ّوکاریعلوی در بیي استاداى علَماجتواعیً :گاّی بِ ضیَُّا ٍ الگَّای ّوکاری اعضای ّیأت علوی
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پػٞٚف حبيط ثب ػٛٙاٖ «ٕٞىبضیػّٕی زض ثیٗ اؾتبزاٖ ػّْٛاختٕبػیٍ٘ :بٞی ث ٝقیٜٞٛب  ٚاٍِٞٛبی
ٕٞىبضی اػًبی ٞیأت ػّٕی زا٘كٍبٜٞبی تٟطاٖ ،تطثیت ٔسضؼ ،ػالَٔٝجبَجبیی ،قٟیس ثٟكتی ،تطثیت-
ٔؼّٓ  ٚاِعٞطا » ،ث ٝز٘جبَ تٛنیف ٚيؼیت ٕٞىبضی ػّٕی  ٚتِٛیسات ػّٕی زض ثیٗ اؾتبزاٖ ػّ-ْٛ
اختٕبػی زض قف زا٘كٍب ٜزض قٟط تٟطاٖ اؾت .ؾؤاَ اؾبؾی ایٗ ُٔبِؼ ٝػجبضت اؾت اظ ایٙىٕٞ:ٝىبضی
ػّٕیاؾتبزاٖ ػّْٛاختٕبػی ث ٝچٔ ٝیعاٖ اؾت؟ قیٜٞٛبی ٕٞىبضی ػّٕی اؾتبزاٖ ػّْٛاختٕبػی چٍٝ٘ٛ
اؾت؟ ضٚـ پػٞٚكی وٕی «تٛنیفی -پیٕبیكی»اؾت ،و ٝثب تىٙیه پطؾكٙبٔ ٝثٌ ٝطزآٚضی اَالػبت
اٞتٕبْ قسٜاؾت .خبٔؼٛٔ ٝضز ُٔبِؼ٘ 139 ٝفط اظ اؾتبزاٖ ػّْٛاختٕبػی زا٘كٍبٜٞبی تٟطاٖ ،تطثیتٔسضؼ،
ػالَٔٝجبَجبیی ،قٟیس ثٟكتی ،تطثیتٔؼّٓ  ٚاِعٞطا ٞؿتٙس و ٝثب ضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی احتٕبِی «َجمٝثٙسی»
ٔٛضز ُٔبِؼ ٝلطاض ٌطفتٝا٘س ٚاَالػبت خٕغآٚضی قس ٜثب ضٚـٞبی آٔبضی ٔیبٍ٘یٌٗیطی ،خسا َٚزٚثؼسی،
ٕ٘ٛزاض  ...ٚتحّیُ قس ٜاؾت.
٘تبیح پػٞٚف ٘كبٖ ٔیزٙٞسٕٞ ،ىبضیػّٕی اؾتبزاٖ ػّْٛاختٕبػی زا٘كٍبٜٞبی ٔٛضز ُٔبِؼ ،ٝپبییٗ
اؾت ٞط چٙس ؤ ٝیتٛاٖ ٌفت زض ثطذی اظ ٔٛاضز قبٞس ضقس خعئی آٖ ٘ؿجت ثٚ ٝيؼیت ٌصقتٞ ٝؿتیٓ.
ياژگان کلیدیٕٞ :ىبضی ػّٕی  ،ا٘دٕٗٞبی ػّٕی٘ ،كطیبت ػّٕی ترههی ،خبٔؼٝقٙبؾی ػّٓ.
1
2

پػٞٚف حبيط ٔؿترطج اظ پبیبٖ ٘بٔ ٝوبضقٙبؾی اضقس ضقت ٝپػٞٚف ػّ ْٛاختٕبػی ،زا٘كٍب ٜتٟطاٖ اؾت.

زا٘كیبض ٌط ٜٚخبٔؼٝقٙبؾی زا٘كٍب ٜتٟطاٖ

3زا٘كدٛی وبضقٙبؾیاضقس ضقت ٝپػٞٚف زا٘كٍب ٜتٟطاٖ m.shaban@ut.ac.ir
4زا٘كدٛی زوتطی ترههی خبٔؼٝقٙبؾی فطٍٙٞی ،زا٘كٍب ٜتٟطاٖ
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هقذهِ ٍ بیاى هسألِ

یىی اظ ٔكىالت ػٕیك  ٚانّی خبٔؼٔ ٝب ضٚحیٝی فطزٌطایب٘ ٝیب فطزٔحٛضی غبِت افطاز اؾت٘ .تبیح
تحمیمبت ٔحممبٖ ٘كبٖ زاز ٜاؾت و ٝایطا٘یبٖ افطازی ذٛزٔحٛض ،تهض ،ٚز٘جبَ ٔٙبفغ قرهی  ٚفبلس
ضٚحی ٝخٕغٌطایی ٕٞ ٚىبضی ٞؿتٙس (زازؾتبٖ85 :1379،؛ ٔؼیسفط193 :1379 ،؛ نسالتظازٌبٖ:1379 ،
120؛ ٔفترطی207 :1379 ،؛ ُٔٙمی ،237 :1379 ،اوّٕی ،115 :1387 ،اثطاٞیٕی ٔ ٚحٕٛزی:1391 ،
)120؛ ٟ٘بز زا٘كٍب ٜزض ضاؾتبی ضقس  ٚتٛؾؼٝی ػّٕی ٘یبظٔٙس ٕٞىبضی زض ثیٗ ٔتفىطاٖ ،نبحت٘ظطاٖ ٚ
پػٞٚكٍطاٖ اؾت .پػٞٚكٍطاٖ ٞط ا٘ساظ ٓٞ ٜاظ ذاللیت  ٚلسضت فىطی ثطذٛضزاض ثبقٙس ٕ٘یتٛا٘ٙس ثٝ
تٟٙبیی چٙبٖ و ٝثبیس  ٚقبیس وبض وٙٙس .اٚج پیكطفت ػّٓٛٔ ،لؼی ث ٝزؾت آٔس ٜوٌ ٝطٞٚی اظ پػٞٚكٍطاٖ
ضقتٞٝبی ٔرتّف ػّٓ ،ثب یىسیٍط فؼبِیت ٕٞ ٚىبضی زاقتٝا٘س؛ زض وُ زؾت یبفتٗ ث ٝوكفٞبی ٟٔٓ
ػّٕی ثٔ ٝسز ٕٞىبضی  ٚتجبزَ افىبض ،افعایف ٔییبثس .ػطنٝی ػّٓ ٘یبظٔٙس ٔكبضوت فؼبَ ٔترههبٖ
اؾت؛ ظیطا ث ٝز٘جبَ ترههی قسٖ فؼبِیتٞبی ػّٕی ،يطٚضت ٕٞىبضی ػّٕی زض ثیٗ ضقتٞٝبی
ٔرتّف ،ػال ٜٚثط زضٌٖٚطٜٞٚبی ػّٕی افعایف ٔییبثس.
« ٔكىالت پػٞٚكی زض وكٛضٞبی زضحبَ تٛؾؼ٘ ٚ ٝیع زض وكٛض ٔب ٔتؼسز ٔ ٚتٛٙع اؾت ِٚی يؼف
وبضٌطٞٚی زض ؾُح فطزی (ثیٗ تىِٛٛٙغیؿتٞب ،زا٘كٕٙساٖ ٔ ٚحممبٖ) ٚزض ؾُح ؾبظٔب٘ی (ٕٞىبضی
ٔؤؾؿبت ػّٕی  ٚپػٞٚكیٚ ،احسٞبی  ٚ R&Dتحمیمبت تىِٛٛٙغیه ثب ؾبیط ٔؤؾؿبت ٕٞب٘ٙس ٔ ٚطتجٍ
زاذُ  ٚذبضج)اظ ػٕس ٜيؼفٞبی ٘ظبْ تحمیمبتی وكٛض اؾت .ضفغ ایٗ ٔكىُ اظ ٔكىالت زیٍط پػٞٚف
ایطأٖ ،ب٘ٙس؛ وٕجٛز اػتجبضات ضیبِی  ٚاضظی ،وٕجٛز ٘یطٚی ا٘ؿب٘ی پػٞٚكیٔ ،كىالت ؾبذتبضی ،ؾرتتط
 ٚزیطپبتط اؾت .چ ٖٛاظ ػّتٞبی انّی ثطٚظ ایٗ ٔكىُ ٙٞدبضٞب ،اضظـ ٞب  ٚفط ًٙٞخبٔؼ ٝاؾت».
ُٔبِؼبتی و ٝثٚ ٝيؼیت تحمیمبت زض ایطاٖ ٘ ٚیع ػّٓ ؾٙدی پطزاذتٝا٘س ،ث ٝذٛثی يؼف وبضٌطٞٚی زض
تحمیمبت ،ضا زض ایطاٖ ٘كبٖ ٔیزٙٞسُٔ .بِؼبت زیٍطی يٕٗ ثطقٕطزٖ ٔٛا٘غ تحمیك ٛ٘ ٚآٚضی زض ایطاٖ،
یىی اظ ٔٛا٘غ ضا ٔطث ٌٛثٔ ٝحممبٖ ٘ ٚجٛز فًبی ٔٙبؾت  ٚفطٕٞ ًٙٞىبضیٞبی ثیٗإِّّی زض زاذُ ٚ
ذبضج اظ وكٛض ٔیزا٘س (تٛوُ .)168 :1390 ،ثط اؾبؼ آ٘چ ٝؤُ ٝطح قسٚ ،خٛز فطٕٞ ًٙٞىبضی زض
خٟت پطٚضـ ٘یطٚی آٔبز ٜث ٝوبض زض غبِت وبضٌطٞٚی ثطای ٞط خبٔؼٝای يطٚضت زاضز .ا٘عٚا زض ٞط
ػطنٝای ٔرهٛنبٌ ػطنٝی ػّٕی ٔٙدط ث ٝضوٛز  ٚزضخبظزٖ ٔیٌطزز.
ثَٛ ٝض وّی ٘ؿجت ٔمبالت زاضای ٕٞىبض زض حٛظٜٞبی ٔرتّف ث ٝایٗ قطح اؾت :و ٝوكبٚضظی 90/5
زضنس ،پعقىی  89/9زضنس ،ػّ ْٛپبی 88/6 ٝزضنس ،فٙی ٟٙٔ ٚسؾی  88/4زضنس اؾت؛  ٚثبیس ٌفت
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زضنسٞبی ٕٞىبضی زض حٛظٜٞبی ُٔطح قس٘ ٜؿجت ث ٝؾبیط حٛظٜٞب یؼٙی  83/2ػّ ْٛچٙس ضقتٝای،
 69/4زضنس اظ ػّ ْٛا٘ؿب٘ی ثبالتط ثٛز ٜاؾت (تٛوُ .)171 :1390،ػال ٜٚثطایٗ ٔیعاٖ ٕٞىبضی زض ثیٗ
اؾتبزاٖ  ٚزا٘فآٔٛذتٍبٖ ػّْٛاختٕبػی ا٘سن اؾت  ٚاظ َطف زیٍط ٔیعاٖ تِٛیس زا٘ف زض ایطاٖ ثؿیبض
٘بچیع اؾت .زض ؾبَ ٔ 2000یالزی فمٍ ٔ 39مبِ ٝایطا٘ی زض ٕ٘بیٞٝبی اؾتب٘ساضز ػّْٛاختٕبػی ( ،)SSCI
ٙٞط  ٚػّ ْٛا٘ؿب٘ی ث ٝچبح ضؾیس ٜاؾت؛ و ٝتٟٙب ٔ 8مبِ ٝاظ آٟ٘ب ث ٝضقتٞٝبی ٔرتّف ػّْٛاختٕبػی تؼّك
زاض٘س (ا٘هبفی  ٚغطیجی.)1381 ،
سؤال ّای تحقیق

ٞسف پػٞٚف حبيط تٛنیف ٚيؼیت ٔٛخٛز اؾت .اضائ ٝقطح ٌ ٚعاضقی زلیك اظ ٚيؼیت تِٛیسات ٚ
ٕٞىبضیٞبی ػّٕی زض ضاؾتبی اضائ ٝتجییٗ  ٚتغییطات ٔٙبؾت ،زاضای إٞیت فطاٚاٖ اؾت .ثٙبثطایٗ
پطؾفٞبی پػٞٚف حبيط ػجبضت اؾت اظ؛
ٕٞىبضی ػّٕیاؾبتیس ػّْٛاختٕبػی ث ٝچٔ ٝیعاٖ اؾت؟
قیٜٞٛبی ٕٞىبضی ػّٕی اؾبتیس ػّْٛاختٕبػی چٍ ٝ٘ٛاؾت؟
اّذاف تحقیق

ٞسف وّی پػٞٚف حبيط ،تٛنیف ٚيؼیت ٕٞىبضی ػّٕی زض ثیٗ اؾتبزاٖ ػّْٛاختٕبػی اؾت.
اٞساف فطػی ٔٛضز ٘ظط ٘یع ػجبضتٙس اظ:
ثطضؾی ظٔیٞٝٙب  ٚا٘ٛاع ٕٞىبضی ػّٕی زض ثیٗ اؾتبزاٖ ػّْٛاختٕبػی.
ثطضؾی ٔیعاٖ ٕٞىبضی ػّٕی زض ثیٗ اؾتبزاٖ ػّْٛاختٕبػی.
ثطضؾی ٔیعاٖ ػًٛیت اؾتبزاٖ ػّْٛاختٕبػی زض ا٘دٕٗٞبی ػّٕی ٔ ٚدالت.
اّویت ٍ ضزٍرت تحقیق

ٕٞىبضی ػّٕی ،ػبّٔی ٔؤثط  ٚاثجبت قس ٜزض تٛؾؼ ٝخبٔؼ ٝاؾتٌ .ؿتطـ ضٚحیٕٞ ٝىبضی افطاز ٚ
ثؿٍ فطٕٞ ًٙٞىبضی ،أطی ٔؼم ٚ َٛزض ؾیط تىبُٔ خبٔؼ ٝاختٙبة٘بپصیط اؾت .اظ ایٗ ض ٚقٙبؾبیی
ػٛأُ ٔؤثط ثط ٕٞىبضی ػّٕی  ٚقٙبذت ثٙیبٖٞبی فىطی -فطٍٙٞی حبوٓ ثط آٖ ثٙٔ ٝظٛض ایدبز
ٕٞىبضی ،پٛیبیی ٔ ٚكبضوت ثیكتط ،زضذٛض تٛخٔ ٝیثبقس .زض ٕٞىبضی ز ٚیب چٙس ٘فط ثب یىسیٍط ثطای
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ضؾیسٖ ث ٝاٞساف ٔكتطن زض ػطنٞٝبی اختٕبػی ،ا٘ؿب٘ی ،اذاللی  ...ٚتالـ ٔیوٙٙس وٙٔ ٝدط ثٝ
پٛیبییٌطٞٚی ٔیٌطزز  ٚزض وُ ثبػث ثبال ثطزٖ ویفیت  ٚتٛؾؼٝیبفتٍی خبٔؼٔ ٝیق٘ٛس.
زض ػطن ٝػّٕی  ٚزا٘كٍبٞی يطٚضت ٕٞىبضی ػّٕی ٘ؿجت ث ٝػطنٞٝبی زیٍط خبٔؼ ٝزٚچٙساٖ
ٔیقٛز .ظیطا ػّٓ ٔ ٚؼطفت ،حٛظٜای فطزی ٘یؿت ثّى ٝثب ٕٞىبضی اؾت و ٝضقس  ٚپیكطفت حبنُ ٔی-
قٛز؛ ِصا ٕٞىبضی ػّٕی ثبػث ٌؿتطـ ػطنٞٝبی ػّٕی  ٚتِٛیسات ػّٕی ٘ٛیٗ ٔیٌطزز .ثبیس ٌفت،
تٛؾؼٝیبفتٍی خبٔؼ ٝزض ٌط ٚضقس ػّٓ زض ػطنٞٝبی ٔرتّف اؾت ،ضقس ضٚظ افع ٖٚضؾبِٞٝب ،وتبة ٞب ٚ
ٔمبالت  ٚزیٍط ٔٙبثغ ٔٙتكط قس ٜزض ظٔیٕٞ ٝٙىبضی ٕٞ ٚىبضی ػّٕی ٘كبٖ زٙٞس ٜإٞیت ایٗ ٔٛيٛع
٘یع ٔیثبقس .زض ایٗ پػٞٚف تالـ قس ٜاؾت ٕٞىبضیػّٕی ثیٗ اؾتبزاٖ ػّْٛاختٕبػی ثطضؾی قٛز تب ثب
قٙبذتٗ ظٔیٞٝٙبٚ ،يؼیت  ٚاٍِٞٛبی ٕٞىبضیػّٕی زض ػطن ٝػّْٛاختٕبػی ،ث ٝقٙبذت ثٟتط زض ایٗ
ظٔی ٝٙزض ضاؾتبی ُٔبِؼبت  ٚثطضؾیٞبی ثیكتط زؾتیبثیٓ.
پیطیٌِ تجزبی

زضثبضٕٞ ٜىبضی ػّٕی ٔتٌ٘ٛ ٖٛبٌ٘ٛی تأِیف  ٚتطخٕ ٝقس ٜاؾت؛ وٞ ٝطوساْ ثط ٚخٚ ٝیػٜای اظ
ٕٞىبضی ػّٕی ث ٝقىُ خساٌب٘ ٝتأویس ٚضظیسٜا٘س؛ أب تب ث ٝحبَ پػٞٚكی زض ضاثُ ٝثب ٕٞىبضی ػّٕی ثب
ضٚیىطز ضٚا٘كٙبؾی اختٕبػی  ٚثب تأویس ثط فًبی ٔؼٙبیی ػّْٛاختٕبػی نٛضت ٍ٘طفت ٝاؾت؛  ٚایٗ زٚ
ٔف ْٟٛزض ضاثُ ٝثب ٛٔ ٓٞضز ثطضؾی لطاض ٍ٘طفتٝا٘س؛ ِصا زض پػٞٚف حبيط ؾؼی وطزٜایٓ چٙس ٕ٘ ٝ٘ٛاظ ٔتٖٛ
 ٚتأِیفبت ٔطتجٍ ثب ٔٛيٛع پػٞٚف حبيط ضا ٔٛضز ثطضؾی لطاض زٞیٓ.
زض ذبضج اظ ایطاٖ ،وتع ()1994زض پػٞٚكی ث ٝثطضؾی تأثیط ٔؿبفت خغطافیبیی ثط ضٚی ٔكبضوتٞبی
ٔیبٖ زا٘كٍبٞی زض ؾُح ّٔی پطزاذت .ث ٝػمیسٚ ٜی ،ػٛأُ ٔرتّفی چٔ ٖٛؿبفت خغطافیبیی ،ػٛأُ
التهبزیٔ ،ؿبئُ اختٕبػی  ٚؾیبؾی  ٚظثبٖ ٔیتٛا٘ٙس ثط ؾُح ٔكبضوت ػّٕی وكٛضٞب ٔؤثط ثبقٙس .وتع
ٔكبضوتٞبی ثیٗ زا٘كٍبٞی پػٞٚكٍطاٖ ضا زض ؾ ٝوكٛض اٍّ٘ؿتبٖ ،وب٘بزا  ٚاؾتطاِیب ٔٛضز ثطضؾی لطاض
زاز ٚ ٜثیبٖ ٔیٕ٘بیسؤ ٝؿبفت خغطافیبیی ٘مف ٕٟٔی زض ٕٞىبضیٞبی ػّٕی ثیٗ ؾبظٔب٘ی ایفب ٔیوٙس ٚ
ٌطایف اوثط پػٞٚكٍطاٖ ثٕٞ ٝىبضی ثب پػٞٚكٍطاٖ زض ٔؿبفتٞبی خغطافیبیی ٘عزیهتط اؾت ،چطا وٝ
ثسیٗ َطیك زض ظٔبٖ ٞ ٚعی ٝٙثٔ ٝمساض ظیبزی نطفٝخٛیی ث ٝػُٕ ٔیآیس (وتع.)1994 ،
ثٛظٔٗ ِ ٚی ()2003زض پػٞٚكی ،تأثیط ٕٞىبضی ضا ثط لبثّیت تِٛیس پػٞٚكٍطاٖ ،ثط اؾبؼ قٕبضـ
ا٘تكبضات ٔ 440ترهم زا٘كٍبٞی ثطضؾی وطز٘س .زض ایٗ ضاثُ ٝاظ زٔ ٚمیبؼ تؼساز ٔمبالت ػّٕی ٚ
وتبة ٞبی ٔٙتكط قس ٚ ٜتؼساز ٘ٛیؿٙسٌبٖ ٔكتطن اؾتفبز ٜوطز٘س .آٟ٘ب ث ٝتؼییٗ ٔیعاٖ ٚيؼیت ػٛأّی
121

هوکاریعلوی در بیي استاداى علوماجتواعیً :گاهی به شیوهها و الگوهای هوکاری اعضای هیأت
علوی داًشگاههای تهراى ،تربیتهدرس ،عالههطباطبایی ،شهید بهشتی ،تربیتهعلن و الزهرا

٘ظیط ضيبیت قغّیٔ ،طتج ٝػّٕی ،ؾٗ ،خٙؽ ،تجؼیى ّٔ ٚیت پطزاذتٝا٘س .یبفتٞٝب ٔجیٗ آٖ ثٛز و ٝلسضت
تِٛیس افطاز ثٔ ٝصوط ثٛزٖٔ ،تأ ُٞثٛزٖٙٔ ،هتزاض ثٛزٖ ٘ ٚیع غیط ثٔٛی ثٛزٖ آ٘بٖ ٔطتجٍ اؾت.
ضیٍجبی  ٚازِط ()2005زض ٔمبِٝای تحت ػٛٙاٖ « ٔكبضوت زض ٖٚقجىٞٝبی تحمیمبتی» ث ٝثطضؾی تأثیط
قست ٕٞىبضی ثط تغییطپصیطی ویفیت تحمیك  ٚثطضؾی ضاثُ ٝثیٗ ؾُح وٙفٔتمبثُ ثیٗ ٕٞىبضی
قجىٝای تحمیمبتی  ٚا٘ساظ ٜتغییطپصیطی ویفیت زض ٖٚایٗ قجىٞٝب پطزاذتٝا٘س .ایٗ ٔمبِ ٝفطایٙسٞبی
ٕٞىبضی ضا ٘ ٝزض ؾُح افطاز ،ثّى ٝزض زض ٖٚقجىٞٝبی تحمیمبتی زض ٘ظط ٔیٌیطز .زض ایٗ پػٞٚف 22
قجىٝػّٕی اظ اؾتطاِیب ٔٛضز ثطضؾی لطاض ٌطفتٙس .ایٗ ٔمبِ ٝچٙیٗ ٔفطٚو ٔیزاضز و ٝتؼساز اضخبع ٔمالت
ٔیتٛا٘س خٟت ٘كبٖزازٖ ؾُح ویفیت تحمیك ،ث ٝوبض ضٚز .زض ایٗ ثطضؾی ضاثُ ٝثیٗ ٕٞىبضی زضٖٚ
قجىٞٝبی تحمیمبتی  ٚتغییطپصیطی ا٘تكبضاتػّٕی٘ ،بقی اظ قجىٛٔ ٝضز ثطضؾی اؾت  ٚفؼبِیتٞبی
ٔكبضوتآٔیع اظ َطیك ٕٞیبضی زض ٖٚقجىٞٝب نٛضت ٔیٌیطز .زض قجىٞٝبی تحمیمبتیػّٕی و ٝؾُح
ٔكبضوت ثبالؾت ،ؾُح ویفیت ثب ٔمساض وّی ٔدٕٛع ٔمبِٞٝبی تٕبْ قجىٞٝب ثطاثطی ٔیوٙسٕٞ .چٙیٗ
قجىٞٝبی زاضای تؼسازی ٔمبالت اظ ٕٞىبضی پبییٗتطی ثطذٛضزاض ثٛز٘س (ضیٍجبی  ٚازِط2005 ،؛ ث٘ ٝمُ اظ
ازٕٞی ٕٞ ٚىبضاٖ.)1390 ،
ٔحٕس أیٗ لب٘ؼیضاز ( ،)1385زض تحمیك ذٛز ثب ػٛٙاٖ" تؼبٔالت  ٚاضتجبَبت زض خبٔؼ ٝػّٕی"؛ ٔؿأِٝ
ذٛز ضا زض ایٗ پػٞٚف ثطضؾی ٚيؼیت تٛؾؼٝیبفتٍی ٟ٘ ٚبزیٝٙقسٖ ضقت ٝػّْٛاختٕبػی زض ایطاٖ ثیبٖ
وطز ٜاؾت  ٚؾؤاَ ا ٚایٗ اؾت و ٝآیب پؽ اظ ٌصقت قف ز ٝٞاظ اِٚیٗ والؼٞبی خبٔؼٝقٙبؾی زض
ایطأٖ ،یتٛاٖ اظ تٛؾؼٝیبفتٍی خبٔؼٝقٙبؾی ؾرٗ ٌفت؟ ضٚـ ٔٛضز ٘ظط لب٘ؼیضاز وٕی -پیٕبیكی اؾت
 ٚخبٔؼٝآٔبضی ایٗ پػٞٚف ،قبُٔ اؾتبزاٖ  ٚزا٘كدٛیبٖ زٚض ٜوبضقٙبؾی ( ثدع زا٘كدٛیبٖ ؾبَ
ا)َٚضقتٞٝب ٌ ٚطایفٞبی ٔرتّف زض زا٘كىسٜٞب ٌ ٚطٜٞٚبی آٔٛظقی ػّ ْٛاختٕبػی زا٘كٍبٜٞبی تٟطاٖ،
تطثیت ٔسضؼ ،ػالٔ ،ٝثٟكتی ،ذٛاضظٔی  ٚاِعٞطا ثٛز٘س٘ .تبیح ٘كبٖ ٔیزٙٞس و ٝفطایٙس تِٛیس زا٘ف ػّ-ْٛ
اختٕبػی و ٝاظ قست  ٚتطاوٓ ا٘سوی ٘یع ثطذٛضزاض اؾت ،زض ؾیُطٜی چبضچٛة ٞبی ؾبظٔب٘ی لطاض زاضز ٚ
تسا ْٚایٗ ٚيؼیت ٔیتٛا٘س ثیف اظ پیف وٕیت  ٚویفیت فطایٙس ٔعثٛض ضا وبٞف زٞس .ز ٚپسیسٜی ٔیعاٖ
وّی ٕٞىبضی ثیٗ اػًبی ٞیأت ػّٕی  ٚثبال ثٛزٖ ٕٞىبضیٞبی زضٌ ٖٚطٞٚی ٘ؿجت ثٕٞ ٝىبضیٞبی
ثطٌ ٖٚطٞٚی ثب ٕٞسیٍط ؾبظٌبض اؾت  ٚاظ ٚخٛز پسیسٜی زیٍطی -وٕٞ ٝبٖ يؼف اختٕبع ػّٕی زض ثیٗ
وبضٌعاضاٖ ضقتٝی ػّ ْٛاختٕبػی اؾت -حىبیت ٔیوٙس .اؾتبزاٖ زض ذبضج اظ زا٘كٍبٜٞب ٘یع ثب ٕٞسیٍط
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زیساض ٔ ٚاللبت زاض٘س .تؼساز ثیكتطی اظ ایٗ ٔاللبتٞب ،غیطقغّی  ٚتؼسازی ٘یع خّؿبت ٔكتطن وبضی
ٞؿتٙس.
ٔبوٛاٖ اوّٕی ()1387پػٞٚكی ثب ػٛٙاٖ" ،ػٛأُ اختٕبػی ٔؤثط ثط ٔیعاٖ ٕٞىبضی اػًبی ٞیأت
ػّٕی ُٔبِؼٛٔ ٝضزی زا٘كٍب ٜوطزؾتبٖ"؛ ا٘دبْ زاز ٜاؾت .اوّٕی زض پػٞٚف ذٛز ٔیٌٛیس :ػّٓ ٟ٘بزی
اختٕبػی اؾت و ٝلُؼبً اظ َطیك وٙف ٔتمبثُ اختٕبػی ثب ؾبیط زا٘كٕٙساٖ تٛؾؼ ٝپیسا ٔیوٙس .اظ آ٘دب وٝ
یه ػٙهط اؾبؾی زض پیكطفت ػّٓ ،تطویت ایسٜٞبیی اؾت و ٝتب ث ٝحبَ ٚخٛز ٘ساقتٝا٘س .اضتجبٌ ٔؤثط ثیٗ
زا٘كٕٙساٖ خعء غیطلبثُ چكٓپٛقی زض فؼبِیتٞبی ػّٕی اؾت .ثٙبثطایٗ فطآیٙس تِٛیس ٔؼطفت ػّٕی،
فطآیٙسی تؼبّٔی ،اختٕبػی ٔ ٚحهٛ٘ َٛػی ٓٞا٘سیكی ٓٞ ٚآفطیٙی پػٞٚكٍطاٖ اؾت .ایٗ تؼبُٔ
اختٕبػی ثطای تِٛیس ٔؼطفت ػّٕی ٘ ٝتٟٙب ث ٝيطٚضت ٞب  ٚفطنتٞب ثؿتٍی زاضز؛ ثّىٚ ٝیػٌیٞبی فطزی
پػٞٚكٍطاٖ ٟٔ ٚبضتٞبی اضتجبَی  ٚتؼبّٔی آ٘بٖ ،تٛا٘بیی قجىٝؾبظی  ٚوٙدىبٚی  ٚػاللٙٔٝسی زض
ثطضؾی اضتجبَبت پیچیس ٜزض ایٗ أط زذبِت زاض٘س .ثٙبثطایٗ ؾؤاَ انّی ایٗ پػٞٚف قٙبؾبیی ػٛأُ ٔؤثط
ثط ٔیعاٖ ٕٞىبضی ػّٕی اػًبی ٞیأت ػّٕی زا٘كٍب ٜوطزؾتبٖ اؾتٞ .سف انّی اوّٕی زض پبیبٖ٘بٔٝ
ذٛز ػجبضت اؾت اظ :قٙبؾبیی ػٛأُ اختٕبػی ٔؤثط ثط ٔیعاٖ ٕٞىبضی ػّٕی اػًبی ٞیأت ػّٕی زض
زا٘كٍب ٜوطزؾتب ٖ  ٚثطضؾی ٔیعاٖ تأثیط ایٗ ػٛأُ ثط ٕٞىبضی ػّٕی اؾت .زض ٟ٘بیت یبفتٞٝبی پػٞٚف
اوّٕی ٘كبٖ ٔی زٞس و ٝاػًبی ٞیأت ػّٕی ثب ؾبثم ٝوبضی ثیكتط ،ث ٝػٛٙاٖ ٔؼطف ٔیعاٖ خبٔؼٝپصیطی اظ
ٔیعاٖ ٕٞىبضی ػّٕی پبییٗتطی ثطذٛضزاض٘س .اػًبی ٞیأت ػّٕی زاضای ؾبثم ٝوبضی ثیكتط ،اظ ا٘طغی
ػبَفی ثیكتطی ثطذٛضزاض ٘یؿتٙس  ٚوبٞف ا٘طغی ػبَفی ٘یع ٔیعاٖ ٔكبضوت زض فؼبِیتٞبی ػّٕی ضا
وبٞف ٔیزٞس.
پػٞٚفٞبی پیكیٗ ث ٝثطضؾی اضتجبَبت یب ٕٞىبضی ػّٕی زض ثیٗ زا٘كدٛیبٖ  ٚیب ٌطٜٞٚبی ػّٕی
ٔرتّف پطزاذتٝا٘س .زض پػٞٚفٞبی ُٔطح قس ٜتٕطوع ثط ُٔبِؼٝی ٕٞىبضی  ٚتِٛیسات ػّٕی اؾتبزاٖ
ػّ ْٛاختٕبػی ٘جٛز ٜاؾت .زض پػٞٚف حبيط ثب ثٟطٌٜیطی اظ ثطذی قیٜٞٛبی ؾٙدف ٔتغیطٞبی
تحمیمبت پیكیٗ ث ٝثطضؾی ٕٞىبضی  ٚتِٛیسات ػّٕی اؾتبزاٖ ػّْٛاختٕبػی پطزاذتٝایٓ.
تاریخچِ ٍ هٌطاء ّوکاریعلوی

خٟبٖ ػّٓ یه وُ اؾت و ٝزا٘كٕٙساٖ ٞط یه ٔؿؤِٚیّت ثركی اظ آٖ ضا ث ٝػٟس ٜزاض٘س  ٚاظ تطویت
ایٗ اخعا ؾیٕبی وّی ػّٓ زض ٞط زٚض ٜتبضیری تطؾیٓ ٔیقٛز .تب ؾبَ ٞب پیف ػّٓ ضا ث ٝػٛٙاٖ حیُٚ ٝ
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ظٔیٝٙای ٔٙعٚی ٔ ٚؿتمُ اظ ؾبیط أٛض ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٔیزاز٘س ،حتی افطازی ٔب٘ٙس ٘یٛتٗ  ٚا٘یكتیٗ ثٝ
ػٛٙاٖ پػٞٚكٍطا٘ی ٔٙعٚی لبثُ تهٛض ثٛزٜا٘س ،وٕٛٞ ٝاض ٜثب ٔؿبئّی زلیك ٚ ٟٓٔ ،شٙٞی ؾطٚوبض زاقتٝا٘س
( ٘ٛضٚظیٚ ،الیتی.)22 :1388 ،
ذب٘ٓ  ٚآلبی وٛضی زض آپبضتٕبٖ ذٛز زض پبضیؽ ث ٝوبض ٔیپطزاذتٙس ،زض حمیمت اظ آٖ ظٔبٖ ذیّی
ٍ٘صقت ٝاؾت و ٝثطذی اظ تبضیدٍ٘بضاٖ ثطخؿت٘ ٝیع ضقس ػّٓ ضا اؾبؾبً  ٚیب تٕبٔبً زض ٌط ٚاوتكبفٞبی ثٝ
زؾت آٔس ٜزض ا٘عٚای آظٔبیكٍبٜٞب ٔٛضز تٛخ ٝلطاض ٔیزاز٘س .أب أطٚظ ٜثَٛ ٝض وّی ایٗ ٚالؼیت پصیطفتٝ
قس ٜاؾت و ٝػّٓ زض خبٔؼٝای و ٝزا٘كٕٙساٖ آٖ ثب یىسیٍط اضتجبٌ ٔتمبثُ ٕٞ ٚىبضی  ٚتكطیه ٔؿبػی
زاض٘س ضقس ٔیوٙس ( ٕٞبٖ .)23 :زا٘كٕٙساٖ اظ اٚایُ لطٖ  17ث ٝایٗ ؾ ٛاظ ضا٘ ٜبٔٝپطاوٙیٞبی پیٛؾتٚ ٝ
ٔتمبثُ ث ٝپیكجطز ػّٓ  ٚتٛؾؼ ٚ ٝتحٛالت ػّٕی وٕه ٔیوطز٘س .آٟ٘ب ٌبٞی زض ٘بٍٔ٘ٝبضی ثط یىسیٍط
پیفزؾتی ٔیوطز٘سِٚ ،ی اغّت ٘بٔٞٝبیكبٖ ٔمبضٖ ٔ ٚىُٕ یىسیٍط ثٛز ،اظ ایٗ ض ٚافىبضقبٖ ضا ثطای
زا٘كٕٙساٖ ٕٞتبی ذٛز زؾتطؾیپصیط ٔیوطز٘س .أب زض ٘یٕ ٝز ْٚلطٖ  17ثب پیسایف ا٘دٕٗٞب ٔ ٚدالت
ػّٕی ،ضٚـ ٞبی زیٍطی ثطای ٌؿتطـ زا٘ف ػّٕی ،ػال ٜٚثط ٔىبتجبت ٘ ٚبٍٔ٘ٝبضی ثٙٔ ٝه ٝظٟٛض
ضؾیس .ا٘دٕٗٞبی ػّٕی ٘ٛپب ،ثٚ ٝیػ ٜثب ایٗ ٞسف ثطپب قس٘س و ٝثب تطغیت اػًبی ذٛز ث ٝتكطیه
ٔؿبػی ٓٞ ٚفىطی زض فؼبِیتٞبی ػّٕی ،ث ٝپیكجطز ػّٓ  ٚزا٘ف وٕه وٙٙس ( ٘ٛضٚظیٚ ،الیتی:1388 ،
.)62
ػبِٕبٖ ٔ ٚتفىطاٖ ثؿیبضی زض ٘یٕ ٝا َٚلطٖ ٌ 19طایف ثٕٞ ٝىبضی ػّٕی زاقتٙس ،ث ٝقىّی وٝ
افعایف چٙس ٘ٛیؿٙسٌی ٔكٟٛز اؾت .أب حطفٝای قسٖ  ٚترههی قسٖ ػّ ْٛثبػث قىٌُیطی ٚيؼیت
٘ٛی ٌكت ،ث ٝقىّی وٙٔ ٝدط ثٌ ٝطایف ػبِٕبٖ ظیبزی زض خٟت ٕٞىبضی زض فؼبِیتٞبی ػّٕی قس ٚ
او ٖٛٙث٘ ٝظط ٔیضؾس و ٝزض ضقتٞٝبی ذبنی اظ ػّ ،ْٛضٚظٌبضی و ٝیه ٔترهم ث ٝتٟٙبیی وبض ٔیوطز
ث ٝپبیبٖ ضؾیس ٜاؾت ( ضحیٕی  ٚفتبحی.)1386 ،
ثطضؾی ثٙیبٖ ٙٔ ٚكبء ٕٞىبضی ػّٕی ضا ثبیس ثب ُٔبِؼٝی تبضید ٌصقت ٝآغبظ وطزٕٞ .ىبضی ػّٕی
ٚیػٌی ٔ ٟٓؾبذتبض پػٞٚف ػّٕی ٔؼبنط اؾت ،أب  ٚوبض ٌطٞٚی ػّٕی اظ لطٖ ثیؿتٓ ٔٙكب ٍ٘طفت ٝاؾت
 ٚزض ٚالغ ٕٞىبضی ػّٕی ٔفٟٔٛی تبظ٘ ٜیؿت ،ثّىٚ ٝاوٙكی زض ثطاثط پسیس« ٜحطفٝای قسٖ» ػّٓ اؾت.
حطفٝای قسٖ فطایٙسی اؾت وٌ ٝطٞٚی اظ افطاز ضا ثب ٔدٕٛػٝای اظ ٌطایفٞبٌ -طایفٞبیی وٓٞ ٝ
فطاٌیط ٙٔ ٓٞ ٚحهط ث ٝفطز ٞؿتٙس -ؾبظٔبٖ ٔیزٞس ،ث ٝایٗ ٔؼٙب و ٝحطفٝای قسٖ ،لٛاػس ،حمٛق  ٚضاٚ ٜ
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ضؾٓ زؾتطؾی ث ٝیه ٌط ٜٚضا زضثط ٔیٌیطز؛ چ ٝث ٝایٗ نٛضت و ٝاػًبی یه ٌط ٜٚضا ث ٝؾٛی  ٓٞآٚضز
 ٚیب آ٘ى ،ٝآٟ٘ب ضا اظ ؾبیط افطاز زض خبٔؼ ٝثعضٌتط خسا ؾبظز ( ضحیٕی  ٚفتبحی.)235 :1386 ،
ثسیٗ تطتیت ،ثٙبثط ٘ظط ثیٛض  ٚضٚظٖ ضیكٝی پػٞٚفٞبی ٔكبضوتی ضا ثبیس زض ظٔبٖ تِٛس ػّٓ ٘ٛیٗ (
ا٘مالة ػّٕی لطٖ )17زض ؾبظٔبٖٞبی اضتجبَی ا٘مالة ػّٕی ،یؼٙی ٔدالت ػّٕی ٔ ٚحتٛیبت آٟ٘ب وٝ
ٕٞبٖ ٔمبالت ػّٕی ٞؿتٙس ،خؿتد ٛوطز .فطا٘ؿٝی پؽ اظ لطٖ  17ثطخؿتٝتطیٗ ٔؤؾؿبت ػّٕی خٟبٖ
ضا تكىیُ زاز  ٚثسیٗ تطتیت ،قطایٍ ٔٛخٛز زض ایٗ وكٛض ثٙیب٘ی ثطای ضقس آٔٛظـ ضؾٕی ،آظٔبیكٍبٜٞبی
پػٞٚكی خسیس  ٚترهمٌطایی  ٚزض ٟ٘بیت حطفٝای قسٖ فطا ٓٞآٚضز .ثسیٗ تطتیت فطا٘ؿ ،ٝاٍِٛیی ثطای
تمّیس ؾبیط وكٛضٞب ٘ظیط إِٓبٖ  ٚاٍّ٘ؿتبٖ قس ( ٕٞبٖ).
زض پی ایٗ تحٛالت ،پػٞٚفٞب ٘كبٖ زاز٘س و ٝزض ٘یٕٝی ا َٚلطٖ  19زا٘كٕٙسا٘ی و ٝثب یىسیٍط
ٕٞىبضی زاقتٙس ،ثَٛ ٝض ٔتٛؾٍ «تٛاٖ تِٛیس» یب «ثٟطٜٚضی» ثبالتطی ٘كبٖ زاز٘س .ثٙبث٘ ٝظط ٞطیؿٚ ٖٛ
ظٌٔ ٖٛطایف ػٕس ٜزض ٕٞىبضی ،افعایف چٙس ٘ٛیؿٙسٌی ( یؼٙی ثیف اظ زٛ٘ ٚیؿٙس)ٜاؾت .ایكبٖ زض
ثطضؾی ذٛز زض ٔٛضز ٔمبالت ٔكتطنِ وتبثساضاٖ اظٟبض ٔیزاض٘س :ث ٝایٗ زِیُ ؤ ٝدّٞٝب ثَٛ ٝض فعایٙسٜای
الساْ ث ٝچبح ٔمبِٞٝبی ٔكتطن ٔیوٙٙس ،ایٗ ٘ٛع ٔمبالت الجبَ ثیكتطی ثطای ا٘تكبض پیسا ٔیوٙٙس
(ٕٞبٖ).
اظ زیٍط تحٛالت ٔطتجٍ ثب ٕٞىبضی ػّٕی زض لطٖ  ،19پسیسٜی «ترهمٌطایی» زض ػّٓ ثٛز .ایٗ
پسیس ٜزض اثط ا٘مالةٞبی فىطی ذبنی ایدبز قس ؤ ٝطظٞبی ضقتٞٝبی خسیس ػّٕی ضا تؼییٗ ٔیوطز ٚ
آٟ٘ب ضا ثٚ ٝيؼیت ٘ٛیٗ ذٛز ٔیضؾب٘س .وٛتب ٜؾرٗ آ٘ى ،ٝتغییطاتی و « ٝحطفٝای قسٖ» ثطای خبٔؼٝی
ػّٕی فطا٘ؿ ٝث ٝاضٔغبٖ آٚضز  ٚثط ضقس ٕٞىبضی زض َی لطٖ  19تبثیط ٌصاقت ،ث ٝػٛٙاٖ ثٙیب٘ی زض ؾبذتبض
٘ٛیٗ ػّٓ پبیساض ٔب٘س ٜاؾتٕٞ .چٙیٗ ٌطایف خبٔؼ ٝػّٕی ثُٙٔ ٝك  ٚذطزٌطایی یىی زیٍط اظ ػٛأّی
ثٛز و ٝپػٞٚكٍطاٖ ضا ٔتمبػس وطز ،وٕٞ ٝىبضی زض فؼبِیتٞبی ػّٕی٘ ،تبیح ثٟتطی ٘ؿجت ث ٝوبض فطزی
زاضز .ثطضؾی ٔت٘ ٖٛكبٖ ٔیزٞس و ٝزض زٞٝٞبی اذیط ،پسیسٜی تأِیف ٔكتطن تٛخ ٝظیبزی ضا زض خبٔؼ-ٝ
قٙبؾی ػّٓ ث ٝذٛز خّت وطزٜاؾت .او ٖٛٙث٘ ٝظط ٔیضؾس و ٝزض ضقتٞٝبی ذبنی اظ ػّٓ ،ضٚظٞبیی وٝ
یه ٔترهم ث ٝتٟٙبیی وبض ٔیوطز ث ٝپبیبٖ ضؾیس ٜاؾت ( ضحیٕی  ٚفتبحی.)237 -236 :1386 ،
زض پی ایٗ تحٛالت زض لطٖ  ،20ثب تٛؾؼٝی زا٘كٍبٜٞب  ٚثب ایدبز ٔمبَغ تىٕیّی و ٝثط پػٞٚف تأویس
زاقتٙسٛٔ ،يٛع ٕٞ ٚىبضی ػّٕی إٞیت فعایٙسٜای یبفت .زض ٔمبیؿ ٝثب آٔٛظـ ،ؤ ٝؼٕٛالً ث ٝنٛضت
ا٘فطازی  ٚتٛؾٍ یه ٔسضؼ اضائٔ ٝیقٛز؛ پػٞٚف ،ثٚ ٝیػ ٜزض لبِت َطحٞبی ٔهٛة٘ ،یبظٔٙس ٕٞىبضی
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ز ٚخب٘جٔ ٝیبٖ اػًبی ٞیأت ػّٕی اؾت (ٕٞبٖ) .زض ٚالغ ٕٞىبضی ػّٕی فؼبِیت خسیسی ٘یؿت ٔ ٚست-
ٞبؾت و ٝزض چبضچٛة ؾبظٔب٘ی زا٘كٍبٜٞبی پػٞٚكی ٔسضٖ خبی ٌطفت ٝاؾت  ٚثب ٚخٛز تٕبْ ٔٛا٘غ زض
ٞط ظٔب٘ی ا٘دبْ قس ٜاؾتٕٞ .ىبضی ٚؾیّٝای الظْ ثطای غّج ٝثط ٌطایف ضٚظافع ٖٚث ٝؾٛی ترهم-
ٌطایی  ٚضٚیبضٚیی ثب ٔكىالت ٛٔ ٚا٘غ ؾیبؾی اؾتٕٞ .ىبضی ایٗ أىبٖ ضا ٔیزٞس تب ٔبٞیت ٔؿأِ ٝیب
ٔٛيٛع پػٞٚكی ث ٝثحث  ٚتجبزَ ٘ظط ٌصاقت ٝقٛز  ٚفطاتط اظ انِٛی و ٝیه فطز ٚاحس ضا ٔحسٚز ٔیوٙس،
ٌؿتطـ یبثس (ضحیٕی ،فتبحی.)238 :1386 ،
او ٖٛٙزض آغبظ ٞعاضٜی ؾ ،ْٛزضن ثیكتطی ٘ؿجت ث ٝاضظـ  ٚإٞیت ٕٞىبضی ػّٕی ٔیبٖ زا٘كٕٙساٖ
 ٚتِٛیسوٙٙسٌبٖ ػّٓ ثٚ ٝخٛز آٔس ٜاؾتٕٞ .چٙیٗ أىب٘بت ،زازٜٞب  ٚيٛاثٍ ثٟتط  ٚتؼطیفقسٜتطی ثطای
ایٗ أط زض زؾتطؼ اؾت .زض ػیٗ حبَٛٙٞ ،ظ قىبف ٔیبٖ وكٛضٞبی قٕبَ  ٚخٛٙة ( یب ث ٝانُالح
ٔطوع -پیطأٔ)ٖٛب٘ؼی خسی زض تٛؾؼٝی ٕٞىبضی ػّٕی زض ؾُح خٟبٖ تّمی ٔیقٛز ( ضحیٕی  ٚفتبحی،
.)239 :1386
ثبیس ٌفت زض زٚضاٖ ثبؾتبٖ ٕٞىبضی ٔ ٚكبضوت ػّٕی ٚخٛز زاقت ٝاؾت .أب ثب اذتطاع ایٙتط٘تٔ ،یعاٖ
ٕٞىبضی ػّٕی افعایف یبفت ٝاؾت .اٌطچ ٝفٙبٚضی ث ٝتٟٙبیی ٕ٘یتٛا٘س افطاز ضا تطغیت ثٕٞ ٝىبضی وٙس،
أب فٙبٚضی ٞبی ٘ٛیٗ اَالػبتی  ٚاضتجبَی ٔب٘ٙس ایٙتط٘ت  ٚپؿت اِىتط٘ٚیىی ،ثؿتط ٔٙبؾجی ضا ثطای تؿٟیُ
اضتجبَبتٕٞ ،ىبضیٞبی ػّٕی فطا ٓٞوطزٜا٘س ( ٘ٛضٚظیٚ ،الیتی .)24 :1388 ،اضتجبٌ ػّٕی ؾبثم ٝزیطی-ٝٙ
ای زاضز  ٚثٔ ٝطٚض ظٔبٖ قیٜٞٛبی اضتجبٌ تح َٛیبفت ٝاؾت .زض ػهط قىٛفبیی تٕسٖ اؾالٔی ،ؾفط ثٝ
ٔطاوع ػّٕی یىی اظ قیٜٞٛبی ضایح اضتجبٌ ػّٕی ثٛز ٜاؾت  ٚزض زٚض ٜخسیس لجُ اظ تأؾیؽ ا٘دٕٗٞبی
ػّٕی  ٚا٘تكبض ٔٙظٓ ٘كطیبت ػّٕیٚ ،ؾیّ ٝاضتجبٌ زا٘كٕٙساٖ ثب یىسیٍط ث ٝایٗ تطتیت ثٛز ،و ٝزا٘كٕٙساٖ
ثٚ ٝؾیّ٘ ٝبٔٞٝبی ذهٛنی اوتكبفبت ذٛز ضا زض زؾتطؼ زیٍطاٖ ٔیٌصاقتٙس ٚ ،ؾپؽ ٔؿأِ ٝث ٝایٗ
نٛضت زضآٔس؛ وٞ ٝط چٙس ٚلت فطز ٔحممی زض ػبِٓ ػّٓ ،وتبثچٝای ا٘تكبض ٔیزاز ٘ ٚتبیح افىبض ٚ
آظٔبیفٞبی قرهی ذٛیف ضا ثسیٗ ٚؾیّ ٝث ٝاَالع زیٍط زا٘كٕٙساٖ ٔیضؾب٘یس (اثطاٞیٕی67 :1371 ،
– .)68
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هباًی تَصیفی ٍ ًظزی

فبیسٜی َجم ٝثٙسی ،تٟٙب ایدبز ا٘سوی ٘ظٓ زض ٔؼبضف ؾبذت ٚ ٝپطزاذت٘ ٝرٛاٞس ثٛز؛ ثّى ٝوبضـ ایٗ
٘یع ٞؿت وٛٔ ٝخت قٙبؾبیی ٌطزز .ثطای َجمٝثٙسی ثبیس نفبت ٚالؼبً اؾبؾی ضا ا٘تربة وٙیٓٚ .لتی ٔی-
تٛاٖ نفبت ٔصوٛض ضا قٙبذت و ٝزض تجییٗ ٚلبیغ پیكطفت وبفی قس ٜثبقس.
ٕٞىبضی اظ زیسٌب ٜخبٔؼ ٝقٙبؾی یىی اظ ٕٟٔتطیٗ ا٘ٛاع وٙفٞبی ٔتمبثُ پیٛؾت ٝزض خبٔؼ ٝثكطی
اؾت؛  ٚثطذی اظ ا٘ٛاع آٖ حتی زض خب٘ٛضاٖ ٌ ٚیبٞبٖ ٘یع زیسٔ ٜیقٛز (فطٞبزی .)209 :1388 ،اظ آ٘دب وٝ
ٚاغٕٞ ٜىبضیٚ ،اغٜای ٍٕٞب٘ی  ٚزض تسا َٚػبْ ثؿیبض ث ٝوبض ٔیضٚزٔ ،تأؾفبٕ٘ٞ ٝچ ٖٛثطذی زیٍط اظ
ٔفبٞیٓ وّیسی خبٔؼٝقٙبؾی ٔؼٙی  ٚتؼطیف آٖ ثسیٟی ث ٝقٕبض آٔس ٚ ،ٜث ٝضاحتی اظ آٖ ػجٛض ٔیقٛز .أب
تأُٔ ثیكتط ٘كبٖ ٔی زٞس و ٝزض ایٗ ٔٛضز ٘یع ٕٞچ ٖٛؾبیط تؼبضیف ،وبض ث ٝایٗ آؾب٘ی ٘یؿتٕٞ .ىبضی
زض خبٔؼٝقٙبؾی ث ٝا٘ساظٜای ٔ ٟٓثٛز ٜاؾت و ٝاغّت ث ٝػٛٙاٖ یىی اظ ٚیػٌیٞبی ٔ ٟٓزض ثطذی تؼبضیف
ٌط ٚ ٜٚخبٔؼٚ ٝاضز ٌطزیس ٜاؾت ( ٕٞبٖ.)210 :
ٕٞىبضی فؼبِیتی اؾت ؤ ٝجتٙی ثط اقتطان ٔؿبػی ثبقس .زض حبَ حبيط تب ضؾیسٖ ث ٝتؼطیفی زلیكتط
ٔیتٛاٖ ٌفتٕٞ :ىبضیٕٞ ،ؿٛیی وٛقفٞبی ز ٚیب تؼساز ثیكتطی اظ افطاز اؾت ،ثطای زؾتیبثی ثٞ ٝسف
یب ٞسفٞبیی ٔؼیٗ ،ثب ٘یت ٙٔ ٚظٛضی ٚاحس  ٚیب ٔتفبٚت ( فطٞبزیٕٞ .)287 :1388 ،ىبضی ضا ٔیتٛاٖ ثب
ضٚیىطز ٞبی ٔتفبٚت ث ٝا٘ٛاػی تمؿیٓ وطز .زض ظیط چٙس ٘ٛع اظ آٖ ،و ٝزض اضتجبٌ وّی ثب ٔف ْٟٛتحمیك
حبيط اظ ٕٞىبضی اؾت  ،اضائ ٝوطزٜایٓ:
ٕٞىبضی ؾبز ٚ ٜپیچیس٘ :ٜرؿتیٗ خبٔؼٝقٙبؾی و ٝثَ ٝجمٝثٙسی ٕٞىبضی زؾتظز ،ٜاثٗذّسٖٚ
(808 – 732ق  )ْ1406 – 1332 /اؾتٚ .ی يٕٗ ثیبٖ يطٚضت ٕٞىبضی ثطای ثمبی ثكط ،ثَٛ ٝض
يٕٙی زٛ٘ ٚع ٕٞىبضی ضا اظ یىسیٍط ثبظ ٔیقٙبؾب٘سٕٞ « :ىبضی ثس ٖٚتمؿیٓ وبض» ٕٞ « ٚىبضی ثب
تمؿیٓ وبض».
هزٍر رٍیکزدّای ًظزی سِگاًِ

اِف)ضٚیىطز زضٌٖٚطا :زض ایٗ ضٚیىطز ،اختٕبع ػّٕی یب اختٕبع ضقتٝای ذٛز ثٔٝثبث ٝی خبٔؼٝای
وٛچه اٍ٘بقتٔ ٝیقٛز .پػٞٚفٞب زض ظٔی ٝٙی ٔٙبؾجبت زض٘ٚی ٌطٜٞٚبی ػّٕی  ٚتأثیطات آٖ ثط تِٛیس
ػّٓ ،قجىٞٝبی اضتجبَی زض ٖٚػّٓ ،اضظـٞب  ٚؾبذتبضٞبی اختٕبػی ػّٓ ٔتٕطوع٘سٟٓٔ .تطیٗ ًٔبٔیٗ زض
ُٔبِؼ ٝی زضٌٖٚطایب٘ۀ اختٕبع ػّٕی قبُٔ چٙیٗ ٔٛاضزی اؾتُٔ :بِؼ ٝی خٙجٞٝبی خٕؼی ضفتبضٞبی
وبضوٙبٖ ػّٕیٙٞ ،دبضٞب  ٚذّمیبت ػّٕی ،قجىٞٝبی اضتجبَی ثیٗ زا٘كٕٙساٖ ،ضلبثتٞب ٕٞ ٚىبضیٞب،
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تكىیُ ا٘دٕٗٞب ٔ ٚدالتٔ ،صاوطات  ٚچب٘ٝظ٘یٞب ،ض٘ٚسٞبی غیط ضؾٕی  ٚپٟٙبٖ ،اٍِٞٛبی التساض،
ٔٙبؾجبت افمی یب ػٕٛزی٘ ،ظٓ  ٚاً٘جبٌ زض٘ٚیٔ ،مجِٛیت  ٚضؾٕیت ٔ ٚكطٚػیت ػّٕی٘ ،ظبْ اٍ٘یعـ ٚ
پبزاـ ٟ٘بزٞب ،حمٛق ٔبِىیتٌ .فتٔ ٝیقٛز و٘ ٝظطیبت ضاثطت ٔطتٗ ٔتؼّك ث ٝایٗ ضٚیىطز ثٛز ٜاؾت.
ثطزاقت ا ٚاظ ػّٓ ث ٝقیٜٛای فطآیٙسی اؾت و ٝثب اضظـٞب ٙٞ ٚدبضٞبی چٙسٌب٘ ٝیؼٙی اختٕبعٌطایی
خٟبٌٖطایی(ػبٌْطایی) ٘ ،جٛز تؼّمبت(ثی َطف ثٛزٖ)  ،انبِت  ٚقهٌطایی ؾبظٔبٖیبفتٔ ٝطتجٍ اؾت
(ٍٞؿتطْٔ ،طتٗ 1968 ،؛ ثٗ زیٛیس1971 ،؛ ٔطتٗ.)1973 ،
ة)ضٚیىطز ثطٌ ٖٚطا :زض ایٗ ضٚیىطز ث ٝضاثُ ٝی ٔیبٖ ػٛأُ ؾبذتبض ثیط٘ٚی  ٚزض٘ٚی تٛخٔ ٝیقٛز.
تأثیطات ٌؿتطز ٜی فٙی ،اختٕبػی ،التهبزی  ٚؾیبؾی ثط ؾبظٔبٖ ػّٕی ٘ ٚمف زا٘كٕٙساٖٟ٘ ،بزیقسٖ
ضٚاثٍ اختٕبػی  ٚوبضوطزٞبی اختٕبػی ػّٓ زض خبٔؼٕٞ ٚ ٝچٙیٗ ،ف ٟٓؾبذتبضٞب  ٚض٘ٚسٞبی اختٕبػی
ٔطتجٍ ثب ػّٓ اظ ٔحٛضٞبی تحّیّی ایٗ ضٚیىطز ٞؿتٙس .زض ٔدٕٛع ،ثطضؾی چٍٍ٘ٛی پبؾدٌٛیی ٘ظبْ
آٔٛظـ ػبِی زض یه وكٛض ث٘ ٝیبظٞبی اختٕبػی  ٚالتهبزی ،اظ ٔٛيٛػبت زض زؾتٛض وبض ثؿیبضی اظ
حبٔیبٖ پػٞٚكی اؾت .زض ُٔبِؼبت ؾیبؾت ٌصاضی ػّٕی ثب تٛخ ٝث ٝػٛأُ اختٕبػی ،التهبزی  ٚفطٍٙٞی
ث ٝاتربش اؾتطاتػیٞبیی ثطای اِٛٚیتٞبی ػّٕی ٔجبزضت ٔیقٛز ٔ ٚیتٛاٖ ث ٝضؾبِت ػّٓ زض تحمك
پیكطفت  ٚتٛؾؼ ٝی ّّٔی ٘یع اقبض ٜوطز .ثٝػال ،ٜٚػٛأّی ٘ظیط ؾٌٛیطیٞب یب ٚفبزاضیٞبی خٙؿیتی،
ؾیبؾی  ٚاػتمبزی اظ خّٕ ٝػٛأُ ثیط٘ٚی تأثیطٌصاض ثط ٕٞىبضیٞبی زض٘ٚی اختٕبػبت ػّٕی(وٙف ٔتمبثُ
ٔیبٖ ایسئِٛٛغیٞبی ثیط٘ٚی  ٚؾبذتبض اختٕبػی ػّٓ) ٔحؿٛة ٔیق٘ٛس (ثّهثطٖ 1967 ،؛ تِف.)1974 ،
ج)ضٚیىطز قٙبذتی :ایٗ ضٚیىطز ثیفتط ث ٝز٘جبَ پطٚضا٘سٖ خبٔؼٝقٙبؾی ٔؼطفت ػّٕی اؾت  ٚضٚاثٍ ٔیبٖ
ػٛأُ ؾبذتبضی زض٘ٚی  ٚقٙبذتی(ٔب٘ٙس ٟ٘بی ٝٙقسِٖ اختٕبػی  ٚقٙبذتی) ثطضؾی  ٚتحّیُ ٔیق٘ٛس .زضن
تغییطِ قٙبذتی ػٕستبً زض لبِت ػٛأُ قٙبذتیِ ؾبذتبض اختٕبػی زض٘ٚی نٛضت ٔیپصیطز  ٚث ٝؾبذتبض زاذّی
 ٚثؿٍ ٌ ٚؿتطـ زا٘ف ػّٕی تٛخ ٝزاضز .ثٙبثطایٗ ،ثطضؾی اضتجبَبت ٔیبٖ ٘ظبْٞبی قٙبذتی ٟ٘ ٚبزی ٚ
ٕٞچٙیٗ آظٔٛزٖ پٛیبیی(وٙف ٔتمبثّیِ) تغییط ٚظیف ٝی ٔ ٟٓخبٔؼٝقٙبؾی ػّٓ تّمی ٔیقٛز (ٚیٍٙبضت،
٘ .)45-68 :1974ظطیبت پبضازایٕی تٔٛبؼ و ٗٞٛزض ایٗ ضٚیىطز لطاض زاضز .ا ٚاضتجبٌ ثیٗ ٔحتٛای ػّٓ ٚ
تغییطات ؾبذتبض اختٕبػی اختٕبع ػّٕی ضا ث ٝػٛٙاٖ ٔجٙبی پبضازایٓٞبی ػّٕی  ٚتح َٛػّٕی تحّیُ وطز
(و٘ .)1962 ،ٗٞٛمس فّؿفۀ تدطثٌٝطایب٘ ٝی ُٔٙمی ػّٓ ٘یع زض زؾتٛضوبض ضٚیىطز قٙبذتی لطاض زاقتٝ
اؾت.
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رٍشضٌاسی پژٍّص

ایٗ پػٞٚف اظ ٘ٛع تٛنیفی ثب َطح پیٕبیف یب ثطضؾی زض یه ٔمُغ ظٔب٘ی  Tا٘دبْ ٔیٌطزز.
تحمیك پیٕبیكی ضٚقی اؾت ثطای ٌطزآٚضی زازٜٞب و ٝزض آٖ اظ افطاز ذٛاؾتٔ ٝیقٛز ث ٝتؼسازی پطؾف
ٔكرم پبؾد زٙٞس  ٚایٗ پبؾدٞب ٔدٕٛػ ٝزازٜٞبی تحمیك ضا تكىیُ ٔیزٞس (ثیىط:1386،
.)196خبٔؼ ٝآٔبضی ثٔ ٝدٕٛػٝای اظ افطاز ،اقیب ،اػساز  ٚیب چیعٞبیی ٌفتٔ ٝیقٛز و ٝحسالُ زض یه
ٚیػٌی ٔكتطن ثبقٙس ٔ ٚحمك ػاللٙٔ ٝس اؾت یبفتٞٝبی پػٞٚف ضا ث ٝآٟ٘ب تؼٕیٓ زٞس (اظویب:1389،
 .)244خبٔؼ ٝآٔبضی ٔٛضز ٘ظط زض ایٗ پػٞٚف ،وّیٝی اؾتبزاٖ ٌط ٜٚػّ ْٛاختٕبػی زا٘كٍبٜٞبی تٟطاٖ،
تطثیت ٔسضؼ ،ػالٔ ،ٝثٟكتی ،ذٛاضظٔی  ٚاِعٞطا ٔیثبقٙس؛ حدٓ خبٔؼٛٔ ٝضز ُٔبِؼ٘ 139 ٝفط ٔیثبقس.
یه ٌٕ٘ ٝ٘ٛعیسٜای اظ ػٙبنط خٕؼیت اؾت؛ ٕ٘ ٝ٘ٛثطای زؾتیبثی ث ٝحىٕی زضثبض ٜوُ خٕؼیت ث ٝوبض
ٔیضٚز (ثّیىی .)257 :1384،زض خٟت تؼییٗ حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛاظ فطٔ َٛوٛوطاٖ اؾتفبز ٜوطزٜایٓ ،و ٝثٝ
نٛضت ظیط اؾت:حدٓ خبٔؼٝآٔبضی ( )Nثطاثط  ،139حدٓ ٕ٘ٚ q ٚ P ،)n( ٝ٘ٛخٛز  ٚػسْ ٚخٛز نفت،
ؾٞ ٟٓط یه  ،./5احتٕبَ نحت ٌفتبض ( ،)tذُبی ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی (،)d

زض پػٞٚف حبيط ،اظ ضٚـ ٌٕ٘ٝ٘ٛیطی احتٕبِی َجمٝثٙسی ،ثٟط ٜثطزٜایٓ؛  ٚؾؼی وطزٜایٓ ث٘ ٝؿجت افطاز
ٔٛضز ُٔبِؼ ،ٝاظ ثیٗ زا٘كٍبٜٞبی تٟطاٖ ،تطثیت ٔسضؼ ،ػالٔ ،ٝثٟكتی ،ذٛاضظٔی  ٚاِعٞطا ،افطاز ٕ٘ ٝ٘ٛضا
ث ٝنٛضت احتٕبِی ا٘تربة وٙیٓ؛ زض ٟ٘بیت حدٓ ٕ٘٘ 101 ٝ٘ٛفط اظ اؾتبزاٖ ٌط ٜٚػّ ْٛاختٕبػی زا٘كٍب-ٜ
ٞبی تٟطاٖ ،تطثیت ٔسضؼ ،ػالٔ ،ٝثٟكتی ،ذٛاضظٔی  ٚاِعٞطا ٔیثبقٙس.
جذٍل ( :)1حجن جاهعِ ٍ ًوًَِ بِ ًسبت طبقات 1393
داًشگاُّا

تْراى

تربیتهذرس

ػالهِ

بْشتی

تربیتهؼلن

السّرا

کل

حجن جاهؼِ

62

7

44

6

7

13

139

سْن ّر یک از طبقات جاهؼِ در ًوًَِ

%43

%5

%30

%4

%5

%9

%100

حجن ًوًَِ

45

5

31

4

5

10

101
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هوکاریعلوی در بیي استاداى علوماجتواعیً :گاهی به شیوهها و الگوهای هوکاری اعضای هیأت
علوی داًشگاههای تهراى ،تربیتهدرس ،عالههطباطبایی ،شهید بهشتی ،تربیتهعلن و الزهرا
ابزار گزدآٍری اطالعات

ٞط چٙس و ٝزض پیٕبیف ثطای ٌطزآٚضی اَالػبت اظ تىٙیهٞبی ٔرتّفی اؾتفبزٔ ٜیقٛز أب ثٟتطیٗ
تىٙیه پطؾف٘بٔ ٝاؾت؛ ثٙبثطایٗ زض ایٗ پػٞٚف ٘یع اظ تىٙیه پطؾف٘بٔ ٝثطای ٌطزآٚضی زازٜٞب
اؾتفبزٔ ٜیٌطزز.
اعتبار ٍ پایایی تحقیق

پیف اظ ا٘دبْ ػّٕیبت ٔیساٖ انّی تحمیك ،زض یه ٕ٘ ٝ٘ٛوٛچه ٘ 36فطی ثُٔ ٝبِؼٔ ٝمسٔبتی
پطزاذت ٝقس؛ و ٝاظ ٘تبیح آٖ ثطای ؾٙدف اػتجبض  ٚپبیبیی اثعاض ا٘ساظٌٜیطی تحمیك اؾتفبزٕٛ٘ ٜزیٓ .ثب
اؾتفبز ٜاظ اػتجبض ٔحتٛای نٛضیٌٛ ،یٞٝب  ٚؾؤاَ ٞبی َطاحی قس ٜثطای ؾٙدف ٔتغیطٞبی تحمیك ضا
تٛؾٍ ٔتفىطاٖ  ٚنبحت٘ظطاٖ حٛظ ٜخبٔؼٝقٙبؾی ٔٛضز اضظیبثی لطاض زاز ٚ ٜاػتجبض آٟ٘ب ٔٛضز تأییس ٚالغ
قس ٜاؾت.
زض خٟت ؾٙدف پبیبیی اثعاض تحمیك اظ «يطیت آِفبی وط٘ٚجبخ» اؾتفبز ٜقس ٜاؾت و٘ ٝتید ٝاػٕبَ
ایٗ يطیت ثطای ٔتغیطٞبی تحمیك ثبالتط اظ  %70ثٛز ٜاؾت.
یافتِّای پژٍّص

زض پػٞٚف حبيط ز ٚزؾتٔ ٝتغیطٔٛضز ؾٙدف لطاض ٌطفتٙس؛ و ٝقبُٔ ٔتغیطٞبی ظٔیٝٙای ٔ ٚتغیطٞبی
ٔٛضز ٘ظط زض ضاثُ ٝثب ٔٛيٛع ثٛز٘س؛ زض ظیط اثتسا ث ٝتحّیُ تٛنیفی آٟ٘ب ٔیپطزاظیٓ.
جىس :اظ ٔدٕٛع  100زضنس پبؾرٍٛیبٖ ٔٛضز ثطضؾی 74/3 ،زضنس (٘ 75فط)ٔطز  25/7 ٚزضنس (26
٘فط)ظٖ ثٛزٜا٘س.
سه :اظ ٔدٕٛع  73/3زضنس پبؾرٍٛیبٖ 19/8 ،زضنس ؾبَ تِٛس ذٛز ضا  1324تب  32/7 ، 1337زضنس،
 1338تب  20/8 ٚ 1351زضنس اظ  1352تب ُٔ 1365طح وطز٘س.
ٚيؼیت تأ 99 :ُٞزضنس اؾتبزاٖ ٔٛضز ُٔبِؼ ٝث ٝپطؾف ٔطث ٌٛثٚ ٝيؼیت تأ ُٞپبؾد زازٜا٘س و ٝزض وُ
 6زضنس اظ آٟ٘ب ٔدطز  93 ٚزضنس ٚيؼیت تأ ُٞذٛز ضا ٔتأُٔ ُٞطح وطزٜا٘س.
زا٘كٍب ٜاذص آذطیٗ ٔسضن تحهیّی :اظ  100زضنس پبؾرٍٛیبٖ 34/7 ،زضنس اظ زا٘كٍب ٜتٟطاٖ9/9 ،
زضنس اظ زا٘كٍبٔ ٜسضؼ 11/9 ،زضنس اظ زا٘كٍب ٜػالٔ 2 ،ٝزضنس اظ زا٘كٍب ٜآظاز  36/6 ٚزضنس اظ ذبضج
اظ وكٛض آذطیٗ ٔسضن تحهیّی ذٛز ضا اذص وطزٜا٘س.
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ؾبَ اذص آذطیٗ ٔسضن تحهیّی :اظ ٔدٕٛع اػًبی ٞیئت ػّٕی پبؾرٍٛزض زا٘كٍبٜٞبی ٔٛضز ثطضؾی،
حسٚز  6/9زضنس (٘7فط) لجُ اظ ا٘مالة تب  26 ،1366زضنس (٘ 25/7فط) اظ  1367تب  57 ٚ 1379زضنس
(٘ 6/4فط) اظ ؾبَ  1380تب  1392آذطیٗ ٔسضن تحهیّی ذٛز ضا زضیبفت وطزٜا٘س.
مرتبه علمی :اظ ٔدٕٛع پبؾرٍٛیبٖ قف زا٘كٍبٛٔ ٜضز ثطضؾی ثیكتطیٗ تؼساز یؼٙی  46/4زضنس وُ
پبؾرٍٛیبٖ ضا «اؾتبزیبضاٖ» تكىیُ زازٜا٘س  ٚوٕتطیٗ تؼساز ،یؼٙی  1زضنس زاضای ضتج ٝػّٕی «ٔطثی»
ثٛزٜا٘س؛ زض ایٗ ثیٗ  28/7زضنس «زا٘كیبض»  11/9 ٚزضنس ٘یع «اؾتبز» ثٛزٜا٘س.
٘ٛع ٚيؼیت اؾترساْ :اظ ٘ 101فط افطاز ٕ٘٘ 90 ،ٝ٘ٛفط ٚيؼیت اؾترساْ ذٛز ضا زض زا٘كٍبٔ ٜحُ
ذسٔتكبٖ ٔكرم وطزٜا٘س ،و 50/5 ٝزضنس ضؾٕی -لُؼی 12/9 ،زضنس ضؾٕی -آظٔبیكی 25/7 ٚ
زضنس ٘یع لطاضزازی -پیٕب٘ی ثٛزٜا٘س.
داوشگاه محل خدمت :اظ ٔدٕٛع ٘ 101فط ٕ٘ٛٔ ٝ٘ٛضز ُٔبِؼ 44/6 ،ٝزضنس (٘)45فط اؾتبزاٖ زا٘كٍبٜ
تٟطاٖ 5 ،زضنس (٘ 5فط) اؾتبزاٖ زا٘كٍبٔ ٜسضؼ 29/7 ،زضنس (٘ 30فط)اؾتبزاٖ زا٘كٍب ٜػالٔ 4 ،ٝزضنس
(٘ 4فط)اؾتبزاٖ زا٘كٍب ٜثٟكتی 6/9 ،زضنس (٘ 7فط)اؾتبزاٖ زا٘كٍب ٜتطثیتٔؼّٓ  9/9 ٚزضنس (10
٘فط)اؾتبزاٖ زا٘كٍب ٜاِعٞطا ثٛزٜا٘س.
َ َٛزٚض ٜاقتغبَ زض زا٘كٍبٔ ٜحُ ذسٔت 88/1 :زضنس اظ اػًبی ٞیأتػّٕی زا٘كٍبٜٞبی ٔٛضز ُٔبِؼٝ
ث ٝپطؾف ٔطث ٌٛث ََٛ ٝزٚض ٜاقتغبَ زض زا٘كٍبٔ ٜحُ ذسٔت پبؾد زازٜا٘س ،و ٝزض ایٗ ثیٗ ثیكتطیٗ
تؼساز یؼٙی  34/7زضنس ثیٗ  1تب  10ؾبَ ؾبثم ٝذسٔت زاض٘س  ٚوٕتطیٗ تؼساز یؼٙی  1زضنس ثیٗ  41تب
 50ؾبَ ؾبثم ٝذسٔت زاض٘س؛  32/7 ٚزضنس ثیٗ  11تب  20ؾبَ 16/8 ،زضنس ثیٗ  21تب 30ؾبَ 3 ٚ
زضنس ٘یع ثیٗ  31تب  40ؾبَ ؾبثم ٝذسٔت زاض٘س.
ظثبٖ ػّٕی :اظ وُ  100زضنس پبؾرٍٛیبٖ 92/1 ،زضنس ظثبٖ ػّٕی ذٛز ضا اٍّ٘یؿی 4 ،زضنس فطا٘ؿٛیی
 3 ٚزضنس ٔبثمی إِٓب٘ی ،ثیبٖ وطزٜا٘س و ٝزض حمیمت ثیكتط پبؾرٍٛیبٖ زض حیُ ٝػّٕی ذٛز اٍّ٘یؿی
ظثبٖ ٞؿتٙس.
همکاری علمیٔ :تغیط حبيط ضا زض چٟبض ثؼس ٌطایف ثٕٞ ٝىبضی ػّٕی ،ػًٛیت زض ٘كطیبت (ػٕٔٛی،
ػّٕی) ،ػًٛیت زض ا٘دٕٗٞبی ػّٕی ٔ ٚیعاٖ فؼبِیتٞبی پػٞٚكی زض ػطن ٝػّْٛاختٕبػی ٔٛضز
ؾٙدف لطاض زازٜایٓ؛ و ٝزض اثتسا ٞط یه اظ اثؼبز ٔٛضز تٛنیف ٚالغ ٔیق٘ٛس  ٚزض ازأ ٝثب اؾتب٘ساضزؾبظی
اثؼبز  ٚتطویت آٟ٘ب ث ٝقبذمؾبظی ثطای ٔتغیط «ٕٞىبضی ػّٕی » پطزاذت ٚ ٝآٖ ضا ٔٛضز تٛنیف لطاض
زازٜایٓ.
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علوی داًشگاههای تهراى ،تربیتهدرس ،عالههطباطبایی ،شهید بهشتی ،تربیتهعلن و الزهرا
جذٍل ( :)2ضاخص استاًذاد گزایص بِ ّوکاری علوی
گَیِ

کاهال

هَافق

بی-

هخالف

کاهال

هیاًگیي

اًحراف

هَافق

4

ًظر3

2

هخالف1

از 5

هؼیار

5
01

ترجیح هیدّن فؼالیتّای ػلوی خَد را بِ صَرت فردی اًجام دّن.

6/ 9

25/7

24/8

25/7

15/8

2/79

1/21

00

توایل دارم در ایي گرٍُ (ػلَم اجتواػی) بِ تذریس اداهِ دّن.

66/3

24/8

4

4

0

4/50

./87

01

دٍست دارم کار دستِجوؼی اًجام دّن.

31/7

45/5

6/ 9

5/ 9

8/ 9

3/82

1/25

3/70

-

شاخص استاًذاد گرایش بِ ّوکاری ػلوی

ٕٞبٖ َٛض وٌ« ٝطایف ثٕٞ ٝىبضی ػّٕی » زض خس َٚثبال (ٔ )2الحظٔ ٝیقٛز ،زض ایٗ ثیٗ ثبیس
ٌفت ٔیبٍ٘یٗ قبذم ایٗ ثؼس 3/70 ،اؾت و ٝاظ ثیٗ تٕبْ ٌٛیٞٝب وٕتطیٗ ٔیبٍ٘یٗٔ ،ؼبزَ  2/79اؾت
ؤ ٝتؼّك ثٌٛ ٝی « ٝتطخیح ٔیز ٓٞفؼبِیتٞبی ػّٕی ذٛز ضا ث ٝنٛضت فطزی ا٘دبْ زٔ »ٓٞیثبقس؛ ثٝ
ایٗ ٔؼٙب و ٝپبؾرٍٛیبٖ ٌطایف ثیكتطی ث ٝا٘دبْ فؼبِیتٞبی ٌطٞٚی زاض٘س  ٚتطخیح ٔیزٙٞس و ٝث ٝخبی
ا٘دبْ فؼبِیتٞبی ػّٕی  ٚپػٞٚكی فطزی ،ث ٝفؼبِیتٞبی زؾتٝخٕؼی ثپطزاظ٘س .ػال ٜٚثط ایٗ ٌٛیٝ
«تٕبیُ زاضْ زض ٌط ٜٚػّ ْٛاختٕبػی ث ٝتسضیؽ ازأ ٝز »ٓٞثیكتطیٗ ٔیبٍ٘یٗ ()4/50ضا زاضز؛  ٚافطاز ثٝ
حٛظ ٜػّٕی  ٚقغّی ذٛز ػاللٙٔٝس ثٛز ٜاؾت و ٝذٛز ٔٙدط ث ٝثبال ضفتٗ اٍ٘یع ٜفؼبِیت ػّٕی -پػٞٚكی
 ٚافعایف تؼبٔالت ػّٕی زضٌٖٚطٞٚی ٔیٌطزز.
جذٍل ( :)3ضاخص استاًذارد عضَیت در ًطزیات
ًَع فؼالیت پژٍّشی

6

ًشریات ػوَهی

7
8

ًشریات ػلوی

9

فؼالیت دارم1

فؼالیت ًذارم2

هیاًگیي از 5

اًحراف هؼیار

هطبَػات

3/37

65/3

1/64

./50

رٍزًاهِّا

33/7

65/3

1/64

./50

پژٍّشی

35/5

45/5

1/44

./51

51/5

47/5

1/46

./52

1/54

-

ترٍیجی
شاخص استاًذارد ػضَیت در ًشریات

یىی زیٍط اظ اثؼبز ٔتغیط «ٕٞىبضی ػّٕی » ٔ ،یعاٖ ػًٛیت زض ٘كطیبت اؾت و ٝذٛز زض زٚ
لؿٕت ،ػًٛیت زض ٘كطیبت ػٕٔٛی  ٚػّٕیٛٔ ،ضز ؾٙدف لطاض ٌطفت ٝاؾت .زض ایٗ ثیٗ ٔیبٍ٘یٗ
قبذم ثطاثط ثب  1/54اؾت و ٝپبؾرٍٛیبٖ ثب ٔیبٍ٘یٗ  1/64ثیكتط زض ٘كطیبت ػٕٔٛی فؼبِیت زاض٘س  ٚزض
٘كطیبت ػّٕی -پػٞٚكی وٕتط حًٛض زاض٘س .زض ٘تیدٔ ٝیتٛاٖ ٌفت ثب تٛخ ٝث ٝایٙىٌ ٝطایف افطاز
131

هطالعات علوم اجتواعی ایراى ،سال سیزدهن ،شواره چهل وهشتن  ،بهار 9315

پبؾرٍ ٛث ٝفؼبِیتٞبی ٌطٞٚی  ٚحًٛض زض ػطن ٝػّْٛاختٕبػی ثبال اؾت أب حًٛض آٟ٘ب زض ٘كطیبت
ػّٕی -پػٞٚكی ػطن ٝضقت ٝذٛز (ضقتٞٝبی ػّ ْٛاختٕبػی)پبییٗ ثٛز ٚ ٜزض ٘تید ٝپبؾرٍٛیبٖ زض
ػطن ٝػُٕ ثطای افعایف ٕٞىبضیٞبی ػّٕی  ٚپػٞٚكی  ٚثبال ثطزٖ تِٛیسات ػّٕی فؼبِیت يؼیفی
زاض٘س  ٚتطخیح ٔی زٙٞس زض ٘كطیبت ػٕٔٛی  ٚغیط ٔطتجٍ ثب ضقت ٝذٛز ثیكتط فؼبِیت وٙٙس و ٝذٛز زض
خٟت تأییس ٔؿأِ ٝتحمیك اؾت.
جذٍل ( :)4ضاخص عضَیت در اًجوي علوی
ّویشِ3

گاُگاّی2

بًِذرت1

ّیچکذام4

هیاًگیي از 5

اًحراف هؼیار

ًَع فؼالیت پژٍّشی

37

جلسات هجوغ ػوَهی

28/7

26/7

7/ 9

34/7

2/86

1/04

38

سخٌراًی ّا ٍ ًشستّای ػلوی

24/8

43/6

5/ 9

23/8

2/62

./97

39

تذٍیي سیاستّا ٍ برًاهِّا

21/8

24/8

10/9

39/6

2/84

1/15

40

اًتخابات ادٍاری

24/8

26/7

10/9

33/7

2/76

1/12

41

اجرای برًاهِّای اًجويّای ػلوی

19/8

31/7

9/9

36/6

2/79

1/10

2/77

-

شاخص ػضَیت در اًجوي ػلوی

یىی زیٍط اظ اثؼبز ٔتغیط ٚاثؿت ٝتحمیكٔ« ،یعاٖ ػًٛیت زض ا٘دٕٗٞبی ػّٕی» اؾتٔ .یبٍ٘یٗ ایٗ
قبذم ثطاثط ثب  2/77اؾت؛ و ٝذٛز ٘كبٖ زٙٞس ٜػًٛیت ثبالی پبؾرٍٛیبٖ زض ا٘دٕٗٞبی ػّٕی اؾت.
و ٝزض ایٗ ثیٗ وٕتط زض ؾرٙطا٘یٞب ٘ ٚكؿتٞبی ػّٕی ٚ ،ثیكتط زض خّؿبت ٔدٕغ ػٕٔٛی ا٘دٕٗٞب
قطوت زاض٘س.
جذٍل ( :)5ضاخص استاًذارد فعالیت پژٍّطی
ردیف
13

کذ

ًَع فؼالیت پژٍّشی
کتاب

14
15

هقالِ

16
17

سویٌار

18
19

طرح پژٍّشی

20

تْراى

هذرس

ػالهِ

بْشتی

خَارزهی

السّرا

هیاًگیي

تألیف

23

1

19

2

6

6

2/84

ترجوِ

17

0

13

1

1

1

./96

داخلی

32

2

27

3

5

6

12/61

خارجی

20

0

12

2

1

2

2/48

داخلی

25

1

15

3

2

7

6/12

خارجی

12

0

10

1

2

2

2/65

هجری

22

4

20

1

4

6

4/03

ّوکار

18

4

10

1

3

6

3/15
35/79

شاخص استاًذارد فؼالیت پژٍّشی
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ٔیعاٖ فؼبِیت پػٞٚكی زض چٟبض ثؼس وتبةٔ ،مبِ ،ٝؾٕیٙبضَ ،طحپػٞٚكی وٞ ٝط وساْ زاضای ز ٚلؿٕت
زاذّی  ٚذبضخیا٘س ؾٙدیس ٜقس ٜاؾت و ٝذٛز یىی اظ اثؼبز ٔتغیط ٕٞىبضیػّٕی اؾت .و ٝثب اؾتفبز ٜاظ
اؾتب٘ساضز ؾبظی  ٚتطویت ٕٝٞی اثؼبز ،زض ٟ٘بیت ٔیبٍ٘یٗ قبذم ثطاثط  35/79اؾت و ٝاظ ٔ 100یتٛاٖ
ٌفت ٔیبٍ٘یٗ ٘ؿجتبً ضٚث ٝثبالیی اؾت .و ٝزض ایٗ ثیٗ ثیكتط فؼبِیتٞبی پػٞٚكی ٔطث ٌٛثٔ ٝمبالت
زاذّی اؾت و ٝزاضای ٔیبٍ٘یٗ  12/61اؾت  ٚوٕتطیٗ ٔیبٍ٘یٗ ٘یع ٔطث ٌٛث ٝتطخٕ ٝوتبة اؾت وٝ
زاضای  ./96اؾت .زض ٟ٘بیت ٔیتٛاٖ ٌفت و ٝپبؾرٍٛیبٖ تأِیف وتبة ضا ٘ؿجت ث ٝتطخٕ ٝوتبةٔ ،مبِٝ
زاذّی ضا ثیكتط اظ ٔمبِ ٝذبضخی ،ؾٕیٙبض زاذّی ثیكتط اظ ؾٕیٙبض ذبضخی ٔ ٚدطی َطح پػٞٚكی ثٛزٖ ضا
ثیكتط اظ ٕٞىبض َطح پػٞٚكی ثٛزٖ ضا ثیكتط ا٘دبْ زازٜا٘س.
زض خٟت ؾٙدف ٔیعاٖ ٕٞىبضی ثب ا٘دٕٗٞبی ػّٕی زض ػطنٌ ٝطٜٞٚبی ٔرتّف ػّْٛاختٕبػی خسَٚ
ظیط اضائ ٝقس ٜاؾت؛ و ٝتؼسا افطاز فؼبَ زض ا٘دٕٗٞبی ػّٕی ث٘ ٝؿجت ٞط یه اظ زا٘كٍبٜٞب ُٔطح قس.ٜ
زض ایٗ ثیٗ ثبیس ٌفت و ٝاؾتبزاٖ ٌط ٜٚػّ ْٛاختٕبػی تٟطاٖ ،زاضای %82ثب ا٘دٕٗ ٞبی ػّٕی ٕٞىبضی
٘ساض٘س %60 .اظ اؾتبزاٖ تطثیتٔسضؼ ٘یع ثب ا٘دٕٗٞب ٕٞىبضی ٘ساض٘س .زض حبِی و %53 ٝاظ اؾتبزاٖ ػالٔ،ٝ
 %57اظ اؾتبزاٖ ذٛاضظٔی  %90 ٚاظ اؾتبزاٖ اِعٞطا زاضای ٕٞىبضی ثب ا٘دٕٗٞب ٞؿتٙس .ػال ٜٚثط ایٗ
ٕٞىبضی زاقتٗ یب ٘ساقتٗ ثب ا٘دٕٗٞبی ػّٕی زض زا٘كٍب ٜثٟكتی یىؿبٖ اؾت .زض ٟ٘بیت ٔیتٛاٖ
٘تیدٌ ٝطفت ثیكتط اؾتبزاٖ ٌطٜٞٚبی آٔٛظقی ػّ ْٛاختٕبػی زا٘كٍبٜٞبی ٔٛضز ُٔبِؼ٘ 59( ٝفط اظ 101
٘فط) ثب ا٘دٕٗٞبی ػّٕی ٕٞىبضی ػّٕی ٘ساض٘س.
جذٍل (ّ :)6وکاری افزاد با اًجوي
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یىی زیٍط اظ قبذمٞبی ٕٞىبضیػّٕی زض ثیٗ اؾتبزاٖ ٌطٜٞٚبی ػّ ْٛاختٕبػی زا٘كٍبٜٞبی
تٟطاٖ ،تطثیت ٔسضؼ ،ػالٔ ،ٝثٟكتی ،ذٛاضظٔی  ٚاِعٞطإٞ ،ىبضی ثب ٘كطیبت فؼبَ زض ػطن ٝػّْٛ
اختٕبػی اؾت و ٝقبُٔ وّیٝی ٔدالت ػّٕی-پػٞٚكی  ٚػّٕی-تطٚیدی فؼبَ زض ػطن ٝػّْٛ
اختٕبػی ٔی ثبقٙس .زض خس َٚظیط ث ٝثیبٖ تؼساز  ٚزضنس اؾتبزاٖ ٞط زا٘كٍب ،ٜث٘ ٝؿجت فؼبِیت زض ٔدالت
ػّٕی -ترههی پطزاذتٝایٓ.
٘تبیح ٔطث ٌٛثٔ ٝیعاٖ ٕٞىبضی اؾتبزاٖ ٌطٜٞٚبی ػّ ْٛاختٕبػی قف زا٘كٍبٛٔ ٜضز ُٔبِؼ٘ ٝكبٖ
ٔی زٙٞس و ٝثیكتط اؾتبزاٖ ٔٛضز ُٔبِؼ ٝثب ٘كطیبت ػّٕی ٕٞىبضی ػّٕی زاض٘س .زض ایٗ ثیٗ اؾتبزاٖ
ثٟكتی ٕٞىبضی  %100ثب ٘كطیبت زاض٘س ،ث ٝایٗ ٔؼٙب و ٝوّیٝی اؾتبزاٖ ٌطٜٞٚبی ػّْٛاختٕبػی زض
٘كطیبت ػّٕی  ٚترههی ٔطث ٌٛث ٝضقت ٝذٛز ،زاضای فؼبِیت ٞؿتٙس .وٕتطیٗ ٕٞىبضی ثب ٘كطیبت
ػّٕی-پػٞٚكی  ٚػّٕی-تطٚیدی اؾتبزاٖ ػّْٛاختٕبػی زض ثیٗ اؾتبزاٖ زا٘كٍب ٜتطثیت ٔسضؼ اؾت.
جذٍل (ّ :)7وکاری افزاد با ًطزیات تخصصی
داًشگاُ

تؼذاد افراد دارای ّوکاری

تْراى

22

15

()%59

()%41

تربیت هذرس

ػالهِ

بْشتی

تؼذاد افراد بذٍى ّوکاری

1

4

()%20

()%80

16

9

()%64

()%36
0

4

کل
37

5

25

4

()%100
خَارزهی

السّرا

3

3

()%50

()%50

4

3

()%57

()%43

6

7

ٔیعاٖ تِٛیسات ػّٕی -پػٞٚكی اؾبتیستبزاٖ ٌطٜٞٚبی ػّْٛاختٕبػی قف زا٘كٍبٛٔ ٜضز ُٔبِؼ ٝزض
خس َٚظیط ٕ٘بیف زاز ٜقس ٜاؾت ،و ٝزض ثرف ٔطث ٛث ٝتأِیف  ٚتطخٕٝی وتبة ،اظ ٘ 90فط ٔٛضز فؼبَ زض
تِٛیسات ػّٕیٛٔ 57 ،ضز یؼٙی  %63ث ٝتأِیف وتبة پطزاذتٝا٘س .زض ػطنٔ ٝمبالت زاذّی  ٚذبضخی اظ
٘ 112فط زاضای تِٛیس ػّٕی زض ایٗ ػطن %67 ،ٝآٟ٘ب ث ٝتِٛیسات ٔمبالت زاذّی پطزاذتٝا٘س ،ث ٝایٗ ٔؼٙب
و ٝاؾتبزاٖ ػّ ْٛاختٕبػی قف زا٘كٍبٛٔ ٜضز ُٔبِؼ ٝثیكتط ث ٝتِٛیس ٔمبالت زاذّی ٘ؿجت ثٔ ٝمبالت
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ذبضخی ٔیپطزاظ٘س .زض ٔٛضز ؾٕیٙبضٞبی زاذّی  ٚذبضخی ،اظ  81اؾتبزی و ٝزض ؾٕیٙبضیٞب قطوت وطز-ٜ
ا٘س٘ 54 ،فط اظ آٟ٘ب زض ؾٕیٙبضٞبی زاذّی قطوتوطزٜا٘س ثٙبثطایٗ فؼبِیت اؾتبزاٖ ٔٛضز ُٔبِؼ ٝزض قف
زا٘كٍبٛٔ ٜضز ٘ظط زض ػطن ٝؾٕیٙبضٞبی زاذّی ثیكتط اظ ؾٕیٙبضٞبی ذبضخی اؾت .زض ازأ ٝثبیس ٌفت و،ٝ
حًٛض زض َطحٞبی پػٞٚكی ث ٝػٛٙاٖ ٔدطی یب ٕٞىبض ٘كبٖ ٔیزٞس و %58 ٝزضنس افطازی و ٝزض
َطحٞبی پػٞٚكی قطوت وطز ا٘س ث ٝػٛٙاٖ ٕٞىبض ثٛز ٜاؾت ،یؼٙی الساْ اؾتبزاٖ ث ٝاخطای َطح وٕتط
اؾت  ٚآٟ٘ب ثیكتط ث ٝػٛٙاٖ ٕٞىبض فؼبِیت ٔیوٙٙس.
جذٍل ( :)8فعالیتّای علوی ٍ پژٍّطی افزاد
داًشگاُ

تألیف کتاب

ترجوِ

هقالِ داخلی

کتاب

هقالِ

شرکت

شرکت

هجری طرح

ّوکاری در

خارجی

درسویٌار

درسویٌار

پژٍّشی

طرح
پژٍّشی

داخلی

خارجی

تْراى

23

17

32

20

25

12

22

18

تربیتهذرس

1

0

2

0

1

0

4

4

ػالهِ

19

13

27

12

16

10

20

10

بْشتی

2

1

3

2

3

1

1

1

خَارزهی

6

1

5

1

2

2

4

3

السّرا

6

1

6

2

7

2

6

6

کل

57

33

75

37

54

27

57

42

خس َٚقٕبض٘ )8( ٜكبٖ ٔیزٞس وٛٔ 272 ،ٝضز وتبة تأِیفی زض ػطن ٝػّ ْٛاختٕبػی تٛؾٍ ٘ 101فط اظ
اؾتبزاٖ زض قف زا٘كٍبٛٔ ٜضز ُٔبِؼ ٝا٘دبْ قس ٜاؾت .زض ایٗ ثیٗ ث ٝتطتیت اؾتبزاٖ ٘ 45فط اظ اؾتبزاٖ
تٟطاٖ  100تأِیف٘ 31 ،فط اظ اؾتبزاٖ ػالٔ 107ٝتأِیف٘ 5 ،فط اظ اؾتبزاٖ ذٛاضظٔی  37تأِیف٘ 10 ،فط اظ
اؾتبزاٖ اِعٞطا  23تأِیف٘ 4 ،فط اظ اؾتبزاٖ ثٟكتی  14تأِیف ٘ 5 ٚفط اظ اؾتبزاٖ ٔسضؼ  1تأِیف زاقتٝا٘س.
زض ػطن ٝتطخٕ ٝوتبة ،ثیكتطیٗ ؾ ٟٓتطخٕ ٝثب  %51تطخٕٔ ٝطث ٌٛث ٝاؾتبزاٖ ز زا٘كٍب ٜتٟطاٖ،
 %42تطخٕ ٝتٛؾٍ اؾتبزاٖ ػالٔ %6 ٚ ٝتطخٕٔ ٝطث ٌٛث ٝاؾتبزاٖ زا٘كٍبٜٞبی ثٟكتی ،ذٛاضظٔی  ٚاِعٞطا
اؾت ،زض ایٗ ثیٗ اؾتبزاٖ تطثیت ٔسضؼ ؾٕٟی زض تطخٕ٘ ٝساقتٝا٘س.
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زض ػطنٔ ٝمبالت زاذّی  ٚذبضخی ،ثب  1512تِٛیس ٔمبِ ٝزض وُ ،ثیكتطیٗ ؾٔ ٟٓطث ٌٛثٔ ٝمبالت
زاذّی اؾت ،و ٝزض ایٗ ثیٗ ؾٞ ٟٓط وساْ اظ زا٘كٍبٜٞب ث٘ ٝؿجت ثیكتط ث ٝوٕتط ػجبضت اؾت اظ :تٟطاٖ،
ػالٔ ،ٝثٟكتی ،ذٛاضظٔی ،اِعٞطا  ٚتطثیتٔسضؼ.
ؾٕیٙبضٞبی زاذّی  ٚذبضخی و ٝاؾتبزاٖ ٔٛضز ُٔبِؼ ٝزض قف زا٘كٍب ٜزض آٟ٘ب قطوت ٔیوٙٙس ثطاثط
ثب  682فؼبِیت اؾت و ٝقطوت زض ؾٕیٙبضٞبی زاذّی ؾ ٟٓثیكتطی ضا ث ٝذٛز اذتهبل زاز ٜاؾت .ؾٟٓ
زا٘كٍب ٜتٟطاٖ ثب  192فؼبِیت ٔكبضوتی ٔؼبزَ  %45ثیكتطیٗ ؾ ٟٓزض ثیٗ زا٘كٍبٜٞبی زیٍط ضا زاضز ٚ
ػالٔ ٚ %39 ٝاِعٞطا ، %6ثٟكتی  ،%6/5ذٛاضظٔی  %./2 ٚ %2/8ؾ ٝزض ؾٕیٙبضٞبی زاذّی ضا ث ٝذٛز
اذتهبل زازٜا٘س.
َطحٞبی پػٞٚكی و ٝاؾبتیس ٔٛضز ُٔبِؼ ٝزض قف زا٘كٍبٛٔ ٜضز ُٔبِؼ ٝزض آٟ٘ب ث ٝػٛٙاٖ ٔدطی یب
ٕٞىبض فؼبِیت زاقتٝا٘سٛٔ 701 ،ضز اؾت و ٝثیكتطیٗ ؾٛٔ 392 ٟٓضز ٔطث ٌٛثٔ ٝدطی َطحٞبی
پػٞٚكی اؾت .و ٝزض ایٗ ثیٗ زا٘كٍب ٜتٟطاٖ ثب  %36.7ث ٝػٛٙاٖ ٔدطی ٕٞ %40 ٚىبضی ثب َطحٞبی
پػٞٚكی ثیكتطیٗ ؾ ٟٓضا زاضز؛  ٚثؼس اظ آٖ ث ٝتطتیت ،زا٘كٍبٜٞبی ػالٔ ،ٝثٟكتی ،اِعٞطا ،ذٛاضظٔی ٚ
تطثیت ٔسضؼ ثیكتطیٗ ؾ ٟٓضا زض َطحٞبی پػٞٚكی ث ٝػٛٙاٖ ٔدطی ٕٞ ٚىبض زاض٘س.
جذٍل ( :)9هیزاى تَلیذات علوی ٍ پژٍّطی
تألیف کتاب

ترجوِ کتاب

هقالِ داخلی

هقالِ خارجی

داًشگاُ

تْراى

100

50

509

99

192

تربیتهذرس

1

0

3

0

1

ػالهِ

107

41

486

50

168

33

بْشتی

14

2

121

1

24

60

طرح

ّوکاری

شرکت

شرکت

هجری

درسویٌار

درسویٌار

پژٍّشی

طرح پژٍّشی

داخلی

خارجی
142

144

124

0

4

4

148

88

40

50

خَارزهی

37

2

107

2

12

8

25

8

السّرا

23

2

47

87

27

15

31

35

کل

276

97

1273

239

424

258

392

309

در

بحث ٍ ًتیجِ گیزی

زض تحمیك حبيط ث ٝثیبٖ ٘تبیح ث ٝز ٚنٛضت وّی  ٚث٘ ٝؿجت زا٘كٍبٜٞب پطزاذتٝایٓ؛ ٘تبیح حبنُ ٘كبٖ
ٔیزٙٞس و ٝاٍ٘یعٕٞ ٜىبضی اؾتبزاٖ ثب ٘كطیبت ٘ؿجتبً ثبال اؾت أب زض ػطن ٝػُٕ ثیكتط فؼبِیتٞبی
ػّٕی افطاز ٔٛضز ُٔبِؼ ٝفطزی اؾت .زض ثطذی اظ زا٘كٍبٜٞب ٚخٛز ٕٞىبضی ثب ٘كطیبت  ٚا٘دٕٗٞب ثیكتط
لبثُ تٛخ ٝاؾت  ٚػال ٜٚثط ایٗ زض زا٘كٍبٜٞبیی و ٝاؾتبزاٖ ثب ا٘دٕٗٞب ٘ ٚكطیبت ٕٞىبضی زاض٘سٔ ،یعاٖ
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تِٛیسات ػّٕی آٟ٘ب زض تأِیف  ٚتطخٕ ٝوتبة ،تسٚیٗ ٔمبِ ٝزاذّی  ٚذبضخی ،قطوت زض ؾٕیٙبضٞبی زاذّی
 ٚذبضخی  ٚحًٛض زض َطح پػٞٚفٞب ث ٝنٛضت ٔدطی یب ٕٞىبض ٘یع ثیكتط اؾت.
ٔیتٛاٖ ٌفت ،حًٛض فؼبَ اؾتبزاٖ زض ا٘دٕٗٞبی ػّٕی  ٚترههی٘ ،كطیبت ٔ ٚدالت ٔطث ٌٛثٝ
ضقتٞٝبی ػّ ْٛاختٕبػی ٔٙدط ث ٝافعایف تِٛیسات ػّٕی آٟ٘ب ٘یع ٔیقٛز .ػال ٜٚثط ایٗ ثب تٛخ ٝث ٝایٙىٝ
حدٓ ثیكتط اؾتبزاٖ ٔٛضز ُٔبِؼٔ ٝطث ٌٛث ٝزا٘كٍبٜٞبی تٟطاٖ  ٚػالٔ ٝاؾت ،ؾ ٟٓایٗ زا٘كٍبٜٞب ٘ؿجت
ث ٝزا٘كٍبٜٞبی زیٍط زض تِٛیسات ػّٕی  ٚحًٛض زض ا٘دٕٗٞب ٕٞ ٚىبضی ثب ٘كطیبت ٔ ٚدالت ٘یع ثیكتط
اؾت .ثٙبثطایٗ ٔیتٛاٖ ٌفت زض نٛضتی و ٝحدٓ ثیكتط اؾتبزاٖ ٍٕٞطٞٚی زض زا٘كٍبٜٞب ظیبز ثبقس ،ػبُٔ
ٌٕٙبٔی ٔٙدط ث ٝوبٞف تهضٚی ،فطزٌطایی  ٚضلبثت افطاز ثب یىسیٍط ٔیقٛز .زض ٘تید ٝقبٞس افعایف
ٕٞىبضیٞبی ػّٕی زض ا٘دٕٗٞب٘ ،كطیبت ،فؼبِیتٞبی خٕؼی  ٚتِٛیسات ػّٕی ٞؿتیٓ.
زض ٟ٘بیت ثبیس ٌفت ثب تٛخ ٝث ٝإٞیت تِٛیسات ػّٕی زض ػطن ٝػّٓٔ ،رهٛنبً ػطن ٝػّ ْٛاختٕبػی،
تِٛیسات  ٚثٟطٜٚضی اؾتبزاٖ  ٚنبحت٘ظطاٖ زض ایٗ ػطن ٝثؿیبض وٓ اؾت٘ .تبیح تحمیك ٘كبٖ ٔیزٞس وٝ
ؾ ٟٓػٕس ٜای اظ تِٛیسات ٔمبِ ٚ ٝوتبة زض ػطن ٝػّ ْٛاختٕبػی ٘یع ث ٝنٛضت فطزی  ٚته٘فط ٜا٘دبْ
ٔیقٛز .زض نٛضتی وٕٞ ٝىبضیٞبی پػٞٚكی ذٛز ٔیتٛا٘س ث ٝػٛٙاٖ ضاٞىبضی ثطای افعایف تِٛیسات ٚ
ثٟطٜٚضی ػّٕی ثبقس.
ػطن ٝػّْٛاختٕبػی ث ٝػٛٙاٖ ػطنٝای شٙٞی -فطٍٙٞی ٛٙٞظ ث ٝنٛضت وبُٔ ثٔٛی ٘كس ٜاؾت.
وتبثٟبٔ ،مبالت ،تئٛضیٞب ٔ ٚجبحث ٔرتّف زض زض ٖٚضقتٞٝبی ػّْٛاختٕبػی غیط ثٔٛی ٞؿتٙس .زض چٙیٗ
قطایُی ٘یبظ ػطن ٝػّٕی ػّْٛاختٕبػی ث ٝتِٛیسات ثٔٛی ثب تٛخ ٝثٔ ٝؿبئُ ٘ ٚیبظٞبی خبٔؼ ٝایطاٖ زٚ
چٙساٖ ٔیٌطزز ،زضحبِی و ٝقٛاٞس  ٚاَالػبت ٘كبٖ ٔیزٙٞس ؤ ٝیعاٖ تِٛیسات ػّٕی تٛؾٍ نبحت-
٘ظطاٖ  ٚپػٞٚكٍطاٖ ثؿیبض ا٘سن اؾت .زض ایٗ ضاؾتب ،حًٛض فؼبَ زض ا٘دٕٗٞب ٔ ٚدالت ذٛز ٔیتٛا٘س زض
خٟت تمٛیت اختٕبع ػّٕی ،تِٛیسات  ٚثٟطٜٚضی ػّٕی ٔؤثط ثبقس.
ػطنٝػّْٛاختٕبػی ٔتؼّك ثَ ٝطحٞبیپػٞٚكی اؾت و ٝثط اؾبؼ زضذٛاؾت وبضفطٔب  ٚزض لجبَ
زضیبفت زؾتٕعز ا٘دبْ ٔیق٘ٛس زض حبِی و ٝچٙیٗ پػٞٚفٞبیی ضا ٕ٘یتٛاٖ ػّٕی -زا٘كٍبٞی ٔحؿٛة
وطز ،ثّى ٝػطن ٝػّٓ  ٚزا٘كٍب ٜزضثطٌیط٘س ٜپػٞٚفٞب ٕٞ ٚىبضیٞبیی اؾت و ٝزض خٟت افعایف
اَالػبت٘ ،ظطیبت  ٚزازٜٞبی ػّٕی ثس ٖٚاٍ٘یعٔ ٜبِی ا٘دبْ ٔیق٘ٛسٔ .طتٗ ٚخٛز ٙٞدبضٞبی زض٘ٚیقسٜ
زض وٙكٍطاٖ حبيط زض ػطن ٝػّٓ ضا ػبُٔ ٔحطن پػٞٚفٞبی ػّٕی -زا٘كٍبٞی ٔیزا٘سٙٞ .دبضٞبی
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زض٘ٚیقس ،ٜاٍِٞٛب  ٚفًبیٔؼٙبیی ٔٛضز تٛافمی اؾت و ٝثٔ ٝطٚض ظٔبٖ زض ثیٗ اػًب  ٚحبيطاٖ زض ػطن-ٝ
ٞبیػّٕی ٔب٘ٙس ػّْٛاختٕبػی قىُ ٔیٌیطز و ٝزض ٟ٘بیت ثٚ ٝخٛز آٚض٘س ٜاختٕبعػّٕی اؾت.
ٚخٛز ٕٞىبضیٞبی ػّٕی زض ػطنٔ ٝمبالت ،تأِیف وتت ،ثطٌعاضی ٕٞبیفٞب ٘ ٚكؿتٞب  ٚچبح
ٔدالت  ...ٚزض خٟت ایدبز ٔفبٞیٓ ٘ ٚظطیبتی ؤ ٝتٙبؾت ثب ظٔیٝٙی اختٕبػی  ٚفطٍٙٞی خبٔؼ ٝایطاٖ
ثبقٙس وٕهوٙٙس ٜاؾتٚ .خٛز پػٞٚفٞبیی و ٝث ٝنٛضت ٕٞىبضا٘ ٝثیٗ نبحت٘ظطاٖ  ٚپػٞٚكٍطاٖ زض
حٛظٛٔ ٜيٛػی ذبل ،نٛضت ثٍیطز ٔٙدطث ٝقىٌُیطی پبیٞٝبی ٔفٟٔٛی ٘ ٚظطی ٔٛضز تٛافك زض خٟت
ضقس ٔجبحث ٘ظطی  ٚپػٞٚكی ٔیٌطزز؛ ث ٝقىّی ؤ ٝیتٛاٖ زض تسإٞ ْٚىبضیٞبی ػّٕی نبحت٘ظطاٖ
قبٞس قىٌُیطی اٍِٞٛب  ٚپطاثّٕٞٝب زض حٛظٜٞبی ٔكرم ٔٛيٛػی زض ػطن ٝػّْٛاختٕبػی ایطاٖ
ثبقیٓ .زض حبِی و ٝزض ثطضؾی ٚيؼیت تِٛیسات ػّٕی زض ضاثُ ٝثب ٔحٛضیت ٔٛيٛػی تِٛیسات قبٞس
پطاوٙسٌی ٔٛيٛػی  ٚيؼف ٕٞىبضی ػّٕی ٞؿتیٓ.
ٕٞىبضیػّٕی اؾتبزاٖ ػّْٛاختٕبػی زا٘كٍبٜٞبی تٟطاٖ ،تطثیتٔسضؼ ،ػالَٔٝجبَجبیی ،قٟیس ثٟكتی،
ذٛاضظٔی  ٚاِعٞطا زض ؾُح پبییٗ اؾت ٞط چٙس ؤ ٝیتٛاٖ ٌفت زض ثطذی اظ ٔٛاضز قبٞس ضقس آٖ ٘ؿجت
ثٚ ٝيؼیت ٌصقت- ٝو ٝآٔبض  ٚاَالػبت آٖ زض پیكیُٔ ٝٙطح قسٞ -ؿتیٕٓٞ .ىبضی اؾتبزاٖ ٔٛضز ُٔبِؼٝ
ثیكتط زض ٘ٛقتٗ َطحٞبی پػٞٚكی٘ ،كطیبت ترههی ٘ ٚكطیبت ػٕٔٛی اؾت ؤ ٝیتٛاٖ زض ٔمبیؿ ٝثب
تسٚیٗ  ٚتطخٕٝوتبة ،ا٘دٕٗٞب٘ ،كطیبت ترههیٔ ،مبالت  ٚؾٕیٙبضٞبی زاذّی  ٚذبضخی ٘یبظ ث ٝظٔبٖ ٚ
ٞعیٝٙوٕتط زاض٘س  ٚػال ٜٚثط ایٗ ٔٙبفغ ثیكتطی ضا ثطای ٘ٛیؿٙس ٜث ٝثبض ٔیآٚض٘س.
پیطٌْادّای پژٍّص

ثطای تغییط ٚيؼیت ٕٞىبضی ػّٕی زض ثیٗ اؾتبزاٖ خبٔؼٛٔ ٝضز ُٔبِؼ ٝث ٝضاٞىبضٞبیی و ٝثطآٔس ٜاظ
پػٞٚفٞبی ػّٕی ثبقس ٘یبظٔٙسیٓ؛ زض ایٗ ضاؾتب زض پػٞٚف حبيط ثط اؾبؼ ٘تبیح حبنُ اظ ثطضؾیٞب ٚ
ؾٙدفٞب ث ٝاضائ ٝضاٞىبضٞبیی پطزاذتٝایٓ و ٝػجبضتٙس اظ:
تكٛیك زا٘كٍبٜٞبٌ ،طٜٞٚبی ػّٕی  ٚپػٞٚكٍطاٖ ث ٝوبضٞبی ٌطٞٚی ٕٞ ٚىبضیٞبی ػّٕی.
آٔٛظـ وٙكٍطاٖ حبيط زض حٛظٜای ػّٕی ثطای ٕٞىبضی ٔ ٚكبضوت ػّٕی ثط اؾبؼ ؾیبؾتٞبی ّٔی.
تكطیح اٞساف ٔ ٚعایبی ٕٞىبضیػّٕی ثطای وٙكٍطاٖ حبيط زض ػطنٞٝبی ػّٕی.
٘ظبضت  ٚوٙتطَ فًبی ٕٞىبضی ٔ ٚكبضوت ػّٕی ث ٝنٛضت ضؾٕی  ٚغیطضؾٕی.
تٛؾؼ ٝفًبی اضتجبَی  ٚضٚیبضٚی نبحت٘ظطاٖ  ٚپػٞٚكٍطاٖ زض ػطنٞٝبی ػّٕی.
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ٞط پػٞٚكی ػطنٝای ضا زض ػّٓ ٔیٌكبیس أب زض ٞط ػطن٘ ٝیبظٔٙس پػٞٚفٞبی ثؿیبضی ٞؿتیٓ وٝ
قبیس ثتٛاٖ حمیمت ضا ٌكٛز .زض تساْ پػٞٚف حبيط پیكٟٙبز ٔیقٛز:
ث ٝثطضؾی ٕٞىبضی ػّٕی ث ٝػٛٙاٖ ٔٛيٛػی ٔٙحهط ث ٝفطز و ٝچٙساٖ ث ٝثطضؾی آٖ پطزاذت٘ ٝكس ٜاؾت
زض ثیٗ زا٘كدٛیبٖ ػّ ْٛاختٕبػی پطزاذت؛ تب اظ ایٗ َطیك اذالق ٌطٜٚػّٕی زا٘كدٛیبٖ زض فًبی ػّْٛ
اختٕبػی ؾٙدیس ٜقٛز.
تفىیه اَالػبت ٔطث ٌٛثٕٞ ٝىبضی ػّٕی اؾتبزاٖ یب زا٘كدٛیبٖ زض ػطن ٝز ٚخٙؽ ظٖ ٔ ٚطز ،ذٛز
ٔیتٛا٘س اضائ ٝزٙٞس ٜاَالػبتی ٘ ٟٓٔ ٚ ٛثبقس ،و ٝذٛز ٘كبٖ زٙٞس ٜتفبٚت زض اذالقٌط ٜٚػّٕی زض ٔیبٖ
ز ٚخٙؽ اؾت.
ا٘دبْ پػٞٚف زض ػطنٕٞ ٝىبضی ػّٕی ثیٗ ٌطٞٚی ،ثرهٛل ٌط ٜٚػّ ْٛاختٕبػی ثب ٌطٜٞٚبی ػّٕی
زیٍط اظ خّٕ ٝپعقىی ،ضٚا٘كٙبؾی  ...ٚپیكٟٙبز ٔیٌطزز.
زض ضاؾتبی غٙیتط قسٖ پػٞٚف حبيط  ٚثطضؾی غضفبٍ٘طا٘ٝی آٖ ٔیتٛاٖ ثب اؾتفبز ٜاظ ضٚـٞبی ویفی اظ
خّٕٔ ٝهبحج ٝثب اؾتبزاٖ  ،ف ٟٓزلیكتطی اظ ٔٛيٛع زؾت یبفت؛ و ٝاظ ایٗ َطیك ٔیتٛاٖ ث ٝزضن ٞط
وساْ اظ اؾتبزاٖ زض فًبی ٔؼٙبیی ػّ ْٛاختٕبػی ث ٝاذالقٌط ٜٚػّٕی  ٚچٍٍ٘ٛی آٖ زض ػطن ٝػّْٛ
اختٕبػی پطزاذت.
ؾٙدف اثط ػٛأُ ؾبذتبضی ٟ٘ ٚبزی ثط ٕٞىبضی ػّٕی اؾتبزاٖ یب زا٘كدٛیبٖ ػّ ْٛاختٕبػی ٔیتٛا٘س
ٔٙدط ث ٝقٙبذت ثیكتطی اظ ٔٛيٛع ٌطزز .ث ٝقىّی و ٝؾٙدكٍط ٔیعاٖ آٔبزٌی ثؿتط خبٔؼ ٝایطاٖ زض
پصیطـ ػّ ْٛاختٕبػی ث ٝػٛٙاٖ یه ثط٘بٕٔٞ ٝىبضی اؾت.
هٌابع ٍ هأخذ
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 -21فٙٔٛی،ئ ،حٕسضؾ ،)1384( َٛپٛیبیی ٌطٞٚی  ٚتٙساظٌٜیطی پٛیفٞبی ٌط ،ٜٚا٘تكبضات پػٞٚف.
ٔ-22ؼیسفط ،ؼ ( ،)1379تجییٗ خبٔؼٝقٙبذتی تمسْ ٔهبِح فطزی ثط ٔهبِح خٕؼی زض ایطأٖ ،دٕٛػٝ
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