماعی تلگرام و کلیه مجموعه شبکه تولیدشده در دیگر
است که به سرور اصلی تلگرام متصل است و به دلیل فیلتر نبودن بخش وسیعی از مخاطبان قبلی تلگرام 

را بـه خـود جلـب کـرده اسـت. انـواع        )میلیون نفر از این مجموعه 15(طبق نظر وزارت ارتباطات حدود 
 اند. مانده درصد از مردم روي همین شبکه باقی 85دهد که حتی بعد از فیلتر شدن  ها نشان می پژوهش

                                                           
 smtohidlou@gmail.com، شناس توسعه جامعه ـهیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی  عضو .1
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هـاي اجتمـاعی فعـال در     عنوان شبکه مقاله وضعیت افراد شاخص دانشگاهی در توییتر و تلگرام بهاین  در
ها شناخته  ضور افرادي که جلوه علمی و دانشگاهی آنشود. یافتن ضریب نفوذ ح حوزه عمومی بررسی می

راهبـري  هـاي اجتمـاعی را    شـبکه  کـه  رسد اغلب افـرادي  شده است از اهداف این مقاله است. به نظر می 
هـاي   از آن شـبکه  نویسـی و اشـتراك فیـد و پـس     . وبـالگ هستندهاي مختلف وب آشنا  کنند با نسل می

انـد. عالمـان و    گرفتـه  مـرور یـاد   وگو را به ده که امکان تبادل و گفتاجتماعی جماعتی را با خود همراه کر
اما هنوز هم هستند  اند؛ ها بهره برده هاي این شبکه هاي علوم انسانی کمتر از ظرفیت دانشگاهیان در حوزه

با مخاطبین عام و جامعه  وگو گفتکسانی که از رسانه نه به جهت عرضه کارهاي علمی که براي ارتباط و 
برند و رسانه برایشان نقش تریبون ندارد. این گروه و ضریب نفوذي که ایـن گـروه در بـین دیگـر      ره میبه

هـاي   فعاالن و اثرگذاران این عرصه داشته و دارنـد بـه طـرق مختلـف اعـم از ارزیـابی محتـوایی هشـتگ        
 بررسی هستند.  اجتماعی در یک بازه زمانی قابل

ائل اجتماعی که این مدت جامعـه ایرانـی درگیـر آن بـوده اسـت،      با توجه به شرایط اجتماعی اخیر و مس
شده و نوع مواجهه و ارتبـاط افـراد فعـال     مسئله در نظر گرفته  عنوان یک صورت به 96ماه  اعتراضات دي

در شبکه اجتمـاعی   97تا شهریور  96ماه  دانشگاهی در حوزه علوم اجتماعی در این موضوع و در بازه دي
هاي متعددي بانام  واسطه این مسئله گروه روست که به گیرد. این انتخاب ازآن ی قرار میبررس توییتر مورد

بندي است. اینکه دانشگاهیان در کجاي این  اند که قابل دسته هاي مختلف فعالیت داشته نام در شبکه و بی
ط و میـزان اثـر   دهنده نوع ارتبـاط، عمـق ارتبـا    اند موضوع مهمی است زیرا نشان ها قرارگرفته بندي دسته

نوع ارتباط، ضریب نفوذ، موانع حضـور و راهکارهـاي افـزایش ارتبـاط افـراد       است. ایشان با بدنه اجتماعی
 توجه این مقاله خواهد بود. شده مورد فعال در نهاد علم با این بخش از حوزه عمومی به بهانه مسئله یاد

 .تعامل اجتماعی، حوزه عمومیهاي اجتماعی، رسانه، نهاد علم، شبکهواژگان کلیدي: 
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 عالی تحصیالت مؤسسات عمومی مشارکت ارزیابی هايشاخص
 1مژگان سمندر علی اشتهاردي

اي یافته است. اهمیت ایـن موضـوع را   تعامل دانشگاه با جامعه اهمیت ویژهبحث در مورد طی دهه اخیر، 
-افتـه یو  جیدارند تا به نتا کیدموکراتشهروندان حق توان به دالیل مختلف نسبت داد از جمله اینکه، می
بتوانند براساس  دیمنتخب با ندگانیها و نماسازمان ؛یقیداشته باشند؛ اشخاص حق یدسترس قیتحق يها

 يگـذار هیسـرما  يبرااز جامعه  تیدرك و حما رش،یکنند؛ به دست آوردن پذ يریگ  میتصم یشواهد علم
بـراي امکـان    ؛یعـال  قیو تحق لیبه تحص دیجد يهانسل دنیالهام بخش يبرا قات؛یدر تحق یمنابع عموم

هاي متاثر در تحقیقات؛ و براي امید بـه اینکـه محققـان و    انداز کاربران و گروهسازي در نظر گرفتن چشم
بایـد  هـا مـی  شـود، دانشـگاه  هاي جدیدي به دسـت بیاورنـد. از ایـن رو گفتـه مـی      ها و بینش نوآوران ایده

 را دنبال کنند که در برگیرنده مشارکت مستقیم و غیرمستقیم آنها در جامعه باشد.   "موریت سومیأم"
اي صـورت گرفتـه   هـاي گسـترده  ها پیشـرفت هاي سنتی دانشگاههرچند که در خصوص ارزیابی مأموریت

 مـومی ع مشارکت ارزیابی هاياند، اما در زمینه شناسایی شاخصهاي متعددي معرفی شدهاست و شاخص
هـاي احتمـالی   ها همچنان نیاز به بحث و بررسی بیشتر است. هدف ایـن مقالـه معرفـی شـاخص    دانشگاه

هـا،  اي از گـزارش ها بر اساس مقایسه و مطالعه دورهها است. این شاخصارزیابی مشارکت عمومی دانشگاه
 گیـري ائه شـدند. نتیجـه  المللی انتخاب و ارمقاالت و ادبیات خاکستري موجود در این حوزه در سطح بین

 .کند و پیشنهاد می تعیین را سنجی امکان و اعتبار اساس بر هاشاخص از کوتاهی لیست

 : دانشگاه، جامعه، شاخص تعامل، ارزیابی.واژگان کلیدي
  

                                                           
 Samandar.mojgan@gmail.com. عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور،  1
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 رابطه دانشگاه و صنعت مسئله شبهعلیه 

 1كعلی چاپر

 

اي کـه بـه دلیـل     هئلغلط یا الکی. مسـ  لهئکند؛ مس له را چنین تعریف میئمس  فرهنگ لغت آکسفورد شبه
امـا   .بندي کـرد توان پاسخ مناسبی را براي آن صورت هاي نادرست، نمی ناشی شدن آن از تحلیل یا فرض

آنچـه کـه همـه روي آن توافـق      اسـت؟  مسئله شبهچرا رابطه صنعت و دانشگاه یک سؤال این است  که 
الب، چگونگی رسـیدن بـه توسـعه را چنـین تبیـین      نیافتگی کشور است. طرز تفکر غ له توسعهئدارند مس

. توسعه اقتصـادي مبتنـی بـر رشـد     2دهد.  . توسعه از طریق توسعه اقتصادي روي می1کند؛ مقدمات:  می
. توسـعه فنـاوري ریشـه در توسـعه علمـی      4. رشد صنعتی بر توسعه فناوري استوار است 3صنعتی است. 

د که رابطه خوبی بین صنعت و دانشگاه وجـود داشـته باشـد.    افت پس توسعه زمانی اتفاق می :دارد. نتیجه
 .داند بخار می این خوانش، توسعه در غرب را ناشی از اختراع ماشین

. کلیت این استدالل بـر فهمـی نادرسـت از    1بودن رابطه دانشگاه و صنعت به دو دلیل است:  مسئلهشبه 
رو  ازآن نادرسـتی کلیـت اسـتدالل    .ت هستند. مقدمات استدالل فوق نادرس2توسعه و تاریخ استوار است 

اي عوامانه و خوانشی ویگی از تاریخ  ؛ ابتنا کامل توسعه بر گسترش علمی و فناورانه نظریهشود که بیان می
انگارانه از توسعه دارد که نوعا با نظریات جـدي دربـاره چیسـتی و چگـونگی      است که فهمی خطی و ساده

مونه مارکس انقالب صنعتی را ناشی از گسـترش بازرگـانی و ایجـاد طبقـه     عنوان ن توسعه منافات دارد. به
جدید بازرگانان؛ وبر آن را ناشی از انقالب پروتستانی و ارزشمند شدن زندگی مادي و رفاه در نظام باورها؛ 

کار و ایجاد سیستم کارخانه؛ و برخـی دیگـر نیـز آن را     دورکیم انقالب صنعتی را ناشی از گسترش تقسیم
کننـد.   بندي مـی در زمینه تفکیک قوا و گسترش دموکراسی صورت هاکالونیستشی از تغییرات سیاسی نا

فارغ از اینکه مدافع کدام یک از این نظریات باشیم، نکته اینجاست کـه در هـیچ نظریـه جـدي در حـوزه      
و بلکـه توسـعه   بخار قلمداد نشده   علوم اجتماعی و سیاسی، توسعه غرب ناشی از توسعه فناوري و ماشین

شـود و یـا حـداقل بـه توسـعه در برخـی عناصـر         فناوري خود محصول توسعه در عناصري دیگر فهم مـی 
کلیت استدالل فوق و نتیجه آن به دلیل عدم فهم شـرایط  بنابراین سیاسی دیگر وابسته است و -اجتماعی

 .اي نادرست است زمینه پیش

                                                           
 achaparak@nri.ac.irعضو هیئت علمی مرکز تحقیقات نیرو،  .1
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توسعه فناوري ریشـه در توسـعه علـم دارد. ایـن      پرداخته شده است. فقط به مقدمه چهارم  مقاله در این
شـود. نقـدهاي    بنـدي مـی  مقدمه در فضاي عمومی به صورت ایده فناوري به مثابه علم کـاربردي صـورت  

نظري و تاریخی علیه این ایده مطرح هستند. دالیل نظري شامل دالیلی همچون تجسم ابزاري علم، تقدم 
و تمایز معرفت فناورانه از دانش علمی است. دالیل تاریخی مبتنی بـر نشـان دادن   وجودي فناوري بر علم 

عنوان علم کاربردي توسط شـواهد تـاریخی اسـت. در اینجـا فقـط بـه برخـی         نادرستی خوانش فناوري به
 .کنم شواهد تاریخی در نقد ایده فناوري به مثابه علم کاربردي اشاره می

پیش از پیدایش علم ترمودینامیک توسط جمیـز وات و   فقطاست که نه مواردي  ترین مهمماشین بخار از 
در تولید معرفـت علمـی    به معرفت علمی توسعه یافت، بلکه بعدها مستقیماً  نیوکامن با کمترین وابستگی

مربوطه نقش داشته است...بررسی توسعه صنعت فناوري هوانوردي و پرواز توسط جان رائی نشان داد کـه  
علـم   فقـط ران رایت اولین تجربه پرواز خود را در نهایت با موفقیـت بـه ثمـر رسـاندند، نـه      براد که زمانی

براي طراحی بال و بدنه نداشت، بلکه بـر اسـاس همـان     اي استفاده  قابلفیزیک در شاخه سیاالت معرفت 
 م شده بود.معرفت علمی، پرواز به روشی که اولین بار انجام شد از نظر دانشمندان آن زمان غیرممکن اعال

دهد که مطابق با علـم الکترومغنـاطیس    پژوهش بر روي فناوري موتور القائی توسط رونالدکالین نشان می
چرا از ایـن اسـتدالل    اما بودبه شکلی که در معادالت ماکسول ارائه شده، وجود چنین موتوري غیرممکن 

سـعه از گذشـته بـه ارث رسـیده و     توان گفت که این فهـم از تو  می بینانه خوش؟در خوانشی شود میدفاع 
گرایی قرن بیستم به آن دامـن زده و مـا نیـز نسـنجیده از آن پیـروي       برخی اتفاقات تاریخی همچون علم

اي میـان ایـدئولوگ،    توان گفت که پشت این خوانش، اتحـاد نانوشـته   اما در خوانش بدبینانه می ؛ایم کرده
بال تثبیت کلیت این استدالل اسـت و وظیفـه دو مقدمـه    رکرات و تکنوکرات قرار دارد. ایدئولوگ به دنوب

سـپرده اسـت. ایـن اتحـاد بـه دنبـال        هـا  کـرات تکنـو ها و وظیفه دو مقدمه بعدي را به  رکراتواول را به ب
دور کـردن توجهـات از    بنـابراین، زدایی از امر سیاسی توسعه و تخصصی و فنی نشـان دادن آن و   سیاست

الملل و سایر عناصـر دموکراسـی اسـت. از     یت، رقابت، رسانه، روابط بینعناصر اصلی توسعه همچون شفاف
داند با رویکرد تکنوکراتیک خـود   خود را پیشگام توسعه می نوعی به که فناوري واین منظر، متخصص علم 

تواند به مانعی براي توسعه  میطور عملی  بهرابطه دانشگاه و صنعت،  مسئله شبهله توسعه به ئو تبدیل مس
 .یل شودتبد

 عنوان علم کاربردي. مسئله، رابطه دانشگاه و صنعت، فناوري به شبه واژگان کلیدي:
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 اي گمشده جهت توسعه و تولید علم بومی هاي علمی حلقه انجمن
 1حمزه حاجی عباسی

 
از زمان سرعت گرفتن تولید علم در جامعه جهانی و وقوع انقالب صنعتی در قرن هیجده به بعـد جامعـه    

هاي زیادي اسـت کـه مشـکالت     علمی ایران حالت انفعالی و واردکننده دانش غربی را داشته است و سال
ارداتی توانایی حل که در برخی موارد این دانش و کند درحالی خود را از طریق واردات دانش غربی حل می

کامل مشکل را نداشته و خود اثرات جانبی منفی بر جاي گذاشته است. اگر چه تأسیس نهاد دانشـگاه در  
قـرون دوم تـا پـنجم هجـري را دوران      بسیاري و محققان دگردشاپور باز می ایران به زمان تأسیس جندي

افول علم در ایران از زمانی شروع شد که هـواداران سـنت و    ،بعد از آن دوران دانند. رشد علم در ایران می
حدیث، جدل و مناظره در آراء و عقاید را ممنوع ساختند و تا آنجا پیش رفتند که هر که را بـه منـاظره و   

کردند. از آن زمان به بعد جامعه علمی ایرانی نتوانسـت بـه جایگـاه     پرداخت مجازات می مباحثه علمی می
 ان بازگردد.قبلی خود در جه

هاي سیاسی که خواهان ایجاد جامعه مبتنـی بـر دانـایی اسـت      گیري وجود یک جنبش اجتماعی و جهت
اي در پیشرفت و توسعه علمی داشته باشد. جنبش اجتماعی توسعه و پیشرفت  کننده تواند نقش تعیین می

ر مقیـاس محلـی اسـت و    دنبال تولیـد دانـش د   کند و به کشور که توسعه مبتنی بر دانایی را جستجو می
هاي الزم را براي فضـاي علمـی و فکـري بـه بـار آورد.       گیري از دانش جهانی برخی زمینه تواند با بهره می

گیرد. صرف واردکردن و پـذیرش علـم و یـا     که توسعه علمی در یک جامعه آزاد و نقاد صورت می درحالی
ود زمـانی کـه خالقیـت علمـی بجـاي      شـ  هاي علمی لزوماً به توسـعه علمـی منجـر نمـی     توجه به فضیلت

 بود.امیدوار توان به توسعه علمی  وجود بیاید آنگاه می کنندگی علمی بنشیند و فرهنگ علمی به مصرف
نویسـی   هاي تدریس، مقاله علمی وجود دارند که توانایی هاي ایران تعداد زیادي از اعضاي هیئت در دانشگاه

اما مطالعـات در حـوزه علـوم اجتمـاعی نشـان       کتاب را دارند؛هاي علمی، ترجمه و تألیف  و انجام پژوهش
علمی در حد بسیار کمـی اسـت و همچنـین     وگو، مناظره و رودررویی بین اعضاي هیئت دهد که گفت می

توان گفت تنها راه پیوند علم و توسـعه در کشـور از    ارتباط با جامعه و زندگی انسان ایرانی کمتر است. می
کـاري باشـند و یـا حتـی      هـا درگیـر محافظـه    علمی در دانشـگاه  و ممکن است هیئتگذرد  ها نمی دانشگاه

                                                           
  hajimasoud@gmail.comکشور،تحقیقات سیاست علمی دکتري مرکز  دانشجوي .1
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توانـد از اعضـاي    ها و موانعی در این مسیر ایجـاد کننـد در تولیـد علـم بـومی بخشـی از آن مـی        مقاومت
 اندیشند. علمی یا دانشجویان باشند و بخشی هم شهروندان معمولی باشند که به این مسئله می هیئت

هـاي آگاهانـه    گیـرد. تعامـل   هـا صـورت مـی    ها و از جمله تولید در موقعیـت  ه کالینز همه فعالیتبر اید بنا
هـاي   هـا و نشـانه   وار حـول ایـده   هاي مشخص وقتی به شـکلی زنجیـره   ها و مکان کنشگران علمی در زمان
ت، کننـد. در شناسـایی مکـان ایـن تعـامال      هـاي فکـري را ایجـاد مـی     ها یا حلقه خاصی تکرار شوند شبکه

اي از روابـط، مناسـبات و تعـامالت علمـی را      عنوان مکان مجموعه توان وجود نهادي به نام دانشگاه به نمی
 شود. تنهایی نتوانسته باعث تعامل مؤثر بین کنشگران  رسد این نهاد به اما به نظر می نادیده گرفت؛

گـو  ومدت باهم به گفت ند در طوالنیتوان هاي ارتباط و تعامل بین دانشمندان و محققان که می یکی از راه 
هاي علمی محیطی است که اگرچه اکثریت آن از اعضاي  هاي علمی است. انجمن بپردازند از طریق انجمن

ها را ندارد و شرایط خـاص دانشـگاهی در    ها هستند اما رسمیت دانشگاه علمی دانشگاه دانشگاهی و هیئت
توانـد   تـر مـی   شـود و انسـان آزادانـه    شگاه کمتر حـس مـی  رنگ است. در این فضا سلطه دیوانی دان آن کم
توانـد بـه کمـال برسـد و اجتمـاع       هاي علمی مناسک تعاملی مـی  هاي خود را بروز دهد. در انجمن اندیشه

 جویی بشود.وخو و خالق علم تواند با تعامالت رودررویی باعث ایجاد خلق گرفته می علمی شکل
بـه واکـاوي    پـردازیم.  هاي علمی در ایران می کالینز به بررسی انجمن در این مقاله با معرفی الگوي نظریه

توجه آنها در ایـران در جهـت توسـعه و تولیـد علـم       هاي علمی با توجه به تعداد قابل عدم موفقیت انجمن
 پردازیم. می

 .یتوسعه علم علم بومی، انجمن علمی، تولید علم، واژگان کلیدي:
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 حلقه اتصال عموم مردم به منظومه پیچیده علم و فناوريهاي علم و فناوري:  پارك

 1زادهمحمد حسن

هاي  اند، اما فعالیت مرور به بلوغ رسیده گرفته و به  هاي دانشگاهی، هرچند از دل نظام اجتماعی شکل نظام
زمان تغییراتی در نگرش، منش، رفتار، زبان و نحـوه ارتبـاط افـراد     مرور تخصصی موجب شده است که به

عنوان یک نظام مستقل تعریـف کنـد. در    هاي دانشگاهی به وقوع بپیوندد و دانشگاه را به درگیر در فعالیت
ها،  تدریج نظام دانشگاهی از عموم مردم فاصله گرفته است. وجود مرز بین عموم مردم و دانشگاه نتیجه، به

صورت کامل  یان بین عموم مردم بههاي دانشگاه نتیجه، یافته تعامل بین دو سوي مرز را دشوار کرده و در
یافته است. هرچند موارد استثنا براي ایـن امـر    ها کاهش ترویج نشده و در مقابل، حمایت عموم از دانشگاه

گریبـان بـوده    بـه  ویژه در ایران با این نقیصه ارتباطی دست وجود داشته است، اما کلیت نظام دانشگاهی به
هاي مرسوم و ایجاد فضـاي   ان نهادهایی واسط براي عبور از مرزبنديعنو هاي علم و فناوري به است. پارك

هـاي   پایه ایجاد شدند. مأموریت اصلی پـارك  –ارتباطی فناورانه بین عموم مردم و فضاي فناورانه دانشگاه 
هاي نوآورانه براي  هاي حمایتی عموم مردم و ایده علم و فناوري ایجاد فضاي عمومی براي تالقی توانمندي

هاي علم و فناوري به دنبـال ایجـاد ارتبـاط بـین صـاحبان ایـده،        ارزش در سطح جامعه است. پارك لقخ
هـاي جمعـی هسـتند. برگـزاري رخـدادهاي       هاي عمـومی و توانمنـدي   بنیان، ظرفیت هاي دانش مجموعه

وکارهـا و   فناورانه، نمایش دستاوردهاي نوآورانه و معرفی آن به جامعه و برقراري ارتباط بین جامعه، کسب
 شود.  هاي علم و فناوري انجام می فناوران ازجمله اقداماتی است که در پارك

هـاي علـم و فنـاوري     دادن پارك سازي کارآفرینی فناورانه با اهرم قرار در این مقاله ابعاد تأثیرگذار فرهنگ
سـازي   فعـال تبیین شده و راهکارهایی براي تقویت تعامل جامعـه دانشـگاهی بـا عمـوم مـردم از رهگـذر       

هـاي دانشـی فنـاوران و     بنیـان بـر مبنـاي جریـان دارایـی      هاي علم و فناوري و تقویت اقتصاد دانش پارك
 ده است. شصاحبان ایده ارائه 

 .پارك علم و فناوري، توسعه و انتقال فناوري، ارتباط دانشگاه و جامعه، راهکارهاواژگان کلیدي:

                                                           
شناسی دانشگاه تربیت مدرس و مدیر دفتر توسعه و انتقـال فنـاوري پـارك علـم و فنـاوري،      اطالعات و دانش دانشیارعلم .1

hasanzadeh@modares.ac.ir 
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۲٥ 
 

 )ره( خمینی ایران از دیدگاه امام درها  اجتماعی دانشگاه سرمایه رسالت توسعه
 1فر فاطمه حمیدي

 در هـا  دانشـگاه  کنـونی  دانشگاه یکی از نهادهاي اصلی تعامل میان دانش، فرهنگ و جامعه است. وضعیت
 اجتمـاعی،  هـاي  گـروه  همـه  بـراي  پژوهشی و آموزشی هاي فرصت آوردن فراهم با تا کند می ایجاب ایران
در بیشـتر کشـورها سـاخت و    . آورد فراهم جامعه اخالقی و فرهنگی و اجتماعی رشد براي مناسبی زمینه

تولید سرمایه اجتماعی از طریق وساطت یا نوعی تعامل و تعادل بـین گفتمـان دانشـگاهی و سـاختارهاي     
 جـزء  و زیرمجموعـه  هـاي  سامانه از یکی عنوان به دانشگاهی آید چون سیستم وجود می فرهنگی جامعه به

 ویـژه  نقـش  جهـت  بـه  دانشـگاه ) ره( راحل امام دیدگاه از. است اجتماعی سیستم و عالی شآموز سیستم
 اصـالحات . اسـت  جامعـه  تحـوالت  همـه  مبـدأ  و امـور  اهـم  از همواره خود، سیاسی و اجتماعی فرهنگی،
 شـان، کـالم  در کـه  هسـتند  قائل اهمیت دانشگاه براي قدر آن و است دانشگاه اصالحات از تابعی اجتماعی

 امـام  حضـرت  رهنمودهاي بررسی با. دارد ناگسستنی پیوند اسالم و انقالب سرنوشت با اجتماعی نهاد این
 این به اجتماعی تحوالت در دانشگاهیان نقش و دانشگاه خصوص در ایشان دیدگاه شناخت هزمین در) ره(

توسـعه   در تواننـد  مـی  کـه  هسـتند  آگـاهی  قشر دانشگاهیان) ره( خمینی امام دید از که رسیم می نتیجه
 کامل را خود نقش بتوانند اینکه براي دانشگاهیان راستا این در. نمایند ایفا مؤثري نقش سرمایه اجتماعی

باشند. در این مقاله سعی شده است با توجـه بـه بیانـات     مردم و اجتماعی اقشار سایر کنار در باید نمایند
توسـعه سـرمایه    دانشـگاه آزاد اسـالمی بـه بررسـی رسـالت     گذار انقالب اسالمی و  بنیان) ره( امام حضرت

 ها در ایران بپردازد. اجتماعی دانشگاه

   .ایران سرمایه اجتماعی، توسعه امام خمینی (س)، رسالت دانشگاه، واژگان کلیدي:

                                                           
 fatimehh@gmail.com، . عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزي1
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۲٦ 
 

 ایجاد محیط اجتماعی مناسب براي توسعه علم در کشور
 1احمد حیدري عبدي

هـاي   تمدن امروزي است و به شکلی گسترده در ارتباط با سایر واقعیتعلم و تولید آن سنگ بناي اصلی  
هـاي   دهد. تولید، بسط و گسترش علم تـأثیر عمیقـی در تمـام حـوزه     جامعه روند حیاتی خود را ادامه می

عنـوان موتـور    علمـی بـه   هاقتصادي، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی کشور دارد. به تعبیر دیگر تولید و توسع
کنـد. امـروزه تمـامی کشـورهاي      اي را ایفـا مـی   جانبه و پایـدار کشـورها نقـش عمـده     همه هتوسع همحرک

یافتگی و ارتقاء قدرت رقابـت خـود بـا     هاي توسعه توسعه براي حفظ یا ایجاد بنیان یافته و یا درحال توسعه
د و اکثـر  دهنـ  هاي خود مورد توجه قـرار مـی   عنوان محور اصلی فعالیت دیگر کشورها، علم و فناوري را به

تـا بتواننـد بـه     دهنـد  هـا آزادي علمـی مـی    کشورها مخصوصاً کشورهاي پیشـرفته صـنعتی بـه دانشـگاه    
 هاي اجتماعی خود در خصوص تولید و گسترش علم ادامه دهند. مسئولیت

هـاي آزادي علمـی بـه     تحلیلـی نگاشـته شـده بـا اشـاره بـه ویژگـی        –در این مقاله که به طور توصیفی  
فقان و مخالفان این موضوع پرداخته شده و در ادامه ضمن بحث و بررسی درخصوص ایـن  هاي موا دیدگاه

موضوع، پیشنهادهایی براي ایجاد محیط اجتماعی مناسب براي توسعه علم در کشور نظیر توجه جدي به 
مطالعـاتی و   هـاي  فرصـت علمـی بـه اسـتفاده از     هیئتتشویق و ترغیب اعضاي  فرهنگ تحقیق و توسعه،

داشتن ارتباطات علمی براي دستیابی به اطالعات روزآمد، توسعه  ،داخل و خارج هاي کنفرانسشرکت در 
داراي  علمـی   هیئـت و توجه بیشـتر بـه اعضـاي     تقدیر و تشویق پژوهشگران هاي علمی، همکاريروابط و 

 ارائه شده است.بیشترین تولیدات علمی 

 ها. اعضاي هیئت علمی. ترویج علم. دي علمی. دانشگاه: توسعه علمی. آزاواژگان کلیدي
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 هاي پژوهشی در ترویج علم نقش فعالیت
 1احمد حیدري عبدي

تـالش   بایـد  و اسـت  انکارناپـذیر  در کشور، ضرورتی دانش و علم تولید و ترویج براي سازي و فرهنگ بستر
 رسـیدن  زمینـه  عالی آموزش مرکز و ها دانشگاهکه  ازآنجایی د تا این اقدام مهم در کشور صورت پذیرد.کر

بـراي تولیـد و    مناسـب  بستري توانند می بنابراین، سازند، می مهیا را کارشناسی و مرجعیت علمی به افراد
هـاي علمـی    هاي علمی و انجمن ترویج علم باشند. متأسفانه ضعیف بودن ارتباط مؤسسات پژوهشی، قطب

ها ازجمله معضالت این مراکز آموزش عالی در ترویج علـم   اثربخشی پژوهشبا جامعه و پایین بودن سطح 
 در ایران است.
هـا،   انجام اقداماتی نظیر تدوین اسناد مهم باالدستی، تدوین طـرح  علمی باید سعی نمایند با اعضاي هیئت

جامعـه نقـش   هاي اجرایی در دولت و مجلس شوراي اسالمی در ترویج علم در  نامه لوایح و مقررات و آیین
 مهم و تأثیرگذاري داشته باشند.

هـاي   تحلیلی نگاشته شده، بررسی اهمیت پژوهش و فعالیـت  –صورت توصیفی  هدف این مقاله نیز که به 
پژوهشی، ترغیب پژوهشگران به برقراري ارتباط میان نهادهاي تولیدکننـده دانـش و فضـاي اجتمـاعی و     

 ترویج علم در کشور است. و مؤسسات پژوهشی بهها  دانشگاه عموم شهروندان و ترغیب دولت،
 امکـان  کشـور  نقـاط  همـه  در پژوهشگران که ترسیم شود اي گونه به کشور پژوهشی و علمی کالن برنامه 

 همگانی شود. کشور در پژوهش فرهنگ تا باشند داشته را و پژوهش تحقیق
 همچنـین  و فنـاوري  و تحقیقـات  علوم، توسط وزارت پژوهشی هاي فعالیت تشویق جهت گذاري سیاست 

رسـانی، توسـعه    و مؤسسات پژوهشی کشور، انتشار کتب و مقاالت علمی به زبان سـاده، اطـالع   ها دانشگاه
هـاي   بـه فعالیـت   واقعـی  گـذاري  و ارزش هاي تخصصـی  هاي علمی و آگاهی بخشی عمومی در حوزه قطب

ازجمله راهکارهاي مؤثر تولید و تـرویج   کشور در علوم توسعه و رشد شان در جامعه باعثعلمی و انعکاس
 .است علم در ایران

 .. ترویج علمپژوهشگران ها. مؤسسات پژوهشی. هاي پژوهشی. دانشگاه : فعالیتواژگان کلیدي
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۲۸ 
 

 ها و ترویج علم دانشگاه
 1احمد حیدري عبدي

 
نیست و باید اقـدامات  جامعه  انهنیازهاي علمی و فناور پاسخگوي تنهایی به ها هاي رسمی دانشگاه آموزش 

ضـرورت  با توجه به مشکالت اقتصـادي و اجتمـاعی   امروزه،  خصوص ترویج علم صورت بگیرد. دیگري در
طور  این مقاله نیز که به شود. هدف میبحث درباره ترویج علم بیش از هر زمان دیگري در جامعه احساس 

 علم شرایط ترویج بهبود و ی براي توسعهارائه راهکارهای و طراحی تحلیلی نگاشته شده، بررسی، -توصیفی
 را ضـعف  نقـاط  کرد، ریزي موجود برنامه وضعیت برمبناي و حاصل نتایج اساس بر بتوان تا است ایران در

 کرد. تقویت را قوت نقاط و برطرف و شناسایی
هـاي   مسئولیت جامعه هستند و با توجه به امکانات و نینمادهاي  ها و مؤسسات پژوهشی سرمایه دانشگاه 

در نظـر گرفتـه شـوند،    در جامعـه   تـرویج علـم   یمسـئول اصـل   عنـوان  توانند به شان می اجتماعی علمی و
و سـاختار   یدهـ  به شکل دنتوان ها می نگاشت ها و تک با تدوین و انتشار تولیدات علمی، گزارش که طوري به

 د.ننکشور کمک کترویج علم در  حوزه مطالعات منسجم درانتشار 
 و ملـی  ریزي دقیق، نبـود سـازوکار   گذاري مناسب، عدم برنامه این امر با مشکالتی نظیر عدم سیاست اما 

خوبی در جامعه  و موانع فرهنگی مواجه است و بدین خاطر تاکنون علم نتوانسته است به کشور در مصوب
 ترویج شود.

هـا، مؤسسـات پژوهشـی و     اهدانشـگ  يهـا  يدسـتاوردها و توانمنـد   جیو تـرو  یمعرفـ  يبراانجام اقداماتی  
تواند راهی براي برقراري ارتباط این مراکـز علمـی بـا جامعـه بـراي       هاي علم و فناوري به جامعه می پارك

 و مـدت  میـان  مـدت،  کوتاه هاي و اجراي برنامه علم از طریق تدوین ترویج به دولت توجه ترویج علم باشد.
پایین ازجمله پیشنهادها براي  سنین از علم ترویج به آموزشی و توجه نظام بلندمدت توسعه علمی، اصالح

 است. رانیدر اترویج بیشتر علم 

 هاي رسمی، گفتمان عمومی، ترویج علم. ها، آموزش : دانشگاهواژگان کلیدي
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 پژوهی و ارتقاء سطح تعامل دانشگاه و جامعه آینده
 1امیرهوشنگ حیدري

 
هـا در   شـویم فعالیـت آن   ها و مراکـز آموزشـی متوجـه مـی     نگري روند تعالی دانشگاه تبارشناسی و گذشته

هاي مختلف تغییرات اساسی داشته است. این تغییرات هم معطوف به جامعه بوده و هـم مبتنـی بـر     دوره
 آمـوزش محـور  تـه و  پرداخ آمـوزش به  صرفاًاي از زمان  ها در برهه است. دانشگاه گرفته  شکلنیاز جوامع 

اند. در آن دوران محور فعالیت در حوزه علوم نیز بیشتر متمرکز بر تولید و اشاعه علـوم محـض بـوده     بوده
در کنار هم توجـه شـده اسـت. در ایـن      علم و فناوريبعد به آموزش و کسب مهارت یعنی نسل است. در 

 توجـه  مـورد یاز جوامع را داشتند موردني ها قابلیت تولید فناوري اصوالًدوره نیز علوم محض و علومی که 
انـد کـه بیشـتر بـه علـوم داراي قابلیـت تولیـد         به شکلی متحول شـده  ها دانشگاه امروزه است. گرفته قرار

یده شدند که گویا تنها توجه بـه  تن درهم چنان آنپردازند و علم، فناوري و نوآوري  هاي نوآورانه می فناوري
هاي نوآورانه و در راستاي نیاز جوامع  مترین زمان قابلیت تولید فناورياست که در ک شده متمرکزعلومی 
یـان و  بن دانـش دانش و جوامع  سازي تجاريدر فضاي علمی، صنعتی و اجتماعی کشورها مباحث  را دارند.
تعامـل   یـان بن دانشی یا فرا صنعتبنابراین جوامع ؛ ین از کلیدواژهاي متداول و مطرح استکارآفردانشگاه 

بـه دانـش اهمیـت خـاص داده      درواقـع یـان  بن دانـش بسیار نزدیکی با دانشگاه کارآفرین دارند. در جامعه 
گویی به  ترین عامل تولید است. دانشگاه در تعامل نزدیک با جامعه مسئولیت پاسخ شود زیرا دانش مهم می

گانه جامعه  تا سه اند گرفته قرار نعتصکند. از طرفی دانشگاه در تعامل نزدیک با  نیازهاي جوامع را ایفا می
دانشگاه کارآفرین و صنعت؛ نیازهـاي جوامـع را بـه بهتـرین شـکل مطلـوب مرتفـع سـازند.          -یانبن دانش

اي کـه در آن   جامعـه  فرهنگی و اقتصادي سیاسی، اجتماعی، روابط خود از دانشگاهی و تعامالت مراودات
 هـاي یـادگیري،   کننده فرایند یینتع  ها و فرهنگ مستولی بر آنبنابراین جوامع ؛ آید می به وجودقرار دارند 

 و علـم  کـالم  پژوهی را در یـک  اي آینده زمینه یشپهستند. اگر بدون هیچ  ها دانشگاهپژوهش در  و آموزش
حائز اهمیـت   مطلوب جوامع آینده به بخشیدن در شکل آن راتوان  معرفی کنیم؛ می مهارت ساخت آینده

احتمالی  مخاطرات و ها فرصت رویدادها، به نسبت را جامعه که است معرفتی و دانش پژوهی آیندهدانست. 
یکـرد مشـارکتی و هنجـاري خـود     روتوانـد بـا    پژوهی می آینده .است محور فرصت و کرده مطلع در آینده

گاه، صـنعت و  تصویرهایی را از آینده مورد وفاق ارائه دهد که از تعامل ساختارهایی همچون جامعه، دانشـ 

                                                           
 Heidari.nrisp@gmail.comکشور، علمی  سیاست تحقیقات مرکز اندیشی آینده گروه علمی هیئت عضو .1
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۳۰ 
 

ساختارهاي اجتماعی حول یک آینده مـرجح امـري مهـم و خطیـر      همسو کردناست.  گرفته شکلدولت 
پژوهی تحقق آن دور از انتظار نخواهد بود. این تحقیق تالش خواهد کـرد تـا    است که با استعانت از آینده

ارائه دهـد و در ایـن راه    ذکرشده آفرینان پژوهانه تصویري مطلوب از آینده با نقش یکرد کیفی و آیندهروبا 
وظایف و نقش هر یک از ارکان چهارگانه جامعه، دانشـگاه، صـنعت و دولـت را بررسـی کـرده و بـه ارائـه        

 ها بپردازد. ینه تعامل و ارتباط پایدار بین آندرزمالگویی 
 
 پژوهی، جامعه، دانشگاه، صنعت، دولت. آیندهواژگان کلیدي:  
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ها: مطالعه تجربی دانشگاه اجتماعی پشتیبانی براي یادگیري در دانشگاههاي رسانه
 صنعتی شریف

 1فاطمه آزیتا خسروانی
 

هـا، از طریـق   هاي اجتماعی براي یـادگیري دانشـجویان در دانشـگاه   این مقاله به بررسی استفاده از رسانه
پردازد. دانشگاه صنعتی شریف میهاي اجتماعی در استفاده دانشجویان کارشناسی از شبکهمیزان مطالعه 

هـاي اجتمـاعی و   این است که بدانیم چه چیز باعث انگیزه دانشجویان به استفاده از شـبکه  پژوهشهدف 
 شود.مزایاي استفاده از آن می

 این مطالعه مبتنی بر چارچوب سلسله مراتبی براي اسـتفاده از فنـاوري دانشـجویان اسـت کـه از نظریـه      
 .گیردبهره میوسیله -زي و نظریه هدفخشنودسا-کاربردها 

شـده اسـت. یـک پـژوهش      این پژوهش از چارچوب سلسله مراتبی استفاده دانشجویان از فناوري اقتباس 
 ها بـر شده است که در سطح دانشجویان کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف انجام شد. داده  تجربی اصالح

ها همراه با چارچوب نظري براي طراحی شد. مصاحبهآوري اساس مصاحبه غیررسمی از دانشجویان جمع
-پـی اسافزار  تحلیل اطالعات از نرم و  منظور تجزیه پرسشنامه مورد استفاده قرار گرفت. در این تحقیق به

و تکنیک تحلیل سلسله مراتبی با استفاده از ضرایب همبستگی استفاده شد. تأیید و اعتبارسنجی آن  اس
هـاي  سلسله مراتبی براي استفاده دانشجویان از شبکه یانجام شد تا چارچوب از طریق پژوهش نظرسنجی

 اجتماعی ایجاد شود.
شـود کـه بـه نوبـه خـود      هاي اجتماعی منجر بـه تعـاملی مـی   هاي شبکهدهد که ویژگیها نشان می یافته

هـا پیامـدهاي   تـه یاف .کنـد مـی  برآوردهگیري دانشجویان را تصمیم به و نیاز تراطالعات سطح باال نیازهاي
هـاي اجتمـاعی   افزار شبکه طور که استفاده از نرم همان .افزار در برداشتمهمی براي طراحان و مربیان نرم

هـاي دانشـجویان بـراي اجـراي     طـورکلی درك بهتـر انگیـزه    عالقه محققان بـود. بـه   براي یادگیري مورد
 حائز اهمیت است.هاي آموزشی بسیار هایی در عرصهآمیز چنین فناوري موفقیت

 گیري، انگیزه.هاي اجتماعی، آموزش عالی، نیازهاي اطالعات و تصمیمشبکهواژگان کلیدي: 
  

                                                           
 fatemekhosravani@yahoo.com. کارشناس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، 1
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 جامعه سنخ شناسی الگوهاي تعامل بین نهادهاي علمی و
 1غالمرضا ذاکرصالحی

 
شـدن  توان از راه سومی نیز سخن گفت. اجتمـاعی   سازي آن می گرایی علم یا تجاري امروزه فراسوي نخبه

جامعه است. اکنون این سیاست بخشی هرچند کوچک  منسجم بین علم و علم محصول تعامل هدفمند و
توسـعه را   برخـی کشـورهاي درحـال    فناوري کشورهاي صنعتی پیشـرفته و  نقشه راه علم و منشورها و از

 دهد. تشکیل می
 رشدي انجامیده است و بینی روبهفناوري به بد محققان اتحادیه اروپا امروزه پیشرفت در دانش و به اعتقاد

پایـه توافـق    دهه پیش را نـدارد. گسـترش علـم جدیـد بـر      تالش براي کسب دانش دیگر شورمندي چند
سـویی   جامعه از سو و بین مردم و یک از) ها ها، صنایع، دولت دانشگاه( مسئولنامرئی بین علم و مؤسسات 

جامعـه   قالـب جدیـد علـم، فنـاوري و     سـب بـا  باشد. اکنون ضروري است که روابـط جدیـد متنا   دیگر می
 ریزي شود. پایه

کشورهایی اسـت   مخصوصعمدتاً  زاییده شده است و یکردهاییرو و تجارب یناز چن »علم و جامعه«ایده 
علـم و جامعـه کاسـتن شـکاف      يهـا  هدف برنامه هستند. يدر علم و فناور اي شده یتکه داراي پایگاه تثب

تـوان درکشـورهاي    مـی  را يگذار چهار نوع هدفپس  و مردم است.مراکز علمی  ،ارتباطی بین دانشمندان
 مختلف شناسایی کرد:

 ؛علمی در عرصه عمومی يمفهوم علم و نوآور یقگسترش و تعم .1
 ؛میان دانشمندان و مردم عادي تعامل مستقیم ایجاد .2
 ؛تازه علمی در جهان هاي یشرفتمردم با پ ییآشنا .3
 .و دانشمندان گذاران یاستس بینموقعیت براي تعامل نزدیک  يساز فراهم .4

جهان براي ارتقاي تعامل  در سطح شده اجراهاي موجود  یاستسشناسی  و سنخهدف این نوشتار بررسی 
 است. و جامعهبین نهادهاي علمی 

اجتماعی شدن ، و جامعه، الگوهاي تعامل علم و جامعهي، رابطه علم و فناور: سیاست علم واژگان کلیدي
 علم.

                                                           
 Rsalehi514@gmail.comریزي آموزش عالی،  برنامه هیئت علمی مؤسسه پژوهش و . عضو1

mailto:Rsalehi514@gmail.com
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 ضرورت هوش اجتماعی در نظام دانشگاهی

 1فاطمه رادان
 

بدون تردید رسالت نظام دانشگاهی تربیت افراد متخصص در راستاي توسعه پایدار است کـه ایـن امـر بـا     
شـود.   ها محقق می توانمندسازي نیروي انسانی، افزایش سرمایه انسانی، شکوفایی استعدادها و رشد قابلیت

پژوهشـی و پرورشـی    ،هـاي آموزشـی   هاي دانشگاهی و آموزش عـالی در تمـام زمینـه    ساختارها و سازمان
هـا،   شوند که این ساختارها در مسـیر خودشـکوفایی و بـروز خالقیـت    و تقویت طراحی  يا گونه به ستیبای

سـرمایه انسـانی    قرار گیرند و الزمه افـزایش افزایش سرمایه انسانی جامعه  یطورکل توسعه استعدادها و به
به مفهوم توان برقراري ارتباط با افراد و احترام گذاشتن به  2هوش اجتماعیتقویت هوش اجتماعی است. 

ها، رعایت حقوق دیگران، پذیرش قوانین شهروندي و قبول اشتباهات  آنان بدون در نظر گرفتن شرایط آن
نظران قرارگرفتـه   امروزه مورد توجه صاحبآموزش و پژوهش است که  هاي قابل  شده، از جمله مقوله انجام

عامـل موفقیـت در قـرن حاضـر      مؤثرترینشناس آمریکایی نیروي هوش اجتماعی را  روان 3و دانیل گلمن
معتقد است هوش اجتماعی، آرامش و خوشبختی به همراه دارد و رهبران و حاکمان جهانی را  . اوداند می

 کند. به دوستی و صلح جهانی رهنمون می
هایی که داشـته همـواره در معـرض     م دانشگاهی در ایران با قدمتی بیش از صدسال، با وجود موفقیتنظا

هـا، تعـامالت و ارتباطـات فـردي و تـوان       انتقادهاي بسیاري بوده و بخشی از این انتقادها در حوزه ویژگی
د نظـام  خودشکوفایی و خالقیت است که تحت تـأثیر سـاختار نظـام دانشـگاهی اسـت. نگـرش و عملکـر       

هاي علمی و فرهنگی در بستر تعامالت دانشگاهی با هـدف   ریزي درسی، اتخاذ سیاست دانشگاهی با برنامه
عنوان راهکاري مناسب براي توانمندسازي و شکوفایی اسـتعدادهاي   تقویت هوش اجتماعی دانشگاهیان به

اجتمـاعی در نظـام    بررسـی جایگـاه هـوش    تأمـل اسـت.   نیروي انسانی در فضاي اجتماعی جامعـه قابـل   
دانشگاهی هدف این پژوهش کیفی است که براي پاسخ به این سؤال که هوش اجتمـاعی چـه نقشـی در    

نفـر   25با  ها تقویت نیروي انسانی در نظام دانشگاهی ایران دارد، صورت گرفته است؟ براي گردآوري داده
شـده و پـس از تحلیـل و     ر انجـام  هاي شهر تهران مصاحبه نیمه سـاختا  از دانشجویان و مدرسان دانشگاه

                                                           
 Radanfatemeh@yahoo.com . استادیار علوم اجتماعی دانشگاه پیام نور،1

2. Social Intelligence 

3. Daniel Goleman 
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دهـد کـه آمـوزش و تقویـت هـوش اجتمـاعی دانشـجویان و         نشان می آمده دست بهها، نتیجه تفسیر داده
 شهر تهران ضروري است. هاي مدرسان دانشگاه

 مدرس، نظام دانشگاهی، هوش اجتماعی. : دانشجو، دانشگاه،واژگان کلیدي
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 تأملی بر نظریه تولید فضاي هانري لوفوردانشگاه به مثابه فضاي اجتماعی؛ 
 1زهرا رشیدي

 
مثابه فضاي اجتماعی از طریق واکـاوي نظریـه تولیـد فضـاي هـانري       هدف از این مطالعه، فهم دانشگاه به

خـود وجـود    خـودي  است؛ فضا بـه ) اجتماعی( اجتماعی) تولیدي( لوفور بر آن است که فضاي لوفور است.
 شوند. تنیده باعث تولید این فضا می ه بعد یا فرایند به لحاظ دیالکتیکی درهم شود. س ندارد، فضا تولید می

تـایی   سو به سـه  نامد. این سه لحظه از یک هاي تولید فضا نیز می این سه بعد یا فرایند را مشتقات یا لحظه
شـده،   کنند، از سوي دیگـر بـه فضـاي درك    پراکتیس فضایی، بازنمایی فضا و فضاهاي بازنمایی اشاره می

کننـد.   هاي موازي بر رویکردي دوگانه به فضا داللـت مـی   این سري. شده و زیست شده اشاره دارند تصور
فقـط   شناسانه است. فضاي اجتمـاعی نـه   شناسانه یا نشانه رویکردي پدیدارشناسی و دیگري رویکردي زبان

نیز احساس است. به عبارتی دربرگیرنده مادیتی انضمامی است بلکه دربرگیرنده مفهومی اندیشیده شده و 
این است که علـم فضـامند اسـت و بنـا بـه       »مثابه فضاي اجتماعی دانشگاه به «در برگیرنده تجربه است. 

ارتبـاطی، عـاطفی، هنجـاري و     سرشت خود یک فضاست تا یک سازمان، منظور از فضا یک امـر ادراکـی،  
خاطرات و تجربیات دانشجو و دانشگاه و مدیر شناختی است. برآمده از نحوه زیست و مناسبات و اعمال و 

روید و ایـن   نفعان درونی و بیرونی دانشگاه است. فضا، خود از تجربه می ریزان و ذي گذار و برنامه و سیاست
هـاي   تعبیر هابرماس سـامانه  دهیم. از آنجا که بههاي خویش معنا  د که ما به تجربهآور امکان را فراهم می

تـایی لوفـور    بنـدي سـه   مستعمره کردن زیست جهان دارند و چنانچـه بـه تقسـیم    رسمی تمایل زیادي به
شود. ایـن را بـه    توان چنین گفت که فضاي دو با غلظتی رسمی سبب تضعیف فضاي سه می بازگردیم می

کنیم که ناشی از نظام متمرکز آموزش عـالی و یـا    نحو پدیداري در طرز اداره رسمی دانشگاه مشاهده می
هـاي   وع روابط رسمی و ادبیات رسمی و نوع انتخاب مدیران دانشگاهی از رئیس تا بقیه شـیوه مقررات و ن

گـونی و   خالقیـت و گونـه   ابـرازي و  مملـو از خـود  ، مدیریتی و سبک رهبري در دانشگاه است. فضاي سه
 هاي خودجوش داوطلبانـه و ارتباطـات کدبنـدي    تنوعات است و بیشتر خصیصه اجتماعی دارد. در فعالیت

جـوش، روییـده از روابـط     پذیرد. فضایی برآمده از اعمال و ابتکـارات درون  نشده دانشجو و استاد شکل می
رسد افت تحصیلی، مخـدوش شـدن کیفیـت آمـوزش و      وگویی و تعاملی است. به نظر می  غیررسمی گفت

علمی و  هیئتگرایی صوري  گرایی دانشجو، مقاله ها، کم شدن اثربخشی تدریس، مدرك تحقیق در دانشگاه
از تضعیف یا مخدوش شدن فضاي سه زندگی دانشگاهی  ناشی دانشگاهی هاي علمی و کارکردي اقسام کژ

                                                           
 z.rashidi@irphe.irریزي آموزش عالی،  . استادیار گروه نوآوري آموزشی و درسی، مؤسسه پژوهش و برنامه1
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مثابه فضاي اجتماعی بر اساس نظریه تولید فضاي لوفـور یعنـی فهـم     راین، فهم دانشگاه بهبناب .امروز است
دیگر به معناي تولید فضـاي   بیان هو ب دگرگونی روابط اجتماعی به معناي دگرگونی روابط اجتماعی فضایی

 بخش جدید است. آزادي

 .دانشگاه، فضاي اجتماعی، نظریه تولید فضا، دیالکتیک، زبان، پدیدارشناسی، لوفورواژگان کلیدي: 
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 هاي تعامل نظام دانشگاهی و فضاي اجتماعی در ایران عدم قطعیت
 2، علی اصغر پورعزت1باشی احد رضایان قیه

 
بینی دقیـق آینـده را غیـرممکن     هایی است که پیش قطعیت پژوهی محصول عدم تفکر سناریویی در آینده

هـاي مضـاعفی بـر     ریزي را به چالش کشیده و هزینه گیري و برنامه ها، نظام تصمیم سازند. عدم قطعیت می
سـازمانی نیـز    هـاي  توانند باعث غافلگیري و شکسـت اسـتراتژي   حال می کنند. درعین سازمان تحمیل می

هایی اسـت کـه حاصـل     شدت تحت تأثیر عدم قطعیت بشوند. تعامل نظام دانشگاهی با فضاي اجتماعی به
روي  تواند فضاهاي سناریوي پیش ها می متغیرهاي درون و برون سیستمی است. شناخت این عدم قطعیت

ژوهش حاضر بـه ایـن پرسـش    گیري پابرجا در سازمان را تقویت کند. پ تر کرده و تصمیم سازمان را شفاف
هـا   هاي بحرانی در تعامل نظام دانشگاهی با فضاي اجتماعی ایـران کـدام   پاسخ داده است که عدم قطعیت

هـا و   هـاي عمیـق بـا خبـره     هستند؟ در پاسخ به این پرسش، با استفاده از مرور نظامند منـابع و مصـاحبه  
شده اسـت. در   ها پرداخته  قطعیت بندي عدم تهالمللی به شناسایی و دس نفعان، در دو سطح ملی و بین ذي

هایی که داراي عـدم قطعیـت بـاالیی هسـتند شـامل: تصـویر ذهنـی جامعـه از نظـام           سطح ملی پیشران
هاي اجتمـاعی، وضـعیت رقبـاي نظـام دانشـگاهی       دهی نظام دانشگاهی به چالش دانشگاهی، میزان پاسخ

هاي تعامل نظام دانشگاهی بـا فضـاي اجتمـاعی شـامل:      قطعیت ترین عدم المللی، مهم است. در سطح بین
هـاي جهـانی اسـت. ایـن      ها در پاسخ بـه چـالش   ها و کارآمدي دانشگاه پذیري اجتماعی دانشگاه مسئولیت

گیري  گیري تعامل بین نظام دانشگاهی با فضاي اجتماعی منوط به جهت کند که شکل پژوهش توصیه می
ها به خلق سـناریویی جدیـد منجـر     قطعیت گیري هرکدام از عدم جهت عدم قطعیت بحرانی است. 5این 

گیـري   اي متفاوت است، با استفاده از تصمیم کننده آینده خواهد شد. با توجه به اینکه هر سناریو، توصیف
توان به راهبردهایی پابرجا که در تمامی سناریوها اثرگذار باشـند و تعامـل نظـام دانشـگاهی بـا       پابرجا می

 کنند دست یافت. اجتماعی را تقویت فضاي 

 پژوهی، عدم قطعیت، تفکر سناریویی، جامعه، دانشگاه. آیندهواژگان کلیدي: 
  

                                                           
 ahad.rezayan@ut.ac.irپژوهی دانشکده مدیریت دانشگاه تهران،  . پژوهشگر پسادکتري آینده1

 مدیریت دانشگاه تهران. استاد گروه مدیریت دولتی دانشکده 2
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 ها کاربرد دارد؟ دانشگاه يبرا یاجتماعی شرکت پذیري یتآیا مسئول
 1احمدرضا روشن

 

و یـا بـه انجـام     بخـش  یتمنظور عملکرد رضا عبارت است از وظیفه و تعهد، به پذیري یتمسئول یطورکل به
ها و صنایع، سرایت کرده و  به همه بخش 2امروزه رویکرد مسئولیت اجتماعی شرکتی رساندن یک تکلیف.

بـراي   راه یـک طـور سـاده مسـئولیت اجتمـاعی شـرکتی       است. بـه  شده یلگستر تبد به یک موضوع جهان
تجاري خـود را بـر عهـده گیرنـد و      هاي یتها است که مسئولیت تأثیرات اجتماعی و محیطی فعال شرکت

 فرصتی براي آنها براي نشان دادن ویژگی شهروندي شرکتی است. در اصل مسئولیت اجتمـاعی شـرکتی  
یک رویکرد تجاري است که از طریق ارائه منافع اقتصادي، اجتماعی و محیطی براي تمامی سهامداران به 

در ابتـدا فقـط متمرکـز بـر مـرتبط کـردن        کـه  مسئولیت اجتماعی شـرکتی . کند یتوسعه پایدار کمک م
طیـف وسـیعی از موضـوعات مثـل اخـالق تجـاري،        اکنـون تولیدات یک سازمان با نیازهاي جامعه بـود،  

براي امور اجتمـاعی را دربـر گرفتـه و بـه      گذاري یهو سرما زیست یطدر برابر پایداري مح پذیري یتمسئول
راستا بـا   رد تجاري و اقتصادي یک شرکت سازگار و همدنبال اطمینان یافتن از این موضوع است که عملک

ي هـا  مرتبط با شرکت فقط نه مسئولیت اجتماعی شرکتیها و ابتکارات  رفاه اجتماعی است. امروزه، تالش
ها است و برخـی از   یادگیري عالی و دانشگاه يها بلکه در حال ورود به عرصه مؤسسات و سازمان اقتصادي

 اند. خود قرار داده هاي یتویکرد را چارچوبی براي اقدامات و فعالمؤسسات آموزش عالی این ر
را یک مفهوم متعلق بـه مـدیریت اسـتراتژیک     مسئولیت اجتماعی شرکتی ،از سوي دیگر، برخی محققان

، مسئولیت اجتمـاعی  ینها را افزایش دهد؛ بنابرا که قصد دارد درآمد بلندمدت شرکت دانند یوکار م کسب
زعـم  بـه  زیرا ،ذیل مسئولیت اجتماعی شرکتی نهستقیماً ذیل توسعه پایدار تعریف شود و باید م 3دانشگاه

این عده، دانشگاه یک سازمان غیرانتفاعی است. حتـی بسـیار قبـل از رواج رویکـرد مسـئولیت اجتمـاعی       
شرکتی، مسئولیت اجتماعی دانشگاه وجود داشته است. پس پایه مسـئولیت اجتمـاعی دانشـگاه را نبایـد     

مسئولیت اجتماعی شـرکتی در یـک محـیط و بافتـار بـازاري و       زیراداد  مسئولیت اجتماعی شرکتی قرار
، ین؛ بنـابرا شـود  یدر یک سازمان غیرانتفاعی اجـرا مـ   انتفاعی جریان دارد اما مسئولیت اجتماعی دانشگاه

                                                           
 pendar1234@gmail.comیزي آموزش عالی، ر برنامهمؤسسه پژوهش و  علمی یئتهعضو . 1

2.Corporate Social Responsibility (CSR) 
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از تجارب مسئولیت  نقطه شروع مسئولیت اجتماعی دانشگاه بایستی توسعه پایدار و پایداري باشد. هرچند
 .گرفتها بهره  براي دانشگاه توان یاجتماعی شرکتی م

تـوان   یمـ است به تحلیل و مقایسه بین این دو رویکرد یعنی دیدگاهی که معتقد اسـت   درصدداین مقاله 
تعریف کرد و این دو منافاتی با  اجتماعی شرکتی پذیري یتمسئولرا در قالب  مسئولیت اجتماعی دانشگاه

داند و معتقد اسـت   یمسئولیت اجتماعی شرکتی مرند و دیدگاهی که اساساً سپهر دانشگاه را وراي هم ندا
 باشد. ها دانشگاهتواند الگوي مناسبی براي  ینمي بازاري و شرکتی ها بنگاهمعیارهاي 

 .، توسعه پایدار، آموزش عالیمسئولیت اجتماعی دانشگاه، مسئولیت اجتماعی شرکتی :واژگان کلیدي
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 اثربخشی اجتماعی دانشگاه در ایران معاصر رویکرد فلسفه علوم انسانی به
 1مالک شجاعی جشوقانی

 
انداز و آینده آموزش عالی مباحثی در بـاب مناسـبات دانشـگاه     تبع مباحث جهانی در باب چشم امروزه به 

شـود، اتخـاذ نـوعی     مـی شده است. آنچه در این مباحث غالباً مفروض گرفته   ایرانی و جامعه ایرانی مطرح
هاي چهارگانه دانشگاهی اسـت. تحـوالتی کـه بـدون تردیـد       شمول به تحوالت نسل نگرش خطی و جهان

رنسـانس   -تبع آن دانشگاه در غربِ متجـدد پسـا   خورده به تجربه زیسته انسان و جامعه و به آغشته و گره
رنسـانس اسـت. در    –یته در غرب پسا نوع خوانش ایرانیان از تجربه مدرن این نگرش خطی متأثر از است.

پردازي متناسب با ماهیت و کارکرد نهاد دانش و دانشگاه در زیسـت جهـان    غیاب مطالعات جدي و نظریه
رسد که در کنار سـایر رویکردهـا بـه مناسـبات دانشـگاه و فضـاي اجتمـاعی         اسالمی به نظر می –ایرانی 

م انسانی (در چهار پارادایم پوزیتیویستی، هرمنـوتیکی،  توان از دستاوردهاي سلبی و ایجابی فلسفه علو می
بندي مفهومی تجربه دانشگاه ایرانی (عمـدتاً از زمـان    منظور نزدیک شدن به صورت انتقادي و آلترناتیو) به

هایی جهت ارتقاي کیفـی ایـن مناسـبات،     سو) و ارائه پیشنهاد مواجهه با غرب جدید در دوره قاجار به این
 انضمامی ایران معاصر سخن گفت.متناسب با وضع 

هاي چهارگانـه دانشـگاهی، تجـدد،     فلسفه علوم انسانی، مناسبات دانشگاه و جامعه، نسلواژگان کلیدي: 
 ایران معاصر.
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 1تعامل دانشگاه و جامعه در کاهش مسائل اجتماعی
 2آمنه صدیقیان بیدگلی

 
-نظریـه  هـاي جامعـه  بیمـاري  در مـورد  ايگستردهطور  فهمند و بهشناسان مسائل اجتماعی را میجامعه

هاي صرف نیازمند دانش جدیـدي  حال، درك مسائل اجتماعی و فراتر رفتن از نقدکنند؛ با اینپردازي می
خـورد؛ امـا   به چشم می »مسائل اجتماعی«شناسی، واحد درسی با عنوان  ي جامعهها بخشاست. در اکثر 

دهند. چنین رونـدي چـه   ارائه می »هاي اجتماعیحلراه«ها واحد درسی با عنوان  تعداد بسیار کمی از آن
دهنده مشکل و بحرانی در زمینه ارتباط این رشته با حل مسائل بسیاري در تدریس چه در پژوهش نشان

جـاي محکـوم شـدن بـه یـک      هها و جهان هستند. در واقـع، بـ  ي اجتماعات، مناطق، ملتشرویپاست که 
گـرا را در  دهی به گرایش جدیدي بود که محققان فعـال و عمـل  باید به سمت شکل مسئله محوررویکرد 
 بربگیرد.

فرض محصـول دوره  توانند و باید از طریق آموزش و تحصیل حل شوند. این نوع پیشمسائل اجتماعی می
بـودن   کوشـی، تبعیـت و مفیـد   وار بودن، سـخت مدرنیته است که در تعریف شهرونديِ خوب در آن، امید

بـه  » آموزشـی «وجود دارد. گسترش نهادهاي آموزشی در جامعه مدرن همسو بـا افـزایش اهمیـت نگـاه     
هـا و مراکـز   حال، صرف وجود نهادهاي آموزشی ماننـد مـدارس و دانشـگاه   اینجامعه و اجزاي آن است. با

اشـد و اقـدامات کـاربردي و مـداخالت اجرایـی بایـد در       تواند ضامن حل مسائل اجتماعی بتحقیقاتی نمی
فارغ از چگـونگی گـزینش مسـائل    کار گرفته شوند.  هاي علمی تولید شده در این مراکز بهارتباط با یافته

دهـد حـل مسـائل اجتمـاعی همـواره بـا       حائز اولویت در این مقاله، تجربه کشورهاي پیشرفته نشـان مـی  
هاي مـرتبط   وکاستی رو، کم هاي انسانی میسر خواهد بود. از این و کنشگريهاي فرد استعانت از توانمندي

توان عاملی تأثیرگذار بر تداوم مشکالت و مسائل هاي دانشجویان نسبت به بهبود را میپذیريبا مسئولیت
هـا بـا تأکیـد بـر نقـش دانشـجویان در       در این مقاله، کاهش و مهار مسائل اجتماعی در دانشـگاه ؛ دانست

 خواهد بود. بحث موردوفصل این مسائل  حل

                                                           
 هايدانشگاه در اجتماعی پذیريمسئولیت اجتماعی (بررسی مسائل کاهش و مهار« یپژوهشطرح  بر اساسمقاله  نیا .1

 شده  انجام 1397براي پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوري در سال » جهان) پیشگامِ
 است.

 sedighian_a@yahoo.comعلمی پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، . عضو هیئت2
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 از نابهنجـار  و مجـرم  منحرف، تصویري ارائه دنبال به وجه چیه بهالبته الزم به ذکر است که این مقاله 
 هـاي گـروه  دیگـر  همچـون  نیـز  دانشـجویی  جامعـه  که است این بر فرض بلکه ،ستین دانشجویی جامعه

 میـزان  بـودن  کم صرف ي،رو نیازا بوده؛ اجتماعی مسائل درگیر مختلفی هايمیزان به ایران، در جمعیت
 مسـئله  و انحـراف  نـوع  هـر  بنابراین؛ باشد آن اهمیت براي معتبري مالك تواندنمی اجتماعی مسئله یک

 تلقی جدي وزا  بحران است سالم زندگی سبک و علم تولید متولی خود که نهادي براي تواندمی اجتماعی
 .شود

هاي مهار و کـاهش مسـائل اجتمـاعی    بررسی برنامه منظور بهدر این مقاله  ستیل چکاستفاده از یک 
مـنظم و   صـورت  بـه در کشـورهاي دیگـر،    شـده  اجـرا هـاي تجربـی   کند برنامـه درون دانشگاه، کمک می

ارائه یک الگوي مهار و کاهش مسائل اجتمـاعی   ستیل چکهدف از این  با یکدیگر ارائه شوند. سهیمقا قابل
هـاي اصـلی و کلیـدي    ها، به نکات و ایـده حقق کمک خواهد کرد تا در هنگام بررسی برنامهاست که به م

بـه توصـیف    درواقـع شـان.  د. الزم به ذکر است هدف نهایی عمدتاً بررسی الگوهاست و نه ارزیابیکنتوجه 
اي و اسـنادي  بنابراین بررسی الگوها یک تحقیق کتابخانه؛ شودها پرداخته میاین برنامه مند سامانغنی و 

 گیرد.ی نیز در ذیل آن قرار میستیل چکاست که روش 
در این مقاله بر رفتارهاي پرخطر (مصرف دخانیات، مواد مخـدر، مشـروبات الکلـی، سـرقت، خودکشـی و      

جنسی) در کشورهاي آمریکا، استرالیا، انگلیس، کانادا، زیمباوه، اندونزي و آفریقاي جنوبی تمرکز  خشونت
شـوند و در ایـن   ها و دانشجویان با هدف مهار مسائل اجتماعی اسـتفاده مـی  شده است که توسط دانشگاه

چگـونگی افـزودن بـر    در مورد  شده است که اي رچ و همکاران استفاده راستا از رویکرد نظري پنج مرحله
پذیري دانشجویان براي حل مسائل اجتماعی بـه پـنج مرحلـه کـنش، بازتـاب کـنش، حمایـت        مسئولیت

ینـه حـل   درزمهاي موجود براي دانشـجویان  شود. کنش به مجموعه فرصتیر اشاره میتأثنهادي، زمان و 
ی برنامـه اشـاره دارد؛ بازتـاب    و ارزیاب ابتکار عمل، کننده مشارکتمسائل از کشف مسئله گرفته تا انتخاب 

یـد دارد؛  تأکهـا و واحـدهاي درسـی دانشـگاه     پذیري دانشجویان در دورهکنش به لزوم انعکاس مسئولیت
هاي دانشگاه در این زمینـه اشـاره   حمایت نهادي به تعامل دانشجویان و اساتید و کارمندان و دیگر بخش

یر بـه  تـأث یـت،  نها درمدت اشاره دارد و مدت تا بلندتاهپذیري طول مدت پروژه از کودارد؛ زمان به انعطاف
پـذیري) از  هاي ارتبـاطی، آگـاهی، تعهـد و مسـئولیت    (شامل افزایش مهارت شده حاصلپیامدهاي مثبت 

 کنشگري دانشجویان در راستاي حل مسائل اجتماعی اشاره دارد.
در برنامـه گـروه هایـپ در     مـثالً گیـرد؛   برنامه در این رویکرد قرار می 33، شده یبررس برنامۀ 37از  تاًینها

هاي کنشگري دانشـجویان و  هایی براي فراهم نمودن زمینهآمریکا، دانشگاه از طریق ارائه مجموعه فرصت
 افتـه ی دسـت پـذیري  مثبت در زمینه افزایش آگاهی و مسـئولیت  راتیتأثي آموزشی، به اعطاي گواهینامه
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شـده  تعیین راتیتأثدر برنامه سفیران دانشجو دانشگاه میشیگان نیز مراحل کنش، حمایت نهادي و  است.
 هاي فردي مالحظه شده است.همچون بهبود رزومه و رشد مهارت

دیـده (دانشـجویان داراي سـابقه    نبایـد بـر دانشـجویان آسـیب     لزومـاً هـاي پیشـگیرانه   ی، برنامهطورکل به
توانند می ضرورت بهها بنا ) تمرکز کنند؛ بلکه برخی برنامهرهیو غدیده یا بزهکار خودکشی، دانشجویان بزه

کمک بـه پیشـگیري    مثالًدر مورد دانشجویانی که تحت تأثیر برخی از این مسائل هستند نیز اجرا شوند (
انـد).  هسابقه اقدام به خودکشی داشت انشانیاطرافاز خودکشی یا افکار خودکشی در میان دانشجویانی که 

، صرف تجربه کردن یک آسیب دلیل بر اهمیت آن نیست، چه بسیار مواردي وجـود دارنـد کـه در    درواقع
 ارتباط بودن با افراد داراي این مشکالت نیز خود دلیل بر اهمیت انجام مداخله خواهد بود.

 : مسائل اجتماعی، دانشگاه، جامعه، نظریه رچ، دانشجویان.واژگان کلیدي
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 QS يبند رتبهي ایرانی نظام ها دانشگاهپذیري و تعامالت  تیرؤ
 1در شبکه علمی اجتماعی

 2هاجر صفاهیه
 

ین مرکز تعـامالت علمـی   تر مهمي اجتماعی تخصصی یا علمی باعث شده تا آنها به ها شبکهرشد و توسعه 
ارتباطـات   دهـد  یمـ اتی کـه در اختیـار کـاربران قـرار     امکانبا  ها شبکهدر فضاي مجازي تبدیل شوند. این 

ي هـا  راهي مختلف، دانشمندان، پژوهشگران را در اقصی نقاط دنیا فـراهم کـرده و   ها دانشگاهیه بین دوسو
محققـان،   ي تخصصـی را جهـت  هـا  شـبکه ي نتـایج تحقیقـات و سـاخت    گذار اشتراكتعامالت علمی، به 

پـذیري  یـت رؤامـا اینکـه وضـعیت    ؛ پژوهشگران و دانشمندان در هر زمـان و مکـانی میسـر کـرده اسـت     
جهـت   ها شبکهي اجتماعی علمی تا چه اندازه بوده و به چه میزان از ها شبکهي مطرح ایران در ها دانشگاه

ی قرار گرفت. ایـن پـژوهش از   بررس موردی بود که در این پژوهش سؤاالت، شوند می مند بهرهتعامالت خود 
ایران در نظام  دانشگاهپنج شامل معه آماري انجام رسید. جا ی بهسنج علمنوع کاربردي بوده که با رویکرد 

ي صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر، تهـران، شـهید بهشـتی و    ها دانشگاهشامل  QSي دانشگاهی بند رتبه
ی، دانشـگاه تهـران   بررس موردهاي پژوهش نشان داد که در میان پنج دانشگاه  یافته علم صنعت ایران بود.
یی همچـون  هـا  شاخصبر اساس  پذیري و تعامل علمی در شبکه ریسرچ گیتیترؤداراي باالترین میزان 

ي آموزشی عضو و یا تعداد مدارك بارگذاري شده در این شبکه اجتمـاعی  ها گروهتعداد نفرات عضو، تعداد 
داد عضو و تعداد مدارك بارگذاري شده داراي کمترین تع جهت ینازابود. در مقابل، دانشگاه شهید بهشتی 

ي بعدي قـرار  ها رتبهیرکبیر، صنعتی شریف و علم و صنعت ایران به ترتیب در امي صنعتی ها دانشگاهبود. 
بارگـذاري   نشان داد که رابطه مستقیمی بین تعداد نفرات عضو در شبکه و تعداد مـدارك  ها دادهداشتند. 

 رد.شده در شبکه علمی ریسرچ گیت وجود دا

 ي دانشگاه.بند رتبه: شبکه اجتماعی، ریسرچ گیت، نظام واژگان کلیدي

                                                           
1.ResearchGate 

 h.safahieh@gmail.com، يو فناوری علوم رسان اطالعي ا منطقهعضو هیئت علمی مرکز . 2
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 ي علمی اجتماعی در تعامالت علمی پژوهشگران دانشگاهها شبکهبررسی نقش 

 1هاجر صفاهیه
 

اساسـی توسـعه در    يها یکی از شاخصپژوهشی  مؤسساتو  ها دانشگاهمیزان تولیدات علمی پژوهشگران 
ي ایـن تولیـدات، اسـتنادگیري و تعـامالت فـردي و      گذار اشتراكبه ، بحث شود یمي محسوب ا هر جامعه

ي ا ژهیـ وي علمـی اجتمـاعی از اهمیـت و توجـه     هـا  شـبکه  ژهیـ و بـه گروهی پژوهشگران در فضاي مجازي 
ایـن  نقـش  اهمیـت و   و اسنادي بـه بررســی  يا روش مطالعه کتابخانهاین تحقیق با  .برخوردار شده است

 .پرداخته استعلمی پژوهشگران  ارتباطات عمده تغییرات يریگ ها و شکل شبکه
یی همچون مباحثه تعاملی، معمـاري تعـاملی،   ها تیقابلمطالعات پیشین مشخص شد که  مرور توجه بهبا  

فراگیر بودن، امکان انتشار و اشتراك دانش، دسترسی آزاد و بدون واسطه به دانش، مرئی نمودن هـر چـه   
ي وابسته، ارائه رتبه تعامل و اشتراك دانش تخصصی پژوهشـگران  ها دانشگاهین و همچن ها پژوهشبیشتر 
ی و ایجـاد الگوهـاي جدیـد تعـامالت و     سـ یدگردي علمی اجتماعی نقش بسیار مهمـی در  ها شبکهتوسط 

یی در نوع خود منحصر بـه  ها تیقابلچنین  که ییآنجا ازارتباطات علمی در فضاي مجازي ایفا کرده است. 
ي هـا  يزیـ ر برنامـه ي و گـذار  اسـت یسنقطه اتکایی بـراي   عنوان به توانند یم، باشند یم ها شبکهاین نوع از 

 مـورد ي اجتمـاعی علمـی   هـا  شـبکه در  شـان پژوهشگرانجهت افزایش حضور  ها دانشگاهاجرایی توسط 
 قرار گیرد. استفاده

 اجتماعی، اشتراك دانش. يها شبکه: تعامالت علمی، واژگان کلیدي
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بنیان در  هاي اقتصاد دانش بنیان و جامعه: ارزیابی مؤلفه نقش دانشگاه در اقتصاد دانش
 سازي دانش در ایران تجاري

 1ناصر علی عظیمی

بنیان یکی از الزامات اساسی توسعه در تمام ابعاد اقتصادي کشورهاست. ایـران   امروزه توسعه اقتصاد دانش
شـود کـه بـاوجود     بنیـان محسـوب مـی    حال گذار به اقتصاد دانـش  و در توسعه کشور درحال عنوان یک به

بنیان متناسب با این  هاي چهارگانه اقتصاد دانشمنابع طبیعی و انسانی، بنیان ههاي باال در زمینتوانمندي
بنیـان  نـش هاي موجود شکل نگرفته است و فقدان بستر الزم بـراي گـذار کشـور بـه اقتصـاد دا     توانمندي

 بنیان ـ عبارتند از: هاي چهارگانه اقتصاد دانششود. بنیانشدت احساس می به
 رفـاه  افـزایش  و رشـد  بـراي  را دانش از استفاده و انتشار ایجاد، انگیزه که نهادي و اقتصادي چارچوب .1

 ؛کند می فراهم
 ؛داشته باشداستفاده از آن را  و ایجاد دانش توان که ماهر و کرده تحصیل جامعه یک  .2
 بـا  را آن ،را داشـته باشـند   جهـانی  دانـش  فزاینـده  سهام به توانایی دستیابی که نوآوري هاي سامانه  .3

 کنند. تبدیل ضروري بازارهاي توسط شده ارزیابی محصوالت به و کرده سازگار محلی نیازهاي
 ،بـا دولـت  و کنـد   تسـهیل  را اطالعات پردازش و مؤثر ارتباط بتواند که پویا اطالعات زیرساخت یک  .4

   در ارتباط باشد. جامعه مدنی و جامعه علمی ،بازار
شناسـی و شـواهد    این مقاله تحلیلی از وضع موجود با استفاده از رویکردهـاي نظـري موجـود در جامعـه     

عنوان مولـد اصـلی دانـش     دهد تا نقش دانشگاه را بهشناسانه ارائه می با نگاهی آسیب تجربی اقتصاد ایران،
تباط با فضاهاي اجتماعی دولت، بازار و جامعه مـدنی مـورد ارزیـابی قـرار دهـد. عـدم ارتبـاط مـؤثر         در ار

عنـوان عوامـل    سازي دانش و عـدم اسـتقالل دانشـگاه بـه     دانشگاه با جامعه مدنی و کاالیی شدن و تجاري
فیـت  افزایش کمـی در بخـش آمـوزش کشـور، شـاهد کی      رغم که منجر شده علی اند شده  اصلی شناسایی

هاي تحقیق و توسعه، افزایش کمی تعداد محققان در کنـار بعـد    آموزشی پایین و به تبع آن ضعف توانایی
 .. باشیم..شده در مجالت معتبر علمی و کیفی پایین آن، سهم پایین تعداد مقاالت چاپ

 سازي دانش، دانشگاه، جامعه مدنی، جامعه دانش. بنیان، تجاري اقتصاد دانش واژگان کلیدي:

                                                           
 naazimi5@yahoo.co.uk . عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور،1
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 با جامعه پایدار نظام آموزش عالی و چالش ارتباط
 1دکتر مجتبی عماري اللهیاري

 
مؤثر و هدفمند با  ،رپایدا هاي مهم نظام آموزش عالی کشور برقراري ارتباط یکی از چالش

هاي ها و قدمبا وجود پیشرفت هاي گوناگون جامعه بوده است. در بخش علوم و مهندسی  الیه
جامعه و با  پایدار  ارتباطبلندي که در چند دهه اخیر صورت برداشته شده ، هنوز برقراري 

ها در چند دهه اخیر با آن  هایی است که دانشگاه ترین چالش مراکز صنعتی یکی از بزرگ
. در بخش پیراپزشکی وعلوم پزشکی نیز همانند حوزه مهندسی گرچه اندگریبان به دست

شده است اما هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب راه درازي در پیش داریم.   تههایی برداش قدم
 . حوزه علوم انسانی و هنر وضع کم و بیش به همان منوال استدر

ارتباط با مراکز صنعتی، ارتقاي دانش عمومی، بهداشت فردي و اجتماعی، ایجاد نهادهاي 
عنوان  وپرورش به با سیستم آموزش گیري قوي اجتماعی و مراکز تولید فکر و همچنین ارتباط

 شده است.  ورودي نظام آموزش عالی ازجمله موضوعاتی است که کمتر به آن پرداخته
در این مقاله هدف ارائه راهکارهاي عملیاتی و اجرایی براي ارتباط دانشگاه و جامعه در راستاي 

رآمد نظام آموزش عالی و منظور برقراري ارتباط مؤثر و کا گانه توسعه پایدار به اهداف هفده
عنوان دستگاه مسئول تولید علم و دانش و تفکر،  جامعه است. نظام آموزش عالی کشور به

فرد در بهبود و توسعه اجتماعی دارد. این مقاله همچنین به راهکارهاي اجرایی  نقشی منحصربه
پردازد.  می هاي کالن و خرد در بخش آموزش عالی گذاري ایفاي این نقش از دو منظر سیاست

 شده است. در این مطالعه از روش اسنادي و پیمایش استفاده 

 : آموزش عالی، چالش، جامعه، تعامل.واژگان کلیدي
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 طراحی دانشگاه: طراحی فضاي اجتماعی در خدمت شهر

 1مریم غروي الخوانساري
 

در امریکـا   خصوصـاً ي آن به دوران پس از جنگ جهانی دوم و امروزي دانشگاهی به شکل ها تیساسابقه 
 يانـه یبه سـاخت در زم  ییها شیگرا ،یآموزش يبه سبب کمبود فضاها 60و  50 يها در دهه. گردد یبازم

 يهـا  شکل گرفتند. از نمونـه  زیهاوارد بود ن »باغ شهر« دهیاسبز و کم تراکم اطراف شهر که بعضاً متأثر از 
. در این طـرح بـه حفـظ    استکال وارنکه  ، با طراحی جان1963فضاها، کالج سانتا کروز در سال  نیا هیاول

تر  فضاي محیط اطراف مهم«محل توجه شده است. توماس چرچ با مطرح کردن آموزه  یعیتوپوگرافی طب
ایـده در   نیـ ، ازجمله معمارانی بود کـه مبلـغ ا  »تر کند معمار باید محیط را کامل«و » هاست از ساختمان

مفهـوم  » دانشگاه یـک محلـه اسـت   «طراحی فضاهاي دانشگاهی شد. مور و ترن بال نیز با این اعتقاد که 
 »بـاغ شـهر  «شهرسـازانه   دهیاما ا؛ دادند را مبناي کار خود قرار فشرده، مثل فضاي یک دهکده طرح درهم

 يهـا  دهیـ ا نیخود به اولـ  یبرداري قرار گرفت، در پ مورد بهره زین یدانشگاه يفضاها ۀهاوارد که در زمین
 .جفرسون را دوباره زنده کرد» آموزشیه دهکد«ه یانجامید و نظر» دانشگاه همچون یک شهر«

 »شـهر «و  یدانشگاه يها تیو نیاز به مسیرهاي دسترسی سواره، شباهت سا لی، با ورود اتومب70در دهۀ 
مسیرهاي  رینظ ییها یژگیفضاي دانشگاهی به پیروي از فضاي شهري داراي و. در این دوره، افتی شیافزا

و  عملکردگرایـی چـون: توسـعه،    ییهـا  بایست بـه ضـرورت   پذیر بود که می حرکت سواره و پیاده و انعطاف
 يهـا  يتئـور  نیتشابهات و همچنـ  نیا یپیچیدگی، تراکم فضاي دانشگاهی و ... پاسخ مناسب بدهد. در پ

گذاشتن  اریدر اخت ،یآموزش همگان يدانشگاه در دسترس تمام افراد جامعه که برا یعنی، »ددانشگاه آزا«
. ابـد ی یتکامـل مـ   »شـهر  کیـ همچـون   نشـگاه دا دهیبود، ا شده يزیر افراد جامعه و ... برنامه يخدمات برا

 زیـ ن يزامـرو  کیـ دستاورد جوامع دموکرات ینوع به» دانشگاه آزاد«و » دانشگاه همچون یک شهر«موضوع 
توجـه بـه    ازمنـد یخـود ن  یو سـرزندگ  ییایـ پو يبرا ،يهست. چراکه دانشگاه عالوه بر مالحظات عملکرد

مراودات اجتماعی باید بتواند  نیدارد. توسعه ا یدر سازوکار دموکراس شهیاست که ر »یمراودات اجتماع«
 ییهـا  طیدانشـگاهی، محـ   يهـا  محوطـه  .دانشجو را براي حضور فعال و پرنشاط در جامعـه پـرورش دهـد   

                                                           
 mgharavi@ut.ac.ir ، ، دانشگاه تهرانبایزدانشکده معماري، پردیس هنرهاي  اریاستاد. 1
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فضـاي   بنـابراین ؛ انجامـد  ینقش م نیشهر و دانشگاه، به پررنگ شدن ا شتریب یکیاجتماعی هستند و نزد
مشخصـات   گـر، یبین دانشجویان و اسـاتید و اجتماعـات د   شتریرابطه ب يدانشگاه بایستی در جهت برقرار

جهت زندگی جمعی، فراغت، تفریح و انبساط  اییآل جمعی را در برداشته باشد. باید فضاه دهیک فضاي ای
 اتیدر کنار خصوص اتیخصوص نیالزم را داشته باشند. ا یکنندگ خاطر داشته و این فضاها بایستی دعوت

 .ابدی یم تیاهم یآل دانشگاه دهیا يخلق فضا يدانشگاه برا یمکان گرید

 ري.طراحی سایت دانشگاهی، فضاي اجتماعی شهر، طراحی شه: واژگان کلیدي
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اساس  بر اجتماعی تغییرات مختلف سطوح در هادانشگاه نقش تبیین

 ها علت ايالیه تحلیل رویکرد

 3زاده، رضا نقی2، مهدي هاجري1فضلی محمدحسن

بنیـان در  شدن اقتصاد دانش امروزه با افزایش نقش علم و فناوري در توسعه اقتصادي و همچنین و حاکم
ها در توسعه اجتماعی و اقتصادي کشورها اهمیت یافتـه و پررنـگ   دانشگاهفضاي اقتصادي کشورها، نقش 

دانشگاه از آموزش صرف به سمت آموزش، پـژوهش و کـارآفرینی متمایـل شـده      شده است. از همین رو،
ها اتفاق افتاده است، عدم توجه به جامعه و فاصله گرفتن آفرینی دانشگاهاما آنچه، در عمل، در نقش است؛
تنهـا   هست. با توجه به تغییرات سریع اجتماعی، اقتصادي و فناورانه کـه در حـال اتفـاق اسـت، نـه     از آن 

توجه باشد، بلکه بایـد ضـمن توجـه بـه نیازهـاي      اي که در آن قرارگرفته است بی دانشگاه نباید به جامعه
این نوشتار سعی  آفرینی در تغییرات اجتماعی داشته باشد. در همین راستا، درجامعه خود، سعی بر نقش

یـابی عمیـق   مند در راستاي ریشـه که روشی نظام هااي علتشده است تا با استفاده از رویکرد تحلیل الیه
 مشکالت اجتماعی است، به تبیین نقش دانشگاه در سطوح مختلف تغییرات اجتماعی پرداخته شود.

 ها.اي علتدانشگاه، نقش اجتماعی دانشگاه، تحلیل الیه واژگان کلیدي:
  

                                                           
 آموخته کارشناسی ارشد مدیریت تکنولوژي، دانشگاه علم و صنعتدانش . 1
 فناوري، دانشکده مدیریت دانشگاه تهراني علم و گذار استیسدانشجوي دکتري  . 2
قات سیاست علمی کشور، ئتیهعضو  . 3 مرکز تحقی  naghizadeh@nrisp.ac.ir علمی 
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 نظام آموزش عالی و مسئله فرهیختگی اجتماعی
 1اهللا فاضلی نعمت

 
 ترین کارکردهاي نظام آموزش عالی و دانشگاه در جامعه معاصر پرورش انسان فرهیخته است. یکی از مهم

هاي وجودي و انسانی براي مشارکت فعال  ها و قابلیت انسان فرهیخته عبارت است از انسانی که از ظرفیت
انسان فرهیخته انسانی است که بتواند درکی سـازنده و خـالق    سازنده در زندگی جمعی برخوردار است.و 
نظـام   شمول داشته باشـد.  اخالقی و جهان هاي حقوق بشر و تمامی ارزش تاریخ، ،زیست محیط دیگري، از

یلت جمعی یعنی جهان بر پایه این ارزش و فض آموزش عالی مدرن از همان ابتداي تکوین و توسعه آن در
توسعه فرهیختگی شکل گرفت اما در واقعیت وقتی به تجربه نظام آموزش عالی ایران در دوره معاصر نگاه 

گرفته است و این نظام نتوانسـته کـارکرد    مدار و اخالقی دانشگاه در حاشیه قرار کنیم، کارکرد فضیلت می
ا تحقق بخشد. اینکه چرا ما در دوره معاصـر  انسانی و اخالقی خود براي تربیت و پرورش انسان فرهیخته ر

هـا در مطالعـات    تـرین بحـث   مهـم  ایم ازجمله مسئله فرهیختگی را از کارکردهاي دانشگاه به حاشیه رانده
مـا ازنظـر انسـانی و     به گمان من انتظار جامعـه در تـاریخ معاصـر    آموزش عالی در ایران امروز باید باشد.
پـرورش انسـان    هزمین است. اگر دانشگاه بتواند درظام آموزش عالی اجتماعی همین کارکرد فرهیختگی ن

فرهیخته کارکرد خود را به نحو قابل قبولی ارائه کند، نظام آموزش عالی سهم بزرگی در توسعه فرهنگـی  
رو به گمان من چیزي که نظـام آمـوزش عـالی را بـا جامعـه در معنـاي        ازاین و اجتماعی ایفا کرده است.

فرهیختگـی اجتمـاعی    دهد همین فضیلت فرهیختگی اجتماعی اسـت.  قرار می و در پیوند انسانی آمیخته
یعنی موقعیتی که انسان فرهیخته توانایی زیستن در جامعه و پذیرش مسئولیت اخالقی و زندگی جمعـی  

طور که اشاره شد نظام آمـوزش عـالی در ایـران معاصـر گرچـه در کلیـت تحـوالت         همان کند. را پیدا می
اجتماعی، اقتصادي و سیاسی و فرهنگی نقش برجسته و مهمـی داشـته اسـت و بسـیاري از سـاختارهاي      

پذیر نبـود   کراسی یا سیاسی و اقتصادي و صنعتی شدن بدون حضور نظام آموزش عالی امکانواداري و بور
جامعـه کمـک   اجتماعی  -تواند به نحو قابل قبولی به توسعه فرهنگی اما این نقش آموزش عالی زمانی می

عنـوان موانـع کـارکرد آمـوزش      از عوامل زیر به اجتماعی باشد. –کند که همراه با توسعه و ارتقا فرهنگی 
 شود: عالی در حوزه فرهیختگی اجتماعی یاد می

که فهم انسانی باشد فهم ابزاري  فهم معاصر ما از علم و آموزش عالی بیش از آن از همان ابتدا تا امروز .1
 بوده است؛

                                                           
 nfazeli@hotmail.com، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. عضو هیئت علمی 1
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اي است که مسائل اقتصادي و سیاسـی   گونه ه اقتصاد و سیاست در نظام آموزش عالی معاصر بهسیطر .2
 بر مسائل فرهنگی و اخالقی و انسانی اولویت پیدا کردند؛

معنـاي مـدرن آن باعـث     هاي غیرانسانی از مفهوم و معناي علم در شناسانه و درك هاي معرفت بحران .3
 چارچوب علم جدید شد؛ ادگیري درزدایی از کنش علمی و همچنین ی انسان

 وپرورش در نظام آموزش عالی. سیطره پژوهش محوري بر آموزش  .4
رسد با تشریح عوامل باال علت به حاشیه راندن کارکرد فرهیختگی اجتماعی در نظـام آمـوزش    به نظر می

 عالی بیشتر مشخص شود.

 فهم ابزاري. شناسانه، تبحران معرف فرهیختگی اجتماعی، : نظام آموزش عالی،واژگان کلیدي



»تعامل نظام دانشگاهی و فضاي اجتماعی« همایش چکیده مقاالت  

٥۳ 
 

 ترویج و توسعه سیاست پیشبرد در همسایگی اثر و نقش الگوي نظریه تبیین
 ایران روستایی مناطق علم در

 1نیافاضل غریب

 منظـور  بـه  اجتمـاعی  فضـاي  بـا  دانشگاهی هاي نظام تعامل کل در و علم ترویج و توسعه سیاست طورکلی، به 
 هـاي  سیاسـت  از یکـی  جامعه، آحاد توسط و زندگی سطوح کلیه در علمی هاي دریافت کاربرد سازي همگانی

 کشـور  علمـی  تعـالی  و ارتقا به فقط نه قطعاً که ماست جامعه اساسی هاي ضرورت و بایدها ازجمله و راهبردي
 .شـود  مـی  نیـز  ابعـاد  تمـامی  در جانبـه  همـه  توسعه و پیشرفت استمرار و پایداري موجب بلکه شود، می منجر

 و کاري پنداشتی، الگوهاي عموم که دارد آن از حکایت اجتماعی و رفتاري شناختی روان مطالعات و ها بررسی
 ایشان علمی و معلومات عینی اکتسابات و ادراك سطح تجارب، انباشت میزان از منبعث غالباً بشر، نوع رفتاري

و  بشـر،  نـوع  علمـی  تربیـت  و تعلـیم  در اهتمـام  اساس این بر. آنهاست علمی معرفت سطح ترجمان درواقع و
 و سـطوح  در و آموزشی هاي نظام انواع قالب در هایی در راستاي توسعه و ترویج علم طورکلی اعمال سیاست به

 .است یافته موضوعیت علمی سازي انسان مهم سازه یک عنوان به مختلف، اشکال
بـوم   نظـري  هاي بنیان ها و چارچوب تدوین و تبیین، ارائه مستلزم چیز هر از قبل سیاست این پیشبرد قاعدتاً،

 اقـدام  هاي برنامه نیز و انسانی اجتماعات فرهنگی و اقتصادي اجتماعی، محیطی، متفاوت شرایط لحاظ با پایه
 ادبیـات  و متـون  در کنکـاش  با تا است درصدد تحلیلی و تبیینی رویکردي با مقاله حاضر اساس، این بر. است

 و نقـش  الگوي نظریه انگاري بومی و تبیین با مرتبط، هاي حوزه در عینی شواهد برخی بر  تکیه با نیز و موجود
 منـاطق  در ویـژه  توسـعه و تـرویج علـم بـه     سیاسـت  اهـداف  پیشبرد جهت عملی رهنمودهایی همسایگی، اثر

 تـرویج  و توسـعه  بـراي  اقدام هاي برنامه مقاله، این پیشنهادي رهنمودهاي کاربست. دهد ارائه کشور روستایی
 متفـاوت  فرهنگـی  و اقتصـادي  اجتماعی، محیطی، شرایط را با مالحظه کشور روستایی مناطق در ویژه به علم
 .شود بیشتر موفقیت تا منجر به کند می پیشنهاد و تدوین هاآن

 .ایران روستایی مناطق توسعه و ترویج، سیاست همسایگی، اثر نقش، الگوي نظریه تبیین،: کلیدي واژگان
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 شدن اجتماعی دانش ساخته
 ایران درکوششی در جهت الگوي مفهومی و عملیاتی دانشگاه اجتماعی 

 1مقصود فراستخواه

نیـز   هـاي اخیـر   انداز بـود. در سـال   سایه در ایران ساالر یا برج عاجی از دو سو بر علم رویکردهاي دیوان
شود مزید بر علـت   گفته می» کارآفریندانشگاه «هاي دانشگاهی خصوصاً آنچه تحت عنوان  موضوع نسل

 »دانشـگاه اجتمـاعی  «جـایگزین   گشت، محل بدفهمی واقع شد و کژتابی بسیار داشت. به مـدد مفهـوم  
 شاید بتوان در فضاي گفتمانی موجود جامعه درباره نقش دانشـگاه در جامعـه مشـارکت انتقـادي کـرد.     

ن مختلـف چـه سـهمی در انجـام مسـؤولیت      یابـد؟ عـامال   دانشگاه اجتماعی در ایران چگونه توسعه می
 توانند داشته باشند؟ شدن اجتماعی دانش می ساخته اجتماعی دانشگاه و

 هاي دانشگاهی، دانشگاه اجتماعی، الگوي مفهومی، الگوي عملیاتی. نسل: کلیدي واژگان
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پیوند میان نظام دانشگاهی و فضاي ضرورت عنوان نهادي اجتماعی:  درك دانشگاه به
 اجتماعی

 1سمیه فریدونی
 2شادي روحانی

 
هاي  هاي منطقی با ساختارها، قوانین و رویه ها را ماهیت گراي سنتی که سازمان در مقایسه با دیدگاه عمل

هاي نـوین نهـادي بـر ایـن      گرفتند، نظریه کارا در نظر می طور بهشده براي اجراي وظایف مشخص  طراحی
رونـد کـه در آن، سـاختارهاي سـازمانی، ابزارهـایی       هاي اجتماعی به شمار می ها محیط باورند که سازمان

نهـاد   مثابـه  بـه کنشـی اسـت کـه بـین سـازمان       هستند و فرایند انطباق همان تعامل و بـرهم  یرپذانطباق
هـا   ها و نتایج تعامل میان سازمان مکانیسم ازنظربنابراین، نهادها ؛ دهد رخ میاجتماعی و محیط اجتماعی 

یـژه اساسـی   وکـار شوند. حال دانشگاه مبتنی بر سه ویژگی اصلی؛ نخست  شان متنوع می و محیط خارجی
تـرین   عنـوان یکـی از مهـم    خود که همانا داشتن ارتباطی مداوم با جامعه است، دوم حضور دانشجویان به

پـذیري کـه بـر اسـاس      هاي سـاختارهاي انطبـاق   یت ویژگیدرنهاهاي ارتباطی بین دانشگاه و جامعه و  پل
خـود مفهـوم نهـاد را بـه همـراه        که در شالوده شده است، عالوه بر این  یمترسماهیت دانشگاهی براي آن 

ه در آن زیسـت  کنشی مداوم با محیط اجتماعی ک دارد، نهادي از نوع اجتماعی نیز هست که مبتنی برهم
د. در این نگرش نهاد دانشگاه در ارتباطی مداوم با محیط نهادي خـود  کن کند، بقاي خود را تضمین می می

است و بسیاري از تحوالت و پیامدها نتیجه ارتباطات نهادي دانشگاه است. ارتباطاتی که در آن دانشگاه با 
شـود تـا از محـیط اجتمـاعی اثـر پذیرفتـه،        یگرفتن ماهیت نهادي خود، براي حفظ و بقا ناچار م در نظر

یراتی عمیق بر آن داشته باشد. به همین منظور پژوهشـگر بـا   تأثنیازهاي او را پاسخ دهد و از سویی دیگر 
یاد بـه دنبـال   داده بنپردازي  طراحی پژوهشی از نوع کیفی، در سپهر فلسفی تفسیرگرایی و با روش نظریه

کننـده از سـه    مشارکت 50هاي انتخابی بود. در این پژوهش  ماع در بافتتعامالت بین نهاد دانشگاه و اجت
علمی، فعاالن اجتماع و دانشجویان از سه استان گیالن، قـم و سیسـتان و بلوچسـتان     یئتهاعضاي   هدست

هـاي پـژوهش    بدون ساختار بود و محقق با حضـور در بافـت    شرکت داشتند. ابزار گردآوري داده مصاحبه
 ي کرده است.آور جمعهاي مربوط را  داده

                                                           
گروه مطالعات مدیریت آموزش عالی،  -ریزي آموزش عالی . عضو هیئت علمی موسسه پژوهش و برنامه1

fereidouni@irphe.ac.ir 
گروه مطالعات مدیریت آموزش عالی،  -ریزي آموزش عالی . کارشناس مسئول موسسه پژوهش و برنامه2

shdrouhani@gmail.com 
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عنوان نهـادي اجتمـاعی    ت پژوهش دانشگاه بهراستا با ادبیا دهد که هم هاي این پژوهش نشان می یافته
هـا،   فرهنگی با محوریت تغییرات ناظر بر سبک زنـدگی و سـنت   اجتماعی و  تحوالت گوناگونی را در حوزه

هـایی در   اجتماعی، تغییر در فضاي سیاسـی و دگرگـونی    فرهنگی، تغییر در طبقه  تغییر در سطح سرمایه
رسـد کـه    است. چنین به نظر می زده رقمها،  دگی جدیدي براي آنباورهاي پیرامون زنان و سبک زن  حوزه

عنـوان   آن را داشـته باشـد بـه     که نقش تولید علـم و اشـاعه   ی بیش از آنبررس موردهاي  دانشگاه در بافت
هـایی کـه بـه     براي دانشجویان که براي بافت فقط  نهکند که فضایی اجتماعی را  نهادي اجتماعی عمل می

در  آنچـه عنوان ابـزاري بـراي انتقـال     فراهم آورده و در این فضاي اجتماعی دانشجویان به شده واردها  آن
رو شـاید بتـوان چنـین نتیجـه گرفـت کـه        ینازاکنند.  اند عمل می پنهان و پیدا آموخته صورت بهدانشگاه 

مـاعی ایفـا   خود را در جامعه با ارائـه الگـو و اثرگـذاري بـر فراینـدهاي اجت       دانشگاه نقش نهادي برجسته
 ثابت شدن، شکلی نهادینه فرایند در که است اجتماعی موجودیت یک نهاد دانشگاه، معنا، این کند. در می

 تـر  دقیـق  بیان و به است شده  یلتبد اجتماعی رفتارهاي و کنش براي الگویی به و گرفته خود به بادوام و
 شـود،  یـاد مـی   نهاد دانشـگاه نام  با آن از که اجتماعی موجودیت این. دهد می شکل را اجتماعی رفتارهاي

 و فکـري  هـاي  هـا، نظـام   سـنت  هـا،  انگاره ها، ارزش هنجارها، تواند می و گیرد یبرم در را اي گسترده قلمرو
تـوان   عنوان نهادي اجتماعی را مـی  رو درك دانشگاه به ین. ازاشود شامل را فرهنگ خود حتی و اي اندیشه

 گرفت. در نظری براي پیوند میان دانشگاه و اجتماع تعنوان ضرور به
 

 یاد.داده بنپردازي  : نهاد اجتماعی، دانشگاه، پیامدهاي اجتماعی، نظریهواژگان کلیدي
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 هاي علمی در تعامل نظام دانشگاهی و جامعه نقش انجمن
 1خسرو قبادي

اند و برخـی   دانشگاه این پیوند را نقد کردهمسئله پیوند دانشگاه و جامعه ابعاد مختلفی دارد. برخی از نگاه 
جز این دو نگاه که طرفین ماجرا بودنـد، دولـت    اما به دهند؛ از نگاه جامعه این پیوند را مورد انتقاد قرار می

پرداختـه و  » برج عـاج نشـین  «نقد دانشگاه و دانشگاهیان  در ایران گاه پشت سر جامعه سنگر گرفته و به 
رده است. این مقاله سعی دارد فارغ از نگاه دولت و سیاست و قدرت رابطـه موجـود   ک تر موضوع را پیچیده

 هاي علمی بررسی کند. دانشگاه و جامعه را از منظر انجمن
هایی بوده است که میان جامعـه و   هاي علمی براي پر کردن خألها و فاصله رسد تأسیس انجمن به نظر می

هـاي علمـی    رفت از نگاه انجمـن  هاي برون حل ع این خأل و راهشد. در این مقاله موضو دانشگاه احساس می
شود. شـیوه   اند، بررسی می در چند سال اخیر داراي رتبه برتر بوده علوم انسانی که در ارزیابی وزارت علوم

هاي آنان و مقاالت سه  ها و سایر گزارش هاي انجمن هاي مندرج در سایت گردآوري اطالعات از طریق داده
فرهنـگ دانشـگاهی، بـا روش تحلیـل      جامعه و فرهنگ اسالمی، کنگره علـوم انسـانی و   شگاه،همایش دان

 ها خواهد بود. محتواي این گزارش

 .دانشگاه، تعامل، علوم انسانی انجمن علمی، واژگان کلیدي:

  

                                                           
 kh.di.ta@gmail.com. عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات جهاد دانشگاهی، 1
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 مسئولیت اجتماعی در راستاي هاتحول نقش دانشگاه
 1اکرم قدیمی

شده است. نقش و کارکرد  دانشگاهی به موضوعی محوري تبدیل در قرن بیست و یکم مسئولیت اجتماعی
 مهمـی شـده اسـت.    آموزش عالی با تغییر پارادایم توسعه از توسعه اقتصادي به توسعه پایدار، دچار تحول

هـاي  گـذاري آموزش عالی هستیم. این امر منجر بـه هـدف   هايگذارياین اساس، شاهد تغییر سیاست بر
مسئوالنه عمـل کـردن در قبـال جامعـه      که طوري ها شده است. بهري از دانشگاهجدید و انتظارات جدیدت

دهنـده توسـعه   موضوعی است که با گسترش روزافزون اثرگذاري جامعه دانشگاهی بر محورهـاي تشـکیل  
-هویت افراد مسـئولیت  عالوه بر خدمات آموزشی و پژوهشی به هاپایدار اخیراً شدت گرفته است. دانشگاه

 دهند.شکل می جامعه خود نیز به پذیر نسبت
تعهد ضمنی از جانب دانشگاه محسوب «عنوان  از دیدگاه کمیسیون اروپا مسئولیت اجتماعی دانشگاهی به

هـاي عمـومی و خصوصـی از طریـق     شود کـه علـت وجـودي آن، گسـترش و اجـراي اصـول و ارزش      می
ترتیب دانشگاه  این  خارجی است و به  هايعملکردهاي دانشگاه از قبیل مدیریت، آموزش، پژوهش و پروژه

دیگـر مسـئولیت اجتمـاعی     عبارت به ؛»هاي برگرفته از جامعه داردبخش مسئولیتسعی در اجراي رضایت
همان مدیریت  درواقعدانشگاهی به معناي ارائه خدمات آموزشی و گسترش دانش از راه اخالقی است که 

 شایسته احترام و تعهد به جامعه است.
مثابـه یـک سـازمان در     ه در رابطه با مسئولیت اجتماعی تعهدي دوگانه دارد، اول اینکه دانشگاه بهدانشگا

بنابراین، باید نسبت به مسائل اجتماعی، احسـاس مسـئولیت کنـد. دومـین تعهـد       کند؛جامعه فعالیت می
اعی و اقتصـادي  بتواند جامعه را براي تحوالت اجتمـ  دانشگاه تدوین استراتژي مسئولیت اجتماعی است تا

آماده ساخته و زمینه ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی به شهروندان و جامعه را فراهم سـازد. مسـئولیت   
 و ایجاد تعامل میان دانشگاه و جامعه شده است. هااجتماعی سبب تحول نقش دانشگاه

 ها، مسئولیت اجتماعی، آموزش عالی، تعامل.دانشگاهواژگان کلیدي: 
  

                                                           
 ghadimi.nrisp@gmail.com. دانشیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، 1
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 ضاي اجتماعی دانشگاه و عوامل تأثیرگذار بر آنانداز فچشم
 1سحر کوثري

 
منظور رسیدن بـه   است. به بر آن تأثیرگذاردانشگاه و عوامل  یاجتماع يفضا ییشناساایده پژوهش حاضر 

اي و ترازیابی قرار گرفتند. نتـایج  این هدف مقاالت و مطالعات پیشین در این زمینه مورد تحلیل کتابخانه
هاي موفق نشان دادند کـه فضـاي اجتمـاعی دانشـگاه داراي چهـار       انداز دانشگاهبررسی چشمتحقیقات و 

ترین عواملی که بر ایـن فضـاها    و یکی از مهم است ها و جامعهستمیاکوس ،هاسازمان ،کاربرانسطح شامل 
سطوح فضـاي   صورت تأثیر نوآور بودن دانشگاه بر که در این استتأثیرگذار است نوآوري معنادار دانشگاه 

 پـردازد.  مـی کاربر  يبرانوآوري و جذابیت آن  ارزشتأثیر  سطح به نیاول: در استترتیب  این  اجتماعی به 
ها چه ارزشی بـراي بقـاي    پردازد، اینکه نوآوريها می سازمان يبرا يارزش نوآوربه تأثیر  سطح در دومین

 هـا  نوآورياکثر  پردازد.می ستمیاکوس يبرا يارزش نوآور به تأثیرسطح  نیسوماند. در سازمان ایجاد کرده
 يهـا ياز نـوآور  ياریدارنـد. بسـ   ازیـ در بـازار ن  تیموفق يبرا يگروه کاربر کیسازمان و  کیاز  شتریبه ب
و در  هسـتند  تـر  بـزرگ  یسـتم یاز محصول و خدمت در س یبیبلکه ترک ستندیمحصول ن کیتنها  یکنون

سطح ارزش در مدل  نیباالتر جامعهپردازد، درواقع نوآوري براي جامعه میبه تأثیر ارزش  چهارمین سطح
هـا در  همچنین بررسـی دیـدگاه  باشند. یاز جامعه م یبخش یهمگ ستمیها و اکوسسازمان ،است. کاربران

ها نشان دادند که از لحاظ اقتصادي نوآوري دانشگاهی براي فـرد پـول، بـراي    مورد ارزش نوآوري دانشگاه
لحاظ روانشناسـی نـوآوري    آورد. ازثبات و براي جامعه ثروت به ارمغان می سود، براي اکوسیستم سازمان

و بـراي جامعـه    گذاريهاي مهم، براي اکوسیستم اشتراكدانشگاهی براي فرد شادي، براي سازمان ارزش
اي سـازمان  شناسی نوآوري دانشـگاهی بـراي فـرد خوشـبختی، بـر     ازلحاظ جامعه آورد.رفاه به ارمغان می

نهایـت   در آورد. مسئولیت اجتماعی، براي اکوسیستم تبادل و براي جامعه زندگی بامعنـا بـه ارمغـان مـی    
تأثیرات جانبی نامحسـوس، بـراي سـازمان اثربخشـی،      محیطی نوآوري دانشگاهی براي فرد ازلحاظ زیست

بنـابراین   آورد؛ مغـان مـی  زیسـت را بـه ار   براي اکوسیستم ثبات و براي جامعه قابلیـت اسـتفاده از محـیط   
هاي دانشگاهی در سطح جامعـه ارتبـاط دانشـگاه در چهـار     کارگیري نوآوري شود در جهت بهپیشنهاد می

 مورد توجه قرار گیرد. و جامعه ها اکوسیستم ها، سازمان ،کاربرانسطح 

 : ارزش، نوآوري، اکوسیستم، جامعه، سازمان.واژگان کلیدي

                                                           
 kosari@nrisp.ac.ir. عضو هیئت علمی گروه سیاست علم، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، 1
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ها راهکاري براي تعامل آموزش عالی با فضاي اجتماعی دانشگاهرویداد روز درهاي باز 
 جامعه

 1سحر کوثري
 2حسن احمدي

نظـام   تعامـل  يبـرا  عنوان راهکاري ها بهعنوان روز درهاي باز دانشگاه اي بهایده پژوهش حاضر تهیه برنامه
زیـادي دربـاره اینکـه روز درهـاي بـاز       سـؤاالت  بـاره   این در. است جامعه یاجتماع يبا فضا آموزش عالی

ها درهـاي  دانشگاه چیست مطرح است. درواقع روز درهاي باز دانشگاه زمانی است که در آن روز، دانشگاه
در  صورت عینی محیط دانشگاه را تجربه نمایید. کنند تا شما بتوانید از آن بازدید کنید و بهخود را باز می

 یفعل انیبا کارکنان و دانشجو توانید می. شما را ببینید دانشگاه وجود دارد در آنچه توانید میشما این روز 
از  دیـ توانی. شـما مـ  خواهـد بـود  شما چگونـه   ندهیآی دانشگاه یکه زندگتصمیم بگیرید و  دیصحبت کن

بـراي شـما    یـک  کـدام  دینیبب تا دیها استفاده کنها و دورهدانشگاه سهیمقا يبرا یعنوان راه باز به يروزها
کنـد تـا   یاز دانشگاه فـراهم مـ   دیبازد يو سرپرستان را برا نیشانس والد زیباز ن درهاي روزمناسب است. 

 نیـ ا دانشـگاه بـاز   درهاي روز لیدل .رندیدرست بگ ماتیآموزان جوان کمک کنند تا تصمبتوانند به دانش
رشته دانشگاهی و  تصمیمات عقالنیا و ب دیکن دیدانشگاه بازد کیداده شود تا از  یاست که به شما فرصت

حضور  دانشگاه در محل ییدانشجو رانیاز کارکنان و سف يادیتعداد ز خود را انتخاب کنید. لیمحل تحص
 سؤالیو به هر  شود میاجرا  حیصح صورت به هم باز درهاي حاصل شود که روز نانیخواهند داشت تا اطم
هـا از   اي یعنی الـزام دانشـگاه  درواقع با اجراي چنین برنامه شود، پاسخ داده شود.میکه در مورد دانشگاه 

تـوان   هـا، مـی  طرف وزارت عتف براي تعیین زمان مشخص در طی سال، جهت باز بودن درهـاي دانشـگاه  
آموزان، صنعت و والدین سوق داد تا ارتباط منطقی بـین  والدین و دانش آموزش عالی را به سمت نیازهاي

شـود مخـاطبین روز درهـاي بـاز افـراد،      ماعی جامعـه برقـرار شـود. پیشـنهاد مـی     ها و فضاي اجتدانشگاه
وکار، دانش و کارآفرینی) و جامعه در مفهوم عـام باشـد و مکـانیزم     ها (نوآوري، کسب بوم ها، زیست سازمان

 طور دقیق مشخص شوند. اجراي اثربخش تعامل با هرکدام از این چهار گروه به

 عالی، روزهاي باز، فضاي اجتماعی.: آموزش واژگان کلیدي

                                                           
 kosari@nrisp.ac.ir. عضو هیئت علمی گروه سیاست علم، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور،1

 . دکتري مدیریت آموزشی، پژوهشگر مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور2
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 جمهوري اسالمی ایران در پیوند میان نظام دانشگاهی و فضاي اجتماعی بررسی

)1360 - 1390( 
 1زاده اردکانی سمیه کریمی

 2هاجر سنگري سلیمانی
 

امروز چـالش مهـم دانشـگاه احیـاي      رسد تعریف نیست. به نظر می  علم بدون ارتباط با حوزه عمومی قابل
رفته است. به گفته هابرماس دانشـگاه   فضاي عمومی گفتمان است، این فضا با زوال حوزه عمومی از میان 

تواننـد جـدا    جامعـه نمـی   گونه که علـم و  همان .باید دوباره ارتباط بین دانش و منافع بشري را برقرار کند
  م توسـط جامعـه احاطـه   طبق گفته التور جامعه مثل هلو و علم مثل هسته سخت هلو است و عل -باشند

دارند، پس در یک فضـاي فکـري    نیز به شالوده واحدي تعلق نظام دانشگاه و فضاي اجتماعی -شده است
توان به اصول اخالقی مشترك رسید. هدف در ایـن   می) مشترك میان فضاي علم و حوزه عمومی (جامعه

روش بررسـی در ایـن    اعی است.بررسی، مطالعه وضعیت فعلی تعامل میان نظام دانشگاهی و فضاي اجتم
هاي مختلف بعد از پیروزي و رسیدن به جایگاه امـروز   پژوهش مراجعه به تاریخ جمهوري اسالمی در دهه

کند با روش تحلیل گفتمان در بیانـات روسـاي جمهـور ایـران در      نظام دانشگاهی است. محقق تالش می
 به بررسی این مقوله بپردازد. هاي مختلف دوره

دهـد   هاي تحقیق نشان می دالنتی و بوردیو است. یافته هايري پژوهش حاضر براساس نظریهچارچوب نظ
در پیوند میان نظـام دانشـگاهی و فضـاي اجتمـاعی     » توسعه«گفتمان  هاشمی رفسنجانیاگرچه در دوره 

» عدالت« گفتمان نژادو در دوران احمدي، »توسعه سیاسی« گفتمان خاتمیمورد نظر بوده است در دوره 
رسـد کـه کـارکرد     مبناي این تعامل قرارگرفته است. به نظر مـی  »اعتدال« گفتماندر دوره روحانی و در 

هاي اجتماعی و ایجـاد   ها ارتقاي تفاهم میان گروه اجتماعی مهم و مشترك آموزش عالی در همه این دوره
 احساس وحدت در جامعه است.

 تعامل، عدالت، توسعه، حقوق.فضاي اجتماعی، نظام دانشگاهی،  :واژگان کلیدي
 

                                                           
 skarimizadeh@gmail.comشناسی،  . دکتري جامعه1

 شناسی . کارشناسی ارشد جامعه2

mailto:skarimizadeh@gmail.com


»تعامل نظام دانشگاهی و فضاي اجتماعی«همایش چکیده مقاالت   

 

٦۲ 
 

کاهش نقش مرجعیت علمی و راهبردي نهاد دانشگاه در  هاي زمینهبررسی دالیل و 

 تعامالت ملی در ایران

 1مقصودي مجتبی

و اقتدار سنتی نهاد دانشگاه و دانشـگاهیان در ایـران    2این پژوهش مدعی است که مرجعیت علمی و راهبردي
داران سیاسـی در   هـاي فرهنگـی و سـکان    از جمله متولیان دینـی، قطـب   همچون مرجعیت بسیاري از مراجع

هاي مؤید این ادعا به چرایی، دالیـل   با طرح گزارهبنابر این، گرفته است؛ ملی در سراشیبی افول قرار  تعامالت
 پردازد. هاي بروز و ظهور این روند می و زمینه

 شناسی تاریخی دستمایه این پـژوهش بـوده   جامعه شناسی؛ رهیافت تطبیقی با استفاده از روش به لحاظ روش
ملـی،   تعـامالت  در دانشگاه نهاد راهبردي و زدایی علمیاست. در بررسی دالیل و عوامل تأثیرگذار بر مرجعیت

ظهـور عصـر   «؛ »هـا  هـا و کـالن روایـت    وضـعیت دوران پسـا مـدرن و افـول پـارادایم     « متغیرهاي مهمی مثل
شـده   هاي خام و پردازش اي از داده سابقه امکان دسترسی همگانی به حجم بی شدن و انفجار اطالعات و جهانی

 پشـت  در واقعـی  منـافع  و امکـان تشـخیص  » ها و رویکردهاي متنوع و متکثـر از وقـایع و رخـدادها    از روایت
متناسب گویی وعدم توانایی پاسخبه روز نبودن ناکارآمدي، «مخاطبین، در کنار  جامعه سوي از زیبا هاي لفافی

هـاي آرمـانی و انسـانی در     واقعی و هدف کارکردهاي از »بازماندن نهاد دانشگاه«؛ »با تحوالت گسترده جهانی
بـه   »هـا  مرجعیـت  شـدن  بخشی و تکه تکه«؛ »زدگی حاشیه«؛ »کاالیی سازي آموزش«؛ »تجارت زدگی«کنار 
 زد. ملی دامن تعامالت در دانشگاه نهاد راهبردي و علمی مرجعیت افول روند

هـاي تقلبـی و    فراوانـی مراجـع و برآمـدن مرجعیـت    «در کنار عوامل فوق، سه عنصر مهم یعنی ظهور و بـروز  
هـاي تعمـدي و   رانـی تحقیرهـاي روزمـره و بـه حاشـیه    «، »گرا گسترش جریانات پوپولیستی و عوام«، »جعلی

دانشـگاهیان را در تحـوالت ملـی بـه      و دانشـگاه  نهـاد  جایگاه سنتی و اقتدار، مرجعیت ازپیش ؛ بیش»نهادینه
-زا و بیـرون  المللـی، درون  بین هاي ملی و توان ادعا کرد همه عوامل و زمینه حاشیه برده است. بدین لحاظ می

نهاد دانشگاه بوده؛ براي ایـن نهـاد    راهبردي و اقتدار -زاي برشمرده شده، محدودکننده نقش مرجعیت علمی
اندیشی جـدي، فـوري و    هاي جدي پیش رو نبوده، متقابالً نیازمند چاره چالشبر اقتدار سنتی رافع   دیگر تکیه

 روزآمد است.

  تقلبی. هاي ملی، مرجعیت دانشگاه، ایران، تعامالت علمی، نهاد : مرجعیتواژگان کلیدي
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هاي نظام دانشگاهی با توسعه تحوالت فضاهاي ها و فرصتبررسی تعامل ظرفیت
 اجتماعی

 1آبادي چراغموسوي  السادات خدیجه

گیـري  هـاي شـکل  عنـوان یکـی از شـاخص   تعامالت اجتماعی و شرایط ادراکی و ایجادي حاصل از آن، به
کلیـدي و مهـم در پیشـرفت و توسـعه تحـوالت       شود. در این راستا یکی از عناصرمعانی محیط تلقی می

اهاي اجتمـاعی اسـت. هـدف    محیطی جامعه، نظام دانشگاهی و ارتباط تعاملی اثربخش آن با محیط و فض
هاي پنهان و آشکار جامعـه دانشـگاهی و تعامـل آن بـا فضـاهاي اجتمـاعی،       این تحقیق شناسایی ظرفیت

بنابراین سؤال اصلی  هاي وجودي خواهد بود؛جهت رسیدن به معانی واقعی توسعه کشور در تمامی زمینه
ها چگونه در مسـیر تحـوالت   ن خصوصیتهاي بالقوه و بالفعل نظام دانشگاهی چیست و ایتحقیق، ویژگی

هـایی خواهـد بـود؟    پیشرفت جامعه مؤثر است؟ همچنین عوامل ایجادي آن شامل چه کیفیـت و کمیـت  
عنـوان  دهد، نظام دانشگاهی با تقویت ارتبـاط صـحیح و معنـوي عناصـر خـود، بـه      نتایج تحقیق نشان می
اعی، رابطـه متقابـل و دوسـویه بـا روابـط      و یکی از فضاهاي مهم در عرصـه اجتمـ   پشتوانه فکري و عملی

عنوان عوامل اثرگذار بر نوع اجتماعی جامعه دارد. در این زمینه مباحثی مانند هویت، فرهنگ و مذهب، به
نوعی تنوع تعـامالت و توسـعه پایـدار بـراي      شود که بههاي محیطی فضاي اجتماعی نیز مطرح میکیفیت

ضـرورت موضـوع در بسـتر     بـه   آید. این تحقیق بنـا شمار می به جامعه مطلوب و آرمانی (جامعه اسالمی)
هاي حقیقی حال و آینده جامعه، به معرفی و توضیح تعامالت اجتماعی، نظام دانشـگاهی  نیازها و خواسته

 مطالعـات  اسـاس  بـر  نوشـتار  پـردازد. ایـن  و فضاهاي تعاملی آنها با یکدیگر، به بررسی مسئله حاضر مـی 
 .است شده  انجام تحلیلی، - توصیفی نوع از کیفی، تحقیق روش با اي،کتابخانه

 نظام دانشگاهی، تعامالت اجتماعی، توسعه و تحوالت، جامعه پایدار.واژگان کلیدي: 
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 ها حل و راه مسائل تعامالت اقتصادي نظام دانشگاهی با دنیاي بیرون:
 1آرش موسوي

 2برادران نیکو ینمحمدام
 

 مسـئوالن،  گذاران، یاستس توجه مورد اخیراً که است موضوعی بیرون فضاي با دانشگاه اقتصادي تعامالت
 میـان گرفتـه    شـکل  مباحثـه  تحلیـل  بـه  حاضـر  مقالـه . اسـت قرارگرفته  ایرانیصنعتگران  و پژوهشگران
 .هسـتند  یشناسـ  جامعـه  و مـدیریت  يهـا  رشته از تنها داخلی. پژوهشگران پردازد یم داخلی پژوهشگران

کـه   نویسندگان رشته مـدیریت، اکثـراً، بـا تعـامالت اقتصـادي بیشـترِ دانشـگاه موافـق هسـتند؛ درحـالی          
 انـد. تحلیـل   یفرهنگـ هاي اجتمـاعی و   ینهزمشناسان همواره نگران کمرنگ شدن نقش دانشگاه در  جامعه
 سـازي  تجاري تموفقی عوامل: «عبارتند از پژوهشگرانتوجه  مورد موضوعدو  دهد یم نشان داخلی ادبیات

 ادبیـات . »آن منفـی  و مثبـت  پیامـدهاي  ایـران،  درموجـود   موانع« و »ایران و جهان هاي دانشگاه در علم
 و ایـران  نـوآوري  نظـام  گرفتن یدهناد مناسب، نظري چارچوب نبود: است روبرو اصلی چالشسه  با داخلی
 و شـود داده  پاسـخ  نخسـت  چـالش  بـه  تـا  شده تالش مقاله این در. کشور اقتصادي زمینه گرفتن نادیده
 ترسـیم  دانشـگاه  اقتصـادي  تعـامالت  براي مناسبی نظري چارچوب علماقتصاددانان  برخی آراء بر مبتنی
 شود.

 

 علم. اقتصاد تحقیقات علمی، سازي تجاري صنعت، و دانشگاه اقتصادي دانشگاه، تعامالت: کلیدي واژگان
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 فضاي اجتماعی مطالعه کیفی تعامالت فضاي درون دانشگاهی با
 1زهرا محمدي

پژوهش حاضر تعامالت فضاي درون دانشگاهی با فضاي اجتماعی را با اسـتفاده از روش کیفـی و تکنیـک    
مشاهده مشارکتی مورد مطالعه قرار داده است. دانشگاه به مثابه فضاي اجتماعی است کـه فرهنـگ آن از   

گیـرد.  فضـا و در فضـا شـکل مـی     واسـطه  بهآگاهی و فرهنگ ما  هگیرد زیرا شاکلطریق تعامالت شکل می
اعمـال و   هفضامندي جزو خصـائص هسـتی و احسـاس و ادراك ماسـت. فضـاي دانشـگاه برآمـده از نحـو        

روید و مجـدداً ایـن   ها مینفعان درونی و بیرونی دانشگاه است. فضا از تجربهتجربیات دانشجو، استاد و ذي
هاي خویش معنا بدهیم. سنت توضیح امور از طریق فضا را هنـري  ه ما به تجربهآورد کامکان را فراهم می

 رسد. فضـاي دو هم می هاي معمولی ما بهها و حس؛ فضاي یک از تماسسه الیه عرضه کرد 1991لوفور 
هـاي زیسـته و   شود. فضاي سـه بیشـتر غیررسـمی و از تجربـه    می هاي مختلف بازنماییاز طریق گفتمان

هاي پنهان ماست. تجربۀ آکادمیک ها، تخیالت و آگاهیگیرد و فضاي احساسزندگی روزمرة ما نشأت می
هاي ما چه در زندگی دانشجویی و چه در زنـدگی کـاري هیئـت علمـی،     حاکی از آن است که در دانشگاه

انـد. براسـاس نظـر لوفـور، فضـاي دو بـا غلظتـی        شده انداز یهساهاي رسمی بر فضاهاي غیررسمی ساختار
شـود  شود. این نکته آشکارا در طرز اداره رسمی دانشگاه مشاهده مـی رسمی سبب تضعیف فضاي سه می

انتخـاب  که ناشی از نظام متمرکز آموزش عالی و یا مقررات و نوع روابط رسمی و ادبیـات رسـمی و نـوع    
 شده يبند طبقههاي مدیریتی در دانشگاه است. فضاهاي رسمی مدیران دانشگاهی از رئیس تا بقیه و شیوه

گذارنـد  طور کارآمد اعمال مدیریت و ایجاد نظمی پایدار و مؤثر بکنند و نه مـی توانند بهو انضباطی، نه می
خود دانشگاهیان اسـت، زنـدگی    هزیست هاین فضاي سه، فضاي بسیطی که بیشتر برآمده از اعمال و تجرب

اي ورزي سرشار بکند. فضاي سـه خصیصـه  آموزي و علمروزمره آنها را براي تحصیل و تدریس مؤثر و علم
-دانشجو و استاد شکل می ههاي خودجوش داوطلبانه و ارتباطات کدبندي نشداجتماعی دارد. در فعالیت

وگـویی و تعـاملی   رون جوش، روییده از روابط غیررسمی گفتپذیرد. فضایی برآمده از اعمال و ابتکارات د
 بخصوص برگرفته از فضاي اجتماعی است.

هـا، کـم شـدن اثربخشـی تـدریس،      رسد مخدوش شدن کیفیت آموزش و تحقیـق در دانشـگاه  می به نظر
و  هـا تمایلی به اقامت در پـردیس، سـرخوردگی  علمی، بی یئتهگرایی صوريِ گرایی دانشجو، مقاله مدرك

هـاي  شدن تحقیقات و اقسـام کژکـارکردي   اثر یبها و خالی از پیام شدن مقاالت و فاقد نفوذ شدن کالس
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علمی و دانشگاهی، ناشی از تضعیف فضاي سه در زندگی دانشگاهی امروزي اسـت کـه متأسـفانه تصـویر     
بخشـی از   مثبت دانشگاه و سرمایه نسـبتاً خـوب اجتمـاعی دانشـگاه در ایـران را مخـدوش کـرده اسـت.        

مشکالت فضا و فرهنگ امروزي ما در دانشگاه ایرانی ناشی از لطمه دیدن تعامالت در فضـاهاي اجتمـاعی   
جامعه ارتباط کمی داشـت و هنجارهـایی از نـوع     يها باارزشها است؛ در گذشته علم محصور در دانشگاه

امروزه رابطـه علـم بـا جامعـه تـا      کرد؛ اما از درون نظام علمی، رفتار عالمان را کنترل می یشناخت معرفت
و  یدشـده تولکنـد و علـم در بسـتر اجتمـاعی     رود که همگام با بازار و حکومت عمـل مـی   جایی پیش می

کند. از آنجا که علـم در جهـت رفـع نیازهـاي     هنجارهایی از بیرون نظام علمی رفتار عالمان را کنترل می
 شود.با جامعه موجب تغییر فرهنگ آن می کند، به تبع آن تعاملبازار و صنعت کاربرد پیدا می

گذار بود اما امروزه تعامالت بین این دو فضا دگرگون شده است؛ در گذشته دانشگاه بر فضاي اجتماعی اثر
با ارتباط بیشتر دانشگاه با جامعه، در جهت رفع نیازهاي مادي موجب شده تا فضاي اجتمـاعی در فضـاي   

گرایـی و  ه بر دانشگاه غالب شود. تا جایی کـه نفـوذ فرهنـگ مـادي    دانشگاه پیشروي کند و فرهنگ جامع
هـاي مـادي، مـنش اسـتادي و انگیـزه علمـی را بـه        گسترش آن در بین دانشگاهیان قوت گرفته و انگیزه

 حاشیه رانده است.

  فضاي اجتماعی، فرهنگ، نظام آموزش عالی، فرهنگ دانشگاه، فرهنگ جامعه.واژگان کلیدي: 
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 اجتماعی در نظام دانشگاهی ایرانغیبت فضاي 
 1محمد منصورنژاد

 مشـکالت  حـل  بـراي  ایـران  دانشـگاهی  نظـام  چرا است که این پژوهش درصد پاسخگویی به این پرسش
 فارغ دولتی، گفتمان در ایران دانشگاهی نظام چونمحقق چنین است که  نیست؟فرضیه کارآمد اجتماعی

 .نیست اجتماعی مشکالت گشاي گره نتیجه در شود،می اجرا و تدبیر طراحی، اجتماعی فضاي از
 از را گروهـی  فضـاي  است که فضا از شده  استفاده ترکیب اجتماعی فضاي از ،»فرهنگ آکسفورد« تعریف
 درون در که فضایی تجربه با ارتباط در جوامع هوسیل به اجتماعی فضاي. سازدمی متمایز خصوصی فضاي
 فضاي. استفضا  درون در موضوعات روابط سريیک شده ایجاد فضاي این. است شده تولید دارند، جامعه

 و اسـت  الیـه  چنـد  و منعطـف  کـه  فضـایی . کنـد مـی  ایجـاد  گروهی رفتار براي محیطی شبکه اجتماعی
 ؛2شـود مـی  ایجاد اجتماعی و سیاسی نهادهاي سوي از الیه بوده و چند و بعدي چند نیز اش پذیري آسیب

دانشگاهی از دو مفهوم نظام که معـادل و ترجمـه سیسـتم اسـت و دانشـگاه، کـه محـل دانـش          نظام اما
، (نظــام حــوزوي و نظــام شــود مــیاز دو نظــام رقیــب دیگــر بازشــناخته  کــم دســت، و اســتآمــوختن 

آموختگـان اوالً در مقـاطع و   است. به این ترتیب در نظام دانشـگاهی دانـش   شده تشکیل) وپرورش آموزش
از  متـأثر اصلی دانش در نظـام دانشـگاهی،    مایه بنبه تحصیل و تدریس اشتغال دارند و ثانیاً سطوح عالی 

 فضاي تجدد است.
هـاي اساسـی مـدل    یابد. چـون رکـن  ، سامان می»هرمن -کافمن«مدل  چارچوبنوشتار حاضر بر اساس  

داد) و دسته: محصول، برونها (در دو دادها، فرایندها، خروجیمطابق با نظریه سیستمی، عبارتند از: درون
تواند به مناسبات نظام دانشگاهی و فضاي اجتماعی اختصاص یابد، از این رو ارتباط فضاي پیامدها که می

تحلیلـی   -. روش تحقیـق مقالـه، توصـیفی   شود یمرکن نشان داده  4اجتماعی و نظام دانشگاهی، در این 
 .است پیمایشی و ايکتابخانه هااست و شیوه گردآوري داده

 یند، خروجی و پیامدها.اداد، فرفضاي اجتماعی، نظام دانشگاهی، درونواژگان کلیدي: 
  

                                                           
 ،مسئول کمیته صلح و دین انجمن مطالعات صلح و هشگر مطالعات سیاسی و دینیوژپ .1

dr.mansoornejad@gmail.com 
2. Oxford Refrence.com 
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بررسی تطبیقی جایگاه ایران و کشورهاي منتخب بر مبناي معیار ترویج علم، 

 فناوري و نوآوري

 3، مهدي پاکزاد2، المیرا جنوي1شیما مرادي

و شـفاف از   یواقعـ  ریو ارائـه تصـو   یبا اهداف اسـناد باالدسـت   ها استیس ییراستاهم زانیسنجش م يبرا
کشـور بـا اسـتفاده از     يو نـوآور  يعلـم، فنـاور   تیکشور الزم است وضـع  يو نوآور يعلم، فناور تیوضع

. در این راستا، شوراي عالی علوم، تحقیقـات  ردیقرار گ یابیو ارز شیمورد پا یالمللنیو ب یمل يها شاخص
به استناد بنـد پ شـرح تفضـیلی وظـایف و اختیـارات       12/11/1395بیستمین جلسه مورخ و فناوري در 

نامه اجرایی نظام پـایش  نقشه جامع علمی کشور، آیین 1و در راستاي ب راهبرد کالن  شوراي عالی عتف
و ارزیابی علم، فناوري و نوآوري کشور را تنظیم و بر اساس آن طـرح سـالیانه ملـی را بـراي پـایش علـم،       

 هـاي متعـددي از ابعـاد گونـاگون در حـوزه     فناوري و نوآوري تصویب کرد. در این طرح معیارها و شاخص
پژوهش، آموزش عالی، آمـوزش عمـومی و نـوآوري وضـعیت ایـران را بـا کشـورهاي منتخـب پاکسـتان،          

کنـد. ایـن   یعربستان، فلسطین اشغالی، ترکیه، کره جنوبی، هند، ژاپن، آلمان، انگلستان، آمریکا مقایسه م
پردازد و مقاله، به بررسی وضعیت ایران و کشورهاي منتخب از دید معیار ترویج علم، فناوري و نوآوري می

هـا و...)،  هـاي تخصصـی، همـایش   چهار زیر معیار انتشارات (مجالت و کتب عمومی)، رویدادها (نمایشـگاه 
هاي تعـداد   و مراکز ترویجی و شاخص و...)هاي اجتماعی هاي اطالعاتی، شبکهفضاي مجازي (اعم از پایگاه

عناوین کتب منتشرشده در سال (به تفکیک کتب علمی، آموزشی و عمومی، تیراژ، تجدیـد چـاپ و رتبـه    
هـاي  ناشر)، تعداد نشریات تخصصی به تفکیک حوزه فعالیت، تعداد نشـریات دیجیتـال، تعـداد نمایشـگاه    

-هاي ملی و بـین و نوع برگزارکننده، تعداد همایش تخصصی فناوري و صنعتی به تفکیک زمینه تخصصی
هـاي خـارجی کـه بـا     هاي علمی کشور، تعـداد نمایشـگاه  المللی تخصصی معتبر برگزارشده توسط انجمن

-زبان، تعداد انجمن هاي علمی اینترنتی فارسیاند، تعداد پایگاهها در آن حضور یافتهحمایت دولت شرکت
 دهد.العه تطبیقی قرار میرا مورد مط هاي علمیها و قطب

  سنجی، پایش. شاخص، علم معیار، : مطالعه تطبیقی، ترویج علم،واژگان کلیدي

                                                           
 moradi@nrisp.ac.ir. هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، 1

 هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور .2

 هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور. 3

mailto:moradi@nrisp.ac.ir
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 دانشگاه و کارآفرینی اجتماعی؛ سیاست و راهکار خلق و توسعه فضاي اجتماعی
 2منش ، غالمرضا دشتی1عبدالمجید مصلح

 
بلکه داراي انواع مختلفـی بـوده کـه سـایر اهـداف       نیستکارآفرینی، لزوماً ناظر به تحقق اهداف اقتصادي 

دهد. بر همین اسـاس، یکـی از انـواع کـارآفرینی کـه در ادبیـات       اجتماعی، سیاسی و ... را نیز پوشش می
شده است.  که تعاریف مختلفی از آن ارائه  استشده است، کارآفرینی اجتماعی   کارآفرینی به آن پرداخته

و  اسـت کـارآفرین از اهمیـت بـاالیی بـراي نظـام آمـوزش عـالی برخـوردار          از سوي دیگر، پدیده دانشگاه
 ؛گذاران عرصه آموزش عالی بوده اسـت  نظر سیاست اندازي دانشگاه کارآفرین موردبراي راه گذاري سیاست

گیـري دانشـگاه کـارآفرین، بـدون تحقـق کـارآفرینی       هاي نسل دوم به نسل سوم و شکلاما گذار دانشگاه
ها ممکن نیست. این امر بدان معناست که دانشگاه و نهادهـاي متـولی امـر آمـوزش     دانشگاهاجتماعی در 

عالی عالوه بر تمرکز بر مسائل صنعتی، نوآورانه و فناورانه که جنبه اقتصادي دارنـد، از طریـق کـارآفرینی    
مسـائل   اجتماعی، نسبت به مسائل اجتماعی، سیاسی و فرهنگی واکنش نشان داده و در راستاي حـل آن 

وگو و ارتباطات معنـادار و کارآمـد خواهـد بـود و بـر همـین       حلی بر بستر گفتاما هر راه ؛کنند تالش می
تـرین   اساس، ضرورت خلق و توسعه فضاي اجتماعی براي حل مشکالت آشـکار اسـت و بنـابراین از مهـم    

هـاي  کـی از دانشـگاه  . یاسـت هاي کارآفرینی اجتماعی در دانشگاه، خلق و توسعه فضاي اجتمـاعی  ویژگی
نظر قرار داده است، دانشـگاه   ایرانی که در همه سطوح سازمانی، حرکت به سمت دانشگاه کارآفرین را مد

منظور تحقـق توسـعه اجتمـاعی بـر      و بنابراین در راستاي توسعه کارآفرینی اجتماعی به استفارس  خلیج
اندازي مرکز کارآفرینی فارس، با راه خلیج مبناي خلق و توسعه فضاي اجتماعی گام برداشته است. دانشگاه

هـاي اجتمـاعی نظیـر    هاي علمی دانشـجویی در برگـزاري برنامـه   ها و انجمناجتماعی و حمایت از کانون
زیست، صیانت از بافت تاریخی شهر بوشهر، گردشگري و ... ، مشـارکت در حـل مسـائل     حفاظت از محیط

صـنایع در قالـب جلسـات علمـی و مـدیریتی و تبـادل آراء       بـا   استان از طریق آموزش، پژوهش و ارتباط
هـا در راسـتاي توسـعه    هاي دولتی و سمنسازي و برقراري تعامالت گسترده با دستگاهکارشناسانه، شبکه

هاي دانشجویی در راستاي حل مسائل اجتمـاعی درون و بیـرون دانشـگاه بـر     اجتماعی، حمایت از تشکل
اجتمـاعی در درس مبـانی کـارآفرینی در دانشـگاه و ... کـارآفرینی       ، آمـوزش کـارآفرینی  وگـو  گفتبستر 

فارس در قالب توسـعه دو   هاي خود، دنبال کرده است. دانشگاه خلیج عنوان یکی از مأموریت اجتماعی را به

                                                           
 فارس دانشیار گروه مدیریت دانشگاه خلیج .1

 dashtimanesh.gh@pgu.ac.irفارس، مدرس کارآفرینی دانشگاه خلیج .2
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هـا و راهکارهـایی را بـراي گسـترش     دسته نهادهاي رسمی و نهادهاي غیررسمی توانسته است، سیاسـت 
ینانه اجتماعی با محوریت خلق و توسعه فضاي اجتماعی و گسترش ارتباطات، طراحـی  هاي کارآفرفعالیت

کرده و کارآفرینی اجتماعی را تسهیل کند. در مقاله حاضر سعی شده است تا با اسـتفاده از روش مطالعـه   
فـارس در راسـتاي خلـق و توسـعه فضـاي اجتمـاعی از طریـق کـارآفرینی          موردي، تجربه دانشگاه خلیج

-عنوان سیاست تواند بهفارس در حوزه کارآفرینی اجتماعی، می د. تجارب دانشگاه خلیجشوی، ارائه اجتماع
ها در کشور ها و راهکارهاي خلق و توسعه فضاي اجتماعی در مناطق مختلف، مورد استفاده سایر دانشگاه

 قرار گیرد.

 دانشگاه، کارآفرینی اجتماعی، فضاي اجتماعی، دانشگاه کارآفرین. واژگان کلیدي:
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 1دانشگاه و جامعه باهم علیه سرقت
 2ارمغان مهمدي

ی از باال بـه پـایین از سـوي حکومـت و     وجه دوکه پیچیدگی روابط اجتماعی کمتر بود، رابطه  گذشته در
تمامی جوانب رفتارهاي مـردم   ستیبا یمحاکمیت بر مردم وجود داشت؛ بدین معنی که دولت حداکثري 

زیردست (مردم) و  کی آنی از باال به پایین که در وجه دو، اما در دوره مدرن، این رابطه کرد یمرا کنترل 
یک فرادست (حاکمیت) وجود داشته تغییر کرده است. اکنون این رابطه بنـا بـه ادبیـات علمـی و تجربـه      

باید نهادهـاي واسـط، بخـش سـوم یـا       درواقعغییر مسیر دهد. اي سه وجهی تموفق جهانی باید به رابطه
پیشگیري از مسـائل اجتمـاعی فعالیـت نمـوده و بـه       هجامعه مدنی ایجاد شود و مستقل از دولت در زمین

 .دیفزایبي پیشگیرانه از جرم ها تالشیی افزا هم
جـرائم در اختیـار و تـوان     نه فقط ابزارها و امکانات پیشگیري از وقـوع  ،واقعیت این است که در کشور ما

هـاي دولتـی در   هـا و سـازمان  ناهماهنگی دسـتگاه  ،کالن هايریزيدستگاه قضایی نیست بلکه عدم برنامه
-ها و سیاست کلی و ضعف بودجه مالی و فقدان نیروي انسانی متخصص در این سـازمان مشیتعیین خط

الن اجرایـی در  ئومسـ  ییاعتنا یو یا ب یاطالع یهاي فرهنگی و آموزشی کشور و بعدم استفاده از بخش ،ها
از مسـائل اجتمـاعی   ها علت و عامل دیگر موجب شده پیشـگیري  وري و دههاي بهرهعمال روشارابطه با 

هـاي پیشـگیرانه بایـد جهتـی     به همین خـاطر امـروزه برنامـه    معنا و مفهوم اجرایی چندانی نداشته باشد.
ها از شرایط و منـاطق   مشارکت مردم و استفاده از شناخت مستقیم آنو متقابل داشته باشد تا با  دوطرفه

 ها رسید.تر در رابطه با پیشگیريو ثمربخش تر قیدقهاي ریزيخود، به برنامه
 تحـوالت  ایجـاد  و جامعـه  امـور  اداره و گـردش  در دانشـجویان  اهمیـت  و از سوي دیگر، هرچند که نقش

 کـردن  نهادینـه  و تولید در هادانشگاه کارکرد دلیل به است اما بوده فراوان علمی رشد راستاي در اساسی
 تـرویج منظور  به هاییمدل و الگوها طراحی و تأمل لزوم اجتماعی، و فرهنگی الگوهاي و هنجارها از برخی
 از بسـیاري  خاطر بدین شود.می احساس بیشتر جرائم از پیشگیري و رشیپذ قابل فرهنگی و رفتاري نظام

                                                           
هاي اجتماعی و هاي مرتبط با پیشگیري از ناهنجاريشناسایی راهبردها، الگوها و برنامه«طرح پژوهشی  بر اساساین مقاله . 1

براي پژوهشکده مطالعات فرهنگـی و اجتمـاعی وزارت علـوم، تحقیقـات و     » هاي آموزش عالیها و نظامفرهنگی در دانشگاه
 است. شده انجام 1396فناوري در سال 

 ته کارشناسی ارشد دانشگاه الزهراآموخشدان. 2
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 و اجتمـاعی و دانشـگاهی   هـاي آسـیب  ارزیابی و شناخت به اقدام ،گفته شیپ اهداف به نیل کشورها براي
 هـا دانشـگاه  در اجتمـاعی  هـاي ناهنجـاري  دادن کاهش راستاي در هاییسیاست اعمال جهت هاییبرنامه
مطـرح در  هـاي  این مقاله نیز هدف خود را در وهله اول بر گردآوري و تحلیـل تجربـه دانشـگاه    .اندبرآمده
مشـخص   طـور  بـه پیشگیري از مسـائل اجتمـاعی    هدر زمین آمریکا، کانادا، انگلستان و استرالیا  هايکشور

، پیشـنهادهایی  شـده  يگردآورمعطوف داشته و سپس تالش کرده است پس از تحلیل اطالعات » سرقت«
 ي ایران ارائه دهد.ها دانشگاهي در مورد ریکارگ بهبراي 

در  االجرا الزمها و قوانین و قواعد  گذاري به سیاست عموماًها، بخش بزرگی از دانشگاهالزم به ذکر است که 
مسـتقیم رویکردهـایی را    طـور  بـه هـا نیـز   اند. برخی دانشگاهها اشاره کردهمورد این موضوعات در دانشگاه

فـی مراکـز و   هـاي غیردولتـی و یـا معر   نسبت به مسائل اتخاذ و اجرا نموده و برخی نیز با کمـک سـازمان  
 اند.نهادهایی به مردم و دانشجویان، در این مهم مشارکت کرده

هـا نیـز بـر اسـاس فهرسـت      اي بررسـی دانشـگاه  در این مقاله، بر اساس رویکرد توصیفی و روش کتابخانه
پیشگام در امر پیشگیري توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوري، بـه   چهار کشورهاي دانشگاه منتشرشده

 نسبتاًي داراي توضیحات و جزئیات سو کهایی که از ییش رفته است و در مورد هر مسئله، برنامهترتیب پ
نبـوده، مـورد    شده  گزارشکافی بوده و از سوي دیگر، داراي ایده و روش اجراي مشابه و تکراري با موارد 

-توسط دانشگاه اجراشدهه هاي پیشگیرانی، برنامهبررس موردنمونه  واقع در. اند قرارگرفتهتوصیف و تحلیل 
افزایش تنـوع   منظور بههدفمند  صورت بههاي کشورهاي آمریکا، کانادا، انگلستان و استرالیا بوده است که 

ها بر مبنـاي یـک    ها و نیز تحلیل آنهاي موجود انتخاب شدند. گزینش مدلها از بین برنامهدر ایده مدل
پـس از بررسـی ادبیـات نظـري و تجربـی       سـت یل  چـک پیش رفته اسـت؛ ایـن    افتهیساختار ستیل  چک

و دربردارنده متغیرهایی است که یک رویکرد پیشگیرانه  آمده دست بهپیشگیري از جرم و مسائل اجتماعی 
 ها توجه دارد. عموماً به آن

؛ از انـد  گرفتـه  شیپـ هاي متنوعی را در ارتباط با کـاهش سـرقت در   حلکه راه شده انتخاببرنامه  9نهایتاً 
هـاي هوشـمند   یل ارائه راهنماهایی عملی به شهروندان براي مراقبت بیشتر از اموال و منازلشـان، قفـل  قب

 کـردن  قفـل هـاي مخصـوص   درخواست اسـکورت و تعبیـه مکـان    افزار نرمها، ها و باشگاهبراي کمد کالس
دهـی امـوال   زارشیی براي ثبت اموال و گافزارها نرمدوچرخه در اماکن عمومی و دانشگاه. سیستم جامع و 

شده شهروندان که امکان پیگیري آن توسط پلیس را فراهم آورده است. همچنین چنـد سـازمان و   سرقت
هاي امنیت مقامات محلی و شـهروندان از طریـق نظـارت    ي داوطلبانه، گروهها سازمانپلیس،  ازجملهنهاد 

 محلی و کنترل غیررسمی سعی بر پیشگیري از سرقت دارند.
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هـاي  هـا، در قالـب مـاتریس   توسط جوامـع و دانشـگاه   شده اتخاذهاي حلبررسی و شناخت راه در انتها با
هاي علی، تالش شده است بر اساس محتـواي متنـی   و نهایتاً دیاگرام نظريمتغیرها، ماتریس رویکردهاي 

هاي تأثیرگذار در اجـراي یـک مـدل    ها، فرایندهاي علت و معلولی و مکانیسمدر بخش یافته آمده دست به
 شـده  شـنهاد یپبراي جامعه ایـران  » چشمان بیدار«بنام و بررسی قرار گیرد و مدلی  موردبحثپیشگیرانه 

هـا، شـهرداري، قـوه    هاي امنیتی، دانشـگاه رسمی (پلیس، ارگان نفعان يذاست. در این مدل، تعامل میان 
ی (اهـالی  ررسـم یغ نفعـان  يذنهادهـاي پیشـگیري) و    ، سازمان بهزیستی و دیگروپرورش آموزشقضاییه، 

ي مردمـی)،  هـا  سـازمان ، فرهنگسـراها  هـا، سـراي محلـه،   ي مساجد، دانشگاهامنا ئتیهمحله، روحانیون و 
 .سازد یمسازي جامعه مدنی نسبت به مشارکت در این برنامه را میسر  حساس

 : دانشگاه، سرقت، پیشگیري، جامعه، شهروندان.واژگان کلیدي
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 علمی مراکز و هااندازي بر مسئولیت اجتماعی دانشگاهشمچ
 1کارغزاله نظیف

هاي اخیر و به دنبال طرح مشارکت مباحثی است که در سا ل از هامسئولیت اجتماعی دانشگاه
یکـی از کارکردهـاي نـوین     به عنوان مسئولیت اجتماعیقرار گرفته است. مورد توجه اجتماعی 

 نماید .در توسعه و مشارکت اجتماعی ایفا میکلیدي  نقش هاهدانشگا
در سطح عالی پژوهش  ، متولی حوزه آموزش وکشورها علمی نظام دارنوان سکانع به هادانشگاه

 مسـئولیت  همچـون  جدیـدي  هـاي عرصـه  امروزه عالوه بر وظـایف سـنتی خـود، در    هستند و
مسـئولیت اجتمـاعی خـود را     هاکه برخی دانشگاه طوري به کنند،می آفرینی نقش نیز اجتماعی

 اشـاره  آن به نیز خود مأموریت بیانیه در و نگرندراستاي توسعه پایدار می عنوان رویکردي در به
 .کنندمی

در راسـتاي تحقـق    علمـی  مراکز و هانظام مسئولیت اجتماعی دانشگاهبررسی هدف این مقاله  
پاسخگویی به این سـؤال هسـتیم کـه    در این مطالعه ما به دنبال  .استتوسعه اجتماعی جامعه 

داشـته  بر حسب مشارکت اجتماعی توانند حضور و نقش مؤثري در جامعه چگونه می هادانشگاه
 هـاي بـر اسـاس یافتـه    .توصیفی استفاده خـواهیم کـرد   -روش تحلیلی  باشند؟ در این مقاله از

در عرصه ارتباط علم و افق جدیدي را  هادانشگاه اجتماعی مسئولیت گفت توانمی آمده دست به
 بـا  تـا  کننـد  اتخـاذ  را نـوینی  هـاي اسـتراتژي  بایـد  هـا دانشگاه راستا، این در. گشایدجامعه می

 .خود با جامعه در راستاي توسعه پایدار گام بردارند رابطه بازتعریف

 .پایدار توسعه جامعه، ها،مسئولیت اجتماعی، دانشگاه -مشارکت اجتماعی  واژگان کلیدي: 

 
 
 
 
 

 
                                                           

  gh.nazif@gmail.com ،الملل بشردوستانه، قوانین و حقوق بینمعاون اداره کل اصول. ۱
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 اي و تأثیرگذاري دانشگاه بر جامعه: رشته هاي بین آموزش و پژوهش حوزه هتحلیل رابط
 ها و راهکارها ها، ضرورت شیوه

 1عبدالرضا نوروزي چاکلی
 2الله صمدي

 3ساجده عبدي

منـدي   جاي جامعه در خصوص بهرهسو و مطالبات روزافزون و به در منابع انسانی و مالی از یک  محدودیت
بخش آموزش عالی در راستاي رفع مسائل و مشکالت موجود و افزایش رفاه اجتماعی از سویی  از خدمات

ها و مؤسسات پژوهشـی   نشگاههاي مؤثرتر دا آفرینی روز انتظارات مرتبط با لزوم نقش دیگر باعث شده روزبه
وجـود   رایطی را بهاي از این مطالبات و انتظارات، ش رفع نیازهاي جامعه افزایش یابد. بخش عمده درزمینه

بـازنگري جـدي قـرار داده و در کنـار      خـود را مـورد   هآورده که آموزش عالی اهداف و فراینـدهاي توسـع   
پرداختن به وظایف مرتبط با ارتقاء دانش شهروندان، مسیر انجام تحقیقات کاربردي را براي رفع نیازهـاي  

اي،  رشته هاي بین حوزه هکند. تقویت و توسعازپیش هموار  جامعه و تأثیرگذاري بیشتر آموزش عالی، بیش
تـر   هـاي الزم بـراي کـاربردي    منظور فراهم ساختن زمینه یکی از تحوالتی است که امروزه آموزش عالی به

رو، در ایجـاد   گویی به همین نیاز در دستور کار خود قرار داده است. ازاین کردن آموزش و پژوهش و پاسخ
تـوان بـا تلفیقـی از     گویی به این سؤال است که چگونه مـی  ، اصل بر پاسخاي رشته هاي بین حوزه هو توسع
ها و دانش موجود، مسیر و هویتی نوین را کلید زد که به صورتی مؤثرتر اهداف کـاربردي را هـدف    مهارت

 گویی به نیازهاي جامعه حرکت کند؟ بگیرد و در راستاي پاسخ
اي،  رشـته  و عملیـاتی آمـوزش و پـژوهش بـین     باوجوداین، ضروري اسـت ضـمن تبیـین ابعـاد مفهـومی      

هـا بـر جامعـه و نقشـی کـه      ها و همچنین ابعاد تأثیرگـذاري آن  گیري این نوع حوزه هاي شکل زمینه پیش
توانند در این زمینه ایفا کنند، مورد موشکافی قرار گیرد و در نهایت تبیین شود که آموزش عالی براي  می

اي، بایـد چـه تـدابیر و راهکارهـایی را در      رشته هاي بین ها و پژوهش شتهایجاد، توسعه، استقرار و تقویت ر
 پیش بگیرد؟  

 اي، آموزش و پژوهش، جامعه. رشته هاي بین اي، آموزش عالی، حوزه رشته : بینکلیدي واژگان

                                                           
 noroozi.reza@gmail.comشناسی دانشگاه شاهد،  دانشیار گروه علم اطالعات و دانش .1

  Samadi61@gmail.comشناسی دانشگاه شاهد، علمی گروه علم اطالعات و دانشعضو هیئت  .2

 sjdx67@gmail.com، سنجی دانشگاه شاهد دانشجوي کارشناسی ارشد علم .3
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 تعامل نظام دانشگاهی و دانش سنتی؛ راهکاري براي ارتقاء ترویج علم

 1سیرفریبا نیک

ها منتقـل شـده و در   ها، عقاید و اقدامات توافقی است که از طریق نسلاي از آگاهیدانش سنتی مجموعه
کند. همزمان بـا  یقاً ریشه دوانده و نقشی کارآمد و اساسی در زندگی ما ایفا میعمهاي ما فرهنگ و سنت

فـت،  قـرار گر  مـورد توجـه  بـه اسـتفاده از آن   پیشرفت علم و فناوري، دانش سنتی به دلیل عالقـه مـردم   
انـد و بـدون   هاي علمی عناصر غیرعلمی نیز نقش بزرگی داشتهمتخصصان نیز بر این باورند که در فعالیت

تعامـل   در جامعـه هاي ارتقاء تـرویج علـم   کمک این عناصر پیشرفت علم ممکن نبوده است. یکی از شیوه
سـازمان همکـاري و    بین نظام تحقیق و توسعه دانشگاهی و دانش سنتی است که در راهنماي فراسـکاتی 

-اي از دانسـته ضمنی است، گنجینـه  عمدتاًبه آن اشاره شده است. دانش سنتی که  یزن 2توسعه اقتصادي
هاي عملی است و حفظ، حراست و ارتقاء این ثروت عظیم نه فقط توسعه کشور و کـاهش فقـر را در پـی    

شـود. همچنـین مجموعـه    جامعـه مـی  اي زیرکانه موجب رواج تفکر علمی در خواهد داشت بلکه به شیوه
هاي داخلی اي براي سازمانتواند انگیزهمی توسعه درحالی از دانش سنتی در کشور ما و کشورهاي باارزش

 کنند.اي میهاي تحقیق و توسعه یتفعالو خارجی باشد که مبادرت به انجام 
توانـد در  ي مـی کـار  چهنشگاه است که دا سؤالاین تحقیق تحلیلی توصیفی بوده و هدف آن پاسخ به این 

 متقـابالً ترویج علم و همساز کردن آنها با علم مدرن انجام دهد و  باهدف ها سنتجهت توسعه و حفظ این 
هاي ایـن پـژوهش   توانند توجه تحقیقات دانشگاهی را به خود جلب کنند. یافتهتا چه حد می ها سنتاین 

-ها میموجب استفاده بهینه از این دانش فقط  نهنتی دهد که تعامل نظام دانشگاهی با دانش سنشان می
هاي سنتی اسـتفاده و  در شیوه مثال عنوان بهشود بلکه ارتقاء ترویج تفکر علمی را به همراه خواهد داشت؛ 

هـا بـا زنـدگی امـروز     کـردن آن  وسنتی و همس هاي علم مدرن در شیوه کارگیري بنابراین به ؛مدیریت آب
 .تواند بهترین پاسخگوي مشکالت و نیازها باشدمیعلمی  عالوه بر ترویج تفکر

 علم مدرن، دانش سنتی، تحقیق و توسعه، ترویج تفکر علمی.واژگان کلیدي: 
 

                                                           
هاي سیاسی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران دانشجوي دکتري اندیشهکارشناس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور و . 1

 F_niksiar@yahoo.com جنوب،

2. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) 
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 طراحی منظر دانشگاهی به منظور ارتقاء تعامالت اجتماعی

 1مهتاب وکیلی

 اجتمـاعی تـأثیر  تعـامالت   وبر نگرش، رفتار  کهاند هاي اجتماعیهاي دانشگاهی محیطمحوطه
این در حـالی   ،شدگذشته محیط دانشگاهی به وسیله محوطه بسته تعریف می در .مهمی دارند

هـا سـاخته   ها پیرامون یک خیابان یکپارچه یا مرتبط با میداناست که امروزه برخی از دانشگاه
ویان و جبرقـراري رابطـه بیشـتر بـین دانشـ      راسـتاي بنابراین سایت دانشگاهی باید در  اند.شده

طراحی شود و مشخصات یک فضاي ایدئال جمعـی را در بـر داشـته     استادان و اجتماعات دیگر
بـل اجتمـاعی   هـاي متقا فضاي باز دانشگاهی توان عظیمی براي رفتارهاي گروهی و کنشباشد. 

 فیزیکی است.  نیازمند هویت گیري فضا به مفهوم آکادمیک آندارد. شکل
دانشگاه و تأثیر طراحی منظر دانشگاه بـر ارتقـاء    باز بررسی رابطه فضاي حاضر هدف از پژوهش

ه هاي تقویت تعامالت دانشگاه و جامعـه بـر پایـ   این شناخت روشبنابر .تعامالت اجتماعی است
هاي تأثیرگذار است با شناسایی مؤلفهسرمایه اجتماعی مورد نظر است. در این مقاله سعی شده 

هاي مختلف بـه رابطـه بـین طراحـی فضـاي بـاز       مبناي متون و نظریهبر تعامالت اجتماعی بر 
درصدد پاسخگویی به ایـن سـوال   این پژوهش در دانشگاهی و تعامالت اجتماعی پرداخته شود. 

توان میزان تعامالت اجتماعی را افـزایش  : آیا با طراحی مناسب فضاي باز دانشگاهی میهستیم
 .استاي توصیفی ـ کتابخانهروش مورد استفاده در این مقاله  داد؟
دهد طراحی پایدار منظر دانشگاهی بر افزایش تعامالت اجتمـاعی یـا سـرمایه    ها نشان مییافته

توجه به معیارهاي کیفی از قبیل ایمنـی و امنیـت، حـس    بنابراین  دارد.اجتماعی نقش مؤثري 
منظـر دانشـگاهی مـورد    ها باید در طراحی مکان، توسعه پایدار و سالمتی در فضاي باز دانشگاه

 گیرد. استفاده قرار

 دانشگاهی، تعامالت اجتماعی، رفتار اجتماعی، طراحی پایدار. طراحی، منظر :واژگان کلیدي
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