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چكیده
الگوی پایهی اسالمی ا یرانی پیشرفت سندی است جامع و راهگشا که در آن ،اهم مبانی و آرمانهای پیشرفت و افق مطلوب
کشور در پنج دههی آ ینده ،ترسیم و تدابیر مؤثر برای دستیابی به آن طراحی شده است .در این سند جامع به بخش ها و
مولفه های مهمی اشاره شده است که یکی از این بخش ها و مولفه ها رویکرد تعاون و همکاری های مشترک است .لذا ضروت
ایجاد می نماید که این سند با سایر اسناد باالدستی کشور مورد بررسی قرار گیرد و رابطه آنها به خوبی تبیین و تحلیل گردد.
از همین رو این پژوهش با هدف تحلیل و تبیین رابطۀ الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت با سند چشم انداز و سند نقشه جامع
علمی کشور انجام گردیده است .روش پژوهش حاضر کیفی و اسنادی بوده است و ب ا بررسی و تحلیل متن اسناد مذکور ،مولفه
ها و مفاهیم مشترک در حوزه تعاون و همکاری گروهی و مشترک استخراج گردیده است و نهایتا رابطه این اسناد با یکدیگر در
این خصوص مورد تحلیل واقع شده است .نتایج تحلیل نشان می دهد که دو سند چشم انداز و نقشه جامع علمی کشور ،عمال
با سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در این رابطه هماهنگ می باشند و تحقق هر کدام از سند ها منجر به تحقق اهداف سند
دیگر می گردد.
کلیدواژه :الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،سند چشم انداز ،سند نقشه جامع علمی کشور

 - 1مقدمه
بررسی وضعیت برنامه ریزی های توسعه اقتصادی و اجتماعی و ...صورت گرفته در کشور ما و به دنبال آن میزان
پیشرفت ها ی این برنامه های پنج ساله توسعه حاکی از آن است که با وجود اقدامات موثرو تحوالت مثبت و البته
گاها نیز منفی ،همچنان توسعه کشور در ابعاد اقتصادی و ...به مانند سایرکشورهای پیشرفته اروپایی و غربی موفقیت
آمیز نبوده است و این در حالی اتفاق می افتد که از نظر پیشرفت و اعمال مسائل و ارزش های اسالمی و ایرانی نیز
ترقی و موفقیت چندانی مشاهده نمیشود  .لذا با توجه به اهداف انقالب اسالمی و همچنین لیاقتها و شایستگی های
مردمان ایران زمین  ،ضرورتی ایجا ب می کرد که الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت تدوین گردد  .برهمین اساس،
ضرورت تدوین الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت  ،با منویات مقام معظم رهبری بیان و آغاز گردید ومنجر به شکل
گیری الگوی ی شد که بتواند همگام با توسعه همه جانبه کشور ،با تقویت اصول اسالمی و ایرانی نیز همراه باشد .از
همین رو الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت شکل گرفت.
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در واقع الگوی پایه ،چارچوب الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت و معرف سیر کلی تحوالت مطلوب ایران در عرصه فکر،
علم ،معنویت و زندگی بسوی تمدن نوین اسالمی ایرانی در نیمقرن آینده است و بر اساس جهانبینی و اصول
اسالمی و ارزش های انقالب اسالمی و با توجه به مقتضیات اجتماعی و اقلیمی و میراث فرهنگی ایران طراحی شده و
شامل مبانی ،آرمان ها ،رسالت ،افق و تدابیر است( .الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت) .در این ا لگو آرمانها و تدابیری برای
افق  1444کشور در نظر گرفته شده است که ما در این پژوهش مقوله کار مشارکتی و گروهی (تعاون و همکاری) را
از مبانی ،تدابیر و آرمانهای کالن سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت استخراج کرده و به بیان ،تحلیل و تبیین رابطۀ
الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت باسند چشمانداز ،سند نقشه جامع علمی کشور از حیث توجه به فعالیت های
مشارکتی و تیمی ؛ در سایر اسناد باال دستی پرداخته می شود .زیرا امروزه اعتقاد اساسی در تحول سازمانها بر این
است که تیمهای کاری مبانی اصلی سازمان هستند و زمانی این تیمها موثرخواهند بود که بتوانند فرهنگ،
فرآیندها،سیستمها و روابطشان را مدیریت کنند .تیمها وکار تیمی مهمترین مواردی هستند که در سازمانهای
امروزی اتفاق می افتند(دوشانی و رای نیکو .)1394،کار گروهی توسط ( 2001,Scarnatiص  )5اینطور تعریف شده
است :یک روند همکاری که به مردم عادی اجازه می دهد تا نتایج فوق العاده ای به دست آورند .هریس و هریس
( )1996همچنین توضیح می دهد که تیم همیشه یک هدف مشترک دارد که در آن اعضای تیم می توانند روابط
موثر و متقابل برای دستیابی به اهداف تیم ایجاد کنند.تیم ها بخشی جدایی ناپذیر از بسیاری از سازمان ها هستند و
باید به عنوان بخشی از تحویل واحد های ترتیب داده شوند (زمانی و پورآتشی .)1397 ،کار تیمی موفقیت آمیز
متکی بر همکاری بین اعضای تیم ایجاد محیطی اس ت که همه آنها مایل به شرکت و مشارکت در ترویج و پرورش
یک محیط مثبت و موثر تیم هستند .اعضای تیم باید به اندازه کافی انعطاف پذیر برای انطباق با محیط های کاری
تعاونی باشند و توجه کنند که اهداف از طریق همکاری و وابستگی اجتماعی به دست می ایند نه با تک روی  ،فردی
و رقابتی (  .) 2001 ،Luca & Tarriconeهمچنین در بسیاری از مفاهیم و روشهای مدیریتی ،از کار تیمی به
عنوان عامل بهبود عملکرد سازمانها یادشده است .در مباحثی مانند حلقه های کیفیت  ،مدیریت کیفیت جامع و
نگهداری بهره ور جامع به ضرورت وجود تیم برای رسیدن به بهبود و موفقیت سازمان ها اشاره شده است (آرامون و
همکاران  .) 1388،مباحثی مثل مدیریت دانش و سازمانهای یادگیرنده نیز بیان می کنند که افراد در تیم ها پایه و
زیربنای اصلی برای تعامالت و انتقال دانش هستند .سازمانهایی که از کار تیمی استفاده کرده اند بهبود قابل مالحظه
ای در بهره وری ،خالقیت و رضایت کارمندان داشته اند( ( (Colenso,2000زمانی و پورآتشی .)1397 ،با بیان
مطالب فوق اهمیت کار تیمی و مشارکتی به خوبی مشخص است و سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت نیز
هوشمندانه و عالمانه به این مهم پرداخته است.
سند الگوی اسالمی – ایرانی پیشرفت شامل مبانی ،آرمان ها ،رسالت ،افق و تدابیر است .در مبانی انسانشناختی سند
مذکور بیان شده است که" انسان موجودی اجتماعی است و تأمین بسیاری از نیازها و شکوفایی استعدادهای خود را
در بستر تعامل و مشارکت جمعی جستجو میکند".
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همچنین در مبانی دین شناختی نیز به نیاز های جمعی انسانها اشاره می کند و بیان می دارد ":اسالم با نظام هستی
و سرشت انسان ،هماهنگی دارد و نقش بدیلناپذیری در تأمی ن نیازهای نظری و عملی ،فردی و اجتماعی و دنیوی و
اخروی ایفا می کند .به همین جهت استطاعت کامل برای تمدن سازی و ارائه ی الگوی پیشرفت دارد".
در ادامه بررسی های سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت  ،باید عنوان نمود که سند مذکور در قسمت آرمانها اشاره
دارد که "آرمانهای الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت ،ارزشهای بنیادی ن فرازمانی و فرامکانی جهتدهنده پیشرفت
است .مبناییتری ن ای ن ارزشها ،نیل به خالفت الهی و حیات طیبه است .اهم ارزشهای تشکیل دهنده حیات طیبه
عبارتند از :معرفت به حقایق ،ایمان به غیب ،سالمت جسمی و روانی ،مدارا و همزیستی با هم نوعان ،رحمت و اخوت
با مسلمانان ،مقابله مقتدرانه با دشمنان ،بهرهبرداری کارآمد و عادالنه از طبیعت ،تفکر و عقالنیت ،آزادی مسئوالنه،
انضباط اجتماعی و قانونمداری ،عدالت همه جانبه ،تعاون ،مسئولیتپذیری ،صداقت ،نیل به کفاف ،استقالل ،امنیت و
فراوانی".
سپس سند مذکور در قسمت تدابیر و در رابطه با فعالیت های گروهی و تیمی به برخی از تدابیر اتخاذ شده در این
رابطه اشاره می کند که عبارتند از:
 تربیت نیروی انسانی توانمند ،خالق ،مسئولیتپذیر و دارای روحیۀ مشارکت جمعی با تأکید بر فرهنگ جهادی و
محکمکاری
 همکاری بینبخشی و مشارکت نظاممند مردمی در ارتقای سالمت با اولویت پیشگیری و کنترل
عوامل تهدیدکننده
 حفظ و تقویت مردمساالری دینی ،مشارکت مردمی ،عدالت و ثبات سیاسی
 گسترش و تقویت تشکلهای مردمی به منظور افزایش سرمایه اجتماعی و تحکیم ساختار درونی نظام
درذیل به برخی پژوهش های انجام شده در این رابطه اشاره می شود.
سودهاکار ( ) 2013نیز در پژوهش خود از ارتباطات مناسب بین اعضاء ،هماهنگی بین اعضای تیم ،همکاری،
انسجام بین اعضاء ،جو حاکم بر تیم ،رهبری ،مدیریت تعارض ،روحیه خالقیت و نوآوری در بین اعضای تیم ،به
عنوان ملزومات کارتیمی یاد می کند.
گیتل ( ) 2010الزامات و ساختار های کارتیمی را ارتباطات ،استفاده از همه متخصصان و مشارکتکنندگان،
هماهنگی ،مدیریت تضاد و تعارض ،احترام گذاشتن اعضاء به یکدیگر ،مسئولیتپذیری ،درک و شفاف بودن
نقش اعضاء ،تسهیم اهداف می داند
بهنیا و همکاران ( ) 1395در پژوهش خود با عنوان تحلیل عوامل تسهیل کننده کار تیمی پرستاران شاغل در
مراکزآموزشی درمانی وابسته به دانشگاه جندی شاپور اهواز بیان کردند عوامل تسهیل کننده کار تیمی در
پرستاران شاغل هفت مؤلفه :حمایت سازمانی  ،آموزش مهار تهای کار تیمی ،انعطاف ساختارسازمانی ،رهبری
مشارکتی ،الزامات اخاق گروهی،عوامل تأثیرگذار برکارتیمی و اهر مهای کنترلی می باشند.
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نادی و همکاران( ) 1396در پژوهشی با عنوان مطالعه کیفی وضعیت تیم سازی و کار تیمی در دانشگاههای
دولتی ایران به بررسی وضعیت تیم سازی وکار تیمی مدیران دانشگاه فردوسی مشهد پرداخته است.یافته های
وی حاکی از آن بود که دانشگاه از وضعیت تیم سازی و کار تیمی مطلوبی برخوردار نیست و دانشگاه فاقد
راهبرد و یک برنامه روشمند و ساختاریافته برای تیم سازی و بهبود کار تیمی می باشد.
زماااانی و پاااور آتشااای()1397درپژوهشااای باااا عناااوان تااادریس تیمااای (( Team-Teachingدر آماااوزش
عاالی :تجااارب زیساته و ت ایم سااازی مجاازی در یاااددهی و یااادگیری الکترونیکای بااه ایاان نتیجاه رساایدند کااه
بااا توجااه بااه شاارایط خاااص آمااوزش عااالی در ایااران و خصوصااا دوره هااای آمااوزش الکترونیکاای  ،اجاارای
روش تاادریس تیماای بااا چالشااهای متعااددی از جملااه عاادم هماااهنگی اساااتید  ،سااردرگمی دانشااجو و...
روباارو م ای باشااد کااه ماای توانااد بااه افاات کیفی ات آموزشاای منجاار گااردد.همچنی ن در بعااد موفقی ات اسااتاد در
ت ایم سااازی و ایجاااد تیمهااای مجااازی باارای تاادریس  ،بااا وجااود فااراهم بااودن زیرساااختهای فن ای و آموزشاای،
توانمندی های شخصی اساتید در سطح مطلوبی نمی باشد.
 - 2روش پژوهش
ای ن پژوهش با هدف تحلیل و تبیین رابطۀ الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت با سند چشمانداز ،سند نقشه جامع علمی
کشور  ،از حیث توجه به فعالیت های مشارکتی و تیمی با روش اسنادی وتحلیل محتوا ،انجام شده است .تحلیل
محتوا دارای رویکردى خاص براى تحلیل داده ها است .تحلیل محتوا تکنیکى پژوهشى براى استنباطِ تکرار پذیربودن
و معتبر بودن داده ها در مورد متن است .م عروف ترین انواع پژوهش تحلیل محتوا عبارتند از:
. 1تحليل محتواى مقوله اى) ))Catagorical

. 2تحليل محتواى ارزيابى) ))Evaluative

 .3تحلیل محتواى تفاهم یا همبستگى() Correlative
در این پژوهش از مشترکا هم از تحلیل محتوای تفاهم و هم تحلیل محتوای ارزیابی استفاده گردیده است.و
ابتدا به استخراج مولفه ها و مقوله های کار تیمی در سند الگوی اسالمی ایرانی و استفاده از تحلیل محتوای
تفاهم برای تطابق استفاده از رویکرد های مشارکتی و کلمات مشارکت و تعاون با ساختار سند الگوی
اسالمی ایرانی پیشرفت ،پرداخته شده است و بعد با رویکرد تحلیل محتوای ارزیابی به نوع جهت گیری در
رابطه با موضوع کار مشارکتی و جمعی پرداخته شده است و سپس با استخراج مقوله های فوق از اسناد
چشمانداز ،سند نقشه جامع علمی کشور به بحث و تحلیل پرداخته شده است.
 - 3یافته ها
براساس بررسی اسنادی در متن سند چشم انداز  20ساله جمهوری اسالمی ایران در افق  1404هجری شمسی
مشخص گردید که در این سند توصیفاتی از روحیه تعاون ،عزم ملی ،مشارکت های عمومی و  ....دارد که در جدول
شماره  1قید شده است.
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جدول شماره  1مقوله های سند چشم انداز 20ساله در خصوص کارتیمی و مشارکتی
ردیف

متن

سند مرجع

 1چشم انداز جمهوری فعال ،مسئولیتپذیر ،ایثارگر ،مؤمن ،رضایتمند ،برخوردار از وجدان
اسالمی ایران در کاری ،انضباط ،روحیهی تعاون و سازگاری اجتماعی ،متعهد به انقالب
افق

1404هجری و نظام اسالمی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی بودن.
شمسی

سند دیگری که مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت  ،سند نقشۀ جامع علمی کشور بود.سند نقشۀ جامع علمی کشور بنا
به تعریف" ،مجموعه ای است جامع و هماهنگ و پویا و آینده نگر ،شامل مبانی،اهداف،سیاست ها و راهبردها ،
ساختارها و الزامات تحول راهبردی علم و فناوری مبتنی بر ارزش های اسال می برای دستیابی به اهداف چشم انداز
بیست ساله کشور " (سند نقشۀ جامع علمی کشور).
براساس بررسی اسنادی در متن مشخص گردید که در این سند نیز به کارتیمی و همکاری های مشارکتی و تعاون
اهمیت داده شده است .به عنوان مثال در قسمت مبانی و ارزش های بنیادی ن نقشه جامع علمی کشور و در بند دهم
آن آمده است" :اخالق محوری ،تقدم مصالح عمومی بر منافع فرد ی وگروهی ،تقویت روحیۀ تعاون و مشارکت و
مسئولیت پذیری آحاد ج امعۀ علمی و نهادهای مرتبط با آن".
در جدول شماره  2لیست موارد و کدهایی که به تعامل و تعاون و فعالیت های مشترک و تیمی اشاره شده است قید
گردیده است.
جدول شماره  2مقوله های سند نقشۀ جامع علمی کشور در خصوص کارتیمی و مشارکتی
ردیف
1
2

متن

شماره بند
راهبردهای ملی:

سیاستگذاری و برنامه ریزی مشترک شورایعالی حوزه های علمیه و

راهبردکالن1

شوراهای انقالب فرهنگی به منظور ساماندهی و ارتقای تعامل حوزه و

 2- 4بند 10

دانشگاه در تولید و توسعه علم در پرتو آموزه های اسالمی

اقدامات ملی:

ایجاد شبکه هماهنگی و همکاری فعالیتهای مالی بین نهادهای تامین

راهبردکالن1

مالی علم و فناوری

 2- 4بند 19
3

اقدامات ملی:

ساماندهی نظام استاندارد علم و فناوری با حفظ وظایف برنامه ریزی

راهبردکالن1

و نظارت برای دولت و ارایه خدمات آزمایشگاهی با مشارکت بخش

 2- 4بند10

غیر دولتی و بومی کردن استانداردها و تدوین استانداردهای جدید با
5

تح
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ردیف

متن

شماره بند
مشارکت نهادهای علمی و مدنی و دانش بنیان؛

4

5

اقدامات ملی:

سیاستگذاری و برنامه ریزی مشترک و متمرکز تربیتی برای رسانه ها

راهبردکالن1

و نهادها و مراکز موثر بر تربیت به منظور همسویی با نظام رسمی

 2- 4بند 21

آموزش و پرورش

راهبردهای ملی:

ارتقای سطح مشارکت دانشمندان و نقش آفرینان در عرصه علم و

راهبردکالن2

فناوری در ایفای رسالتهای اجتماعی و تعمیق و ترویج و احترام به

 2- 4بند 6

ارزش های اصیل اسالمی و ایرانی و اخالق حرفه ای و بهره برداری از
ذخایر غنی فرهنگی

6

7

اقدامات ملی:

نهادینه سازی تعهد و انضباط اجتماعی و قانون مداری و روحیه

راهبردکالن2

تالش برای گسترش عدالت و رفاه و سالمت جامعه در انش

 2- 4بند8

آموختگان با مشارکت معلمان و استادان

اقدامات ملی:

حمایت از توسعه آموزش مهارتهای پیشرفته با مشارکت بخش

راهبردکالن3

خصوصی به منظور افزایش سهم کشور از بازارهای بین المللی

 2- 4بند3
8

9

10

راهبردهای ملی:

ساماند هی و تسهیل مشارکت دانشمندان در نظام تصمیم گیری

راهبردکالن4

کالن کشور و نهادینه نهادینه سازی فرهنگ پژوهش و ارزیابی و

 2- 4بند 3

نظارت در سطوح مختلف تصمیم گیری

راهبردهای ملی:

ساماندهی و تقویت انجمن ها و جمعیت های علمی به منظور ایفای

راهبردکالن4

نقش مرجعیت علمی و ارتقای مشارکت در تصمیم سازی ها و توسعه

 2- 4بند 4

و ترویج و انتشار علم و فناوری

اقدامات ملی:

حمایت از ایجاد و توسعه شبکه های تحقیقاتی و فناوری به منظور

راهبردکالن4

افزایش تعامالت و تسهیل انتقال و انتشار دانش

 2- 4بند 2
11

اقدامات ملی:

اولویت دهی به میزان مشارکت در برنامه ریزی های ملی،میزان

راهبردکالن4

اثربخشی در توسعه علم و فناوری و افزایش کمیت و کیفیت برنامه

 2- 4بند 7

های ترویجی در حوزه علم در شاخص های ارزیابی و رتبه بندی
انجمن ها و جمعیت های مردمی

*12

اقدامات ملی:

حمایت از برگزاری همایش های تخصصی توسط انجمن ها و
6
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ردیف

13

متن

شماره بند
راهبردکالن4

جمعیت های علمی به ویژه در حوزههای اولویتدار و تسهیل

 2- 4بند 8

واگذاری نشریات علمی و تخصصی به آنها

اقدامات ملی:

تسهیل و تشویق حضور و مشارکت دانشمندان در همایش های

راهبردکالن4

داخلی و بین المللی در حوزه های اولویت دار

 2- 4بند 9
14

اقدامات ملی:

ایجاد نهادهای رسالت رصد علم و فناوری در حوزه های اولویت دار با

راهبردکالن4

مشارکت انجمن های علمی و مراکز دانشگاهی و موسسات غیردولتی

 2- 4بند 10
15

16

17

راهبردهای ملی:

ارتقای همکاری نظاممند حوزه های علمیه و دانشگاهها و آموزش و

راهبردکالن5

پرورش در فرآیند برنامه ریزی آموزشی و تالیف کتب درسی به

 2- 4بند 5

منظور تعمیق تعالیم دینی و تقویت ابعاد تربیتی

راهبردهای ملی:

حمایت از برگزاری نشست ها و هم اندیشی های مشترک میان

راهبردکالن4

دانشمندان علوم انسانی و علوم پایه و طبیعی با دانشمندان علوم

 2- 4بند 6

دینی برای بررسی چالش های حوزه علم و دین

راهبردهای ملی:

حمایت از شبکه های دانشمندان و موسسات تحقیقاتی دینی در

راهبردکالن5

حوزه های مختلف دانش خصوصا علوم انسانی

 2- 4بند7
18

19

20

21

راهبردهای ملی:

حمایت از حضور موثر و نظاممند مدرسین حوزه در دانشگاه و

راهبردکالن5

بلعکس به منظور استفاده از تجربیات یکدیگر و تقویت تعامالت

 2- 4بند9

فکری

اقدامات ملی:

حم ایت از مشارکت مردم و نهادهای عمومی و غیردولتی و همچنین

راهبردکالن 6

گسترش فرهنگ وقف در حوزه آموزش عالی با حفظ کارکردهای

 2- 4بند7

سیاستگذاری و نظارتی دولت

اقدامات ملی:

ساماندهی و توسعه قطب های علمی از جمله قطب های مشترک

راهبردکالن 6

بین حوزه و دانشگاه به منظور انجام فعالیت های علمی ویژه و

 2- 4بند11

مأموریت گرا در حوزههای اولویتدار

اقدامات ملی:

تقوی ت مشارکت عمومی در آموزش و پرورش با حفظ کارکردهای

راهبردکالن 6

سیاستگذاری و نظارتی نظام از طریق تسهیل تاسیس مدارس
7
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ردیف

شماره بند
 2- 4بند27

متن
غیردولتی حمایت از فعالیت های آموزشی تشویق واقفی ن و خیرین و
حمایت از گسترش مدارس موفق

22

23

اقدامات ملی:

تقویت و حمایت از آموزش های مهارتی از طریق تمرکز در

راهبردکالن 6

سیاستگذاری نظارت به همراه تقویت مشارکت های بخشهای

 2- 4بند38

غیردولتی

اقدامات ملی:

افزایش همکاری اولیای دانش آموزان با مدرسه و آموزش خانوادهها

راهبردکالن 6
 2- 4بند50
24

اقدامات ملی:

تدوین برنامه جامع مشارکت میان خانواده و نهادهای تربیتی

راهبردکالن 6

آموزشی

 2- 4بند51
25

26

27

28

29

راهبردها ملی:

حمایت از ایجاد و توسعه شبکه های آزمایشگاهی تخصصی در حوزه

راهبردکالن 7

های اولویت دار و طراحی ساز و کارهای انگیزشی مناسب برای

 2- 4بند15

مشارکت داوطلبانه در شبکه

راهبردها ملی:

ارتقاء همکاری های علمی و تحقیقاتی در بین پژوهشگران اعضای

راهبردکالن 8

هیات علمی ,دانشجویان و طالب در عرصه های مختلف علم و

 2- 4بند4

فناوری

راهبردها ملی:

ارتقای بهره وری و منابع انسانی موسسات علمی و پژوهشی اعم از

راهبردکالن 8

اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیالت تکمیلی و تقویت روحیه

 2- 4بند5

تالش جهادی و گسترش تعامالت معلم و متعلم

راهبردها ملی:

تو سعه و تقویت شبکه مناسبات ملی و فراملی دانشمندان و

راهبردکالن 9

پژوهشگران و همکاری بین المللی با اولویت کشورهای اسالمی به و

 2- 4بند2

کشورهای فارسی زبان

راهبردها ملی:

همکاری فعال با جهان اسالم و ایفای نقش پیشگامی برای تولید

راهبردکالن 9

معرفت علمی مورد نیاز تمدن نوین اسالمی

 2- 4بند4
30

اقدامات ملی:

همکاری بین المللی با اولویت کشورهای جهان اسالم با توجه به

راهبردکالن 9

مزیت های نسبی و منابع هر کشور
8
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ردیف

متن

شماره بند
 2- 4بند7

31

32

33

اقدامات ملی:

ایجاد پژوهشگاه های بین المللی و فراملی به منظور توسعه همکاری

راهبردکالن 9

های بین المللی به ویژه با کشورهای جهان اسالم ساماندهی تعامل و

 2- 4بند9

ارتباطات بین المللی

اقدامات ملی:

ساماندهی تعامالت و ارتباطات بینالمللی در حوزه علم و فناوری بین

راهبردکالن 9

المللی بین سازمانها مجانی دانشمندان و متخصصان و افزایش

 2- 4بند12

برگزاری نشست های علمی مشترک

اقدامات ملی:

حمایت از طرح های پژوهشی و فناوری بین الملل با سرمایهگذاری

راهبردکالن 9

های مشترک و تسهیل همکاری های با موسسات فناوری خارجی و

 2- 4بند13

گسترش تعامالت فناورانه با کشورهای دارای فناوری پیشرفته با
روشهای نظیر مشارکت در کنسرسیوم ها با رعایت سیاستهای
نظام

34

اقدامات ملی:

فراهم آوردن بستر مشارکت دانشمندان ایرانی در مجامع و مراکز برتر

راهبردکالن 9

جهان و بهرهگیری از دانشمندان شناخته شده جهانی در ایران برای

 2- 4بند14

تبادل آرا و نظرات و معرفی و دیگری نیز با اولویت کشورهای جهان
اسالم

35

اقدامات ملی:

تقویت و توسعه نظام مند همکاری دانشگاه های کشور با دانشگاه

راهبردکالن 9

های بزرگ و معتبر جهانی به ویژه با دانشگاه های جهان اسالم با

 2- 4بند17

اولویت دوره های تکمیل تحصیالت تکمیلی و با انجام پژوهشهای
مشترک

36

اقدامات ملی:

مشارکت فعال در تنظیم معیارها و اهداف نظام اعتبار سنجی و رتبه

راهبردکالن 9

بندی مراکز آموزش عالی در منطقه جهان اسالم

 2- 4بند22
37

اقدامات ملی:

تقویت و توسعه همکاری های الهام بخش و اثرگذار با دانشگاههای

راهبردکالن 9

کشورهای جهان اسالم و بهرهبرداری از ظرفیت دانشگاههای

9
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شماره بند
 2- 4بند23

متن
کشورهای پیشرو در علم و فناوری از طریق تبادل استاد و دانشجو و
اجرای دوره های آموزشی مشترک در رشتههای اولویت دار

38

اقدامات ملی:

جلب مشارکت موثر متخصصان و پژوهشگران ایرانی و غیر ایرانی

راهبردکالن 9

مقیم خارج از کشور

 2- 4بند24
39

40

41

اقدامات ملی:

حمایت از تاسیس انجمن ها و پژوهشگاه ها و قطب های علمی

راهبردکالن 10

مشترک بین حوزه و دانشگاه به منظور شکل گیری و تکمیل

 2- 4بند5

دیدگاهها و نظریات اسالمی در حوزه علوم انسانی

اقدامات ملی:

طراحی و توسعه برنامه های پژوهشی فرصت های مطالعاتی و

راهبردکالن 10

آموزشی مشترک میان حوزه و دانشگاه و ایجاد مراکز پژوهشی و

 2- 4بند6

آموزشی مشترک

اقدامات ملی:

تقویت سازمانهای مردم نهاد (سمن) و اجتماعات علمی حرفه ای

راهبردکالن 10

در حوزه پژوهش های علوم انسانی مبتنی بر مبانی اسالمی

 2- 4بند19
42

اقدامات ملی:

حمایت از تأسیس و گسترش فعالیت مراکز آموزشی و پژوهشی هنر

راهبردکالن 10

اسالمی با مشارکت حوزه های علمیه

 2- 4بند32
43

راهبردهای ملی:

حمایت از شرکتهای طراحی مهندسی برای مشارکت در طرح های

راهبردکالن 12

بین المللی

 2- 4بند2
44

اقدامات ملی:

تقویت تعامل میان علوم پایه با سایر علوم

راهبردکالن 13
 2- 4بند5
45

اقدامات ملی:

شبکه سازی موسسات آموزشی و پژوهشی در حوزه علوم پایه به

راهبردکالن 13

منظور افزایش هماهنگی و همکاری و تقویت تحقیقات بین رشته ای

 2- 4بند6

از طریق اشتراک امکانات ,تجهیزات ,تقسیم کارهای پژوهشی و
جذب نخبگان علمی

10
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 - 4نتیجه گیری
با توجه به اهمیت اسناد باالدستی در رشد و توسعه کشور ،این پژوهش رابطۀ الگوی اسالمی -ایرانی پیشرفت با سند
چشمانداز و سند نقشه جامع علمی کشور را مورد تحلیل قرار داد و تاکید مقاله بر موضوع مشارکت و کار تیمی بود.
یافته ها نشان داد که در اسناد باالدستی توجه خاصی به موضوع مشارکت شده است .در سند نقشه جامع علمی
کشور ،در اقدام های مربوط به راهبردهای کالن ،این موضوع با واژه های مختلف همچون مشارکت ،همکاری های
الهام بخش ،همکاری های فعال با جهان اسالم ،همکاری های بین المللی ،و غیره بیان شده است.در سند نقشه جامع
علمی کشور همچنین به اجتماعات علمی و اجالسها  ،مشارکت در طرح های بین المللی  ،تقویت تعامل میان علوم
پایه با سایر علوم  ،شبکه سازی ها ،تقسیم کار ها و مفاهیم و مقوله هایی از این دست اشاره شده است که نشان
دهنده توجه این سند به مفهوم کار تیمی و مشارکتی می باشد .عالوه بر این با بررسی و تحلیل محتوای سند چشم
انداز بیست ساله جمهوری اسالمی ایران مشخص گردید که روحیه تعاون و سازگاری اجتماعی مورد توجه و تاکید
قرار گرفته است .این مسا له نشان از این می دهد که دو سند مذکور عمال با سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در
این رابطه هماهنگ می باشند .چرا که در الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در قسمت مبانی انسانشناختی به موضوع
نیازهای اجتماعی توجه شده است و در قسمت آرمانهای سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت به بحث تعاون و
مسئولیت پذیری تاکید گردیده است .مضافا اینکه در سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت در قسمت تدابیر به روحیه
مشارکت جمعی ،همکاری بین بخشی  ،مشارکت نظاممند  ،مشارکت مردم و تقویت تشکل های مردمی اشاره شده
است .با این وصف می توان نتیجه گرفت که از حیث توجه به رویکرد مشارکتی و کار تیمی هیچگونه اختالفی بین
سه سند مذکور وجود ندارد بلکه در راستای همدیگر قرار دارند .تحقق هر کدام از سند ها منجر به تحقق اهداف سند
دیگر می گردد .همچنین نتیجه تحلیل محتوای تفاهم حاکی از این بود که مشارکت و کار تیمی با سایر اجزای
سندالگوی اسالمی و ایرانی پیشرفت رابطه منطقی دارد و باسایر مفاهیم و مقوالت سند در کنار هم قرار می گیرند و
تضاد و دفعی وجود ندارد.از سوی دیگر نتایج تحلیل محتوای ارزیابی تمامی سند های مورد بررسی حاکی از نوع
جهت گیری مشترک و همسویه با وزن باال(  )2+است .لذا پیشنهاد می شود  )1بر اساس توجه سند الگوی اسالمی
ایرانی پیشرفت و سند چشم انداز و سند نقشه جامع علمی کشور به موضوع کار گروهی و کار تیمی ،فرهنگ سازی
کار تیمی و مشارکتی و همچنین الزامات و ساختارهای حقوقی و قانونی مربوط به کارهای تیمی و مشارکتی مورد
توجه و تصوی ب در مراجع و نهاد های قانونی قرار گیرد تا حقوق مالکیت معنوی افراد در فعالیتهای تیمی  ،مشترک
و مشارکتی حفظ گردد)2 .همچنین پیشنهاد می شود با توجه به اینکه اصوالً فرهنگ ایرانیان در بسیاری از موارد بر
اساس کار انفرادی شکل گرفته است و از رویکرد فردی بیشتر استقبال می کنند و تنها در موارد خاص و حساس
مانند جهاد و ،...رویکرد همکاری تیمی و مشارکتی را مورد استقبال و توجه قرار می دهند ،زمینه انجام کار تیمی و
مشارکتی توسط نهادهای سیاست گذار مهیا گردد و فرهنگ سازی الزم از طریق رسانه های جمعی مانند صدا و
سیما  ،شبکه های اجتماعی و روزنامه ها صورت پذیرد .و )3انتظار می رود سند الگوی اسالمی ایرانی پیشرفت برای
تحقق رویکرد کار تیمی و مشارکتی هم به مباحث فرهنگ سازی و هم به مباحث و الزامات حقوقی وسیاستی در
قسمت تدابیر توجه بیشتری نماید و )4مشوق هایی را نیز در این قسمت نیز پیش بینی کند.
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