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اندازه  بحرانی گروه های پژوهشی و بررسی آن در ایران

چکیده
 اندازه گروه های پژوهشی، یکی از عوامل بسیار مهمی است که کیفیت کار تحقیقاتی را تحت تأثیر قرار می دهد. دانشمندان در ابتدا تصور 
می کردند که هر چه تعداد اعضای گروه های پژوهشی افزایش یابد، کیفیت کار پژوهشی نیز باال می رود 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 می کند. این حد خاص، توده بحرانی حد باال نامیده ش��د که براساس نوع رشته علمی متفاوت است. 
مطالعات آماری روی جامعه علمی ایرانی در رشته های علوم زیستی و پزشکی نشان داد که اندازه گروه های پژوهشی بسیار پایین تر از توده 

بحرانی حد باال می باشد و نیاز جدی در جهت ارتقا کمیت گروه های پژوهشی ایران احساس می شود.
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مقدمه
گروه های تحقيقاتی دانشگاهی، سيستم های اجتماعی هستند كه شامل 
تعامللل بين تعدادی از افراد پژوهشللگر، در جهت رسلليدن به اهداف 
علمی شان می باشد. كيفيت گروه تحقيقاتی ممکن است به عنوان ويژگی 

ضروری اين نوع سيستم در نظر گرفته شود. 
گروه های تحقيقاتی دانشگاهی به عنوان يک سيستم اجتماعی پيچيده در 
نظر گرفته می شللود. به منظور سازماندهی كار در گروه تحقيقاتی، الزم 
است تا اهميت اندازه گروه را بدانيم. نويسنده های زيادی از اين ديدگاه 
كه كارآيی و عملکرد گروه تحقيقاتی بسللتگی به اندازه آن گروه دارد، 

حمايت می كنند ]1[.
سوال بزرگ اين است كه آيا بخش ها و گروه های تحقيقاتی بزرگ، بهتر 
از گروه های كوچک كار می كنند؟ چطور اندازه يک گروه پژوهشی علمی 
يا فنی، روی بازده و يا خروجی )انتشارات( آن تاثير می گذارد؟ آيا يک 
اندازه بهينه1 يا يک محدوده بهينه ای از اندازه، برای گروه های پژوهشی 
وجللود دارد؟ بديهی اسللت كه اندازه و خروجللی، می توانند از راه های 
مختلفی سللنجيده شوند،  آيا يک رابطه سازگاری بين اندازه و خروجی 
گروه تحقيقاتی وجود دارد؟ چطور می توان رابطه بين اندازه و خروجی 

گروه تحقيقاتی را مشاهده كرد و توضيح داد؟
پيش از بررسللی پاسللخ اين سواالت ، نخسللت به تعريف اندازه گروه 
پژوهشللی و نتايج مطالعات پيشين در مورد آن می پردازيم.  اندازه گروه 
پژوهشللی، تعداد اعضای تمام وقت2  كه قادر به انجام تحقيقات علمی 

هستند و شامل محققان غير رسمی نيز می باشند ]2[. 
مطالعات تجربی مختلفی در اينجا بازبينی شده است كه نشان می دهند 
متوسط خروجی يک گروه پژوهشی ارتباط مستقيمی با اندازه آن دارد 
و كارايی گروه های پژوهشللی، با افزايش اندازه گروه، افزايش می يابد، 
اما يک گروه فوق العاده بزرگ، غيرمعمول اسللت؛ خروجی گروه های 
كوچکتر با 60 يا تعداد كمتری عضو، تناسللب بسيار نزديکی با اندازه 

آنها دارد ]9-2[. 
بررسی های اخير نشان می دهد كه اين رابطه خطی بين كيفيت و كميت 
گروه، تحت شرايط خاصی كه برحسب نوع رشته متفاوت است، برقرار 
می شود. اين ارتباط از طريق فرمول های رياضی به اثبات رسيده است. 

در اداملله اين مقاللله، ابتدا به بيان جزئی تر رابطه ی بين كيفيت و كميت 
گروه تحقيقاتی براساس ديدگاه های پيشين و اخير می پردازيم و سپس 
به بررسللی اندازه گروه های پژوهشللی در زمينه های علوم زيسللتی و 

پزشکی ايران خواهيم پرداخت.

رابط�ه بین کیفیت و کمیت در پژوهش، براس�اس 
دیدگاه های پیشین 

نتايج يافته های پيشللين نشان می دهد كه كارايی گروه های پژوهشی، با 
افزايش اندازه گروه، افزايش می يابد كه با گسللترش نمونه های بيشتر، 
تاييد شد. اين افزايش كارايی، رابطه تصاعدی با اندازه گروه دارد. وقتی 
گروه، از 1 عضو به 50 عضو افزايش می يابد، كارايی و بازده هر فرد سه 

برابر باال می رود. هيچ گروهی با اندازه بهينه يافت نشده است. 
گروه هايی با اندازه بزرگتر، بيشللترين كارايی را به ازای هر عضو گروه 
دارند. هدف اين بررسللی های مختلف اين بللود تا داليل كارايی باالی 
گروه های با اندازه بزرگتر بدسللت بيايد. اين داليل بطور احتمال به دو 
گروه تقسيم می شوند: يک گروه، شامل پارامترهايی كه وابسته به محيط 
كار هستند، مثل سللاختمان و تجهيزات آزمايشگاهی، اداره تحقيقاتی، 
دسترسی به كامپيوتر، ارتباطات شخصی و... گروه دوم شامل پارامترهای 
مربوط به ويژگی های شخصی محققان است مثل استعداد ذاتی، اولويت 
برای تيم های خاص و... . بازده پژوهش3  به صورت كارايی4  پژوهش 
بللر واحد زمللان به ازای اعضای گللروه تحقيقاتی تعريف شللد. برای 
اندازه گيری كارايی، از تعداد انتشللارات علمی بر واحد زمان، اسللتفاده 
شد. اندازه گروه تحقيقاتی به صورت تعداد نويسندگان مقاالت علمی 
در سازمان )مؤسسه( مورد بررسی، در تعداد كمی از مجالت علمی از 

پيش تعيين شده، در يک دوره زمانی مشخص تعريف شد ]5[. 
در نهايت يک الگوی تحليلی برای بازده گروه تحقيقاتی مطرح شد كه 
نشان داد تعداد انتشللارات هر نويسنده در گروه های پژوهشی و تعداد 
ارجاعات به ازای هر مقاله، يک توزيع لگاريتمی نرمالی5  را دنبال می كند 
]10[. طبق الگوی مطرح شده، با افزايش تعداد اعضای گروه، حدود 2/7 

درصد متوسط كارايی گروه افزايش می يابد.

رابط�ه بین کیفیت و کمیت در پژوهش، براس�اس 
دیدگاه های اخیر

شللاخه ای از فيزيک كه به عنوان مکانيک آماری شناخته می شود، بيان 
می كند، چگونه ويژگی های سيسللتم های فيزيکللی، از خواص اجزای 
تشللکيل دهنده آنها و تعامالت بين آنها، پديدار می شللوند. در سالهای 
اخير، فيزيکدانان آماری متوجه شدند كه سيستم های جامعه شناختی، از 

يک پديده و يک رفتار تعاونی منشأ می شود. 

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

5. Productivity
6. Log-normal distribution
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يک روش جديد به نام فيزيک اجتماع )Sociophysics( بوجود آمده 
است كه به موجب آن، مفاهيم و روش های فيزيک نظری به سيستم های 
پيچيده جامعه شناسللی اعمال می شللود. می توان گروه های تحقيقاتی 
دانشگاهی را به عنوان يک سيستم اجتماعی پيچيده در نظر گرفت و از 

تئوری فيزيک اجتماعی  برای الگو كردن آن استفاده كرد. 
مفهوم توده بحرانی1  در تحقيقات، برای مدت طوالنی تعريف روشنی 
نداشته اسللت. اين موضوع توسللط مديران پژوهش و سياستگذاران 
در دانشللگاه ها مورد بحث قللرار گرفت تا به يک تعريف مشللتركی 
برسللند. مفهوم مشترك توده بحرانی، به عنوان حداقل اندازه ای است 
كه جمعی يا گروهی از محققان به منظور ايجاد پژوهش با كيفيت بايد 
داشللته باشند، به عبارتی يک آستانه حداقل اندازه است كه يک گروه 
تحقيقاتی يا دپارتمان بايد به آن آسللتانه برسللد تا بتواند تحقيقات با 

كيفيت باال توليد كند.
تحت شرايط يکسان، در يک رشته خاصی، يک فرد ساده ممکن است 
انتظار داشته باشد كه يک گروه تحقيقاتی كه به طور متوسط از 10 نفر 
تشکيل شده باشد، دو برابر قوی تر از گروهی است كه به طور متوسط 
از 5 نفر تشللکيل شده است؛ به اين معنا كه ممکن است انتظار رود دو 
برابر بيشتر مقاالت علمی توليد كند يا اينکه دو برابر بيشتر به دانشجويان 

تحصيالت تکميلی آموزش دهد يا دو برابر بيشتر كسب در آمد كند. 
ممکن است كيفيت گروه با متوسط قدرت فردی تقريب زده شود. البته 
قدرت های فردی خود تابع عوامل بسللياری است. عالوه بر وابستگی 
آشکار به استعداد ذاتی و آموزش و تجربه، قدرت فردی تابع كامپيوتر و 
دسترسی به تجهيزات، تدريس و مسئوليت های اداری، امکانات مجله ای 
و كتابخانه ای، حمايت های مديريتی و اجرايی، اعتماد و اعتبار بدسللت 
آمده در طول تاريخ مؤسسه، موفقيت های قبلی فرد، همکاری های خارج 
از دانشگاه و ... می باشد. كيفيت پژوهش توليد شده توسط يک گروه، 
با افزايش قدرت فردی به بهترين صورت مديريت می شللود و بهترين 
سياسللت مديريتی، بهينه كردن فاكتورهای باال تا جای ممکن است، به 
ويژه با جذب اعضای با استعداد فردی باال به منظور به حداكثر رساندن 

متوسط قدرت فردی می باشد.
اين ديدگاه، بيش از حد ساده لوحانه است و بايد ديدگاهی بهتر پيشنهاد 
شود. ويژگی های اين سيستم ها، حاصل جمع ساده ويژگی های اعضای 

تشکيل دهنده آن نيست، بلکه تعامالت بين اعضا بايد مد نظر باشد. با 
اين حال يک محدوده ای برای تعداد لينک های ارتباطات دو سويه يک 
فرد، در بخش های تحقيقاتی بزرگ وجود دارد. اگر متوسط اين محدوده 
با Nc نشان داده شود، ممکن است گروهی با اندازه بزرگ، N>Nc، به 

زير گروه های متعدد كوچکتری تقسيم شود.
 Nc را توده بحرانی حد باال 2 می نامند. عالوه بر اين، زيرگروه ها ممکن 
 Nc اسللت خود در تعامل باشللند. به گروه هايی كه اندازه ی بزرگتر از
دارنللد، بزرگ3 ، می گوينللد. يک توده بحرانی ديگللری را در پژوهش 
تعريف كنيم كه آن را توده بحرانی حد پايين می گويند و با Nk نشللان 
می دهند. به گروه هايی كه افراد كمتر از Nk دارند، كوچک4  و گروه هايی 
كه اندازه شللان بين Nk  و Nc هسللتند، متوسط5  نسللبت می دهند. از 
 subject( وابسللته به موضوع هسللتند Nk و Nc آنجللا كه هر دوی
dependent( اين طبقه بندی در رشته های مختلف علمی، اندازه های 
مختلفی خواهند داشت. برای مثال، در حالی كه يک تيم از 5 رياضيدان 
تشکيل شده است، ممکن است به عنوان "بزرگ" معرفی شود، در حالی 

كه همان تعداد از فيزيکدان ها "كوچک" خوانده شوند. 
توده بحرانی برای بيش از 20 رشللته تحقيقاتی بر اسللاس اندازه گيری 
كيفيت حاصللل از جديدتريللن ارزيابی در كميتلله ارزيابی تحقيقات 

انگلستان )RAE6 ( در جدول 1 آمده است.
مفهوم توده بحرانی ايده ای اسللت كه تعامالت بين افراد محقق در يک 
گروه، اهميت داشللته باشللد. ديده شده اسللت كه اين تعامالت سبب 
افزايش خطی كيفيت گروه با كميت گروه می شود، اما فقط تا يک اندازه 
مشخص و محدود؛ فراتر از اين حد كه به عنوان توده بحرانی حد باال 
مشخص می شوند، گروه های تحقيقاتی تمايل به قطعه قطعه شدن دارند. 
در اين شللرايط افزايش تراكم منابع، سللبب ادامه افزايش كيفيت گروه 

تحقيقاتی نمی شود. 
تحت اين شللرايط اسللت كه می توان انتظار داشللت كلله  تحقيقات 
دانشللگاه های كوچک، می تواند از لحاظ تأثير7 ، عالی باشللد و مانند 
دانشللگاه های بزرگ و نخبه شود. شرايط انجام اين كار اين است كه 
هر دوی اين دانشللگاه ها، بايد شامل گروه های تحقيقاتی باشند كه از 
لحاظ اندازه تمايل به تجاوز از توده بحرانی حد باال داشللته باشند ]1 

و 13-11[. 

1. Critical mass
2. Upper Critical Mass
3. Large
4. Small

5. Medium
6. Research Assessment Exercise
7. Impact
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       جدول 1،  توده بحرانی برای 24 رشته تحقیقاتی بر اساس اندازه  گیری کیفیت حاصل از نتایج RAE 2008 انگلستان.

Ncرشته علمی

2±13ریاضیات کاربردی
6±17آمار و پژوهش عملیاتی

5±25فیزیک
3±30جغرافیا، محیط زیست و مطالعات زمین شناسی

4±21زیست شناسی
13±36شیمی

3±10کشاورزی، علوم دامپزشکی و مواد غذایی
4±31حقوق

3±14معماری، محیط ساختمان، شهر و برنامه ریزی کشور
1±6زبان های فرانسوی، هلندی، آلمانی و اسکاندیناوی

3±32زبان و ادبیات انگلیسی
4≤ریاضیات محض

8±41علوم پزشکی
5±18پرستاری، مامایی و بهداشت

3±17باستان شناسی
3±11اقتصاد و اقتصاد سنجی

8±48تجارت و مدیریت
5±25سیاست و مطالعات بین المللی

4±14جامعه شناسی
5±29آموزش و پرورش

5±25تاریخ

3±19فلسفه و کالم
8±25طراحی و هنر

2±9تاریخ هنر، هنرهای نمایشی، ارتباطات و موسیقی

بنابرايللن بللر طبق ديدگاه  های اخير، بهترين سياسللت اين اسللت كه 
گروه  های با اندازه متوسط برای حمايت اولويت  بندی شوند تا به توده 
بحرانللی حد باال برسللند، در حالی كه گروه  هللای كوچک برای زنده 
ماندن بايد در تالش باشللند تا از توده بحرانی حد پايين جلو بيافتند. 
درحالی كه ديدگاه  های فوق از نظر يک گروه يا يک رشته كلی، ريشه 
گرفته است، جالب است آنها را با اين نظر كه يک محقق به يک گروه 

تحقيقاتی می  پيوندد، مقايسه كنيم. 
واضح اسللت كلله از نظر يک فرد، پيوسللتن به گروهللی كه حداكثر 
تعامالت را دارند يا به عبارتی بزرگ هستند، مطلوب است. به عبارت 
ديگر، برای يک فرد بهتر اسللت كه به گروه  های بزرگتر ملحق شود و 
برای يک رشته بهتر است كه به گروه  هايی با اندازه متوسط ملحق شود 

تا آن را تقويت كند )بزرگتر كند(.

بررسی اندازه گروه های تحقیقاتی در جامعه علمی 
ایران

برای بررسی اندازه گروه  های پژوهشی در جامعه علمی ايران و مقايسه 
آن با توده بحرانی بدسللت آمده توسط RAE 2008، يک آمارگيری 
تصادفی سللاده برای مقاالت چاپ شده در زمينه  های علوم زيستی و 
پزشکی، انجام داديم. مقاالت به صورت تصادفی از ميان مقاالت چاپ 
شللده توسللط ايرانيان در مجالت معتبر بين المللی و در بازه سالهای 
2010 تا 2014 انتخاب شد. جامعه آماری برای هر سال، 3000 مقاله 
انتخاب گرديد. نتايج حاصللل از اين آمارگيری در جدول 2 خالصه 
شللده است. طبق اين جدول به طور متوسط، 4/6 عضو در گروه  های 

پژوهشی علوم زيستی و پزشکی ايران وجود دارد. 
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در طول اين 5 سللالی كه مورد بررسللی قرار گرفت، تغييرات چشللم 
گيری در تعداد اعضای گروه  های پژوهشللی ايجاد نشللده است، تنها 
تعللداد اعضا و همکاری  های گروه  های پژوهشللی، در سللالهای اخير 
اندكی بيشللتر شده اسللت. مقاله  ای كه دارای بيشترين تعداد محقق و 
نويسنده بوده است حاصل كار گروهی مركز پزشکی كودكان دانشگاه 
 Expert  علوم پزشللکی تهران اسللت كه در سللال 2014 در مجله
Review of Clinical Immunology به چاپ رسلليده اسللت 

]14[ و تعداد نويسندگان آن 34 نفر می  باشند. 

همانطور كه مشاهده می  شود تعداد اعضای گروه  های پژوهشی در اين 
رشته  ها در جامعه ايرانی، بسيار كمتر از توده بحرانی حد باال می  باشد 

)طبق جدول 1(. 
اگر توده بحرانی حد پايين را محاسللبه كنيم، مشاهده خواهيم كرد كه 
حتی تعداد اعضای محققان در گروه  های پژوهشی ايران، كمتر از توده 
بحرانی حد پايين می  باشد. پيش  بينی می  شود كه نه تنها در اين رشته  ها، 
بلکه در اكثر رشته  های دانشگاهی، درصد همکاری  های محققان ايرانی 
بسلليار پايين است و تعداد اعضای گروه  های پژوهشی بسيار پايين  تر 
از توده بحرانی حد باال می  باشللد. بنابراين طبق گفته  های قبلی در اين 
مقاللله، گروه  هايی كه تعداد اعضای كمتر از تللوده بحرانی حد پايين 
دارند ناپايدارند و بايد در تالش باشللند تا اندازه گروه خود را به حد 

متوسط برساند تا زنده بمانند.

جمع  بندی و نتیجه  گیری

به طور خالصه، يک نظريه آزمايش شده به صورت تجربی، ارائه شد كه 
نشان می  دهد، انتظار ساده كه كيفيت گروه تحقيقاتی متوسط استعداد ذاتی 
اعضای آن اسللت، احتماال تضعيف شده و با يک الگوی خيلی پيچيده 
جايگزين شده باشللد. اين الگو همراه با شواهد آماری نشان می  دهد كه 
ارتبللاط و تعامل بين محققان، دارای اهميت می  باشللد. طبق الگو، اندازه 
بهينه گروه تحقيقاتی، اغلب اندكی باالتر از توده بحرانی حد باال اسللت 
كه اين كميت قابل اندازه  گيری بسللتگی به نوع رشته دارد. انتظار می  رود 
كه سياست حمايت از گروه  های پژوهشی با اندازه متوسط، برای رساندن 

میانگین کل 
سالهای 2010 تا 

2014
میانهمیانگین

ُمد  
)بیشترین 
فراوانی(

کمترین تعداد اعضای 
گروه پژوهشی

بیشترین تعداد اعضای 
گروه پژوهشی

نمونه  گیری تصادفی ساده 
)تعداد مقاالت بررسی شده(

4/6

4/54411830002010
4/54412630002011
4/64412330002012
4/74413030002013
4/74413430002014

جدول 2، نتایج حاصل از آمارگیری تصادفی از مقاالت چاپ شده توسط ایرانیان در زمینه های علوم زیستی و پزشکی در مجالت معتبر بین المللی

آنها به سللمت توده بحرانی حد باال، كيفيت تحقيللق را افزايش دهد. در 
جوامع علمی ايران، به دليل اندركنش  های محيطی و معضالت زيرساخت 
اجتماعی، ميزان همکاری  های داخلی و بين  المللی نسبت به ميانگين جهانی 
كمتر می  باشد. تعداد اعضای گروه  های پژوهشی برای اكثريت رشته  های 
دانشگاهی بسيار كمتر از توده بحرانی حد باال است. وجود نوعی حس 
رقابت ناسالم و حساسيت به تعداد و ترتيب اسامی نويسندگان در مقاالت، 
يکی از داليل پايين بودن تعداد اعضای پژوهشی می  باشد. اين امر ريشه 
در عدم آموزش مناسب همکاری و كار گروهی در مدارس كشور دارد. 

يک مثال واضح برای اين ادعا، موفقيت بيشتر گروه  های ورزشی انفرادی 
نسبت به گروه  های ورزشی دسللته  جمعی در ايران است. در كشورهای 
پيشرفته  ای مثل ژاپن و آمريکا، ازجمله اولين مواردی كه به دانش  آموزان 
دوره ابتدايللی آموزش داده می    شللود، انجام كار گروهللی و همکاری با 
يکديگر جهت رسلليدن به نتيجه مطلوب می  باشد. در نخستين روزهای 
حيات، انسان  متوجه شد برای اينکه بتواند زندگی كند به تنهايی نمی تواند 
نيازهای خود را برآورده كند و بايد به طور جمعی كار، فعاليت و زندگی 
كند. اين همکاری در پاسخگويی به نياز انسان هاست كه نمود پيدا می كند 
و يک نوع تعاونِ كاری شکل می گيرد كه در همه فرهنگ ها می توان رد آن 
را پيدا كرد. ممکن است فردی عالقه مند به كار جمعی باشد اما هنگامی 
كه جامعه در اين زمينه همکاری نمی كند و پاداشی نمی دهد و حتی اين 
كار را نفللی می كنللد، اين رفتار درونی بروز پيللدا نمی كند. به طور مثال، 
وقتی در يک مدرسه آزمونی برگزار می شود و نفرات اول تا سوم معرفی 
می شوند؛ همين امر باعث می شود كه نفر اول برای آنکه اول بماند به كسی 
كمک نکند. در جامعه ما حتی در انجام كارهای گروهی تنها يک قهرمان 
معرفی می شود و انتخاب يک قهرمان و ناديده گرفتن گروه، كاری است 
كه مطبوعات انجام می  دهند. قهرمان پروری در مطبوعات باعث می شود 
كه كار ديگران ديده نشللود. شخصيت زدگی يکی ديگر از مواردی است 
كلله مللا را از انجام كارهای گروهی باز مللی دارد. در فرهنگ ما، فرهنگ 
شخص پرستی افراطی وجود دارد، در حالی كه هيچ فعلی وجود ندارد كه 
فردی به تنهايی انجام داده باشد. در اداره و نهادهای دولتی كارهای انجام 
شده به يک نفر ختم می شللود و مابقی افراد ديده نمی شوند و اين خود 

علت كاهش كار گروهی در كشور است.
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 يکی از عوامل تقويت فرهنگ كار جمعی، باال بودن سرمايه اجتماعی در 
جامعه است. سرمايه اجتماعی را می  توان با مؤلفه های گوناگون تعريف 
كرد. يکی از مؤلفه ها، اعتماد اجتماعی است. هر مقدار كه سرمايه اجتماعی 
فرسوده تر شود و هر مقدار كه ميزانی اعتماد اجتماعی به عنوان مهمترين 
مؤلفه اجتماعی تقليل يابد، به همين مقدار نيز روحيه كار جمعی كم می 
شود. الزمه اينکه دو يا چند نفر برای تحقق هدف واحد فعاليت كنند بايد 
اين افراد بتوانند يکديگر را بپذيرند و با رويکری مثبت به هم نگاه كنند. 
در نظامی اجتماعی كه سرمايه اجتماعی كاهش بيابد امکان اعتماد افراد به 

هم كاهش خواهد يافت. 
در اين فضا نمی  توان انتظار داشت كه افراد بتوانند با هم كار كنند.اينکه تنها 
بايد وزارت فرهنگ و ارشللاد اسالمی يا سازمان تبليغات و صدا و سيما 
فرهنگ سازی كنند يا فرهنگی را اصالح كنند، درست نيست. سازمان ها 
و نهادها در شکل گيری فرهنگ كارِگروهی بايد مداخله داشته باشند، در 
اين ميان مهم ترين وظيفه بر عهده نظام آموزشی است. آموزش و پرورش 
در دوران كودكی بايد تجربه همکاری و تعاون را در ميان كودكان هم به 
لحاظ نظری و هم به صورت عملی ايجاد كند. لذت همکاری در دوران 
كودكی بايد با تمرين های مختلف به كودك نشان داده شود تا در اذهان 

بماند و رشد پيدا كند. 
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