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هیئت تحریریه
حسین ابراهیمآبادی ،دانشیار مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی؛ غالمعلی افروز ،استاد
روانشناسی دانشگاه تهران؛ اكارت اهلرز ،استاد جغرافیا دانشگاه بن؛ مرتضی بحرانی ،دانشیار
اندیشه سیاسی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی؛ حسن حنفی ،استاد فلسفه دانشگاه قاهره؛
هادی خانیکی ،استاد علوم ارتباطات دانشگاه عالمه طباطبایی؛ داریوش رحمانیان ،دانشیار تاریخ
دانشگاه تهران؛ فرامرز رفیعپور ،استاد جامعهشناسی دانشگاه شهید بهشتی؛ محمدتقی رهنمایی،
استاد جغرافیا دانشگاه تهران؛ مقصود فراستخواه ،استاد برنامهریزی توسعه آموزش عالی مؤسسه
پژوهش و برنامهریزی آموزش عالی؛ مایكل كوك ،استاد اسالمشناسی دانشگاه پرینستون؛ رضا
ماحوزی ،دانشیار فلسفه علم پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی؛ فتحالله مجتبایی ،استاد
ادیان و عرفان دانشگاه تهران؛ مصطفی محقق داماد ،استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی؛ محمدعلی
مظاهری ،استاد روانشناسی دانشگاه شهیدبهشتی؛ محمدهادی زاهدیوفا ،دانشیار اقتصاد دانشگاه
امام صادق(ع)؛ عباس منوچهری ،استاد علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس.

داوران این شماره
اباذر اشتری ،استادیار جامعهشناسی توسعه مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی؛ نادیه ایمانی ،دانشیار
معماری ،دانشگاه هنر؛ محمدرضا بمانیان ،دانشیار معماری دانشگاه تربیت مدرس؛ یحیی حساسیگانه،
دانشیار حسابدری دانشگاه عالمه طباطبایی؛ حسین دهقانی سانیج ،دانشیار مهندسی آب مؤسسه تحقیقات
فنی و مهندسی کشاورزی؛ غالمرضا ذاکرصالحی ،دانشیار آموزش عالی موسسه پژوهش وبرنامهریزی
آموزش عالی؛ جبار رحمانی ،استادیار انسانشناسی مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی؛ روزبه زرینکوب،
استادیار تاریخ دانشگاه تهران؛ نعمتاله فاضلی ،استاد مطالعات فرهنگی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات
فرهنگی؛ حسین گنجیدوست ،استاد محیط زیست دانشگاه تربیت مدرس؛ رضا ماحوزی ،دانشیار فلسفه
مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی؛ سیدعبداالمیر نبوی ،دانشیار علوم سیاسی مؤسسه مطالعات فرهنگی
و اجتماعی؛ سیدضیاء هاشمی ،دانشیار جامعه شناسی دانشگاه تهران
کارشناس فصلنامه :مهناز شاهعلیزاده
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خود ارز یابی اعضای هیئت علمی دانشگاه تبر یز نسبت به اثرگذاری
اجتماعی پژوهشهای دانشگاهیشان
هاشم عطاپور ،افشین حمدیپور ،پریوش اکبرزاده 1 /
مسئولیتپذیری اجتماعی در آموزش عالی کشاورزی؛
رویکرد آیندهپژوهانه
فاطمه رجبیان غریب ،سعید محمدزاده ،محمد شریف شریفزاده 33 /
نقش و جایگاه دانشگاه در ترویج فرهنگ صلح
زینب صدوقی 71 /
خوانش آموزههای اندیشهساز و تجربههای ز یستشده حافظ در راه
انسان معمار
خودیافتگی
ِ
هیوا رحمانی ،محمدرضا پورزرگر ،بهروز منصوری 131 /
پدیدار ز یستمحیطی در اندیشه سیاسی ایران باستان
فاطمه ذوالفقاریان
واکنش بازار سرمایه به رفتار سود فصلی شرکتهای دارای فناوری سطح باال
سیما نوروزی ،محمدحسین رنجبر ،جهانبخش اسدنیا 157 /

فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،3-13 ،)1(31 ،پیاپی  ،13تابستان 3011
عطاپور ،هاشم؛ حمدیپور ،افشین؛ و اکبرزاده ،پریوش ( .)0011خودارزیابی اعضایث هیئت علمی دانشگاه تبریز نسبت به اثرگهااری
اجتمههههاعی پهههه وه هههههای دانشگاهیشهههها  .مطالعااااا میانرشاااا ای در علاااا انسااااان .0-13 ،)1(01 ،
شاپا3112-0400 :

 نویسندگا  /دسترسی ب متن کامل مقال براساس قوانین کریتیو کامانز

آزاد است.

)

خود ارزیابی اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز نسبت به
اثرگذاری اجتماعی پژوهشهای دانشگاهیشان
هاشم عطاپور* ،1افشین حمدیپور ،2پریوش اکبرزاده
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دریافت9911/80/52 :؛ پذیرش9911/95/92 :

چکیده

مقال حاضر قصد دارد ب بررسی دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز نسبت ب اثرگهااری اجتمهاعی
پ وه هایشا بپردازد .این پ وه با رویکرد ّ
کمهی و به روش پیمایشهی ان ها شهده اسهت .جامهه
پ وه اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز بودند ک 31درصد از آنها با اسهتااده از نمونه گیری تصهادفی
طبقهای نسبتی ب عنوا نمون انتخاب شدند .ب این ترتیب ،تهداد  051نار از کل اعضهای هیئهت علمهی
دانشگاه تبریز در تکمیل پرسشنام شرکت داشتند .نتایج نشها داد میهانگین خودارزیهابی اعضهای هیئهت
علمی مشارکتکننده در پ وه نسبت ب اثرگااری اجتماعی په وه ههایشها برابهر بها  2/23بهوده و
میانگین جامه پ وه با اطمینا 55درصد در حد فاصل  2/35و  5/05قرار دارد ک بها توجه به دامنه
نمرات قابلحصول در حد متوسط قرار دارد .بهین خودارزیهابی گهروهههای مختله آموزشهی نسهبت به
اثرگااری اجتماعی پ وه هایشا تااوت مهناداری وجود دارد .اعضهای هیئهت علمهی دانشهگاه تبریهز
حوزههای بالقوهای ک میتوانند از پ وه های آنهها بههرهمنهد شهوند را به ترتیهب «صهنهت»« ،محهیط
زیست»« ،آموزش»« ،خطمشی و سیاستگااری» و «کشاورزی» بیا کردهاند .همچنهین ،نتهایج نشها
داد هرچ «تهداد طرحهای برو دانشگاهی» و «ارتباط کاری اعضای هیئت علمی با سازما ههای خهار
از دانشگاه تبریز» بیشتر باشد ،میزا خودارزیابی آنها نسبت ب اثرگااری اجتماعی پ وه ههایشها نیهز
بیشتر است .برمبنای نتایج حاصلشده ،تشویق اعضای هیئت علمی ب ان ا طرحهای برو دانشگاهی و
داشتن ارتباط کاری با سازما های خار از دانشگاه میتواند ارزیهابی اعضهای هیئهت علمهی نسهبت به
اثرگااری اجتماعی پ وه هایشا را بیشتر کرده ،و با درگیر ساختن آنها با مسهالل و موضهوعات واقههی
جامه ب افزای اثرگااری اجتماعی پ وه های دانشگاهی من ر شود.
کلیدواژهها :خودارزیابی ،اثرگااری اجتماعی په وه  ،اعضهای هیئهت علمهی ،دانشهگاه تبریهز ،اثهرات
گسترده پ وه
هههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه

 .1گروه علم اطالعات و دان شناسی ،دانشکده علو تربیتی و روا شناسی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایرا ( ،نویسنده مسئول)


 .2گروه علم اطالعات و دان شناسی ،دانشکده علو تربیتی و روا شناسی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایرا
 .3گروه علم اطالعات و دان شناسی ،دانشکده علو تربیتی و روا شناسی ،دانشگاه تبریز ،تبریز ،ایرا

 .1مقدمه

جامه دانشگاهی ،یکی از مهمترین و مهتبرترین سرمای های انسهانی ههر کشهور در تولیهد
علم را تشکیل میدهد ک میتوانند با برنام ریزی صحیح ،به موقهو و مطهابق بها نیازههای
کیایت ارال خدمات و تولیدات علمی مؤثر واقهو شهوند .در واقهو
جامه  ،در زمین ارتقای
ِ
مبانی پیشرفت و ارتقای هر کشور در نظا آموزش عهالی آ کشهور نهاته اسهت .اعضهای
هیئت علمی دانشهگاههها و پ وهشهکدههها ،مالهد دانه ضهمنی و عینهی هسهتند (بهاب
ّ
الحوال ی ،تا الدینی ،نوشینفرد ،و حریری.)50 ،0153 ،
در بحث تولید علم دو شیوه مطرح است :شیوه اول تولید دان  ،ک الگوی مرتونی تولید
دان نیز نامیده میشود ،بر استقالل علم از سایر نهادهای اجتماعی تأکید دارد .شهیوه دو
تولید دان بر ارتباط علم با سایر نهادههای اجتمهاعی و کهاربرد دانه تولیهد شهده بهرای

ذیناها تأکید دارد (گیبونز و همکارا  .)0550 ،1مطرحشد شیوه دو تولید دان و ایده
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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مأموریت سو دانشگاهها ک خواستار ورود پ وه دانشگاهی ب مسالل مختل اجتماعی
و اقتصادی می باشد همگی حاکی از فهال شد توج ب اثرگااری اجتماعی علهم در نظها

ارزیابی علم و فناوری است (موالس-گالرت ،سهالتر ،پاتهل ،اسهکات ،و دورا 3113 ،2؛

عطاپور .)0155 ،برنام ریزی همزما برای تولید علم و توج ب انتقال یافت های علمهی به
عمل از اهمیت بسیاری برخوردار است و در این راستا ،توج ب اثرگااری اجتماعی علم در
پیشبرد اهداف میتواند مؤثر واقو شود .تحت تأثیر شیوه دو تولید دانه  ،ایهدهپههردازی و
اراله راههکار بهرای رفهو چال های موجهود و آینهده جامهه  ،شههامل مسههالل سیاسههی
داخلهی و خارجهی ،یکی از فلسا های وجودی دانشهگاه برشهمرده شهده اسهت (مقیمهی،
آراست  ،و محمدخانی.)054 ،0155 ،
تاکنو دو نوع اثرگااری ،علمی و اجتماعی در حوزه علمسن ی مطرح شده است .ارال
تهریای از اثرگااری علمی ،ک مورد اجماع پ وهشگرا حوزه علمسن ی بوده و از قابلیهت
سن

و اندازهگیری نیز برخوردار باشد ،کار آسانی نیست .میتوا گات اثرگااری علمی
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ب واسط استااده در متو علمی و اثرگااری اجتماعی ب واسط کاربرد علم در حل مسهالل
مختل جامه ب دست میآید .ب طورکلی میتوا گات خلق و اشاع دان دارای ماهیتی
اجتماعی است (عرفا من و روحانی .)004 ،0153 ،اثرگااری اجتماعی علم اصطالحی
است برای توصی اثرات علم صرفنظر از آنچ ک در نظا سنتی سن
روی میدهد در نظا سنتی سن

اثرگااری علهم

علم ،اثرگااری علم بهر سهایر آثهار علمهی و برمبنهای

شاخصهای مشهوری نظیر استناد اندازهگیری میشود؛ درحالیک اثرگااری اجتماعی علم
در قالب نا های مختلای مانند منافو اجتماعی ،فهالیتهای جریا سو  ،کیایت اجتماعی

(بورنما  )302 ،3101 ،1برای سن

اثرات زیستمحیطی ،سیاسی ،فرهنگی ،سهازمانی

و بهداشتی علم ب کار میرود .
در سالهای اخیر تأمینکنندگا مالی پ وه ها و سایر ذیناها ب دنبال شواهدی بوده
اند ک ن تنها تأثیر علمی بلک تأثیرات اجتماعی پ وه را نیز نشا دهند .اثرگااری علهم،
مطالب ساختار اجتماعیاقتصادی از نهاد علم است .اگر چ ممکن است تأکید بی ازحهد
بر اثرگااری اجتماعی علم با محور قرار داد کاربردگرایی ،آسیبهایی را متوج نهاد علهم
کند ،اما نهاد علم ناگزیر باید این خواست جامه را تا حد ممکن بهرآورده سهازد (عطهاپور،
 .)0155اهمیت توج ب اثرگااری اجتماعی پ وه از آن ها ناشهی مهیشهود که بهروز و
نهادین شد مهضل کماثری یا بیاثری پ وه هها به مهنای از میها رفهتن امکها هرگونه
توسه هماهنگ ،یکپارچ و پایدار در کشور است .از سوی دیگهر ،تأکیهد فراوانهی که در
سیاستهای کلی و سایر اسناد باالدستی نظا ب مسئل افزای

کاربرد و اثرگااری پ وه

های کشور دیده میشود حاکی از توافق صاحبنظرا عالیرتب ایرا درخصوص اهمیت و
ضرورت این مسئل است (احسانی ،اعظمی ،ن ای ،و سههیلی 0154 ،ب .)32 ،بهر ایهن
اساس الز است دانشگاهها عالقمندی اعضهای هیئهت علمهی و دانشه ویا خهود را به
اختصاص بخشی از وقتشا برای انتقال یافت ها ب جامه و ت هاریسهازی دانه جلهب
نمایند (مظاری ،پاداشیاصل ،شمسی ،و بوداقی.)11 ،0151 ،
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ب واسط رشد چشمگیری ک در سالهای اخیر در میزا مقاالت علمی ایرانیا در سهطح
جها حاصل شده است ،بسیاری از مسئوال و سیاستگاارا علمی بر لزو توج همزمها
ب مسالل جامه در پ وه های دانشگاهی تأکید میکنند .این دیدگاه وجهود دارد که رشهد
فزاینده تولیدات علمی در جها ب حل مشهکالت مختله اقتصهادی ،سیاسهی ،فرهنگهی و
زیستمحیطی ک در کشور وجود دارد کمد چنهدانی نکهرده اسهت (احسهانی و همکهارا ،
0154ب .)410 ،این امر با گاری کوتهاه در اهههار نظرههای مسهئوال و صهاحبنظهرا در
رسان ها و شبک های اجتماعی نیز ب وضوح قابل مشاهده هست .حال با توج ب گمان زنیها
نسبت ب اثرگااری اجتماعی علم و اینک پیشرفتهای علو محدود ب مقهاالت و طهرحههای
پ وهشی بوده ،این سؤال مطرح است ک خهود پ وهشهگرا نسهبت به اثرگهااری اجتمهاعی
پ وه های خود چ دیدگاهی دارند .پاسخ ب ایهن سهؤال مهیتوانهد به روشنشهد بیشهتر
دیدگاههای موجود در اثرگااری اجتماعی پ وه های کشور کمد کند .در راستای دسهتیابی
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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ب این هدف ،اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز برای مطاله انتخاب شدند .دانشهگاه تبریهز
یکی از دانشگاههای جامو کشور است و در رتب بندیهای مختله ملهی و جههانی دانشهگاه
های جها همواره اغلب در میا دانشگاههای برتهر کشهور قهرار مهیگیهرد؛ ب طوریکه ایهن
دانشگاه در رتب بندی دانشهگاهها و مؤسسهات پ وهشهی ایهرا سهال  0154-0152در میها

دانشگاههای جامو کشور رتب  ،5در رتب بندی سال  3105الید  1در میا دانشگاههای کشور
در رتب  01قرار گرفت است .بررسی دیدگاه اعضهای هیئهت علمهی ایهن دانشهگاه نسهبت به
اثرگااری اجتماعی پ وه ههای خهود ،مهیتوانهد نمهود خودارزیهابی اثرگهااری اجتمهاعی
پ وه ها در دانشگاههایی باشهد که از نظهر وضههیت علمهی و پ وهشهی پیشهرو هسهتند.
نگارندگا مقال حاضر قصد دارند در راسهتای مطالهه خودارزیهابی اعضهای هیئهت علمهی
دانشگاه تبریز نسبت ب اثرگااری اجتماعی پ وه هایشا ب پرس های زیر پاسخ گویند:
 .0خودارزیابی اعضای هیئت علمهی دانشهگاه تبریهز نسهبت به اثرگهااری اجتمهاعی
پ وه هایشا چگون است؟
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 .3خودارزیابی اعضای هیئت علمهی دانشهگاه تبریهز نسهبت به اثرگهااری اجتمهاعی
پ وه هایشا برحسب گروههای عمده آموزشی چگون است؟
 .1خودارزیابی اعضای هیئت علمهی دانشهگاه تبریهز نسهبت به اثرگهااری اجتمهاعی
پ وه هایشا برحسب مرتب علمی چگون است؟
 .0خودارزیابی اعضای هیئت علمهی دانشهگاه تبریهز نسهبت به اثرگهااری اجتمهاعی
پ وه هایشا برحسب سنوات خدمت چگون است؟
 .5خودارزیابی اعضهای هیئهت علمهی دانشهگاه تبریهز نسهبت به اثرگهااری اجتمهاعی
پ وه هایشا برحسب تهداد طرحهای درو دانشگاهی و برو دانشگاهی چگون است؟
 .4خودارزیابی اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز نسبت ب اثرگااری اجتماعی پ وه ههای
شا برحسب تهداد مقاالت منتشرشده در نشریات داخلی و بینالمللی چگون است؟
 .2خودارزیابی اعضای هیئت علمهی دانشهگاه تبریهز نسهبت به اثرگهااری اجتمهاعی
پ وه هایشا برحسب ارتباط کاری با سازما های خار از دانشگاه چگون است؟
 .2دیدگاه اعضای هیئهت علمهی دانشهگاه تبریهز نسهبت به منهابهی که مهیتواننهد از
پ وه های آنها بهرهمند شوند ب چ صورت است؟

اثرگااری اجتماعی علم در قالب نا های مختلاهی ماننهد منهافو اجتمهاعی ،فهالیهتههای
جریا سهو  ،کیایهت اجتمهاعی ،ارزشههای عمهومی ،انتقهال دانه  ،و ربهط اجتمهاعی
اثههرات اقتصههادی ،اجتمههاعی،

زیستمحیطی  ،سیاسی ،فرهنگی ،سهازمانی ،و بهداشهتی علهم به کار مهیرود (جهولی و

همکارا  .)000 ،3105 ،1سن
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 .2چارچوب نظری

(بورنمهها  )302 ،3101 ،بههرای نشهها داد و سههن
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اثرگااری اجتماعی پ وه  ،حوزهای است که مهورد

توج اکثر پ وهشگرا و رشت های علمی بوده ،و از ماهیت میها رشهت ای قهوی برخهوردار
است .مرور پ وه هایی ک ب بررسی اثرگااری اجتماعی علم پرداخت اند ،نشا میدههد
روشهای استاادهشده بسیار متنوع بوده ،و به نهوعی اجمهاع روششهناختی در ایهن حهوزه
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وجود ندارد .در ادام ب تالشهای صورتگرفت در این زمینه و پشهتوان ههای فکهری آنهها
پرداخت میشود.
در برخی از پ وه ها ،با تکی بر پارادایم سنتی سن

علم ،استنادهایی ک توسط اسنادی

خاص ب آثار علمی و پ وهشی صورت میگیرد ب عنوا شاخصی برای اثرگااری اجتماعی آثهار
در نظر گرفت میشود .برای مثال ،از مستند شد اثر در پروان های ثبت اختراع ،تهأثیر آ اثهر بهر
صنهت و از مستند شد اثر در رهنمودهای بالینی پزشهکی ،تهأثیر آ اثهر بهر پزشهکی اسهتنباط

میشود .مطالهات صورت گرفت توسهط نهارین ،همیلتهو  ،و اولیواسهترو ،)0552( 1و کوشها و
ثلوال )3105( 2نمو های از مطالهات هستند ک برای سن

تأثیر په وه بهر صهنهت و به

عبارتی بررسی چگونگی انتقال دان از پ وه ب صنهت ،ب تحلیل استنادی ثبهت اختراعهات

پرداخت انههد .در سههویی دیگههر ،گرانههت ،)0555( 3لویسههو و سههالیوا  ،)3112( 4ثلههوال و
( ،)3105و جونز و هانی )3104( 6برای سن

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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اثرگااری آثار علمی و پ وهشی بر پزشهکی و

یا ب عبارتی چگونگی انتقال دانه از په وه بهالینی به عمهل بهالینی ،به تحلیهل اسهتنادی
رهنمودهای بالینی پرداخت اند .ارزیابی استنادها در ثبت اختراعهات و رهنمودههای بهالینی چنهد
مزیت دارد :ال ) اثرگااری اجتماعی به شهیوهای مشهاب بها اثرگهااری علمهی قابهل سهن
میشود (و بنابراین روش درست ارزیابی داده مهیاست)؛ ب) ایهن حقیقهت که آنهها بها اسهتناد
ً
سروکار دارند ،ب این مهناست ک دادههای غیرکنشی ،نسبتا عینی ،و گسترده مهیها هسهتند؛ و )
ً
ثبت اختراعات و رهنمودها برای ارزیابی ب شکلی نسبتا آزادان قابل دسترس هستند و در مقایس
با سایر انواع دادهها ،با ید تالش منطقی قابلارزیابی هستند .مشهکل اسهتااده از روش تحلیهل
استنادی ثبت اختراعات و رهنمودهای بالینی برای سن

اثرگااری اجتماعی علم ایهن هسهت

ک طی موضوعات قابل بررسی با این روش ب حوزههای پ وهشی خاصی محدود مهیشهود و
بررسی بسیاری از حوزهها با این روش میسر نیست (بورنما .)305 ،3101 ،
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&
&

دستهای از مطالهات به منظور ارزیهابی اثرگهااری په وه شهامل اثهرات علمهی و
اجتماعی ،در جههت توسهه شهاخصهها و روشههای جدیهد گها برداشهت انهد .یکهی از

شناخت شدهترین رویکردهای توسه یافت در این زمین ب چهارچوب بازپرداخهت 1مههروف
است .این چارچوب در اوایل ده  0551میالدی در دانشگاه برونل انگلستا بهرای حهوزه
پ وه و توسه بهداشت ارال شهد ،امها در سهالههای اخیهر در طیه وسهیهی از سهایر
حوزههای موضوعی مورد استااده قرار گرفت است ک پ وه

کلوتزر و همکارا )3100( 2

ید نمون از آنهاست .چارچوب بازپرداخت در مورد تأثیر پ وهشی ید واحد ب گردآوری
دادهها پرداخت و تحلیلهای موردی مقایسهای را تسهیل میکند .در این چارچوب ،منافو
پ وه در پنج مقول کلهی قهرار داده شهده ،و سهپس بهرای ههر یهد از مقوله ههای کلهی
شاخصهایی عملیاتی تهیین شده است .پنج مقول کلی عبارتاند از :ال ) تولیهد دانه ؛
ب) منافو پ وه برای پ وه های آتی و ای اد هرفیت؛ ) اطالعبخشی در خطمشی و
توسه محصول؛ د) منافو پ وه برای بخ بهداشت؛ و هه) منافو گسهترده اقتصهادی و

اجتماعی (باکستونو و هانی .)0550 ، 3از دیگر رویکردهای مهم ارال شهده بهرای سهن

5

اثرگااری اجتماعی ،رویکرد «تهامالت سودمند» 4اسهت که توسهط اسهپاپن و وا دروگ
ً
( )3100ارال شده است .اثرات حاصهل شهده از کارههای علمهی و پ وهشهی ،مهمهوال از

ترکیب چندین پروژه پ وهشی ،یافت های قبلهی ،و ت هارب حرف منهدا نشهئت مهیگیرنهد.
بنابراین در ارزیابیهای گاشت نگر الز هست ک عمل انتساب اثرات ب پ وه ها صورت
گیرد ک کاری دشوار بهوده و از چهال ههای اساسهی سهن

اثرگهااری اجتمهاعی علهم

میباشد .رویکرد «تهامالت سودمند» ،مسئل «انتساب اثر به په وه » را به «مشهارکت
پ وه در ای اد اثر» تبدیل نموده ،و ب نوعی مشکل انتساب را تسکین داده است .در ایهن
رویکرد فهر

مهیشهود پ وهشهی که بها تهامهل سهودمند ذیناهها و فهاعال په وه
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ً
صورت گیرد ،احتماال اثرگااری اجتماعی بیشتری خواهد داشت .بنابراین ،ارزیابا ب جای
تمرکز بر آخر پ وه  ،بر روی فرایند پ وه متمرکز مهیشهوند تها درب بهتهری از اثهرات
پ وه حاصل کنند.
در سالهای اخیر ،شاخصهای جدیدی هاهر شدهاند ک از آنها با عنوا آلتمتهریکس

1

(شاخصههای جهایگزین) یهاد مهیشهود (پهرایم ،تهارابورلی ،گهرا  ،و نیلهو .)3101 ،2
آلتمتریکس بر میزا انهکاس اثر پ وهشی در بستر شبک های اجتماعی تمرکز نموده و از آ
برای توصی میزا اثرگااری پ وه استااده مهیکنهد .بهدینترتیب که تههداد بازدیهدها،
دانلودها ،کلیدها ،یادداشتها ،ذخیرهها ،تولیتها ،اشترابگااریها ،پسندها ،توصی ها،
برچسبها ،پستها ،بحثها ،نشان گااریها ،و نظرات مهرتبط بها آثهار پ وهشهی شهمرده
شده ،و آثار بر مبنای آ رتب بندی میشوند .استااده از آلتمتریکس برای سن

اثرگهااری

اجتماعی علم ،از آ جهت ب تحلیل استنادی رهنمودهای بالینی و ثبت اختراعات شباهت
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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دارد ک هر دو بر دادههای عینی اتکاء دارنهد .امها اینکه انهکهاس گسهترده در شهبک ههای
اجتماعی نشا گر اثرگااری اجتماعی باالی اثر باشد ،امری هست ک به بحهث و بررسهی
بیشتر نیاز دارد .در این راستا ،بورنما ( )222 ،3105بیا میکند ک دادههای آلتمتریکس
ً
صرفا ب بستر رسان های اجتماعی محدود نمانده و میزا انهکاس آثار علمی در سایر اسناد
مانند خطمشیهای دولتی و منابو دیگر را نیز نشا میدهد .بنابراین آلتمتریکس مهیتوانهد
منبو مایدی بهرای سهن

تهأثیر په وه

بهر روی سیاسهتگااری ،یکهی از جبنه ههای

اثرگااری اجتماعی علم ،باشد .افزود شد چنین جنب هایی ب آلتمتریکس ،قابلیهت آ را
در امر سن
برای سن

اثرگااری اجتماعی علم باالتر خواهد برد.
شاخصهای اثرگااری علمی و اجتماعی ،ک بهرای نمونه در چهارچوب

بازپرداخت و مدل تهامالت سودمند ارال شدهاند ،روشههای مختلاهی وجهود دارد .روش
پیمایشی یکی از متداولترین این روشهاست .اینک پ وه تا چ میزا در میا ذیناها
مربوط مورد استااده قرار گرفت و برای آنها ماید است؟ ذیناها ب چ میزانهی از په وه
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سود بردهاند یا ب چ میزانی انتظار سود دارند؟ چنهین پیمای ههایی بهرای ارزیهابی اثهرات
فرادانشگاهی پ وه های کاربردی از دیدگاه کاربرا مستقیم قابلاجراست ،اما پیادهسازی
آ برای ارزیابی اثرات فرادانشگاهی پ وه های بنیادی ک کاربرا تهری شدهای ندارند،
دشوارتر است .بنابراین چال اصلی ،شناسایی کاربرا بالقوه و همچنین توانهایی کهاربرا
نهایی در امر شناسایی پ وهشی است ک ب طور بالقوه از آ سود میبرند .نگرانی دیگر این
است ک کاربرا مستقیم ممکن است ب حوزه پ وهشی خاصی عالق داشت و برای ای اب
مسئوال ب تأمین بودج بیشتر برای آ حوزه ،در بیا اثهرات آ مبالهه کننهد (النگالهت و

اسکورداتو .)3105 ، 1از سوی دیگر ،اگر چ روش پیمایشی ب ندرت مزایای پی گاته در
مورد ثبت اختراعات و رهنمودها را دارد ،لیکن طی موضوعاتی ک پیمای هها مها را قهادر
می سازد ب آنها بپردازیم ،از طی موضوعاتی ک ثبت اختراعات و رهنمودها ما را قهادر به
بررسی آنها میکند ،بیشتر بوده ،و پیمای ها بسیار انهطافپایر هستند (بورنمها ،3101 ،

 . )335مطالهات مانزفیلهد ،)0550( 2و بهیس و اسهتال )0555( 3از جمله مشههورترین
پ وه هایی هسهتند که به ارزیهابی اثرگهااری اجتمهاعی په وه از دیهدگاه ذیناهها
اثرگهااری اجتمهاعی علهم ،روش

پرداخت اند .البت شایا ذکر اسهت که در امهر سهن
ً
پیمایشهی صهرفا به نظرسهن ی از ذیناهها نمیپهردازد ،بلکه در مهواردی نظهرات خهود
پ وهشگرا در ارتباط با اثرگااری اجتماعی پ وه شا مهورد پیمهای قهرار گرفت انهد .از

جمل میتوا ب مطالهات صورتگرفت توسهط نانسهو و همکهارا  )3100( 4و کلهوتزر و
همکارا ( )3100اشاره کرد.
 .3پیشینه پژوهش

بررسیها نشا میدهد اثرگااری اجتمهاعی علهم یکهی از موضهوعات مهورد توجه میها
پ وهشگرا خارجی و داخلی در حوزه علمسن ی و جامه شناسی علم بهوده اسهت .ابتهدا
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تهدادی از پ وه های ان ا یافت در خار کشور و سهپس آثهاری از پ وهشهگرا داخلهی
مرور میشود.

نایدرکروتئنثالر ،دورنهر ،و مهایر )3100( 1یهد ابهزار عملهی را بهرای انهدازهگیری تهأثیر

انتشارات بر روی جامه مهرفی کردند ک بر مبنهای مطالهه گهروه کهانونی متشهکل از 30
دانشمند زیستپزشکی دانشگاه پزشکی وین از ماه مهی 3112تها مهاه مهی 3115اسهتوار
است .ارزیابی ابزار از لحاظ پایرش ،ارتباط و عملیبود ب نتایج قابهلقبولی من هر شهد.
آنها نتی گیری میکنند ک عامل تأثیر اجتماعی ن تنها باید اثر انتشار در م موعه وسهیهی
از زمین های غیر علمی را مورد توج قرار دهد ،بلک انگیزه انتشار و تالشهای نویسهندگا
برای ترجم یافت های خود ب نیازهای عمو جامه را نیز در نظر بگیرد.
بورنما ( )3101در مقالهای تحت عنوا «اثرگهااری اجتمهاعی په وه چیسهت و
چگون میتوا آ را ارزیابی کرد؟» ب بررسی مروری موضوع اثرگااری اجتماعی په وه
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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با توج ب انتشارات موجود تا پایا  3100پرداخت است .وی با اجرای یهد جسهتوجوی
سیستماتید تمامی انواع مدارب شامل مقاالت م الت ،تدنگاشتها ،گزارشها و سهایر
انواع مدارب از پایگاه اطالعهاتی وب آو سهاینس ،اسهکوپوس و موتورههای جسهتوجوی
اینترنتی آ بازیابی کرده و حدود  011مدرب را مورد بررسی قرار داده است .مطاله مروری
وی نشا میدهد در امر ارزیابی پ وه  ،ارزیابی اثرگااری اجتماعی په وه مهیتوانهد
مکملی برای روشهای سن

اثرگااری علمی جهت ارزیابی پ وه باشد.

بورنما و مارکس )3100( 2در مقال خهود بها عنهوا «اثرگهااری په وه در جامهه

چگون باید ای اد و اندازهگیری شود؟ پیشنهاد ید رویکرد ساده و عملی ک امکا مقایسه
بینرشت ای را فراهم میآورد» بیا میکنند مطالهاتی ک وضهیت پ وه ها در ید موضوع
مهین را خالص می کنند بازنمو دانشی هستند که توسهط جامهه قابهل درب اسهت .ایهن
گزارشها زمانی ب عنوا آثار اثرگاار اجتمهاعی شهناخت مهیشهوند که در اسهنادی ماننهد
گزارشهای دولتی منهکس شوند.
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بورنما  ،هانشیلد ،1و مارکس ( )3104در پ وهشی با عنوا «اسناد خطمشی ب عنهوا
منبو سن

اثرگااری اجتماعی :پ وه های حوزه تهییرات آبوهوا در اسناد خطمشی ب

چ میزا ذکر شده است؟» انتشارات حوزه موضوعی تهییرات آبوهوایی را از نظر حضهور
در اسناد خط مشی مورد بررسی قرار دادند .گاتنی است ک حضور انتشارات در اسناد خهط
مشیگااری ،یکی از زیرمؤلا های شاخص دگرسن ی هر مدرب است .آنها پی بردنهد که
 0/3درصد از انتشارات حوزه ماکور در اسناد خطمشی ذکر شهدهانهد .همچنهین ،مهدارب
منتشر شده در م الت نیچر و ساینس ،و حوزهههای موضهوعی زمهین و علهو محیطهی ،و
جهرافیای اجتماعی و اقتصادی در اسناد خطمشی بیشتر هاهر شدهانهد .پ وهشهگرا بیها
ً
میکنند دادههای دگرسن ی صرفا ب بستر رسهان ههای اجتمهاعی محهدود نمانهده و میهزا
انهکاس آثار علمی در سایر اسناد مانند خطمشیههای دولتهی و منهابو دیگهر را نیهز نشها
میدهد .افزودهشد چنین جنب هایی ب دگرسن ی ،قابلیت آ را در امر سن

اثرگهااری

اجتماعی علم باالتر خواهد برد.

موالس گالرتِ ،دست ،لوپیس ،و رافلز )3104( 2در مقالههای بها عنهوا «به سهوی

چارچوبی جایگزین برای ارزیابی پ وه های انتقالی» ب این تصور عمومی ک بسیاری از
نتایج پ وه های زیستپزشکی در درما های پزشهکی و بهبهود مراقبهتههای بهداشهتی
نقشی ندارند ،اشاره میکنند .آنها بیا میکنند طی گستردهای از اقهدامات شهکل گرفته
است ک هدف آ تسهیل تبدیل «اکتشافات علمی» ب برنام ها و روی های سودمند اسهت؛

اقداماتی ک با عنوا «پ وه های انتقالی »3شناخت شدهاند .با روا چنهین اقهداماتی ،در
مورد استرات یها و رویکردهای ارزیابی پ وه های انتقالی ،و نوع فهالیتهایی که بایهد
پ وه انتقالی در نظر گرفت شوند مباحثات گوناگونی صورتگرفت اسهت .بنهابراین ،ایهن
پ وهشگرا ضمن ارال تصویر کلی از رویکردهای ارزیابی پ وه های انتقهالی ،رویکهرد
جایگزینی را برای ارزیابی این اقدامات پیشنهاد میکنند ک هم میتواند در ارزیهابی آنهها و
هم در شکلگیری آینده برنام های انتقالی پیامدهایی را ب دنبال داشت باشد.
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وایس هو  ،هلمینگ ،و ِفرتی )3102( 1با هدف شناسایی چگونگی ارزیابی اثرگهااری

پ وه های حوزه کشاورزی و همچنین انواع اثرگهااریههای مهورد توجه در ایهن حهوزه،
020مقال منتشر شده در بازه زمانی  3112الی  3104را ک ب ارزیابی اثرگهااری په وه
های کشاورزی پرداخت بودنهد ،مهورد بررسهی قهرار دادنهد .نتهایج بررسهی آنهها نشها داد
54درصد از این پ وه هها ،اثرگهااری اقتصهادی و 03درصهد آنهها اثرگهااری اجتمهاعی
پ وه های حوزه کشاورزی را مورد توج قرار دادهاند و تنها 3درصد آنها ب اثرات زیسهت
محیطی پ وه ها پرداخت بودند .همچنین آنها پی بردند ک در پ وه های مورد بررسی،
ً
غالبها از روشههای ّ
اثرگهااری
کمهی و بهرای سهن
اثرگهااری اقتصهادی
برای سهن
ً
اجتماعی غالبا از روشهای کیای استااده شده است.
فیلیپس ،موتینهو ،و گودینهو )3102( 2بها ههدف درب اثرگهااری اجتمهاعی و ت هاری

تحقیقههات دانشههگاهی ،پ وهشههی را تحههت عنههوا «توسههه و آزمههای یههد روش ب هرای
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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اندازهگیری اثرگااری اجتماعی تحقیقات دانشگاهی» ان ا دادهاند .آنها «شاخص قهدرت
دانشگاهی و ارتباط با نیازهای جامه » 3را برای اندازهگیهری اثرگهااری اجتمهاعی مقهاالت
پیشنهاد داده و آ را با استااده از مدل شبی سازی مونتکارلو 4مورد ارزیابی قهرار دادنهد .از
آن ایی ک شاخص ماکور توانست مقاالتی را که از نظهر قهدرت دانشهگاهی و ارتبهاط بها
نیازهای جامه در سطوح مختلای قرار داشتند تمییز کند ،پ وهشگرا نتی

گرفتند ک این

شاخص ابزار اثربخشی برای اندازهگیری اثرگااری اجتماعی مقاالت است،

سوالنس-دومند ،ا وی پانز ،آدا  ،گهراو ،و آیمریهد )3105( 5عنهوا مهیکننهد روش

پیمایشی یکی از روشهای رایج برای سن

اثرگااری پ وه است .بنهابراین بهرای انهدازه

گیری میزا اثرگااری پ وه شامل اثرات دانشگاهی و اثرات گسترده ب ساخت و اعتباریابی
ابزار پرسشنا های پرداختند .پرسشنام ساخت شده توسط آنهها که ابههاد مختله اثرگهااری
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شامل تولید دان  ،هرفیتسازی ،استااده در خطمشی ،مزایای اقتصادی ،و مزایای اجتماعی
را در بردارد ،از نظر ثبات درونی و روایی محتوایی مورد تأیید قرار گرفت است.
آثار مختلای در زمین ارزیابی اثرگااری اجتماعی علم در ایرا منتشر شده است ک هر
کدا از زاوی خاصی ب این موضهوع پرداخت انهد .احمهدی ،رسهولزاده اقهد  ،و محمهدی
فر( )0150ب مطاله موانهو و راهکارههای کاربسهت یافته ههای تحقیقهاتی علهو انسهانی
پرداختند .نتایج پ وه آنها ،ک ب صورت پیمایشی در میا اعضای هیئهت علمهی گهروه
های علو انسانی صورت گرفت ،نشا داد چههار شهاخص وی گهیههای پایرنهده بهالقوه،
وی گیهای سازما  ،وی گیهای پ وه  ،و وی گیهای ارتباطی اثرات مهنهاداری بهر عهد
کاربست یافت های پ وهشی حوزه علو انسانی داشت اند.
بابالحوال ی و همکارا ( )0153ابزار خودارزیابی ترجمها دانه را بهرای پ وهشهگرا
علو انسانی تدوین کردهاند .این پ وه از نوع پ وه های کیای پدیدارشناسهی بهوده و ابهزار
مورداستااده در آ  ،مصاحب نیم طراحی شده بود .اصول مورد نیاز و همچنین حلق های واسهط
از «تولید دان » تا «استااده از دان » در این تحقیق تبیین شدهاست ک از طریق آنها میتوا بها
فواصل موجود بین «استااده از دان منتج از پ وه » و «تولید دان » آشنا شد.
حسینی و همکارا ( ) 0150وضهیت ترجما دان در دانشگاه علو پزشکی قزوین را
از دیدگاه اعضای هیئت علمی مورد بررسی قهرار دادهانهد .ابهزار مهورد اسهتااده پرسشهنام
ترجما دان بوده ک روایی صوری و محتوایی سؤاالت بهد از تکمیهل توسهط  31تهن از
اعضای هیئت علمی دانشگاه علو پزشکی قزوین تأیید و پایهایی آ نیهز از طریهق بررسهی
همبستگی درونی سؤاالت هر بخ پرسشنام با محاسب آلاای کرونباخ محاسهب گردیهده
است .نتایج این پ وه نشا دا د ،وضهیت ترجما دان در دانشگاه علو پزشکی قزوین
از دیدگاه اعضای هیئت علمی تا وضهیت مطلوب فاصل داشت و یافته ههای په وه هها،
کمتر ب زبا مخاطبا ترجم شده است.
بررسی روشها ،شاخصها و چال ههای سهن

اثرگهااری اجتمهاعی علهم در سهال

 0155توسط عطاپور ان ا یافت اسهت .ایشها ابتهدا جایگهاه اثرگهااری اجتمهاعی در نظها
سایبرنتید علم و فناوری را بیا میکند و سپس روشهای سهن

اثرگهااری اجتمهاعی به
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همراه نقاط ضه و قوت هرکدا را تشریح کردهاست .وی در این مطاله نتی گیری میکند
ک حوزه سن

اثرگااری اجتماعی علم دچار پراکندگی روششناختی است و شاخصهایی

ک مهادل شاخصهای سنتی ارزیابی علم باشد در این حوزه هنوز شکل نگرفت اند.
تا الدینی ،اعظمی و موسوی ( )0155مراحل تبدیل ایده ب پدیده در علو انسانی ایرا
را بررسی ،و الگوی ت ربی برای آ ارال نمودهاند .ابزار گردآوری اطالعات پرسشنام بهوده
و برای مدل سازی مهادالت ساختاری ،تهیین رابط علی بین متهیرها و ارال الگوی مناسهب
از نر افزارهای لیزرل و اسپیاساس استااده شده است .نتایج تحقیق آنها نشا میدهد از
دیدگاه اعضای هیئت علمی گروههای علو انسانی کشور ،وضهیت تبدیل ایده ب پدیهده در
رشت های علو انسانی در وضهیت مطلوبی قرار ندارد.
عظیمی ،صنهتجو ،دیانی ،و فتاحی ( )0154اثربخشی ترجم دان

در حهوزه علهو

پزشکی با استااده از روش سنتز موضوعی را مورد بررسی قرار دادهانهد .آنهها بهرای مهرفهی
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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ابهاد ترجم دان  ،از منابو مستند موجود و نظرات تنی چند از پ وهشگرا بینالمللی این
حوزه بهره گرفت و برای بررسی اثربخشی ،عالوه بر نظر متخصصا  ،از یکهی از روشههای
گرفت اند که ترجمه دانه در

سنتز دان با عنوا مرور دامنهای استااده کردهاند و نتی
ً
برخی کشورهای غربی نظیر کانادا و آمریکا و اخیرا در ایرا با استقبال مواج شهده اسهت.
اگرچ ادعا میشود ک در زمین ترجم دان سرمای گااری الز ان ا نشده (ب جز حهوز
سیاستگااری) ،اثربخشی آ بر متخصصا و عامۀ مرد مثبت ارزیابی میشود.
احسانی ،اعظمی ،ن ای ،و سهیلی ( 0154ال ) با استااده از آمار و دادههای ثانو ی و
اسهتنادی بهرو دادههای پ وهشهی ایهرا  ،قابلیهت
در قالب روش تحلیلی توصیای ،تحلیل
ِ
اثرگااری پ وه های علمی ایرا را مورد بررسی قرار دادهاند .بر اساس دادهههای موجهود
در پایگاه های استنادی مهتبر (تامسو رویترز ،اسکوپوس  ،سایمگو و علو جها اسال )،
عدد و رتبۀ کشور بر اساس شاخصهای متنوع استنادی استخرا و محاسهب گردیهد .یافته
های پ وه نشا دهنده ّ
نزولهی م موعهۀ په وه ههای کشوراسهت.
کیایهت ضههی و
ِ
ب طوریک  ،ب رغم رشد چشهمگیر کمیهت په وه ههای کشهور در سه دهه اخیهر ،ایهن
پ وه ها از قابلیت اثرگااری اندك و کاهندهای برخوردار بودهاند.

ّ
قابلیت اثرگااری پ وه های فزاینده ایهرا بهر توسهه کشهور توسهط احسهانی و همکهارا
(0154ب) مطاله شده است .یافت های پ وه آنها حکایت از آ دارد ک پ وه های فزاینده
ایرا طی چند ده اخیر ّ
قابلیت اثرگااری بسیار پایینی بر توسهه جامهه داشهت انهد و بنهابراین،
ّ
علت اصلی عد اثربخشی یا اثربخشی ضهی آنها را نمیتوا برخی عوامهل بیرونهی دانسهت.
همچنین ،تمایل بسیار انهدب بخه خصوصهی کشهور به عنوا م موعههای سهودمدار بهرای
مشارکت در امر پ وه (چ از لحاظ سرمای گااری و چ از لحاظ جهاب پ وهشهگر) نشها
میدهد ک پ وه های کشور ّ
قابلیت اثرگااری چندانی در کسبوکار ایشا نداشت و ندارند.
صدیقی ( )0152با روش دگرسن ی ب بررسی نق رسان ههای اجتمهاعی در ارزیهابی
میزا تأثیر پ وه های حوزه موضوعی علمسن ی پرداخت است .ایشا اطالعات مقهاالت و
مستندات منتشر شده در دو نشری ساینتومتریکس و ایناورمتریکس در بهازه زمهانی پنجسهال
 3103تا  3104میالدی را از پایگهاهههای اطالعهاتی منتشهرکننده ایهن م هالت اسهتخرا و
همچنین ،برای گردآوری دادههای پ وه از پایگاه اطالعاتی آلتمتریکس و ابزار بوکمارکلهت
آلتمتریکس استااده کرده است .عالوه بر تهیین مقاالت برتر حوزه علمسن ی بر مبنای نمرات
دگرسن ی آنها ،حضور مقاالت ایرانی این حوزه در رسان های اجتماعی مختل و میزا تأثیر
آنها نیز مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت است .او ب منظور بررسی رابط میها حضهور مقاله
های بینالمللی حوزه علمسن ی در رسان های اجتماعی و عملکرد استنادی این مقاله ها ،از
آزمو های همبستگی استااده کرده است .یافت ها بیانگر وجود رابط آماری مهنهادار ،مثبهت و
در عین حال ضهی میا تهداد استنادات مقاالت حوزه علمسن ی در دو نشری مورد مطاله
و نمره دگرسن ی این مقاالت است .اما در این پ وه رابط آمهاری مهنهاداری میها تههداد
استنادهای دریافتی مقاالت و تهداد خوانندگا آنها در شبک اجتماعی نولیتر مشاهده نشد .در
م موع ،یافت های این مقال بیانگر آ است ک برخی رسان های اجتماعی و شاخصهای آنها
میتوانند همانند استنادها بازنمودی از اثرگااری مقاالت علمی باشند .با این حهال ،بها توجه
ب قوی نبود ضرایب همبستگی ،جایگزینی این دو دست شهاخص توصهی نمهیشهود ،بلکه
ّ
مکمل شاخصهای استنادی در ارزیابی په وه
میتوا از شاخصهای دگرسن ی ب عنوا
و محاسب میزا تأثیر علمی بهره برد.
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مرور روشها و شاخصهای پیشنهاد شده برای سن

اثرگااری اجتماعی علم ،نشا

میدهد شاخصهایی ک مهادل شاخصهای سنتی ارزیابی علم و فنهاوری باشهند در ایهن
حوزه توسه نیافت اند .امری ک نشا مهیدههد سهن
دشوارتر از سن

اثرگهااری اجتمهاعی علهم بسهیار

اثرگااری علمی میباشد .از این رو ،برخالف مطالهات علمسن ی که

با استااده از شاخصهای عینی ،ح م زیادی از پ وه ها را مورد ارزیابی قرار میدهنهد،
ً
اثرگااری اجتماعی علمی عمدتا بهر روی تههداد بسهیار محهدودی از
پ وه های سن
پ وه ها و در مقیاس کوچد صورت میگیرد .روشهای مختلاهی بهرای بررسهی اثهرات
اجتماعی علم مطرح شدهاند .از آ جمل میتوا سه رویکهرد روششناسهی غالهب را در
حوزه ماکور شناسایی کرد .این س رویکرد شامل روشهای استنادی ،مطالهات پیمایشی و
مطالهات موردی است .اغلب مطالهات سن

اثرات اجتماعی علم در ذیل ید یا ترکیبی

از رویکردهای پی گاته جهای مهیگیرنهد .ایهن په وه قصهد دارد بها اسهتااده از روش
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پیمایشی ،دیدگاه اعضای هیئت علمهی دانشهگاه تبریهز را نسهبت به اثرگهااری اجتمهاعی
پ وه های دانشگاهیشا مهورد بررسهی قهرار دههد ،امهری که ایهن مطالهه را از سهایر
مطالهات داخلی ان ا شده در این حوزه متمایز میکند.
 .4روش پژوهش

در این تحقیق خودارزیابی اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز نسبت ب اثرگااری اجتماعی
پ وه های شا با رویکرد کمی و ب روش پیمایشی مورد بررسی قرار گرفت است.
جامه پ وه در این تحقیق اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریهز بودنهد که در زمها
ان ا پ وه تههداد آنهها برابهر بها  245بهود .بهر اسهاس مطالههات حهاف نیها (،)0154
پ وهشگر می تواند با در نظر گرفتن عوامل مختل مانند امکانات ،مقدورات و زما  ،و بها
استااده از تخمین شخصی ،درصد مهینی از جامه را ب عنوا نمون انتخاب کند .در چنین
شرایطی هر چ اندازه جامه بزرگتر باشد درصد انتخابی برای نمونه کهوچکتر ،و ههر چه
اندازه جامه کوچکتر باشد درصد انتخابی برای نمون بزرگتر خواهد بود .بهدینترتیب31 ،
درصد از کل اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز ب عنوا نمونه انتخهاب شهدند .در کهل،

تهداد  051نار از کل اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز در تکمیل پرسشنام این پ وه
مشارکت داشتند .حداقل ح م نمون برای پ وه های توصیای  011اسهت (همها ) که
ح م نمون مطاله حاضر آ را احراز مهیکنهد .نمونه آمهاری بها اسهتااده از نمونه گیری
تصادفی طبقهای نسبتی انتخاب شد .در این روش  ،نمون آماری طوری انتخاب میشهود
ک زیرگروهها با هما نسبتی ک در جامه وجود دارند به عنوا نماینهده جامهه  ٬در نمونه
آماری نیز حضور داشت باشند .بنابراین ،ح هم نمونه گهروهههای عمهده آموزشهی شهامل
فنیو مهندسی ،علو انسانی ،علو پای و کشاورزی با توج ب نسبت اعضای هیئت علمهی
شا در کل جامه تهیین گردید.
برای گردآوری دادههای این پ وه از پرسشنام استااده شده است .در ارتباط با روایی
ابزار ک بر میزا جامهیت و مرتبط بود متهیرهای سهن ن اثرگهااری اجتمهاعی داللهت
دارد ،گاتنههی اسههت که پرسشههنام ایههن په وه بههر مبنههای ابهزار مهرفههی شههده در مقاله
نایدرکروتئنثالر و همکارا ( )3100استوار شده و همچنهین روایهی صهوری و محتهوایی آ
توسط  0نار از متخصصین حوزههای علم اطالعات و دان شناسی و جامه شناسی مهورد
بررسی قرار گرفت .همچنهین بهرای بررسهی پایهایی پرسشهنام از روش آزمهو -بهازآزمو
ً
استااده گردید .بر این اساس ید هات بهد از گردآوری دادهها ،پرسشنام په وه م هددا
بین  31نار از اعضای هیئت علمی شهرکتکننهده در په وه توزیهو شهد .نتی ه آزمهو
همبستگی بین نتایج گردآوری اولی با گردآوری ثانوی دادهها نشا داد ک میزا همبسهتگی
نتایج برابر با  1/51اسهت .در نتی ه مهیتهوا گاهت دادهههای گهردآوریشهده از پایهایی
برخوردارند.
پرسشنام مورد اسهتااده در ایهن په وه  ،به طور مشهخص از سه بخه اطالعهات
جمهیتشناختیّ ،
کمیهت برونهدادهای پ وهشهی ،و سهؤاالت مربهوط به نمهره اثرگهااری
اجتماعی تشکیل شده است .هما طورک پی تر گات شد ،بخ مربوط ب پیمهای نمهره
اثرگااری اجتماعی برگرفت از ابزار ای اد شده توسط نایدرکروتئنثالر ،دورنر و مایر ()3100
است .ابزار آنها در صدد سن

 1مهیار است )0 :هدف از انتشار ک شامل کسب دان ،

کاربرد دان  ،و افزای آگاهی است؛  )3تالشهای صورتگرفت از سوی پ وهشگر بهرای
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انتقال نتایج پ وه

ب جامه ؛  )1سطح انتقال نتایج شامل سطح جهرافیایی انتقال نتهایج

پ وه (منطقه ای ،ملهی ،و بینالمللهی) ،وضههیت انتقهال نتهایج په وه (مقهدماتی و
دالمی) ،و گروه هدف انتقال نتایج پ وه (افراد ،بخشهی از جامهه  ،همه جامهه ) .ایهن
مهیارها و شاخصها ب صورت سؤاالتی ک در جدول  0آمده ،صورتبندی شهدند .مطهابق
جدول شماره ( )0ب گزین های سؤاالت مربوط به سهن

اثرگهااری اجتمهاعی نمرههای

اختصاص یافت ک با جمو کرد این نمرات حداقل و حداکثر نمره خودارزیابی هر فهرد به
ترتیب برابر با س و چهارده میشود .در قسمت یافته ههای په وه  ،نمهرات خودارزیهابی
اثرگاا ری اجتماعی پ وه برای آ دست از اعضای نمون وارد پ وه گردید ک ب تمامی
سؤاالت این بخ پاسخ داده بودند .تهداد این اعضاء  51نار بود.
جدول  . 3نمره اثرگذاری اجتماعی پژوهش با توجه به سؤاالت مربوط به سنجش اثرگذاری اجتماعی
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گزینهها

نمره اثرگذاری
اجتماعی

روستایی ،شهری یا استانی
منطق ای
ملی
بینالمللی
مرحل مقدماتی (بخشی از ید فرایند ،جزلی از محصول)...
مرحل دالمی (ید فرایند کامل ،ید محصول نهایی )...

0
3
1
0
0
3

کاربردی کرد نتایج پ وه شما برای خدمت ب
کدا دست از افراد صورت گرفت است؟

افراد خاص
گروه خاص
کل جامه

0
3
1

ضمن پیشبرد مرزهای دان آیا کاربرد دان و یا افزای
آگاهی جامه جزء اهداف پ وهشی شما است؟

بلی
خیر

0
1

در ارتباط با یافت های پ وه خود مصاحب
مطبوعاتی ان ا داده اید؟

یافت های پ وه خود را در رسان های اجتماعی
مانند اینستاگرا و تویتر ب اشتراب گااشت اید؟

بلی
خیر
بلی
خیر
بلی
خیر

0
1
0
1
0
1

یافت های پ وهشی خود را در م امهی ک مخاطب
آ عمو مرد باشند ،ارال کرده اید؟

بلی
خیر

0
1

سؤال
کاربردی کرد نتایج پ وه شما برای جامه در
چ سطحی روی داده است؟
نتایج پ وه شما در چ سطحی مورد استااده
قرار گرفت است؟

در ارتباط با یافت های پ وه خود با رادیو و
تلویزیو مصاحب کردهاید؟

 .5یافتههای پژوهش

براساس مطالهات ان ا شده ب پرس های مطرحشده در ابتدای مقال پاسخ داده میشود.
پرسش اول :خودارزیابی اعضهای هیئهت علمهی دانشهگاه تبریهز نسهبت به اثرگهااری
اجتماعی پ وه هایشا چگون است؟
جدول  . 2خودارزیابی اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز نسبت به اثرگذاری اجتماعی پژوهشهایشان
کمترین نمره
اثرگذاری

بیشترین نمره
اثرگذاری

تعداد پاسخ
دهندگان

جمع نمرات
اثرگذاری

میانگین نمره
برای هر عضو

حد پایین

حدباال

1

30

01

571

5/72

5/20

0/31

هما طورک از دادههای جدول فوق پیداست کمتهرین و بیشهترین نمهره گزارششهده از
سوی اعضای هیئت علمی برای اثرگااری اجتماعی پ وه هایشا ب ترتیب برابر بها  1و
 00است .میانگین نمرات خودارزیابی اعضای هیئت علمهی مشهارکتکننهده در په وه
برابر با  2/23و در حد متوسط قرار دارد .با حدود اطمینا 55درصهد مهیتهوا گاهت که
خودارزیابی اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز نسبت ب اثرگااری اجتماعی پ وه ههای
شا در حدفاصل  2/35و  5/05قرار دارد.
پرسش دوم :خودارزیابی اعضهای هیئهت علمهی دانشهگاه تبریهز نسهبت به اثرگهااری
اجتماعی پ وه هایشا برحسب گروههای عمده آموزشی چگون است؟
جدول  . 1خودارزیابی اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز نسبت به اثرگذاری اجتماعی پژوهشهایشان بر حسب
گروههای عمده آموزشی
گروه عمده
آموزشی
علو پای
علو انسانی
فنی و مهندسی
کشاورزی
کل

کمترین نمره
اثرگذاری
1
6
1
0
----

بیشترین نمره
اثرگذاری
33
30
32
32
----

تعداد پاسخ
دهندگان
31
27
20
26
01

جمع نمرات
اثرگذاری
315
211
235
210
571

میانگین نمره برای
هر عضو
5/11
0/00
0/15
7/51
5/72

میزا خودارزیابی اعضای هیئت علمی گروه علو انسانی شرکتکننده نسبت به اثرگهااری
اجتماعی پ وه هایشا بیشتر از سه گهروه دیگهر آموزشهی اسهت .اعضهای هیئهت علمهی
گروههای فنیومهندسی ،علو پای و کشاورزی شرکتکننده در پ وه رتب های بهدی در میزا

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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اثرگااری اجتماعی پ وه را ب خود اختصاص دادهاند .برای بررسهی مهنهاداری تاهاوتههای
موجود در میا گروههای آموزشی نسبت ب اثرگااری اجتماعی پ وه هایشا از آزمو آنهالیز
واریانس استااده گردید .جدول شماره ( )0نتایج این آزمو را نشا میدهد.
جدول  . 0نتایج آزمون آنالیز واریانس برای مقایسه خودارزیابی اثرگذاری اجتماعی گروههای آموزشی
منبع واریانس
بین گروهها

درجه آزادی
1

میانگین مجذورات
31/310

1/136

1/120

با توج دادههای جدول  ،0سطح مهناداری آزمو برابر با  1/130بوده و کمتر از 1/15
است ،در نتی
نتی

تااوتهای موجود بین گروههای آموزشی از نظر آماری مهنهادار اسهت .در

میتوا گات اعضای هیئت علمی گروههای آموزشی مختل درب یکسهانی نسهبت

ب اثرگااری اجتماعی پ وه های خود ندارند.
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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پرسش سوم :خودارزیابی اعضای هیئهت علمهی دانشهگاه تبریهز نسهبت به اثرگهااری
اجتماعی پ وه هایشا برحسب مرتب علمی چگون است؟
جدول  . 1خ ودارزیابی اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز نسبت به اثرگذاری اجتماعی پژوهشهایشان بر اساس
مرتبه علمی
مرتبه علمی
استاد
دانشیار
استادیار
مربی
کل

کمترین نمره
اثرگذاری
5
0
0
6
-

بیشترین نمره
اثرگذاری
03
30
01
6
-

تعداد
پاسخدهندگان
04
16
12
3
51

جمع نمرات
اثرگذاری
051
115
13
6
225

میانگین نمره برای
هر عضو
5/12
5/11
2/42
6
2/23

هما گون ک جدول شماره ( )5نشا میدههد میهانگین خودارزیهابی اعضهای هیئهت
علمی با درج استادی ،دانشهیاری ،اسهتادیاری ،و مربهی نسهبت به اثرگهااری اجتمهاعی
پ وه هایشا ب ترتیب برابر با  2/55 ،2/42 ،5/12و  4ب دست آمده اسهت .بنهابراین،
اعضای هیئت علمی با مراتب باالتر علمی اثرگااری اجتمهاعی په وه ههای خودشها را
بیشتر ارزیابی کرده اند .برای بررسی مهنادار بهود ایهن تاهاوت از آزمهو آنهالیز واریهانس
استااده گردید .جدول  4نتایج این آزمو را نشا میدهد.

جدول  . 6نتایج آزمون آنالیز واریانس برای مقایسه خودارزیابی اثرگذاری اجتماعی پژوهشها برحسب مرتبه علمی
منبع واریانس

درجه آزادی

میانگین مجذورات

بین گروهها

1

1/311

3/211

1/130

با توج ب دادههای جدول شماره ( )4سطح مهناداری آزمهو  1/100بهوده و بیشهتر از
 1/15است بنابراین ،خودارزیابی اعضهای هیئهت علمهی نسهبت به اثرگهااری اجتمهاعی
پ وه هایشا بر حسب مرتب علمی تااوت مهناداری ندارد.
پرسش چهارم :خودارزیابی اعضای هیئت علمی دانشهگاه تبریهز نسهبت به اثرگهااری
اجتماعی پ وه هایشا برحسب سنوات خدمت چگون است؟
بر مبنای پرسشنام  ،اعضای هیئت علمی شرکتکننده در پ وه حاضر از نظر سنوات
خدمتی در بازههای  5سال گهروهبنهدی شهدهانهد .بها اسهتااده از دادهههای تحقیهق میهزا
خودارزیابی گروههای سنوات خدمتی از اثرگااری اجتماعی پ وه هایشا برآورد شهد.
نتایج خودارزیابی اعضای هیئهت علمهی دانشهگاه تبریهز نسهبت به اثرگهااری اجتمهاعی
پ وه هایشا بر حسب سنوات خدمت در جدول شماره ( )2ارال شده است.
جدول  . 7خودارزیابی اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز نسبت به اثرگذاری اجتماعی پژوهشهایشان برحسب
سنوات خدمت اعضای هیئت علمی
سنوات خدمت

نمره کل اثرگذاری

میانگین نمره اثرگذاری

کمتر از  5سال

331

5/063

 4تا  01سال

221

5/610

 00تا 05سال

311

5/132

 04تا  31سال

310

5/667

 30تا  35سال

323

0/115

بیشتر از  35سال

02

0/211

نتایج جدول شماره ( )2نشا میدهند ک با افهزای سهنوات خهدمت اعضهای هیئهت
علمی میزا خودارزیابی آنها از اثرگااری اجتماعی پ وه هایشا نیز افزای مهییابهد.
ب طوریک اعضای هیئت علمی با سنوات بیشتر از 31سال خدمت در مقایس بها اعضهای
هیئت علمی کمتر از  31سال خدمت ،اثرگهااری اجتمهاعی په وه ههایشها را بیشهتر
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ارزیابی کردهاند .برای بررسی مهناداری تااوت میزا خودارزیهابی اعضهای هیئهت علمهی
نسبت ب اثرگااری اجتماعی په وه ههایشها و سهنوات خهدمت آنهها از آزمهو آنهالیز
واریانس استااده شد .نتایج این آزمو در جدول شماره ( )2نشا داده شده است.
جدول  . 5نتایج آزمون آنالیز واریانس برای مقایسه خودارزیابی اثرگذاری اجتماعی پژوهشها برحسب سنوات خدمت
منبو واریانس

درج آزادی

میانگین م اورات

بین گروهها

1

2/101

1/701

1/076

با توج ب دادههای جدول شماره ( ،)2سطح مهناداری آزمو آنالیز واریهانس 1/251
ب دستآمده ک بیشتر از  1/15است .بنابراین ،از نظر آماری خودارزیهابی اعضهای هیئهت
علمی نسبت ب اثرگااری اجتماعی پ وه هایشا بر حسب سنوات خدمت آنها تاهاوت
مهناداری ندارد.
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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پرسش پنجم :خودارزیابی اعضای هیئت علمهی دانشهگاه تبریهز نسهبت به اثرگهااری
اجتماعی پ وه هایشا برحسب تهداد طهرحههای درو دانشهگاهی و برو دانشهگاهی
چگون است؟
ب هرای بررسههی خودارزیههابی اعضههای هیئههت علمههی نسههبت ب ه اثرگههااری اجتمههاعی
پ وه هایشا برحسب طهرحههای درو دانشهگاهی و بهرو دانشهگاهی آنهها از آزمهو
همبستگی اسپیرمن استااده شد.
جدول  . 0نتایج آزمون اسپیرمن برای بررسی رابطه خودارزیابی اعضای هیئت علمی نسبت به اثرگذاری اجتماعی
پژوهشهایشان با تعداد طرحهای دروندانشگاهی و بروندانشگاهی آنها
تعداد اعضا

ضریب همبستگی

تهداد طرحهای درو دانشگاهی

53

1/336

1/111

تهداد طرحهای برو دانشگاهی

62

1/13

1/10

مطابق جدول شماره ( )5مقدار سطح مهناداری آزمو اسپیرمن برای طهرحههای درو
دانشگاهی بیشتر از  1/15و برای طرحهای برو دانشگاهی کمتر از ایهن مقهدار اسهت .بها
وجود اینک تهداد طرحهای درو دانشگاهی هر عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز بها میهزا

خودارزیابی اعضای هیئت علمی نسبت ب اثرگااری اجتماعی پ وه هایشا همبستگی
ندارد اما بین تهداد طرحهای برو دانشگاهی و میزا خودارزیهابی اعضهای هیئهت علمهی
نسبت ب اثرگااری اجتماعی پ وه هایشا رابط مهنادار و مستقیم وجود دارد .یهنی هر
چ تهداد طرحهای برو دانشگاهی اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز بیشتر باشد ،میهزا
خودارزیابی آنها نسبت ب اثرگااری اجتماعی پ وه هایشا نیز بیشتر است.
پرسش ششم :خودارزیابی اعضای هیئت علمهی دانشهگاه تبریهز نسهبت به اثرگهااری
اجتمهاعی پ وه ههایشها برحسهب تههداد مقهاالت منتشرشهده در نشهریات داخلهی و
بینالمللی چگون است؟
برای بررسی رابط بین خودارزیابی اعضای هیئهت علمهی دانشهگاه تبریهز نسهبت به
اثرگااری اجتماعی پ وه هایشا با تهداد مقهاالت منتشهر شهده در نشهریات داخلهی و
بینالمللی از آزمو همبستگی اسپیرمن استااده شده است.
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

جدول  . 31نتایج آزمون اسپیرمن برای بررسی رابطه خودارز یابی اعضای هیئت علمی نسبت به اثرگذاری اجتماعی
پژوهشهایشان با تعداد مقاالت منتشر شده در نشریات داخلی و بینالمللی
تعداد اعضا

ضریب همبستگی

تعداد مقاالت منتشر شده
نشریات داخلی

55

1/307

1/372

نشریات بینالمللی

50

1/136

1/550

دادههای جدول شماره ( )01نشا میدهنهد ،بهرای ههر دو مهورد ضهریب همبسهتگی
نزدید ب صار بوده و سطح مهناداری آزمو بیشهتر از  1/15اسهت .لهاا مهیتهوا گاهت
هیچگون رابط مهناداری بین تهداد مقاالت منتشر شده در نشهریات داخلهی و بینالمللهی
توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز و میزا خودارزیهابی آنهها نسهبت به اثرگهااری
اجتماعی پ وه هایشا وجود ندارد.
پرسش هفتم :خودارزیابی اعضای هیئت علمهی دانشهگاه تبریهز نسهبت به اثرگهااری
اجتماعی پ وه هایشا برحسب ارتباط کاری با سازما های خار از دانشهگاه چگونه
است؟
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نتایج خودارزیابی اعضای هیئت علمی نسبت ب اثرگااری اجتماعی پ وه هایشها
برحسب ارتباط کاری با سازما های خار از دانشگاه در جهدول شهماره ( )00نشها داده
شده است.
جدول  . 33خودارز یابی اعضای هیئت علمی نسبت به اثرگذاری اجتماعی پژوهشهایشان برحسب مسئولیت اجرایی
خارج از دانشگاه
مسئولیت اجرائی خارج از دانشگاه

تعداد اعضا

نمره اثرگذاری اجتماعی

میانگین نمره اثرگذاری

بلی

34

305

5/522

خیر

41

054

2/342

مطابق یافت های جدول شماره ( ،)00تهداد  34ناهر ( 11/31درصهد) از اعضهای هیئهت
علمی پاسخدهنده ب پرسشنام  ،مسئولیت اجرایی خار از دانشگاه داشت اند و میانگین میزا
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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اثرگااری اجتماعی پ وه هایشا را  5/522ارزیابی کردهاند .درحالیکه تههداد  41ناهر
( 45/22درصد) از اعضای هیئت علمی پاسخدهنده ک ارتباط کهاری بها خهار از دانشهگاه
نداشت اند ،میانگین میزا اثرگااری اجتماعی پ وه های خودشا را  2/342ارزیهابی کهرده
اند .برای بررسی اینک آیا خودارزیابی پ وهشگرا دانشگاه تبریز نسبت ب اثرگااری اجتماعی
پ وه هایشا تحتتأثیر فهالیت اجرایی آنها در خهار از دانشهگاه قهرار داشهت یها نه  ،از
آزمو استااده گردید .جدول شماره ( )03نتایج این آزمو را نشا میدهد.
جدول  .32نتیجه آزمون برای مقایسه خودارزیابی اعضای هیئت علمی نسبت به اثرگذاری اجتماعی
پژوهشهایشان بر حسب مسئولیت اجرایی در خارج از دانشگاه
با فر

برابر بود واریانس

-3/25

20

1/112

با فر

برابر نبود واریانس

-2/52

05/713

1/117

با توج ب دادهههای ب دسهت آمهده در جهدول شهماره ( ،)03سهطح مهنهاداری آزمهو
 1/112بوده ک کمتر از  1/15است .این امر نشانگر وجود تااوت مهنادار بین خودارزیابی
دو گروه نسبت ب اثرگااری اجتماعی پ وه هایشا است .یهنی اعضهای هیئهت علمهی

دانشگاه تبریز ک ارتباط کاری با خار از دانشهگاه داشهت انهد میهزا اثرگهااری اجتمهاعی
پ وه های خودشا را نسبت ب اعضایی ک مسئولیت اجرالی خهار از دانشهگاه نداشهت
اند ،بیشتر ارزیابی کردهاند.
پرسش هشتم :دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز نسبت ب منابهی ک میتواننهد
از پ وه های آنها بهرهمند شوند ب چ صورت است؟
جدول شماره ( )01حوزههایی را نشا میدههد که از دیهدگاه اعضهای هیئهت علمهی
شرکتکننده در پ وه ب طور بالقوه میتوانند از نتایج پ وه های ان ا شده توسط آنهها
بهرهبرداری کنند.
جدول  . 31اطالعات مربوط به حوزههایی که بهطور بالقوه میتوانند از نتایج پژوهشهای انجام شده توسط
پاسخدهندگان بهرهمند شوند
حوزههای بهرهمند

علوم پایه

علوم انسانی

فنی و مهندسی

کشاورزی

کل

خطمشی و سیاستگذاری
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5
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2
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5
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2
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سایر

03

31

5

2

00

نتایج پ وه حاضر نشا میدهند اعضای هیئهت علمهی دانشهگاه تبریهز حهوزهههای
بالقوهای ک میتوانند از پ وه های آنها بهرهمند شوند را ب ترتیهب «صهنهت»« ،محهیط
زیست»« ،آموزش»« ،خطمشی و سیاستگااری » و «کشاورزی» بیا کردهاند.
اکثر اعضهای هیئهت علمهی گهروه فنیومهندسهی به ترتیهب حهوزهههای «صهنهت» و
«آموزش» را ب عنوا منابو بهرهمند از پ وه هایشا انتخاب کردهاند .منابو بهالقوه بههره
مند از پ وه های اعضای هیئت علمهی گهروه علهو انسهانی حهوزهههای «خهطمشهی و
سیاستگااری» و «آموزش» بوده است .در گروه علو پای انتخاب بیشهتر اعضهای هیئهت
علمی حوزهههای «صهنهت» و «محهیط زیسهت» بهوده و در گهروه کشهاورزی حهوزهههای
«کشاورزی» و «محیط زیست» انتخاب اعضای هیئت علمی بوده است .ک این انتخابها
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باتوج ب ماهیت رشت های تخصصی موجود در گروههای عمده آموزشهی امهری بهدیهی و
مورد انتظار میباشد.
 .6بحث و نتیجهگیری

ب ا توج ب نقدهایی ک نسهبت به افهزای تولیهدات علمهی دانشهگاهیا و عهد توجه به
اثرگااری اجتماعی پ وه هها وجهود دارد ،په وه حاضهر بهرای بررسهی دیهدگاه خهود
پ وهشگرا دانشگاه تبریز نسبت ب اثرگااری اجتماعی پ وه هایشا ان ا گرفت است.
نتایج نشا میدهند خود اعضای هیئت علمهی نیهز اثرگهااری اجتمهاعی متوسهطی بهرای
پ وه های خود قالل هستند .در این راستا ،نتایج په وه حسهینی و همکهارا ()0150
نشا می دهد ،وضهیت ترجما دان

در دانشگاه علو پزشکی قزوین از دیهدگاه اعضهای

هیئت علمی تا وضهیت مطلوب فاصهل داشهت و یافته ههای په وه هها ،کمتهر به زبها
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مخاطبا ترجم شده است .همچنین نتایج پ وه تا الدینی و همکارا ( )0155نشها
داد ک از دیدگاه اعضای هیئت علمهی گهروهههای علهو انسهانی کشهور ،کهاربردیسهازی
یافت های پ وهشی در حوزه علو انسانی از وضهیت مطلوبی برخوردار نیست.
براساس نتایج ب دست آمده ،بین خودارزیابی اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز نسبت
ب میزا اثرگااری اجتماعی پ وه هایشا و مرتب علمی آنهها ارتبهاط مهنهاداری وجهود
ندارد .در کل ارزیابی پ وهشی اعضای هیئت علمی و فرایند ارتقای آنها به گو های اسهت
ک کمتر بر اثرات اجتماعی پ وه های آنها تأکید مهیشهود .ایهن امهر موجهب مهیشهود
اعضای هیئت علمی بیشتر بر روی انتشارات دانشگاهی و پیشهبرد مرزههای دانه تمرکهز
نموده و از توج ب اثرات گسترده پ وه

غافل شوند .امری که در خودارزیهابی آنهها نیهز

مشهود است .هرچند اعضای هیئت علمی پس از طی مراحل ارتقا ،سهی میکننهد نسهبت
ب اثرات اجتماعی پ وه ها توج بیشتری نمایند و خودارزیابی بیشتر اساتید مرتب بهاالتر
نیز این چنین نشا میدهد ،اما این تااوتها چندا محسوس و مهنادار نیست.
در مورد تأثیر تهداد طرحهای درو دانشگاهی و برو دانشگاهی هر عضو هیئت علمی
دانشگاه تبریز بر میزا خودارزیابی اثرگااری اجتماعی پ وه ههایشها نتهایج متاهاوتی

ب دست آمد .ب طوریک تهداد طرحهای درو دانشگاهی روی میزا خودارزیابی اثرگااری
اجتماعی پ وه ها بهیتهأثیر بهوده امها بهین تههداد طهرحههای بهرو دانشهگاهی و میهزا
خودارزیابی اثرگااری اجتماعی پ وه هها رابطه مهنهادار مسهتقیم وجهود دارد .به نظهر
میرسد طرحهای درو دانشگاهی نیز مانند سایر پ وه های دانشگاهی بر مبنای پیشهبرد
مرزهای دان و بروندادهای علمی ارزیابی میشود ،بنابراین اعضای هیئت علمی م هری
اینگون طرحها بیشتر از اثرات اجتماعی پ وه ها به شهانس انتشهار نتهایج مسهتخر از
طرحههها توج ه مههیکننههد .بههدینترتیب ،تهههداد طههرحهههای پ وهشههی درو دانشههگاهی در
خودارزیابی اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز نسبت ب اثرگااری اجتماعی پ وه ههای
شا تأثیری نگااشت است .در مورد حصول نتی

متااوت برای طرحهای برو دانشگاهی

میتوا چنین بیا کرد ک اینگون طرحهای پ وهشی ب مسالل و موضوعاتی میپردازند ک
سازما ها و نهادهای مرتبط با صنهت و جامه با آنها مواج هستند .بنابراین اعضای هیئت
علمی م ری این گون طرحها ،هنگا اجرای پ وه ها بها مسهالل واقههی جامهه بیشهتر
درگیر شده ،و هنگا ارزیابی ،اثرگااری اجتماعی پ وه هایشا را بیشتر از سایر اعضای
هیئت علمی ارزیابی میکنند .پ وه احمدی و همکارا ( )0150یکی از موانو کاربست
یافت های پ وهشی را وی گیهای سازما عنوا میکنند ک در بردارنهده مقوله ههایی ماننهد
عد تناسب پ وه ها با مشکالت سازما ها و اولویتهای پ وهشی آنهاسهت .مهیتهوا
ً
گات طرحهای برو دانشگاهی ک مهموال در قالب قرادادهای پ وهشی با سازما ها ان ا
می شود تا حدود زیادی این مشکل را ندارند .بنهابراین ،م ریها چنهین طرحههایی بهرآورد
بهتری نسبت ب کاربست و اثرگااری اجتماعی پ وه های خود دارند.
نتایج نشا داد رابط مهناداری بین تهداد مقهاالت منتشهر شهده در نشهریات داخلهی و
بینالمللی توسط اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز و میزا خودارزیهابی آنهها نسهبت به
اثرگااری اجتماعی پ وه هایشا وجود ندارد .در این راستا ،نتایج په وه

احسهانی و

همکارا (0154ال و ب) نشا میدهد ب رغم رشد چشمگیر کمیت پ وه های کشور
در س ده ی اخیر ،این پ وه ها از قابلیت اثرگااری اندك و کاهندهای برخوردار بودهاند.
در تبیین این یافت می توا چنین گات ک خود اعضای هیئت علمی نیز انتشهار مقهاالت در
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م الت داخلی و بینالمللهی را در مسهیری متاهاوت از اثرگهااری اجتمهاعی په وه هها
می نگرند و انتشار مقاالت بیشتر بر ارزیابی آنها نسبت ب اثرگااری اجتماعی پ وه ههای
شا تأثیری نگااشت است .البت بیتوجهی نهادها و سازما ههایی که مهیتواننهد از نتهایج
پ وه های منتشرشده ب صورت مقال در م الت علمی بهرهمنهد شهوند ،یکهی دیگهر از
دالیلی است ک اعضای هیئت علمی تههداد بیشهتر مقهاالت منتشرشهده در م هالت را بها
اثرگااری اجتماعی پ وه ها مرتبط نمیدانند.
اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز ک ارتباط کاری با خار از دانشگاه داشت اند میزا
اثرگااری اجتماعی پ وه های خودشا را نسبت ب اعضایی ک مسئولیت اجرایی خهار
از دانشگاه نداشت اند ،بیشتر ارزیابی کردهاند .میتوا گات ارتباط کهاری بها سهازما ههای
خار از دانشگاه ،باعث میشود اعضای هیئهت علمهی په وه ههای خهود را به سهمت
موضوعات و مسالل واقهی جامه سوق داده ،و اثرگااری اجتماعی په وه ههای خهود را
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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بیشتر ارزیابی کنند .بر طبهق نتهایج په وه احمهدی و همکهارا ( ،)0150وی گهیههای
ارتباطی شامل ارتباط کم یا عد ارتباط پ وهشگرا بها مهدیرا سهازما هها ،عهد اعتمهاد
مدیرا ب پ وه ها ،و فهم دشوار نتایج پ وه ها را ب عنوا یکهی عوامهل مهؤثر در عهد
کاربست یافت ههای پ وهشهی مهرفهی مهیکننهد .ارتبهاط کهاری اعضهای هیئهت علمهی و
پ وهشگرا با سازما ها در تقلیل این مشکالت مؤثر بوده ،و بر دیدگاه آنها نسبت ب کاربرد
یافت های پ وهشی و اثرگااری اجتماعیشا تأثیر مثبتی دارد.
براساس نتایج مطاله حاضر ،از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز متهیرهای
تأثیرگههاار روی می هزا اثرگههااری اجتمههاعی پ وه هههایشهها «تهههداد طههرحهههای بههرو
دانشگاهی» و «داشتن ارتباط کاری با سهازما ههای خهار از دانشهگاه» اسهت .بنهابراین،
ب منظور افزای اثرگااری اجتماعی پ وه ها بایستی برنام ریهزیههای الز بهرای درگیهر
ساختن اعضای هیئت علمی با مسالل و موضوعات واقهی جامه صورت گیرد.
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 نلیسندگان  /دسترس به متن کامل مقایه براساس قلانین کریتیل کامانز

آزاد اس .
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مسئولیتپذیری اجتماعی در آموزش عالی کشاورزی؛
رویکرد آیندهپژوهانه
1

2

فاطمه رجبیان غریب  ،سعید محمدزاده*  ،محمد شر یف شر یفزاده

3

دریافت2900/90/21 :؛ پذیرش2099/99/92 :

چکیده

در آینده ،یرصه مسولیی پذیری اجتمای دانشگاه ،به حلزههای متنلی از اجتمایات محل  ،مل و برین
ایملل گستر خلاهد یاف  .حضلر تلأم با مسولیی پذیری اجتمای آملز یرای در رونرد تحرل ت
آینده ،نیازمند رویکردی آیندهنگارانه اس تا امکان کنشگری در رخدادهای آینده را فراهم سرازد .بنرابراین،
هدف این مقایه ،آیندهنگاری مسولیی پذیری اجتمای آملز یای کشاورزی اس  .مطایعه حاضرر در
سه گام اصل انجام شد .ابتدا بر مبنای رو گروه کرانلن  ،بره شناسرای پیشررانهرای مسرولیی پرذیری
اجتمای دانشگاه در آملز یای کشاورزی پرداخته شد .سپس با استفاده از روش تحلیل اثرات متقابل
و بااا بهاارهگیااری از نرمافاارار  ،MicMacاز میرران 20پیشاراش اساسای اا م
أه مواات یتپااذیری امتعااا
دانشگاه 5 ،پیشران کلیدی انتخاب شد .برای این یلامل کلیدی بر اساس ایده سناریلنلیس  80وضرعی
ممکن و محتمل در آینده مسولیی پذیری اجتمای دانشگاه با نظر خبرگران تعریر گردیرد و برا تشرکیل
ماتریس 80*80و بهرهگیری از دانش خبرگان در ارزیاب میزان تأثیرات وقلع هر یک از وضعی ها بر وقرلع
یا یدم وقلع وضعی های دیگر در آینده مسولیی پذیری اجتمرای دانشرگاه برا اسرت اده از قابلیر هرای
نرمافزار  ،Scenario Wizard 4.31دو سناریل متضاد (ققنلس و طاووس) برهینلان سرناریلهای قرلی و 010
سناریل با احتمال وقلع پایین و ضعی استخراج شد .سناریل ققنلس نمایرانگرر تحقرم مسرولیی پرذیری
اجتمای دانشگاه در راستای تلسعه پایدار محل و منطقهای بلده و سرناریل طراووس مبرین آن اسر کره
دانشگاه بهینلان تافتهای جدابافته ،فاقد مسولیی پذیری اجتمای اس  .این سرناریلها ششرمانرداز آینرده
مسولیی پذیری اجتمای دانشگاه را نشان م دهند.
کلیدواژهها :مسولیی پذیری اجتمای دانشگاه ،آملز یرای کشراورزی ،آینردهپژوهر  ،سرناریلنگراری
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .1گروه ترویج و آملز کشاورزی ،دانشکده مهندس زرای و یمران روستای  ،دانشگاه یللم کشراورزی و منرابط طبیعر
خلزستان ،اهلاز ،خلزستان ،ایران
 .2گروه ترویج و آملز کشاورزی دانشکده مهندس زرای و یمران روستای  ،دانشگاه یلرلم کشراورزی و منرابط طبیعر
خلزستان ،اهلاز ،خلزستان ،ایران (نلیسنده مسولل)


 .3گروه ترویج و آملز کشاورزی ،دانشکده مدیری کشاورزی،دانشگاه یللم کشاورزی و منابط طبیع گرگان ،گلستان ،ایران

 .1مقدمه

دانشگاهها ط دهههای اخیر دورههای مختل

را پش سر گذراندهاند .در دوره نخسر (ترا

نیمه سده  81میالدی) ،در دانشگاههای نخبهپرور مسوله محلری برای دانشگاه داشتن استقالل
اکادمیک بلد .در دوره بعد (از دهه  51میالدی) ،دوره رویاروی دانشگاهها با تقاضرای انبرله
اجتمای  ،پس از جنگ جهان دوم آملز یای بهینلان یک حقلق یملم شرهروندی ،برا
تقاضای اجتمرای روبهرشرد ملاجره شرد .دوره سرلم (دهره  91مریالدی) ،دوره رویراروی
دانشگاهها با جنبشهای اجتمای  ،رشد جنبش اجتمای معطلف به حقرلق مردن  ،حقرلق
زنان ،اقلی ها و قلمی ها بلد .دوره شهارم (از دهه  01میالدی) ،دوره رویاروی دانشرگاهها
با مقتضیات بازار ،صنع و دنیای کسبوکار ،بحرانهای اقتصادی و مقتضیات بازار ،بایر
شد که مقلیههای کارای و بهرهوری ،ملرد تأکید قرار گیرد و بازار کسبوکار از دانشگاه انتظار
داشته باشد که دانشآملختگان آن بتلانند تقاضاهای شغل و حرفهای ملرد انتظرار را بررآورده
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سازند (دئلن و کین0666 ،1به نقل از فراستخلاه .)51-08 ،0160 ،سرانجام از دهه  0661و

در آستانه قرن  ،80در دوره رویاروی دانشگاهها با تحل ت فراصرنعت و جامعره اطالیرات ،
تحل ت ناش از انقالب ایکترونیک و یصر اطالیات ،دانشگاهها را وارد تجربه تازهای کرد؛
بهگلنهایکه درحالحاضر دانشگاهها با شایشهای جهان نحله ملاجهه برا محریب برهشردت
متحلل ،متنلع ،رقابت و پیچیده روبهرو هستند .در این دوره دانشگاهها به برازتعری نقرش و
تغییر اساس در ساختارها نیاز دارند (فراستخلاه.)08-51 ،0160 ،
بنابراین تحل ت اقتصادی ،اجتمرای و زیسر محیطر دنیرای معاصرر و وهرلر اقتصراد
دانشبنیان ،ملجب افزایش انتظارات از دانشگاهها جه نقشآفرین در حل مشرکالت جامعره

شده اس )واسکلئز و همکاران )8100،012 ،2این انتظارات و ایزامات ملجرب وهرلر م هرلم

جدیدی به نام مسولیی پذیری اجتمای دانشگاه شده (گرراو و همکراران )10 ،8100 ،3و آن را

به گ تمان اصل دانشگاههای دنیا تبدیل نملده اس (شربکه دانشرگاه جهران بررای نرلآوری،4
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.
.

 .)11 ،8100در نتیجه ،دانشگاهها ملزم به انجام اصالحات گستردهای در فعاییر هرای اصرل

خلد برای مقابله با شایشهای جدید اجتمای خلاهند برلد (واسیلسرکل و همکراران،8101 ،1
 .)0002بهینلان مثال ،در آملز  ،باید م اهیم اجتمای  ،اخالق و زیس محیطر در برنامره
درس برای پاسخگلی به خلاستههای جامعه در نظر گرفته شلد .در تحقیم ،دانش تلییرد شرده
به جامعه هدف انتقال یابد .در مدیری به تلسعه کدهای حکمران خلب ،گرزار مربرلب بره
فعایی های اجتمای و زیس محیط و نقش بیشتر ذین عان خارج در اداره دانشگاه مررتبب
اس و در فعایی های پیلند با اجتماع ،از طریم ارتقاء شهروندی شرکت و ارتقرای ارز هرای

جامعه مدن مانند یدای اجتمای محقم خلاهرد شرد ( رن جررج و آنردرادز پنرا،8100 ،2
.)109-105

از اینرو ،مسولیی پذیری اجتمای دانشگاه  3برای غلبه بر مشکالت مطرح جهران

سازوکار مهم اس و نلیدبخش تحرلی ررف در اثربخشر یلرم ،تحقیقرات بنیرادین و
تحل ت ششمگیر در ابعاد اقتصادی ،اجتمای  ،سیاس و فرهنگ اس  .حت در ملاردی
که کل نظام آملز یای قادر به تمرکز بر خیر یملم نیس  ،محققان ،مدرسان و مدیران
مؤسسات تحقیقات و آملزش مر تلاننرد خرلد یرامل بررای پیشربرد تلسرعه اجتمرای ،
فرهنگ و اقتصادی باشند (یلنسکل .)1 ،8105 ،4بدینمنظلر ،صاحبنظران آملز یای

ایگلی جدید دانشگاه گللکال (جهانمحل ) را مطرح کردهاند (ویز )10 ،8100 ،5و ایگلی
تلسعه دانشگاهها را یک ایگلی تعامل دانسته و معتقدند دانشگاهها باید نسب به نیازهرای
جامعه و حکلم پاسرخگل باشرند ( رن جررج و آنردرادز پنرا .)110 ،8100 ،بنرابراین،
اهمی فزاینده مسولیی اجتمای دانشگاه نیازمند تال هماهنگ برای ایجاد اسرتراتژی و
اجرای اقدامات اس که از این طریم دانشگاهها بهینلان هردای کننردگان رفراه اجتمرای

شناخته خلاهند شد (دستلرایعمل مشارک دانشگاههرا در مسرولیی اجتمرای ،8100 ،6
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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 )01و به سم پاسخ از طریم یملکردی کشیده م شرلند کره انعکراسدهنرده ارز هرا،
منافط و انتظارات اجتمای هستند.
مسولیی اجتمای انتظراری نهرادین از دانشرگاه برهینلان یرک نهراد اجتمرای بررای
پرداختن به نیازهای حال و آت ذین عان درون و بیرون  ،رفاه اجتمای  ،کی یر زنردگ ،
برابری بخ های زندگ  ،رفط آسیبهای اجتمای و زیس محیط  ،صلح و همزیسرت و
پایداری تلسعه اس  .بر این اساس ،دانشرگاه کارکردهرای آملزشر  ،پژوهشر  ،خردمات
تخصص و سایر کارویژههای خرلد را بره پاسرخگلی اجتمرای بره انتظرارات اجتمرای
یادشرده معطرلف مر دارد (بررادران حقیرر و همکرراران .)80 ،0166 ،مسرولیی دانشررگاه
آزادسازی دانش و یملم سازی آن ،اثربخش اجتمای دانش و مردم کردن یلم برهینلان
ی ک دارای یملم انسان اس ؛ اینکه دانش از انحصرار گروههرای خرا

خرارج شرلد،

دملکراتیزم دانش بهینلان تمرکززدای از دانش ات اق بی تد ،اینکه همه ذین عان اجتمای به
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دانش دسترس داشته باشند و بتلانند دانش را برای تقلیل مرارتها و بهبلد زیس اجتمای
خلد به کار بگیرند (فراستخلاه .)020 ،0169،

از نظررر د کلسررتا گنرزایس و همکرراران )801 ،8101( 1مسررولیی اجتمررای دانشررگاه

بهینلان ارائه خدمات آملزش و انتقال دانش بهدنبال اصلل اخرالق ،حکلمر داری خرلب،
احترام به محریب زیسر  ،تعهرد اجتمرای و ارتقرای ارز هرای شرهروندی تحر شررایب

پاسخگل ی به جامعه در رابطه با تعهدات به ذین عانش مطرح م شلد .رن و آندریردس( 2
 )855 ،8101بیان کردند که مسولیی اجتمای دانشگاه را م تلان بهینلان تعهرد داوطلبانره

دانشگاهها برای ادغام نگران های اجتمای  ،اخالق  ،نیروی کار و در کارکردهای اصل آنهرا
(آملز  ،تحقیم ،مدیری و یلامل محیط ) دانس که از اثرات خارج فعایی هرای آنهرا
برای تأمین خلاستههای اجتمای ذین عان آنها مشرتم شرده اسر  .از دیردگاه واسیلسرکل و
همکاران ( )0002 ،8101مسولیی پذیری اجتمای دانشگاه بازتراب تحقرم تعهرد مردن و
شهروندی فعرال ،کرنش داوطلبانره ،رویکررد اخالقر  ،احسراس شرهروندی مردن در برین
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.

دانشجلیان ،ایضای هیو یلم و اداری دانشگاه برای ارائه خردمات اجتمرای بره جامعره
محل با ششمانداز تلسعه پایدار در سطلح محل و جهان بهصلرت پیلسته اس .
مسولیی پذیری اجتمرای در کنرار سرایر شرایشهرای آمرلز یرای  ،نظیرر آزادی و
استقالل دانشگاه در خلر تلجره برلده و از همرینرو ،نهادهرای بینایمللر ماننرد اتحادیره
مسولیی پذیری اجتمای دانشگاه در این زمینه ایجراد شردهانرد (واسیلسرکل و همکراران،
 .)0006 ،8101دانشگاههای برتر دنیا مانند هاروارد ،پنسیللانیا و ماساشلسر مراکرزی را
به نام سنجش تحل ت اجتمای در اثر ورود به دانشگاه تأسیس کردهاند که اهمی رصد و
رهگیری پیامدها و تغییرات اجتمای را نشان م دهد (فریردون  .)01 ،0169 ،مسرولیی
پذیری اجتمای دانشگاه مستلزم آن اس که نهتنها مسائل جاری ،بلکره شایشهرای آتر
جامعه نیز شناسای شلد .از اینرو ،آیندهنگاری با رویکرد مسرولیی پرذیری اجتمرای در
آملز یای کشاورزی م تلاند زمینهساز درک مسائل و شایشهای کلیدی در این حلزه و
در نتیجه ،برنامهریزی برای ورفی سازی و اقدام مناسرب باشرد .تراکنلن اسرناد زیرادی در
حلزه آملز یای ایران تدوین شده که هریک به جنبههای مهم از دانشرگاه و مسرولیی
یلم و اجتمای آن پرداختهاند .بهینلان مثال ،در مبان و ارز های بنیادین نقشه جرامط
یلم کشرلر (شرلرای یرای انقرالب فرهنگر  ،)0126 ،در سرند ششرمانداز جمهرلری
اسالم ایران در افم ( 0010مرکز پژوهشهای مجلس )0128 ،و به همین منلال در سرند
اسالم شدن دانشگاهها (شلرای یرای انقرالب فرهنگر  )0168 ،نیرز برر مسروله اصرلل
اخالق  ،یدای اجتمای  ،ح ظ کرامر و حقرلق انسرانها ،مسرولیی پرذیری و داشرتن
روحیه تعاون و سازگاری اجتمای تأکید شده اس .
 .2پیشینه تحقیق

شماری از محققان تال کردهاند تا دیردگاههرای مختل ر بررای ارائره تصرلیری از آینرده
دانشگاهها با است اده از رو های مختل آیندهپژوه مانند تحلیل روند ،تحلیل یههرای
یل  ،مطایعه دی

و تلسعه سناریل ارائه دهند (بینق و همکاران.)88 ،8109 ،1

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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در بین پژوهشهای صلرتگرفته ،ذاکرصایح ( )0161در پژوهش با ینلان «آملز
یای در گذار از تلسعه پایدار به پساپایداری» به این نتیجه رسیده که در بسرتر زمران و برا
تکامل اندیشهها و ایگلهای تلسعه ،همچنانکه میزان تلجه به محیب زیسر و بلمشناسر
افزایش یافته ،نقش رهبریکننده و تل یمکننده آملز یای برای آینده نیز بهبلد یافته اس .
فراستخلاه ( )0168در مقایهای با ینلان «شارشلب م هلم برای برنامهریزی مبتن بر
آیندهاندیش در دانشگاه» شارشلب م هلم شرامل سره رکرن و هشر حلقر فراینردی،
بهیالوه دوازده اصل راهنما برای آیندهاندیش در دانشگاهها ارائه کرد.
منتظر و فالحت ( )0160در مقایهای با ینلان «سناریلنگاری آینده آملز یای ایران و
کارکرد فناوری اطالیات در آن» جه تردوین سرناریلهای آمرلز یرای ایرران مترأثر از
فناوری اطالیرات در افرم زمران  ،0010شهرار سرناریل اصرل تحر ینراوین شمشراد
خانهپرور ،سرو شمان ،رز رنگینکمان ،یاس ارغلان  ،برای آینده آملز یای ایران تدوین
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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و ایتبارسنج کردند.
رضاپلر و فتاحیان ( )0169در مقایهای با ینلان «آینده انقالب اسرالم و قردرت نررم
آملز یای » در تحلیل از آینده کارکرد آملز یای  ،در تأمین اهداف انقالب اسرالم
براساس اسناد با دست از جمله سرند ششرمانداز ،نقشره جرامط یلمر کشرلر و ایگرلی
اسالم ایران پیشرف با است اده از رو روندشناس و ورفیر شناسر  ،ترأثیرات آینرده
کارکرد آملز یای در شهار بخش تلیید یلرم و فنراوری ،انتقرال دانرش و ارز  ،نشرر و
اشایه دانش و ارز و جامعهپذیری و فرهنگسازی در منطقه و جهان ارائه دادند.
مطلب کربکندی و همکاران ( )0169در مقایهای با ینلان «روندهای تأثیرگذار بر آینرده
دانشگاه امام صادق(ع)» با است اده از رو آمیخته اکتشاف به مطایعه روندهای تأثیرگرذار
بر آینده دانشگاه امام صادق(ع) پرداختند کره رونردهای تأییرد شرده متشرکل از  81رونرد
جهان  5 ،روند خا

مل و  2روند خا

دانشگاه امام صادق(ع) بلدند .این روندها در

شش دسته تقسیمبندی شردند .0 :رونردهای یلمر و پژوهشر ؛  .8رونردهای آمرلز و
یرادگیری؛  .1رونردهای مردیریت ؛  .0رونردهای مرای ؛  .5رونردهای یرضره و تقاضرا و
جمعی شناخت ؛ و  .9روندهای فرهنگ و تربیت .

یبدی و همکاران ( )0169در مقایهای با ینلان «تبیین برنامه درسر آینرده در راسرتای
تحقم ششماندازها و رسای های آملز یای ایران در افرم  »0010برا اسرت اده از رو
ترکیب به تبیین اهداف و محتلای برنامه درس بر اساس ششماندازها و رسای های آملز
یای ایران در افم  0010پرداختند .نتایج حاصل از مصاحبهها نشان داد که تلجه به جامعه
باید بهینلان مهمترین ملضلع در تدوین اهداف و محتلای برنامه درس آمرلز یرای در
نظر گرفته شلد.
تق زاده و همکاران ( ،)0160در مقایهای با ینلان «نقشه راه بایندهسازی در فراینردهای
آملزش سیستمهای آملزش یای » به شناسای مؤی ههای بایندگ برا رو یکررد ترکیبر از
نتایج مطایعات پیشین ،رو دی ر و ایگلسرازی تحلیرل مسریر پرداختنرد .نتیجره اصرل
تحقیم آنان در قایب نقشه راه بایندهسازی برای جامعره تحر مطایعره در هشر دسرته از
یناصر اصل مطرح شده اس  .0 :اهداف و فلس ه؛  .8مبران نظرری باینردگ ؛  .1مؤی ره
های باینردگ ؛  .0فراگردهرای اجرایر ؛  .5تسرهیلگرها؛  .9برونرداد؛  .0برازخلرد؛ و .2
شگلنگ ارتباطات بین اجزای ایگل.
اصغری و اکبرپلر شیرازی ( )0160در مقایهای با ینلان «ارائه سناریلهای آینده آملز
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یای کشلر با است اده از رو نقشرهشرناخت فرازی» شهرار سرناریل برا اسرت اده از رو
نقشهشناخت فازی برای آینده آملز یای ایران تدوین کردند .یلامرل «جهران شردن» و
«آملز یای مبتن بر تقاضای برازار» محلرهرای ایرن سرناریلنگاری و یلامرل مختلر
اثرگذار بر آینده آملز یای دربرگیرنده مأملریر آمرلز یرای  ،ترأمین مرای  ،کراربرد
فناوری ،تغییرات جمعیت  ،نیاز جامعه به آملز یای  ،جهان شدن و تقاضای بازار بلد.

در بین تحقیقات خارج  ،وینسن -ینکرین  )8110(1در مقایرهای برا ینرلان «ایجراد

سناریلهای آینده برای دانشگاهها و آملز یای  :یک رو یکرد بینایمللر » شرش سرناریل
برای دانشگاههای کشلرهای یضل سرازمان همکراری اقتصرادی و تلسرعه  2بیران کررد.0 :
دانشگاه سنت ؛  .8دانشگاههای کارآفرین ؛  .1بازار آزاد؛  .0یادگیری مادامایعمر و آمرلز
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.

برراز؛  .5شرربکه جهرران از مؤسسررات آمررلز یررای ؛  .9تنررلع سرربکهررای شررناختهشررده
یادگیریرناپدیدشدن (ناپیداشدن /ناپیدای ) دانشگاهها.

فین و همکاران )8110( 1در مقایهای با ینلان «آینده دانشگاه :جهر  ،شرکل و نحرله

ارائه آملز یای در دانشگاه آینده» احتما ت آینده دانشگاه را برای دانشگاه فنر دوبلرین
بررس کردند و شش سناریل دانشگاه را بیان کردند .0 :دانشگاه سرنت ؛  .8دانشرگاه براز
برای یادگیری در تمام یمر؛  .1دانشگاه کارآفرین؛  .0دانشگاه همچلن بنگاه؛  .5دانشرگاه

شبکهای؛ و  .9دانشگاه به غای واگرا (ناپدیدی دانشگاه).2

مرکز تحقیقات آملزش و نلآوری ( )8112پژوهش با ینلان «شهرار سرناریلی آینرده
ب ررای آمررلز یررای » انجررام داد کرره در آن نیروهررای پیش رران کلیرردی شررامل :تحررل ت
جمعی شناخت  ،میل به مشارک  ،تحل ت در حلزه حکمران  ،تحلل منابط مای  ،اقتصاد
دانش و بازیگران جدید در آملز یای بررس و تلصی شد و شهار سناریل بیان شد.0 :
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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شبکهسازی باز؛  .8خدم ده /خدم رسان به جلامرط محلر ؛  .1مسرولیی یمرلم

جدید؛ و  .0شرک آملز یای بیان شد (مرکز تحقیقات آملزش و نلآوری.)8112 ،3

ینای ایه و همکاران  )8101(4در مقایه «سناریلهای جایگزین برای دانشگاه براک»،5

در دانشگاه براک راجندراپلر 6بنگالد  ،سه ششمانداز را تلسعه دادند .0 :پیشرف دانرش
با ملاجهه انسان؛  .8براک به سلی آینده ر یک اکلسیستم رهبری سازگار با محیب زیس ؛ و
 .1جهان دانشگاه براک -آیندهای جهان که مأملری دانشگاه براک نجرات و خردم بره
جهان اس .
بینق و همکاران ( )8109در پژوهشر برا ینرلان «سرناریلهای پایرداری آینرده بررای
دانشگاهها فراتر از دهه آملز سازمان ملل برای تلسعه پایردار» برهطرلر سیسرتماتیک بره
پیامدهای روند تلسعه و مسیرهای آینده دانشگاهها ط دهره ( )8105-8180پرداختنرد و

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.
.
.

یک مدل برای تلیید «سناریلهای مبتن بر روند» ارائه دادند که برر اسراس ترکیبر از رو
های مختل مطایعات آینده انجام شد .با پیشبین این روند ،جه گیرریهرای احتمرای
آینررده از طریررم سرره سررناریل منحصررربهفرررد شررامل .0 :دانشررگاه اجتمررای ؛  .8دانشررگاه
زیس محیط ؛ و  .1دانشگاه اقتصادمحلر تبیین شد.

همرشرلج )8106( 1در مقایرهای برا ینرلان «سرناریلی طلفران کامرل بررای دانشرگاه:

تشخیص گرایشهای همگرا در آملز یای » به بررس آینده آملز یای از نظر ورفی
آن برای آمادهسازی دانشجلیان برای اشتغال مبتن بر همگرای سه گرایش پرداختره اسر :
اول ،دانشگاه در حال از دس دادن هدف خلد اس  ،که ناش از تعصب یلمر و تمرکرز
مدیریت بر اهداف اداری اس  ،دوم ،اخالق دانشرگاه برهجرای بازنمرای مهرارتهرای
آ کادمیک ،بر اشتغالزای آینده آملز یرای متمرکرز اسر  ،سرلم ،ملانرط ورود بره برازار
آملز یای بهدییل دیجیتای شدن و آزادسازی آملز یای کاهش م یابد .نترایج نشران
م دهد که همگرای این سه گرایش به احتمال زیاد منجر بره وضرعیت مخترلکننرده بررای
دانشگاه خلاهد شد.
از مرور این پژوهشها م تلان به اهمی و ضرورت آیندهپژوه در حلزههای مختل
آملز یای و نیز مؤسسات دانشگاه پ برد .تحقیقات پیشین در زمینه مسولیی پذیری
اجتمای دانشگاه با رویکرد تلصی

به م هلمسازی (برادران حقیر و همکراران )0166 ،و

وضعی مسولیی پذیری اجتمای دانشگاه پرداختهاند .در مجملع پژوهشهای (شر ای
یامچلل0165 ،؛ شافع و یزیزی )0168 ،که به انردازهگیرری مسرولیی پذیری اجتمرای
دانشگاه پرداختهاند ،نشان م دهند که وضعی این رویکرد در دانشگاههای بررس شده
مطللب نیس .

همانگلنه که داگلین و میکل تین )8105( 2بیان کردهانرد ،در دانشرگاههای کشرلرهای

درحالتلسعه ،مسولیی اجتمای دانشگاه و بح های مرتبب به آن در برنامههای آملزش
و پژوهش انعکاس مناسب نداشته اس  .در شنین شرایط  ،دانشگاههای ایران بایست بره
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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آیندهاندیش  ،آیندهپژوه و آیندهنگاری پرداخته و با قابلی انعطراف و سرازگاری فعرال در
اندیشه تعری مجدد جایگاه و سهم خلد در آینده این جهران متحرلل باشرند (فراسرتخلاه،
.)09 ،0168
هدای روند تحلل دانشگاه در مسیر مسولیی پذیری اجتمای نیازمند در پیش گررفتن
رویکردهای آیندهنگر اس  .بنابراین ،این تحقیم در تکمیل رویکرد و تال های پیشین ،به
تدوین سناریلهای مسولیی پذیری اجتمای دانشگاه م پردازد .با تلجه به کمبلد پرژوهش
منتشرشده داخل در حلزه آملز یای کشاورزی در کشلر با وجرلد مسرائل متعردد ایرن
حلزه از جمله ،با بلدن نرخ بیکاری دانشآملختگران (یلیرزاده و همکراران05 ،0161 ،؛
کریم و زمان 06 ،0160 ،؛ غیاث 001 ،0160 ،؛ زرافشان و همکراران ،)0126 ،غلبره
آملز های نظری و غیرکاربردی (خسرویپلر و سرلیمانپلر ،)010 ،0161 ،نبرلد تناسرب
آملز های ارائهشده در آملز کشاورزی با نیازهای بازار کار (خسرویپرلر و همکراران،
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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 ،)800 ،0129مؤثرنبلدن ارتباطات دانشگاهها با جامعه و فقدان حمای کاف از فعاییر
های دانشگاه از جانب نهادهای مررتبب (قاسرم و همکراران ،)009 ،0122 ،رشرد کنرد
فرص های شغل در بخش کشاورزی نسب به دیگر بخشها (سرلختانلل،)10 ،0165 ،
محدودی دوی در تقلی اشتغال بخش کشاورزی بهدییرل کمبرلد امکانرات (بادسرار و
همکاران ،) 012 ،0161 ،تعامل اندک نظام آملز یای کشاورزی ایران با محیب و تلجه
محدود به نیازهای جامعه (قل فر و همکاران ،)061 ،0160 ،این تحقیم با هدف شناسای
یلامل کلیدی سلقدهنده دانشگاهها به مسولیی پذیری اجتمای  ،تبیین آیندههای محتمل،
ممکن و مطللب مسولیی پذیری اجتمای دانشگاه و تدوین سناریلهای ممکن و انتخراب
سناریل مطللب برای مسولیی پذیری اجتمای دانشگاه به انجام رسیده اس .
 .3روش

مقایه حاضر مطایعهای اس تلصی رتحلیل که در سه گام متلای به انجام رسیده اسر .
در گام نخس  ،بر مبنای رو گروه کانلن (از نلع اکتشاف ) پیشرانهای مسرولیی پذیری
اجتمای در آملز یای کشاورزی شناسای شدند .جه بررسر و تردوین شرارشلب

خبرگان (افرراد دارای دانرش ررف در زمینره مسرولیی پذیری اجتمرای در آمرلز یرای
کشاورزی) ،فهرست از دس اندرکاران صاحبنظر مررتبب برا ملضرلع تهیره شرد .سرلابم
یلم (پژوهش ،آملز  ،مشاوره و  )....در رابطه با ملضلع مسرولیی پذیری اجتمرای و
تجربه کار کارشناس یا مدیریت در این رابطه ،مالک تدوین این شارشلب بلد .با تلجه بره
اینکه مسولیی پذیری اجتمای مستلزم همکراری و تعامرل دانشرگاهیان و جامعره خرارج
دانشگاه اس  ،بنابراین ،تل یق از دس اندرکاران درون دانشگاه و برون دانشگاه برای طرح

دیدگاهها بهره گرفته شد .این ملضلع برای رسریدن بره اشرباع نظرری 1و مثلر سرازی 2کره
بهیحاظ رو شناس در تحقیقات کی

حرائز اهمیر اسر (ری و همکراران،8110 ،3

0161؛ تلرملند ،)851 ،8110 ،4انجام شده اس  .پس از تدوین شرارشلب ،تمراس برا
خبرگان ،طرح ملضلع و دیلت از آنها برای مشارک در تحقیم در قایب گروه کانلن انجام

شد و در نتیجه 05 ،ن ر برای مشارک ایالم آمادگ کردند .مقدمات برگزاری اجرای بح
گروه کانلن فراهم شد .مصاحبه با گروه کانلن با حضلر  05ن ر از صراحبنظران و افرراد
ّ
مطلط کلیدی انجام شد .سه ن ر بهصلرت حضلری و  08ن ر که امکان حضلر فیزیکر در
جلسه را نداشتند با است اده از پلت رم اسکایپ بهصلرت مجازی در جلسه شررک کردنرد.
این جلسه به مدت  011دقیقه طرلل کشرید .خروجر ایرن مرحلره اسرتخراج پیشررانهای
مسولیی پذیری اجتمای در آملز یای کشاورزی بلد (00یامل).
در گام دوم با تشکیل ماتریس تحلیل اثرات متقابل برا ابعراد  00×00از کارشناسران خلاسرته
شد بهترتیب میزان تأثیرگذاری هر یامرل در سطر را بر هر یامل در ستلن ،براسراس طیر صر ر
ترا سره (ص ر = ب ترأثیر؛  =0تأثیرگرذاری کرم؛  = 8تأثیرگرذاری متلسب و  = 1تأثیرگذاری زیاد)
ارز گذاری کنند .ترأثیر هرر یامرل برر یامرل دیگررر ،برا تلجره بره میرزان ترأثیرات مسرتقیم و
غیرمستقیم در نرمافزار  MicMacبررس و پیشرانهای کلیدی مشخص شدند.
در گام سلم برر اسراس رو سرناریلنگاری  80وضرعی ممکرن و محتمرل در آینرده
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

09
مسئولیتپذیری اجتماعی
در آموزش عالی ...

مسولیی پذیری اجتمای آمرلز یرای کشراورزی تعریر شرد .بررای برهدسر آوردن
سناریلها از نرمافزار  Senario Wizardاسرت اده شرد .اسرتخراج پریشفرر هرا در ایرن
نرمافزار از همکنش بین وضعی های احتمای یلامرل کلیردی انجرام مر شرلد .ایرن کره
رخدادن یک وضعی بر احتمال رخدادن ،تقلی و محدودساختن دیگر وضرعی هرا شره
تأثیری م تلاند داشته باشد ،پایه اصل شکلگیری پیشفر هاسر کره نیازمنرد تحلیرل
همزمان وضعی های پیچیده اس و تلان تحلیل آن از ذهن و تلانمندی فررد فراترر برلده و
تنها پردازندهای هلشمند قادر به انجام آن اس  .در نهای  ،این نرمافزار با تلجه به سلیگان
ماتریس ،امکان استخراج سناریلهای با احتمال قرلی ،سرناریلهای برا احتمرال ضرعی و
سناریلهای با سرازگاری برا را فرراهم مر آورد .در جردول شرماره ( )0نریمرخ تلصری
مشارک کنندگان در تحقیم ارائه شده اس .
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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جدول  .3توصیف مشارکت کنندگان در تحقیق
جنس
شغل

مرد

تحصیالت
زن

دکترا

سن

کارشناسی
ارشد

11-01

11-13

31-13

بخش دانشگاه
(مدیران و ایضای
هیو یلم کشاورزی

-

01

-

01

0

0

8

و منابط طبیع )
بخش اجرای
(کارشناسان
صاحبنظر و مدیران

-

5

8

1

0

1

0

مرتبب)
تعداد
تعداد کل

05

01
05

8
05

8

01
05

1

 .4یافتهها
مرحله اول :شناسایی پیشرانهای مسئولیتپذیری اجتماعی دانشگاه در آموزش عالی کشاورزی

پس از مرور مباح مشارک کنندگان در نشس گروه کانلن  ،به شیله تحلیل محترلا و در
دو مرحله اقدام شد .در مرحله نخس پس از بازخلان برداش های تریم مشرارک کننده،
 08مضملن یا کد اوییه استخراج شد .در گام دوم ،جه تلخیص فهرس اوییه و دستیاب
به کدهای م هلم غن تر ،گلیهها بر اساس اشتراک مضملن و قراب م هرلم در قایرب
کدهای محلری یرا طبقرات م هرلم بازتردوین شردند .بردینترتیرب 00 ،گلیره برهینلان
پیشرانهای محلری مسولیی پذیری اجتمای دانشگاه در آملز یای کشاورزی بهدس
آمد (جدول شماره  .)8زم به ذکر اس در بخش یافتهها و نتیجهگیری ،منظلر از دانشگاه،
مؤسسات آملز یای کشاورزی (به شکل دانشگاه تخصصر  ،دانشرکدهها و واحردهای
دانشگاه زیرمجملیه دانشگاههای جامط) و ایبته ،کلی نظام آمرلز یرای کشراورزی
اس  .برای ریای اختصار ،از تکرار آملز یای کشاورزی پرهیز شده اسر ؛ امرا همره
م اهیم ،گلیهها و ت اسیر ،معطلف به حرلزه خاصر از دانشرگاه و آمرلز یرای  ،یعنر
آملز یای کشاورزی اس که در کلی سراختاری برا سرایر حلزههرای آمرلز یرای
همانندی دارد اما به یحاظ زمینه ،محتلا و دستاوردهای متجل شده ناهمانندی دارد.
جدول  .0پیشرانهای مسئولیتپذیری اجتماعی دانشگاه در آموزش عالی کشاورزی
مضامین و کدهای اولیه

کدهای محوری (طبقات مفهومی)

ردی
0

تغییر فرایند و شیلهنامههای فعایی و ارتقای ایضای هیو یلم

8

اهمی یافتن بهرهگیری از فرص های یادگیری اجتمای و تجرب
برای تلسعه شغل دانشگاهیان

تغییر رویکردهای تلسعه حرفهای به
سم وسلی یادگیری تجرب
جامعهمحلر

1

اهمی فزاینده پیامدگرای در آملز یای (فراتر از درونداد یا
بروندادگرای صرف)

0

ارائه مشلقهای برای جامعهگرای دانشگاهها

5

افزودهشدن نشانگرهای مسولهگشای اجتمای به شاخص تلسعه دانشگاه

9

تغییر سن های آکادمیک مبتن بر برجیاجنشین و اشرافی دانشگاه

0

طرح و پیادهشدن م اهیم نل ،همانند یلم خلب ،اخالق یلم و
مسولیی شهروندی دانشگاهیان

تغییر نظام رتبهبندی دانشگاهها و
شملل شاخصهای اجتمای
تمایل دانشگاهیان به جه گیری
اجتمای در حلزههای اصل فعایی
های دانشگاه

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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ردی
2

محللشدن مسولیی های دوی به سایر بازیگران اجتمای از جمله
دانشگاهها

6

تشدید رویکردهای مبتن بر یقالنی و شایستهسا ری در حاکمی
خلاهان یلم و دانش

01

انتظارات فزاینده حاکمی از دانشگاه برای مشارک فعال مدن

00

تحل ت فرهنگ و سبک زندگ در جامعه با تغییر نسلها (از جمله
نگر به تحصیالت دانشگاه )

08

تغییر م هلم سلاد فراتر از تحصیالت دانشگاه

01

بیکاری فزاینده دانشآملختگان کشاورزی و منابط طبیع

00

تغییرات جمعیت در کشلر

05
09
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مضامین و کدهای اولیه

تغییر سیاس های دوی و حاکمی
در حلزه آملز یای

کاهش و نلسان استقبال از تحصیالت
دانشگاه

مسائل و شایشهای اجتمای و اقتصادی جلامط محل مستلزم
افزایش ابتکارات محل مبتن بر نقشآفرین دانشگاه
انتقاد فزاینده از دانشگاه به دییل کماثری یا ب اثری در حل نابرابریهای
اجتمای و تلسعه پایدار جلامط محل و پیراملن
بروز مسائل و مشکالت متعدد

00

مخاطرات و شایشهای زیس محیط  ،اقلیم  ،زیس بلم و امنی
غذای نیازمند راهحلهای دانشمحلر

02

غایببلدن نظامهای بهرهبرداری کشاورزی سنت و خرد (منبطبر بلدن و
نرخ پایین نلآوری) و نیاز به رسانش دانش کاربردی یامهفهم

06

کدهای محوری (طبقات مفهومی)

اجتمای نیازمند همکاری دانشگاهها

تغییر رویکردهای بازار و کسبوکار به سم وسلی استارتآپها و

اهمی یافتن همکاری سیستم

شرک های دانشبنیان

دانشگاه با دوی و جامعه در قایب
شارشلبهای نظیر زیس بلم
نلآوری و کارآفرین

81

رقاب اکلسیستم تلسعه استانهای مختل مبتن بر دانش و فناوری

80

اهمی یافتن رویکرد نلآوری باز و اجتمای

88

اهمی یادگیری تجرب در آملز کشاورزی

اهمی یافتن دانش بلم و تجرب
(دانش شهروندی) در کنار دانش

81

تغییر ماهی دانش بهینلان پدیدهای اجتمای و تعامل

رسم آ کادمیک

80

افزایش وزن و اهمی فناوری و رویکردهای تکنلکراتیک در املر
جامعه

افزایش خلاس و تمایل سازمانهای

85

ضرورت یافتن پاسخگلی نهادهای یملم در پرتل انگاره حکمروای
مبتن مردمسا ری دین

89

اهمی فزاینده مشتریگرای و مخاطبمحلری

80

اهمی یافتن سرمایه اجتمای برای دانشگاهها

گذار نسل به دانشگاههای

82

اهمی یافتن مناسبات گللکال دانشگاهها

86

اهمی فزاینده کی ی گرای در آملز یای

ارز افرین مبتن بر کارآفرین و
جامعهمحلری

11

افزایش رویکرد تجاریسازی دانش و فناوری دانشگاه

اداری و دوی برای مشارک دانشگاه
در تصمیمسازیها

ردی

مضامین و کدهای اولیه

10

تشدید رقاب در حلزه آملز یای

18

وابستگ م رب دانشگاهها به بلدجههای دویت

11

ناپایداری و ناکارآمدی مدیری مای دانشگاهها

10
15

تغیر رویکردهای اقتصادی کشلر ( اقتصاد مردم و مقاومت تابآور)
بر پایه ورفی های داخل
بروز مسائل و مشکالت اقتصادی در جامعه

کاهش بلدجههای دویت اختصا
یافته به دانشگاهها
فشارهای سیاس اقتصادی بر کشلر
(نظیر تحریمها) و ضرورت حرک
به سم خلدک ای (تبدیل تهدید به
فرص )

19

آشکارشدن پیامد من

10

رشد جامعه مدن خلاهان تعامل و همکاری دانشگاه

12

گستر فضای مجازی در مناسبات دانشگاه

16

تلسعه تشکلهای (دانشجلی و غیردانشجلی ) دانشگاه

01

تغییر و تحل ت نهادی در کشلر (تقلی بخش خصلص )...

00

رشد بخش خصلص بهینلان یک از
استقبال و تمایل بخش خصلص و صنع به همکاری با دانشگاه
اهمی یافتن فزاینده جایگاه دانش و دستاوردهای دانشگاه در اقتصاد طرفهای تعامل اجتمای دانشگاه

08

رویکردهای غیریلم در اداره املر کشلر

کدهای محوری (طبقات مفهومی)

تلسعه شبکههای اجتمای بهینلان
مجمع برای پاسخطلب از دانشگاه

دانشبنیان (مدیری تأمین و یرضه دانشبنیان)
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

مرحله دوم .شناسایی پیشرانهای کلیدی مسئولیتپذیری اجتماعی دانشگگاه در آمگوزش عگالی
کشاورزی به روش تحلیل اثرات متقاطع

بهمنظلر استخراج یلامل اصل تأثیرگرذار برر وضرعی آینرده مسرولیی پذیری اجتمرای
دانشگاه رو تحلیل اثرات متقابل /ساختاری با نرمافزار  MICMACمرلرد اسرت اده قررار
گرف  .بر اساس تعداد متغیرها ابعاد ماتریس  00×00برلد .تعرداد تکرارهرا دو برار در نظرر
گرفته شد .از مجملع  028رابطه قابل ارزیاب در این ماتریس 00 ،رابطه بدون ترأثیر (یردد
ص ر) 26 ،رابطه تأثیرگذار (یدد یرک) 05 ،رابطره تقلیر کننرده (یردد دو) و  02رابطره
تلانمندساز (یدد سه) بلده اس  .از طرف دیگر ماتریس بر اساس شاخصهای آمراری برا
دو بار شرخش دادهای از مطللبی و بهینهشدگ 011درصد برخلردار بلده کره حراک از
روای با ی پرسشنامه و پاسخهای آن اس  .درجه پرشدگ ماتریس 68/29درصد اسر
که نشان م دهد یلامل انتخابشده تأثیر زیاد و پراکندهای بر همدیگر داشرتهانرد (جردول
شماره .)1

03
مسئولیتپذیری اجتماعی
در آموزش عالی ...

جدول  .1تحلیل اولیه دادههای ماتر یس اثرات متقاطع
ابعاد
ماتریس

00×00

رابطه
تکرار

8

بدون تأثیر

تأثیرگذار

تقویتکننده

توانمندساز

(صفر)

(یک)

(دو)

(سه)

00

26

05

02

جمع

028

درجه
پرشدگی

% 68/29

در جدول شماره ( )0میزان تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر یکدیگر به ت کیک
میزان تأثیرگذاری و تأثیرپذیری آمده اس  .تأثیرات مستقیم روابب مسرتقیم برین متغیرهرای
سیستم را تلصی م کند که تلسب متخصصران تکمیرل شرده اسر (روحران و آجریرل،
 .)18 ،0160در اثرات غیرمستقیم ،هرکدام از روابب متغیرها تلسب نرمافزار MICMACبره
تلان  8 ،1 ،0 ،5و  ...رسانده شده اس  .به یبارت دیگر ،ماتریس ترأثیرات غیررمسرتقیم،
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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ماتریس متناور با ماتریس تأثیرات مستقیم اس که تلسب تکررار پر درپر تقلیر شرده
اس  .در کل ،خروج های تحلیل ساختاری را م تلان به سه دسته تقسیم کرد .نخس  ،بر
اساس ماتریس اثرات مستقیم ،مهمترین متغیرهای اثرگذار و وابسته شناسای م شلد .دوم،
بر اساس فلاصرل درجره اول متغیرهرا برا یکردیگر ،مهمتررین متغیرهرای کره اثرگرذاری و
وابستگ غیرمستقیم دارند ،شناسای م شلد؛ در مرحله آخرر ،برا اضرافه کرردن دادههرای
مربلب به تأثیر احتمای  ،اثرگذاری و وابستگ مستقیم و غیررمسرتقیم شناسرای مر شرلد
(ملسلی و کهک .)000 ،0169 ،
جدول  .0میزان تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرها بر یکدیگر
ردیف

نام
اختصاری
عامل

0

Var01

8

Var02

متغیر
تمایل دانشگاهیان به جه گیری
اجتمای در حلزههای اصل
فعایی های دانشگاه
کاهش بلدجههای دوی
اختصا یافته به دانشگاهها

تأثیرات مستقیم
تأثیرگذاری

تأثیرپذیری

تأثیرات غیر مستقیم
تأثیرگذاری

تأثیرپذیری

86

86

05058

05005

81

02

08906

01109

ردیف

نام
اختصاری
عامل

1

Var03

0

Var04

5

Var05

9

Var06

0

Var07

2

Var08

6

Var09

01

Var10

00

Var11

08

Var12

01

Var13

00

Var14

متغیر
گذار نسل دانشگاهها به
دانشگاههای ارز آفرین مبتن بر
کارآفرین و جامعهمحلری
اهمی یافتن همکاری سیستم
دانشگاه با دوی و جامعه در قایب
شارشلبهای نظیر زیس بلم
نلآوری و کارآفرین
کاهش و نلسان استقبال از
تحصیالت دانشگاه
تغییر سیاس های دوی و
حاکمی در حلزه آملز یای
تغییر رویکردهای تلسعه حرفهای
به سم وسلی یادگیری تجرب
جامعهمحلر
بروز مسائل و مشکالت متعدد
اجتمای نیازمند همکاری
دانشگاهها
رشد بخش خصلص بهینلان یک
از طرفهای تعامل اجتمای
دانشگاه
تلسعه شبکههای اجتمای بهینلان
مجمع برای پاسخطلب
تغییر نظام رتبهبندی دانشگاهها و
شملل شاخصهای اجتمای
اهمی یافتن دانش بلم و تجرب
(دانش شهروندی) در کنار دانش
رسم آ کادمیک
افزایش خلاس و تمایل
سازمانهای اداری و دوی برای
مشارک دانشگاه در
تصمیمسازیها
فشارهای سیاس اقتصادی بر
کشلر (نظیر تحریمها) و ضرورت
حرک به سم خلدک ای
جمط

تأثیرات مستقیم

تأثیرات غیر مستقیم

تأثیرگذاری

تأثیرپذیری

تأثیرگذاری

تأثیرپذیری

88

85

08580

00081

89

89

00986

00895

80

06

00105

01000

10

89

09118

00005

82

88

05016

08800

81

89

01201

00159

00

06

6020

01111

09

02

2295

01080

81

80

01110

01822

85

89

01210

00012

80

88

01825

08001

02

81

6660

08062

181

181

181

181
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در ادامه ،جه تحلیل کل محیب سیستم و شناسای یلامل کلیدی مرؤثر بره بررسر
پالن تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متغیرها پرداخته شد .در تحلیرل صر حه پراکنردگ ترأثیرات
مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مؤثر بر مسولیی پذیری اجتمای دانشرگاه مر ترلان پرنج
دسته متغیرها (تأثیرگذار ،دو وجه  ،تنظیم  ،تأثیرپذیر و مستقل) را در سیسرتم شناسرای
کرد (شکلهای  0و  .)8نحله پراکندگ متغیرهرا و وجرلد پرنج دسرته متغیرر نشراندهنرده
ناپایداری سیستم اس (ملسلی و کهک  .)002 ،0165 ،متغیرهرای تأثیرگرذار در ناحیره
شمال غرب  ،متغیرهای دو وجه در ناحیه شمال شرق  ،متغیرهای تنظیم در اطراف مرکز
ثقل ،متغیرهای تأثیرپذیر در ناحیه جنلب شرق و متغیرهای مستقل در ناحیه جنلب غرب

پالن تأثیرگذاریرتأثیرپذیری قرار دارند (آرکاد و همکاران .)02 ،8111 ،1نملدارهای اثرات
مستقیم و اثرات غیرمستقیم (نملدارهای  0و  )8نشانگر شدت روابب بین متغیرهرا در پرنج
ً
سطح بسیار ضعی  ،ضعی  ،متلسب ،نسبتا قلی و بسیار قلی اس .
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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شکل  .3پراکندگی متغیرها بر اساس تأثیرات مستقیم متغیرها
مأخذ :یافتههای تحقیم
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

َ
نمودار  .3اثرات مستقیم بین متغیرها (بسیار ضعیف تا نسبتا قوی)

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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شکل  .0پراکندگی متغیرها بر اساس تأثیرات غیرمستقیم

نمودار .0روابط غیرمستقیم بین متغیرها (بسیار قوی تا بسیار ضعیف)
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انتخاب نهایی عوامل مؤثر

میزان و شگلنگ تأثیرگذاری پیشرانها بر یکدیگر و بر وضعی مسولیی پذیری اجتمرای
با تلجه به رو مستقیم و غیرمستقیم بررس شده و در نهای از میان00یامل بررس شده
پنج یامل اصل بهینلان یلامل کلیدی مؤثر انتخاب گردید(جدول شماره .)5
جدول  .1پیشرانهای کلیدی مؤثر بر مسئولیتپذیری اجتماعی
ردیف

عالمت

متغیر

0

Var06

تغییر سیاس های دوی و حاکمی در حلزه آملز یای

8

Var01

1

Var07

0

Var04

5

Var12

تمایل دانشگاهیان به جهر گیرری اجتمرای در حرلزههرای اصرل
فعایی های دانشگاه
تغییر رویکردهای تلسعه حرفهای به سم وسرلی یرادگیری تجربر
جامعهمحلر
اهمی یافتن همکاری سیستم دانشگاه با دوی و جامعه در قایرب
شارشلبهای نظیر زیس بلم نلآوری و کارآفرین
اهمی یافتن دانش بلم و تجرب (دانش شهروندی) در کنار دانرش
رسم آ کادمیک

تأثیرگذاری

تأثیرگذاری

مستقیم

غیرمستقیم

656

600

260

229

299

251

210

281

001

000

مرحله سوم .سناریونگاری مسئولیتپذیری اجتماعی دانشگاه در آموزش عالی کشاورزی

تدوین وضعیتهای احتمالی پیشرانهای کلیدی .بر اسراس یافترههای مراحرل قبرل ،پرنج
یامل بهینلان پیشرانهای کلیدی مؤثر در وضعی آینده مسولیی پذیری اجتمای آملز
یررای کشرراورزی شناسررای شررد .در ایررن راسررتا ،جهر ترردوین وضررعی های احتمررای
پیشران های کلیدی از کارشناسان متخصص نظرخلاه شد که در نهای با جمطبندی آنها
 80وضعی ممکن و محتمل برای  5یامل مذکلر تعریر شرد .وضرعی محتمرل بره آن
وضعی های اشاره دارد که هنلز ات اق نی تاده اس و نم تلان برای آن میزان احتمال وقلع
خاص را پیشبین کرد (مینل و همکاران .)5 ،0169 ،وضعی های محتمل برای هر یامل
مت اوت از سایر ی لامرل برلده و تنهرا ویژگر مشرترک آنهرا وجرلد طی ر از وضرعی های
ً
نامطللب تا مطللب اس که بعضا این طی به سه ،شهار و یا پرنج وضرعی متناسرب برا
شرایب پیشرانهای کلیدی ت کیک شده اس (جدول شماره .)9
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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جدول .3عوامل کلیدی و وضعیتهای احتمالی آن در آینده
نام
اختصاری
عامل

پیشران کلیدی

وضعیتهای
احتمالی
 :A1تغییر سازنده

A

تغییر سیاس های دوی و حاکمی در حلزه
آملز یای

 :A2یدم تغییر

B

C

و حایت بینابین

 :A3تغییر بازدارنده

بحران

 :B1تمایل کامل

مطللبی

 :B3روند کنلن
 :B4مخای

نسب

 :B5مخای

کامل

 :C1تغییر سازنده
تغییر رویکردهای تلسعه حرفهای به

ح ظ وضط ملجلد

زرد
سبز
ً
نسبتا سبز

در حلزههای اصل فعایی های دانشگاه

سم وسلی یادگیری تجرب جامعهمحلر

مطللبی

سبز

قرمز

 :B2تمایل نسب
تمایل دانشگاهیان به جه گیری اجتمای

درجهی مطلوبیت
وضعیتهای
احتمالی

طیف رنگی
وضعیتها

 :C2یدم تغییر
 :C3تغییر بازدارنده

روندی مطللب
ح ظ وضط ملجلد
و حایت بینابین
روندی نامطللب و
در آستانه بحران

زرد
ً
نسبتا قرمز

بحران

قرمز

مطللبی

سبز

ح ظ وضط ملجلد
و حایت بینابین
بحران

زرد
قرمز

مسئولیتپذیری اجتماعی
در آموزش عالی ...

نام
اختصاری
عامل

پیشران کلیدی

وضعیتهای
احتمالی
 :D1تحقم همکاری
شبکهای
 :D2افزایش همکاری

اهمی یافتن همکاری سیستم دانشگاه با
دوی و جامعه در قایب شارشلبهای نظیر
زیس بلم نلآوری و کارآفرین
D

درجهی مطلوبیت
وضعیتهای
احتمالی
مطللبی
روندی مطللب
ح ظ وضط ملجلد

زرد

همکاریهای کنلن

و حایت بینابین

 :D4کاهش سطح

روندی نامطللب و

ً
نسبتا قرمز

همکاریها

در آستانه بحران

های دو یا شندجانبه
 :D3تداوم

گسس کامل
 :E1تل یم کامل
دانش بلم

بحران
مطللبی

 :E2افزایش
بهرهبرداری از دانش
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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E

شهروندی) در کنار دانش رسم آ کادمیک

سبز
ً
نسبتا سبز

 :D5جزیرهای شدن و

اهمی یافتن دانش بلم و تجرب (دانش

طیف رنگی
وضعیتها

روندی مطللب

قرمز
سبز
ً
نسبتا سبز

بلم
 :E3ادامه روند

ح ظ وضط ملجلد

ملجلد

و حایت بینابین

 :E4کاهش تلجه به

روندی نامطللب و

دانش بلم

در آستانه بحران

 :E5فراملش و زوال
دانش بلم

بحران

زرد
ً
نسبتا قرمز
قرمز

تهیه و تحلیل سناریوهای احتمالی در آینده

ً
با طراح وضعی ها و تهیه ماتریس  80×80مجددا مانند مرحله قبل در تعیرین یلامرل

کلیرردی پرسشررنامهای بررا راهنمررای کررار تهیرره و از طریررم ایمیررل در اختیررار گررروه خبررره
مشارک کننده قرار گرف  .سؤال مطرحشده این بلد که اگر هر یک از وضعی های  80گانه
ات اق بی تد شه تأثیری بر وقلع و یا یدم وقلع سایر وضعی ها خلاهد داش ؟ متخصصران
با پاسخگلی بر اساس سره ویژگر تلانمندسراز ،بر ترأثیر و محردودی سراز بره تکمیرل
پرسشنامه اقردام نمرلده و برا درج ارقرام برین  +1ترا  -1میرزان تأثیرگرذاری هرر کردام از
وضعی ها را بر سیستم مشخص کردند .دادههای بهدس آمده با نرمافزار Senario Wizard

ملرد پرداز قرار گرف  .این نرمافزار به گلنهای اس که ابعاد سازگاری و احتمرای وقرلع
سناریلها را از میان میلیلن ها و هزاران سناریل به شند سرناریل محردود برا احتمرال قرلی و
سازگاری با تقلیل م دهد .در این پژوهش0085 ،سناریل احتمای پریش روی مسرولیی
پذیری اجتمای آملز یای کشاورزی قرار دارد .بر اساس نتایج پرداز دادههرا در ایرن
نرمافزار تعداد  8سناریل قلی و  010سناریل ضعی به دس آمد .با تلجه به اینکه در یرک
طرح آینده پژوه  ،تعداد سناریلهای بامعن  ،قابلت سیر و متمایز ،در نهای شهار یرا پرنج
سناریل اس (کاسلو و گابنر )001 ،8112 ،1و حت بر اساس نظر برخ  ،سرناریلها بایرد

بهطلر معملل دو یا سه سرناریل باشرد (گلرن و گرلردون8116 ،2؛ برادفیلرد و همکراران،3
 ،)216 ،8115در ادامه به تحلیل سناریلهای قلی م پردازیم.
 .5تحلیل سناریوهای قوی

نتایج حاک از آن اس  8سناریل با امتیاز با در شرایب پریشرو متصرلر اسر کره  0سرناریل شررایب
امیدوارکننده و مطللب دارد و سناریل دیگر شرایب بحران را نشان م دهد (شکل شماره .)1
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شکل .1نمایش پروتکل ارزیابی سناریوهای قوی
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

بهطلرکل فرضیات یک سناریل از یحاظ استحکام و پابرجای مت راوت اسر  .مقردار
پابرجای بهینلان ارز سازگاری هم م تلاند بیان شلد .مقدار پابرجای یاملهای کلیدی
مربلب به سناریلهای قلی در جدول شماره ( )0منعکس اس .
جدول  .7مقدار پابرجایی عاملهای کلیدی
عامل کلیدی
تغییر رویکردهای تلسرعه حرفرهای بره سم وسرلی
یادگیری تجرب جامعهمحلر
تغییررر سیاسرر های دویرر و حاکمیرر در حررلزه
آملز یای
تمایررل دانشررگاهیان برره جه ر گیررری اجتمررای در
حلزههای اصل فعایی های دانشگاه
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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سناریو قوی 3
فرض

سازگاری

تغییر سازنده

00

تغییر سازنده

0

تمایل کامل

0

اهمی یرررافتن دانرررش برررلم و تجربررر (دانرررش

تل یم کامل

شهروندی) در کنار دانش رسم آ کادمیک

دانش بلم

اهمی یافتن همکاری سیستم دانشگاه برا دویر و
جامعرره در قایررب شارشلبهررای نظیررر زیس ر بلم
نلآوری و کارآفرین

سناریو قوی 0

تحقم همکاری
شبکهای

فرض
تغییر
بازدارنده
تغییر
بازدارنده
مخای
کامل

سازگاری
08
01
0

فراملش و
0

زوال دانش

8

بلم
جزیرهایشدن
0

و گسس

0

کامل

دو سناریل قلی با تلجه به وضعی های احتمای یلامل کلیدی تحر ینراوین ققنرلس و
طاووس نامگذاری شد .نکته مهرم اینکره نرمافرزار هریا اصررار و تأکیردی بررر وجرلد انرلاع
سناریلها از طیر هرای مختلر نردارد و تنهررا بررر اسررراس روابرررب من ررر و مثبررر
تأثیرگررررذار ،برررره طراحرررر سررناریلها اقرردام م ر کنررد .ایررن سررناریلها ششررمانداز آینررده
مسولیی پذیری اجتمای دانشگاه را نشان م دهد .نتیجه واقع تا حدودی به گزینههای کره
در آینده انتخراب خلاهرد شرد بسرتگ دارد .در سرناریل ققنرلس (برهینلان نمراد سرعادت و
خلشبخت ) ،وضعی احتمای یلامل کلیدی در شرایب مطللب قرار دارد و این سناریل تحقم
مسولیی پذیری اجتمای را در نظر م گیررد .در سرناریل طراووس (برهینلان نمراد زیبرای و

غرور) وضعی احتمای یلامل کلیدی در شرایب بحران قرار دارد و دانشگاه فاقد مسرولیی
پذیری اجتمای اس .فراوان وضعی های احتمای یلامل کلیردی مربرلب بره سرناریلهای
سازگار با است اده از وزن معادل آنها در جدول شماره ( )2امتیازبندی شده اس .
جدول  .8فراوانی وضعیتهای احتمالی عوامل کلیدی مربوط به سناریوهای سازگار
تغییر سیاسر های دویر و حاکمیر در حرلزه آمرلز
یای
تمایل دانشگاهیان به جه گیری اجتمای در حلزههرای
اصل فعایی های دانشگاه
تغییر رویکردهای تلسعه حرفهای به سم وسلی یادگیری
تجرب جامعهمحلر
اهمی یافتن همکاری سیستم دانشگاه با دوی و جامعره در
قایب شارشلبهای نظیر زیس بلم نلآوری و کارآفرین
اهمی یافتن دانش بلم و تجرب (دانرش شرهروندی) در
کنار دانش رسم آ کادمیک

-

-

A3

A2

A1

-

-

%51

%1

%51

B5

B4

B3

B2

B1

%51

%1

%1

%1

%51

-

-

C3

C2

C1

-

-

%51

%1

%51

D5

D4

D3

D2

D1

%51

%1

%1

%1

%51

E5

E4

E3

E2

E1

%51

%1

%1

%1

%51

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

33

 .6بحث و نتیجهگیری

مسئولیتپذیری اجتماعی
در آموزش عالی ...

مدیران ،تصمیمگیران و تصمیمسازان از سناریل به منظلر تسرهیل تردبیرگری بررای رویراروی

مؤثر با یدم قطعی ها در افرم بلندمردت اسرت اده مر کننرد (سرارپلنگ و مکلرین،8100 ،1

0098؛ رافلرد .)90 ،8105 ،2سناریلها آیندههای که احتمال وقلع آنها محتمرل اسر را در
قایب داستانهای بیان نملده و روای های بدیل درباره ملقعی هرای آینرده ارائره مر دهنرد
(رهبررر و همکرراران90 ،0160 ،؛ یرراورزاده و آذری یکتررا .)2 ،0161 ،آینررده آمررلز یررای
کشاورزی در گرو جه گیری مؤثر و کارآمرد بررای مشرارک در حرل مسرائل اجتمرای برا
رویکردی مسول نه اس  .بنابراین ،همره دانشرگاهها و مؤسسرات آمرلز یرای کشراورزی
نیازمند درک ضرورت و ملزومات مسولیی پذیری اجتمای در حلزه کاری خرلیش هسرتند.
این مهم نیازمند ترسیم و تحلیل وضعی های محتمرل پریشرو در قایرب سرناریلهای بردیل

اس  .در همین راستا ،مقایه حاضر دو سناریل متضاد بهینلان سرناریلهای قرلی را شناسرای

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.

نملد .یک از این سناریلها شرایب امیدوارکننده و مطللب (سناریل ققنلس) و سررناریل دیگرر
شررایب بحرانر (سناریل طاووس) بررای مسولیی پذیری اجتمای آملز یای کشراورزی
را نشران م دهد .یل نامگذاری ققنلس این اس که ققنلس پرندهای با جثه بزرگ اس که
در زمانهای قدیم م پنداشتند سایها بر سر هر کس بی تد بره سرعادت و خلشربخت مر
رسد .در وضعی آملز یای  ،اوجگیری دانشگاه م تلاند مایه خیر و همای سرعادت بررای
پیشبرد و تلسعه جامعه باشد .یل نامگذاری طاووس این اس که این پرنرده نمراد زیبرای و
غرور اس و بهنلی بازتاب انگاره برج یاجنشین پرطمطراق دانشگاه اس  .در این برین،
سناریل ققنلس بهتررین و مطللبترین وضعی ممکررن بررررای مسرولیی پذیری اجتمرای
آملز یای کشاورزی ،با امتیاز با و احتمال تحقم بسیار با اس .
بنرا برر نتایج تحقیم ،تغییر سازنده سیاس های دویر و حاکمیر در حرلزه آمرلز
یای  ،تمایل کامل دانشگاهیان به جه گیری اجتمای در حلزههای اصل فعاییر هرای
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دانشگاه  ،تغییر سازنده رویکردهای تلسعه حرفرهای بره سم وسرلی یرادگیری تجربر
جامعررهمحلر ،تحقررم همکرراری شرربکهای دانشررگاه بررا دویرر و جامعرره در قایررب
شارشلبهای نظیر زیس بلم نلآوری و کارآفرین و تل یم کامل دانش بلم در کنار دانش
رسم آ کادمیک از جملررره شروب محقمکننده این سناریل اس  .در این سرناریل سیسرتم
ً
بهصلرت کامل ملفم خلاهد شد و وضعیت کامال ایدئال را برای گروههرای هردف ،شرامل
اجتماع دانشگاه و نیز جامعه پیرامرلن فرراهم آورد .در سرلی مقابرل ،در صرلرت وقرلع
سناریل طاووس با پنج وضعی بحران کامل ،آینده بسیار نامطللب برای سیستم رخ خلاهد
داد و وضعی گروههای هدف در صلرت وقلع این سناریل ،برهشردت آسریبپذیر خلاهرد
بررلد .در ایررن سررناریل شرراهد تغییررر بازدارنررده سیاسر های دویر و حاکمیر در حررلزه
مسولیی پذیری اجتمای آملز یرای خرلاهیم برلد .گریرزان برلدن یرا مخای ر کامرل
دانشگاهیان با جه گیری اجتمای در حلزههرای اصرل فعاییر هرای دانشرگاه برروز
خلاهد کرد و از اینرو رسای آملز یای همانند گذشته بیشتر معطلف به آملز و ارائه
تلییدات یلم و پژوهش بدون تلجه به نیازهرای تلسرعه محلر و منطقرهای و پیامردهای
آملز یرای خلاهرد برلد .در نتیجره تغییرر بازدارنرده رویکردهرای تلسرعه حرفرهای بره

سم وسلی یادگیری تجرب جامعهمحلر ،شاهد رشرد مناسرب در کمیر تلییرد یلمر
کشلر خلاهیم بلد ،اما از نظر کی

همچنان مشرکالت وجرلد خلاهرد داشر  .دانشرگاه،

صنع و جامعه بهمثابه جزایر جدا از هم فعاییر خلاهنرد کررد .برازخلرد ایرن وضرعی
کاهش وجهه و ایتبار اجتمای و نهادی آملز یای در جامعه خلاهد بلد.
بنابراین ،منطق و مطللب آن اس که سیاس گذاران و مدیران آملز یای کشاورزی
بهطلرجدی به تحقم سناریل مطللب (ققنلس) هم گمارند .برای تحقم این سناریل ،کره
مستلزم گذار به سم یک دانشگاه مسولیی پذیر اجتمای اسر  ،تردبیر نظرری و یملر
حلل پنج ینصر اصل به شرح زیر پیشنهاد م شلد:
 .0تغییر سازنده سیاس های دوی و حاکمی در حلزه آملز یای  .در ایرن راسرتا،
سیاس گذاران آملز یای کشاورزی باید به طراح و استقرار آنگلنه حمکران دانشگاه
مبادرت ورزند که یالوه بر رسای آملزش رپژوهشر  ،کارکردهرای اجتمای راقتصرادی
آملز یای را نیز محقم نماید (کافمن و ماسرتروزی .)0662 ،8119 ،1در یرک ایگرلی

حکمران مطللب و برتابنده تحل ت سیاس گذاری در طلل زمان ،زم اسر میران سره
سطح دوی  ،استادان دانشگاه و مدیران دانشرگاه گ ر وگل ،هماندیشر و همراهنگ

زم

باشد(فتحایه و همکاران.)08 ،0160 ،
در ایگلی دویر گرا ،دانشرگاهها برهینلان نهادهرای زیرر نظرر دویر اداره مر شرلند .دویر
بهصلرت مستقیم همه یا قسرم یمردهای از آمرلز یرای  ،از قبیرل شررایب زم بررای پرذیر ،
برنامه درس  ،امتحانات و انتصاب افراد برای مسولیی های سازمان دانشگاه را هماهنرگ مر کنرد

(اویسن .)12 ،8110 ،2از سلی دیگر ،ایگلهای بازار محلر ادیا م کنند که دانشرگاهها زمران کره
بهینلان سازمانهای اقتصادی در داخرل و بررای بازارهرای منطقرهای و جهران یمرل مر کننرد ،از
اثربخش بیشرتری برخرلردار خلاهنرد برلد و سرازوکارهای کرارآفرین دانشرگاه برهینلان تردابیر
اصلی سازمان و قانلن در مدیری دانشگاه در نظر گرفته م شلند (فل .)8111 ،3

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.
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 .8تمایل کامل دانشگاهیان به جه گیری اجتمای در حلزههای اصل فعاییر هرای
دانشگاه  .این مهم مستلزم تل یم م اهیم اجتمای  ،اخالق و زیسر محیطر در برنامره
درس برای پاسخگلی به خلاستههای جامعه در حلزه آملز  ،رسانش دانش به جامعه و
انتقال فناوری به صنع در حلزه تحقیم ،اجرای شیلههای مدیری خرلب و پاسرخگلی ،
پایش و گزار ده منظم مسائل اجتمای و زیس محط و تسرهیل ای رای نقرش بیشرتر
ذین عان بیرون در اداره دانشگاه در حلزه مدیریت اس  .در شارشلب پیلنرد دانشرگاه برا
جامعه ،ارتقای شهروندی دانشرگاه  ،ارتقرای ارز هرای جامعره مردن  ،ماننرد یردای
اجتمای یا برابری و تنلع و همکاری در محیب اجتمای راقتصرادی درخرلر تلجره اسر
( رن جرج و آندرادس پنا.)105-109 ،8100 ،1

 .1تغییررر سررازنده رویکردهررای تلسررعه حرفررهای برره سم وسررلی یررادگیری تجرب ر
جامعهمحلر .در این سطح نلآوریها (بهویژه از نلع اجتمای و باز) آغاز مر شرلد .تغییرر
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رویکردهای تلسعه حرفهای به سم وسلی یادگیری تجرب جامعهمحلر نقش تاثیرگرذاری
در تحقم اهداف آملزش دارد (شریک .)8100 ،2تلسعه حرفهای در شرارشلب وسریطتر

یعن تلسعه منابط انسان دانشگاه بازتاب میزان نلآوری ،بهرهوری و رقاب پذیری در یک
جامعه دانشبنیان اسر (ابیلر و همکراران811 ،0160 ،؛جلانرک ییراوی و همکراران،
 .)808 ،0169دانشگاهها به سرمایههای انسان خرلد ،برا تلجره بره دانرش ،شایسرتگ و
قابلی های آنها ،بهینلان یک مزی رقابت نظر دارند .تلسعه این سرمایه ،نیازمند تطبیم با
جریان تغییرات در جامعه و بهرهگیری از فرص های یادگیری در محیب پیراملن اس .
 .0تحقم همکاری شبکهای دانشگاه با دوی و جامعه در قایرب شارشلبهرای نظیرر
زیس بلم نلآوری و کارآفرین  .دانشگاهها مهمترین بازیگر اکلسیستم کارآفرین مبتن برر
دانش هستند؛ آنها م تلانند ذین عان دانشگاه را به کارآفرینان شایسته تبدیل کننرد ،مر
تلانند با تشکیل صندوقهای کارآفرین دانشگاه  ،سرمایه اوییه شرک های نلپرا را ترأمین
کنند و با تلجه به سرمایه انسان خلد ،از طریم رویدادهای کارآفرین پیلند بین ذین عان را
رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.
.

تلسعه دهند .همچنین دانشگاهها م تلانند دانش ملردنیاز بخش صنع  ،کره فراهمکننرده
سرمایه اکلسیستم ،شه از طریم مشارک در تلسعه فناوری با همکاری دانشگاههای محل
و شه از طریم سرمایهگذاری در شرک های نلپا یا خرید شرک های نلپای ملفم هسرتند،
فراهم آورند (انتظاری.)09 ،0162 ،
 .5تل یم کامل دانش بلم با دانش رسرم آ کادمیرک .ترال بررای گرردآوری دانرش
بلم  ،بهطلر مشخص برای حل مسائل و مشکالت بشری آغراز شرده اسر  .وابسرتگ و
سازگاربلدن دانش بلم به خلاستگاه جغرافیای آن اشاره دارد .با تلجه به گستردگ نیازهای
کنلن جمعی جهان و نیز آسیبپذیری منابط طبیع براق مانرده ،هریا یرک از دو دانرش
بلم و آ کادمیک بهتنهای پاسخگلی نیازها نیستند و ایگلی ملردنیاز مدیری پایدار آمیزه
ای از دانش بلم و دانش آ کادمیک اس  .از آنجای که دانرش برلم برخاسرته از شررایب
محیط هر ناحیه اس و رو های مناسب را برای مدیری محیب ارائه م دهد ،تل یم آن
با دانش آ کادمیک ،شیلههای نلین در راستای دستیاب به مدیری پایردار فرراهم مر کنرد
(مرادی .)91 ،0161،بنابراین ،ضرورت دارد دانشرگاهیان برا م راهیم و ملزومرات دانرش
شهروندی و اجتمای  ،ترویج یلم و دانش ،یادگیری و نلآوری باز و اجتمای آشنا شرلند.
بدینمنظلر ،مشارک دانشگاهیان در فعایی های ترویج کشاورزی و منابط طبیع بر پایره
همکاری نهادمنرد دانشرگاهها برا سرازمانها و ادارات جهراد کشراورزی ،منرابط طبیعر و
آبخیزداری در سطلح مختل ستادی و ص

نیازمند تشلیم و تقلی اس .

برای تحقم مسولیی پذیری اجتمای دانشگاه ،تحلل در ابعاد مختل فعایی دانشگاه
(آملزشر  ،ترویجر  ،پژوهش ر و فنرراوری ،کررارآفرین و تلسررعهای) بررا در پرریش گرررفتن
سازوکارهای مقتض ضروری اسر (رجبیران غریرب ،محمردزاده و شرری زاده،0166 ،
 .)011در بعد آملز  ،تلسعه برنامههای آملزش و درس مبتن بر شرناخ برازار کرار و
انتظارات واقع جامعه ،بهرهگیری از ورفیر بهرهبررداران و فعرا ن بخرش کشراورزی در
طراح و اجرای برنامههای آملزش  ،رصد مرنظم اشرتغال دانشآملختگران و برازنگری در
برنامههای آملزش و درس بر اسراس نترایج حاصرل و گذرانردن کرارآملزی و کرارورزی
دانشگاهیان در محیبهای کاری و زندگ واقع م تلاند ملرد تلجه قرار گیرد .یک دیگرر
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از ابعاد کارکردی مسولیی پذیری اجتمای دانشگاه ،ترویج دانشگاه اس کره از طریرم
سازوکارهای همانند ارائه آملز های ترویج به گروههرای هردف ،سرامانده جنبشهرای
رسانهای و اجتمای با هدف آگاهسازی یملم  ،شناسای  ،ایتبارسرنج  ،مستندسرازی و
بهرهگیری از دانش بلم و محل در برنامههای آملزش رترویجر  ،روشرنگری مرداوم در
ملرد مسائل و ملضلیات روز جامعه با بهرهگیری از رسانههای اجتمای با ن رلذ و اجررای
تحقیقات مشارکت میدان با حضلر نمایندگان بهرهبرداران محقرم خلاهرد شرد .در حرلزه
پژوهش و فناوری ،سازوکارهای همانند طراح پژوهشهای تحقیقات مبتن بر نیازهرا و
اویلی های گروههای بهرهبردار نهرای  ،پررداز  ،انتقرال و حمایر از کراربرد یافترههای
تحقیقات و فناوری به بهرهبرداران ،ارائه خدمات فن و آزمایشرگاه یلمر بره گروههرای
هدف منتخرب ،مشرارک در طرحهرای تحقیقرات راهبرردی در سرطلح اسرتان  ،ملر و
منطقهای و مشارک در تجاریسازی مقتض یافتههای تحقیقات دانشرگاه م تلانرد بره
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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تحقم مسولیی پذیری اجتمرای کمرک کنرد .در زمینره کرارآفرین  ،حمایر آملزشر و
مشاورهای از کارآفرینان و فعا ن کسبوکار ،حمای از ابتکارات کرارآفرین اجتمرای در
سطح جامعره ،شناسرای و سررمایهگذاری مشرترک در فرصر های کسربوکار در قایرب
کسبوکارهای دانشگاه و برگزاری رویدادهای کارآفرین و استارتآپ بهمنظلر زایرش و
برآیش کسبوکارهای نلپا و جامعهمحلر برای گروههای هدف م تلاند کارساز واقط شرلد.
سرانجام ،برای تحقم مشارک دانشگاه در تلسعه محل  ،سازوکارهای همانند مشارک در
طراح و تلسعه و پایش پرورههای تلسعه ،مشارک مؤثر در مدیری بحرانهای اجتمای
و زیس محیط جامعه ،مشارک در مجرامط تصرمیمگیری و سیاسر گذاری در سرطلح
مختل  ،و سامانده مجامط و فرایندهای گ

وگل و تعامل بینبخش برای تقلی جامعه

مدن درخلر تلجه اس .
در راسررتای تحقررم مسررولیی پذیری اجتمررای دانشررگاه پیشررنهاد م ر شررلد بررا درک
پیشرانهای کلیدی درون و بیرون (شامل :تغییر سازنده سیاس های دویر و حاکمیر
در حلزه آملز یای  ،تمایل کامل دانشگاهیان بره جهر گیری اجتمرای در حرلزههرای
اصل فعایی های دانشگاه  ،تغییر سازنده رویکردهای تلسعه حرفهای بره سم وسرلی

یادگیری تجرب جامعهمحلر ،تحقم همکاری شبکهای دانشگاه با دوی و جامعه در قایب
شارشلبهای نظیر زیس بلم نلآوری و کارآفرین و تل یم کامل دانش بلم در کنار دانش
رسم آ کادمیک) نسب به تعریر ارز هرای مسرولیی پذیری اجتمرای دانشرگاه و
م هلم سازی آنها از یک سل و تعری راهبردها و استقرار سازوکارهای ارتباب مؤثر دانشرگاه
و جامعه از سلی دیگر اقدام شلد.
 .7سپاسگزاری

این پژوهش با حمای مای دانشگاه یللم کشاورزی و منابط طبیع خلزستان انجرام شرده
اس که بدینوسیله از حمای و پشتیبان آن دانشگاه تشکر و قدردان م شلد.
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آزاد است.

)

نقش و جایگاه دانشگاه در ترویج فرهنگ صلح
زینب صدوقی

1

دریافت1399/10/06 :؛ پذیرش1400/03/01 :

چکیده

وابستگی متقابل ناشی از جهانی شدن و بحوانهای مشتوک ،همکاری اندیشررمندان در رشررتههررای محمرری
پیش رو ،اجتنابناپذیو کوده است .آنچه بدیهی است ،سررن بنررای
مختحف را به منظور مواجهه با مسائل ِ
اولیه تعامالت افواد و مدیویت شوایط پیچیده کنونی ،نیازمند ایجرراد فیررایی م تنرری بررو دوسررتی و آرامررش
است .از اینووست که در دهههای اخیو ،شکلدهی و تووی فوهن صح  ،به دغدغه پژوهشررگوان ت رردیل
شده است .امتقاد بو این است صح ضمن به ارمغان آوردن آرامش ،ث ات و امنیت ،به تحقق توسعه پایدار
یاری میرساند .صح بهمنوان موضومی میانرشتهای ،در شاخههای مختحف محم معنا مییابررد و بنررابواین
هویک از دریچه خاصی ،اهمیت و نحوه تووی آن را مورد مطالعه قروار دادهانررد .در ایررن مقالرره ،دانررش و
آگاهی بهمنوان مفهوم محوری در شکلگیوی بینش ،نگوش و رفتار صح آمیز تحقرری شررده و در ایررن راسررتا
نقش دانشگاه ر بهمنوان مالیتوین نهاد آموزشی بعررد از دوران متوسررطه ر در تررووی فوهنر صررح مررورد
بورسی قوار گوفته است .در قالب روش کیفی و مصاح هنیمهساختاریافته با صاحبنظروان حرروزه صررح و
آموزش ،و در راستای پاسخگویی به این سؤال که چگونه دانشگاهها مرریتواننررد در تررووی فوهنر صررح
نقشآفوین باشند؟ این فوضیه مورد آزمررون قروار گوفررت :ادانشررگاه در چررارچوب کارکودهررای آموزشرری،
پژوهشی و خدمات اجتمامی و همچنین نقشآفوینی در نهاد دیپحماسی میتواند به تووی فوهنر صررح
یاری رساند» .با توجه به یافتههای حاصل از مطالعات نظوی و بورسیهای میدانی ،الگوی دانشگاه پایدار
به منوان الگوی مطحوب دانشگاه فعال در مسرریو صررح معوفرری شررده اسررت دانشررگاهی کرره پایررداری در
ساختار آموزشی ،پژوهشی و خدماتیاش نهادینه شده باشد.
کلیدواژهها :دانشگاه پایدار ،دیپحماسی آکادمیک ،صح  ،کارکودهای دانشگاه

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .1پژوهشگو ،تهوان ،ایوان



 .1مقدمه

انسانها در طول تاریخ همواره بوای بوقواری صررح تررالش کررودهانررد .چرره آن زمرران کرره بررا
یکدیگو می جنگیدند تا صح را بوقوار سازند و چه امررووز کرره صررح در ورای جنر  ،و در
چارچوب بوقواری مدالت جستجو میشود .روندهای کنونی و جهانیشرردن ،چررالشهررا و
نیازهایی همگانی را پیش روی انسانها گذاشته است که ترریمین آن مسررتحزم همکرراری بررین
ِ
افواد ،محتها و دولتها در محیطی امن و صح آمیز و به دور از تقابل و خشونت است .این
در حالی است که با توجه به اراده جهانی م نی بو تحقق توسعه همهجان ه ،تررووی فوهنر
صح و مدارا بهمنوان پیششوط ،واقعیتی انکارناپذیو است چواکه فوهن صح از اهدافی
حمایت میکند که طوفدار توسعه پایدارند و بیشتوین رفاه و مزیت را بوای بیشررتوین افرواد،

تیمین میکنند (رودریگز.)108 ،2014 ،1

بدیهی است ،تحقق صح بهمنوان موضومی میررانرشررتهای ،نیرراز برره همفکرروی و تررالش
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جمعی دارد .از اینرو در سالهررای اخیررو ،فواتررو از تررالشهررای فررودی ،اقررداماتی جمعرری و
سازمانیافته در قالب سازمانهای دولتی یا مودمنهاد صورت گوفته است .این در حالی اسررت
که پژوهشگوان در حوزههای مطالعاتی مختحف نیز امکانسنجی و نحوه تحقق و تووی صح
را مورد مطالعه قوار دادهاند .ولی محیوغم این تالشها ،همچنان چالش جن و خشونت باقی
است و میحیونها تن در شوایط خشونتبار و توسآور زندگی میکنند .در بسرریاری از جوامر
افواد نس ت به یکدیگو بیامتمادند ،خودمحور بوده و هیچ تعحررق خرراطوی برره منرراف جمعرری
ندارند ،بوای بقاء و پیشوفت خررود برره دیگروان آسرریب مرریزننررد و رفتارهررای پوخاشررگوایانه و
خشونتآمیز از خود بووز میدهند .بنابواین در پاسررخ برره مسررهحه چگررونگی بوقرواری صررح ،
صاحبنظوان فواتو از اقداماتی که تاکنون صورت گوفته ،تغییروات نهنرری ،بینشرری و نگوشرری
افواد در نتیجه آگاهیبخشی را گام اصحی در بوقواری صح تحقی میکنند و امووزه تالشهررای
نظوی و ممحی نیز برردین جهررت سررود داده شررده اسررت .نمررودار شررماره ( )1بیررانگررو مسرریو
شکلگیوی رفتار صح آمیز است .محور فعالیتهای سررازمان محمرری ،فوهنگرری محررل متحررد
(یونسکو) نیز بو این اصل استوار است که هو رفترراری ،بازتررابی از تمررایالت نهررن و نگرروش
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

انسان است .جن و خشونت ناشی از نهن انسانهاسررت و در مقابررل ،صررح نیررز بوسرراخته
نهن بشو است .بنابواین میتوان انتظار داشررت بررا پرروورش نهررن از طویررق فوآینررد یرراددهی ر
یادگیوی و تغییوات بینشی و نگوشی ،تغییوات رفتاری به سوی صح را شاهد باشیم.

رفتار صح آمیز

نگوش صح

بینش صح

نمودار  .1فرآیند شکلگیری رفتار صلحآمیز

از میان سایو کنشگوان ،نهاد آموزش ر بهمنوان نهادی که دغدغرره پرروورش نهررن و فکررو
افواد را دارد ر از مهمتوین بازیگوان در ایجاد تغییوات نهنی تحقی میشود .در این مقالرره بررا
توجه به اهمیت این نهاد در بوقواری و تووی ارزشهای مث ت ،بهطور ویژه به بورسی نقش
دانشگاه در تووی فوهن صح خررواهیم پوداخررت .ن ایررد از نظررو دور داشررت کرره تجوبرره
جن ها و خشونتهای اتفاد افتاده ،مؤیررد ایررن مطحررب اسررت کرره برره لحررا ترراریخی در
بسیاری از موارد ،دانشگاهها و دیگو نهادهای آموزشرری ر بررهدلیررل وابسررتگیهررای دولترری ر
مسهولیت کمک به توسعه صح در موصه جهانی را بوای خود متصور ن ودند و در مقابل در
کنار دولتها و در مشارکتی فعاالنه ،نقش شایان توجهی در تووی فوهنر خشررونت ایفررا
میکودند .اما طی چند دهه گذشته ،به واسطه تحوالت بزرگرری کرره در حوزههررای مختحررف
زندگی و دانش بشوی رخ داده است ،دانشگاهها نیز متحول شدهاند و بنابواین بهمنوان ابزاری
بوای پیش ود ایدئولوژی ،فوهن و گفتمان غالب میتوانند کنشگوی پویا در شکلدهرری برره
گفتمان صح و تووی آن تحقی شوند .با توجه به این کارکود ،در این پژوهش به این موضوع
میپودازیم که چگونه دانشگاهها امووزه و در مصو وابستگی متقابررل مرریتواننررد در تررووی
فوهن صح نقشآفوین باشند ،همانگونه که در دورهای در پیش ود اهررداج جن طح انرره و
نظامیگوی دولتها نقش داشتند .آنچه بدیهی است نمیتوان از هو نهاد یا مؤسسررهای کرره
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نام دانشررگاه را بررا خررود یرردک مرریکشررد ،چنررین انتظرراری داشررت و اهررداج ،سرراختارها و
ً
کارکودهای دانشگاهی باید در راستای هدج مذکور مجددا سازماندهی شود.
بهطورکحی ،اثوبخشی دانشگاه در روند تووی فوهن صح  ،در دو بخش مررورد مطالعرره
قوار گوفته است )1 :بورسی کارکودهای دانشگاهی در مسیو تووی فوهن صح  )2بورسرری
نقشآفوینی دانشگاه در نهاد دیپحماسی و کمک به پیش ود اهداج صح طح انه این نهاد.
 .2مبانی نظری پژوهش

صح مفهومی است که در حوزههای مختحف امم از فوهن  ،دین ،تاریخ ،اقتصاد ،حقررود و
محوم سیاسی جایگاه ویژهای دارد و با توجه به هویك از این موصهها ،تعرراریف متفرراوتی از آن
ارائه شده است .بسیاری بو این باورند که میدانند صح چیست ،امررا در حقیقررت افرواد درک
متفاوتی از معنای این واژه به ظاهو ساده و راههای تحقق آن دارند .زیوا صح مانند بسرریاری از
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واژههای نظوی دیگو ،به سختی تعویف شده و مانند شررادی ،همرراهنگی ،مرردالت و آزادی بررا
مفاهیم مقابل و متیادش تعویف میشود (برراراش و وبررل .)4 ،2009 ،1بررا ایررن اسررتدالل،
صح منفی به معنای ن ود جن و خشونت ،همواره در تعویف صررح غالررب برروده اسررت .از
اینروست که تاکنون مطالعات متعددی در مورد تعارض ،جن و خشونت انجام شده است،
ولی سهم کارهای پژوهشی در زمینه صح بسیار کمتو است .بررهگونررهای کره مطالعرره صررح
بیشتو در قالب تهوری یکسانی با خشونت و در تیاد و تقابل با آن توضی داده شده است .اما
امووزه فواتو از صح منفی ،بو صح مث ت تیکید میشود .زیوا امتقاد بو ایررن اسررت ،پیگیرروی
مناف و نیازهای جمعی تنها در شوایط ن ررود جنر و خشررونت محقررق نمرریشررود و برره بیرران

گالتون  -2از پژوهشگوان مطالعات صح  ،با توجه به روندهای کنونی جهانی بایسررته اسررت
شوایطی ایجاد شود که اهوچیز قابل اجتنابی که مان خودشکوفایی انسان میشود نیز از میان
بوداشته شود» (گالتون  ،1990 ،به نقل از هو .)4 ،2007 ،3در صررح مث ررت بررو ترروو ی و
امتالی مدالت و مشق در میرران همرره انسررانها و ایجرراد دنیرایی بهتررو کرره در آن همرراهنگی،
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

همسازی و توافق حاکم باشد ،تیکید میشود (فتحیواجارگاه و اسالمی .)63 ،1387 ،صح
مث ت بهمنوان نگوشرری فعررال برره مفهرروم صررح  ،بررو مفرراهیمی چررون احتروام برره تفرراوتهررا،
کثوتگوایی ،تساهل ،همکاری و همدلی ،مسهولیتپررذیوی و مرردالت م تنرری اسررت .در ایررن
راستا ،فوهن صح شامل ارزشها ،طوزتحقیها و رفتارهایی است کرره بیرانگو و الهررامبخش
اممال افواد در مشارکت متقابل اجتمامی م تنی بو اصول آزادی ،مدالت و دموکواسی ،رمایت
حقود همه ،دگوپذیوی و هم ستگی ،نفی خشونت ،تالش بروای پیشررگیوی از جنر و حررل
مشکالت از طویق گفتوگو و مذاکوه ،و مشارکت کامررل انسررانها در فوآینررد توسررعه جوامر
است (قطعنامه مصوب مجم ممومی سازمان محل متحد.)1999 ،

در اینجا مفهوم صح به پایداری 1نزدیک میشود .به رغم مناف زیادی که توسعه در قون

بیستم بههمواه داشت ،اما نابوابویهای بوخاسته از آن ،بنیانهای توسعه را هرردج قروار داد.
فقو ،ت عیض ،آلودگی صنعتی ،بیماری ،نابوابوی ،تنش و خشونت از جمحه مسائحی است که
حیات بشوی و صح را تهدید میکند و نگوانیهایی را بوای جامعه جهانی برره وجررود آورده
است .بنابواین هوچند ابعاد اجتمررامی و فوهنگرری توسررعه در بسرریاری از متررون موبرروط برره
پایداری مغفول مانده است ،ولی امووزه تحقق توسعه پایدار در گوو اتخان نگاهی جام برره
موضوع توسعه است .دیدگاهی که فواتو از ابعاد زیست محیطی و اقتصادی ،بررو فقوزدایرری،
صح  ،اخالقیات ،مسهولیتپذیوی ،مودمساالری ،حکموانی خوب ،مدالت ،حقررود بشررو،
تنوع فوهنگی ،الگوهای تولید و مصوج و حفاظت از محیط زیست موت ط اسررت و زمررانی
حاصل می شود که افواد اصول احتوام به اجتماع ،زندگی همواه بررا درک ،مهوبررانی و مشررق،
بناسازی جوامعی مودمسرراالر ،مادالنرره ،مشررارکتپذیو ،پایرردار و صررح جو ،نگهررداری از
ثووتهررا و زی اییهررای زمررین برروای نسررلهای آینررده و کنررونی را بپذیونررد (جرراودانی و
میحیمنفود .)718 ،1392،با توجه به آنچه گفته شررد ،مرریترروان صررح و پایررداری را الزم و
محزوم یکدیگو دانست بهگونهای که تحقق هویک بدون دیگوی امکانپذیو نیست.
با توجه به این موضوع و نقش تعیینکننررده یررادگیوی و آمرروزش در تغییروات نهنرری و
بینشی ،نهادهای آموزشی به طور مام و نهاد آموزش مالی به طور خاص ،کنشگوانی فعال و
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر
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مؤثو در تووی فوهن صح شناخته میشوند .ال ته در بورسی نقش نهادهای آموزشرری در
تووی صح  ،بوخی بو این مقیدهاند که این نهادها نهتنها کمکی به توسعه صح نمیکنند،
بحکه در مقابل ابزاری بوای بازتولید نررابوابوی و خشررونت در جامعررهانررد .منتقرردین بررو ایررن
مقیدهاند ،دانشگاههای امووزی ،از آنجا که دغدغه کسررب پررول و درآمررد دارنررد و تجرراری
شدهاند ،نمیتوانند در خالل تولید دانش انتقادی ،خصررحت رهاییبخشرری داشررته باشررند و
بنابواین کارایی خررود را از دسررت داده یررا در حررال از دسررت دادن هسررتند .در ایررن زمینرره،
اریدینگز» 1در کتابی با منوان دانشگاه در معرض ویران  ،به نارسایی کارکودی دانشررگاه بررا
توجه به شوایط کنونی جهانی و خدشهدار شدن وحدت تحقیق و ترردریا اشرراره میکنررد و
میگوید ،تدریا دانشگاهی مطابق با پژوهشها نیست و همچنین پژوهشهررا نیررز ارت رراط
بسیار اندکی با نیازهای جهان واقعی دارند .وی معتقد است ،چنین دانشگاهی رو به زوال و
ویوانی است زیوا کارکودهای اصحی خود را از دست داده اسررت و نمیتوانررد دانشآفرروین،
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ایدئولوژیساز و رهاییبخش باشد .در نهایت ریدینگز پایان ممو دانشگاهها را نه برره دلیررل
سرراختاری و مرراهیتی ،بحکرره برره لحررا ترراریخی امررالم مرریدارد (ریرردینگز.)6 ،1996 ،

ابوردیو» 2نیز نهاد آموزشی را مکان بازتولید خشونت میداند .وی معتقد است ،آمرروزش و
دانشگاه باید نابوابویهای اجتمامی را کاهش بدهند و به توسعه شهووندی منجو شوند ،اما
گرراه آمرروزش ،نابوابویهررا را برره طررور غیومسررتقیم تشرردید کرروده و برره وسرریحهای برروای
مشوومیتبخشی به توزی نابوابو مناب اجتمامی ،بررو پایره دستوسری متفرراوت برره سررومایه
اجتمامی ت دیل میشود .در واق گووههای حاکم قدرت را به نهادی آ کادمیك میدهند کرره
در جهت مناف آنها حوکررت کنررد .ایرن چیرزی اسررت کرره اخشررونت نمررادین» 3را شررکل
میدهد ،چواکه تحمیل سحطه یك گررووه یرا ط قرره بررو جامعرره ،از طویرق فوهنر صررورت
میگیود .بو ایرن اسرراس مرریترروان گفررت ،دانشررگاه بخشری از دولررت اسررت و نمرریتوانررد
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.
.
 .3از نظو بوردیو ،اخشونت نمادین نومی از خشونت است که با همدستی ضمنی کسانی که این خشونت بو آنها اممال
میشود و نیز کسانی که آن را اممال میکنند انجام میشود ،زیوا هودو گووه نس ت به اممال آن آگاهی ندارند» .در واق نظویه
خشونت نمادین ،نظویهای است که بو بازتولید باورها استوار است ،نظویهای که نشان میدهد کنشگو ِان بوخوردار از قالبهای
دریافتی و ادراکی خاص ،چگونه دستورات درون یک موقعیت یا یک گفتار را درک کوده و از آنها اطامت میکنند.

رهاییبخش باشد .بوردیو معتقد است که خشونت نمادین در بوخی موقعیتها و از طویررق
نهادهای اجتمامی ،بسیار بهتو از خشونت سیاسی ر پحیسی ممل میکند (به نقل از دالنتی،
.)148 ،1386

ً
اما در مقابل بوخی از اندیشمندان کرره ممرردتا در دسررته نظویررهپررودازان کررارکودگوا قروار

میگیوند ،بو این مقیدهاند که دانشگاهها نقش شایان توجهی در پیش ود تحرروالت مث ررت در

موصه محی و بینالمححی ایفا میکنند .از جمحه این متفکوان میترروان برره ادالنترری» 1اشرراره
کود .وی بهمنوان صاحب مهمتوین تححیل نظوی درباره دانشگاه در مصو جدید ،از هویررت
دانشگاه در بوابو انتقادات دفاع کوده است و نگاهی خوش ینانه به دانشگاهها دارد .دالنتی بو
این مقیده است که دانشگاهها با توسعه ارت اطات و استفاده از ظوفیت کنش ارت اطی ،دارای
پتانسیل زیادی در مدیویت و حررل تعارضررات و مشررکالت جهررانی شرردن هسررتند .بررهویژه
ارت اطاتی که دالنتی از آن یاد میکند در دوران کنونی ،معنا و مفهوم خاصی پیرردا میکنررد.
ً
در این دوره صوفا استاد و دانشجو مخاط ان دانش نیستند و به واسررطه گسررتوش رسررانههای

ارت اطی ،دانش در میان اقشار مختحف مودم نفون میکند بهگونهای که سپهو پژوهشگو برره
فیای کالس درس و کتابخانه منحصو نیست ،بحکه به سرروی سررپهو مجررازی و اجتمررامی
کشیده شده است و میتواند موجد تحوالت مث تی باشد (بوتون و الم رروت .)1388 ،ال ترره
وی بحوانهای پیش روی دانشگاه ر بهو یژه بحوان هویت ر را میپذیود ،ولرری معتقررد اسررت
ِ
دانشگاهها میتوانند بو اساس الگوی جدیدی فعالیت کوده و بحوانهررا را پشررت سررو نهنررد
(دالنتی.)188 ،1386 ،
با الهام از نظو کارکودگوایان و موافقان نقشآفوینی دانشگاه در تحوالت امووزی ،امتقاد
بو این است دانشگاه در مصو حاضو میتواند ضررمن ارائرره راهحلهررایی بروای بحروانهررای
کنونی ،موجد تحوالتی مث ت بوده و تغییوات بینشی ،نگوشی و رفترراری برره سرروی صررح و
ً
پایداری را به همواه داشته باشد .دانشگاه امووزی صوفا در خدمت مناف اجتمررامی و محرری
نیست ،بهگونهای که فواتو از موزهای کنونی حوکت کوده و حترری الگوهررایی بروای آمرروزش
مالی در سط بین المححی شکل گوفته است .بنابواین از دانشررگاه امررووزی انتظررار مرریرود
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.
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مووج ارزشهای پذیوفترره شررده در سررط جهررانی باشررد ارزشهررایی چررون نوعدوسررتی،

دگوپذیوی ،مدارا و صح  .اکورتا» 1در اینباره معتقد است که مؤسسررات آمرروزش مررالی
حامل مسهولیتی اخالقی و ممیق بوای افزایش آگاهی ،انتقال دانش و توسعه توانمنرردیهای

مورد نیاز بوای ایجاد و حفظ آیندهای پایدار هستند .آموزش مالی نقشی بسیار حیاتی در این
راستا ایفا میکند ،اما اغحب این نقش نادیده گوفته میشود .این مؤسسات وظیفه پرروورش و
آمادهسازی متخصصینی را بو مهده دارند که در توسعه اصول کیفیت و آگاهی از ارزشهای
پایداری نقش شایانی ایفا میکنند و در واق مسهولیتی اخالقی بوای افزایش سط آگرراهی،
دانش ،تواناییها و ارزشهای مورد نیاز بوای خحق آیندهای پایدار و م تنی بو مدالت و صح
را بو مهده دارند (کورتا .) 17 ،2003 ،آنچه بدیهی است ،زمانی که از نقش دانشررگاه در
تووی فوهن صح صح ت به میان میآیررد ،دانشررگاه در مفهرروم سررنتی و محافظررهکررار و
بهمنوان ابزار سیاستهای دولتی و کالن نمیتواند کمککننررده باشررد و برردین منظررور الزم
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است میموریت و ساختار دانشگاهی بهگونهای متحول شود که بهمنرروان نهررادی فوهنگرری ر
فوهن ساز ،مسهولیت شکلدهی و تووی فوهن صح را بومهده گیود.
بنابواین طی دهههای اخیو و بهویژه از جن دوم جهانی به اینسو ،در پاسخ به مسهحه
چگونگی بهوهگیوی از ظوفیت نهادهای آموزشی در شکلدهی به دنیایی صح آمیز ،طوحها
و بونامههایی در دانشگاهها بوای تحقق هدج مذکور ارائه گودید بونامههایی کرره هدفشرران
تجهیز دانشجو یان به دانشی بود که به آنها قدرت ارزیابی ایدهآلها و استانداردها را بدهد،
نهتنها بوای ارزیابی اینکه دنیا چگونه است ،بحکه بفهمند دنیا چگونه باید باشررد (بویجررز و
همکاران .) 377 ،1390 ،این هدج از طویق سرره کررارکود آمرروزش ،پررژوهش و مسررهولیت
اجتمامی دانشگاهها قابل پیگیوی است .به لحا روندهای آموزشی ،دانشگاههررا در قالررب
بونامه درسی رسمی (آشکار) و غیورسمی (پنهان) 2اهداج آموزشی و فوهنگی خود را دن ال

میکنند .در بوخی از دانشگاهها ،مواد درسی مشخصرری (بررهویژه در قالررب دوره مطالعررات
صح ) در خصوص آشنایی با صح و پیامدهای خشونت ارائه میشود .این سوفصلها کرره
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.
.

در زموه بونامه درسرری آشررکار جررای میگیررود ،در بونامررهریررزیهررای آموزشرری بسرریاری از
دانشگاهها جایی ندارد .بهویژه در کشورهای جهان سوم ،توجهی به آموزشهررای مرروت ط بررا
صح نشده است و مواردی به صورت بسیار پواکنده و در قالب دروسی چون جامعهشناسی
یا تاریخ ارائه میشود .حتی در کشورهای توسعهیافته نیز این آموزشها آنگونرره کرره بایسررته
است نتوانسته جایگاه خود را بیابد و تیثیوگذار باشد .آنچه ن اید از نظو دور داشت این است
که آموزش صح نیاز به بونامه درسی انتقادی دارد تا از این منظو بتواند زمینرره را بروای فهررم
دیدگاه های متفاوت فواهم نماید و به شکل انتقادی به ارزیابی آنها بپررودازد (مررکدونالررد،
 .)2 ،2012اما در مقابل بونامه درسی پنهان که اشاره به روندهای غیورسمی آموزشی دارد،
القاکننررده انررواع دانررش سیاسرری ،اجتمررامی ،ترراریخی ،محمرری ،اقتصررادی و مهارتهررا و
نگوشهررایی چررون احترروام ،صررداقت ،سررعه صرردر ،همرردردی ،وطنپوسررتی ،تعهررد و
مسهولیتپذیوی ،توجه به نف مموم ،بوابوی ،رمایت قانون و مقورات است (فتحیواجارگاه
و واحدهچوکده .)95 ،1385 ،تجوبههای بوگوفته از محیط آموزشی مرریتوانررد دربودارنررده
آموزههای متعددی بوای دانشجویان باشد .ساختار اجتمامی کررالس ،قرروانین حرراکم ،نرروع
رابطه استاد و دانشررجو ،معمرراری ،چیررنش کررالس ،اسررتفاده از ابزارهررای آموزشرری ،رابطرره
دانشجویان با یکرردیگو مرریتوانررد هنجارهررای صررح آمیررز و یررا در مقابررل ،خشررونت را در
دانشجویان و سایو دانشگاهیان نهادینه سازد.
بهطور کحی آموزش تخصصی به افواد کمک کند تا:
 )1درك جامعی از ریشهها و دالیل تعارضات داشته باشند
 )2توانایی تفکو انتقادی را در خود افزایش دهند ،زیوا طی آموزشهای دانشگاهی ،افواد
با طیف وسیعی از نظوات مختحف آشنا میشوند( .اساتید باید دانشجویان را در روند بحث
و گفتوگوی مستمو درگیو کنند تا بتوانند مفووضاتی را که بررهمنوان حقیقررت پذیوفترره شررده
است ،به چالش کشیده و مورد تححیل انتقادی قوار دهند)
 )3پیامدهای بیمدالتی ،نابوابوی ،نظامیگوی ،و دیگو مسائل مغررایو بررا صررح را بهتررو
بشناسند
 )4تمایل بوای اقدام بو اساس صح و مدالت در وجود افواد ارتقاء پیدا کند
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 ) 5و توانایی بوای ایجاد صح  ،آرامش و در پیش گوفتن استواتژیهای غیوخشررونتآمیز

و راههای تغییو و تحول ،افزایش یابد (تهو و کواگاس.)15-14 ،1989 ،1

در گام بعدی دانشگاه در خالل کارکود پژوهشی میتواند ضمن پیش ود موزهای دانش و
توسعه نوآوری و خالقیت در افواد ،تغییو در نهنیت و در نهایت تحول در دنیای بیوونی را به
دن ال داشته باشند .در دوران کنونی ،نیاز به پارادایم و شیوه جدیدی بوای اندیشیدن داریررم و
دانشگاه در شکلدهی به این پارادایم و انتقررال ارزشهررای آن نقررش بسرزایی بومهررده دارد.
درواق بشو بوای حوکت به سمت پایررداری و صررح و بروای رهررایی از مشررکالت پرریش رو
ِ
نیازمند تولید دانشی است که با منظومه فکوی جدیدی به این مسائل بنگررود .تولیررد دانررش
مدالت اجتمامی ،باب اصحی صح و پایداری در جهان است دانشی که در بخش آموزش
نشو می یابد و اگو این وظیفه به درستی انجام شود ،منجو به توبیررت شررهووندانی بررا آرمرران
مشتوک جهانی میشود و پایداری ،صح و کرراهش خشررونت را برره ارمغرران مرریآورد زیروا
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امتقاد بو این است که فقو قابحیتی ناشی از فقو شناختی است .بو این اساس نقش پررژوهش
بسیار مهم تحقی میشود .دانایی مهمتوین سالح بوای پیش ود تمدن بشوی و پیشوفت است.
با توجه به گستوش روزافزون موزهای دانایی بوای توانمندسازی هوچه بیشتو انسانها ،نهرراد
آموزش مالی یکی از مهمتوین و شاخصتوین نهادهایی است که تحقق این مهم را بو مهده
دارد .حقیقت ،مفهومی محوری در نقشآفوینی دانشگاه در تووی فوهن صح است و از
دانشگاه و محم تولید شده در این فیا انتظار میرود ،هررم برره ارزشهررا و گفتمرران فوهنگرری
شکل دهد و هم ارزشها و هنجارهای موجود را بو اسرراس بنیررانهررای محمرری در معرروض
داوری قوار دهد و حقیقتمحور بودن و یا ن ودن آنها را مشخص نماید (پارسانیا.)1387 ،
بررهطورکحی ،گرراه تصررور مرریکنیم حقیقررت آشررکار اسررت ،درحالیکرره یررا آن حقررایق
پیشداوریهایی است که آموزش و سنت در نهنها حک کودهاند ر به گفترره الک ،آدمیرران
همواره تسحیم نخستین پیشفوض نهنی خود میشرروند ر و یررا نیووهررایی بروای نررادان نگرراه
داشتن ما و آلوده ساختن نهن ما به اشت اه دسیسرره کودهانررد (پرروپو .)24 ،1396 ،بررو ایررن
محمی تمامی کنشهایی که بشو امووزی بررا آن روبووسررت (نظیررو فقررو و
اساس ،باید ریشه
ِ
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.

نابوابوی) و سؤاالتی نظیو اینکه فقو از کجررا آمررده اسررت؟ نررابوابوی چیسررت و چروا ایجرراد
می شود؟ و غیوه مورد مطالعرره قروار گیررود .در همررین راسررتا ،نهادهررای تولیررد دانررش نظیررو
دانشگاهها و پژوهشگاههای مستقو در آنها باید تقویت شده تا بررو م نررای دانررش اندوختره
ِ
کنونی و دانش جدیدی که بهتدری در خالل مطالعررات تولیررد میشرروند ،راه بوونرفررت از
بحوانهای پیش رو را کشف کنند و طوحی نو از حقیقت ،فواتو از مفهومسازیهای پیشین و
ِ
ً
بعیا بوساختههای نهنی شکل گیود .در اینجاست که میتوان از دانشگاه بهمنرروان نهررادی
فوهنگی و همچنین فوهن دانشگاهی سررخن برره میرران آورد .ایررن فوهنر مجمومررهای از
باورها ،هنجارها ،ارزش ها و فیای نمادین و نظام معنایی است که امکان تولید ،توزی و به
کار بستن دادهها و یافتههای محمی را فواهم میکند (فاضحی و شما.)109 ،1383 ،
همچنین زمانی که از ضوورت تووی فوهن صح سخن میگوییم ،نیاز به چوخش از
آموزش محمی به آموزش مدنی احساس میشود .آموزشی کرره فواتررو از اصررول تهوریررک در
رشته های مختحف ،بتواند رفتار انسانی م تنرری بررو احتروام ،تسرراهل و گفررتوگو را برره افرواد
بیاموزد و نیووی انسانی را به سومایه انسانی در مسیو توسعه و صح ت دیل کند .دانشررگاهها
از این منظو بستو مناس ی بوای آموزش جامعه دانشگاهی و فوادانشررگاهی فرواهم میکننررد.
دستاوردهای دانشگاه در زمینه تولید دانش ،تنها به دانشجویان محرردود نمرریشررود و حررائز
اهمیت است که دیگو افواد جامعه که در کالسهای درس حیور ندارند نیز بتوانند از ایررن
دستاوردها بهوه گیوند .نهاد آموزش مالی میتواند با تولید فکو ،تیمین نیووی انسانی کررافی،
ٔ
سومایه فوهنگرری ،شروایط
جامعهپذیوی شهووندان ،مشارکت سیاسی و اجتمامی ،باالبودن
توسعه و تکامل همهجان ه جامعه را فواهم کنررد (کحرردی و فررالحمررینباشرری.)73 ،1388 ،
بدیهی است صح پایدار و فواگیو مستحزم این است که کنشگوانی نظیو دانشگاه برره پشررتوانه
فعالیتهای محمی ،شکل دهنده و مووج فوهنگی خاص ،م تنی بو بینشی محمی در جامعرره
باشند بینشی که مینیت را مقدم بو نهنیت میداند و به دور از تمایالت شخصی است.
اما فواتو از تیثیو کارکودهای دانشگاه در تووی فوهن صح  ،همکرراری دانشررگاه بررا
سایو نهادها نیز می تواند در توسعه و گستوش صح مؤثو واق شررود .یکرری از مهررمترروین
نهادها در این زمینه نهاد دیپحماسی است .دیپحماسی را می توان ابزاری سیاسی تحقی کررود
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که بازیگوان بینالمحح ی از آن بوای اجوای سیاست خارجی استفاده می کنند تا بتواننررد برره
اهررداج سیاسرری خررود دسررت یابنررد (بیحرریا و اسررمیت .)713-16 ،1383 ،در قالررب

دیپحماسی سنتی 1دولتها به منوان تنها بازیگوان موصه دیپحماسی شناخته میشدند ،امررا

در چارچوب دیپحماسی نرروین ،2بررازیگوان دیگرروی غیررو از دولررتهررا نیررز در دیپحماسرری
نقشآفوین شدهاند که از آن میان میتوان به دانشگاه ها اشاره کود .بو اساس نظویه اکنش

ارت اطی» 3اهابوماس» ،4انسانهررا در سررایه ارت رراط ،گفررتوگو ،درک مشررتوک و تفرراهم
می توانند به وحدت ،یکپارچگی و رهایی دست یابند (گویفیتا .)972-74 ،1388 ،در

این چارچوب فوض بو این است که دیگوان درک میکنند ،می فهمنررد ،و قصررد دارنررد از
طویق گفتوگو و گوش دادن به یکدیگو ،اهدافشان را پیش ب وند .در این شکل از کررنش،
گفتوگو در فیایی بوابو ،باز و بدون تهدید و اج ار و برره دور از روابررط قرردرت صررورت
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محور کنش است (جانستون .)448 ،2003 ،هابوماس
میگیود و مقالنیت و استدالل،
ِ
معتقد است تنها کسانی که دارای توان ارت اطی هستند می توانند کنش ارت اطی بوقوار کنند

(هادیان و سعیدی .) 39 ،1392 ،با توجه به این نظویه ،دانشگاههررا کنشررگوانی فعررال در
حوزه دیپحماسی و بوقواری صح تحقی شوند.
نقش دانشگاه بهمنوان کنشگو دیپحماتیک ،از دو جهت شایان توجه است:
 ) 1تعامل و آمد و رفت دانشگاهیان در قالب دیپحماسی مودم ر مودم که نقش زیررادی در
رف سوءتفاهمها و ارائه تصویوی مث ت دارد.
 )2همکاریهای محمی و پژوهشی میان دانشگاهها .در این چارچوب زبان بیطرروج و
جهانی محم ،بهدور از مالحظات سیاسرری دولررتهررا ،امکرران تعامررل و گفررتوگو را فرواهم
می کند .این شکل از ارت اط در چارچوب دیپحماسی محم و فناوری قابل مطالعه است.

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.
.
.
.

 .3روششناسی پژوهش

پژوهش حاضو در چارچوب روش پژوهش کیفی جای میگیود .بو این اساس در قالب روش
نمونهگیوی هدفمند بررا بیسررت تررن از اسرراتید دانشررگاهی و صرراحبنظروان کرره دارای سررابقه
مطالعاتی و اجوایی در حوزه صح و آموزش بودند ،مصاح ه شد .جدول شماره ( )1به شرروح
اطالمات محمی مصاح هشوندگان مرریپررودازد .مصرراح ههررا و ت ررادل نظوهررا پررا از انجررام،
پیادهسازی و سپا کدگذاری شدند .در طی کدگذاری چندموححهای ،نکات و مقوالتی مورد
اشاره مصاح هشوندگان قوار گوفت که در ادامه و در بورسی نقش و جایگاه دانشگاه در تررووی
فوهن صح  ،به آنها اشاره خواهد شد .این پژوهش را میتوان پژوهشی توسعهای تحقی کود
زیوا سعی بو این است با الهام از م انی نظوی موجود و یافتههای حاصل از مصاح ه ،به مرردل
مطحوب در تشوی چگونگی نقشآفوینی دانشگاه در تووی فوهن صح دست یابیم.
جدول  .1ویژگی افراد شرکتکننده در مصاحبه
رشته

محوم توبیتی و روانشناسی

محوم سیاسی و روابط بینالمحل

مرتبه علمی
دانشیار
دانشیار
دانشیار
دانشیار
استاد
استاد
استادیار
دانشیار
دانشیار
استاد
دانشیار
استادیار
استادیار

شیمی

استاد

فیزیک
انسانشناسی

استاد
دانشیار
استاد
دانشیار

جامعهشناسی
محوم ارت اطات
حقود

نهاد
مؤسسه پژوهش و بونامهریزی آموزش مالی
مؤسسه پژوهش و بونامهریزی آموزش مالی
دانشگاه شهید بهشتی
وزارت محوم ،تحقیقات و فناوری
دانشگاه بوستون ر آمویکا
مؤسسه بینالمححی آموزش بوای صح ر کانادا
دانشگاه سهول ر کوه جنوبی
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه شهید بهشتی
دانشگاه تهوان
دانشگاه آزاد اسالمی ر واحد تهوان موکز
دانشگاه مالمه ط اط ایی
میو هییت محمی دانشگاه آزاد اسالمی شاهوود
دانشگاه توبیت مدرس ،وزیو سابق محوم ،تحقیقات و
فناوری
دبیوکل سابق کمیسیون محی یونسکو در ایوان
دبیو سابق بخش آموزش کمیسیون محی یونسکو در ایوان
دانشگاه مالمه ط اط ایی
پژوهشکده مطالعات فوهنگی و اجتمامی
دانشگاه مالمه ط اط ایی
رئیا موکز تحقیقات و کوسی حقود بشو ،صح و
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دموکواسی یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی

با توجه به ابعاد مختحف صح و نقشآفوینی دانشگاه در تووی فوهن صح  ،سؤاالتی
مشخص طواحی شد که ال ته با توجه به روند مصرراح ه و نظررو کارشناسرران ،گرراه سررؤاالتی
تکمیحی نیز مورد پوسش قوار گوفت .این روند تا جایی ادامه پیدا کود کرره دیگررو یافتررههررای
جدیدی اضافه نشده و بهم ارتی اش اع نظرروی حاصررل گودیررد .پررا از پیررادهسررازی پاسررخ
مصاح هشوندگان ،م ارات کحیدی استخواج و دستهبندی گودید ،م ررارات مشررابه و نزدیررک
به هم در یک دسته جای گوفت و در نهایت مقوله مورد نظو استخواج و از مطالعات نظرروی
نیز در بسط و شوح مقولهها بهوه گوفته شد.
سؤاالتی که به منظور فهم نقش و جایگاه آموزش مالی در تووی فوهن صح مررورد
پوسش قوار گوفت ،به شوح جدول شماره ( )2است.
جدول  .2سؤاالت مصاحبه نیمهساختار یافته
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شما در مورد
ارت اط میان
تالشها و
اقدامات
دانشگاهی و
تووی فوهن
صح  ،چه تحقی
دارید؟

سؤاالت اصلی
 .1آیا بهنظو شما دانشگاه کنشگوی
مؤثو در تووی فوهن صح است؟
اگو خیو ،به چه دلیل؟
 .2دانشگاه با چه مشخصههایی
کنشگوی مؤثو در تووی فوهن
صح شناخته میشود؟
 .3تووی فوهن صح از دریچه
کارکودهای دانشگاهی را چگونه
ارزیابی میکنید؟
 .4تیثیوگذاری نهاد دانشگاه در
تووی فوهن صح از طویق
دستگاه دیپحماسی را چگونه ارزیابی
میکنید؟
 .5بوای ارتقاء کنشگوی دانشگاه در
تووی فوهن صح چه پیشنهاداتی
دارید؟

سؤاالت فرعی
آموزش دانشگاهی چه تیثیوی بو تووی فوهن صح دارد؟
آموزش صح چه ویژگیهایی دارد؟
پژوهش دانشگاهی چه تیثیوی بو تووی فوهن صح دارد؟
پژوهش صح چه ویژگیهایی دارد؟
خدمات اجتمامی دانشگاه چه تیثیوی بو تووی فوهن
صح دارد؟
نقش دیپحماسری محرم و فنراوری در ترووی فوهنر صرح
چیست؟
ت ادالت آ کادمیک چه تیثیوی بو تووی فوهن صح دارد؟
-

 .4یافتههای پژوهش
 .1-4آیا دانشگاه کنشگری فعال در ترویج فرهنگ صلح تلقی میشود؟

تمام مصاح ه شوندگان بو نقش فعال دانشگاه در تووی فوهن صح اشاره کودند و چرره بررا
ً
بیان قطعی (به منوان مثال :بحه قطعا تیثیو دارد ،مگو شک دارید  )...و یا بیرران مشررووط (برره
منوان مثال :دانشگاه میتواند در توو ی فوهن صررح تیثیوگررذار باشررد ،درصررورتیکه )...
گفتههای خود را تییید نمودند.
 .2-4دانشگاه با چه مشخصههایی کنشگری مؤثر در ترویج فرهنگ صلح شناخته میشود؟

آنچه از نظو مصاح هشوندگان مورد تیکید قوار گوفت این بررود کرره هررو مؤسسررهای کرره نررام
دانشگاه بو آن اطالد میشود را نمیتوان نهادی تیثیوگذار در تووی فوهن صح و کاهش
خشونت دانست .در مورد ویژگیهای دانشگاه در مسیو تووی فوهن صح  ،مقولههایی از
سوی مصاح ه شوندگان به شوح شکل شماره ( )1مورد اشاره قوار گوفت.
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دانشگاه به منوان
کنشگو فعال
صح

نهاد
فوهن ساز

نهاد مستقل
نهاد
شکلدهنده به
هویت

شکل  .1مقولههای مرتبط با دانشگاه بهعنوان کنشگر فعال در ترویج فرهنگ صلح
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 )1دانشگاه به عنوان نهاد جامعهپذیری

جامعهپذیوی فوآیند یررادگیوی اسررت کرره برره واسررطه آن افرواد دانررش و مهررارت ،ارزشهررا،

فکوی اجتمامی که به آن متعحقاند را کسب میکنند (گاردنو،1
نگوشها ،مادات و شیوههای
ِ

 .) 726 ،2007دانشگاه زمانی کنشگوی پویا در مسیو تووی فوهن صح تحقی میشررود
که بتواند ارزشهای مث ت نظیو دوستی ،همکاری و مسررهولیتپررذیوی ،احتروام برره تنرروع و
تس اهل را در وجود افواد (امم از دانشجویان و سایو افواد جامعه) نهادینه کند بهگونهایکرره
محمی اجتمامی و جهانی جامعهپذیو گودند .در اینجا فوهن
این افواد نس ت به هنجارهای
ِ

صح بهمنوان بخشی از جامعهپذیوی مطوح مرریشررود و دانشررگاههررا نیررز مرریتواننررد طرری
اقدامات مؤثو و هدفمند ،زمینه را بوای جامعهپذیوی افواد فواهم نمایند.

 )2دانشگاه به عنوان نهاد تولید فرهنگ

دانشگاه فعال در تووی فوهن صح  ،نهادی فوهن ساز است .فوهن دانشگاهی ،بهمثابه
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یکی از خودهفوهن های جامعه ،یکی از زیوساختهای توسعه محمی و دانشآفوینی در هو
جامعهای است و تحقق جامعه دانشمحور نیز مستحزم دانشآفوینی مسررتمو اسررت .از نظررو

ایاسپوز» ،2فوهنگی که از دانشگاه نشرهت میگیررود ،بیررنش محمرری پیرردا میکنررد و شررکل
رشتهای محمیرپژوهشی را بهخود میگیود .بو اسرراس ایررن شررکل از فوهنر محمرری ،فررود
میتواند مینیت را جانشین نهنیررت سررازد و مقایررد و نظروات شخصرری ،تمررایالت نهنرری،
اغواض و تعصر ات خررود را کنررار بگررذارد و نگرروش محمرری را برره جررای نگرروش شخصرری
بهرسمیت شناسد (یاسپوس .)82 ،1394 ،در اینجاست که میترروان از تغییررو در بیررنش و
مادات افواد و در نهایت تغییو فوهن یا شکلگیوی فوهنگی نوین سخن به میان آورد.
 )3دانشگاه بهعنوان نهاد کشف حقیقت

دانشگاه مؤثو در مسیو صح است.
کشف و انتقال حقیقت از جمحه مهمتوین مشخصههای
ِ

از جمحه حقایق دنیای معاصو ،نیاز به صح و آرامش است اینکه صح چیست ،وجررود آن

چه ضوورتی داشته ،فقدان آن چه ت عاتی بهدن ال دارد و چگونه میتوان صررح را در روابررط
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.
.

انسانی حاکم ساخت ،باید در دانشگاهها مورد پژوهش قوار گوفته و آموختهها و دانش م تنی
بو محم بیطوج به افواد منتقل شود و بهمنوان حقیقتی بدیهی توسررط همگرران برره رسررمیت
شناخته شود .ط یعی است پژوهشهای مغایو با این اصررل ،بررا ط یعرری دانسررتن نررابوابوی و
بیمدالتی و همچنین بیتفاوتی نس ت به تنوع ،توسعه فوهن خشونت را بهدن ررال خواهنررد
داشت .این نکته در االگوی هوم ولتی »1آموزش مالی نیز مورد تیکید قوار گوفته اسررت .در

این مدل ،ضمن تیکید بو وحدت تدریا و تحقیق ،دانشگاه بررهمنرروان مکرران تولیررد دانررش
ِ
حقیقتمحور و انتقال آن تحقی میشود( 2فیوور و همکاران.)8 ،2005 ،3
 )4دانشگاه بهعنوان نهادی در خدمت تحقق توسعه مبتنی بر پایداری

دانشگاه به منوان کانون پایداری و نهادی که در راستای اهداج توسعه پایرردار حوکررت مرریکنررد،
میتواند بهمنوان کنشگو صح شناخته شود .همانطورکه پیشتو گفته شد ،توسعه پایدار و صررح
الزم و محزوم یکدیگوند و همچنین توسعه فواتو از بعد اقتصادی ،سایو ابعاد اجتمامی ،سیاسرری و
فوهنگی را نیز در بو میگیود .بو این اساس دانشگاه متعهد به اهداج توسعه پایرردار ،بررا مفهرروم و
هدج صح بیگانه نیست و خود را متعهد به توبیت انسانهایی با بینش صح محور میداند.
 )5دانشگاه بهعنوان نهاد شکلدهنده به هویت صلحمحور

دانشگاه در صورتی کنشگو صح تحقی میشود که بتواند شکلدهنده به هویت صح محور
باشد .فعالیتهای دانشگاهی باید بهصورتی باشد که به پوورش هویت صح محور در فود،
و در سط وسی تو جامعه منجو شود .بهگونهای که پای ندی به اصول و ارزشهای موت ط با
صح  ،جزئی از وجود افواد شده و فود بقاء خود را در نفرری دیگرروی ن ینررد .بررهویژه هویررت
اجتمامی بسیار مهم تحقی میشود .از نظو اجنکینز »4هویررت اجتمررامی م ررارت اسررت از
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .2گفتنی است به لحا تاریخی ریشه آموزش مالی در چهار الگوی ناپحهونی ،آ کس وی  ،هوم ولتی و فونیکا قابل بورسی
است .در الگوی ناپحهونی کارویژه آموزش مالی در توبیت نیووی انسانی متخصص خالصه میشد و اصل بو این بود که دانشگاه
باید پاسخگوی نیازهای صنعت و جامعه باشد .در الگوی آ کس وی بو مسهولیت اجتمامی دانشگاهها تیکید شده و امتقاد بو این
است دانشگاه باید به به نیازهای اجتمامی رسیدگی کند .در الگوی هوم ولتی دانش و توسعه دانایی در قالب تحقیق و پژوهش و
ً
انتشار آن در خالل تدریا و آموزش ،مهمتوین سازوکار آگاهسازی افواد نس ت به مسهولیتهای انسانیشان است .نهایتا در
الگوی فونیکا دانشگاه در راستای نیازهای صنعت حوکت میکند.
.
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اشرریوههایی کرره برره واسررطه آن افرواد و جمامتهررا در روابررط اجتمررامی خررود ،از افرواد و
جمامتهای دیگو متمایز میشوند» (جنکینررز .)7 ،1381 ،آنچرره کرره صررح و امنیررت در
جهان اجتمامی را محقق یا مختل میکند ،تعویف کنشگوان از هویت خود و دیگوی و نوع
تعامل انسانها با یکدیگو است .هویتهای تکبعدی بقاء خود را در نفی هویررت دیگرروی
تعویف میکنند که این نگاه به خشونت میانجامد .بنابواین ،دانشررگاه مرریتوانررد بررهمنرروان
مححی بوای گفتوگو پیوامون مفاهیم خود و دیگروان ،منفعررت فررودی و جمعرری و اهمیررت
همکاری در دنیای بههموابسته کنونی ،زمینه را بوای شکلدهی به هویت جمعی فواهم کند.
 )6دانشگاه به عنوان نهاد آگاهیبخش

دانشگاهی در تووی فوهن صح و پایررداری مررؤثو اسررت کرره در ارتقرراء آگرراهی فررودی و
جمعی درباره صح و مصادیق آن ،نتای بوقواری صح و پیامدها و ت عررات خشررونتورزی
تالش کند .آنچه مهم است اینکه ،این نظام آگاهی باید بیطوج و برره دور از نگرراه ابرزاری
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باشد .اگو در دنیای امووزی خشونت به چشم میخورد و بسیاری از افرواد و محررل حترری از
حقود اولیه خود محووم اند ،ریشه این موضوع به فقدان آگاهی و به م ارتی سحب دانایی از
افواد بومیگودد .بنابواین آگاهسازی افواد از مهمتوین مشخصههای دانشگاه بهمنوان کنشگو
فعال در تووی فوهن صح شناخته میشود.
 )7دانشگاه بهعنوان نهاد رهاییبخش

تنها دانشگاه بهمنوان نهادی رهاییبخش میتواند در بوقواری صح مورد تیکید قروار گیررود.
ُ
اشو» 1و افویوه» 2در کتاب پداگمژی برای رهای  :گفتوگمهای بارای دگرگاامن شماام
معتقدند آموزش رهاییبخش ،آموزشی خالقانه و در پی بازکشف خویشتن است آموزشی
که در آن معحم از دانشآموز و دانشآموز از معحررم میآمرروزد ،آموزشرری کرره م تنرری بررو نقررد
ساختارهای اجتمامی و نظام حاکم است ،آموزشی که م تنی بو گفتوگو و م احثه بوده و بو
صوج حفظ کودن تیکید دارد .آموزش دانشگاهی نیز باید م تنی بو این اصول و
فهم به جای ِ
رویه ها باشد تا بتواند دانشجویانی خالد ،نقاد و متسرراهل را پرروورش دهررد (شررو و فویرروه،
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

 .) 58-57 ،1394محم تولید شده در دانشگاه نیز باید ساختارشکن باشد ،دانش کنررونی را
به چالش بکشد تا رهایی بشو و مقالنیت او را موجب شود.
 )8دانشگاه بهعنوان نهادی مستقل

دانشگاهی در تووی فوهن صح مؤثو است که بهمنوان نهادی مستقل بهرسمیت شناخته
شود .این دانشگاه بهدور از سیاستهای دولت فعالیت کوده و جویانات سیاسی – اقتصادی
و تغییو مدیوان آن را با چالش مواجه نمیسازد.
 .3-4کارکردهای دانشگاهی چه تأثیری بر ترویج فرهنگ صلح دارد؟

در مورد کارکودهای دانشگاه در تووی فوهن صح  ،مقولههایی به شوح جدول شماره ()3
استخواج گودید.
جدول  .3مقولههای مؤثر در ارز یابی کارکرد دانشگاه بهعنوان کنشگر فعال در ترویج فرهنگ صلح
آموزش صلح

پژوهش صلح

 .1آموزش مهارت تفکو انتقادی
 .2آموزش گفتوگو
 .3روشهای مؤثو تدریا و افقی
 .4تدوین بونامه درسی رسمی صح در
قالب دروس ممومی و تخصصی
 .5طواحی و اجوای بونامههای فوهنگی
 .6آموزش اساتید و کارکنان
 .7استفاده از فناوریهای آموزشی
 .8تیسیا رشته مطالعات صح
 .9اولویررت بخشرری برره بونامرره درسرری
پنهان
 .10فواهم کودن زمینه بحث و گفتوگو
میان دانشجویان رشتهها و دانشگاههرای
مختحف
 .11هرررماندیشررری اسررراتید در مرررورد
کررالسهررا ،دانشررجویان و رونرردهای
دانشگاهی

 .1تحقی دانشگاه به منوان نهراد شرکلدهنرده
دانش صح
 .2تیسیا پژوهشکده مطالعات صح
 .3راهاندازی مجالت در حوزه صح
 .4تخصیص بودجه بوای تحقیقات صح
 .5شرکلدهرری بره گفتمررانی برا دال موکررزی
صح
 .6محوریت اصل آزادی محمی
 .7انجام پژوهشهای میانرشتهای
 .8بوگزاری همایشها و نشستهای محری و
بینالمححی بهمنظور ت دیل موضوع صرح بره
دغدغه
 .9همکررراریهرررای پژوهشررری و انجرررام
تحقیقات مشتوک
 .10تحقیق در مورد مسائل روز جهانی
 .11پرژوهش انتقررادی و بره چررالش کشرریدن
بدیهیات
 .12سیاستگذاری توسط سرایو سرازمانها
م نی بو پژوهشهای دانشگاهی

خدمات اجتماعی دانشگاه و
صلح
 .1تردوین بونامرره مشررخص بروای
آموزش افواد جامعه
 .2چاپ تحقیقات صح به زبران
مامهپسند
 .3بوگرزاری سررمینارها ،کارگرراههررا و
سخنوانیهای ممومی پیوامون صح
 .4در نظرررو گررروفتن دورههرررای
کرررارورزی بررروای دانشرررجویان
بهمنظور انتقال آموزههای صح در
جامعه
 .5آموزش کارکنان و مدیوان سایو
سازمانها
 .6ایفای نقش به منوان اتاد فکرو
در کنار سایو سازمانها
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آنچه در بخش کارکودهای دانشگاه مورد تیکید قوار گوفت ،اولویتبخشی به پژوهش و
تولید دانش حقیقتمحور و صح محور بهمنوان کارویژه اصحی دانشگاه در تووی فوهنر
صح بود .از اینرو بوخی از مصاح هشوندگان ،توسعه دانشگاههای پژوهشمحور را گررامی
مؤثو در پوداختن به مسائل و نیازهای اجتمامی از جمحه صح دانستند.
 . 4-4دانشگاه چه تأثیری در ترویج فرهنگ صلح از طریق دستگاه دیپلماسی دارد؟

در مورد نقشآفوینی دانشگاه در تووی صح از طویق نهاد دیپحماسی ،نکاتی به شوح زیررو
استخواج گودید:
 ) 1ارت اط مؤثو دانشگاه و نهاد دیپحماسی :نهاد دیپحماسی باید از دانشگاه بهمنرروان اترراد
فکو استفاده کوده و در مین حال به ظوفیت دانشگاه در پیش ود اهداج دیپحماسی و سیاست
خارجی واقف باشد.
 )2دانشگاه برره منرروان نهرراد مررؤثو دیپحماتیررک تحقرری شررده و ایررن تفکررو ،در اهررداج و
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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بونامههای دانشگاه نمود داشته باشد.
 )3بینالمححیشدن در راستای ارتقاء ظوفیت دانشگاهها در پیش ود اهداج دیپحماسرری و
صح پیگیوی شود .در این راستا الزم است ساختار ،اهداج ،مدیویت و آموزش و پررژوهش
دانشگاهی با توجه به استانداردهای بینالمححی بازسازی شوند.
 ) 4امکانات و شوایط مورد نیاز بروای پررذیوش دانشررجویان و اسرراتید از دیگررو کشررورها
فواهم گودد.
 ) 5محمی قابل رقابت با محم روز دنیا در راسررتای بستوسررازی همکرراریهررای محمرری و
تحقیقاتی و ارتقاء توان چانهزنی ،تولید گودد.
 )6ارت اط گفتوگو محور ،در راستای استفاده از ظوفیت جامعه دانشررگاهی در پیشر ود
اهداج دیپحماسی مورد توجه قوار گیود.
 )7دیپحماتها به طور مستمو آموزش بینند.
 ) 8از ظوفیت دانشجویان مشغول به تحصیل در خارج از کشور استفاده شود.
 )9زمینه تعامل اساتید و دانشررجویان بررا جامعرره آ کادمیررک غیوایوانرری برره منظررور رفر
سوءتفاهمها و ارائه تصویوی مث ت فواهم شود.

 )10با دانشگاه های سایو کشورها به منظور یادگیوی از تجارب دیگوان و ارزیابی نقرراط
قوت و ضعف خود ،ارت اط مؤثو وجود داشته باشد.
 . 5-4پیشنهاداتی در راستای ارتقاء کنشگری دانشگاه در ترویج فرهنگ صلح

ت دیل صح به دغدغه و مسهحه از طویق پژوهش و همایشهای دانشگاهی ،بازبینی در اهداج
و میموریت دانشگاهها و بازتاب هدج صح در بیانیه میموریت ،اولویتبخشی به پررژوهش و
تحقی دانشگاه به منوان نهرراد تولیررد دانررش ،سرراختاربندی مجرردد کارکودهررای دانشررگاهی در
راستای توسعه ارزشهای انسانی ،بهوهگیوی از روشهای نوین تدریا ،ارت اط قوی با جامعه
و محصور نشدن محم در حصارهای دانشگاهی و تالش بوای استقالل دانشگاههررا از دولررت و
سیاستهای دولتی ،از جمحه سازوکارهایی بود که توسط مصاح هشوندگان مورد تیکیررد قروار
ً
گوفت .از نظو بوخی مصاح هشوندگان هوچند دانشگاه کنونی را نمرریترروان کنشررگوی کررامال
موفق در تووی فوهن صح دانست ،ولی چهبسا در غیاب تررالشهررای آموزشرری و آگرراهی
بخش دانشگاهی ،شاهد آمار باالتوی از وقوع خشررونت در روابررط انسررانی بررودیم .همچنررین
ً
دانشگاه صوفا یک نهاد در میان سررایو نهادهررای اجتمرامی اسررت و صررح برره منرروان هرردفی
اجتمامی ،تالش جمعی همه کنشگوان را میطح د .بنابواین نمرریترروان اثوبخشرری دانشررگاه را
جدا از مجمومه اجتماع در نظو گوفت هوچند نهادهای آگاهیبخش همچون دانشگاه نقش
اصحی را در تووی ارزشهای مث تی نظیو صح  ،ایفا میکنند.
 .5الگوی مطلوب دانشگاه در مسیر صلح

با توجه به یافته های حاصل از مصاح ه و مطالعات نظوی و همچنررین بررا منایررت برره رابطرره
متقابل توسعه پایدار و صح  ،بهنظو میرسد الگوی ادانشگاه پایدار» 1میتواند برره بهترروین
شکل ت یینکننده نقش دانشگاه در تووی فوهن صح باشد.
 .1-5الگوی دانشگاه پایدار

به مقیده اکالدر و اسمیت» 2در دانشگاه پایدار ،در بخش آموزش ،بونامهریزی دقیقی بوای
آموزش دانشجویان و اساتید وجررود دارد و بررهلحا پژوهشرری نیررز از تحقیقررات و بررهویررژه
ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

.
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پژوهشهای میانرشتهای حمایت به ممل میآید .همچنین پایداری در خدمات اجتمررامی
دانشگاه ،زندگی دانشررجویان و سیاسررتگذاری آن نمررود دارد (کالرردر و اسررمیت،2009 ،
 .)94دانشگاه پایدار آیندهنگو است ،به دغدغههای جهررانی برریتوجرره نیسررت ،هدفمنررد و
درمینحال دارای بونامهریزی منسجم در پیگیوی اهداج پایررداری اسررت .بررو ایررن اسرراس،
ضمن تغییوات ساختاری ،مدیویتی ،آموزشی و پژوهشی میتواند به کنشگوی فعررال و پویررا
در پیگیوی اهداج موت ط با پایداری ت دیل شود .بو اسرراس تحقیررق محکررینیررا و همکرراران،
دانشگاه پایدار بو مؤلفههای زیو متموکز است:

 )1تیکیررد و تموکررز بررو اآمرروزش تحررولی» 1بررهجای اآمرروزش انتقررالی»ِ 2صرروج،

بهمنظورآمادهسازی دانشجویان بوای شناسایی چالشهای توسعه پایرردار بررهجای یکطوفرره
بودن فوآیند یادگیوی این آموزش تحولی باید تعررامحیتو و یادگیونرردهمحررور باشررد و تفکررو
انتقادی را تقویت کند
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 )2تیکید بو انجام دادن تحقیقات محمی میانرشتهای و فوارشتهای
 )3جهررتگیوی آمرروزش و پررژوهش برره سررمت حررل مسررائل اجتمررامی و بنررابواین،
توانمندسازی دانشجویان بوای ایجاد تعامل با پیچیرردگیهای مسررائل واقعرری و تودیرردهای
موت ط با آینده
 )4ایجاد و استقوار ش کهای از تخصصهای متنوع در سط دانشگاه ،بهمنظور تسررهیم
کارآمد و معنادار مناب مدیویت و چشماندازی که تغییو مورد نیاز را از طویق تعیین مناسب
مسهولیتها و پاداشها ِاممررال کنررد ،مرردیویت و چشررماندازی کرره برره تحررول دانشررگاه در
بحندمدت متعهد بوده و به واکنش مناسب به نیازهای در حال تغییررو جامعرره مشررتاد باشررد

(محکینیا و همکاران.)9 ،1393 ،
با توجه به آنچه گفته شد ،دانشگاه در چررارچوب الگرروی پایررداری ،نهررادی مررؤثو در
پایدار متعهد برره
تووی فوهن صح شناخته میشود .بو اساس یافتههای تحقیق ،دانشگاه
ِ

پیگیوی هدج صح را میتوان واجد مشخصههای زیو دانست:

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

ً
 )1مشخصا در اساسنامه و سند چشمانداز دانشگاه ،موضوع تولید و انتقال دانش صح
بهمنوان میموریت دانشگاه معوفی شده است.
 )2بهمنظور بهوهگیوی از دیدگاههای مختحف و اتکا به خود جمعی ،نظام تصمیمگیوی و
مدیویت به شکل مشارکتی طواحی شده است.
 )3واحدی به منظور پیگیوی و ارزیابی هدج صح و توسعه پایدار راهاندازی شده است.
 )4همکاری با دیگو دانشگاهها در داخل و خارج بهمنوان یک اصل پذیوفته شده است.
زیوا مدیوان به این باور رسیدهاند که صح بهمنوان موضومی میانرشتهای ،در پوتو فعالیت و
همفکوی جمعی حاصل میشود.
 )5چنین دانشگاهی نقش مشورتی خود را بوای سایو دستگاهها و نهادها مشخص کوده
است و دیگوان را تشررویق برره کسررب مشررورتهررای محمرری و تخصصرری از دانشررگاههررا و
متخصصان میکند .در واق بهمنوان اتاد فکو در کنار سایو نهادها فعالیت مینماید.
 ) 6نظام ارزشیابی منظم و انتقادی در این دانشگاه پیشبینی شده است تا برره کمررک آن
اهداج ،اقدامات و تالشهای دانشگاهی در مسیو صح و پایداری ،به طور مستمو بازبینی
و اصالح شود.
 ) 7این دانشگاه ،دانشگاهی مستقل و به دور از سیاستهای دولتی است و اگو از طوج
دولت هم تیمین بودجه میشود سعی دارد استقالل خود را بهصورت حداکثوی حفظ نماید.
 ) 8چنین دانشگاهی مناب مالی متنومی را بوای خود در نظو میگیود.
 )9بین المححی شدن (هم در معنای لحا کودن استانداردهای محمی در بونامه درسی و
هم تعامل با دیگو دانشگاهها) از اولویتهای چنین دانشگاهی است.
 ) 10در این دانشگاه مواد درسی مشخصی بوای آموزش صح و پایداری به دانشجویان
در قالب دروس ممومی و تخصصی ارائه میشود.
 )11بو آموزش میانرشتهای و فوارشتهای تیکید میشود.
 )12آموزش گفتوگو و مهارت تفکو انتقادی در رأس اولویتهای آموزشی قوار دارد.
 )13زمینه بوای گفتوگو و م احثه بین دانشجویان سایو رشتهها و همچنین دانشگاههای
مختحف فواهم میشود.
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 )14کالسها به شکل مشارکتی بوگزار میشود و اساتید و دانشجویان ضمن گفررتوگو،
در فوآیند یاددهی ر یادگیوی متقابل قوار میگیوند.
 )15روشهای تدریا نوین و مشارکتی مورد توجه قوار میگیود.
 )16به مؤلفههای بونامه درسی پنهان در آموزش صح و پایداری توجه میشود .بهمنوان
مثال ساختمان دانشکدهها ،خوابگاهها و محوطه دانشگاه م تنرری بررو اصررول مشخصرری کرره
متیمن دستیابی به اهداج مذکور است ،طواحی میگودد.
 )17بونامههای فوهنگی در راستای اهداج مذکور طواحی میشود.
 ) 18مالوه بو آموزش صح و پایداری به دانشجویان ،آموزش به اساتید و کارکنرران نیررز
مورد توجه قوار میگیود.
 )19به منظور تموین آموزهها ،دورههای کارورزی بوای دانشجویان پیشبینی میشود.
 )20در بخش تحصیالت تکمیحرری ،دانشررجویانی در رشررته مطالعررات صررح پررذیوش
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میشوند.
 )21تولید دانش صح و پایداری و شکل دهی به گفتمانی با دال موکزی صح  ،در رأس
اولویتهای دانشگاهی قوار دارد.
 )22پژوهشکده مشخصی به منظور تحقیق و پژوهش صح و پایداری در این دانشررگاه
در نظو گوفته شده است.
 ) 23بودجه تحقیقاتی کافی بوای پژوهش صح اختصرراص داده شررده اسررت و از نگرراه
تجاری به پژوهش اجتناب میشود.
 )24پژوهش بهصورت میانرشتهای و فوارشتهای انجام میشود و حمایت کافی از ایررن
پژوهشها صورت میگیود.
 )25موضومات جدید ،بحوانهای پیش روی جهانی و نحوه مدیویت و مواجه با آنها،
ِ
هدج تحقیق و پژوهش قوار میگیود.
 )26با دیگو دانشگاهها و مواکز تحقیقاتی ،پووژههای مشتوک پژوهشی تعویف میگودد
تا از رهگذر خود جمعی ،یافتههای نوینی بهدست آید.
 )27جهتگیوی این پژوهشها بهگونهای است که ابعاد مختحررف پایررداری و صررح را

مشخص کوده و آنها را ت دیل به مسهحه و دغدغه میکند ،مسهحهای که هیچگاه حل نشده و
نیازمند پژوهش دائمی است.
 )28به اصل آزادی محمی احتوام گذاشته مرریشررود ،بررهگونررهای کرره محققرران آزادانرره و
بیواهمه میتوانند نظوات و نتای پژوهشهای خود را بیان کنند.
 )29در چنین دانشگاهی نظام ارزشگذاری مقاالت بررهگونررهای تعویررف مرریشررود کرره
محققان انگیزه پیدا میکنند که نتای تحقیقات خررود را در فیرراهای غیوتخصصرری (نظیررو
روزنامهها) ،منتشو نمایند تا به زبانی ساده در اختیار همگان قوار گیود.
 )30همایشها و کنفواناهای ساالنه به منظور گفتوگوی محققان پیوامون تحقیقررات
و پژوهشهای صح و پایداری ،بوگزار میشود و همچنین در خالل این بونامررههررا بررهطررور
متناوب اهمیت موضوع صح گوشزد شده و آن را به دغدغهای ت دیل میکند کرره نهادهررای
ً
سیاستگذار دائما باید به آن بپودازند.
 ) 31چنین دانشگاهی آموزش سایو افواد جامعرره را مررورد توجرره قروار داده و برره منظررور
آگاهسازی افواد ،بونامههای آموزشی ،سخنوانی ،سمینار و سایو بونامههای مشررابه را ترردارک
میبیند.
 )32چنین دانشگاهی خود را محزم به شررکلدهرری و تررووی فوهنر صررح و آمرروزش
مفاهیمی چون همکاری ،مسهولیتپذیوی ،تساهل و مدارا و احتوام به تفاوتهررا در سررط
اجتمامی میکند و بنابواین نهادی فوهن ساز است.
به طور کحی دانشگاه پایدار و فعال در تووی فوهن صح  ،دانشگاهی مطحوب به لحا
استانداردهای محمی ،آموزشی ،پژوهشی ،مدیویتی و ساختاری است .نمودار شماره ( )2به
ساختار دانشگاه پایدار بهمنوان کنشگو فعال در حوزه صح اشاره دارد.
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دانشگاه بهمنوان کنشگو فعال در تووی
صح و پایداری
اقدامات بوون
دانشگاهی
دانشگاه بهمنوان نهاد
امتمادساز
تعامل دانشگاهیان و
دیپحماسی محم و
فناوری

نقش مشورتی
دانشگاه
اتاد فکو در کنار
نهادهای سیاستگذار
و تصمیمگیو

اقدامات درون
دانشگاهی
مسهولیت اجتمامی
دانشگاه
تووی فوهن صح در
خالل آگاهیبخشی به
جامعه

پژوهش پایدار صح

تولید دانش صح ،
گفتمانسازی

آموزش پایدار صح
انتقال دانش صح ،
آموزش گفتوگو و
مهارت تفکو انتقادی

نمودار  .2نقشآفرینی دانشگاه در ترویج فرهنگ صلح

 .6جمعبندی و نتیجهگیری
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صح زمانی بهدست میآید که فواتو از امن» ،بتوان به تعویفرری مشررتوک از امررا» در قالررب
هویتی جمعی دست یافت .در این صورت است که مفاهیمی چون منفعت جمعی ،احتوام
به تفاوتها و تساهل ،وحدت در مین کثوت و مسهولیت فودی و جمعی معنا مییابد .ایررن
تفکو جز با تغییوات بینشی و نگوشی حاصل نمیشود .ریشه جن در نهررن بشررو اسررت و
صح نیز بوساخته نهن و تفکو انسانی است .با نظررو برره اهمیررت تغییروات بنیررادین نهنرری
به سوی صح  ،در این مقاله نقش دانشگاه در تووی صح  ،مورد بورسی قوار گوفت .امووزه
با توجه به بحوانهای پیچیده و ضوورت همکاری همه محتها و دولررتهررا ،برریش از پرریش
ضوورت بوقواری صح پایدار و گفتوگو و تعامل بین افواد احساس مرریشررود .از اینرروو در
دهههای اخیو و به ویژه از جن جهانی دوم به این سو ،نهادهای آموزشی موضوع صررح را
بهمنوان یک مسهحه مورد توجه قوار داده و از اینرروو بازاندیشرری در سرراختارها و بونامررههررای
نهادهررای مزبررور و از جمحرره دانشررگاههررا ،بررهمنرروان ضرروورتی اجتنررابناپررذیو پرریش روی
ِ
سیاستگذاران ،بونامهریزان آموزشی و سایو صاحبنظوان و پژوهشگوان قوار گوفته اسررت.
زیوا همانطور که پیشتو اشاره شد ،صح موضومی میانرشتهای است و تالش اندیشررمندان
از سایو رشتهها را میطح د .بنابواین بایسته است تووی و توسررعه صررح بررهمنرروان یکرری از

مهمتوین بونامهها و رسالتهای دانشگاهها در نظو گوفته شده و سهم هویک از حرروزههررای
مطالعاتی در این میان مشخص گودد .این در حالی است که دانشگاهها در صورتی کنشررگو
فعال در تووی فوهن صح تحقی میشوند که رهاییبخش باشند .به این معنا که آموزش،
پژوهش و سایو کارویژههای دانشگاهی بتوانند با ساختارشررکنی برردیهیات و دانررش فعحرری،
رهایی بشو در سایه کشف حقایق ،کشف الیههررای درون خررود و بازاندیشرری در رسررالت و
وظایف خود در این کوه خاکی را به ارمغان آورند .با توجه به آنچه گفته شد ،الگوی دانشگاه
پایدار به منوان الگوی مطحوب سازماندهی دانشررگاههررا در تررووی فوهنر صررح  ،تحقرری
میشود .زیوا امتقاد بو این است که پایداری و صح جداییناپذیونررد و تحقررق یکرری برردون
دیگوی امکانپذیو نیست .بنابواین در چارچوب الگوی دانشررگاه پایرردار ،مرریتروان انتظررار
بوقواری و تووی صح در خالل تولید دانش صح و پایداری و انتقال آن برره دیگررو افرواد را
داشت.
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( .)1390شمم عال و تمسع مل  :دانشگاهها و جمامع در حال گذار (مترروجم :رضررا سرریم و) .تهروان:
پژوهشکده مطالعات فوهنگی و اجتمامی( .تاریخ اصل اثو )2012
بیحیا ،جان و اسمیت ،اسررتیو ( .)1383جهااان شاادن سیاساات :روابا بینالملااد در ع اار ناامین مینا
تاریخ نظری ها ساخهارها و فرشیندها) (متوجم :ابوالقاسم راهچمنرری و دیگروان) .تهروان :مؤسسرره ابروار
معاصو( .تاریخ اصل اثو )1989
پارسانیا ،حمیدرضا ( .)1387نس ت محم و فوهن  .راهبرد فرهنگ.64-51 ،)1(2 .
پوپو ،کارل ( .)1379سرچشم های دانای و نادان (متوجم :م اس باقوی) ،تهوان :نشو نی( .تاریخ اصررل اثررو
)1960
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جاودانی ،حمید و میحیمنفود ،جعفو ( .)1392دانشگاه پایدار؛ گذرگاه برای بر یسااه بااا کیفیاات .تهروان:
مؤسسه پژوهش و بونامهریزی آموزش مالی ،مجمومه مقاالت دومین همایش آموزش مالی و توسعه پایدار
( 7اسفند )1392
جنکینز ،ریچارد ( .)1381همیت اجهماع (متوجم :تورج یاراحمدی) .تهوان :نشو شیوازه( .ترراریخ اصررل اثررو
)1996
دالنتی ،جوارد ( .)1386دانش در چالش :دانشگاه در جامعا دانااای ( .مترروجم :محرری بختیرراریزاده) .تهروان:
پژوهشکده مطالعات فوهنگی و اجتمامی( .تاریخ اصل اثو )2001
ُ
شو ایوا ،فویوه ،پائولو ( .)1394پداگمژی برای رهای  :گفتوگمهای برای دگرگمن شماام
اینتونتی رهایی( .تاریخ اصل اثو )1987

 .تهروان :انتشررارات

فاضحی ،نعمتالحه و شما ،ناصو ( .)1383بورسی نظام مدیویت ارت اطات و م ادالت بینالمححرری محمرری و
دانشگاهی ایوان و غوب .ف لنام پژوهش و برنام ریزی شمم عال (.121-162 ،10)3
فتحیواجارگاه ،کورش ،و واحدهچوکده ،سکینه ( .)1385شناسررایی آسرریبهای توبیررت شررهووندی در بونامرره
درسی پنهان .ف لنام نمشوریهای شمم ش ویژهنام نمشوری در تربیت شهروندی.132-93 ،)17(5 .
فتحیواجارگاه ،کورش و اسالمی ،معصومهالسادات ( .)1387بورسی میزان توجه به آموزش صح در بونامرره
درسی دوره ابتدایی از دیدگاه متخصصین تعحیم و توبیت ،کارشناسان بونامه درسی و معحمان دوره ابترردایی
شهو تهوان .نمشوریهای شمم ش .76-49 ،)25(7 .

کحدی ،محیوضا و فالحمینباشی ،فاطمه ( .)1388بورسی کارکودهای اجتمامی و فوهنگی دانشگاهها از نظررو
دانشجویان ،مطالعه موردی :دانشجویان دانشگاه آزاد اسالمی واحد محوم و تحقیقات .پژوهشناما علاام
اجهماع .88-71 ،)1(3 .
گویفیتا ،مارتین ( .)1388دانشنام رواب بینالملد و سیاست جهان (متوجم :محیوضا طیررب) تهروان :نشررو
نی( .تاریخ اصل اثو )2006
محکینیا ،مماد بازرگان ،م اس وامظی ،مظفوالدین و احمدیان ،مجید ( .)1393شناسررایی و اولویتبنرردی
مؤلفههای دانشگاه پایدار .ف لنام پژوهش و برنام ریزی در شمم عال .1-26 ،)3(20
هادیان ،ناصو و سعیدی ،روحاالمررین ( .)1392از دیپحماسرری ممررومی سررنتی تررا دیپحماسرری ممررومی نرروین:
رویکودی هابوماسی .راهبرد.61-33،)68(22 ،
یاسپوس ،کارل ( .)1394ایده دانشگاه (متوجمان :مهدی پارسا ،مهوداد پارسا) .تهوان :نشررو ققنرروس( .ترراریخ
اصل اثو )1960
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فصلنامه مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی ،101-129 ،)3(13 ،پیاپی  ،51تابستان 1400
رحمانی ،هیوا؛ پورزرگر ،محمدرضاا؛ و منصاور ،،بهروز ( .)1400خوانش آموزهها ،اندیشا سااز و تجرب ها ،زیسا شاده حافظ در راه
خودیافتگی انسان معمار .مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی.101-129 ،)3(13 ،
شاپا2008-4641 :

© نویسندگان  /دسترسی ب متن کامل مقال براساس قوانین کریتیو کامانز

آزاد اس .

)

خوانش آموزههای اندیشهساز و تجربههای زیستشده حافظ
انسان معمار
در راه خودیافتگی
ِ
هیوا رحمانی ،1محمدرضا پورزرگر ،*2بهروز منصوری

3

دریافت1399/09/17 :؛ پذیرش1400/02/01 :

چکیده

آموختا هاا ،معماار ،امروز تحا تا ایر اسااتیو ،ه مونیهاا ،مرکزگرا ،هجو االواااو و تونولو ،
جدید خ قیاو فرد ،ب جا ،خوقی شده
موجب تساییر رو انساان شاده اس ک منجر ب تر ور اشواد
ل
انسااان معماار با معناا ،رهاایی اهن از انرااشااتگیهاا ،االواااو و خوانش
اساا  .تیییر یاادگیر ،فرایناد
ل
ت
ت
حاو ،رو و احساااس هدش پ وهش اسا .
اانی
ل
آموزه تها ،مؤار ب واساأ تجرب ها ،زیس ا شااده انسا ل
مٔالع حاضار ب رو اساناد ،،و ب منظور شاناخ رواب انساان با محی ب خوانش آاار پدیدارشاناساان
ت
مرز ،مؤار بر برقرار ،پیوناد انسااان باا پادیادههاا ،مح ی،
حوزه انسااان ،اهن و خیااد ،و ریشاا هاا ،درون ل
همچون ادبیاو ،پرداخت اسا  .با خوانش نظری ها ،شاناخ ل جهان هساتی و دیدگاهها ،محورگرایی ،ب
وجوه گمگشت ت «چگون انسانشدن» پیبرده شد .در ابتدا ،قرن بیستم جریان فور،ااف سفی پدیدارشناسی
شاول گرف ک اسااس هساتیشاناسای را تجربیاو زیسا شاد ته انساانی دانسا  .سااز از ف ساف ت محض ب
جریان ت
حوزه «اندیشا » و «یادگیر ،خودیافت » تیییر مسایر داد و با برقرار ،پیوند ،چندوجهی میان رشات ها
ت
ت
اان معمار»
و تجرب ها ،زیسا شاده انساانی ،در مدارس معمار ،مٔر شاد .شاناخ فرایند خودیافت «انس ل
جه کساب تجرب ها ،فرد ،با کیفی و خ ق پدیدهها ،معمار ،انساانی از یافت ها ،این مقال اسا ک
غنی درونمرز،؛ و  )2آموختن چگون
در دو وج مورد تمٔالع قرار گرف  )1 :خواندن منابع و ریشاا ها،ت ل
اندیشاادن ب منزل نگاه جهانشاامود .خوانش شااعر حافظ و تجرب زیساات ا در فرایند یادگیر ،معمار،
موجب خودیافتگی و پاالیش اهن میشود .در این راه انسان فراگیرنده ب بیدار ،دس مییابد ک در قالب
مدلی ترسیم شده اس .
ت
کلیدواژهها :خودیافتگی ،بیدار ،،انسان معمار ،پاالیشگر ،اهن ،پدیده شعر حافظ
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 .1گروه معمار ،،دانشوده معمار ،و شهرساز ،،واحد تهران مرکز ،دانشگاه آزاد اسومی ،تهران ،ایران
 .2گروه معمار ،،دانشوده معمار ،و شهرساز ،،دانشگاه آزاد اسومی ،واحد تهران مرکز ،تهران ،ایران (نویسنده مسئود)
 .3گروه معمار ،،دانشوده معمار ،و شهرساز ،،دانشگاه آزاد اسومی ،واحد تهران مرکز ،تهران ،ایران

 .1مقدمه

ظهور مدرنیساام و تهاجم آرمانها ،غرب در ساااختار آموز آ کادمیم معمار ،معا اار
ایران نوای از معمار ،ک یشا ا ،را ب وجود آورده اسا ک با وجود پیشاین و غنا ،فرهنگی
جایی برا ،بروز و رشااد «احساااساااو انسااانی» و «فااااها ،خیادانگیز» دیده نمیشااود.

بسایار ،از آموخت ها ،معمار ،امروز اساتیو ،ه مونی1ها ،نوظهور و تساییر رو انساان

توسا تونولو ،ها ،نوین و بمراران االوااتی را نشاان میدهد (پاالساما.)23 ،1395 ،2
محصاود این ام ورد ،تر ور اشاواد جدید خ قیاو فرد ،ب جا ،خوقی فرد ،اسا ک
موجب شده رفتارها ،فاشیستی فرد ،بیش از هر زمانی در میان جامع ت معماران دیده شود.

محصوالو معمار ،حاضر نشان ت
دهنده بیامر بودن آموز و یادگیر ،در انتقاد مفاهیم

از فرد ،با فرد دیگر اساا  .تیییر یاادگیر ،از الریق تجربا هاا ،فرد ،و اکتشاااش در دنیاا،
معناها مورد بحث مقال ت حاضار اسا  .در این فرایند ،هدش تنها افزایش دانش نیسا ب و
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چگونگی بیدار ،،اندیشایدن و فور کردن مرنا ،آموختن اسا ک منجر ب خودشاووفایی و
متعالی سااختن خویشاتن میگردد .رشاد و پرور نگاه نو معمار ب پدیدهها و گساتر پیوند
اهنی میان پدیدهها (انساان و الریع – انساان و انساان) ح ق گمش ت
اده آموز معمار ،ایران
پیوند
اس ا ک برا ،حل این مهم ،نیاز ب برقرار ،ارتراب با جهان دگر رشاات ها دارد .در این ل
میاانرشااتا ا ،خوانش گسااترهها ،انتزاای ادبیااو کهن قابلموحظا اساا ؛ چراک ادیراان
پاارساای بیش از دیگر هنرمنادان باا مقولا ت خیااد و تصاارش اهنی در برقرار ،پیوناد ،نو میاان
رواب و مفاهیم ساده الریع و انسان سروکار داشت اند.
امروزه شااهرها ،ما فارا از احساااساااو نافن انسااانی پر از ساااختمانهایی هسااتند ک
نرودشااان بهتر از بودنشااان اساا  .بررساای ماهو ،معمار ،کنونی نمایانگر آن اساا ک
پادیادههاا ،معماار ،امروز با دور از معناا و محتوا از شاارا تاا غرب ،جنوب تاا شاامااد با
اورتمها ،مشاابهی تردیل شاده ک حا ال آموزهها ،نادرساتی اسا ک معماران ایرانی در
این ساااادهاا تجربا کردهاناد .این درحاالیاساا کا در مواجها باا فاااااهاا ،معماار ،ایران
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

.
.

گنشاات  ،پیوساات ج وههایی از اندیشاا ها ،ادبی و خیالی نمایان اساا  .نرود مهارو الز
جه ارتراب ااحیا انسااان با خویشااتن ،برقرار ،تماس با محی و پیوند میان پدیدهها،
میت ف انساانسااز منجر ب گمگشاتگی و درماندگی اهنی در این فرایند یادگیر ،شاده اسا
ک حا ل تدوا آن ساختن ت
ماده رش ،و ن ساختن خیاد و احساس ،شده اس .
با این تو ایف انساان ب انوان بیش حیاتی ارتراالاو محیٔی زمانی ک ب دور از هرگون

تجربا «اهنیاااااخیاالی» با الراحی کاالراد فیزیوی محی باردازد ،سااااختماانهاا با مباابا ت
موجودی ّ
کمی و بدنمند در قالب فرآوردهها ،دساا دو دیگر فرهنگها ظاهر میشااود.
خوء این فااا ،اندیشا خود دلی ی اسا بر ت مل در محتوا ،آموزهها ،معمار ،و تدوین
سرم و سیاا نگریستن ب مفاهیم و رفا ،معمار ،ایران.
دنیاا ،ارترااالااو شااتااباان امروز ،محورگرایی غرب ،ه مونی تونولو  ،و باار بیپاایاان
تصااویر موجب فقدان تجرب تییل و پیدایش فاااها ،خیادانگیز شاده اسا (همان.)23 ،
نرود یادگیر ،آموزهها ،میانرشات ا ،ب روز در معمار ،معا ار ایران منجر ب کاهش « اور
ل

خیاد» در پدیدهها ،انساانسااز شاده اسا ؛ چراک دانشآموختگان آ کادمیم معا ار ایران

ب دور از مهاروها ،خیالی در خ ق معناها ،اهنی با الگوبردار ،تصویر ،از معماران دگر
سارزمینها دسا ب سااخ میزنند .در ساادها ،اخیر نرود احسااسااو نافن انساانی در
تجرب کنندگان فااااها ،معمار ،دغدغ ت هم رشاندیشااان و اوقمندان این حوزه شااده
اس (فوموی.)20 ،1391 ،
این مقال براساااس نگاه و بینشاای انتزاای در معمار ،میکوشااد از الریق فهمی نو و ایجاد
ارتراب میان معمار ،و دیگر پدیدهها ،تجربیااااهنی ،بازشناخ اندیش ها ،معماران را میسر
ساازد .نمودار ش ت
اماره ( )1چرخ ت چگونگی ظهور معمار ،قالری بر اسااس یادگیر ،ارش ازالریق
نظاا آ کاادمیام را نشاااان میدهاد .براسااااس این چرخا  ،باار االواااو محیٔی و بمرااران
االوااو تصاویر ،فاقد رو و احسااس در کنار انتقاد یادگیر ،از الریق فردب فرد منجر ب اشارا
اهن انسااان میشااود .معمار در این فرایند یادگیر ،با اهن اشاارا شااده در ارتراب با پدیدهها با
نگاهی ماد ،ب دریاف پیا ها میپردازد .بنابراین ،معمار ،حا ال این نگاه ،تصااویر ک یشا ا،
ل
فاقد خیاد و احساسی میشود ک امروزه در شهرها ،معا ر ایران ب وفور نمایان شده اس .
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با این تو ایف ،مقال ت حاضار ب دنراد پاسا ب این ساؤاد اسا ک چگون از الریق شاناخ
انسااان معمار
رواب انسااان با محی و پیوند پدیدهها میتوان ب ا ااو فرایند اندیشاا ساااز،
ل

پرداخ ؟ همچنین ،اهدافی ک این مقال دنراد میکند ارارواسا از )1 :بازشناخ آموزهها،
شااول ت
دهنده اندیشاا و خیاد معمار از الریق خوانش دیدگاهها ،نظر ،میت ف؛ و  )2خوانش
ت
انسانی دارا ،رو و احساس.
شده
راهوارهایی جه یادگیر ،از تجرب ها ،زیس
ل

 .2پیشینه تاریخی ارتباط انسان با جهان هستی

سااختار آموزشای مرکزگرا ،امروز نیسا تح ت ایر مرانی ف سافی غرب و ارتراب با جهان
هساتی با نگاه محوری انساان شاول گرفت اسا  .از اینرو ،شاناخ مرانی فور ،و ف ساف ت
مدرن غرب (اروپا) در این بیش مورد توج قرار گرفت اس .
 .1-2پیشگامان فلسفه مدرن غرب و عصر روشنگری

تااری نگااران آغااز تحوالو فور ،انساااانی را از دوران نوزایی اروپاا در قرن چهااردهم ،و

شاولگیر ،تحوالو ف سافی مدرن را در قرن هفدهم بر مرنا ،تفوراو اومانیسام( 1حقیر و
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

کاملنیاا )19 ،1394 ،میدانند ک آغاز ،بر فصاال جدید و تحوالو نو در آموزهها ،فور،
قرن بیساتم اسا  .در این خصاود ،دیدگاه سا نظری پرداز ف ساف غرب رن دکارو ،1دیوید

هیو  2و ایمانوئل کان  3ب انوان نظری پردازانی ک بر جایگاه انساان «من» در فرایند شاناخ

و ادراک (ساو ه و اب ه) و نقش محورگرایی انساان در ارتراب با جهان هساتی ت کید داشات اند
مورد مٔالع قرار گرفت اس .

دکارو راه شااناخ و معرششااناساای جهان هسااتی را بر پای ت «خود» یا «اقل» میداند

(نیومن .)2019 ،4اوج محوری دادن من خودآگاه ب انوان انساان مساتقل و ناظر در جهان
ل
هسااتی در جم ت معروش دکارو نمود پیدا میکند« :من میاندیشاام پز هسااتم» 5دکارو
برا ،اینو بنا ،هم چیز را شاام بگنارد از نقٔ آغازین یقین «خود» یا «فاال شااناساانده»
ت
جوهره وجود ،آن «نفز» یا بدن یا
شارو میکند (واتساون .)2007 ،6دکارو میان خود و
جسم تمایز قائل اس  .بنابراین« ،اقل» و «نفز» دکارتی ب معنا« ،خود» مقد بر جسم و
دوره دکارو را ت
جهان ماد ،اساا (اساافندیار .)38 ،1389 ،،از اینرو ،شاااید بتوان ت
دوره
اقلگرایی روشانگر ،ب جا ،اصار روشانگر ،و او را ساردمدار راسایونالیسام( 7ا اال اقل)
دانس (حقیر و کاملنیا.)55 ،1394 ،

هیو راه شاناخ و ارتراب انساان با جهان هساتی را بر پای ت احسااس میداند .او بر اسااس

دو مفهو انٔرا و تصاور ،ک منشااء تجربی دارند ،هر امر غیرتجربی را بیااترار میداند .از
اینرو ،مفهو اساااساای ا ی را ،ب دلیل اینو منشاا تجربی ندارد ،رد میکند .هیو با نفی
ا ی ب باالترین درجاو شاواکی و نظری ت اساواتسایز  8میرساد (همان) .او با اراح
ت
«درباره الریع آدمی» بیان میکند ک من چیز ،جز یم انساان شاواک
تما در رساال ت خود
نیساتم و بدینساان هوی شایصای انساان خردمند را ب چالش میکشااند .هیو ادراک اهنی
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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انساان را ب دو قسام متمایز انٔرا و تصاور تقسایم میکند .هر انٔراای ک توسا اهن انساان
نمایان میشااود خود را در قالب تصااور ظاهر میکند و در این فرایند حافظ و ت
قوه تییل از
ابزارها ،اساسی محسوب میشود (هیو .)1395 ،

کان برجسات ترین متفور ضادروشانگر ،اسا ک بر تما اندیشا ها ،س ت
اده نوزدهم مسا

ّ

بود .او ن با راسایونالیسا ها (اقلگرایان) توافق داشا و ن با اماریسایسا ها( 1تجرب گرایان).

او معتقد اسا ن از الریق «پراگماتیسام »2و ن از الریق «شاواکی » ،نمیتوان ب «حقیق »
رساید؛ ب و برا ،تحصایل «حقیق » راه ساومی ب انوان «اندیشا ت انتقاد »3،را مٔر میکند.

ت
اقیده کان  ،آدمی برحساب اهن خود ،یا ب ارارتی دقیقتر ،با مفاهیم اهنی خود ب کشاف
ب
قانونها ،الریع میپردازد و این آگاهی و شاناخ از جهان هساتی محصاود مواجه ت اهن با

این اسا ا (حقیر و کاامالنیاا .)53-69 ،1394 ،کاانا باا نگااهی نو «انساااان» را تعریف
مینماید ک این جهانبینی حا ال اندیشا انتقاد ،اوس  .در تو یف «انسان» خود فرد دیگر
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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تنهاا ماد نظر قرار نمیگیرد (روحاانی راور ،و الاالابزاده ،)87 ،1390 ،ب وا با تو اایفی از
الریعا انساااان در وجوه اجتمااای او ،تمادن ،جاامعا پانیر ،و تا ایراو آن میپردازد و سااعی

میکند وجوه فرد ،و جمعی انسان را همزمان ارائ دهد (وود .)2003 ،4بر این اساس« ،من»

اصار روشانگر ،در تعریر انساان از دید کان تیییر میکند و ساو هها خود را در اب هها نهاده
اسا  .این نوآور ،در تعریر انساان را میتوان آغاز مسایر شاناخ شاناساان «پسا مدرنیسام»

دانسا چرا ک پز از کان نظم جهان ب «اهن» وابسات میشاود (هیوز .)1391 ،5بسایار،

معتقدند نظری «انتقاد »،کان بعدها مرنا ،اسااسای اندیشا «ایدئالیسامها »6،آلمانی قرار
گرفت اس ا (حقیر و کاملنیا .)53-69 ،1394 ،جدود شا ت
اماره( )1دیدگاهها و افوار ک ید،
این سا نظری پرداز را حود مفاهیم ب کار رفت «انساان» یا «خود» در رابٔ با جهان هساتی از
منظر مرکزگرایی نشان داده اس

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

.
.
.
.

جدول  .1مروری بر دیدگاه نظر یهپردازان تأثیرگذار ادراک هستی با رویکرد مرکزگرایی
نظریهپرداز

نظریه

راسیونالیسم
ا ال خرد

رن دکارو
(اق گرا)
اصر روشنگر،
قرن  16و 17

دیوید هیو
(تجرب گرایی)
قرن 18

اسواتسیز
(شواکی )

دیدگاه

• «من» دکارتی نفسی اس .
• اقل و نفز مقد بر شیء اس .
• ماحاوریا ااقال در جسااا وجاو،
حقیق .
• رابٔا یام الرفا اقالگرایی را با منظور
حصود معرف بیان میکند.
• انساااان قاادر با شاانااخا نفز خویش
ب نحو شهود ،اس ن استنتاجی.
• ا ال سو ه (اقل).
افوار ک ید:،
میاندیشم پز هستم «کوگیتو»
من (فاال شناسا) جهان را میشناسد.

ایمانوئل کان
(اندیش انتقاد)،
قرن 19
ف سف جدید

کریتییسم3

(انتقاد)،

• انساان برا ،آموختن ب سایساتم آموزشای
نیاز دارد ک جا ،منٔق احساس را در مرکز
خود قرار میدهد.
• چیز ،ب نا «خویشاتن مرکز »،دکارو
وجود ندارد و همیشا شاواکان ب دنیا نگاه
میکند.
• ا ال اب هها
• حافظ  ،خیاد ،اقل اساااس شااناخ ما
از جهان
افوار ک ید:،
«من» چیز ،جز انسان شواک نیس .
محور احساس و تجرب
• «من» کاانا پوسا ا میانادازد و تیییر
میکند ب «خود استعوئی»
• گشااودن الریقی بیناابین تجربا گرایی و
اقلگرایی
• آگاهی و شناخ محصود مواجه اهن
با این اس .
• سو هها خود را در اب هها نهاده اس .
• آدمی باا مفااهیم اهنی خود با کشااف
قاانونهاا ،الریعا میپردازد و شاانااخا
جهان دس مییابد.
افوار ک ید:،
حقیق در ساح اهن آدمی اس .
قدرو فاهم انسان

شرح نظریه
• آغازگر ف سف تعق ی؛
• معرفا شاانااساای از دیادگااه تا موو بر
ا ال فاال (منخودآگاه)؛
• سوب کتیویس ؛
• دوگان انگار ،رو و جسم
• دو جوهر مساتقل برا ،ساو ه(اقل) و اب ه
(جهان پیرامون یا شیء) میبیند.
ت ایرپنیر:،
آگوسااتین( 1از اندیشاامندان قرون وساأی)
اولین کسای ک فور انساان را دلیل بر وجود
میداند.
• (احساس محور نقد بر استدالد)
• ب چالش کشیدن هوی شیصی
ُ
• اب کتیویسم
• نفی ا ی
• ادراک نفسانی تجربی
• مفهو انٔرا و تصااور در نظا ف ساافی
آمییت با روانشناسی
ت ایر پنیر:،
تحا تا ایر تجربا گرایی جاان الک و جرج
بارک ی2
• فی سوش خردگرا ،آلمانی
• نقاد اقال محض ،نقاد اقال ام ی ،نقاد
قوه حوم
• معرف شناسی (وحدو کبرو شهود)،
• این و اینی
• سو ه استعوئی
ت ایرپنیر:،
ا یا هیو بیادار ،از خواب دگمااتیساام و
جزمی را منجر شده اس .

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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با مرور نظری ها ،بنیااد ،شاانااخ و ادراک (ارترااب انسااان و جهاان هسااتی) از منظر
دکارو ،هیو و کان مشیص شد ک در انقوب فور ،ف سف ت غرب ،ک همچنان ردپا ،آن
در سااختار آ کادمیم معمار ،ایران نیز نقش دارد ،سااختار فور ،بر پای ت محورگرایی محض
اسا  .بعد از کان در قرن بیساتم جنرشها ،فور ،متعدد ،پدیدار شاد ک جریان فور،
پدیدارشناسی بیشترین ت ایر را در ت
حوزه انسان و تجرب ت زیس شدها داشت اس .
 .2-2درآمدی بر پدیدارشناسی پس از عصر روشنگری

شاید بتوان پدیدار1را از با سابق ترین وا هها ،ب کار رفت در تاری ف سف غرب دانس ک در
آاار افوالون ،هیو  ،کان  ،هگال ،هوساارد ،هایدگر و مرلوپونتی 2مفهومی ک یاد ،داشاات

اساا ( ااافیان .)1398 ،بحثها ،مفصاال شااناخ و ارتراب اب ه با سااو ه در اصاار
3
روشاانگر ،مقادمااو ظهور دو ب ت
ااره وا ه «فنومن» را ،در تااری ف ساافا فراهم کردهاسا ا
(کشاورز ،ایشآباد.)97 ،1388 ،،
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

108

دوره  ،13شماره 3
تابستان 1400
پیاپی 51

در ابتدا ،قرن بیساتم یم جریان فور ،ب انوان «پدیدارشاناسای» شاول گرف  .این جریان
فور ،،مرنا و اساس هستیشناسی و معرف شناسی را اندیش ت انسان و تجارب زیست ا دانست
م
اسا  .پدیدارشاناسای ،اسااساا مٔالع ت تجرب ت زیسات یا جهان زندگی اسا ک ب وسای ت فرد،
زیست میشود .بسیار ،ادموند هوسرد را بانی و مرنا ،جنرش پدیدارشناسی میدانند ک اندیش ت
او بر کل ف سااف اروپایی نفوا قابلموحظ ا ،گناش ا (اساامی  )2018 ،4و حتی بعدها این
جنرش وارد دیگر حوزههایی همچون زبانشااناساای ،ا و اجتماای ،ا و انسااانی و نیز حوزه
پزشوی شد (امامیسیگارود ،،دهقاننیر ،،و رهنورد ،و نور،سعید.)56 ،1391 ،
بر این مرنا پدیدارشاناسای ف ساف ت غرب را میتوان ب انوان یم الرز فور ب لحاظ مفهومی ب
دو ت
دوره تارییی «پیش از هوساارد» و «پز از هوساارد» تقساایم کرد .در مقٔع زمانی قرل از
م
هوسرد ،امدتا فهم و ادراك هستی مورد توج قرار گرف  .هگل از چهرهها ،مٔر این بازه از
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ک لفظ «فنومن» از آن اخن شده اس ب معنا« ،خود را نشان دادن» اس  .ک برا ،اولین بار در
 3وا ه یونا،
میان یونانیان مٔر شده اس  .آنها آنچ در االم خارج از اهن وجود دارد را «نومن» و آنچ ک بر اهن آشوار میشود را
«فنومن» مینامند.
.

«پدیدارشاناسای رو » ب انوان راه تو ایفی ا می و ب منظور شاناخ «رو فینفسا » ساین
گفت اسا  .هوسارد ب انوان نقٔ آغازین ،از ا أو پدیدارشاناسای ب منظور «رو بیدار»،
و هم برا« ،ا اود و مراد ،فور »،نا برده اسا  .بسایار ،از متفوران این حوزه پدیدارشاناسای
هوسارد را «پدیدارشاناسای اساتعوئی» انوان میکنند .هوسارد ظاهر شادن یا پدیدار شادن االم
را نااشاای از تو مصاامم و تی یا ت اهن از پیشفرضهاا و التفااو اهن انساااان میداناد .او
خود اشایاء 1را شاعار ا ا ی پدیدارشاناسای ااو کرده؛ چراک شاهود و بصایرو
بازگشا ب ساو ،ل

را ضرورو نیل ب شناخ میداند (وی یز.)2001 ،2
هوساارد آگاهی را ب منزل ت دریچ ا ،گشااوده ب جهان هسااتی تو اایف میکند و دنیا را
زمانی واجد معنا میداند ک ب شاهود دسا یابد .اهن و آگاهی را شارب ا ا ی ظهور االم
میداند ک این ظهور یا ظاهرشادن همان چیز ،اسا ک هوسارد آن را «پدیدار» و شاناخ
آن را «پدیدارشااناساای» میخواند (پرتو .)27-35 ،1394 ،،ت
دوره زمانی بعد از هوساارد
پدیدارشاناسای ب چند شااخ تقسایم شاد .در آلمان هایدگر رو پدیدارشاناختی هوسارد را
پنیرف ولی جنر ت اسااتعویی آن را با کتاب هستتتی ز امان مورد نقد قرارداد ،ساااز در ت
دوره
دو زنادگی خود باا کتااب «پرسااش از تونولو  »،باا نگااهی ف ساافی تونولو  ،را ابزار،
انساانی در ارتراب و انوشااش حقیق مٔر کرد (اوبرین .)2004 ،3در فرانسا مرلوپونتی
روایتی اگزیساتانسایالیساتی 4از پدیدارشاناسای هوسارد ارائ کرد و جنر ت اساتعویی و ساوب کتیو
آن را با الها از اگزیستانسیالیسم هایدگر و پل سارتر 5مورد انتقاد قرار داد (امامیسیگارود،،
دهقاننیر ،،رهنورد ،و نور،ساعید .)56 ،1391 ،سااز در فااا ،تفور پسا مدرن فرانسا ،
اک دریدا 6با الر راهرر سااخ شاونی در مقابل پدیدارشاناسی جریانی نو را در زمین ت
ت
حوزه
ا و انسااانی مٔر کرد .او پدیدارشااناساای را مرتنی بر ساا مرح ت کاسااتن ،ساااختن و
سااخ شاونی دانسا  .دریدا سااخ شاونی را ب انوان نوای اساتیراج تفسایرها ،آشاوار و
پنهان از یم بٔن ،ک این تفساایرها نیز میتواند متناقض یا متفاوو باشااد ،با نگاهی نقدان
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مقابل باورها ،یقینی و ف ساافی مٔر کرد (آهی و الاهر .)131-132 ،1398 ،،اینجا بود
ک جریاناو ف سافی قرن بیساتم با رشات ها ،دیگر همچون زبانشاناسای ،ادبیاو و رشات ها،
انسااانی مرتر گردید تا از این الریق مساایر جدید ،برا ،دسااتیابی ب شااناخ یا آگاهی از
الریق تجربیاو انساان یا ب ارارتی آموزهها ،میت ف از تجربیاو زیسا شاده مٔر شاود.
ت
شاماره ( ) 2ب مرور و معرفی جریاناو فور« ،پدیدارشاناسای» و تفوراو ک ید ،هر
جدود
احبنظر ب تفویم در قالب نظری پردازان ت ایرگنار بر ت
دوره معا ر پرداخت اس .
جدول  .2مروری بر نظر یهپردازان پدیدارشناس و فالسفه
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نظریهپرداز

نظریه

شرح دیدگاه

فریدریش هگل
ایده آلیسم آلمانی
قرن  18و 19

پدیدارشناسی
رو «1اهن»

• «رو » جنر ت الهی دارد؛
• هم چیز در حاد تیییر اس ؛
• تناقض و ناساازگار ،شارب اسااسای
فور اس ؛
• ضعف را در رواج فردی میداند؛

ادموند هوسرل
مؤسز
پدیدارشناسی
قرن  20آلمان

پدیدارشناسی
3
استعوئی
خود اشیاء
ب سو ،ل
شهود ،و بیواسٔ
من و دیگر،

• ت کید بر اگو4،استعوئی،
ایگو را همان دنیایی میدانند ک افراد
برا ،خود میسازند؛
• از الریق شااهود اولیا با وجود و
هستی خود پی میبریم؛
• این جهاان پیوسااتا برا« ،من»
حاضر اس .

مارتین هایدگر
سااارآغاااز تاافااواار
متافیزیم
(هسااتیشاانااساای)
آلمان
()1889-1976

پدیدارشناسی
هرمنوتیم
انسان زیستنده
2
(دازاین)

پرسش بودن اس ؛
ت موو او
ل
• هاایادگر تفور را در قاالاب رابٔا
انسان و دنیا ،پیرامونش نمیبیند
(هایدگر)1381 ،؛
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تأثیر برآموزش و یادگیری
.1ساز و وحدو تاادها
.2تٔابق اهن و واقعی
2
.3شولگیر ،اندیش دیالوتیم
افوار ک ید:،
• سیالی رابٔ سو ه و اب ه مٔر میشود؛
• سااز تناقاااو در وجود اشایا و
همچنین در اهن دیالوتیم اس .
5
.1اپوخ
.2خودشناسی یا شناسایی «من» ایگو
افوار ک ید:،
• من فور ،را فور میکنم؛
• ت ویل یا تع یق تنها الریق دساتیابی
ب «من استعوئی» اس ؛
• جهانمند ،را تق یلپنیر میداند؛
.1حقیق در رهایی از داور،
.2بودن را در االم زبان میداند
.3تفور شااران
افوار ک ید:،
• شاانااخا جهاان از مقاا پرساااش
اتفاا میافتد؛
• (پرسش از تونولو )،
م
• اسااساا هساتی انساان در االم اسا
و هرگز از انسان منفصل نمیگردد.
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وا ها ،از زبان یونانی باستان ک لحظ ا ،نظر ،را و ف میکند ک تمامی قااووها دربارۀ وجود یا هستی جهان
.5
خارجی و در نتیج تما کنشها در جهان ب حال تع یق در میآید.
.

نظریهپرداز

نظریه

شرح دیدگاه

ژان -پل سارتر
اگزیستانسیالیسم
فرانس
()1980– 1905

ا اااالا وجود،
انسان

• انسان با هستی آغاز میشود؛
• انساااان چایاز ،نایسااا جاز
مجمواا ا ،از ااماالش( ،هسااتی و
نیستی)؛
• اب ه از سو ه جدا هس .

موریس مرلوپونتی
(پساا اومانیساام)
فرانس
()1908-1961

پدیدارشناسی
2
ادراک
3
(بدن زیست )

• ادراک حسی ب معنا ،فعالی کل
بدن؛
• ت ایر متقابل بدن ،میز ،جهان
• سااو ه و محی الریعی و فرهنگی
جداناپنیرند؛
4
• شاااکا هاا ،بادن با معناا ،وجوه
ماایااتاا ااف جساااام و خاایاااد
(هیل.)1396،

پادیادارشاانااسااای
6
خیاد
تصاویر خیالی

• بوالیقا ،فااا7و وابساتگی انساان
ب خان ( :فااا ،شاااران  ،تییل در
خصود فاا)؛
• انساااان پیش از آنوا موجود ابزار
ساااز باشااد خیاد پرداز و همواره در
حاد شاناخ و واکاو ،اور خیاد
اس (باشور.)1392،

5

گاستون باشالر
(فی سوش خیاد)
فرانس
()1962 -1884

ژاک دریدا
فرانس
()2004-1930

ساخ شونی
واساز،
ساختارشونی

8

• تفور مرتنی بر «کاساتن ،سااختن،
ساخ شونی»؛
• هر خواننادها ،میتواناد برداشاا
خود را داشت باشد؛
• وا گونی نظا س س مراتری.

تأثیر برآموزش و یادگیری
.1نگاهانتقاد،
.2منمو شمردن اادوها
1
.3پارادوکز
افوار ک ید:،
• انسان باید هر روز خود را بیآفریند؛
• هستی آد از دید دیگران اس .
.1ف سف تح ی ی (موشوافان )
.2درسهاایای از مافاهاو الارایاعا و
فرهنگ
.3وحدو «روان وتن»
افوار ک ید:،
• تا مال با معناا ،نااانادیشاایاده و
بازگش ب مراد ،و ریش ها؛
• تفورمیانرشاات ا ،روانشااناساای،
جامع شناسی ،زیس و...
موحظ دو مرح ف سفی :
• مرح ا اود :تفوراتش باا مااااامین
بنیااد ،ا و شااوال گرفا (قاانون و
ا ی )؛
• مارحا ا دو  :اناقاوب در تافاوار و
فرامو کردن تما اادوها ،فور،
و رو ،آوردن ب تییل شعر ،،جهان
در چهار انصار ا ا ی :زمین ،آب،
باد ،آتش ،ب تییل در میآید.
 .1ارتراب میانرشت ا ،؛
.2ارز افتراقی نشان ها؛
افوار ک ید:،
• متن با جاا ،انتقااد معناا ،خاالق
معنا «مرکززدا »،اس ؛
• از بین بردن زنجیره «داد و مدلود»؛
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2.
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در این تعریف مقصاود از بدن یم اب ه ایساتا با شاول مشایص فیزیوی یا سااختار آناتومی نیسا  .ب و مجموا ا ،از امواناو برا ،کنش و
ارتراب اس ک شامل اندا ها ،خیالی نیز میشود
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 .3مروری بر پدیدارشناسی در ساختار آموزش

پدیدارشاناسای ابتدا در ف ساف با نگاه تو یفی هوسرد ،تفسیر ،و ارتراالی هایدگر ،و انتقاد،
مرلوپنتی مٔر شاااد؛ اماا خی ی زود با انوان یام رو یاداد قادرتمناد و یام نگر فور ،،در
اانی وابست ب «یادگیر ،خودیافت » و «درمانی» جایگاه خود را پیدا کرد .با
وجوه میت ف انس ل
وجود تماا انتقااداو بر «خود محور »،و «مرکزگرایی» همچناان در آموز فع ی ایران
م
ردپا ،این ساختار و ااراو پنهانش کامو مشهود اس  .در سادها ،اخیر چگون اندیشیدن،
یا ب ارارتی «درساا اندیشاادن» در ساااختار یادگیر ،مورد توج قرار گرفت اساا  .ب نظر
میرساد سا ٔ جوییها ،رساان  ،آموز ها ،قالری ب اورو تدریزها ،چارچوبمدار
در دانشااگاهها و مدارس ،انسااان را دچار نوای اضاأراب و آشاافتگی فور ،و اهنی کرده
اسااا  .کاارد رانسااو راجرز )1397( 1روانشاانااس ناامادار آمریواایی قرن  20یوی از
بنیاانگاناران نظریا ت
ت
حوزه فرایناد «انساااانشااادن» ،یاادگیر،هاا ،معناادار را مٔر مینماایاد و
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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معتقد اسا چیز ،ک توسا کسای ب دیگر ،آموخت میشاود (ب اورو تدریز) بیامر و
بینتیج اس ا  .او تنها یادگیر« ،خودیافت » یعنی ب گون ا ،ک فرد آن را براساااس تجربیاو
خود کشاف کند و با خویشاتن خود تٔریق دهد مؤار میداند .همچنین معتقد اسا موارد،
ک براسااس تجربیاو فرد ،ب دسا میآید قابل سارمشاق شادن برا ،دیگران نیسا و فق
ممون اس برا ،خود فرد ،ن برا ،دیگران ،معنا داشت باشد .از الرفی این نتایج و آموخت ها
در شاارای متفااوو و در رواب باا دیگران نیز پاایادار یاا ااابا نیساا و مادا فرد درحاادتیییر
آموخت هایش اس (راجرز 27 ،25 ،1397 ،و .)332
راجرز تادریز را ماانعی بر ساار یاادگیر ،معناادار و کاارآ میداناد؛ او یاادگیر ،خودیاافتا را
فرایند ،مسروبیش میداند ک فرد در رابٔ با دیگران یا ب تنهایی ،براساس تجربیاو فرد،
ب نتایج و تیییراو درونی دسا مییابد ک در این فرایند ،اندیشاایدن مرنا ،یادگیر ،اسا
(همان .)338 ،الرت گفتنی اس ا ک هر فور کردنی اندیشاایدن محسااوب نمیشااود و اگر
انساااان بیواهاد تجربیااو اهنی خود را با درسااتی بفهماد نیاازمناد تمرینهاایی جها
«شافاش اندیشایدن» ب معنا ،کساب مهارو «اندیشایدن همراه با نیندیشایدن» اسا ک با
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چیرهدسااتی و تمریناو آگاهی و «اهن پرسااشااگر» ب حل این معما میتوان دساا یاف

(ب ومور.)1399 ،1
یوی از آموزهها ،شاارقی تح انوان «ان» شاااخ ا ،از بودیساام ،در مقابل آموزهها،
مرکزگرا ،ف ساف غرب ،ک پیش از این ب آن اشااره شاد و بسایار ،از بنبسا ها را نیز برا،
انساان ب وجود آورد ،ت کید بر سای کوشای انساان و آرا سااز ،اهن قرل از پرساشاگر ،و
ساوا ب خودفهمی را دارد .اهن انساان ب واسأ ت سا ٔ جوییها ،رساان ها ،تدریزها،
قالری دانشاگاهها ،همواره درگیر و شا وا اسا ک دچار نوای اضأراب ،آشافتگی فور ،و
افوار ناخواسات شاده اسا  .از اینرو ،لزو داشاتن اهنی آرا و رها برا ،شافاش اندیشایدن
آشاوار میشاود ،پاالیشاگر ،اهن نقٔ ت آغازین «شافاش اندیشایدن» اسا و نیاز ب تمریناو
ماداو برا  ،رهاایی از تماامی محتو یااو انرااشااتا شاااده دارد تاا بتوان باا اهنی آرا و رهاا وارد
ارتراب با جهان هساتی و یادگیر ،خودیافت (بیدار )،شاد .یادگیر ،در معمار ،نیز از تربی
و سااختن اهن (انساانسااز )،آغاز میشاود و هدفش سااختن پدیدههاسا  .اووه بر اینو
منحصرب فرد اس  ،ریش هایی در تجرب ها ،زیس شده و مفاهیم درونی نیز دارد .شناخ
این فرایند خودیافت «انساان معمار» در جه ارتقا ،پدیدهها ،معمار ،بسایار مؤار خواهد
بود .از ده « 1960پدیدارشااناساای» ب انوان رویورد مؤار بر آموز و یادگیر ،انسااان در
بسایار ،از دانشاگاهها و مدارس معمار ،مٔر شاده اسا (اوترو پی وس )2005 ،2ک در
ت
شماره ( )3ب مرور بعای از این موارد پرداخت شده اس .
جدود
جدول .3پدیدارشناسی در مدارس و دانشگاهها
دانشگاه
پر ینستون
آمر یکا

3

پرفسور ان الباتوو ،)1899-1986( 4معمار فرانسو ،و منتقد بر رهرر ،استاد ،در ساختار آموز
• تمرین و تجرب دانشجویان
• ترکیب ،الراحی ،ساخ  ،تیییر ب وسی قدرو ادراک
• تجرب ها ،خوقان ب واسٔ ت خواندن خوقان
پدیدهها آنچ ک ب ظاهر پنداشت میشوند ،نیستند .واقعی ها پر از پیچیدگی و چیزها ،نهفت اند .خواندن
منابع و ریش ها ضرورو دارد (کورک.)2013 ،5
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دانشگاه
تکنولوژی
1
هلسینکی
و...

دانشگاه
4
کلمبیا
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دانشگاه
ایتالیا،
سوئیس 7و
هاروارد

دانشگاه
9
لووان
بلژیک

یوهان پاالسما ،نظری پرداز معمار ،،روانشناسی ،ف سف و هنرها ،تجسمی ،تجرب ادراک حسی ،حافظ ،
خاالره ،تییل و ناخودآگاه را مٔر میکند.
• معمار ،چندحسی
• توج ب حز المس در تجرب (حز المس در تصویرساز،ها ،افراالی سرکوب شده اس .
• معمار ،سووو (مقابل س ٔ جوییها ،تصویر)،
دیدگاهها ،غالب مدارس معمار ،،براساس ایدهپرداز،ها ،شیصی اس ولی تفور و اندیش ساز،
منحصرب فرد در گفتمان و آموز توس پاالسما مٔر شده اس (گرینلی و هیندرز.)2011 ،2
استیون هاد 3وا دار ،تفوراو پدیدارشناسی مرلوپونتی (تن ب انوان ابزار ،جه اتصاد ب جهان)
• ادراک بدنمند (تن ابزار زنده فاا)
• تیییر زاوی دید
5
• پاراالکز
ت
ارتراب فاا و تن (ادراک بدنمند) آرایش فاایی از الریق حرک ب معنا ،تیییر زاوی پرساوتیو و دید حا ل
میشود ،با شوستن سٔو یونواخ افقی و حرک در محور امود ،و مایل ،بدن پرساوتیوها ،متنوای
دریاف میکند .بنابراین ،تجرب انسان از فاا چند برابر میشود یورگانشی وو .)2004 ،6هاد از آن ب انوان
پاراالکز یا همان سیالی فاا یاد میکند (ابراهیمیا ل ،پناهی ،و فروتن.)1396 ،
پیتر زومتور( 8نگریستن ب پدیدهها در جس وجو ،معمار ،ازدس رفت ) .استاد آ کادمی معمار ،و معمار
متفور در ت
حوزه پدیدارشناسی (رهیاف پدیدارشناسی در معمار،اندیشی) .
• فور کردن و ساختن بر اساس احساساو انسانی ساکنین فاا (احساساو مشترک).
• زندگی و تجرب ت زیست  ،تجرب ها ،آغازین معمار ریش در کودکی و خاالراتش دارد.
• ت کید بر جنر ها ،احساسی و اندیش ها ،شااران و معمار ،حواس (سرم اتمسقر).
• اتمسفر حسی -احساسی و معمار ،سووو ب معنا ،تسییر وجود تا انسان.
بنمای معمار ،برپای احساس و شهود اس .
دانشجویان باید بیاموزند تجرب ت زیست ت خود را مرنا ،الراحی قرار دهند (زومتور.)1394 ،
پدیدارشاناسای ب انوان یم نگر فور ،ن یم حرک ف سافی آموز داده میشاود .شاناخ پارامترها،
پدیدارشاناسای در چارچوبها ،تمرین ،گفتمان مع مان معمار ،و دانشاجویان در دورهها ،اساتودیو رو
پنتاگون ( 5ض عی) (پمرو ،برویز و د ،اسم .)2015 ،10
مرح اود« :بیدار ،»،ارائ دانشجویان در ارتقاء تونیم و مهارو اهنی ل زبانی مٔر میشود.
مرح دو  :تدوین سؤاالو شیصی ،سؤاالو براساس تجربیاو فرد ،شول میگیرد.
مرح سو  :آگاهی نسر ب پدیدارها و شناخ پارامترها.
مرح چهار  :تفسیر رابٔ ها و ماامین ب بحث گناشت میشود؛تونیم برقرار ،رواب .
مرح پنجم :جمعبند ،و ارائ ت نهایی.

ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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 .4روش پژوهش

این مقاالا باا توجا با اهاداش تحقیق و تویا بر خوقیا  ،تجاارب اهنی و دانش پیشااین با
باازشاانااخا آموزههاا ،انادیشاا و خیااد میپردازد .نگاارنادگاان باا رویورد کیفی و مٔاالعااو
اساناد ،برا ،کساب چگونگی انساانشادن و شاناخ راهها ،ارتراالی مؤار میان پدیدهها
ب منظور شاولگیر ،اندیشا ها ،مؤار در راه معمارشادن ب خوانش آاار هساتیشاناساان و
پدیدارشناسان پرداخت اند.
پ وهش در چند مرح  ،ک اغ ب نیز همپوشاانی دارند ،اورو گرفت اسا  )1 :خوانش
اساانااد و مادارک موتوب نظریا هاا ،میت ف ادراک جهاان هسااتی و جنرشهاا ،فور،
پدیدارشااناساای ب منظور شااناخ رواب انسااان با دیگر پدیدهها؛  )2شااناسااایی جایگاه
پدیدارشاناسای در آموز و یادگیر ،معمار ،و ارزیابی رواب چندوجهی میانرشات ا ،در
مدارس و دانشاگاهها ،معمار ،جهان جه کساب تجرب ها ،زیسا شاده انساانی و گریز
از محورگرایی در آموز ؛  )3برقرار ،رواب چندوجهی از الریق شناخ منابع و ریش ها،
غنی درونمرز ،در ت
حوزه انسان (ادبیاو و شعر ب منظور شولگیر ،اندیش ها ،انسانی؛ )4
ل
شااناخ ابزار مح ی (اندیشاا ت شااعر حافظ) جه ارتقا ،جهانبینی و نگاه جهانشاامود
انسان معمار؛  )5نتیج گیر.،
 .5فرایند انسان معمار شدن

حل مشاووو مٔر شاده در معمار ،معا ار مسات ز ایجاد تحود در سااختار آموزشای
با معناا ،تیییر سااااختاار یاادگیر ،فرد معماار از آموز «آ کاادمیام» اارش با فراگیر،
«آموزهها ،خودیافت » اسا  .ب منظور تحقق این امر ب نظر میرساد توساع ت نگاه جهانشامود
در معماار ،و فراگیر ،تونیام برقرار ،پیوناد میاانرشااتا ا( ،رابٔا ) در حوزههاا ،مرتر باا
ادبیاو و انساان در فرایند «انساان معمار شادن» ضارور ،اسا ک در دو وج مورد مٔالع
قرار میگیرد )1 :خواندن منابع و ریشا ها ،موجود درون هر سارزمین؛ و  )2آموختن چگون
اندیشاایدن از الریق نگاه جهانشاامود .شااایان اکر اس ا ک در فرایند این مٔالع افزایش
دانش فرد ،هدش واال ،پ وهش نیسا  ،ب و چگونگی آگاهشادن «انساان معمار» مدنظر
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اس ا ک این هدش با توسااع ت جهانبینی در فرایند آموختن ب کمم دیگر رشاات ها حا اال
میشااود .نمودار شاام ت
ااره ( )2فرایناد انساااان معماار شااادن را باا هادش دریاافا «آموزههاا،
خودیافت » از الریق پیوند مؤار با دیگر رشت ها نشان میدهد.
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نمودار  .2فرایند انسان معمار شدن با هدف شناخت آموزههای خودیافته

 .1-5خواندن منابع و ریشههای موجود درون هر سرزمین

شاده انساان در مقول ت آموز و یادگیر ،نیازمند مٔالع ت
ت
ب الورحتم شاناخ تجرب ها ،زیسا
انساان مح ی آن را در زندگی خویش تجرب کرده
پدیدهها ،موجود درون هر سارزمین اسا ک
ل
ت
نویسانده انگ یسای توج ب پدیدهها ،درونمرز ،هر سارزمین را مٔر
اسا  .ف چر 1معمار و
کرده و معمار ،را ب مباب ت درختی تشریا میکند ک دارا ،ریش ها ،مح ی شامل تاری  ،اجتما
و سیاس  ،دین و فرهنگ ،آب و هوا ،زمین و جیرافیا اس (ف چر.)4 ،1905 ،
این پدیدهها ،معمار ،در ساارزمینها ،میت ف متناسااب با ریش ا ها ،مح ی ظهور پیدا
میکناد .بناابراین ،در این جسااتاار با سااراا پادیادههاا ،درونمروز ،و مح ی رفتا تاا باا خوانش
مناسااب ریشاا ها ،درون ایرانزمین مؤلف ها ،مؤار بر تجرب ت زیساات ت انسااان از الریق مفاهیم
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ت
فرآورده ا ایل و موتوب ایرانی یوی از
درونمرز ،اساتیراج شاود .ب یقین ادبیاو پارسای ب انوان
این ریشا ها ،غنی این سارزمین محساوب میشاود چرا ک سارشاار از احسااسااو و مفاهیم غنی
انساانی اسا  .پیوند دیرین و ارتراب درونی ایرانیان با شااارانشاان ساند ،اسا بر این موضاو ،
چنان ب ااماا سارشا شاان رساوک کرده اسا ک در گوشا گوشا ت زندگی هر ایرانی و زوایا،
روحی ایرانیان حاورشان یاف میشود .این ارتراب امیق معنو ،،بااث شده «شعر» و «قریح ت

شاارانگی» در زندگی پارسیان حاور ،مداو داشت باشد( 1شایگان.)1 ،1393 ،

نقش ادبیاو در این خوانش این نیس ا ک مٔ ری یا االوااتی را ب انسااان روای کند ب و
ب گون ا ،تیی ی ب انساان اجازه میدهد در تجرب ا ،خیالی شارک کند و با گساتر و بسا آن
از الریق وساع دید ب تجارب زیسا ش ت
اده انساان بیفزایید (براتی و امامی .)114 ،1393 ،شاعر
کوساایم تجرب ا ،ناب اس ا برا ،انتقاد اوج این احساااساااو زنده و خیادانگیز (آشااور،،
 )4 ،1377ک ب درازا ،تاری حیاو انسان قدم دارد (براتی و امامی.)113 ،1393 ،
در تعریفی دیگر از شفیعیکدکنی« :شعر ،گرهخوردگی ااالف و تییل اس ک در زبان
آهنگین شاول گرفت باشاد» .خیاد یوی از انا ار ا ا ی شاعر اسا ک بارها در تعاریف و
کتب ادبی بر آن ت کید شده اس (شفیعیکدکنی.)41 ،1380 ،
در این نگاه شاااران هم ت تصااویر خیاد شاعر در دد و اهن اتفاا میافتد .از اینرو ،با اندیشا
ب معنا ،تفور منٔقی محض ساروکار نداریم .شااار با نگاهی نو میان ارتراب «الریع با انساان»
یا «الریع با الریع » پیوند ،برقرار میکند و ب این واسأ انساان را ب جهانی دیگر ،ک تازگی
دارد ،میکشااند .ت
نحوه برقرار کردن این پیوند تازگی دارد و پرداخت ت «تییل» اوسا  .این تصارش
اهنی شااار ،در مفهو الریع و انساان ،کوشاشای اهنی اسا ک «خیاد» یا «تصاویر» نا دارد.
خیاد ،تصارش اهن شااار در مفاهیم سااده و ااد ،اسا ک در دساترس همگان قرار دارد .هر
گوشا ا ،از زندگی انساان و تجرب ت او با گوشا ا ،از الریع هزاران هزار پیوند و ارتراب دارد ک از
میان پیوندها ،گوناگون ،اهن شاار یوی را احساس و ادراک میکند و در برابر آن بیدار میشود،
حا ال این بیدار ،اولی  ،تجرب شااار اسا ک در شاعر زاده میشاود .آنچ در شاعر زاده میشاود
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

 . 1همسر نیووس کازانتزاکیز نویسنده معروش یونانی ،در سفر ،ک ب شیراز داش با ت ار پز از بازدید مقرره سعد ،و حافظ
ب این مامون اااان داشت اس .
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نمایش ارتراب ااور خیادانگیز گوناگون «انسااان و الریع »« ،الریع و انسااان»« ،انسااان و
انساان» و «الریع و الریع » اسا  .شااار میکوشاد با شاری سااز ،پدیدهها ،تصاویر ،تازه با
زبان خود بازگو کند ک از نساای ا ا ی دنیا ،واقعی ،خیالی و دلنشااینتر اسا  .در این فرایند
آنچ خواننده در ارتراب با ااور گوناگون خیادانگیز « ااور خیاد» ادراک و احساااس میکند،
حاو ،کشاف جدید و جهانی دیگر اس ک در اهن او متولد میشاود و حا ل آن تجرب ت اانو ،یا

بیادار ،ااانویا دیگر ،اساا (شاافیعیکادکنی 2 ،1375 ،و  .)3در نمودار شاام ت
ااره ( )3ظهور
پدیدهها ،انسااانی معمار( ،نگاه جهان شاامود) ،ب واساأ ت ریش ا ها ،درون هر ساارزمین ک

ادبیاو فارسای و شاعر کوسایم از غنیترین آنهاسا ب اورو تٔریق با نظری ت ف چر« :ظهور
پدیدهها ،معمار ،ب مباب ت درخ » نشان داده شده اس .
نگاه جهان شمود در معمار،
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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گفتگو میان تاادها

بیدار ،و آ گاهی

خود و خو یشتن

رهایی از ک یش ها ،اهنی

تفور شااران

آنچه آشکار

تفور اندیش ساز

خیاد

و

خاالراو

قابل رؤیت
است
در پدیدههای
معماری

تصو یر

اهن

ادراک حسی

تجرب ها،
ناب

تجرب ها ،زیست انسانی
تکنیکهای برقراری ارتباط انسان با جهان هستی و شناخت

ریشه های
مؤثر بر ظهور
پدیدههای
معماری

ریشههای درون هر سرزمین

بستر فرهنگی

شعر و ادبیات کالسیک
نمودار  .3درخت پدیدهٔ نگاه جهانشمول معماری و ریشههای درونمرزی ایران زمین
(برگرفت از درخ معمار ،ف چر)1905 ،

 .1-1-5مروری بر درازای حیات شعر

در الود تاری  ،اشااعار زیاد ،در قالب شااعر کهن و نو سااروده شااده اما هم آنها در ااهان ب
ابدی نرساایده اساا  .شاااید بتوان خصاا

شااعر کهن را در ارز واال ،انصاار خیاد و

تصاویرسااز ،آن دانسا  .ب لحاظ ااترار و غنا ،شاعر کهن پارسای شاااران بزرگی چون حافظ،
ساعد ،،موالنا ،فردوسای ،نظامی ،خیا  ،و  ...توانسات اند شاعرها ،ماندگار و مؤار ،خ ق کنند
ک در زندگی نسالها ،میت ف و حیاتشاان ت ایرگناشات اسا  .رابٔ انساان با الریع در شاعر
نمود کشاف تازها ،اسا ک ن تنها ب مساائل ادبی ،ب و ب مساائل ابد ،نیز ااتنا دارد .بنابراین،
خوانش این تجربا هاا کا شاااااران از زنادگی در این بیادار ،انتقااد میدهناد در چگونگی
«انساانشادن» بسایار اارگنار اسا  .ب الور حتم ،گساتردگی مرحث تاری ادبیاو ایران ،چ
ب لحاظ محتوایی و چ شاو ی ،در مجاد این مقال نمیگنجد .از اینرو ،نمودار ش ت
اماره ( )4ب
اختصار روند تارییی شعر کهن پارسی در گنر زمان را نشان میدهد.
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نمودار  .4روند تار یخی شعر کهن پارسی
ٔ
.2-1-5منظومه شعر کهن ایران از منظر ارتباط میان پدیده در جهان هستی

در میان خوانش اشاعار کوسایم پنج شااار فردوسای ،خیا  ،موالنا ،ساعد ،و حافظ در کنار
م
یوادیگر منظوما ا ،را با وجود میآورناد کا اارفاا متع ق با روزگااران گانشااتا نیساا ب وا

تصااویر ،ک آنان در اشاعار خود جه برقرار ،رواب میان پدیدهها خ ق کردهاند ب اورو
دائمی و همیشااگی در روناد زنادگی مردماان دیروز و امروز وجود دارد .شاااااران با واساأا ت
پاسا هایی ک همواره برا ،پرساشها ،آدمیان درخصاود چگونگی شاناخ جهان هساتی
ت
شاماره ( )4یافت هایی ک با مرور
و چیساتی منابع آن دارند ،قابلت مل و توج اسا  .جدود
دیدگاهها ،فوسااف و نظری پردازان درخصااود محوری و مرکزگرایی در رواب انسااان با
جهان هستی ب دس آمده اس را معادد مظاهر ک ید ،پنج شاار کوسیم قرار میدهد.
جدول  .4تأملی بر مبنای شناخت جهان هستی در شعر شاعران منظومه کهن ایران
شاعر
فردوسی
خیا
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موالنا
سعد،
حافظ

مظاهر بهکار رفته
از دیدگاه داریوش شایگان
انسان کامل
مظهر تعارض
رستاخیز (تداو بیدار ،در گسلها ،ناپیوست )
نماد توامل
پایدیا( 1تع یم و تربی )
ازل و ابد

تحلیل از نگاه نویسندگان
(تفکرمرکزگرایی و تفکرمرکزگریزی)
مرکزگرایی در حن ها ،نمایش ( حن ها ،ترا د)،
نهی یسم و مرکزگرایی «اقل» در جهان هستی
ادراک جهان از الریق (ااراو)
مرکزگرایی ارفان و خدا
مرکزگرایی پند و اندرز و اخوا
مرکزگریز

 .3-1-5حافظ و ارتباط میان پدیده در جهان هستی

در جادو

براسااااس تح یال ااوروگرفتا در میاان شاایصاایا هاا ماانادگاار شاا ر ک
ت
شااماره( ،)4حافظ بهدلیل ج انبینی مرکزگریز در قیاس با نگاه مرکزگرا ،دیگر شااااران
کوسایم توانسات پیوند میان پدیدهها ،میت ف و انساان (شایصای -درونی) برقرار کند؛ از
همینرو ،او را لساانالییب ،ب معنا ،مفسار رازها ،میدانند« .شاعر» ار ا ت بیانتها ،اندیشا ت
اوسا  .در اشاعار حافظ تعادد خردمندان میان ورو و معنا در جریانی تجزی ناپنیر شول
میگیرد (شااایگان .)14 ،1393 ،برقرار ،رابٔ ت شاایصاای در گسااترها ،از اواالف و افوار
گوناگون یوی از وی گیها ،بارز شااعر حافظ اساا  .این بدانمعنااساا ک اهمیتی ندارد
میاالب او اارش ،اامی یا رند اس ا  ،چرا ک هر کساای در هر مقا و ساأحی بیشاای از
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

ک م ا ،یونانی اسا ب معنی پرور کودک یا تربی ک خ قیاو انساان را آگاهان چنان شاول میدهد ک منٔرق
.1
بر یم ورو آرمانی شود.

وجود خود یا خاالراو خویش را در آن مییابد (شااایگان )56-55 ،1388 ،و هرکساای با
زیستن و تجرب ت شیصی در فاا ،شعر او تجرب ها ،متفاوتی را دریاف میکند.

برداش ها« ،خودیافت ت شیصی» یوی از وی گیها ،بارز شعر حافظ اس  .جهانبینی

او با بصایرو و نروغی خاد ،میاالرین را با برداشا ها ،اهنی گوناگون مواج میساازد .او
در نهای هرگز میاالب خود را ب نقٔ ت پایان شاعر یا ب تمامی و نهای ختم نمیکند و در
میان تاااادها و الی ها ،تودرتو ،شااعر خود او را آزاد در درون خویشااتن رها میسااازد .از
اینرو ،خوانش و شاناخ رواب میان پدیدهها ،شاعر او حاو ،آموزهها ،زیسا شاده اسا
ک در روند خود یافتگی و انسان شدن مؤار اس .
 .2-5آموزههای زیستشده حافظ

حافظ در دورها ،سارشاار از تم ادایی و خفقان مٔ ق میزیسا ؛ زمان ا ،موالم ساتیز و
ناآزاد ک از تجرب ت زیسات او میتوان پی برد .شااید بتوان چند ادایی و گفتمان دیالوتیم او
انتقاد ،یا مقاب ا ،با این «دوران تاریم» اجتماای دانسا  .او رند( ،ب تعریر حافظ انساان
کامل) باهو و زیرک بود ک برا ،مقاب با این «خفقان» و «آزاد ساتیز »،ب کو نمادین و
گاهی «النز» متوساال شااد تا بدین رو آزادان ب مواالما و گفا وگو باردازد .زمان ت حافظ
هم دوره باا دوران ک یساااا و آغااز اصاار روشاانگر« ،مرکزگرایی اقال» بود .در زماانا ا ،کا
فوساف ت «میربزمین» در تو برا ،حل مساائل انساانی ،گاهی خدا و گاهی خود را محور
قرار میدادناد حاافظ در اینسااو ،زمین «مشاارا» در تو برا ،مقااب ا باا «مرکزگرایی»
میزیسا و با جهانبینی سااختارشاون خود و اندیشا «مرکزگریز» کو خود را در «شاعر»
پدید آورد .نوت قابلت مل آن اساا ک در آموز ها ،آ کادمیم معمار ،در کنار خوانش و
آموختن از فوسااف غرب و دیدگاههایشااان جایگاهی برا ،خوانش اندیشاامندان شاارقی و
آموزههایشان همچون «حافظ» دیده نشده اس .
هدش از خوانش آموزهها ،شاعر حافظ ،تفسایر معانی وا گان ب کار رفت در سااختار شاعر
نیسا ب و رواب پدیدهها و اندیشا ت میان رواب اسا  ،چرا ک وا گان مساتقل نیساتند و شاعر
او ب انوان یم جهان واحد قابل تفویم ب اجزا (سو ه و اب ه) نیس .
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از پدیدهها ،قابلت مل شااعر او «چند اادایی »1یا «چندآوایی» اسا (غومحسااینزاده،
 )99-97 ،1386ک بااث میشاود هر کسای برحساب احسااس و تجرب ها ،زیسا شادها
با آن ارتراب برقرار کند و از آن نیز چیز ،دریاف کند .این نو برداشا ها بسایار منحصارب فرد
و شایصای اسا و ب «خودآگاه» یا «ناخودآگاه» هر انساانی برمیگردد« .خودیافتگی» انساان
در این ارتراب براسااس شارای شایصای ،موقعی فرد ،،تجرب ها ،زیسا شاده ،خاالراو و
دیگر اوامال درونی در خیااد او ظهور میکناد و تصااااویر خیاادانگیز ،را نقش میزناد .چناد
ادایی شاعر حافظ ب معنا ،تنو « اور خیاد» در دو محور خیاد امود ( ،اورو و فر ) و
افقی (احساس) ب ورو مواز ،ب ااتداد میرسد (شفیعیکدکنی.)169-186 ،1375 ،
انساان با پرساشای در رابٔ با شاناخ «جهان هساتی» در راه خوانش شاعر قرار میگیرد و
باا برقرار ،ارترااب باا پادیادههاا ،آن و ایجااد تمااسهاا ،ماداو میاان پادیادههاا با کنواا درون
«خود ،خویش ،دیگران ،شاعر» میپردازد .انساان میان پدیدهها با مجموا ا ،از تناقاااو
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پیدرپی مواجه اسا ؛ پدیدهها ناسااگگار که با اعجاگ به صاور سااگگار کنار هم مل ل
یوادیگرناد تاااادهاا ،با کاار رفتا در شااعر حاافظ گااهی باا نگااه و زباانی النزآلود با کاار رفتا
اسا ؛ ب گون ا ،ک وا گان متاااد ن تنها مقابل هم ب و ب اورو متعارش و توام ی کنار
هم قرار گرفت اند .حافظ با این ترفند بساایار ،از ارز ها ،ساااختگی یا تصاانعی ب کار رفت
در جامع را با تیییر و دگرگونی مورد ساااختارشااونی قرار داده اساا  .ب ارارتی ،ب ها،
اهنی سااختگی را مورد شام و تردید قرار میدهد .بنابراین ،دیگر ت
پدیده شاعر او را میتوان
«سااختارشاونی» دانسا  .او با «انقوبها ،اهنی» در این راه اندیشا ت انساان را ب رهایی و
آزاد ،میرسااند ،ب گون ا ،ک انساان را با پرساشای در مسایر قرار میدهد و با انقوبها،
مداو تح ت ایر پدیدهها( ،چند اادایی شااعر ،دیالوتیم سااازگار ،تاااادها  ،گفتمان
سامر یم ،النز ،اندیشا سااختارشاون و مسایر بیپایان) ب بیدار ،اانوی ا ،میرسااند .این
نقٔ پایان راه ب معنا ،آگاهی نیسا ب و آغاز،اسا بر بیآگاهی و پرساشای دیگر برا،
ت
شماره ( )5ارائ شده اس .
خوانش دیگر پدیدهها ،یافت ها ،این بیش در جدود
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

) یوی از بزرگترین نظری پردازان ادبیاو قرن بیستم اس ک نظری چند دایی یا
 .1مییائیل باختین (
م
چندآوایی (ارتراب گف وگویی) در خصود ادبیاو روسی خصو ا آاار داستایوفسوی مٔر کرده اس (باختین.)1398 ،

جدول  .5یافتههای بهدستآمده از نگاه جهانشمول حافط و آموزههای زیستشدهاش
ویژگیهای محیطی
عصر حافظ
خفقان (تکصدایی)

جهانبینی حافظ

آموزههای ز یستشده حافظ

چند دایی (چند آوایی)
ور خیاد

گف وگو میان تاادها (دیالوتیم)
خیاد افقی (احساس) – خیاد امود( ،فر )
ساختارشونی
گف وگو میان تاادها
پرسشگر،
ارتراب بیپایان
برقرار ،تماسها ،مداو با محی

آزاد ستیزی
دوران تاریکی
عقلگرایی (محورگرایی)

مرکزگریز ( ،برداش ها ،آزاد فرد)،

جدایی سوژه و ابژه

تداو میان خود ،خویش ،دیگران ،شعر

کو نمادین (النز)

الرق یاافتا هاا ،ارائا شاااده و جهاانبینی حاافظ در برابر شاارای موجود میتوان رابٔا ا،
متاااد میان شاعر او و شارای حاکم زمان مشااهده کرد .شاعر حافظ در ایرانزمین یوی از
منابع ارزشامند ،اسا ک ب مفاهیم اهنی و احسااسای انساان در شارایٔی ک سا ٔ جویی و
تم اادایی محی ب اوج رساایده بود ب خوبی پرداخت اس ا  ،ب گون ا ،ک حافظ ب انوان
انساانی آزاده و سااختارشاون با ب کارگیر ،گفتمان و ترکیب اضاداد ب درساتی توانسات اسا
ارتراالی اهنی ،خیالی و احسااسای مؤار ،میان انساان و احسااسااو آزاد ایجاد نماید و او
ت
شاماره ( )5با برقرار ،ارتراب میان مٔالب نظر ،و یافت ها
را ب خیادپرداز ،برسااند .نمودار
ب تجزی وتح یل جایگاه جهانبینی حافظ میان مٔالب منکور پرداخت اس .

نمودار  .5تجزیهوتحلیل یافتهها
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 .6بحث و نتیجهگیری

سااختار یادگیر ،و آموختن معمار ،نیازمند بازاندیشای در ت
حوزه انساان و تجرب ها ،ناب و

شاافااش اساا  .پادیادههاا ،برخااسااتا از آموز فردبا فرد یاا خوانادن نظریا هاا و دیادگااههاا،
فوسااف ت گوناگون یا دیدن و الگوبردار ،تصاااویر نتوانساات پاساایگو ،الز «معمارشاادن»
بااشاااد .چرا کا این سااااختاار باا اشااراا کردن اهن فراگیرناده میاان انروه االواااو فر اا
تجرب کردن و زیسااتن از فرد را گرفت و نتیج آن نیز انراشااتگی پدیدهها ،تصااویر ،موجود
شدهاس .

برا ،آموختن «معمارشادن»« ،چگون انساانبودن» ب منزل ت «چگون اندیشایدن» را باید

آموخ ؛ چرا ک معمار ،فراتر از ااورو و تصاااویر متنو اساا  .شااهرها ،ما مم و از
تودهها ،بیاحساااس و فاقد رو زندگی زیسااتنده شااده اساا  .در میان این انراشااتگیها
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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فر ا تجرب ها ،ناب و شافاش نیز از انساان گرفت شادهاسا  .شاعر و ادبیاو سارشاار از
«تجرب ها ،ت
زنده انسانی» اس از اینرو خواندن آنها ضرور ،اس « .شعر حافظ» یوی از
این منابع زیس شده اس ک در دو مرح تجرب هایی را در اختیار انسان قرار میدهد.
مرح اود تجرب ها ،زیسا شاده شایص حافظ اسا ک چگون با بیدار ،در خفقان و
تم اادایی زمان ت خود «پدیده شااعر» خود را برا ،گف وگو در آن فاااا« ،موالم سااتیز»
خ ق میکند .مرح دو تجرب زیسااتن هر فرد ،اساا ک در خوانش شااعر میان خود و
پدیدهها ،شعر رابٔ ا ،درونی پیدا میکند.
حافظ با نگاه جهانشامود و مرکزگریز در شاعر تمامی محورها ،مٔر در نظری ها،
میت ف همچون تفور انتقااد ،کاانا  ،احساااساااو مٔر شااده تجربا گرایاان ،تجربا هاا،
ت
شاده پدیدارشاناساانی چون مرلوپونتی و ساارتر ،دیالوتیم و گفتمان میان تااادها،
زیسا
اگر ،مرلوپونتی و
اگزیساتانسایالیسا ها ،کو نمادین باختین ،آزاد ،و رهایی اندیشا  ،پرساش ل

هایدگر ،چند دایی و ور خیاد ب معنا ،اوج خیاد و احساس باختین و باشور ،ب ورو
یواارچ و یوراره در وجوه میت ف شعر پدید آورده اس .
انساااان باا خوانش وجوه میت ف پادیاده شااعر حاافظ ،اهن را ابتادا از هجو تماامی

االوااو بصر ،محیٔی خالی میکند ساز در دنیا ،ناب و سرشار از احساساو ،خود را

مییابد .شااعر حافظ در دو محور خیاد افقی و امود ،انسااان را ب چالش درونی میکشااد
یعنی اوج « ااور خیاد» یا همان «چند اادایی» ک در متن شااعر برا ،برانگییتن تمامی
حواس درونی و بیرونی انساان اار بیش اسا ؛ تجرب ا ،نو و تازه میان تناقاااو موجود در
شاعر ،ک گاهی با زبان النز و گاهی ب انتقاد ب اغراا رسایده اسا  .از اینرو تما سااختار
اهن فرد خواننده ب یمباره فرو میریزد و این فرو ریز ،همراه با درد و رنج اس ا ؛ همچون
مفهو «اشاق» حاضار در فااا ،شاعر حافظ .انقوبها ،مداو و پیدرپی میان انساان و
پادیادههاا ،موجود در شااعر با منزلا ت توافق درونی اسا ا میاان خود (آنچا کا محی او را
ساااخت ) ،خویشااتن (آنچ درون هر فرد ،ب ااورو ناب و شاافاش وجود دارد) و دیگران
(ک یشا ا هاایی کا باا فرو پااشاای پااالیش میشااود) .حاا ااال آن «خودیاافتگی بیپاایاان» و
ت
شاماره
«بیدار »،اسا یا همان ر لاه «انساان معمار شادن» .نتیج این جساتار در قالب مدد
( )1با هدش پاالیشااگر ،اهن اشاارا از هجو بیپایان االوااو توساا محی  ،دیگران و
جاایگااه ااربیش آموزههاا ،شااعر حاافظ در مساایر «خودیاافتگی فرد »،و «تجربا هاا،
زیس ا شااده» ب منظور «انسااان معمار شاادن» را ب ااورو چرخشاای مداو و بیپایان ن
ب گون ا ،خٔی یا س س وار ترسیم شده اس .
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مدل  .1فرایند چرخشی «انسان معمار شدن» از طر یق خوانش آموزههای تجربه و زیست شده شعر حافظ

منابع
ابراهیمیا ل ،حسن؛ پناهی ،سیامم؛ و فروتن ،منوچهر ( .)1396شناخ مؤلف پاراالکز و ریش یابی آن در
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پدیدار زیستمحیطی در اندیشه سیاسی ایران باستان
فاطمه ذوالفقاریان* 1

دریافت1399/09/02 :؛ پذیرش1400/02/01 :

چکیده

دیدگاه انسان تأثیر مستقیم بر محیطزیست دارد .در دوره مدددرن انسددان رددود را اددا رداونددد قدرار داد و
طبیعت را به سلطه کشیده است .نتیجه سلطه بددر طبیعددت ،تجدداوز بدده ریمهددا آن و بددرهمزدن چررده
طبیعت بوده است .در عهد باستان انسان همیشه رود را در دارل هستی تعریف میکددرد و اعتقدداد داشددت
که نمیتوان و نباید چرره طبیعت را بدرهم ریخددت .نحددوه تعامددل انسددان بددا طبیعددت و محیطزیسددت در
دورهها گوناگون بسیار متغیر و گاه متناقض بوده است .واود دیدگاه زیستمحور و پذیرش این اصل کدده
انسان ازئی از طبیعت است و یات او به یات محیط پیرامونش بسددت ی دارد ،باعددو بددروز رفتارهددا
مبتنی بر ا ترام به طبیعت و محیطزیست شده است .ایرانیان باستان نیز بهعنوان یکی از اولددین تمدددنها
شکلگرفته در اهان همواره در مسائل انسانی و زیستمحیطی پیشرو بودهاند .قوانین اکم در دوران کهن
مبتنی بر ال وها اعتقاد بوده است و سیاستها کمرانی آن دوران با تأسی از پندارها فاظددت از
عناصر محیطی آبوراک ،گیاه و یددوان شددکل گرفتدده اسددت .در ایددن مقالدده عددیوه بددر بررسددی دیدددگاه
زیستمحور در اسطورهها بهاا مانده از ایران باستان و همچنین کاوش در منابع آئددین زرتشددت و کتدداب
اوستا ،به چ ون ی ارتباط سیاستها شاهان و کمرانی با اندیشددهها زیسددتمحیطی پردارتدده شددده
است .نتیجه نشان میدهد که ایرانیان باستان با ن رشددی زیسددتمحور و بددا اسددتفاده از گزارههددا مددذهبی
سعی بر تقدس عناصر چهارگانه و تأکید بر فظ آن داشته باشند.
کلیدواژهها :ن رش زیستمحیطی ،ایران باستان ،اندیشه سیاسی ،سیاست شاهی

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

 .1گروه علوم سیاسی ،دانشکده قوق و علوم سیاسی ،دانش اه فردوسی مشهد ،رراسان رضو  ،ایران



 .1مقدمه

با آغاز مدرنیته در قرن بیستم و گسترش شهرنشینی عقینیت راصی در این دوران شکل گرفت کدده
ظ
متکی به بهرهبردار هر چه بیشتر از منابع طبیعی مواددود بددود .اصددوننمامها متکددی بدده کددنش
عقینی معطوف به مجموعه اهدافی است و برا

صددوا ایددن اهددداف بدده انددواا وسددایل و ادوات

نیازمند است .بدینترتیب انسان در عصر مدرن با اتکا به ررد رود بهدنباا منفعت بیشتر از طرید
تغییر و دستکار نمامها طبیعی بوده اسددت .بازروردهددا

اصددل از ایددن دسددتکار بدده رشددد

امعیت و در نتیجدده نیدداز بیشددتر بدده بهرهبددردار از منددابع طبیعددی منجددر شددده اسددت و ایددن نددوا
بهرهبردار به نوبه رود منجر به بروز برری بحرانها زیستمحیطی از امله تغییرات اقلیمددی و
گرمایش اهانی ،تهیشدن منابع آب زیرزمینی ،کاهش تنوا زیستی و آلودگیهددا آب و ردداک و
ظ
هوا و نهایتا آلودگی زیستمحیطی شده است .در قیقت علم ادید با تقدسزدایی از طبیعت راه
را بددرا اسددت مار و بهرهکشددی از آن بدداز کددرده اسددت (عابددد سروسددتانی .)9 ،1397 ،گرچدده
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پیشرفتها

اصل از تفکر مدرن در توانمندسدداز و کدداهش محدددودیتها زمددانی و مکددانی

انسان نقش غیرقابلانکار داشته است ،اما این دسددتاوردها بدده هزینددهها زیدداد ناشددی از نقصددان
منابع زیستی منجر شده و اگر با در دسترس قرار گرفتن فناور ها هوشددمند ،رواا بهرهبددردار از
منابع تشدید شود ،تبعات آن میتواند غیرقابل ابران باشد.
دوران باستان و اسطورها کشور از زمان کومت پیشدادیان سددابقها چندینهزارسدداله دارد.
اعتقاد بر این است که پس از دوران زمینشناسی یخبندان ،اولددین سددکونتها انسددانی در غددرب
کشددور شددکل گرفددت و بددا سددکنیگزینی ،اهلیشدددن گیاهددان و یوانددات آغدداز شددد و در دددود
دههزارساا پیش ایرانیان کشداورز را پایهگددذار کردندد (هددوا ،فلنددر و نیلددی105- ،1965 ،1
 .(106پیش از مهاارت آریاییها به فیت ایران اقوامی بددا تمدددنها متفدداوت در ایددن مرزوبددوم
زندگی میکرده اند .سرزمین کنونی ایران بخش بزرگی از یک وا د اغرافیایی به نددام فددیت ایدران
است .این وا د طبیعی با تنوا اقلیمی و زیستی رود دارا ویژگیها بددارز اسددت کدده اصددل
و دت اقوام مختلف است .بدون تردید تنوا اقوام مختلف یکی از عوامل مهددم ثبددات و پایدددار
تمدن این کشور در طی قرون متماد بوده است.

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

با ن اهی به سیر اندیشهها دیرین در گستره این مرزوبوم می مه میشددود کدده نیاکدان مددا بددا
محیط پیرامونی رود در تعامل بسیار م بت و تن اتن ی بودهاند و عناصر زیستمحیطی را در قالب
اعتقادات ملی و معنو مورد نمر داشتهاند .بدددون تردیددد ،امعیددت متعددادا و متناسددب بددا منددابع
مواود آن زمان ،عدم زیادهرواهی در مصرف سرانه معقوا ،و از همه مهمتر ،اتکا بدده اندیشددهها
اعتقاد و اسطورها و نیز اامعن ر در رابطه با محیطزیست ،همه در چنین تعاملی نقش داشته
ظ
است .اصون قوانین اکم در دوران کهن مبتنی بر ال وها اعتقدداد بددوده اسددت و سیاسددتها
کمرانی آن دوران با تأسی از پندارها

فاظت از عناصددر محیطددی آبوردداک و گیداه و یددوان

شکل گرفته است .این قبیل ال وها به شکل بارز در اندیشهها زرتشت نمایددان اسددت و اشددکاا
ابتدایی آن را میتوان در آثار باقیمانده از تقدسی کدده هنددوز در بررددی مندداط ایدران بدرا بع ددی
دررتان همیشه سبز ،م ل کنار و سرو ،قائلاند مشاهده کرد.
از انبهها مکانی و زمانی آنچه در این آبوراک تحت عنوان پددارس و ایدران و در دورههددا
مختلف بهعناوین اسطورها یا غیر آن ادث شده است ،هم ان متکدی بدده اندیشددهها محیطددی
ظ
بوده است و نقش محیطزیست در تکامل اندیشه سیاسی ایدران باسددتان کددامی بددارز اسددت .آنچدده
مسلم اسددت محدددوده سیاسددی ایددن مرزو بددوم هیچگدداه بددا فراوانددی آب همدراه نبددوده و رشددکی و
رشکسالی از دیرباز یکی از بارزترین ویژگیها ایران بوده است .در همددین راسددتا ،ابددداا قنددات
توسط ایرانیان که سابقه چندین هزارساله دارد رود بهترین گواه این مدعا اسددت (کددوروس و لبدداف
رانیکی. )2001 ،1
دعا داریوش ،پادشاه هخامنشی مبنی بر اینکه «ردایا این کشور را از دشددمن ،رشکسددالی و
دروغ محفوظ بدار» نیز دلیل دی ر بر قلت آب بهرصوص در فیت مرکددز ایدران بددوده اسددت.
تیش بیامان مردم برا مبارزه با کددمآبددی و رشددکی مجموعددها از رل ورددو و رفتارهددا را بدده
ارمغان آورده است که نشانه بارز آن تحمل و بردبار و قناعددت و ریاضددت اسددت .ایددن ویژگیهددا
منجر به آموزهها سیاسی متناسب با چنین محیطی شده است.
در درازا تاریخ پر فراز و نشیب این سرزمین متأسفانه تهاام اقوام مختلف آثار و منددابع مکتددوب
قابلاستفاده در قیاس با روم و یونان باستان بددهویژه در دوران باسددتان ایدران ن ذاشددته اسددت کدده بتددوان
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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بهطورراص به اندیشهورز و نمریهپرداز در وزه اندیشه سیاسی متکی به محیطزیست پردارت.
ظ
معمون پژوهندگان تاریخ برا بازیابی چنین اندیشههایی از رهیافتها زیر استفاده میکنند.
 .1اسطورهها ،آئینها و متون دینی؛
 .2سنگنبشتهها و لوحها گلین به زبانها بابلی ،آشور  ،آرامی و پارسی؛
 .3نوشتهها مورران یونانی ،رومی؛
 .4آثار ماد بهدستآمده از کاوشها باستانشنارتی؛
 .5کتابها باقیمانده به زبان پهلو ؛
 .6نوشتهها مورران ،اغرافیدانان و سرایندگان دوره اسیمی» (پوند .)14 ،1397 ،
درعین اا ،پژوهشهایی که درباره اندیشه سیاسددی در ایدران باسددتان صددورت گرفتدده ،بسددیار
نادرند .متفکرانی چون فتحالله مجتبایی (مجتبایی )1373 ،در کتاب شهر زیبای افالطمن و شاه
آرمان در ایران باسهان  ،سیداواد طباطبائی (طباطبائی )1386،در کتاب زوال اندیش سیاسا در
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ایران ،فرهنگ راائی (راائی )1372 ،در کتاب تحمل اندیش سیاس در شاارب باسااهان ،مرت ددی
ثاقبفر (ثاقبفر )1377،در کتاب شاااهمامف فردوسا و فلساای تاااری ایاران ،محمددد رضدداییراد
(رضددایی راد )1389 ،در کتدداب مبااان اندیشااف سیاساا در داارد م دایاا و تقددی رسددتموند
(رستموند  )1388 ،در کتاب اندیشف ایرانشهری در عصر اسالم بهطور راص بددر ایددن موضددوا
تکیه کردهاند .اما آثار فراوانی درباره تاریخ ،اسطوره ،مذهب ،آئینها و ادبیات ایران باسددتان واددود
دارد که بهندرت به سیاست هم تواه کردهاند .ازآنجاکه موضددوا سیاسددت در ایدران باسددتان در دا
روایتها اسطورها  ،تاریخی و الهیاتی نهفته اسددت و ازئددی از کلیددت دانددش آن زمددان شددمرده
میشود ،متفکران امروز نیددز سیاسددت را در کلیددت معرفددت آن روزگددار مین رنددد (ا مدونددد و
اسیمی.)23 ،1396 ،
هدف از این مقالدده بررسددی اای دداه محیطزیسددت در اندیشدده سیاسددی ایدران باسددتان اسددت تددا
بدینترتیب ان ارهها زیستمحیطی پیشینیان در چددارچوب سیاسددتها

کمرانددی آن عصددر و بددا

تأسی از پندارها مواود در آن زمان مورد تجزیهوتحلیل قرار گیرد .آنچه مسلم است و از نوشتارها
آن دوران برمیآید ن رش انسانها باستان به پدیدهها زیستمحیطی به شکلی اامعن ر و متکددی
بر اریقیات و اندیشهها اعتقاد و ملی بوده است .در آن روزگاران هر فرد رود را ازئی از محددیط

پیرامونی ،همراه با تمام عناصر فیزیکی و زیستی آن میدانسددته اسددت؛ بددهعبارتیدی ر ،نددوعی دیدددگاه
زیستمحور اکم بوده است که انسان تنها بخشی از آن را تشکیل مددیداده و اصددل فددرد از محددیط
رود ،در قیاس با کارکرد او برا محیطزیست سنجیده میشده است.
 .2پیشینه پژوهش

محیطزیست و مشکیت این وزه در سااها اریر دغدغدده بسددیار از اندیشددمندان در مقیدداس
ظ
اهانی بوده است .چالشها مواود در این زمینه که عمدتا ناشی از درالت انسددان میباشددد بدده
اش دکاا مختلددف مددورد تجزیددهوتحلیل قرارگرفتدده و علددل آن از ابعدداد سددختافزار و نرماف دزار
بررسیشده است .آنچه مسلم است فشار بیرویه بر محیطزیست اغلب ناشی از عدم تددوازن بددین
ظرفیت زیستی و امعیت انسان است و عدم پایبند انسان بدده اصددوا و مددوازین اریقددی و عدددم
رعایت قانونمند طبیعی از دی ر موارد است که آسددیبها ابرانناپددذیر بدده ف ددا زیسددتی
زمین وارد کرده است .بدون تردید گرچه قانون و اریق میتوانند در همه موارد مکمددل هددم عمددل
کنند ،اما به نمر میرسد اریق روداوش بوده و هزاران سدداا اکمیددت رددود را بددر بهرهبددردار
مطلوب و فظ محیطزیست به اثبات رسانده است .تقویت مبانی اریق در گذشتهها دور و تددا
امروز به طرق مختلف صورت گرفته است و در این رابطه همه ادیان نقش مؤثر ایفا کردهانددد .در
این ره ذر ،ادیان باستانی و ازامله دین زرتشت برا

فظ محیط زیست هم از ابعدداد فلسددفی و

هم از انبه کاربرد رهیافتهددا مبتنددی بددر عبددادت ارائدده کددرده اسددت بهنحو کدده بدرا

فددظ

آبوراک و سایر عناصر زیستمحیطی پاداش اررو در نمددر گرفتدده اسددت و بخشددی از کددردار،
پندار و رفتار نیک به این امر مهم ارتباط داده شده است.
ظ
درزمینۀ محیطزیست باستانی ایران مطالعاتی عمدتا در همددین راسدتا توسددط پژوهشد ران صددورت
گرفته است .رضاییراد ( )1387در کتاب رود با عنوان مبااان اندیشا سیاسا در داارد م دایا اظهددار
داشته است که در اغلب کومتهددا ایدران باسددتان پاسدددار و ن هددار از طبیعددت ،آب ،ردداک و
گیاهان ،تی عناصر بیاانی مانند فلزات ،اهمیت و اای اه ویژها داشته است .او با اشاره بدده اینکدده در
ایران باستان عقیده بر این بوده است که آب ،راک ،آتش ،زمین ،آسمان ،ماه و هر یک از عناصر طبیعددت
بهوسیله ایزد راص سرپرستی میشود و هر ایددزد تجلددی نددور اسددت کدده سامانبخشددی و پرسددتار
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آفریده مربوط به رود را به عهده دارد .او نتیجه میگیدرد کده یکددی از نشددانهها مهددم پیشددرفت فرهنددگ
ااتماعی هر کشور ،پاسداشت محیطزیست است و درنتیجه ،رفتارها فرهن ددی آن زمددان در رابطدده بددا
محیطزیست را یکی از عوامل مهم در سابقه دررشان تاریخی این مرزوبوم تلقی کددرده اسددت .تقددیزاده
( ) 1382در بحو اهانبینی و فاظت از محیطزیسددت ،محقد دامدداد ( )1397در مبحددو الهیددات
محیطزیست ،ابراهیمنیا ( )1383در مورد آئین زرتشت و نقددش محیطزیسددت بددر ارتبدداط معنددو بددین
اریق زیستمحیطی و آئینها مذهبی ،بهرصوص آئین زرتشت ،تأکید کردهاند.
ابراهیمنیا ( )1383در مقاله رود با عنوان «اهمیت محیط زیست در ایران باستان» با راوا بدده
منابع زرتشت چون گاتها و سرودهها ،این آئین را دینی میداند کدده بدرا عناصددر طبیعددی ا تدرام
راصی قائل است و آلودهکردن این عناصر را گناه میداند .او ارتباط ادیان ایرانی پددیش از زرتشددت
مانند آئین مهرپرستی (میتراییسم) را نیز با محیطزیست که در آن برا هر یددک از عناصددر طبیعددت
ایزد اهت ن هبانی آن قائل بودهاند را مرتبط با عقاید مذهبی آنان میداند .مهران غیبددی ()1382
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در مقاله رود با عنوان «مبانی فلسفی فاظت از محیط زیست در ایران باستان» در بررسی منددابع
دینی مرتبط با ن هدار از محیطزیست ،به گاتها در دو بعد ماد ( گیتو ) و غیرمدداد (مینو )
مین رد .در همین راستا در گاتها بیان شده است که اهان د کدده همدده ابعدداد محیطزیسددت را در
بردارد د بهوسیله اهورامزدا ،که ی انه هستیبخش بزرگ و داناست و استوار بر هنجار بدده نددام اشددا
است ،آفریدهشده است (مانندرا.)1983 ،1
بدون تردید محیطزیست همه اازا پیرامونی انسان ،از امله محیط کشددت و زرا ،را نیددز در
بردارد .فعالیتهددا کشدداورز در دوران باسددتان اددز اداییناپددذیر از دیددن بددوده اسددت و در
قیقت بخش قابلتواهی از دستورات زرتشت به کشاورز و تولیدددات غددذائی ارتصدداص دارد.
اوانشیر ( )1378در مقاله رود با عنوان «تاریخ علوم منابع طبیعی ایران» ،اهمیت مرتع و چراگدداه
برا دام در آن دوران را ذکر کرده است .ابریشمی کاشت برری گیاهان به روایت هردوت در شددرق
ایران و نیز سارتارها زیربنائی برا تولیدات کشدداورز ازاملدده سدسدداز و کانااکشددی بدرا
آبیار محصونت مختلف و همچنین بهرهبردار از آبهددا زیرزمینددی بددا فددر قنددات در ادوار
مختلف تاریخ باستانی ایران را ذکر کرده است.

ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

اما آنچه این نوشته را متمایز میکند ،بررسی اندیشهها زیستمحیطی از سه دیدگاه متفدداوت
است .نخست ،از منمر اسطورهها که بهعنوان اولین دست اه دانایی و کهن ال وها امعی از رددرد
ایرانی شنارته میشوند و مفاهیم ااتماعی و سیاسی بسیار عمیقی دارند؛ دوم ،با ن دداهی بدده آئددین
زرتشت بهعنوان نخستین دین رسمی ایرانیان باستان که زرتشت را مروج آبددادانی ،صددلح و مدددنیت
میدانند و اغلب مورران از او به نیکی یاد کردهاند؛ و سوم ،از دیدددگاه سیاسددتهددا و کددنشمنددد
شاهان ایران باستان که چ ونه سیاستهایی اتخاذ کردهاند کدده در راسددتا

فددظ منددابع زیسددتی و

الوگیر از آسیب به محیط زیست گام برداشتهاند.
 .3چارچوب نظری

یکی از کیفیترین و درعین اا عمی ترین روشها برا تحلیددل اندیشدده سیاسددی در هددر دورها ،
پدیدارشناسی است .پدیدارشناسی روشی کیفی است که بهدنباا کشف تبلور پدیدددارها ،سددازهها و
هویتها فرهن ی است که در هر دورها شددکل میگیددرد .ایددن روش توسددط مددارتین هایدددگر و
ادموند هوسرا پایهگذار شد و پژوهشها آنان در نقد روش پوزیتیویسم و پارادایمهددا کشددف
قیقت به زبان مکانیک ،ریاضیات مدرن و فرمواها علوم طبیعی باعو شد پدیدارشناسی مورد
ااماا محققان قرار گیرد.
یطه کار روش پدیدارشناسی بررسی و نقد اندیشمندان و مکاتب دوره مدرن و پسددامدرن بدده
همراه نقد شدید بر تکنولوژ  ،صنعت ،اطیعات ،علم و هر مسئلها است که در دوره ادیددد بدده
نام عقینیت غرب در اا مطرحشدن است .روش پدیدارشناسی ازآنجاکه بر نقد عقینیت دنیا
مدرن پافشار میکند ،گرایشها محیطزیست و صلحطلب ،آن را رویکرد درونی و رود به
ساب میآورند.
پدیدارشناسی در ابتدا به لحاظ متنی در دهه سی و چهل قرن بیستم توسط ادموند هوسددرا 1در
ف ا سرروردگی از عقل غربی شکل گرفت .ادموند هوسرا به نقددد سددوژهمحور مدرنیتدده ،کدده
توسط دکارت 2آغاز شده بود ،پردارت و اظهار داشت« :شددکاکیت دکددارت بدرا عبددور از سددنت
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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متصلب قرونوسطی نقطه بسیار روبی بود اما در ادامه رطددایی تددوهمی را شددکل داد» (هوسددرا،
 .)78 ،1381و نشان داد که با تسلیمشدن عقینیت به علددم بدده همدراه قصدددیت ریاضددی کددردن
اهان طبیعی و انسانی ،بییا انگ ،مری ی ،رشونت و ناآرامی افزایش پیدا کرد .او در ف ددایی
آکادمیک به نقد عقل مدرن و علمی پردارت و تمام تیشش این بود که بددا اپوردده و تعلید کددردن
علم و تکنولوژ و باز کردن اددا فلسددفه ،بحدران در عقینیددت غددرب را نشددان دهددد (رشددیدیان،
.)169 ،1388
بر طب نمر هایدگر ،1یکددی دی ددر از پدیدارشناسددان معددروف ،انسددان ،مواددود پرتاپشددده در
هستی است و هر کنشی از سو انسان به طبیعت و رود انسان ،دارا عکسالعملهایی است کدده
نباید نادیده گرفته شود .تمام دررتان ،اشیا و مواودات هستی دارا شعور هستند و زمین ،آسددمان
و تمام هستی

زیستن دارند و انسان باید دانشی تولید کند که با همدلی و عش ن هبان و شددبان

هستی باشد (اماد .)647 ،1385 ،
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در روش پدیدارشناسی شددکلها مختلددف اندیشدده بددروز پیدددا میکنددد و کددار پدیدارشددناس
شنارت پسزمینددهها هددویتی ،زبددانی و سددازها اسددت کدده نشددانهها و نمادهددا مختلددف را بدده
پسزمینهها فرهن ی ارتباط میدهند و بر این اعتقادند که رفتارها انسان دارا معانی هستند که
این معانی در طوا تاریخ بهصورت اهانزیستها بدیهی ان اشتهشده در سنت بدده ارث رسددیده
است (اسیمی .)647 ،1385 ،همه متون در قصدیتهایی فرورفتهاند که این قصدیتها با توادده
به رویهها ابر زبان و اابارها عرفی و فرهن ی قابل تفسیر است.
در نتیجه ،روش پدیدارشناسی در تحلیل سیاسی ،همدلی زیاد با موضوعاتی دارد کدده صدبغه
زیستمحیطی دارند و در پی نقد غرب صنعتی و پساصنعتی هسددتند .البتدده ایددن روش نیددز ظدداهر
تحقی را بدده عهددده رددود پژوهشد ر میگددذارد امددا بدده لحدداظ معرفتشناسددی و رویکددرد نقاداندده
فرضیهها االبی را به متفکران سیاسی نقاد غرب پیشنهاد میکند.
زندگی ایرانی نیز از دوران باستان تاکنون با محیطزیست پیوند رورده است و از زمان کومت
پیشدادیان تاکنون سابقها چندین هزارساله دارد .ایرانیان مردمی یکجانشین و تولیدددگر بودنددد کدده
اولین سکونتها آنان در غددرب کشددور شددکل گرفددت و بددا سددکنیگزینی ،اهلیشدددن گیاهددان و
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

یوانات آغاز شد .در دود ده هزار ساا پیش ایرانیان کشاورز را پایهگددذار کردنددد .سددرزمین
کنونی ایران بخش بزرگی از یک وا د اغرافیایی به نام فیت ایران است .این وا د طبیعی با تنددوا
اقلیمی و زیستی رود دارا ویژگیها بارز است که ا ترام به محیطزیست بر اساس اسدداطیر و
دین آنان از مهمترین آنهاست.
روش پدیدار با رویکرد همدننه نسبت به محیطزیست مناسبترین گزینه برا بررسی پدیدددار
زیستمحیطی در اندیشه ایران باستان است .زیرا محیطزیست هیچگاه از تددأثیر منفددی دنیددا صددنعتی و
مدرن در امان نبوده است و انسان مدرن با محوریت رود و عقل رودبنیادش در راستا استفاده هددر چدده
بیشتر از محیطزیست گام برداشته است .این روش با بررسددی تددداومی اندیشدده زیسددتمحیطی ایرانیددان
باستان ،نقش اساطیر ،دین زرتشت و زیست ایرانیان در راستا ا ترام به محیطزیست میدانددد و کددارکرد
این اندیشه در سااها نخستین یکجانشینی ایرانیان را مهم و کلید ارزیابی میکند.
 .4پدیدار زیستمحیطی در اساطیر ایران

اسطورهها ،اولین دست اه دانایی و کهنال وها امعی از ررد ایرانی را متبلور میسازند کدده مفدداهیم
ااتماعی و سیاسی بسیار عمیقی دارند .در اساطیر ایرانی است که روایتی از شددیوه زیسددت امعددی و
سیاسی ایرانیان به همراه هنجارها و سبک زندگی ایشان را از سپیدهدم تاریخ ترسیم کرده است .در ایددن
اساطیر غایات کومت نیز بهوضوح مورد اشاره قرار گرفته است (بهددار .)363-350 ،1375 ،ارائدده
تعریف کاملی از اسطوره 7که دربرگیرندۀ همۀ مفاهیم آن باشد ،کار آسانی نیست .در فهددم عامدده و در
برری از فرهنگها ،اسطوره یعنی آنچه ریددالی و غیرواقعددی اسددت و انبددۀ افسددانها محددض داشددته
ظ
باشد؛ اما اسطوره را باید داستان و سرگذشتی مینو دانست که معمون اصل آن معلوم نیسددت و شددرح
عمل ،عقیده ،نهاد یا پدیدها طبیعی است بهصورت فراسویی که دستکم بخشی از آن از سددنتها و
روایتهاگرفتهشده و با آئینها و عقاید دینی پیوند ناگسستنی دارد.
واود اسطوره واکنشی از ندداتوانی انسددان در مقابلدده بددا درماندددگیها و ضددعف او در بددرآوردن
آرزوها و ترس از وادث غیرمترقبه است .ویژگی عمده اساطیر ایران ثنویت است .این موضوا در
تاریخ دوازدههزارسالۀ اساطیر ایران بهروبی نمایددان اسددت (آموزگددار .)13 ،1385 ،دوگانددهها
ریر و شر ،به بیان اان هینلز ،غایت زندگی امعی و کمرانی را مشخص میکند .ایددن دوگانددهها
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چندان پراکنده نبودند بلکه در متن رود شیوهها زیست ایرانیان را ثبت کردهاند (هینلددز،1384 ،1
 .)67-69دوگانهها در ابتدا بهصورت ردایان و دیوهایی بودند که یات مستقل داشددتند .هددانر
کر بن معتقد است که در تعارض ایددن دوگاندده و بددا اولویددت یددافتن کددردار ،گفتددار و پندددار نیددک و
رردمندانه تنها ردایان ریر باقی ماندند و دوازده مورد از آنها چنان تددداوم و ثبدداتی یافتنددد کدده تددا
امروز همچنان پابراا و استوار ماندهاند و هماکنون بهعنوان ماهها سدداا شمسددی مددورد شددنارت
هم ان هستند .فهم غایت کمرانی در ایران مستلزم راوا به این دوازده نیرویی اسددت کدده واددوه
مختلف زندگی ایرانیان را نمم داده است (کربن.)181-188 ،1391 ،2
در اسطورهها ایرانی ،زمین و طبیعت اای اه و یددژها دارندد .پدیدددههددا انسددانی و طبیعددی
وابسته به زمین ،برا ایرانیان معنا راص رود را داشت .زندگی امعی وا دها سیاسی مددنمم
و تمدنها آباد مواب شده بود که ایرانیان برا عوامل طبیعددی قدددرت متددافیزیکی قائددل باشددند.
ظ
اسطورهها ایرانی در ابتدا مماهر زندگی کشاورز را سددتایش مددیکردنددد .مد ی آبوآتددش بدرا
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ایرانیان تقدس داشت و برکت و فراوانی را به زندگیشان ارزانی مددیداشددت .ایرانیددان هماننددد همدده
اقوام و اماعتها بشر به ردایان و اسطورهها متعدد باور داشتند و هر پدیده را به ردددا آن
ظ
ربط میدادند .م ی ردا آبها مسئوا بارندگی و زایش طبیعت به شمارمیرفددت .در مقابددل دیددو
رشکسالی مسئوا بدبختی و آوارگی ایرانیان بود (ویدن گرن .)86 ،1377 ،3آتش ،رورشید ،آب،
باد و هر آنچه در طبیعت بهصورت نسبی برا ایرانیددان رفدداه و آسددایش ایجدداد میکددرد ،اسددطوره و
ردایی قابلستایش محسوب میشددد .بددهاینترتیب ،ایرانیددان بدا اهددان آبدداد و سددرروش در دوران
باستان رابطه بسیار نزدیک داشتند .اسطورهها مجموعها از گزارهها ررافاتی و ناکارآمددد نبودنددد
بلکه اهانزیست فکر ایرانیان را شکل میدادند و به کنشهددا ااتمدداعی ،ماهیددت کومددت و
مفهوم دوست و دشمن معنا میدادند.
زایندگی و آبددادانی محددور بددودن اسددطورهها یکددی از مهمتددرین ویژگیهددا آن اسددت .اغلددب
قومیتها و اماعتهایی که زیست رود را بر اساس انگ و زور فیزیکی قدرار مددیدهنددد ،شددهر،
آبادانی و ایجاد تمدن در اندیشه آنها اای اه مهمی ندارد .ابنرلدون متفکر بزرگ اسیمی معتقددد
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

است که شهرنشینشدن قبایل به کاهش عصبیت آنها میانجامد .ساکنان اقلیمها متفاوت فیت
ایران از دیرباز عیقه راصی به آبادانی و شهرنشینی داشتهاند بهنحو که ایرانیان همواره بدده داشددتن
هنرها شهرنشینی و تمدن شهره بودهاند.
در ایران باستان ،روستانشینان صبور و آرامی بودند کدده تولیددد کشدداورز را بددر عهددده داشددتند.
اسطورهها در میان اماعت دهقان نفوذ بیشتر داشت بهنحو که اعتقاد به ردا آناهیتا به معنا
تقدسبارور  ،باران و زایش در میان آنها فراوان بددود و ازآنجاکدده امعیددت اصددلی تولیدکننددده در
فیت ایران را تشکیل میدادند ،دشمن فقر ،رشکسالی و انگ بودهاند.
اصلیترین منبع شنارت غایت سیاست در دوره هخامنشی راوا به اسطورهها بددهویژه امشاسددپندان
و ایزدانی است که هنوز هم در زندگی روزمره ایرانیان

ور دارند .این امشاسددپندان و ایددزدان چنددان در

کنار یکدی ر قرارگرفتهاند که انسان را در رود منحل نمیکنند و کمتددر امکددان شدرآفرینی و رلد فلسددفه
ابرگرایانه را امکانپذیر مینمایند .ترتیب آنها بر اساس ترتیب فصلها و آمدوشد واقعددی روزهددا اسددت.
بهویژه فلسفه واود امشاسپندان اکمکردن نمم ،آئین ،عقاید و فرهن ی متناسب با همنوایی با هسددتی
ظ
است بهنحو که ذهن و عین کامی منطب با یکدی ر در ااتماعات ایرانی ایجدداد نماینددد .در بسددیار از
تمدنها عین و ذهن و آئینها مکانی و زمانی با یکدی ر تطاب پیدا نمددیکننددد و بدده مدددت کوتدداهی از
میان میروند ،اما ایرانیان چنان فلسفه قدرتمند در گذشته فکر و اسطورها شان دارند کدده هنددوز هددم
بهصورت رودآگدداه و نارودآگدداه در زندگیشددان اریددان دارد و هرکجددا ربددر از اشددن و سددازندگی و
اریق نیک باشد آنها

ور دارند (بهار.)173 ،1388 ،

از بین امشاسپندانی که اورمزد نخست به آفریدن آنها همت گماشته است ،بسیار در ارتبدداط
مستقیم با محیطزیست قرار دارند .اسپندارمد یا اسفندارمد که به معنی اریص و بردبار مقدس
است ،نماد زنانه و درتر اورمزد به شمار میآید .او ایزد بانو زمین است و به چهارپایان چراگدداه
میبخشد .زمانی که پارسایان در رو زمین که نماد این اهانی اوست ،بدده کشددتوکار و پددرورش
چهارپایان میپردازند یا هن امیکه فرزند پارسایی زاده میشود ،او شادمان میگردد و وقتی مددردان
و زنان بد و دزدان بر رو زمین راه میروند ،آزرده میشود (آموزگار.)17 ،1385 ،
دی ر امشاسپند که شادابی گیاهان ممهر اوست ،ررداد است که به معنی تمامیددت ،کلیددت و
کماا است و ممهر از مفهوم نجات برا افراد بشر است و بهعنوان امی آب شددنارته میشددود.
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مردم در ایران باستان به ا ترام امشاسپند اسفند زباله رو راک نمیریختند و پابرهنه راه نمیرفتند
و این کار را بسیار زشت میشمردند .چون پا برهنه که آسیب ببیند ،رون اار شده و در پی آن
زمین آلوده میگردد (رضاییراد.)118 ،1387 ،
امرداد نیز که به معنی بیمرگی است ،تجلی دی ر از رست ار و ااودانی به شمار میآید .او
گیاهان را برویاند و رمه گوسفندان را بیفزاید .او میکوشد که گیاهددان پژمددرده نشددوند .همکدداران او
ایزدان رشن و اشتاد و زامیاد هستند (آموزگار.)19 ،1385 ،
از ایزدانی که در دوران اساطیر بهعنوان ن هبان و افظ عناصر محیطزیست شنارته میشوند،
اپام نپات یا برز ایزد ،ایزد آبهاسددت .نددام اپددام نپددات در اوسددتا بدده معنددا فرزنددد آبهاسددت .او
مسئولیت پخش آب در سراسر سرزمین را به عهده دارد .تیشتر نیز ردایی است که با بدداران ارتبدداط
دارد و ازاینرو ،اصل همۀ آبها سرچشمۀ باران و بارور است .در تیشتریشددت اوسددتا ،نبددرد ایددن
ایزد با دیو اپوش که دیو رشکسالی و رشکی است روایتشده است (آموزگار.)24 ،1385 ،
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

142

دوره  ،13شماره 3
تابستان 1400
پیاپی 51

تمام این روایتها از اسطورههایی که در ایران باستان رواج داشته است و پسازآن در دورههددا
دی ر ادامه یافته است ،نشاندهنده تقدس مماهر چهارگانه آب ،راک ،آتش و زمین اسددت کدده هددر
یددک از عناصددر طبیعددت بهوسددیله ایددزد راصددی سرپرسددتی میشددود .هددر ایددزد نددور اسددت کدده
سامانبخشی و پرستار آفریده مربوط به رود را سرپرستی میکند.
اساطیر ایران باستان نشان میدهد ایرانیان نخستین اقوام یکجانشین بودهاند که از کشاورز بددهعنوان
منبع درآمد رود استفاده میکردند و این مهم باعو شده است به اسددطورهها بددهعنوان منبعددی بدرا بدداور
دینی و ااتماعی رود راوا کنند .بددهروبی مشددخص اسددت کدده ان ارههددا زیسددتمحیطی در منددابع
اسطورها نمایان شده است و اسطورهها از ایزدان بهعنوان ن هبان و افظ محیطزیست نام بردهاند.

زیست ایرانی
یکجانشین و
تولیدگر

سازه و پدیدار
اساطیر

شکل  .1ارتباط ز یست یکجانشین و حفظ محیطزیست

فظ محیط
زیست

 .5پدیدار زیست محیطی در اندیشه زرتشت

زرتشت تجمع اساطیر است و زمانی که ایران از ملوکالطوایفی پراکنددده رددارج و بددهلحاظ
سیاسی متمرکز میگردد ،در سطح فکر نیز دیددن زرتشددت رسددالت تجمیددع و معنابخشددی
اساطیر را انجام میدهد.
اهمیت دادن به طبیعت و فاظت از آن در اک ریت ادیددان ،مکاتددب فکددر  ،اوامددع و
تمدنها از دیرباز به نحو بارز و روشنی هم در قلمرو فیزیکی و ماد و هم در واه معنو و
کیفی مطرح بوده است (الیاده .)149 ،1959 ،1در آئین زرتشددت کدده دیددن رسددمی ایرانیددان
باستان بوده است ،بر اندیشهها زیستمحیطی تأکید بسیار شددده اسددت .زرتشددت پیددامبر
باستانی ایرانیان صا ب کتاب اوستا و آوردنده دین زرتشتی در آذربایجان یا سیستان ،غرب
یا شرق ایران در شش تا دوازده هزار قبل از میید مسیح بدده دنیددا مددیآیددد .در اوسددتا دربدداره
زادهشدن زرتشت ،شادمانی آب ،گیاهان و اانوران از این مولود چنین آمده است:
«به گاه زایش و نشو و نمایش ،آبها و گیاهان شددادمان شدددند .بدده گدداه نشددو و نمددایش
آبها و گیاهان بالیدند ،به گاه زایش و نشو و نما او همه آفریدگان سپنتأمینو به رود مددژده
رست ار دادند .روشا به ما که آذربانی زاده شد» (یشتها ،کرده  ،24بند.)93
مجموعدده تعددالیم او در اوسددتا ،زنددد ،دینکددرد ،بندهشددن و  ....در طددوا قرنهددا بعددد
امعآور شد .برری از اصلیترین گفتههایش در گاتاهددا ،یسددنههددا و یشددتها ،کدده امددروز
بخشها بهاا مانده از اوستا است ،به دست ما رسیده است .زرتشددت مددروج آبددادانی،
صلح و مدنیت است و اغلب مورران از او به نیکی یاد کردهاند .تعالیم او ترکیبی از لطافت
شاعرانه و عم فلسفی است.
در آئین مزدیسنا کلیه عناصر اربعه که آتش ،آب ،هددوا و ردداک باشددد ،مقدددس اسددت و
اغلب در اوستا از آنها سخن رفته است .برری از آنها نیز در اوستا دارا یشت مخصوصددی
است .در میان این عناصر آتش مقدستر است و آذر ایزد موکل آن است .هرچندکه از برا
این فرشته یشت مخصوصی نداریم اما در سراسر کتاب مقدس و کتددب مددذهبی پهلددو از
علو مقام او سخن رفته است .عنصر دی ر که هددوا اسددت دارا یشددت مخصوصددی اسددت.
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد
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پانزدهمین یشت از آن فرشته هواست هر چند که این یشت به رام یشت نامزد اسددت امددا در
هیچ اا آن صحبت از ایزد رام نیست .در سراسر آن از فرشته هوا صحبت شده است .این
فرشته را در اوستا وایو و در پهلو اندروا گویند .راک یا زمین تحت مایت چهددارمین
امشاسبند سپندارمذ است .از بدرا آن نیددز یشددت مخصوصددی نددداریم امددا در طددی مقالدده
امشاسبندان بهطور مفصل از آن صحبت داشتیم.
آب که موضوا مقاله اضر است بعد از آتش مقدسترین عنصر است .در ایدران قدددیم
چنانچه رواهید دید ستایش فرشته آن موسوم به ناهید در کلیه ایرانزمین و ممالک همسددایه
رون تمام داشته است .در اوستا و کتب پهلو بهطور مکرر و مفصددل از او صددحبت شددده
است .در اوستا از یک فرشته دی ر که نیز مستحفظ آب است یاد شددده اسددت .ایددن فرشددته
موسوم است به اپمنپات .در وید برهمنان نیز چنین آمده است و از آن یک فرشته مذکر اراده
شده است (پورداود.)158-159 ،1377 ،
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«در ایران باستان آب مقدددس بدده شددمار مددیرفتدده و بدده عقیددده زرتشددتیان ،پددس از آتددش،
مقدسترین عنصر است .آب دومین آفریده از آفریدگان هفتگانها است کدده اورمددزد رلد
کرده (بندهش ،فصل اوا ،بند  ،54فصل اوا ،الف ،بن  4و  )7و آفرینش آن پس از آسمان و
در مدت  50روز (از روز چهلوششم پس از اعتداا بهار ) انجام گرفته است که در پایان آن
 5روز گاهنبار دوم قرار دارد (بندهش ،فصل اوا ،بند  .)17در همه اا ،در زیرزمین آب قدرار
دارد (بندهش ،فصل اوا ،بند  ،17فصل اوا الف ،بند  .)10ن اهبانی آبها بر عهددده رددرداد
امشاسپند است (بندددهش ،فصددل سددوم ،بنددد  .)18بنددابر عقیدددها  ،همدده رلقددت در اصددل
بهصورت قطره آبی بود و بنابر نمر دی ر  ،اصل همه آفریدگان از آب بود به از تخمۀ مردمان
و چارپایان مفید که از آتش است (بندهش ،فصل اوا الف ،بند  .)3نمر به تقدسی کدده بدرا
آب قائل بودند ،آلودهکردن آن را با پلید ها گناه بهشمار میآوردنددد (پددورداود ،یشددتها-161 ،
 )159/1بهویژه آلودهسارتن آن با مردار از گناهان بزرگ به شددمار آمددده اسددت (صددد در ن ددر،
فصل ،72ص 51؛ تاوادیا ،شایسددت و ناشایسددت ،فصددل  ،2بندددها  76تددا  .)94در مددورد
مراقبت از آب دستورها دینی دقیقی هست (صد در بندهش ،فصددل  ،78ص  .)148آب در
آئینها دینی زرتشتیان از عناصر نزم بهشمار میرود» (آموزگار.)252 ،1398 ،

زرتشت و دین مزدایددی رددرد یکجانشددینی دارد کدده مخددالف قربددانی و کشددتار بیرویدده
اانوران است و مردم را ترغیب میکند تا در زمینها بایر به کشت ،کشاورز و باغدار
بپردازند« .باید برا آبادانی اهان کوشید و آن را بهدرستی ن اهبانی کرد و به سو روشنایی
برد» (یسنه ،هات  ،48بند .) 5این دین تی مخالفددت بددا قربددانی و کشددتن یوانددات بددود
بهنحو که قربانیکردن را دور از ررد و ناروا دانسته و به آنها گفت ردا به قربانیها شما
نیاز ندارد .به اا کشتار اانوران از آنان در کشاورز و آباد کردن زمینهددا بددایر بهددره
ب یرید و به اا هر قربانی دررت بکارید (رضاییراد.)1387،20 ،
یکجانشینی و تمدن آبادانی بهعنوان راهنما بهددروز در صددورتی ایجدداد میشددود کدده
اریقی ،زمینی و عقینی ایجاد گردد .زرتشت طرفدار آب ،زمین ،گیدداه ،آبددادانی ،روسددتا،
گیاه ،دامدار  ،برزگر و نمم است ،بهگونها که از قتل ،انگ ،رشونت ،غنیمددترواهی
و راهزنی که میراث قبایل است دور میگزیند .زرتشت دینی مدنی و یکجانشین را ترویج
میکند و سرودهها گاهان او در اوستا روح صلح ،مدارا ،ایران دوستی و ستایش ررد را به
همراه دارد.
«من دزد و غارت گله را منکددرم و صدددمهزدن و ررابکددردن راندده مزدیسددتان را .بدده
آنهایی که شایستهاند به رواست رود را تی و رانه میبخشم ،آنهایی که بددا گلههایشددان
بر رو این زمین زندگی میکنند .با ا ترام به اشه و با ن ارهایی که کردهام اقرار میکنم که از
این پس برا محافمت از زندگی با اع ایم به رانه مزدیستان زیان و صدددمه وارد نخددواهم
کرد .سوگند میرورم که همراهی دیوان شریر را ترک رددواهم کددرد و پیددروان دیوهددا را تنهددا
رواهم گذاشت» (یسنه)95 ،1388 ،
«رواستار ستایش این آبها و زمینها و گیاهانم ،رواستار ستایش این ااها و روستاها
و چراگاههددا و رانمانهددا و آبشددخورهایم ،رواسددتار سددتایش اهددوره مددزدا ،دارنددده ایددن
روستاهایم» (یسنه ،هات ،2بند.)16
اقوامی که از انگ و و شیگر به تنگ آمدهاند ،به پیددام آبددادانی و صددلح زرتشددت
پاسخ م بت دادند .ررد مزدایی ،بهرصوص در ابتدا پیدایش ،که نمودها آن در گاهددان
به چشم میرورد ،بسیار عقینی و اهانوطنی است .واژگان برا ایجاد نممددی مدددنی بدده
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صورت شعر در گاهان سروده شدهاند .هیچ نشددانی از نخددوت ،تکبددر ،انددگ ،رشددونت و
زورگویی در متن دیده نمیشود .در گاهان آمده اسددت« :شددهریار و بزرگددوار و آفددرینش
زیبایی او را میستاییم که گیتی و اشه را بیافرید ،آبها و گیاهان نیک را بیافرید ،روشنایی و
زمین و همه چیزها نیک را بیافرید» (یسنه ،3-8،هات ،5بند.)1
اهورامزدا ردا بزرگ و دانا زرتشتیان است که زرتشت را به پیامبر انتخاب کرد تددا
صلح و آبادانی را برا مردم فیت ایران به ارمغان آورد .هینلز مینویسد :اهورامزدا به معنی
سرور دانا نامی است که زرتشتیان به ردا دادهاند و ویژگددی اصددلی او رددرد اسددت (هینلددز،
 .)69 ،1384اهورا تاباننده نددور ،منبددع اشدده ،دهنددده فرهمنددد اسددت کدده در رأس همدده
امشاسبندان قرار میگیرد.
گاتها بهعنوان اصلیترین گفتهها اهورامزدا ،بدده محددیط زیسددت بددا مفهددومی بسددیار
گستردهتر در دو بعد ماد (گیتو ) و غیرماد (مینو ) میپردازد .اهددان کدده همدده ابعدداد
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محیط زیست را در بردارد ،به وسیله اهورامزدا (ی انه هستیبخش بزرگ و دانا) اسددتوار بددر
هنجار به نام اشا آفریده شده است .در گاتها امشاسبندان نیروهایی از اهورامزدا هسددتند
که در چهرهها گوناگون آشکار میشوند.
امشا به معنی بیمرگ و سپند نیز به معنی تقدس ،پاک و سودرسان اسددت (رضدداییراد،
 .)77 ،1387امشاسبندان توسط زرتشت نمم پیدا کردنددد و اهددورامزدا در رأس آنهددا قدرار
گرفت .زرتشت بهگونها

رکت از اسطوره به مذهب و گونها تکامل عقینیت محسددوب

میشود .در گاهان آمده اسددت« :رواسددتار سددتایش آنددان هسددتم کدده پددیش از ایددن در ایددن
رانمانها ،روستاها ،شهرها و کشورها بودند :آنان که آسددمان را ن اهدددار کردنددد ،آب را
ن اهدار کردند ،زمین را ن اهدار کردند ،اانور را ن اهدار کردند ،کودک را در زهدان
مادر ن اهدار کردند تا نمیرد» (یسنه ،هات  ،23بند .)1در اوستا پاسدار و ن هبددانی از
اانوران سودمند بهویژه آنان که در پیوند با دامدار و کشاورز هستند نیز بسیار مهم نشان
داده شده است.
اشنها که در دین زرتشت در طوا ساا برگزار میشده اسددت نیددز سددتایش گیاهددان،
ارزش و اهمیت دررتان را بیشتر میکند و سددطح آگدداهی اامعدده را نسددبت بدده سددودمند

دررتان و گیاهان بان میبددرد .اشددنها ایرانددی همدده در راسددتا سددتایش گیاهددان ،آب،
آسمان ،زمین و اانوران است .اشنها ششگانه گهنبار یکی از اشنها بزرگ بوده که
در ستایش و سپاس پروردگار از آفرینش آب ،آسمان ،زمین ،آتش ،گیاه و چارپایان و انسان
بوده است (رضاییراد .)144 ،1387 ،در دست داشتن گیاهی به نام برسم 1که زرتشتیان در
هن ام ستایش گیاهان استفاده میکنند ،به راطر سپاس زار از گیاهان و چارپایانی کدده بدده
آنان داده است.
بدینگونه زرتشت بهعنوان دینی برا اهانیان (نه فقط انسان) شددنارته میشددود کدده بددا
اهمیتدادن بدده ان ارههددا زیسددتمحیطی و مقدددس شددمردن عناصددر چهارگاندده ،دیدددگاه
زیستمحور نسبت به طبیعت را تقویت میکند .در این نمام اعتقاد که مشددتمل بددر یددک
اهددانبینی فلسددفی اسددت ،انسددان در رابطددهاش بددا سددایر مواددودات و کددل مجموعدده
اکوسیستمها رو زمین تعریف میشود و درمییابد که او نیز مانند تمام مواودات زنددده
دی ر ساکن این کره ،مواودیتش در گرو سیمت و تمامیت سیستم زیستشنارتی طبیعدی
است (بنسون.)1382،260 ،
این دین با دانش کامل هنجار هستی ،اهان را بهسو رداوند پیش میبرد و ارزشی که
در گاتها برا اهان زنده دیده میشود را آنچنان در اندیشدده پیددروانش نهادیندده میکنددد کدده
پاسداشت طبیعت به نیایشها مردم نیز راه پیدا میکند.به نددوعی کدده بعدددها داریددوش در
کتیبهها هخامنشی بهعنوان بزرگترین نیایش از اهورامزدا دررواست میکند که این کشددور
را از دشمن ،دروغ و رشکسالی فظ کند که این نشاندهنده اهمیت زیستبوم کشاورز
در عهد ایران باستان بوده است.
 .6پدیدار زیستمحیطی در سیاستهای شاهی

در اغلب کومتها ایران باستان ،پاسدار و ن هدار از طبیعت ،آب ،گیاهان ،فلزات،
راک و آسمان اهمیت و اای اه ویژها داشته است .تی سیاست و دیندار بهطور بارز
با آداب ن هدار از طبیعت آمیختدده شددده و پاسدددار از طبیعددت ،از سیاسددتها کددین
ددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

147
پدیدار زیستمحیطی در
اندیشه سیاسی ایران باستان

دولتها ایرانی بوده است .در بسیار از آنها ،پاسدار از طبیعت در کالبددد دیددن انجددام
میشده است .از آن نمونه ،انجمن مغان در کومت ماد بود که به شدت بر اارا قددوانین
زیست هم انی در کشور نمارت میکرد و همچنین در اوستا افراد کدده ن اهبددان طبیعددت
بودند مانند چوپانها بسیار ستوده شدهاند (رضاییراد.)19 ،1387 ،
بر پایه اظهارات بیشتر باستانشناسان اروپایی ،دولت هخامنشی از نمر آداب ااتماعی
و شهرنشینی به یک کشور متمدن امروز مانند بوده است .سارتار ذهنی دولت هخامنشی
در زمانه ا که هنوز دین مزدائی به ایدئولوژ رسمی کشور تبدیل نشده است و در کنار دو
مذهب مهرپرستی و آناهیتاگرایی بهعنوان اندیشه مسلط دینی مردم و اکمددان مطددرح بددوده
است ،در سه طبقه ظهور پیدا کرده است .شددهریاران ،رزمیدداران و کشدداورزان کدده بدده واقددع
مخاطب ردایان سهگانه هستند ،در سارتار دولت هخامنشی شکل داده شدهاند.
جدول  .1ساختار ذهنی حکمرانی هخامنشی
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طبقات سه گانه

اقتدارات مینوی

نمادهای مفید

نمادهای زیانبخش

شهریاران(دینیاران)

اهورامزدا

راستی

دروغ

رزمیاران(نمامیان)

می ره

دوست

دشمن

کشاورزان(پیشه وران)

آناهیتا

آبادانی

رشکسالی

در آن دوران کشاورز و باغدار بسیار پررون بود .کاریز و قنات ایران زبددانزد اهددان
بود .در ایران مانند همه دوران دی ر ،آب مقدس و ارزشمند بددود؛ ازایددنرو ،دومددین ردددا
هخامنشیان ،که آناهیتا آورنده آب و نماد زندددگی و آبددادانی اسددت ،بسددیار مقدددس دانسددته
میشد .در اندیشه سیاسی هخامنشیان آباد کردن ،سارتن ،اهل فددن بددودن و هنرمنددد بددودن
اای اه وانیی داشت و بر این اساس هخامنشیان محیط انسانی و طبیعی اطراف رود را بدده
بهترین واه ممکن آباد کردند .معمار  ،هنر ،قصرساز  ،سارت قنات ،راه و کاروانسرا از
روشها اداره امور عمومی است که توسط آنها به اارا درآمده است.
گرامی داشتن دررتان نیز در دولت هخامنشی بسیار نیک دانسته میشد .دررددت چنددار
از نمر آئینی از دررتها دی ر بسیار ارزشمند بود و در کاخ رشایارشاه دررددت چنددار

زرین و نمادین واود داشت .دررت سرو و گاهی کاج نیز در پیوند با آئین میترا و رورشید
است (رضاییراد .)26 ،1387 ،در زمان هخامنشیان عیقه به کشت دررتددان ان لددی بدده
واود آمد که از نمر تولیددد چددوب اهمیددت داشددت و ایدن سددرآغاز ان ددلکددار در ایدران
ظ
محسوب میشود .کوروش بزرگ نیز شخصا به کشت دررتان همت میگماشت.
ه مچنین نقل است که عیقه رشایارشاه به دررتان میوه چنان بوده است که هن ام عبور
از آسیا صغیر ،زمانی که از مقابل یک دررت سرو برومند عبددور میکددرده اسددت ،فرمددان
میداده است که یکی از سربازان ااویدان به پاسبانی آن گمارده شود و زنجیر از زر به آن
دررت میآویختند .شاید آئین زیور بستن به دررتان کهنساا کدده امددروزه در بع ددی نقدداط
ایران متداوا است از این اقدددام سددتوده رشایارشدداه بددهمنمور مایددت از دررتددان ان ددل
سرچشمه گرفته باشد.
البته باید یادآور شد که در مورد منابع طبیعی بهرصوص مراتددع و ان لهددا ،هیچگوندده
ظ
ضوابط و قوانین مدونی در آن زمان واود نداشت و اصون ان ل از یک منبددع سددورت و
مصارف متعارف چوب و محل شکار اهمیتی نداشته است .اما مرتع بهعنوان چراگاه دامهددا
مورد استفاده زیاد بوده و هر قوم و طایفها مراتع راص رددود را داشددتهاند .شدداید اولددین
قوانینی که در مورد استفاده از اراضی وضع شد ،مربوط به قوانین مورابی باشد که دددود
 2120تا  2080ساا پیش از میید مسیح کومت میکرده است (اوانشیر.)19 ،1378 ،
از آنجددایی کدده اک ریددت مددردم ایدران در آن زمددان کشدداورز بودنددد وچددون آب را مقدددس
میدانستند ،سعی داشتند که این آب مقدس بدده هدددر نددرود و ددداک ر اسددتفاده از آن شددود و
بهترین روش برا استفاده از آب همین کشاورز بود که سددعی میکردنددد بددا فددر قنددوات و
کانااها آب ،کهریز و استخر و سدبند آب را از اددایی بدده اددایی بدرا کشددت و زراعددت
برسانند .به همین دلیل در زمان ساسانیان قوانین مالیاتی ادید برا کشاورز به واود آمد
که چنانکه نوشتهاند در زمان انوشیروان مالیات اراضی تغییر کرد (اوانشیر.)31 ،1378 ،
همچنین آبادانی مملکت بهعنوان وظیفه پادشاه نام برده شده است .پادشاه ،ظالم ،یاغی
و رهزن مردم و سرزمین نیست بلکه آبادگر سرزمینها وسیع ایران است (انید ،1389 ،
 .)161داریوش ثبت کرده است:
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«آنچه بد به کار رفته بود ،من به نیکوئی برگرداندم .کشورها آشوب مددیکردنددد و یکددی ،دی در را
میکشت .من به رواست اهورامزدا آنها را نیکو کردم تا دی ر همدی ر را نکشند .هر کس بر اا
رویش است چون از قانون من میهراسند .در قددانون مددن زورمنددد ندداتوان را نمیزنددد و ل دددماا
نمی کند .بخواست اهورامزدا ،بسی کارها که نابسامان شده بود ،در اا رددود قدرار دادم .بددارو
شهر بر اثر فرسودگی فرو ریخت ،چون مرمت نشده بود .من بارو دی ر بنا کردم که از آنزمان
بهکار رود» (مراد غیاثآباد .)212 ،1387 ،

این آبادانی در همه سرزمینها باید دیده شود طور که در کتیبه مصر ثبت شددده اسددت.
در مورد ایجاد کاناا سوئز از زبان داریوش آمده است:

«من فرمان دادم این آب ذر را بکنند ،از آب روانی به نام نیل که در مصر اار است به سو دریائی کدده
از پارس میآید .این آب ذر کنده شد چنانچه من فرمان داده بودم و کشتیها از میان آن از مصر به سددو
پارس روان شدند ،چنانچه من اراده کرده بودم» (مراد غیاثآباد .)215 ،1387 ،

در کتاب سوم دینکرد نیز هن ام برشمردن رویشکار (وظیفه) شهریاران یکی دی ر از
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بایستهها شهریار را پاییدن ( فاظت) آب ،راک ،هوا و آتش (به سخن امروز محیط
زیسددت) میدانددد تددا بدددبختی و بنمایددهها بیمددار و ناروشددی مددردم ریشددهکن شددود
(غیبی .)209 ،1382،شهریاران ایرانی نیز آبادکردن زمین ،تقویت راک ،غرس دررتددان و
استخراج آبها زیرزمینی و مهارکردن آبها سطحانرضی با ا داث بند و سد و شبکه
آبیار را مورد تشوی قرار میدادند و مبالغ هن فتی برا انجام این امور هزینه میکردند.
یکی از ش فتان یزترین کارها دسته امعی بشر ،قنات است که برا رفع نیازهددا
مهم و یاتی اوامع انسانی یعنی آبرسانی به مناط کددمآب و تددأمین آب شددرب انسددان،
یوان و زمینها زراعی آنها بوده است .تدداریخ قنددات در ایدران بدده دوره باسددتان و ماقبددل
کتابت و عصر آهن برمیگردد .تمدن پنجهزارساله شهر سورته و تمدن ه متانه گواه واود
قناتها متعدد در دوره ماقبل هخامنشی است .بنابر اوسددتا و مطدداب شدداهنامه فردوسددی،
هوشنگ مخترا قنات بوده است .در دوره ساسانی اقتصاد متکی بر دامدددار و کشدداورز
بوده است و پادشاهان نیز از طرفداران کشاورز و اسکان شیوهها ادید نمامها آبیار
بودهاند و در توزیع آب در میان مردم میکوشیدند .بنابراین ،هراا ا ساس میشد شروا به
ا داث قنات و کاریز برا انتقاا آب از یک مکان به مکان دی ر بودند.

ا یرانیان در ادوار کهن پیش از تاریخ ،به مدد اندیشه ،از آب ها زیرزمینددی بددا ابددداا
کاریز یا قنات بهرهبددردار کددردهانددد .براسدداس بررددی مسددتندات براا مانددده از عصددر
سا سانیان ،ایرانیان در عصر سلسله اساطیر پیشدادیان موف به کشددف شددیوه اسددتخراج
آب ها زیرزمینی با فر کاریز یا قنات شدهاند (ابریشمی .)1394 ،قنات ممهددر کددنش
امعی بوده و یکی از ویژگیها تمدن کاریز صلح اویی و رسددیدن بدده اهددداف از راه
گفتوگو و مذاکره است .دلیل صلحا ویی تمدن کاریز این است که اقتصدداد و عوامددل
تولید آن مبتنی بر ررده مالکی ،تجارت و صنایع دستی است و در اامعها که اقتصدداد و
عوامل تولید آن بر این اصوا شددکل گرفتدده باشددد ،رو یدده مسددالمتاویی ،گفددتوگو و
مسامحه و فرار از انگ شکل می گیرد .در یک ن اه کلی قنات فناور راصی بوده که در
روزگاران کهن شهرنشینی و مدنیت را در بخش وسیعی از کره زمین به ارمغان آورده است
و اگر ابداا قنات نبود در محدوده وسددیعی از مندداط رشددک و نیمهرشددک کددره زمددین،
ظ
به ویژه در آسیا و شماا آفریقا ،اسکان انسان عمی میسر نبود و در کشور ما نیز شددهرها
امروز مانند گناباد ،یزد ،کرمان ،سبزوار ،ماشان ،سمنان ،دامغان ،نیشابور و  ...توسددعه
پیدا نمیکردند (پاپلییزد  .)1389 ،بدون تردید فن قنات سدداز در ایدران ابددداا شددده
است و در این منطقه تکامل و توسعه یافته است که بر اثر آن تمدن ایران را بررددی تمدددن
کاریز یا هیدروکیلی نام نهادهاند (بهنیا.)1367 ،
ارگ بم از نمونه شهرهایی است ،که مردم وابست ی شدید به کشاورز داشتهاند .در واقددع
با ن اهی اامالی به ارگ میتوان مشاهده کرد که در اطدراف ایددن ارگ کشدداورز روند زیدداد
داشته و بیشتر زمینها اطراف قلعه از زمینها بایر به زمینها کشاورز تبدیل شدهاند .این
رون هم مرهون سیاستها شاهان است که به کشت و زرا اهمیت بسیار میدادهاند.
همچنین ارتباطی بین اشددنهایی کدده توسددط پادشدداهان در سددرزمینها ایرانددی برپددا
میشده است و محیط زیست برقرار بوده است .در زمانهددا گذشددته کدده قائددل بدده واددود
گونها پیوند آسمانی و ایزد میان آب از یکسو و رددرد و عقددل از سددو دی ددر بودهانددد،
اشن تیرگان یکی از بزرگترین اشنها مذهبی ایرانیان است و اشنی برا ایزد باران بوده
است .اشن نوروز که اشن ساا نو ایرانی نیز است با بهار طبیعت و زندهشدن دررتددان

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

151
پدیدار زیستمحیطی در
اندیشه سیاسی ایران باستان

برگزار میشده است و تقدسی که برا زمددین و دررددت و عناصددر زیسددتی قائددل بودنددد در
اشنها باستانی ایران نیز نمود پیدا میکند.
جدول  .3پدیدار محیط زیست در اندیشه و کنش سیاسی ایران باستان
منابع ایران باستان

پدیدار محیط زیست

اساطیر ایران باستان

آناهیتا ،آذر ،مهر ،آبان ،پراکندگی امشاسبندان در همدلی و همراهی با محیط زیست

دین زرتشت

تواه به یکجانشینی ،ستایش آب و راک ،آلوده نکردن محیط زیست ،همنوا با محیط زیست

کومتدار شاهان

سیاستگذار ها منطب با محیط زیست ،نوروز ،مهرگان ،شهرساز  ،قلعه ،قنات

 .7نتیجهگیری

دیدگاه زیستمحور به طبیعت زمانی ایجاد میشود کدده فددرد ع ددویت رددود را در اامعددۀ
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یات زمین بهعنوان فصل مشترکی بداند که او نیز مانند تمام مواودات زندۀ دی ددر سدداکن
این کره ،مواودیتش در گرو سیمت و تمامیت سیستم زیستشنارتی طبیعی باشد .وقتددی
انسان این عرصه یات را در تمامیت رددود دیددد ،آن را بددهعنوان یددک شددبکه درهمتنیددده و
یکپارچه از عناصر متکی به هم در نمر رواهد گرفت.
ایرانیان بهعنوان ساکنان فیتی بزرگ ،که قسمتها وسیعی از شرق تا غرب زمین را در
ظ
بر میگرفته است ،چارچوبهددا مفهددومی داشددتهاند کدده کددامی بددا دیدددگاه زیسددتمحور
همخوانی داشته است .ا ترام به طبیعددت و عناصددر چهارگاندده از زمددان اسددطورهها در بددین
ایرانیان رواج داشته است .به نمر میرسد کشاورز و تمدددن در فددیت ایدران شددروا شددده
است و ایران یکی از نخستین کشورهایی است که در آن انسان اولیه برا زراعت و پددرورش
دام ا ترام قائل بوده است .تی سیاست و دیندار در ایران باستان نیددز بددهطور بددارز بددا
آداب ن هدار از طبیعت آمیخته بوده است.
ایرانیان قدیم به آب و منابع آن چون دریا ،تانب ،برکه  ،چدداه و چشددمه و نیددز کیفیددت و
ترکیب آن تواه داشته و رواص و رصوصیات انواا آب را به تجربه دریافته بودنددد .بخددش
عمیمی از ایران ،به مفهوم اغرافیایی پهناور آن در اقلیم رشک و بیابانی قرار داشته و شرایط

ظ
ظ
آبوهوایی سخت ،اون ایرانیان را مقاوم ،پرتیش و کارآزموده بار آورده است و ثانیا تجارب
و دانستنیها بسیار ارزنده و مفید در باب شنارت عناصر اربعه یعنی آب ،اک ،هوا و
ظ
آتش کسب کنند و ثال ا تجارب و آزمودهها و فنون رود را در ارتیار اقوام و ملل تابعدده قدرار
داده و از دانشها و اطیعات دانشمندان دی ر ملتها در تکمیل علددوم و فنددون و تجددارب
رود در باب عناصر اربعه بهویژه آب بهره گیرند.
همزیستی با طبیعت در میان ایرانیان پس از پذیرش آئین زرتشت نیز بسیار رواج داشددته
است .در اوستا پاسدار و ن هبانی از اانوران ،بددهویژه آنددان کدده در پیونددد بددا دامدددار و
کشاورز هستند ،بسیار مهم نشان داده شده اسددت .امشاسددپند رددرداد نشددان آب اسددت و
پرستار و پاسدار آبها زمددین و آسددمان اسددت .امددرداد بدده معنددی بیمرگددی اسددت و ایددن
امشاسپند پرستار گیاهان و دررتان است و بقیه ماهها ساا کدده بدده نددوعی بددر فاظددت از
عناصر چهارگانه و فظ محیط زیست تأکید داشتند و پیوند آسمانی و ایددزد میددان آب از
یک سو و ررد یا عقل از سو دی ر در ایران کهن مورد قبوا بوده است .بدده بدداور ایرانیددان،
ریر و برکت و نیز پاداشها دنیا و آررت در زراعت است و اای اه نمایانی در بهشددت از
آن برزی ران و باغبانان و آنهایی است که تخم نیکی میکارنددد و ایددن نشدداندهنده اهمیددت
محیط زیست در اندیشه ایرانیان باستان است .این متون نشان ر آن است که ایرانیان باسددتان
تنها برا بشر قوق در نمر نمیگرفتند ،بلکه بنا بر اندیشه ژرف رویش بدرا هددر یددک از
پدیدهها اهان قوق درنمر میگرفتند (انید .)1378،23 ،
در سیاستها شاهان نیز ا ترام به طبیعت اای اه ویددژها داشددته اسددت .ا تدرام بدده
طبیعت و استفاده از مصالح مربوط به هر منطقه برا ا داث برج ،تأکید بددر کشدداورز و
کشت و زرا برا مردم و فراهم آوردن امکان آن ،برگدزار اشددنهایی بددر پایدده طبیعددت و
همزمان با تغییرات طبیعی در زمین از امله موارد اسددت کدده از سددو شدداهان در ایدران
باستان بهکار برده میشد که نشاندهنده تقدس طبیعت و لزوم ا ترام به آن بوده است.
تاریخ نشان میدهد هر زمان که سیاستمداران انبه فظ محیط زیست را داشتهاند و از
هرگونه درل و تصرف بیمورد در آن روددار کردهاند ،زمانها شکوفاتر و سلطنتی پویاتر
و بادوامتر داشته اند .فرامین و سلوک شاهانه در ایران باستان ،با ا ترام به طبیعت و تأکید بر
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دیدگاه زیست محور ،انسان را ازئی از طبیعت دانسته و همسو و همدا با طبیعت سعی در
بهرهبردار از آن داشته است.
آشناشدن مردم ایران با فرهنددگ باسددتانی رددود ،کدده روزگددار بددهعنوان یکددی از اولددین
تمدنها اهان ،منشور قوق شهروند و دیدگاهی زیستمحور به طبیعت داشتهاند ،در
رفتارهددا امددروز آنهددا نیددز بیتدداثیر نخواهددد بددود و آگدداهی از آن بدرا اقشددار مختلددف و
بهرصوص اوانان میتواند در ن رش فعلی آنها به محیط زیسددت و منددابع طبیعددی کشددور
بسیار موثر واقع شود .رمت محیط زیست از ابعاد مذهبی و یا در قالددب تفکددر و اندیشدده
سیاسی پادشاهان میتواند نمود از تواه راص ایرانیان در گذشته به محیط پیرامونی رود
و ا یا و آبادانی ف ا زیستی باشد .بدون تردید این مهددم اگددر در ارتبدداط بددا اسددطورههددا،
آئینها و مذاهب و کمرانی پادشاهان شکل گرفته باشد میتواند همیشه به شکلی پایدددار
مطرح باشد و مرکز ثقلی برا تواه دادن به آیندگان قرار گیرد.
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چکیده

از هدگاه بازار سرماه  ،انتظار سو آوری شرک م تواننند تأثیرهننای متفنناوت بننر پیشبیشن سننرماه گذاران
موجو ر بازار ر مور سو و باز ه آت شرک  ،متشاسب با سننطح انتظنناراا آنننان اشننت باشننشد .هنند
اصی اهن پژوهش ،بررس واکشش بازار سهام ب رفتار سو های فصی شننرک های ارای فشنناوری سننطح
بال و پذهرفت شده ر بورس اوراق بها ار تهران اس  .ب مشظور بررس موضوع مور مطالعن برپاهن الگننوی
رگرسیون ا ههای ترکیب  ،ر وره زمان  1386تا  ،1396ا ههننای  240شننرک ارای فشنناوری سننطح
بال و پذهرفت شده ر بورس اوراق بها ار تهران ،گر آوری و برای آزمون فرضی های پژوهش اسننتفا ه شننده
اس  .فرضی نخس  ،بیانگر امکان الگوسازی محتوای اطالعات سو های فصی برپاه مسننیر انتظننارات
سو اس ؛ بشابراهن ،سو غیرمشتظره م تواند بر نخستین پیشبیش سو تأثیر مشف اشت باشد .فرضننی وم
اهن اس ک م توان با بررس مسیر انتظارات اهجا شده ر مور سو شننرک ها ،رفتننار سننرماه گذاران را
ر بازار ،الگوسازی کر  .با توج ب تحییلهننای اقتصننا ی و بح هننای اقتصننا رفتنناری ،سننو فصننی ،
بیشترهن تأثیر را بر توسع مالکی های فکری ر شرک های ارای فشاوری سطح بال م گذار  .نتاهج کی
پژوهش ،بیانگر اهن موضوع بو ه و بیان م کشد ک مسیر انتظننارات سننو ترسی شننده ر اهننن پننژوهش بننر
تعدهل سو پیشبیش شده و رفتار سرماه گذاران تأثیرگذار اس .
کلیدواژهها :اعالن فصی سو  ،محتوای اطالعات سو  ،انتظاراا بننازار سننرماه  ،مسننیر انتظننارات سننو ،
شرک های ارای فشاوری سطح بال
ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

 .1گروه حسابداری و مدهره مال  ،انشکده عیوم انسنان گنروه حسنابداری ،انشنگاه آزا اسنالم  ،واحند بشندرعباس،
هرمزگان ،اهران
 .2گروه حسابداری و مدهره مال  ،انشکده عینوم انسنان  ،واحند بشندرعباس ،انشنگاه آزا اسنالم  ،هرمزگنان ،اهنران
(نوهسشده مسئول)



 .3گروه حسابداری ،انشکده پر هس بینالمیل قش  ،واحد قش  ،انشگاه آزا اسالم قش  ،هرمزگان ،اهران

 .1مقدمه

بیور ) 1968( 1ر مور محتوای اطالعات سو بر اهننن نظننر اسن کن اگننر گنزار سننو
شرک  ،سبب تغییر ارزهاب سرماه گذاران ربارۀ احتمال توزهع بنناز ه آتن (هننا قیم هننا)
شو  ،سو ارای محتوای اطالعننات بننو ه و ارزشننمشد اسن ؛ بشننابراهن ،اگننر سننو  ،ارای
محتوای اطالعات باشد ،اهن محتوای اطالعات سبب تغییننر ر مقنندار و شننیوۀ نگهننداری
سهام شرک

ر پرتفوی سرماه گذاران خواهنند شنند ،زهنرا سننرماه گذاران ،ربنناره بنناز ه و

رهسک سهام ،ارای باورهاه هسننتشد .اهننن باورهننای پیشننین برپاهن اطالعننات اسن کن
ر سترس همگان اس  ،تا اهشک سو خالص سال جاری شرک اعالم شو و ر اهن زمان
اس ک سرماه گذاران ر باورها و انتظاراا خو بازنگری خواهشنند کننر  .حتن اگننر اهننن
انتظاراا و باورها برپاه اطالعاا هکسان و ر سترس همگان شکل گرفت باشد ،الزام ب
هکسان بو ن اهن باورها ب سبب هکسان بو ن اطالعاا وجو ندار  ،زهرا سننرماه گذاران ر
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سطوح گوناگون از ا راک و تفسیر اطالعاا هستشد.
مه ترهن رکن بازارهای سننرماه  ،وجننو اطالعنناا بنرای تصننمی گیری اسن  .زمان کن
سو مشدی اطالعاا را با محتوای تغییر ر قیمن اوراق بهننا ار برابننر بنندانی  ،ممکننن اسن
حسابداران با تشظی اطالعاا صوراهای مال برپاه واکشش بازار ،وضع مال بهتری اشننت
ر
باشننشد ،ول ن نم تننوان نتیج ن گرفن ک ن جامع ن نیننز الزامننا وضننع مننال بهتننری خواهنند
اش .اطالعاا ،هک کالی بسیار پیچیده اس و ارز خصوص و اجتماع آن مانشد هن
ر
نیس  .هک از لهل اهن وضعی  ،مینزان هزهشن ای اسن کن پر اخن م کششنند .معمننول
استفا هکششدگان از صوراهای مال  ،ب طور مستقی برای اطالعاا ،هننیم مبیغن پر اخن
نم کششد؛ رنتیج امکان ار برای آنان اطالعاا سننو مشد باشنند ،رحال کن هزهشن ای کن
جامع باهد بپر از تا سو مشدی اطالعاا افزاهش هابد ،رقن مشننمگیری اسن  .شنناهد هننیم
موضوع

ر ا بیاا مال اخیر بح برانگیزتر از اهن پرسش نباشد کن آهننا سننرماه گذاران ر

تعیین قیم سهام ،مشطق عمل م کششد ها خیر .نظره کاراه بازار سرماه ب و فرض بسیار
مه توجن ار ؛ نخسن اهشکن سننرماه گذاران ر تصننمی گیریهای خننو ر بننازار ،رفتننار
ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

مشطق ای ارند .وم اهشک آنها برپاه آخرهن اطالعنناا و اخبننار ،بنرای خرهنندوفرو اوراق
بها ار اقدام م کششد و برای تعیین مشصفان بو ن قیم اوراق بها ار ،راه کاف ارند .فرض
مشطق بو ن سرماه گذاران ،مور انتقا پژوهشگران زها ی بو ه اس (بیور.)71 ،1968 ،
بال و برون 1ر سال  1968با رنظر گرفتن اهشک فرضی بازار کارا ،هک فرضی توصننیف
اس  ،رصد برآمدند تا رابط بین سو حسابداری و قیم سهام را بررس کششد .آنننان ر
پژوهش خو سع کر ند با استفا ه از رو های سا ه ،رابط بین سو حسابداری و بنناز ه
سهام را واکاوی کششد و ب اهن نتیج رسیدند ک بننار اطالعننات کن سننو خننالص سننالن ،
ب لیل احتمال اعالن سو های فصی اس .
پس از پژوهش بال و برون ،پژوهشهای زها ی رصد بررس و آزمننون رابطن بننین اعنندا
حسابداری و قیم و باز ه سهام شرک ها برآمدند و سبب تکامننل اهننن حننوزه از پژوهشهننای
بازار شدند .رواقننع ،پژوهشهننای بعنندیای کن ر اهنبنناره انجننام شنندند تننا حنندو زهننا ی،
رو های اندازهگیری سو و باز ه سهام را بهبو بخشیدند و از رو های آماری برای تبیننین اهننن
رابط استفا ه کر ند .ر اهن پژوهشها از معیارهای زها ی استفا ه شد و بیشتر آنها سو و باز ه
را توسط قیم ها متغیر هگری نرمالهز م نمو ند .ر اهن پژوهشها ،سو پیش بیشن نشننده و
باز ه پیش بیش نشده بدون برنام رهزی ،بیشتر استفا ه شده اس  .نتنناهج اهننن پننژوهش هننا نیننز
نشان م هد ک سو غیرمشتظره ،تشها میزان کم (کمتر از  5رصد) از تغیینراا بنناز ه را تبیننین
م کشد؛ بشابراهن ،محتوای اطالعات سو شرک ها کمتر از مینزان مور انتظننار اسن کن شنناهد
ب لیل رفتار گام تصا ف و اعالن سو های فصی باشد .واکششهای بازار سننهام بن آگه هننا و
اخبار متفاوا اس و ر برخ موار  ،واکشش افرا  ،عقاله نیسن کن سننبب ناهشجاریهنناه
ازجمی افزاهش بیش از حد ها کمتر از حد قیم ها م شو  .واکشش بیش از حد و واکشش کمتننر
از حد ،زمان رخ م هد ک افرا با توج ب اطالعاا جدهد ،قیم ها را بیشتر ها کمتر از مینزان
واقع آن بننرآور م کششنند .هکن از لهننل اصننی اهننن موضننوع ،کمین و کیفین اطالعنناا
ر سترس بازهگران اصی بازار اس (پیرسون ،سولمن ،و تیتمن.)2124 ،2018 ،2
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هد اهن پژوهش ،بررسن اهننن موضننوع اسن کن اعننالن سننو های فصننی توسننط
سرماه گذاران و تحیییگران ،مگون سبب ارائ سیگشالهای اطالعننات بن مشظور پیشبیشن
حذ انتظاراا سو های آت م شو  .همچشین ،اهن موضوع را بررس خواهی کر ک آهننا
مسیر انتظارات سو های فصی جاری م تواند نشننان هشدۀ بنناز ه سننهام شننرک

ر آهشننده

باشد ها خیر .براهناساس ،فرضی های پژوهش ب شرح زهر اس :
فرضی نخس « :م توان با بررس مسیر انتظارات سو شرک ها ،محتننوای اطالعننات
سو های فصی را الگوسازی کر ».
فرضی وم« :م توان با بررس مسیر انتظارات سو شرک ها ،رفتننار سننرماه گذاران ر
بازار را الگوسازی کر ».
 .2پیشینه پژوهش
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با مروری بر تارهخچ و ا بیاا کهننن انننش حسننابداری رم هننابی کن کمتننر مفهننوم هننا
پدهدهای ،مانشد سو  ،مور بح و مشازعن فراگیننر نظرهن پر ازان و متفکنران حسننابداری و
طبقاا گوناگون حرف حسابداری و مال بو ه اس  .حسننابداران حرفن ای ،تحیییگنران ،و
مفسران مال همواره بر محاسب سو حسابداری ها اطالعات ک راهنراستا ب کار م روند،
ب عشوان معیاری برای ارزهاب عمیکر شرک ها تأکید اشت اند .اگرم مفهوم تعهدی سو
ب عشوان هک ابزار بشیا هن با انتقا هاه روب رو اس  ،از هدگاه اطالعات  ،اهن مفهوم بیانگر
نتیج فعالی هک شرک بن لحاظ حسننابداری و مننال اسن  .سننتیاب بن اطالعنناا از
مه ترهن مسائل بازار سرماه ب شمار م آهد .سهام اران برای ستیاب ب اخبار و اطالعاا
از مشابع گوناگون بهره م برند .مشابع اطالعات  ،بست ب مششننأ انگیزشن خننو  ،ب گونن ای
اجباری ها اختیاری مشتشر م شوند .برخال فراهشد افشای اجباری ک بیشننتر تحن تننأثیر
قوانین و سننتورالعملهای حسننابداری اسن  ،افشننای اختینناری بننر اثننر عوامننل و شنراهط
گوناگون مانشد عدم تقارن اطالعات  ،اخبار موجو ر شننرک  ،سننتمز و پننا ا منندهر،
تغییر م کشد (موسوی و عیوی طبری .)12 ،1390 ،با کنناهش انگیننزۀ منندهر بنرای افشننای
اخبار و اطالعاا موجو ر شرک ب گون ای اوطیبان  ،اهن فراهشد گزارشگری سننو اسن

ک بار بیشتری را برای ارائ اطالعاا ب بننازار سننرماه بن و م کشنند (روهچو هنناری و

اسیتن .)45 ،2012 ،1سننو  ،بن عشوان شنناخص اصننی موفقین شننرک  ،هکن از اقننالم
صوراهای مال اس ک ر تصمی گیری سهام اران تأثیر بسنزاه

ار  .ارزشننمشدی اهننن

قی حسابداری ،از نظر سهام اران و فعالن بازار ،ر گرو میزان اطالعات اس ک ب همراه
خو ار  .محتوای اطالعات سو ر شراهط گوناگون مانشد وجو اخبار مشف

ر شننرک ،

ستخو تغییر م شو (موسوی و عیوی طبری)13 ،1390 ،؛ بشابراهن ،ب نظر م رسد ،با
وجو تال های گستر ۀ نها های گوناگون برای افزاهش شفافی

ر بازار سرماه و ارتقننای

سطح افشای اختیاری اطالعاا ،اعالمی های سو  ،هشوز ه ارز خننو را بن عشوان هننک
مشبع اطالعات برای سهام اران حفظ کر هاند و ب لیل وجو عوامل گوننناگون مانشنند عنندم
تقارن اطالعات و اخبار مشف  ،اتکای سهام اران ب آنها افزاهش هافت اس (روهچو هاری
و اسیتن.)38 ،2012 ،
حسابداران حرف ای ،تحیییگران ،و مفسران مال همواره بر محاسب سو حسابداری هننا
اطالعات ک برای محاسب آن رنظر گرفت م شو  ،ب عشوان معیاری برای ارزهاب عمیکننر
شرک ها تأکید اشت اند .اگرم رنظر گرفتن مفهوم تعهدی سو ب عشوان هک ابزار بشیا هن
با انتقا هاه روب رو اس  ،از هدگاه اطالعات  ،اهننن مفهننوم بیننانگر نتیجن فعالین هننک
شرک از هدگاه حسابداری و مال اس .
تغییر سو حسابداری هک شرک از طرهق انتخننار رو هننای متفنناوا بنرای بننرآور
ر
اقالم مانشد موجو ی کال ،استهالک ،و تشخیص رآمد ،کار نسننبتا سننا های اسن  ،امننا
شاهد بتوانی لیل اصی نامربوط بو ن سو را اهن واقعی بدانی ک شرک نم تواند سننو
حسابداری را ب حسارهای بانک خو وارهز کشد .شرک نم تواند بننا سننو حسننابداری
گزار شدۀ خو  ،اراه بخر هننا صوراحسننارهای خرهنندهای خننو را پر اخن کشنند
(انج  ،راستیکوس ،و ور ی .)650 ،2007 ،2همچشین ،سهام اران نم توانشنند از سننو ی
ک شرک گزار کر ه اس  ،استفا ه کششد .اما ب لحاظ نظننری مگونن م تننوان بننین اهننن
ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن
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واقعی ک تشها جرهانهای نقدی و رهسک همراه با آن باهنند قیمن سننهام را محننک بزنشنند
ازهکسو و اهن واقعی ک سرماه گذاران آشکارا توج زها ی ب سو ها ارند ازسوی هگر،
ارتباط مشطق پیدا کر ؟ شاهد سا هترهن پاسننا اهننن پرسننش اهننن باشنند کن بگننوهی  ،هن
سو های گزار شده و ه سو های پیشبیش شده ،ب سننرماه گذاران ر پیشبیشن جرهننان
نقدی آت کمک م کششد .نگاه گذرا ب بننازار اوراق بهننا ار ،ب سننرع مننا را متوجن اهننن
موضوع م کشد ک سو ها ،معیارهای مهم برای تعیین قیم سهام هستشد .سرماه گذاران
برای سو حسابداری ب عشوان ابزاری برای پیشبیش  ،جاهگاه وهننژهای رنظننر ارننند .بهننای
جاری هر واحد تجاری (قیم سهام) با جرهان سننو مور انتظننار ،پیوننند خننور ه اسن و
ر
سرماه گذار معمول برپاه انتظاراتش از سو های آت برای نگهداری ها فرو سهام تصمی
م گیر (بال ،سا کا ،و سا کا.)1113 ،2009 ،1
رمجموع ،پژوهشهای تجرب برپاهن مفروضنناا بننازار کننارای سننرماه  ،بیننانگر اهننن
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مطیب هستشد ک سو حسابداری ،ارای محتوای اطالعات اسن  .ر بیانین شننماره هننک
هیئ حسابداری مال

ر موضوع استاندارهای مال مطننرح شننده اسن کن « :مه تننرهن

هد از گزارشگری مال  ،ارائ اطالعات اسن کن از طرهننق اننندازهگیری سننو و اجنزای
تشکیل هشدۀ آن ر مور فعالی های هننک مسسسن تهین م شننو » (گننوران ،اسننتافمن ،و
هانکر.)35 ،2015 ،2
نکت قابل توج ر مور بازارهای سرماه اهن اس ک بسیاری از افنرا ی کن اقنندام بن
سرماه گذاری م کششد ،مر م عا ی هستشد ک تشها راه سترسن آنهننا بن اطالعنناا مهن
شرک ها ،اطالعی هاه اس ک شرک ها مشتشر م کششد .اعالن سو برآور ی هر سه را
م توان ب عشوان نمونن ای از اهننن نننوع اطالعین ها رنظننر گرفن کن ر آن شننرک  ،سننو
پیششها ی هر سه را پیشبیش کر ه و بن عمننوم مننر م اطننالع م هنند (روهچو هنناری و
اسننیتن .)44 ،2012 ،انتظنناراا افننرا  ،تننابع پیشبیش هننای آنهننا اسنن کنن گنناه
ناکارآمدیهاه

ار  .فه مشبع اهن ناکارآمدیها ،م تواند کاربر های زها ی برای مطالعن

ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

ر
ربارۀ عقالنی سرماه گذاران و کاراه بازار اشت باشد .معمول زمان ک اطالعاا تازهای
از وضعی شرک ها ر بازار مشتشر م شو  ،تحیییگران ،سرماه گذاران ،و استفا هکششدگان
هگر آنها را تجزه وتحییل ،و برپاهن آن ،ر مننور خرهنند هننا فننرو سننهام تصننمی گیری
م کششد (گیبسون ،سون ،و تانر.)56 ،2017 ،1

همانگون ک پوزنر ،ش  ،و شین )205 ،2012( 2بیان کر هاند ،ضرهب واکشش سننو ،

ک عوامل هگر را نیز کشترل م کشد ،نشان هشدۀ اهن اس ک بازار تا م حد ب اخبننار هننک
شرک

ر مور سو  ،برای پیشبیش آهشده اعتما م کشد .اهن نکت ب وهژه ر مور ا عاهای

روغ ربارۀ سو (هعش تحرهف واقعی

ر مور سو ) اهمی زها ی ار ک ر شرک ها

راهج اس ؛ برای مثال 400 ،مدهر مال ک هچو ،گراهام ،هاروی ،و رامگوپننال،2016( 3

 )28از آنها نظرسشج کر هاند ،بر اهن نظر بو ند ک  20رصد شرک ها ،با وجو پیروی
از اصول پذهرفت شدۀ حسابداری ،ب عمد و ب گونن ای مشننمگیر ،اطالعنناا غیرواقعن

ر

مور سو ها ارائ م ا ند.
بسیاری از پژوهشننگران ازجمین مننن و ائننو )5220 ،2008( 4و بننال و شننیواکومار
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( )1002 ،2008ربارۀ واکشش بازار سرماه ب اعالن خبر مربوط ب سو تحقیق کر هاننند؛
هعش آها اعالن خبر سو سالن از سوی شرک بر قیم سهام آن تأثیرگذار اسن ؟ ر اهننن
پژوهشها ،فرض بر اهن اس ک تجمیع تصمی ها و گراهش رفتار سرماه گذاران ر قیمن
سهام شرک نهفت اس  ،ب همین لیل ،تغییر ر قیم سهام شرک بیانگر اهن اسن کن
اطالعاا ارائ شده ب بازار با تأثیرگذاری بر تصمی های سرماه گذاران ،بر قیم سهام تأثیر
م گذار  .اکشون پرسش مهم ک ر اهشجا مطرح م شو اهن اس ک منرا بننازار باهنند بن
اعالن خبر سو شرک ها واکشش نشان هد؟
ر نظره های نوهن سرماه گذاری ،اهن هدگاه مطرح اس ک م توان قیم سهام هک
شرک را از طرهق محاسب ارز فعی جرهانهای نقدی آهشده محاسب نمننو بدسن آور

ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

163
واکنش بازار سرمایه به رفتار
سود فصلی شرکتهای ...

اهن ارز از محل سو های تقسیم سهامداران بر مبشای نرخ باز ه مشاسب بررس خواهد
شد .اکشون با توج ب اهشک سو های نقدی آهشده ،تابع از سو فعی شرک اس و آنهننا
م توانشد سو نقدی را از محل سننو های ورۀ جنناری و گذشننت پر اخن کششنند ،م تننوان
انتظار اش ک قیم سهام شننرک ها از مینزان سننو تننأثیر بپننذهر  .رنتیجن  ،از هنندگاه
ارزهاب جرهانهای نقدی واحد تجاری ،اطالعاا مربوط ب اعالن سو شرک ها سو مشد
بو ه و ربر ارننندۀ محتننوای اطالعننات بنرای بننازار سننهام اسن (مننارلز ،اسننکمید ،و ون
میرنیک.)2017 ،1

فرانسیس ،لفشد ،السن ،و اسکیپر )423 ،2007( 2ر پژوهش با عشوان عدم قطعین

اطالعات و رآمدهای بعدی نشان ا هاند ک سیگشالهای سو های غیرمشتظره ،سبب عدم
تقارن اطالعات بیشتر ،واکششهای غیرعا ی بازار ،و پدهده رانش قیم پس از اعالن سو

3

م شوند .سرانجام باهد بیان شو کن اهننن پننژوهش بننر بررسن ارتبنناط میننان عنندم تقننارن
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

164

دوره  ،13شماره 3
تابستان 1400
پیاپی 51

اطالعات و باز ه بازار تمرکز ار .
بارتف ،را هارکرهششام ،و کرهشکس  )53 ،2000( 4ر پژوهشهای خو نشان ا هاند
ک واکشش سرماه گذاران ب سیگشالهای سو های غیرمشتظره پیاپ  ،کاملتر از زمان اس
ک اهن سیگشالها جشب موقن

اشننت باشننشد .رویه رفتن  ،پژوهشهننا و ا بینناا موجننو

نشان هشدۀ اهن اس ک انتظاراا سو باثباا مثب (مشف ) ر سیگشالهای سننو  ،سننبب
افزاهش (کاهش) خطای پیشبیش سو های آت و باز ه سهام م شو .
گیبسن و همکاران ( )44 ،2017ر پژوهش خو  ،اعالنهای سننو شننرک ها و رفتننار
تحیییگران را بررس و ست بشدی کر هاند .آنها ر اهن پژوهش ب اهن نتیج رسننیدهاند کن
تحیییگران ک بر تعدا زها ی از شرک ها تمرکز اشت و سو آنها را پیشبیشن م کششنند،
هشگام ک شرک سو خننو را اعننالن م کشنند ،تمرکننز کمتننری بننر آن ارننند و بیشننتر بننر
شرک هاه متمرکز م شوند ک سو خو را افشا نکر ه باششد .همچشین ،شننرک هاه کن
ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

سو های غیرمشتظرهشان زها اس  ،ر سو پیشبیش شدۀ خو  ،نوسان بیشتری ارند و اهن
موضوع ،رهسک اهن شرک ها را افزاهش ا ه و اهننن تحیییگنران ،بننر اهننن شننرک ها تمرکننز
کمتری ارند.
قائم  ،بیاا ،و اسکشدرل ( ،)121 ،1390واکشش بازار ب تغیینراا سننو سننهام را بننا
توج ب روند پر اخ آن بررسن کر هاننند .هافتن های وپنژوهش آنهننا نشننان م هنند ،تننا

زمان ک شرک از روند پیشین تقسی سو خو مشحر نشو  ،بازار واکشش غیرمشتظننرهای
نشان نم هد .همچشین ،ب اهن نتیج رسیدهاند ک بننازار بننا نبننال کننر ن روننند خاصن ،
واکشش مثبت ب افزاهش رخ ا ه ر آن روند نشان م هشد.
مهرآذهن ،مسیحآبا ی ،و هشوی ( )124 ،1390ارتباط بین محتوای اطالعننات سننو و
سطوح شفافی مال شرک های پذهرفت شده ر بورس اوراق بها ار تهنران را ر سننالهای
 1386و  1387بررس کر هاند .آنان بر اهن نظر بو هاند ک شفافی اطالعاا مال  ،سبب
تضعیف رابط سو نباز ه م شو  .رواقع ،نتنناهج الگننوی رگرسننیون خطن مشدگانن اهننن
پژوهش نشان هشدۀ اهن اس ک ر شرک های با سطح شفافی مننال کن (زهننا ) سننو
ارای اطالعاا بیشتری (کمتری) برای سرماه گذاران اس .
موسوی و عیوی طبری ( ) 13 ،1390ر پژوهش اثر اخبار مشف

ر طول هک فصننل را

بر محتوای اطالعات اعالمی های سننو فصننی شننرک های پذهرفت شننده ر بننورس اوراق
بها ار تهران بررس کر هاند .پرسش اصی پژوهش آنها اهن بو ک آهننا بننین وجننو اخبننار
مشف

ر طول فصل با محتوای اطالعات سو  ،رابط معشا اری وجو ار ؟ اهن نوهسشدگان

برای بررس اهن پرسش از اطالعاا  80شرک پذهرفت شده ر بورس اوراق بهننا ار تهنران
ر فاصی سالهای 1387تا  1391و برای سشجش اهن رابط از آزمون رگرسیون اثراا ثاب
استفا ه کر هاند .نتاهج پژوهش آنها ،بیانگر اهن اس ک وجو اخبار مشف

ر طننول هننک

فصل بر محتوای اطالعات سو آن فصل تأثیر مثب و معشا اری ار .
 .1-2الگوی مفهومی

تاکشون پژوهش های گوناگون

ر اهران و خارج از اهران ،ابعا مختیف تأثیر رق سو و خبر

اعالن سو بر باز ه سهام شرک ها را بررس کر هاند ک براهناساس ،تأثیر نقش متغیرهننای
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مستقل هعش سو پیشبیش نشده و سو غیرمشتظننره بننر تغیینراا سننو آتن و بنناز ه سننهام
غیرعا ی با رنظر گرفتن متغیرهای کشترل و مسیر انتظارات سو را بررس کر هاه .
متغیرهای کشترل
تغییراا سو آت

سو پیشبیش نشده

باز ه غیرعا ی سهام

سو غیرمشتظره
مسیر انتظارات سو
شکل  .1الگوی مفهومی پژوهش

 .3روش پژوهش
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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برپاه بررس های انجامشننده ،مننارمور مفهننوم پننژوهش حاضننر ر شننکل شننماره()1
مشخص شننده اسن  .بیشننتر پژوهشهننای پیشننین ،برپاهن معیارهننای رونن هننا بیرونن
تجزه وتحییل شدهاند ،رحال ک ر نگاه کلنگر و بهیش  ،هد متمرکز و هکپارم م تواننند
ب میزان زها ی ب سازمان برای رسیدن ب اهدافش کمننک کشنند .پننژوهش حاضننر بن لحاظ
هد  ،از نوع توصیف و ب لحاظ ماهی و رو  ،از نوع همبستگ اس  .با توج ب اهشکن
اهن پژوهش م تواند ر تعیین فراهشد تصمی گیری سرماه گذاران ب کار رو  ،نننوع پننژوهش،
کاربر ی ب شمار م آهد .برای گر آوری ا ههننا ،ابتنندا از رو کتابخانن ای اسننتفا ه شننده
اس  .ر اهن رو  ،مبان نظری پژوهش از کتارها و مجی های تخصص فارس و لتین
گر آوری م شو  .برای گر آوری ا ههای تکمیی پژوهش نیز از لوحهای فشر ۀ باهگننان
تصوهری و آماری سازمان بورس اوراق بها ار تهران ،سنناه رسننم شننرک بننورس اوراق
بها ار تهران ،و پاهگاههای اهشترنت مرتبط استفا ه شده اس .
 .1-3جامعه و نمونۀ آماری

جامع آماری مور مطالعن اهننن پننژوهش ،همن شننرک های ارای فشنناوری سننطح بننالی
پذهرفت شده ر بورس اوراق بها ار تهران بین سالهای  1386تننا  1396اسن  .هننک بشگنناه

اقتصا ی باهد س ک مهار وهژگ

اشت باشد تا جزء صننشاهع ارای فشنناوری سننطح بننال

ب شمار آهد:
• فشاوریهای محوری آن ،هعش فشاوریهاه ک فعالی تجاری بشگاه بننر محننور آنهننا
استوار اس  ،از نوع پیشرفت باشد؛
• بخش زها ی از نیروی انسان فعال ر اهن بشگاه را نیروهای عیم مانشد پژوهشننگرها
و مهشدسها تشکیل هشد؛
• اهن بشگاهها بیشتر ر بازارهاه حضور ارند ک برمبشای نوآوری فعالی م کششد.
•

رواقع ،نوآوری ،موتور محرک صشاهع ارای فشاوری سطح بال اس .

شرک های ارای فشاوری سطح بال ر مشد ست طبق بشدی م شوند
• صشاهع الکترونیک ها صشاهع طراحن و سنناخ کن ربر ارننندۀ راهانن و وسنناهل آن،
مدارهای مجتمع ،و تولید تجهیزاا الکترونیک و ارتباط پیشننرفت م شننو (البتن بن جز
فراهشدهای مونتا

)؛
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• صشاهع تولید موا نو ک تولید سرامیکهای پیشرفت  ،کامپوزه ها ،پییمرهای پیشرفت ،
و موا ابررسانا اس ؛
• صشاهع بیوفشنناوری کن ربر ارننندۀ انننواع محصننولا اروهن پیشننرفت و کی هننای
تشخیص ،مکملهای غذاه  ،بیوپییمرها ،رآ کتورهننای زهسننت  ،تراشن های بیوفشنناوری ،و
تولید انواع کو های بیولو هک و آنزه ها اس ؛
• صشاهع اپتیک و لیزر ک ربر ارندۀ انننواع لشننز ،تجهینزاا کنناربر لیننزر ،فیبننر نننوری،
کرهستالها ،و له های نازک اپتیک و اهتومکانیک اس ؛
• اتوماسیون صشعت و سامان های هوشمشد ک سامان ها و تجهیزاا کشترل فراهشد ،ابنزار
قیق ،کشترل گرما ،سشسورها ،و روبااها را ربر م گیر ؛
• نانوفشاوری :اهن صشع

ر زمیش های گوناگون از قبیل برق و راهان  ،پزشک  ،محننیط

زهس  ،انر ی ،و ...کاربر ار ؛
• صشاهع مرتبط با فشاوری اطالعاا

ک ربر ارنندۀ طراحن و تولیند بسنت های نرمافنزاری

انتقال اطالعاا و خدماا شبک های اطالعرسان  ،سامان های اطالعات  ،و اطالعرسان اس ؛
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• صشاهع هوا و فضا ک ب تجهیزاا ناوبری هواه  ،سامان های آهرو هشامیک و مکانیننک
پروازی ساخ هواپیماهای غیرنظام  ،و فشاوریهای ماهوارهای مربوط اس ؛
• انر یهای نو مانشد پیل سوخت و مبدلهای خورشیدی.
برای انتخار نمون  ،از بین تمام شرک های موجو  ،شرک هاه کن ارای هرهنک از شنراهط زهنر
نبو هاند ،حذ شده و سرانجام ،شرک های باق مانده برای انجام آزمون انتخار شدهاند:
• ب مشظور همگن شدن نمون آماری ر سالهای مور بررس  ،شرک ها پننیش از سننال
 1385ر بورس اوراق بها ار تهران پذهرفت شده باششد؛
•

ر راستای افزاهش قابیی مقاهس  ،ورۀ مال شرک ها مشته ب پاهان اسفشد باشد؛

• نمون ن آمنناری ،شننرک های واسننط گری مننال  ،سننرماه گذاری ،لیزهش ن  ،بانکهننا ،و
شرک های بیم را ربر نم گیر و تشها ربر ارندۀ شرک های ارای فشاوری سطح بال اس ؛
• شرک ها ر ورۀ زمان مور نظر اهن پژوهش ،تغییر فعالی ها تغییر ورۀ مال ندا ه باششد؛
مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی
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•

ا ههای مور نظر شرک ها ر سترس باشد.

سرانجام ،شرک های مور بررس

ر اهن پژوهش ،شننامل  240شننرک

ارای فشنناوری

سطح بالی پذهرفت شده ر بورس اوراق بها ار تهران بو ه اس  .ب اهنترتیب ک از بین تمام
شرک های بورس  159 ،شرک ب لیل هماهشن نبننو ن پاهننان سننال مننال  63 ،شننرک
ب سننبب فعالین

ر صننشع واسننط گری و سننرماه گذاری ،و تعنندا ی نیننز بن عی عنندم

سترس ب اطالعاا کامل ر وره زمان پژوهش ،حذ شدند.
 .2-3الگوی پژوهش

برای آزمون فرضی ها ،ابتدا مفهوم متغیر مسیر انتظارات سو  ،ارائ و مطرح م شو  .مسیر انتظنارات

سو شرک ها 1از طرهق نوع تعدهل ر بازنگری پیشبیشن سنو  2و ننوع تحقنق سنو غیرمشتظنره 3و
متشاسب با انتظاراا گذشت و ر  4حال ب شرح زهر مشخص م شو  .گفتشن اسن  ،ننوع تعندهل
ر بازنگری پیشبیش سو و نوع تحقق سو غیرمشتظره ب شرح زهر محاسب م شوند.

𝑠𝑔𝑛𝑖𝑛𝑟𝑎𝑒 𝑞 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑢𝑞 𝑓𝑜 𝑡𝑠𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜𝑓 ’𝑠𝑚𝑟𝑖𝐹 𝑡𝑠𝑎𝐿 = 𝑉𝐸𝑅
𝑠𝑔𝑛𝑖𝑛𝑟𝑎𝑒 𝑞 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑢𝑞 𝑓𝑜 𝑡𝑠𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜𝑓 ’𝑠𝑚𝑟𝑖𝐹 𝑡𝑠𝑟𝑖𝐹 −

ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

ر فرمول بال ،نوع تعدهل ر بازنگری پیشبیش سو (

) از طرهق محاسننب تفنناوا

میان آخرهن پیشبیش سو شرک و نخستین پیشبیش آن متشاسننب بننا هننر فصننل ب سن
م آهد .البت باهد رنظر اش ک تشها عالم عد ب س آمده از نتیجن تفاضننل ،مبشننای
تعیین مسیر انتظارات سو شرک ها خواهد بو .
𝑠𝑔𝑛𝑖𝑛𝑟𝑎𝑒 𝑞 𝑟𝑒𝑡𝑟𝑎𝑢𝑞 𝑓𝑜 𝑡𝑠𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜𝑓 ’𝑠𝑚𝑟𝑖𝐹 𝑡𝑠𝑎𝐿 𝑆𝑈𝑅𝑃 = 𝐸𝑃𝑆𝑞 −

ر فرمول بال ،نوع تحقق سو غیرمشتظره (

) از طرهق محاسب تفاوا میننان سننو

هر سه شرک و آخرهن پیشبیش آن متشاسب با هر فصل ب س م آهد .البت باهد رنظننر
اشت باشی ک تشها عالم عد ب س آمده از نتیج تفاضل ،مبشای تعیین مسیر انتظارات
سو شرک ها خواهد بو .
مسیر انتظارات سو شرک ها براسنناس  4حالن ششاسنناه م شننو  :مسننیر نخسن ،
استمرار ر خبر خور ب شرط تعدهل پیشبیش سو مثب و سو غیرمشتظننرۀ مثبن اسن ؛
مسیر وم ،عدم استمرار ر خبر خور ب شرط تعدهل پیشبیش سو مثب و سو غیرمشتظره
مثب اس ؛ مسیر سوم ،عدم استمرار ر خبر بد ب شرط تعدهل پیشبیش سو مثب و سو
غیرمشتظره مثب اس ؛ مسیر مهارم ،استمرار ر خبر بنند ب شننرط تعنندهل پیشبیشن سننو
مثب و سو غیرمشتظره مثب اس .
البت باهد رنظر اشت باشی ک تشها عالم عد ب س آمده از نتیج تفاضل ،مبشننای
تشخیص مسیر انتظننارات سننو شننرک ها خواهنند بننو  .ر ا امن  ،مسننیر انتظننارات سننو
شرک ها ب شرح زهر محاسب م شو :
جدول  .1مسیر انتظاراتی سود
نوع تعدیل در بازنگری

نوع تحقق سود

پیشبینی سود

غیرمنتظره

اول

مثب

مثب

استمرار ر اخبار خور

وم

مشف

مثب

عدم استمرار ر اخبار خور

سوم

مثب

مشف

استمرار ر اخبار بد

مهارم

مشف

مشف

عدم استمرار ر اخبار بد

حالتهای مختلف

مسیر انتظاراتی سود شرکتها
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ر ا ام  ،شرک ها برپاهن حال هننای گوننناگون کن ر آن قنرار م گیرننند ،م توانشنند
محتوای اطالعات سو را تشظی کر ه و واکششهای متفاوا رفتاری سرماه گذاران ر بننازار
را تعیین کششد .اکشون ب مشظور الگوسازی محتوای اطالعات سو با توج ب مسیر انتظارات
سو شرک ها از الگوی زهر استفا ه م کشی :
𝑡𝑖𝑆𝑆𝑂𝐿 ∆𝐸𝑃𝑆𝑖.𝑡+1 = 𝛼0 + 𝛼1𝑆𝑈𝑅𝑃𝑖.𝑡 + 𝛼2𝑅𝐸𝑉𝑖.𝑡 + 𝛼3∆𝐸𝑃𝑆𝑖.𝑡 + +𝛼4𝐿𝑇𝐴𝑖𝑡 + 𝛼5𝐶𝐴𝑇𝐴𝑖𝑡 + 𝛼6𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛼7𝑀𝐺𝑂𝑖𝑡 + 𝛼8
𝑡+ 𝜀𝑖.

𝑡𝑖.

𝑠𝑙𝑎𝑛𝑔𝑖𝑆+ 𝛼9 𝑀𝑇𝐵𝑖𝑡 + 𝛼10𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛼11𝑅𝐸𝑇𝑉𝑂𝐿𝑖𝑡 + 𝛼12𝐼𝑁𝑆𝑇𝑖𝑡 + ∑ 𝛼13

ب مشظور الگوسازی رفتار سرماه گذاران ر بازار با توج مسیر انتظارات سو شننرک ها
از الگوی زهر استفا ه م شو :
𝑡𝑖𝑆𝑆𝑂𝐿 𝐴𝑏𝑅𝑒𝑡𝑖.𝑡 = 𝛼0 + 𝛼1 𝑆𝑈𝑅𝑃𝑖.𝑡 + 𝛼2 𝑅𝐸𝑉𝑖.𝑡 + 𝛼3 ∆𝐸𝑃𝑆𝑖.𝑡 + +𝛼4 𝐿𝑇𝐴𝑖𝑡 + 𝛼5 𝐶𝐴𝑇𝐴𝑖𝑡 + 𝛼6 𝑅𝑂𝐴𝑖𝑡 + 𝛼7 𝑀𝐺𝑂𝑖𝑡 + 𝛼8
𝑡+ 𝜀𝑖.
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𝑡𝑖.

𝑠𝑙𝑎𝑛𝑔𝑖𝑆 + 𝛼9 𝑀𝑇𝐵𝑖𝑡 + 𝛼10 𝐿𝐸𝑉𝑖𝑡 + 𝛼11 𝑅𝐸𝑇𝑉𝑂𝐿𝑖𝑡 + 𝛼12 𝐼𝑁𝑆𝑇𝑖𝑡 + ∑ 𝛼13

 ،تحقننق سننو
 ،تعنندهل ر بننازنگری پیشبیشن سننو ؛
ر الگوهای ها شده
 ،بنناز ه غیرعننا ی؛
 ،مسیر انتظارات سننو ؛
غیرمشتظره؛  ،سو هر سه ؛
 ،بنناز ه
 ،نسب اراه های جنناری؛  ،اهننرم مننال ؛
 ،اندازه شرک ؛
 ،مالکین
 ،نوسننان بنناز ه؛
 ،نسب ارز بازار ب فتری؛
اراه ها؛
 ،زهان شرک را نشان م هد.
 ،مالکی مدهره ؛ و
نها ی؛
 .3-3متغیرهای پژوهش

• تغییراا سو آت (
محاسب م شو ؛
• باز ه غیرعا ی سهام
ب س م آهد؛

∆) :تغییراا سو بین و وره ک ب صورا سالن و فصننی
 :از طرهق برآور تفاوا میان باز ه واقع و بنناز ه بننازار

 .1-3-3متغیرهای مستقل

 :از طرهق برآور تفاوا میان سو هر سه شرک و آخننرهن
• سو غیرمشتظره
پیشبیش آن متشاسب با هر فصل ب س م آهد؛
 :از طرهننق بننرآور تفنناوا میننان آخننرهن
• تعدهل ر بننازنگری پیشبیشن سننو
پیشبیش سو شرک و نخستین پیشبیش آن متشاسب با هر فصل ب س م آهد؛
 :ر مهار حال و ب شرح جدول شماره ( )1محاسب م شو .
• مسیر انتظارات سو

 .2-3-3متغیرهای کنترلی

ر اهننن پننژوهش ،متغیرهننای کشترلن برپاهن هافتن های پژوهشهننای پیشننین ،تعیننین و ر
الگوهای پژوهش ب کار بر ه شدهاند.
 :لگارهت طبیع مجموع اراه های شرک اس ؛

• اندازه شرک
• نسب جاری

 :نسب

• باز ه اراه ها

 :نسب سو پیش از بهره و مالیاا ب مجموع اراه ها اس ؛

• زهان

اراه های جاری ب مجموع اراه ها اس ؛

 :متغیر موهوم اس ک اگر شرک

ر سال جاری ،سال پیش ،ها ر و

سال پیش زهان اشت باشد ،عد هک و رغیراهنصورا ،صفر اس ؛
• ارز بازار بن ارز

 :نسننب ارز بننازار بن ارز

فتننری

فتننری حقننوق

صاحبان سهام اس ؛
• اهرم مال

 :نسب مجموع بده ها ب مجموع اراه های شرک اس ؛

• انحرا معیار باز ه
• مالکی نها ی

 :انحرا معیار س سال باز ه سالن شرک اس ؛
 :میزان مالکی نها ی ،از تقسی بر مجمننوع سننهام راختیننار

بانکهننا و بیمن ها ،هینندهش ها ،شننرک های سننرماه گذاری ،صننشدوقهای بازنشسننتگ ،
نها های ولت  ،و شرک های ولت بر کل سهام مشتشرشدۀ شرک ب س م آهد؛
• مالکی مدهرهت
هیئ مدهره بر کل سهام شرک

 :مالکی مدهره ک از تقسی سهام نگهداریشده توسننط
ر هر وره ب س م آهد.

 .4یافتههای پژوهش
 .1-4آمار توصیفی

ب مشظور ارائن هننک نمننای کین از وهژگ هننای مهن متغیرهننای محاسب شننده ،ر جنندول
شماره( )2برخ از آمارهای توصیف اهن متغیرها ،شامل میانگین ،میانن  ،انحنرا معیننار،
حداقل ،و اکثر مشاهداا ارائ شده اس .
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جدول شماره ( .)2آمار توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیرها

میانگین

میانه

تغییراا سو آت

0/1368

0/1258

0/0311

سو غیر مشتظره

0/1208

0/0925

0/4310

تعدهل ر بازنگری پیشبیش سو

0/3317

0/3087

0/4979

تغییراا سو

0/1249

0/1068

0/3310

0/4056

باز ه غیرعا ی سهام

0/1794

0/1275

0/1741

0/9984

0/0016

مسیر انتظارات سو (حال اول)

0/2943

0/0000

0/2119

1/0000

0/0000

وم)

0/1310

0/0000

0/2176

1/0000

0/0000

مسیر انتظارات سو (حال سوم)

0/3841

1/0000

0/2827

1/0000

0/0000

مسیر انتظارات سو (حال مهارم)

0/1906

0/0000

0/1566

1/0000

0/0000

اندازه شرک

5/8586

5/7950

0/6123

8/5200

4/2464

نسب جاری

0/6143

0/6510

0/2119

0/9500

0/0670

باز ه اراه ها

0/1376

0/0573

0/2176

1/1854

-0/4032

زهان شرک

0/0874

0/0000

0/2827

1/0000

0/0000

ارز بازار ب فتری

1/1641

1/1209

0/1566

1/9271

0/4704

اهرم مال

0/6427

0/6589

0/2012

1/8244

0/0964

نوسان باز ه

0/3895

0/3350

0/2411

0/9774

0/0120

مالکی نها ی

0/7227

0/8190

0/2657

0/9900

0/0100

مالکی مدهره

0/6681

0/7011

0/2084

0/9900

0/0100

مسیر انتظارات سو (حال
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انحراف معیار

حداکثر

حداقل

0/4056

0/0007

0/7981

0/0017

0/9007

-0/2258
0/0007

میانگین تغییراا سو آتن  0/1368 ،اسن کن بیننانگر محافظ کارانن بننو ن روهکننر
پیش بیش سو و اهجا باز ه غیرعننا ی ر بیشدمنندا اسن  .میننانگین تعنندهل ر بننازنگری
پیشبیش سو و تغییراا سو ب ترتیب 0/3317 ،و  0/1208اس ک نشان هشدۀ تعدهل ر
انتظاراا و برآور های مدهره اس ؛ ب گون ای ک بیشتر شرک های مور مطالعن بن لیل
نوساناا ر بازار سرماه و شراهط محیط  ،اقدام ب تعدهل پیشبیش های خو کر هاند ک با
توج ب باز ه غیرعا ی  17رصدی ،قابلتوجی اس  .با توج ب مسیرهای انتظارات سننو
م توان گف  ،پاهداری مسیرهای مربوط ب اخبار خور نسب ب مسیرهای مربوط ب اخبار
بد ،بیشننتر اسن و بننا توجن بن تغیینراا مشاسننب ر سننو های آتن  ،قابلتوجین اسن .
افزونبراهن ،با توج ب روهکر محافظ کاران ر پیشبیش سو  ،مسیر انتظارات استمرار ر

اخبار بد (با میانگین  )0/3841بالترهن سه از روهکر های پیشبیش را ب خو اختصاص
ا ه اس  .ساختار مننالکیت شننرک  ،ربر ارننندۀ  0/72سننهام ار آگنناه اسن کن بخننش
عمدهای از اعضای هیئ منندهره ( )0/668را تشننکیل م هشنند .میننانگین  17/9رصنندی
نااطمیشان محیط  ،بیانگر ثباا ر روند فننرو شننرک های بننورس اوراق بهننا ار اسن .
ارز میانگین اندازه شرک  5/8586 ،و نسب جاری 0/6143 ،اس ؛ بن بیان روشنننتر،
بخش زها ی از اراه های شرک ها ،جاری هستشد ک بیانگر بننالتر بننو ن سننرماه گذاری
کوتاهمدا اس  .میانگین اهرم مال و نوسان باز ه بن ترتیب 0/6427 ،و  0/3895اسن
ک نشان م هد ،بخش زها ی از هزهش کر شننرک از محننل بننده ها تننأمین مننال شننده
اس  .ارز میانگین باز ه اراه و زهان شرک ب ترتیب 0/1376 ،و  0/0874اسن کن
بیانگر اهجا  0/13باز ه ب ازای هر رهال سرماه گذاری ر اراه ها اس  .ارز میانگین
 1/1641برای نسب ارز بازار ب فتننری ،نشننان هشدۀ فرصن های رشنند موجننو بنرای
شرک های مور مطالع اس  .با مقاهس میانگین و میان متغیرها م توان گف  ،ارز هم
میانگینها ب جز نسب جاری ،بزرگتر از میان ها اس ک نشان هشدۀ انحنرا مشطقن

ر

توزهع هر متغیر اس  .پس از بررس ضننرهب تغیینراا ا ههننا م تننوان گفن  ،ا ههننای
مربوط ب متغیرهای مستقل و وابست  ،توزهع نرمال

ارند.

 .2-4آمار استنباطی

پیش از براز الگوها ،لزم اس آزمننون لیمننر بن مشظور بررسن اسننتفا ه از رو
تابیوه با اثراا ثاب  ،ر مقابل رو

ا ههننای

ا ههای ترکیب برای الگوهننای بننال انجننام شننو  .نتنناهج

ب س آمده از آزمون لیمر برای الگوی پژوهش ر جدول شماره ( )3نشان ا ه شده اس .
جدول  .3نتایج آزمون لیمر برای الگوهای پژوهش
الگوی پژوهش

آماره

سطح خطا

رو پذهرفت شده

الگوی 1

6/5713

0/0000

الگوی اثراا ثاب

الگوی 2

5/8693

0/0000

الگوی اثراا ثاب
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با توج ب آماره و سطح خطای آزمون لیمر و ر فرضی

برای الگوهننای پننژوهش،

لزم اس برای انتخار از بین الگوی ا ههای تابیوه با اثراا ثاب ها ا ههای تابیوه با
اثراا تصا ف  ،آزمون هاسمن نیز انجام شو  .نتاهج مربوط ب آزمون هاسمن نیز ر جدول
شماره ( )4ارائ شده اس .
جدول  .4نتایج آزمون هاسمن برای الگوهای پژوهش
الگوی پژوهش

آماره

سطح خطا

رو پذهرفت شده

الگوی 1

14/0592

0/0000

الگوی اثراا ثاب

الگوی 2

14/1902

0/0000

الگوی اثراا ثاب

بنرای الگوهننای

نتاهج ارائ شده ر جدول شننماره ( ،)4حنناک از ر شنندن فرضننی

پژوهش اس و رنتیج  ،الگوی ا ههای تابیوه با اثنراا ثابن  ،برتننری ار ؛ بشننابراهن،
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برای برآور الگوهای پژوهش از رو

ا ههای تابیوه با اثراا ثاب استفا ه شده اس .

ر پژوهش حاضر ،برای تشخیص خو همبستگ الگنو ،از آزمنون وربین نواتسن اسنتفا ه
شده اس  .افزون براهن ،از آزمون فیشر برای بررس معشا اری کل الگوها استفا ه شده اس .
جدول  .5نتایج بهدستآمده از برآورد الگوی  1و  2پژوهش
محتوای اطالعاتی سودهای فصلی

متغیر

رفتار سرمایهگذاران

ضریب

آماره

احتمال

ضریب

آماره

احتمال

سو غیرمشتظره

0/1203

2/5924

0/0059

0/0032

2/4113

0/0162

تعدهل ر بازنگری پیشبیش سو

-0/1745

-2/3951

0/0103

0/1060

2/8264

0/0048

تغییراا سو

0/1025

2/7106

0/0034

-0/0015

-0/4351

0/6636

مسیر انتظارات سو (حال نخس )

0/0359

2/9928

0/0000

0/0152

1/7978

0/0726

0/0016

1/4216

0/1524

-0/0023

-1/0532

0/2926

مسیر انتظارات سو (حال سوم)

-0/0039

-2/5101

0/0078

0/0044

2/7336

0/0070

مسیر انتظارات سو (حال مهارم)

-0/0025

-3/1294

0/0000

-0/0062

-0/9671

0/0488

اندازه شرک

-0/0005

-0/5608

0/5751

-0/0019

-0/4901

0/6242

نسب جاری

0/0314

3/0076

0/0000

0/0229

2/7480

0/0062

باز ه اراه ها

0/0141

2/5170

0/0086

0/0044

1/9441

0/0554

مسیر انتظارات سو (حال

وم)

زهان شرک

0/0092

3/7410

0/0002

0/0031

0/9591

0/3378

ارز بازار ب فتری

-0/0015

-0/5152

0/6065

-0/0045

-0/9012

0/3678

متغیر

محتوای اطالعاتی سودهای فصلی

رفتار سرمایهگذاران

ضریب

آماره

احتمال

ضریب

آماره

احتمال

-0/0240

-2/7117

0/0000

-0/0071

-1/7978

0/0726

نوسان باز ه

-0/0016

-1/3970

0/1628

-0/0030

-1/0532

0/2926

مالکی نها ی

-0/0072

-2/6217

0/0089

-0/0047

-2/7336

0/0070

مالکی مدهره

-0/0089

-3/1394

0/0018

-0/0061

-0/9671

0/0488

جزء ثاب

0/0469

2/8049

0/0047

0/0524

2/2111

0/0274

اهرم مال

ضرهب تعیین

0/3317

0/5578

ضرهب تعیین تعدهلشده

0/3202

0/4756

آماره وربیننواتسن

1/7343

1/5755

آمارۀ

28/6567

6/7820

احتمال آمارۀ

0/0000

0/0000

فرضی نخس پننژوهش بیننان م کشنند کن م تننوان بننا بررسن مسننیر انتظننارات سننو
شرک ها ،محتوای اطالعات سو های فصی را الگوسازی کر  .همانگون کن ر جنندول
شماره ( )5مشاهده م شو  ،سطح احتمال متغیر تغییراا سو  0/0059 ،بو ه و با توج ب
اهشک کومکتر از  5رصد اس  ،فرضننی نخسن پننژوهش تأهینند م شننو  .فرضننی سننوم
پننژوهش بیننان م کشنند ک ن م تننوان بننا بررس ن مسننیر انتظننارات سننو شننرک ها ،رفتننار
سرماه گذاران را الگوسازی کر  .همانگون کن ر جنندول شننماره ( )5مشنناهده م شننو ،
سطح احتمال متغیر تغییراا سو  0/0162 ،بو ه و با توج ب اهشک کومکتر از  5رصنند
اس  ،فرضی سوم پژوهش تأهید م شو .
برپاه نتاهج برآور الگوها ،م توان نتیج گرف ک الگوهای پژوهش ،معشننا ار اسن ،
زهرا مقدار سطح خطای احتمال مربوط ب آمارۀ  ،کمتر از  5رصنند اسن ؛ رنتیجن  ،ر
سطح اطمیشان  95رصد ،معشا ار بو ن الگو ،پذهرفت م شو  .همچشین ،با توج ب مقنندار
آمارۀ وربیننواتسن الگوهای بننال ،م تننوان نتیجن گرفن  ،الگوهننای پننژوهش ،مشننکل
خو همبستگ ندارند.
 .3-4اقتصاد رفتاری و سود فصلی شرکتهای دانشبنیان

بشیان ارای فشاوری سننطح بننال بن عشوان
امروزه ر کشورهای توسع هافت  ،شرک های انش و
هک مجموع مه  ،توسع هافت اند .جامع ب میزان زهننا ی اطالعنناا جدهنند و ارز هننای

مطالعات میانرشتهای در علوم انسانی

175
واکنش بازار سرمایه به رفتار
سود فصلی شرکتهای ...

مبتش بر انش را رهاف م کشنند .اقتصننا رفتنناری ،تننأثیر عوامننل اجتمنناع  ،شننشاخت  ،و
عاطف را بننر تصننمی های اقتصننا ی افنرا و نها هننا و پیامنندهای آن بنرای تننأمین سننو و
تخصننیص مشننابع بررسن م کشنند .اقتصننا رفتنناری ،وهژگ هننای تصننمی گیرنده را ثابن
نم کشد ،بیک بر فراهشدهای غیرمتعا ل و اقداماا عوامننل گوننناگون بننا عقالنین محنندو
تمرکز ار ک ممکن اس از تجرب ها و تعامالا بیاموزند .آموز و رنتیج  ،سطح بالی
تجمع انش ر جامع ممکن اس بر پیچیدگ و مشکل ر نظام اقتصا ی کشور ،ب وهژه
با توج ب رو هکر اقتصا رفتاری ،تأثیر بگذار .
رابط امروز بین سطح آموز اقتصا ی (بن وهژه انننش مننال ) و بهننرهوری از اقتصننا
ر

واقع (شرک های ارای فشاوری سطح بال) هک از موضوعهای اصننی بحن عیمن
ر
بسیاری از روهکر های گوناگون اس  .تقرهبا غیننرممکن اسن کن عین اقتصننا  ،جنندا از

رشت های هگری مانشد روانششاس  ،رفتار انسان ،فیسف  ،اخالق ،و ...رنظننر گرفتن شننو .
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روهکر مشترک اهن اس ک سننوا مننال برپاهن انننش تعیننین م شننو ؛ ر پژوهشهننای
گوناگون ربارۀ جمعی  ،افرا با توج ب اهشک آها پننول را بنرای زمانهننای سننخ ذخیننره
کر هاند ،اهدا بیشدمدت

ارننند ،هننا از رآمنند و بو جن اختصنناصهافت بن بازنشسننتگ

مراقب م کششد ها خیر ،ب باسوا ها ب سننوا تقسننی م شننوند .همچشننین ،سننرماه گذاری
جامع ر بازار سهام ،آگاه از اقداماا اهن جمعین  ،هننا توزهننع مشاسننب سننرماه گذاری
رنظر گرفت شده نیز از جمی ساهر موار ی ا س ک ر تعیین سوا مال نقننش ار  .بنرای
تعیین میزان سوا مال  ،مسائل زهر رنظر گرفت شده اس  :آها فر م اند ک مگون رآمد
و هزهش های روزان را با ه سازگار کشد ،آها ب گون ای ناامیدکششده بدهکار اس هننا خیننر .بننا
انش کاف  ،امکان توسع بیشتر مهاراهای مفید وجو ار ؛ بشننابراهن ،لزم اسن

انننش

خو را ابتدا ر حوزه رهاضیاا و سپس ر اقتصا خننر و کننالن ،بن مشظور شننشاخ رو
مدهره امور مال  ،مگونگ وابستگ ب پول ،بهره ،تورم ،و ...توسننع هننی  .انش کین
باهد سبب ها گیری رفتار عقالن  ،انتخار مشاسب خدماا مال  ،و پرهیز از خطاهاه شو
ک موجب آسیب رسیدن ب وضعی مال فر م شوند .جهان شدن ،بهبو بازارهای مال ،
و تغییراا ائم

ر اقتصا ک پیشبیش آنها شوار اس  ،نیاز ب سننوا مننال را برجسننت

م کشد .اهن تغییراا و نوآوریهای فشاوری ،رفتار مال افرا و منندهره مننال شخصن را
تغییر م هشد .با پیشرف عی اقتصا  ،روهکر اقتصا انان بن رفتننار مننال مصننر کششده
تغییر کر ه اس .
اقتصا رفتاری تدوهن شده اس تا ب مشظور برطر کر ن اخننتال

رحننالظهور بننین

فرضی بازار کارآمد و واقعی  ،بیشش عمیقتر متمرکز بر روانششاس را ب عشوان عامل مهمن
ر نظرهنن مننال گسننتر

هنند.با توجنن بنن ا غننام عیننوم گوننناگون ،اقتصننا رفتنناری،

ناهشجاری های بازار و رفتار مال افرا را بهتر توضیح م هد .فرضی بازار کارآمنند بننر اهننن
نظر اس ک سرماه گذاران ،ر حین رقاب برای رهاف سو بیشتر ،قیم های مشصننفان
را تعیین م کششد .نظره رفتاری روانششاس  ،جامع ششاس  ،و انسانششاسن بن مشظور رک
بهتر رفتار مال افرا ب کار م روند .هک بازار کارآمد با نظره انتظنناراا مشطقن  ،ازجمین
ارزهاب تمام اطالعاا مربوط ب اراه ها ،همراه اس  .بااهنحننال ،وجننو سننرماه گذاران
غیرمشطق فراوان ،ناهمبسننتگ رفتننار مننال آنهننا ،غیرقابلاعتمننا بننو ن معامالتشننان ،و
تأثیرگذاری آنها بر قیم ها ،نشان هشدۀ تأثیر سرماه گذاران نامشاسب بننر بننازار اسن .اگر
سرماه گذاران غیرمشطق باششد ،تصمی های مال آنها قیم ها را تعیین م کشنند ،اگرمن
ارز

اراه های مال را تغییر نم هشد؛ رنتیج  ،سرماه گذاران مشطقن م توانشنند ننننتا

زمان ک قیم

اراه با ارز آن همگرا باشدنننن اراه هننای بسننیار بنناارز را بن فرو

برسانشد ها ک ارز را خرهداری کششد و رنتیج  ،سو ب س آورند.
 .4-4تحلیل اقتصادی و اجتماعی

برای اهشک هک رفتار مدهرهت  ،هک نشان متقاعدکششده برای کارمشدان و سننهامداران باشنند،
باهد قابل مشاهده و بر مبشای هزهش و رآمد باشد ،هعش مدهر باهد برای انجام کاری متفاوا
ب مشظور تأثیرگذاری بر ستاور های قرار ا ی برای سو ه شرک انگیزه اشت باشد .ر
اهن مقال بررس نمو ه ک آها اعتبار و تارها ثب کوتاه مدا شننرک

ر منندهره سننو ،

نشان ای از قابیی اعتبار سرماه گذاران برای ارائ سو ب آنها ر آهشده فنراه من نماهنند؛
بشابراهن ،مدهره سو بین سرماه گذاران ن تشها ب عشوان جشب ای از سو های حننال حاضننر
شرک

ر نظر گرفت شده اس بیک سرماه گذاران باهد ب مشظور کسب تصوهر آشننکارتری
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از عمیکر اقتصا ی هک شرک آن را نا هده نگیرند .همچشین بازار ،میزان مدهره سو ر
گذشت را ب عشوان اطالعات جه قابیی اعتبارسشج شرک
مشخص

رنظننر م گیننر کن نتنناهج

ر اهن موضوع قابل بررس و تحییل نبو  .افزونبراهن ،ممکننن اسن منندهران از

گزار سو ها بنرای انتقننال اطالعنناا خصوصن

ربننارۀ عمیکننر آهشننده اسننتفا ه کششنند.

شرک هاه ک ر مدهره سو های حقیقن تشهننا بنرای همسننوه بننا معیارهننا مشننارک
م کششد ،نسب بن شننرک هاه کن ر منندهره سننو های حقیقن مشننارک نم کششنند،
عمیکر اجراه بهتری ر آهشده خواهشد اش ؛ ب اهنمعشا کن منندهران از منندهره سننو ها
ب عشوان هک نشان استفا ه م کششد و سرماه گذاران ممکن اس سو شرک های فشنناور بننا
مدهره سو بال را (نسب ب شرک های فشاور با مدهره سو ک ) ربر ارندۀ اطالعاا
مفیدتری ربارۀ عمیکر آهشده رنظر بگیرند.
ب طور میانگین ،بازارها ب سو شرک هاه ک پیشتر مشارک کم
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ر منندهره سننو

اشت اند (نسب ب سو شننرک های ارای پیشننیش مشننمگیر ر منندهره سننو ) واکننشش
بیشتری نشان م هشد .ر اهن بخش ،شاخصهای معاصر منندهره سننو  ،عنندم قطعین
اطالعاا ،و مدهره سو های حقیق نیننز بررسن شننده اسن  .افزونبننراهن ،سن معیننار
سشجش میزان مفید بو ن اطالعاا سو ها نشان م هنند کن بننازار ،اطالعنناا بیشننتری از
اخبار سو های شرک های ارای مشارک

ر مدهره سو ر گذشننت ب سن من آور .

همانگون ک انتظار م رو  ،واکششها ب سو  ،ب وهژه زمان شدهدتر اس ک شرک ن تشها
از مدهره سو ر سال گذشت  ،بیکن ر محنندو ۀ زمننان طننولن تری ،هننا ر کننل ورۀ
رهاس مدهرعامل ها مدهر مال  ،خو اری کر ه اس .
هشگام ک اهدا شننرک کششدگان اصننی بننازار و تصننمی گیرندگان اقتصننا ی همسننو
م شو  ،اطالعاا ارائ خواهد شد؛ اگر مشافع آنها متفاوا باشد ،اطالعنناا راهبننر ی هننا
پشهننان هننا اطالعنناا ب گوننن ای ناهماهشنن ارائنن م شننو  .هکنن از مشننکالا انننواع
مشارک کششدگان ر بازار ،عدم تقارن اطالعاا سرماه گذاران و اطالعاا ارائ شده توسننط
ارائ هشدگان خدماا اس ؛ بشابراهن ،اغیب تصمی گیری برای آنهننا شننوار اسن  .عنندم
تقارن اطالعاا ،زمان ب وجو م آهد ک اطالعاا گوناگون

رباره طننرفین وار شننده بن

هک معامی ها عالق مشد ب آن ر سترس باشد .عدم تقارن اطالعاا گرهزناپذهر اس  ،زهرا
اغیب معامالا ،ب وهژه برپاه انتظاراا طرفین از آهشده رخ م هد .افزونبراهن ،عدم تقارن
اطالعاا ممکن اس مانع انجام هک معامی شو  .هک از مه ترهن ابزار بنرای مقابین بننا
مشکل عدم تقارن اطالعاا ،افزاهش سوا مال مصر کششدگان اس .
ر قالب الگوی انتظاراا عقالن  ،رفتارهای غیرمشطق مشخص م شو ؛ افزونبراهن،
ر جهان انتظاراا عقالن و بازارهننای کارآمنند ،قیمن

اراهن  ،بازتار هشنندۀ اطالعنناا

همواره رحالتغییر و اغیننب ناپاهنندار ربننارۀ عوامننل بشیننا هش اسن کن بننر قیمن تننأثیر
م گذارند .نقد اصی الگوی انتظاراا عقالن  ،بر اهن نکت مبتش اسن کن فننرض شننو
عوامل فر ی م توانشد تمام اطالعاا را ر مغز خو ذخیره و پر از کششد؛ پیچیدگ آنها
بسیار بیشتر از پیچیدگ مغز اس ؛ همچشین ،بازارهای مال

مار ناهشجاریهای فراوانن

اس ک با پارا اه انتظاراا عقالن تشاقض ار  .الگوی عقالن محدو ک رواج فراوانن
ار  ،بر اهن فرض تأکید م کشد ک عوامل ،برای تجزه وتحییل تمام اطالعاا ر سننترس،
تواناه محدو ی ارند؛ بشننابراهن ،بنرای تصننمی گیری ،قننوانین سننا های اعمننال م شننو ،
رحال ک هم آنها ب طور بالقوه ،ب گون ای هکسننان اطالعنناا را ب اشننتراک م گذارننند؛
بااهنحال ،آنها ر نحوه تفسیر و استفا ه اهن اطالعاا متفاوا عمل م کششد.
بازار م تواند از اطالعا ا مربوط ب پیشیش مدهره سو ر گذشت برای آزمننون مینزان
تعهد مدهره ب ارائ گزار های معتبر ،استفا ه کشد .انگیزهها و فرص های مدهره برای
مشارک

ر تعیین مسیر و میزان سو ها ر شرک های گوناگون متفاوا اس و با گذشن

زمان تغییر م کشد .مدهران ک ر برابر فرص و انگیزه تعیین مسیر و میزان سو ها مقاوم
م کششد برای بازار قابلاعتما تر هستشد.
 .5بحث و نتیجهگیری

بازار سرماه ر اهران ،هک بازار ناششاخت اس  .روزان هزاران سرماه گذار ،پول خننو را بن
امید ستیاب ب ثروا بیشتر ر اهن بازار ،سننرماه گذاری م کششنند .راهنمیننان ،برخن بن
هدفشان س م هابشد و برخ

هگر ،سرماه خو را از سن م هشنند .شننشاخ بننازار
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بورس اوراق بها ار تهران از جشب ها و زواهای گوناگون م تواند ضمن کمننک بن پیشبیشن
بهتر آهشدۀ اهن بازار و تغییراا آن ،رهسک سرماه گذاریها را کاهش ا ها بنناز ه بیشننتری را
رپ

اشت باشد .هد اصی اهن پژوهش اهن اسن کن انتظنناراا سننو ممکننن اسن

تأثیراا متفاوت بر پیشبیش سرماه گذاران موجننو ر بننازار نسننب بن سننو و بنناز ه آتن
شرک

اشت باششد .با توج ب فرضی نخس ک بیان م کشنند ،م تننوان بننا بررسن مسننیر

انتظننارات اهجا شننده ر مننور سننو شننرک ها ،محتننوای اطالعننات سننو های فصننی را
الگو سازی کر  ،وجو رابط معکوس و معشا ار تأهید شده اس ؛ بشابراهن ،سننو غیرمشتظننره
م تواند ب گون ای مشف بر نخستین پیشبیش سو تأثیرگذار باشد .هافت های اهن پژوهش ر

اهن زمیش با هافت های پژوهشهای مان ،ل  ،و لننین ،)2013( 1برانننز ،)8 ،2010( 2بیننر ،
کوی ،و هوئش  )24 ،2011( 3و وهییامز )790 ،2014( 4ه راستا اس .
برپاه فرضی وم پژوهش حاضر ،م توان با بررس مسیر انتظارات اهجا شده ر مننور
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سو شرک ها ،رفتار سرماه گذاران را ر بازار الگوسازی کر ؛ بشابراهن ،هک رابط مستقی و
معشا ار بین آنها برقرار اس ک با نتاهج پژوهشهننای سننا کا و سننا کا )100 ،2008( 5و

اسکیشر ،)34 ،1995( 6همسو اس  .نتاهج ب س آمده پس از آزمننون اهننن فرضننی نشننان
م هد ک انتظاراا سو باثباا مثب (مشف ) ر سیگشالهای سو سبب افزاهش (کاهش)
خطای پیشبیش سو های آت و باز ه سهام م شو  .نتاهج کین پننژوهش ،تأهیدکششننده اهننن
موضوع بو ه و بیان م کششد ک مسیر انتظارات سو ترسی شده ر اهن پننژوهش بننر تعنندهل
سو پیشبیش شده و رفتار سرماه گذاران تأثیرگذار اس .
مسائل کییدی مربوط ب اقتصا رفتاری مدرن عبارتشد از اهشک  :مگون مسائل مور نینناز
را ب گون ای مسثر برآور کشی و نقش عوامننل رقاب کششنندۀ اقتصننا ی را بازنوهسن نمنناهی ،
بازنوهس مشین تقسیم

ر عمل ،نیازمشد تعرهف نقش های اجتماع مجد بنرای ارکننان

ننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننن

اقتصا ی جامع م باشد .همچشین تعیین اهشک کدام رو بیشترهن مزه را برای جامعن
فراه م نماهد نیز از جمی موضوعاا قابل بح

ر اقتصا رفتاری م باشد .پاسننا بن

اهن مسائل ر صورا تعمی نتاهج اهن مقال م تواننند ر زمننان انتقننال از نظرهن انتزاعن
تقسی پاهدار ب راه حل های عمی طراح بازارهای نها گرا ارائ شننو  .ابزارهننای تحییین
کاربر ی ب سرماه گذاران اجازه م

هد تا روابط متقابل بین افرا از هدگاههای مختیف،

اصول عموم بهیش و گستر محدو ه ابزار سشجش را بررس نماهشد .از سننوی هگننر ،ر
عمل فرصت برای بازگش ب پیامدهای واقع گراهانن عنندم تقننارن اطالعنناا ،وهژگ هننای
خصوصی رفتاری فر ی و مالشهای خاص اقتصا بازار را م توانشد ب کمک اهن ابزارها
و گزار ها بررس نماهشد و بهترهن تصمی را ر موضوع سو سرماه گذاری قبل از تقسی
اخذ نماهشد.
برپاه نتاهج ب س آمده ر اهن پژوهش ،سننرماه گذاران ر آهشننده بن اخبننار ارائ شننده
توسط شرک هاه ک همواره (اما ب گون ای قانون ) سو های فصی شرک خو را گزار
ر
م هشد ،اعتما نم کششد .رواقع ،بازار ب خننو اری از منندهره سننو فصننی قیقننا ر
شراهط واکشش نشان م هد ک اعتما سرماه گذاران بن لیل کارشننکش شننرک ها عیین
شرک های رقیبشان ،و نیز نگران آنان از رهاف اطالعنناا نا رسن و فرهبشننده ،بن وام
اس  .اهن نشان م هد ک سرماه گذاران بر اش متفاوت از مشارک

ر مدهره سو ها

ارند .ب طور خالص  ،نتاهج اهن پژوهش نشان م هد ک سرماه گذاران ،مدهره سننو را
ب خو یخو  ،خور ها بد نم انشد ،بیک شراهط موجو را رنظر م گیرند.
 .6پیشنهادها

با توج ب هافت های پژوهش ،هیئ مدهرهها باهد ب رفتارهای محافظ کاران توجن بیشننتری
اشت باششد ،زهرا رصورا اجرا نشدن روه های مربوط ب آن ،زمان زها ی لزم اسن تننا
پیامدهای رفتارشان اصالح شو  .شرک ها باهنند از مینزان رهسننک و فرصن های ناشن از
تغییراا عوامل رفتاری سرماه گذاران آگاه

اشت باششد ،زهرا ممکن اس فرصننت بنرای

بهبو عمیکر  ،کاهش رهسک ،ها ب تأخیر انداختن پیامدهای مشفن سننرماه گذاری فنراه
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نشو  .ب بیان روشن تر ،رنظر گرفتن اثر نوساناا بر رفتار ر الگوی سو مور انتظار ،باع
افزاهش کیفی الگوی استاندار م شو  .الگوهای کشون سو  ،مبتش بر اهن فننرض هسننتشد
ک انتظاراا سرماه گذ اران برپاه رفتارهای هک شرک

ر هک نقط از زمان تعیین م شننو

و مقاوم های مسثر بر آن رنظر گرفت نم شوند.
ر مقال حاضر تفاواهننای موجننو میننان شننرک ها بن لحاظ انگیننزه و فرصن بنرای
تحرهف ر اعالم سو  ،بررس و هک تصوهر بسیار متشاقض پدهدار شد .هشگام ک انگیننزۀ
مدهرعامل ها و مدهران مال برای افزاهش قیم سهام قوی اس  ،سو و تحرهف سو حائز
اهمی خواهد بو  .اهن نتیج جالبتوج نشان م هد کن سننهام اران رک م کششنند کن
مدهران ،انگیزههای متفاوت برای مشارک

ر مدهره سو ارند .نتاهج مقال های پیشننین،

وجو رابط بین مدهره سو ها و انگیزههای مدهرهت برای افزاهش قیمن سننهام را نشننان
م هشد .ب مشظور تکمیل نتاهج اهن پژوهش پیششها م شو ر آهشده ،تأثیر تعامی ساختار
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مالکی و اعتما ب نفس بیشازاندازه بر رفتار سرماه گذاران بررس شو و ب مشظور ششاخ
رفتار شرک ها و سننرماه گذاران ر بیشدمنندا ،صننوراهای مننال شننرک ها بننا هکنندهگر
مقاهس شوند
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 .1مقدمه

ظهور مدرنیساام و تهاجم آرمانها ،غرب در ساااختار آموز آ کادمیم معمار ،معا اار
ایران نوای از معمار ،ک یشا ا ،را ب وجود آورده اسا ک با وجود پیشاین و غنا ،فرهنگی
جایی برا ،بروز و رشااد «احساااساااو انسااانی» و «فااااها ،خیادانگیز» دیده نمیشااود.

بسایار ،از آموخت ها ،معمار ،امروز اساتیو ،ه مونی1ها ،نوظهور و تساییر رو انساان

توسا تونولو ،ها ،نوین و بمراران االوااتی را نشاان میدهد (پاالساما.)23 ،1395 ،2
محصاود این ام ورد ،تر ور اشاواد جدید خ قیاو فرد ،ب جا ،خوقی فرد ،اسا ک
موجب شده رفتارها ،فاشیستی فرد ،بیش از هر زمانی در میان جامع ت معماران دیده شود.

محصوالو معمار ،حاضر نشان ت
دهنده بیامر بودن آموز و یادگیر ،در انتقاد مفاهیم

از فرد ،با فرد دیگر اساا  .تیییر یاادگیر ،از الریق تجربا هاا ،فرد ،و اکتشاااش در دنیاا،
معناها مورد بحث مقال ت حاضار اسا  .در این فرایند ،هدش تنها افزایش دانش نیسا ب و
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چگونگی بیدار ،،اندیشایدن و فور کردن مرنا ،آموختن اسا ک منجر ب خودشاووفایی و
متعالی سااختن خویشاتن میگردد .رشاد و پرور نگاه نو معمار ب پدیدهها و گساتر پیوند
اهنی میان پدیدهها (انساان و الریع – انساان و انساان) ح ق گمش ت
اده آموز معمار ،ایران
پیوند
اس ا ک برا ،حل این مهم ،نیاز ب برقرار ،ارتراب با جهان دگر رشاات ها دارد .در این ل
میاانرشااتا ا ،خوانش گسااترهها ،انتزاای ادبیااو کهن قابلموحظا اساا ؛ چراک ادیراان
پاارساای بیش از دیگر هنرمنادان باا مقولا ت خیااد و تصاارش اهنی در برقرار ،پیوناد ،نو میاان
رواب و مفاهیم ساده الریع و انسان سروکار داشت اند.
امروزه شااهرها ،ما فارا از احساااساااو نافن انسااانی پر از ساااختمانهایی هسااتند ک
نرودشااان بهتر از بودنشااان اساا  .بررساای ماهو ،معمار ،کنونی نمایانگر آن اساا ک
پادیادههاا ،معماار ،امروز با دور از معناا و محتوا از شاارا تاا غرب ،جنوب تاا شاامااد با
اورتمها ،مشاابهی تردیل شاده ک حا ال آموزهها ،نادرساتی اسا ک معماران ایرانی در
این ساااادهاا تجربا کردهاناد .این درحاالیاساا کا در مواجها باا فاااااهاا ،معماار ،ایران
ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا
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