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اندازه بحرانی گروههای پژوهشی و بررسی آن در ایران
میترا پیرحقی ، 1علی اکبر صبوری*
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چکیده

اندازه گروههای پژوهشی ،یکی از عوامل بسیار مهمی است که کیفیت کار تحقیقاتی را تحت تأثیر قرار میدهد .دانشمندان در ابتدا تصور
میکردند که هر چه تعداد اعضای گروههای پژوهشی افزایش یابد ،کیفیت کار پژوهشی نیز باال میرود و یک ارتباط خطی بین کمیت و
کیفیت گروه تحقیقاتی وجود دارد .اما مطالعات اخیر به صورت تجربی و نظری ثابت کرد که این ارتباط خطی بین کمیت و کیفیت گروه،
تا یک حد خاصی حاکم است و پس از آن ،افزایش بیشتر در تعداد اعضای گروه تأثیر چندانی در ارتقاء کیفیت پژوهش نخواهد داشت و
گروه تمایل به قطعه قطعه ش��دن پیدا میکند .این حد خاص ،توده بحرانی حد باال نامیده ش��د که براساس نوع رشته علمی متفاوت است.
مطالعات آماری روی جامعه علمی ایرانی در رشتههای علوم زیستی و پزشکی نشان داد که اندازه گروههای پژوهشی بسیار پایینتر از توده
بحرانی حد باال میباشد و نیاز جدی در جهت ارتقا کمیت گروههای پژوهشی ایران احساس میشود.
واژگان کلیدی :اندازه بحرانی گروههای پژوهشی؛ توده بحرانی؛ کیفیت و کمیت گروههای پژوهشی؛ اندازه گروههای پژوهشی در ایران.

* استاد ،تلفن ،)+9821(66956984 :دورنگار ،)+9821(66404680 :نشانی الكترونيكيsaboury@ut.ac.ir :
.1کارش��ناس ارشد بیوفیزیک ،مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک ،دانش��گاه تهران ،تلفن ،)021( 61113377 :دورنگار ،)021( 66404680 :پست الکترونیکی:
pirhaghi@ibb.ut.ac.ir
 .2استاد بیوفیزیک ،مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک ،دانشگاه تهران.
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اندازه بحرانی گروههای پژوهشی و بررسی آن در ایران

رابط�ه بین کیفیت و کمیت در پژوهش ،براس�اس
دیدگاههایپیشین

مقدمه

گروههای تحقیقاتی دانشگاهی ،سیستمهای اجتماعی هستند که شامل
تعام��ل بین تعدادی از افراد پژوهش��گر ،در جهت رس��یدن به اهداف
علمیشان میباشد .کیفیت گروه تحقیقاتی ممکن است به عنوان ویژگی
ضروری این نوع سیستم در نظر گرفته شود.
گروههای تحقیقاتی دانشگاهی به عنوان یک سیستم اجتماعی پیچیده در
نظر گرفته میش��ود .به منظور سازماندهی کار در گروه تحقیقاتی ،الزم
است تا اهمیت اندازه گروه را بدانیم .نویسندههای زیادی از این دیدگاه
که کارآیی و عملکرد گروه تحقیقاتی بس��تگی به اندازه آن گروه دارد،
حمایت میکنند [.]1
سوال بزرگ این است که آیا بخشها و گروههای تحقیقاتی بزرگ ،بهتر
از گروههای کوچک کار میکنند؟ چطور اندازه یک گروه پژوهشی علمی
یا فنی ،روی بازده و یا خروجی (انتشارات) آن تاثیر میگذارد؟ آیا یک
اندازه بهینه 1یا یک محدوده بهینهای از اندازه ،برای گروههای پژوهشی
وج��ود دارد؟ بدیهی اس��ت که اندازه و خروج��ی ،میتوانند از راههای
مختلفی س��نجیده شوند ،آیا یک رابطه سازگاری بین اندازه و خروجی
گروه تحقیقاتی وجود دارد؟ چطور میتوان رابطه بین اندازه و خروجی
گروه تحقیقاتی را مشاهده کرد و توضیح داد؟
پیش از بررس��ی پاس��خ این سواالت  ،نخس��ت به تعریف اندازه گروه
پژوهش��ی و نتایج مطالعات پیشین در مورد آن میپردازیم .اندازه گروه
پژوهش��ی ،تعداد اعضای تمام وقت 2که قادر به انجام تحقیقات علمی
هستند و شامل محققان غیر رسمی نیز میباشند [.]2
مطالعات تجربی مختلفی در اینجا بازبینی شده است که نشان میدهند
متوسط خروجی یک گروه پژوهشی ارتباط مستقیمی با اندازه آن دارد
و کارایی گروههای پژوهش��ی ،با افزایش اندازه گروه ،افزایش مییابد،
اما یک گروه فوقالعاده بزرگ ،غیرمعمول اس��ت؛ خروجی گروههای
کوچکتر با  60یا تعداد کمتری عضو ،تناس��ب بسیار نزدیکی با اندازه
آنها دارد [.]9-2
بررسیهای اخیر نشان میدهد که این رابطه خطی بین کیفیت و کمیت
گروه ،تحت شرایط خاصی که برحسب نوع رشته متفاوت است ،برقرار
میشود .این ارتباط از طریق فرمولهای ریاضی به اثبات رسیده است.
در ادام��ه این مقال��ه ،ابتدا به بیان جزئیتر رابطهی بین کیفیت و کمیت
گروه تحقیقاتی براساس دیدگاههای پیشین و اخیر میپردازیم و سپس
به بررس��ی اندازه گروههای پژوهش��ی در زمینههای علوم زیس��تی و
پزشکی ایران خواهیم پرداخت.

نتایج یافتههای پیش��ین نشان میدهد که کارایی گروههای پژوهشی ،با
افزایش اندازه گروه ،افزایش مییابد که با گس��ترش نمونههای بیشتر،
تایید شد .این افزایش کارایی ،رابطه تصاعدی با اندازه گروه دارد .وقتی
گروه ،از  1عضو به  50عضو افزایش مییابد ،کارایی و بازده هر فرد سه
برابر باال میرود .هیچ گروهی با اندازه بهینه یافت نشده است.
گروههایی با اندازه بزرگتر ،بیش��ترین کارایی را به ازای هر عضو گروه
دارند .هدف این بررس��یهای مختلف این ب��ود تا دالیل کارایی باالی
گروههای با اندازه بزرگتر بدس��ت بیاید .این دالیل بطور احتمال به دو
گروه تقسیم میشوند :یک گروه ،شامل پارامترهایی که وابسته به محیط
کار هستند ،مثل س��اختمان و تجهیزات آزمایشگاهی ،اداره تحقیقاتی،
دسترسی به کامپیوتر ،ارتباطات شخصی و ...گروه دوم شامل پارامترهای
مربوط به ویژگیهای شخصی محققان است مثل استعداد ذاتی ،اولویت
برای تیم های خاص و . ...بازده پژوهش 3به صورت کارایی 4پژوهش
ب��ر واحد زم��ان به ازای اعضای گ��روه تحقیقاتی تعریف ش��د .برای
اندازهگیری کارایی ،از تعداد انتش��ارات علمی بر واحد زمان ،اس��تفاده
شد .اندازه گروه تحقیقاتی به صورت تعداد نویسندگان مقاالت علمی
در سازمان (مؤسسه) مورد بررسی ،در تعداد کمی از مجالت علمی از
پیش تعیین شده ،در یک دوره زمانی مشخص تعریف شد [.]5
در نهایت یک الگوی تحلیلی برای بازده گروه تحقیقاتی مطرح شد که
نشان داد تعداد انتش��ارات هر نویسنده در گروههای پژوهشی و تعداد
ارجاعات به ازای هر مقاله ،یک توزیع لگاریتمی نرمالی 5را دنبال میکند
[ .]10طبق الگوی مطرح شده ،با افزایش تعداد اعضای گروه ،حدود 2/7
درصد متوسط کارایی گروه افزایش مییابد.

رابط�ه بین کیفیت و کمیت در پژوهش ،براس�اس
دیدگاههای اخیر
ش��اخهای از فیزیک که به عنوان مکانیک آماری شناخته میشود ،بیان
میکند ،چگونه ویژگیهای سیس��تمهای فیزیک��ی ،از خواص اجزای
تش��کیل دهنده آنها و تعامالت بین آنها ،پدیدار میش��وند .در سالهای
اخیر ،فیزیکدانان آماری متوجه شدند که سیستمهای جامعه شناختی ،از
یک پدیده و یک رفتار تعاونی منشأ میشود.

1. Optimum
)2. Full-time equivalents (FTE
3. Research efficiency

5. Productivity
6. Log-normal distribution
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یک روش جدید به نام فیزیک اجتماع ( )Sociophysicsبوجود آمده
است که به موجب آن ،مفاهیم و روشهای فیزیک نظری به سیستمهای
پیچیده جامعه شناس��ی اعمال میش��ود .میتوان گروههای تحقیقاتی
دانشگاهی را به عنوان یک سیستم اجتماعی پیچیده در نظر گرفت و از
تئوری فیزیک اجتماعی برای الگو کردن آن استفاده کرد.
مفهوم توده بحرانی 1در تحقیقات ،برای مدت طوالنی تعریف روشنی
نداشته اس��ت .این موضوع توس��ط مدیران پژوهش و سیاستگذاران
در دانش��گاهها مورد بحث ق��رار گرفت تا به یک تعریف مش��ترکی
برس��ند .مفهوم مشترک توده بحرانی ،به عنوان حداقل اندازهای است
که جمعی یا گروهی از محققان به منظور ایجاد پژوهش با کیفیت باید
داش��ته باشند ،به عبارتی یک آستانه حداقل اندازه است که یک گروه
تحقیقاتی یا دپارتمان باید به آن آس��تانه برس��د تا بتواند تحقیقات با
کیفیت باال تولید کند.
تحت شرایط یکسان ،در یک رشته خاصی ،یک فرد ساده ممکن است
انتظار داشته باشد که یک گروه تحقیقاتی که به طور متوسط از  10نفر
تشکیل شده باشد ،دو برابر قویتر از گروهی است که به طور متوسط
از  5نفر تش��کیل شده است؛ به این معنا که ممکن است انتظار رود دو
برابر بیشتر مقاالت علمی تولید کند یا اینکه دو برابر بیشتر به دانشجویان
تحصیالت تکمیلی آموزش دهد یا دو برابر بیشتر کسب در آمد کند.
ممکن است کیفیت گروه با متوسط قدرت فردی تقریب زده شود .البته
قدرتهای فردی خود تابع عوامل بس��یاری است .عالوه بر وابستگی
آشکار به استعداد ذاتی و آموزش و تجربه ،قدرت فردی تابع کامپیوتر و
دسترسی به تجهیزات ،تدریس و مسئولیتهای اداری ،امکانات مجلهای
و کتابخانهای ،حمایتهای مدیریتی و اجرایی ،اعتماد و اعتبار بدس��ت
آمده در طول تاریخ مؤسسه ،موفقیتهای قبلی فرد ،همکاریهای خارج
از دانشگاه و  ...میباشد .کیفیت پژوهش تولید شده توسط یک گروه،
با افزایش قدرت فردی به بهترین صورت مدیریت میش��ود و بهترین
سیاس��ت مدیریتی ،بهینه کردن فاکتورهای باال تا جای ممکن است ،به
ویژه با جذب اعضای با استعداد فردی باال به منظور به حداکثر رساندن
متوسط قدرت فردی میباشد.
این دیدگاه ،بیش از حد ساده لوحانه است و باید دیدگاهی بهتر پیشنهاد
شود .ویژگیهای این سیستمها ،حاصل جمع ساده ویژگیهای اعضای

تشکیل دهنده آن نیست ،بلکه تعامالت بین اعضا باید مد نظر باشد .با
این حال یک محدودهای برای تعداد لینکهای ارتباطات دو سویه یک
فرد ،در بخشهای تحقیقاتی بزرگ وجود دارد .اگر متوسط این محدوده
با  Ncنشان داده شود ،ممکن است گروهی با اندازه بزرگ ،N>Nc ،به
زیر گروه های متعدد کوچکتری تقسیم شود.
 Ncرا توده بحرانی حد باال  2مینامند .عالوه بر این ،زیرگروهها ممکن
اس��ت خود در تعامل باش��ند .به گروههایی که اندازهی بزرگتر از Nc
دارن��د ،بزرگ ، 3میگوین��د .یک توده بحرانی دیگ��ری را در پژوهش
تعریف کنیم که آن را توده بحرانی حد پایین میگویند و با  Nkنش��ان
میدهند .به گروههایی که افراد کمتر از  Nkدارند ،کوچک 4و گروههایی
که اندازهش��ان بین  Nkو  Ncهس��تند ،متوسط 5نس��بت میدهند .از
آنج��ا که هر دوی  Ncو  Nkوابس��ته به موضوع هس��تند (subject
 )dependentاین طبقهبندی در رشتههای مختلف علمی ،اندازههای
مختلفی خواهند داشت .برای مثال ،در حالی که یک تیم از  5ریاضیدان
تشکیل شده است ،ممکن است به عنوان "بزرگ" معرفی شود ،در حالی
که همان تعداد از فیزیکدانها "کوچک" خوانده شوند.
توده بحرانی برای بیش از  20رش��ته تحقیقاتی بر اس��اس اندازهگیری
کیفیت حاص��ل از جدیدتری��ن ارزیابی در کمیت��ه ارزیابی تحقیقات
انگلستان ( ) RAE6در جدول  1آمده است.
مفهوم توده بحرانی ایدهای اس��ت که تعامالت بین افراد محقق در یک
گروه ،اهمیت داش��ته باش��د .دیده شده اس��ت که این تعامالت سبب
افزایش خطی کیفیت گروه با کمیت گروه میشود ،اما فقط تا یک اندازه
مشخص و محدود؛ فراتر از این حد که به عنوان توده بحرانی حد باال
مشخص میشوند ،گروههای تحقیقاتی تمایل به قطعه قطعه شدن دارند.
در این ش��رایط افزایش تراکم منابع ،س��بب ادامه افزایش کیفیت گروه
تحقیقاتی نمیشود.
تحت این ش��رایط اس��ت که میتوان انتظار داش��ت ک��ه تحقیقات
دانش��گاههای کوچک ،میتواند از لحاظ تأثیر ، 7عالی باش��د و مانند
دانش��گاههای بزرگ و نخبه شود .شرایط انجام این کار این است که
هر دوی این دانش��گاهها ،باید شامل گروههای تحقیقاتی باشند که از
لحاظ اندازه تمایل به تجاوز از توده بحرانی حد باال داش��ته باشند [1
و .]13-11

5. Medium
6. Research Assessment Exercise
7. Impact

1. Critical mass
2. Upper Critical Mass
3. Large
4. Small
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جدول  ،1توده بحرانی برای  24رشته تحقیقاتی بر اساس اندازهگیری کیفیت حاصل از نتایج  2008 RAEانگلستان.

Nc

رشته علمی
ریاضیات کاربردی

13±2

آمار و پژوهش عملیاتی

17±6

فیزیک

25±5

جغرافیا ،محیط زیست و مطالعات زمین شناسی

30±3

زیست شناسی

21±4

شیمی
کشاورزی ،علوم دامپزشکی و مواد غذایی

36±13
10±3

حقوق

31±4

معماری ،محیط ساختمان ،شهر و برنامه ریزی کشور

14±3

زبانهای فرانسوی ،هلندی ،آلمانی و اسکاندیناوی

6±1

زبان و ادبیات انگلیسی

32±3
≥4

ریاضیات محض
علوم پزشکی

41±8

پرستاری ،مامایی و بهداشت

18±5

باستان شناسی

17±3

اقتصاد و اقتصاد سنجی
تجارت و مدیریت

11±3
48±8

سیاست و مطالعات بینالمللی
جامعه شناسی

25±5
14±4

آموزش و پرورش

29±5

تاریخ

25±5

فلسفه و کالم

19±3

طراحی و هنر

25±8

تاریخ هنر ،هنرهای نمایشی ،ارتباطات و موسیقی

9±2

بررسی اندازه گروه های تحقیقاتی در جامعه علمی
ایران

بنابرای��ن ب��ر طبق دیدگاههای اخیر ،بهترین سیاس��ت این اس��ت که
گروههای با اندازه متوسط برای حمایت اولویتبندی شوند تا به توده
بحران��ی حد باال برس��ند ،در حالی که گروهه��ای کوچک برای زنده
ماندن باید در تالش باش��ند تا از توده بحرانی حد پایین جلو بیافتند.
درحالی که دیدگاههای فوق از نظر یک گروه یا یک رشته کلی ،ریشه
گرفته است ،جالب است آنها را با این نظر که یک محقق به یک گروه
تحقیقاتی میپیوندد ،مقایسه کنیم.
واضح اس��ت ک��ه از نظر یک فرد ،پیوس��تن به گروه��ی که حداکثر
تعامالت را دارند یا به عبارتی بزرگ هستند ،مطلوب است .به عبارت
دیگر ،برای یک فرد بهتر اس��ت که به گروههای بزرگتر ملحق شود و
برای یک رشته بهتر است که به گروههایی با اندازه متوسط ملحق شود
تا آن را تقویت کند (بزرگتر کند).

برای بررسی اندازه گروههای پژوهشی در جامعه علمی ایران و مقایسه
آن با توده بحرانی بدس��ت آمده توسط  ،2008 RAEیک آمارگیری
تصادفی س��اده برای مقاالت چاپ شده در زمینههای علوم زیستی و
پزشکی ،انجام دادیم .مقاالت به صورت تصادفی از میان مقاالت چاپ
ش��ده توس��ط ایرانیان در مجالت معتبر بین المللی و در بازه سالهای
 2010تا  2014انتخاب شد .جامعه آماری برای هر سال 3000 ،مقاله
انتخاب گردید .نتایج حاص��ل از این آمارگیری در جدول  2خالصه
ش��ده است .طبق این جدول به طور متوسط 4/6 ،عضو در گروههای
پژوهشی علوم زیستی و پزشکی ایران وجود دارد.
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آنها به س��مت توده بحرانی حد باال ،کیفیت تحقی��ق را افزایش دهد .در
جوامع علمی ایران ،به دلیل اندرکنشهای محیطی و معضالت زیرساخت
اجتماعی ،میزان همکاریهای داخلی و بینالمللی نسبت به میانگین جهانی
کمتر میباشد .تعداد اعضای گروههای پژوهشی برای اکثریت رشتههای
دانشگاهی بسیار کمتر از توده بحرانی حد باال است .وجود نوعی حس
رقابت ناسالم و حساسیت به تعداد و ترتیب اسامی نویسندگان در مقاالت،
یکی از دالیل پایین بودن تعداد اعضای پژوهشی میباشد .این امر ریشه
در عدم آموزش مناسب همکاری و کار گروهی در مدارس کشور دارد.

در طول این  5س��الی که مورد بررس��ی قرار گرفت ،تغییرات چش��م
گیری در تعداد اعضای گروههای پژوهش��ی ایجاد نش��ده است ،تنها
تع��داد اعضا و همکاریهای گروههای پژوهش��ی ،در س��الهای اخیر
اندکی بیش��تر شده اس��ت .مقالهای که دارای بیشترین تعداد محقق و
نویسنده بوده است حاصل کار گروهی مرکز پزشکی کودکان دانشگاه
علوم پزش��کی تهران اس��ت که در س��ال  2014در مجله Expert
 Review of Clinical Immunologyبه چاپ رس��یده اس��ت
[ ]14و تعداد نویسندگان آن  34نفر میباشند.

جدول ،2نتایج حاصل از آمارگیری تصادفی از مقاالت چاپ شده توسط ایرانیان در زمینه های علوم زیستی و پزشکی در مجالت معتبر بینالمللی
میانگینکل
سالهای  2010تا
2014

4/6

ُمد

میانگین

میانه

(بیشترین
فراوانی)

کمترین تعداد اعضای
گروه پژوهشی

بیشترین تعداد اعضای
گروه پژوهشی

نمونهگیری تصادفی ساده
(تعداد مقاالت بررسی شده)

4/5

4

4

1

18

3000

2010

4/5

4

4

1

26

3000

2011

4/6

4

4

1

23

3000

2012

4/7

4

4

1

30

3000

2013

4/7

4

4

1

34

3000

2014

همانطور که مشاهده میشود تعداد اعضای گروههای پژوهشی در این
رشتهها در جامعه ایرانی ،بسیار کمتر از توده بحرانی حد باال میباشد
(طبق جدول .)1
اگر توده بحرانی حد پایین را محاس��به کنیم ،مشاهده خواهیم کرد که
حتی تعداد اعضای محققان در گروههای پژوهشی ایران ،کمتر از توده
بحرانی حد پایین میباشد .پیشبینی میشود که نه تنها در این رشتهها،
بلکه در اکثر رشتههای دانشگاهی ،درصد همکاریهای محققان ایرانی
بس��یار پایین است و تعداد اعضای گروههای پژوهشی بسیار پایینتر
از توده بحرانی حد باال میباش��د .بنابراین طبق گفتههای قبلی در این
مقال��ه ،گروههایی که تعداد اعضای کمتر از ت��وده بحرانی حد پایین
دارند ناپایدارند و باید در تالش باش��ند تا اندازه گروه خود را به حد
متوسط برساند تا زنده بمانند.

یک مثال واضح برای این ادعا ،موفقیت بیشتر گروههای ورزشی انفرادی
نسبت به گروههای ورزشی دس��تهجمعی در ایران است .در کشورهای
پیشرفتهای مثل ژاپن و آمریکا ،ازجمله اولین مواردی که به دانشآموزان
دوره ابتدای��ی آموزش داده میش��ود ،انجام کار گروه��ی و همکاری با
یکدیگر جهت رس��یدن به نتیجه مطلوب میباشد .در نخستین روزهای
حیات ،انسا ن متوجه شد برای اینکه بتواند زندگی کند به تنهایی نمیتواند
نیازهای خود را برآورده کند و باید به طور جمعی کار ،فعالیت و زندگی
کند .این همکاری در پاسخگویی به نیاز انسانهاست که نمود پیدا میکند
و یک نوع تعاو ِنکاری شکل میگیرد که در همه فرهنگها میتوان رد آن
را پیدا کرد .ممکن است فردی عالقهمند به کار جمعی باشد اما هنگامی
که جامعه در این زمینه همکاری نمیکند و پاداشی نمیدهد و حتی این
کار را نف��ی میکن��د ،این رفتار درونی بروز پی��دا نمیکند .به طور مثال،
وقتی در یک مدرسه آزمونی برگزار میشود و نفرات اول تا سوم معرفی
میشوند؛ همین امر باعث میشود که نفر اول برای آنکه اول بماند به کسی
کمک نکند .در جامعه ما حتی در انجام کارهای گروهی تنها یک قهرمان
معرفی میشود و انتخاب یک قهرمان و نادیده گرفتن گروه ،کاری است
که مطبوعات انجام میدهند .قهرمانپروری در مطبوعات باعث میشود
که کار دیگران دیده نش��ود .شخصیتزدگی یکی دیگر از مواردی است
ک��ه م��ا را از انجام کارهای گروهی باز م��یدارد .در فرهنگ ما ،فرهنگ
شخصپرستی افراطی وجود دارد ،در حالی که هیچ فعلی وجود ندارد که
فردی به تنهایی انجام داده باشد .در اداره و نهادهای دولتی کارهای انجام
شده به یک نفر ختم میش��ود و مابقی افراد دیده نمیشوند و این خود
علت کاهش کار گروهی در کشور است.

جمعبندی و نتیجهگیری
به طور خالصه ،یک نظریه آزمایش شده به صورت تجربی ،ارائه شد که
نشان میدهد ،انتظار ساده که کیفیت گروه تحقیقاتی متوسط استعداد ذاتی
اعضای آن اس��ت ،احتماال تضعیف شده و با یک الگوی خیلی پیچیده
جایگزین شده باش��د .این الگو همراه با شواهد آماری نشان میدهد که
ارتب��اط و تعامل بین محققان ،دارای اهمیت میباش��د .طبق الگو ،اندازه
بهینه گروه تحقیقاتی ،اغلب اندکی باالتر از توده بحرانی حد باال اس��ت
که این کمیت قابل اندازهگیری بس��تگی به نوع رشته دارد .انتظار میرود
که سیاست حمایت از گروههای پژوهشی با اندازه متوسط ،برای رساندن
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 باال بودن سرمایه اجتماعی در،یکی از عوامل تقویت فرهنگ کار جمعی
 سرمایه اجتماعی را میتوان با مؤلفههای گوناگون تعریف.جامعه است
 هر مقدار که سرمایه اجتماعی. اعتماد اجتماعی است، یکی از مؤلفهها.کرد
فرسودهتر شود و هر مقدار که میزانی اعتماد اجتماعی به عنوان مهمترین
 به همین مقدار نیز روحیه کار جمعی کم می،مؤلفه اجتماعی تقلیل یابد
 الزمه اینکه دو یا چند نفر برای تحقق هدف واحد فعالیت کنند باید.شود
.این افراد بتوانند یکدیگر را بپذیرند و با رویکری مثبت به هم نگاه کنند
در نظامی اجتماعی که سرمایه اجتماعی کاهش بیابد امکان اعتماد افراد به
.هم کاهش خواهد یافت
اینکه تنها.در این فضا نمیتوان انتظار داشت که افراد بتوانند با هم کار کنند
باید وزارت فرهنگ و ارش��اد اسالمی یا سازمان تبلیغات و صدا و سیما
 سازمانها. درست نیست،فرهنگسازی کنند یا فرهنگی را اصالح کنند
 در،و نهادها در شکلگیری فرهنگ کارِگروهی باید مداخله داشته باشند
 آموزش و پرورش.این میان مهمترین وظیفه بر عهده نظام آموزشی است
در دوران کودکی باید تجربه همکاری و تعاون را در میان کودکان هم به
 لذت همکاری در دوران.لحاظ نظری و هم به صورت عملی ایجاد کند
کودکی باید با تمرینهای مختلف به کودک نشان داده شود تا در اذهان
.بماند و رشد پیدا کند
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