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”

شیوهنامه تدوین مقاله نشریه ترویج علم

ضمن رعایت چارچوب علمی در تنظیم مقاله به نکات زیر توجه کنید:

“

 موضوع مقاله در باره ترویج علم یا یکی از زمینههای تخصصی علوم برای عموم مردم باشد.
ً
 مقاالت صرفا تخصصی در یک زمینه خاص علمی پذیرفته نمیشود.
 مقاالت با نرم افزار  wordبه همراه  pdfآن و حداکثر در  8هزار کلمه تهیه شود.
ً
 مقاالت ارسالی نباید قبال به چاپ رسیده باشند و یا همزمان برای بررسی به مجالت دیگری ارسال شده باشند (در غیر
اینصورت پیگیری آن متوقف میشود).
 در انتخاب عنوان از حداقل کلمات استفاده شود.
 مقالههای ارسالی باید شامل عنوان مقاله؛ نام نویسندهی ا نویسندگان؛ رتبه علمی و نام دانشگاه یا موسسه محل اشتغال
نویسنده یا نویسندگان ،ایمیل و نویسنده عهدهدار مکاتبات باشد.
 چکیده به دو زبان فارسی و انگلیسی در صفحه مجزا در  100الی  150کلمه و کلید واژهها در انتهای چکیده باشد.
 واژههای تخصصی در داخل متن ،در آخر مقاله فهرست شود.
 اسامی خاص یکدست باشد و از سبک متعارف نوشتههای علمی خارجی تبعیت کند.
 فصلنامه در ویرایش مقاالت بدون تغییر محتوا آزاد است.
 نقد ومعرفی کتاب ،مصاحبه با افراد شاخص در حوزه ترویج علم یا متخصصان در حوزههای مختلف علمی ،و معرفی افراد
شاخص در حوزه ترویج علم نیز بخشهایی از فصلنامه خواهد بود.
 ارجاع منابع و مأخذ در متن مقاله در پایان نقل قول یا موضوع استفادهشده داخل پرانتز به شکل زیر آورده شود:
•منابع فارسی( :نام و نامخانوادگی مؤلف ،سال نشر ،صفحه) ،مثال( :روحانی.)371 :1376 ،
•منابع التین( :نام و نامخانوادگی مؤلف ،سال نشر ،صفحه) ،مثال.)Morgan, 1965:17( :
•چنانچه از نویسندهای در یک سال بیشتر از یک اثر انتشار یافته باشد ،با ذکر حروف الفبا پس از سال انتشار ،از یکدیگر
متمایزشوند.
 در پایان مقاله (منابع) ،فهرست الفبایی منابع فارسی و التین به طور جداگانه به صورت زیر آوردهشود:
•کتاب :نام خانوادگی و نام نویسنده (سال انتشار) .نام کتاب (ایتالیک) ،نام مترجم ،محل انتشار :نام ناشر ،شماره چاپ،
جلد.
•مقاله نشریه :نام خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ) .نام مقاله .مجله (ایتالیک) .شماره مجله ،صفحه.
•مقاله دایرةالمعارف :نام خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ) .نام مقاله ،نام دایرۀالمعارف (ایتالیک) .جلد و صفحه ،محل
نشر :نام ناشر
•مقاله روزنامه :نام خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ؛ روز ،ماه ،سال) .عنوان مقاله .نام روزنامه (ایتالیک) .شماره صفحه.
•مقاله وبسایت :نام خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ) .نام مقاله (ایتالیک) .بازیابی شده در تاریخ (تاریخ بازیابی به
ترتیب روز ،ماه ،سال) .نام ناشر سایت ،آدرس سایت.
 معادل انگلیسی اسامی خاص یا اصطالحات در پایین هر صفحه آورده شود .توضیحات اسامی در انتهای مقاله در بخش
یادداشتها درج شود .اگر ارجاع و اسناد در یادداشت میباشد ،مثل متن مقاله ،روش درون متنی خواهد بود.
 شکلها و تصویرها باید بهگونهای ترسیم یا تهیه شوند که برای تکثیر و نسخهپردازی مناسب باشند .جدولها به ترتیبی که
در متن آمدهاند شمارهگذاری شوند و تاریخ تهیه و مأخذ آنها به طور دقیق در زیر آنها قید گردد.
 هرگونه تشکر و قدردانی از افراد و سازمانهایی که در انجام مطالعه یا تهیه مقاله همکاری داشتهاند ،در پایان مقاله قبل از
پینوشتها آورده شود.
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هنگامیکه زلزله بوشهر رخ داد ،شایعهای پخش شد از داخل و خارج کشور که زلزله نبوده است بلکه دشمنان خارجی
ً
ایران موشکهای زیر زمینی زدهاند و اشتباها بهجای نیروگاه ،دو روستا نابود شده است .نه! نخندید! من حتی با بعضی
از افراد روشنفکر و تحصیلکرده صحبت کردم ،این تعبیر را خیلی غیر واقعی نمیپنداشتند! این اولین بار نیست که
شایعهای اینچنین مغایر با خرد سالم و مغایر با ابتداییترین دادههای فنی ،مردم ما را در سطوح اجتمائی متفاوت
مشغول میکند .اگر شایعه پیرامون امور سیاسی بود و واقعیت ممکنی را بیان میکرد ،تحلیل آن سیاسی یا اجتماعی
میشد .اما مورد زلزلۀ بوشهر نمونهای است از عقبماندگی جمعی ما ایرانیان در مسائل علمی و فنی و خردگریزی
حاکم بر رفتار ما ،چه دانشگاهیان و چه اهل سیاست .اینجاست که ترویج علم ،ترویج روشهای شناخت منطبق بر
واقعیتهای اجتماعی نوین ،و نیز تعریف معقولی از ترویج بیش از هر وقت ضرورت خود را نشان میدهد.
در دوران پیشاصنعتی ما ،حتی در دوران طالیی تمدن اسالمی ما،کم نبودهاند متفکرانی که "ترویج علم" را به یک
معنی خاص ،قبیح میدانستهاند؛ نه ترویج علم را به معنی ترویج دانش و دانستهها ،بلکه ترویج تفکر را! اینکه مردم
بدانند طبیعت عسل سرد است یا گرم ،به عنوان یک گزارۀ پزشکی ،مجاز شمرده میشد ،اما تفکر در مورد خلقت ،نفس
انسان ،حادث یا قدیم بودن عالم و به خصوص روشهای تفکر آن دوره ،مجاز شمرده نمیشد و ترویج تفکر علمی را
باعث گمراهی مردم میدانستند .بهنگام چالش میان اشعریها و معتزله کسانی پیدا شدند که به سنت سلف بودند و
شایسته نمیدانستند که معرفت عوام به سطح معرفت خواص برسد.
این دورۀ پیشاصنعتی سپری شده است  .دوران مدرن شروع شده است؛ و این مستقل از خواست ماست ،دیگران
آن را بهوجود آوردهاند و ما را از خواب غفلت بیدار کردهاند .گرچه هنوز جریانهای فکری در کشور ما هستند که ترویج
علم به معنای ترویج تفکر علمی را تقبیح میکنند یا با مالحت از کنار آن میگذرند .و غافلاند از اینکه در این عصر همۀ
انسانها با تفکر و بینش علم نوین ،دستکم بطور ضمنی ،آشنا هستند و در این زمینه تفاوت چندانی میان فیلسوف
و عامه نیست .عامۀ مدرن این گونه "خواص" را نه که متفکر بلکه دانندۀ تاریخ تفکر پیشامدرنی میانگارند که از تفکر
نوین به دورند.
مقاومت در مقابل ترویج تفکر نوین و روشهای کارشناسی نوین علمی ،دستکم بیتوجهی به آن که همواره شاهد

آن هستیم ،ناشی از شرایط تاریخی ما است و طبیعی است و تعجب آور نیست .وظیفۀ ما این است که از یک طرف
بکوشیم نظر همۀ دستاندر کاران و مدعیان تفکر را به ترویج تفکر علمی ترغیب کنیم ،و از طرف دیگر به هر روش ممکن
تفکر مدرن را و روشها و منشهای آن را در جامعه ترویج کنیم .از اشتباههای گذشته ،به ویژه در دوران مشروطه و
دوران پهلوی ،عبرت بگیریم و علم نوین و خرد نوین را مغایر با اعتقاد خودمان و مردمانمان ندانیم ،بلکه روشن کنیم
که چگونه بعضی روالهای سنتی ما به دالیل تاریخی ،در اثر هجوم اقوام بیابانگرد به ایران و به تمدن اسالمی ،ناشی از
منشهای دور از خرد این اقوام بوده است و با اصول اعتقادی مسلمانان مغایر است .گرچه سیر زمان این مغایرتها را
به فراموشی سپرده ،این از وظایف ما است که با مردم خودمان ،و نیز با آن دسته از اهل علم خودی که هنوز میپندارند
مردم را باید از تفکر دور نگهداشت ،وارد گفتگو شویم .به هر دو گروه لزوم آشنایی با تفکر مدرن بشر را گوشزد کنیم و با
حسن نیت گرههای توسعه را باز کنیم.
گفتگو با رسانهها را جدی بگیریم .برای آنها روشن کنیم که نقش تعیین کنندهای در رشد و در فرهنگ جامعه دارند
و اینکه چرا باید حساسیت بسیار بیشتر در نقل مطالب اعم از سیاسی ،اجتماعی ،یا علمی بهخرج بدهند .تخیل هر
ً
شهروند را صرفا به علت اینکه جنجالی است که نباید چاپ کرد؛ با هر جنجال راه اندازی که نباید مصاحبه کرد .وظیفۀ
رسانه شناسائی کارشناسان و بررسی کارشناسانه است نه پخش جنجال؛ ایجاد فضای گفتگوی نوین است نه ایجاد
هیاهو برای هیچ! رسانههای ما که مجرای ترویج علم هستند ،در بسیاری از موارد تبدیل شدهاند به مجرای ترویج
خرافات یا مجرای ترویج نظرهای ناکار شناسانه؛ در نتیجه مانع شدهاند در راه ترویج روشهای تفکر مدرن .برای رفع
این مشکل باید فضای گفتگو را باز کرد.

رضا منصوری

عوامل و موانع اندیشهورزی از منظر قرآن
مریم ایمانی خوشخو

1

لیال علی خانی

2

چکیده

یکی از مهمترین ابزارهای آدمی در مسیر هدایت و تشخیص حق و باطل ،عقل و اندیشه است .این پژوهش در ابتدا به تبیین جایگاه
اندیشه از نگاه قرآن میپردازد و در ادامه موانع و عوامل اندیشهورزی بیان میگردد .تحقیق حاضر به این سؤاالت پاسخ میدهد که در
نگاه قرآن ،اندیشه از چه جایگاهی برخوردار است؟ و از منظر قرآن اسباب تقویت و یا تضعیف اندیشه کدامند؟ و این نتایج حاصل میشود
که قرآن به تفکر و اندیشهای تأ کید میورزد که در راستای تقرب به خداوند باشد و آنرا از معیارهای ارزش و کرامت آدمی در پیشگاه
خداوند معرفی مینماید به گونهای که ترک تعقل و عدم اندیشه را موجبات سقوط به مرتبۀ حیوانیت میداند .برخی ویژگیهای فردی
و یا شرایط محیطی همچون گناهان ،تقلید کورکورانه ،هوی پرستی ،شتابزدگی ،شبهات و امور لغو حجاب دیدۀ جان میشوند و انسان
را از تشخیص حقایق و سلوک در صراط مستقیم باز میدارند و عواملی همچون ایمان ،تقوی ،معجزات و سیر در تاریخ نیز آدمی را در این

مقدمه

جهان هستی مخلوق پروردگار است .خداوند هر یک از مخلوقاتش را به گونهای خاص هدایت نموده است که در
این میان انسان موجودی است صاحب عقل و اراده و لذا از هدایتی متفاوت با سایر موجودات برخوردارست .یکی
از ابزارهای بسیار مهم در مسیر هدایت آدم��ی ،اندیشه است .در قرآن آیات بسیاری وجود دارد که به اندیشه و تفکر
اختصاص یافته است و همواره خداوند متعال مردم را بدین مهم فرا میخواند .از نگاه قرآن انسان رشد یافته کسی است
که اهل اندیشهورزی ،دقت نظر و تشخیص باشد .انسان باید به درستی بیندیشد تا در مسیر حق و صواب سلوک نماید.
خداوند انسانها را به سبب برخورداری از عقل و اندیشه بر سایر موجودات برتری میبخشد و از نگاه قرآن هرگاه که آدمی
از این مواهب الهی بهره نمیجوید و یا به طرقی همچون سنتگرایی و تقلید کورکورانه آنرا در بند میکشد از منزلتش
کاسته میشود و گاه به درجهای پایینتر از حیوانات تنزل پیدا میکند .اهتمام نوشتار حاضر آنست که پس از پرداختن
به جایگاه اندیشه در قرآن ،عواملی را که موجب شکوفایی عقل و اندیشه میشوند و یا اسبابی را که موجب جمود فکری
میشوند ،تبیین نماید.
 .1استادیار دانشگاه خوارزمی imani@tmu.ac.ir
 .2کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث alikhani_leila@ymail.com
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زمینه یاری میرسانند.
کلیدواژهها :اندیشه ،بصیرت ،تفکر ،تعقل ،ایمان

7

جایگاه اندیشه در قرآن

خداوند به تفکر و اندیشه توجهای ویژه مبذول داشته است بهگونهای که حتی هدف از نزول قرآن را نیز
اندیشه و تدبر معرفی فرموده است:

ُ
َ
َ ٌ َ ْ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ ٌ ّ َ َّ َّ ُ َ َ َ َ َ َّ َ ْ ُ ْ َ ْ َ
اب)( ،ص) ،
ِ(کتاب أنزلناه ِإلیک مبارک ِلیدبر وا آی ِاتهِ و ِلیتذکر أولوا الألب ِ

29

قرآن در برخی از آیات به نفی تساوی بین عالمان و جاهالن پرداخته است و در همین راستا نیز از عقول
آدمیان بهره میجوید تا خود به عدم تساوی دو گروه اذعان نمایند:

ُ
َ
َ
ُ َ َْ َ
ّ َ َ ْ َ ُ َ َ ّ َ َ َ ْ َ ُ َ َّ َ َ َ َ َّ ُ ْ ُ ْ َ ْ َ
اب)( ،زمر) ،
( ...ق ْل ه ْل یست ِوی ال ِذین یعلمون وال ِذین لا یعلمون ِإنما یتذکر أولوا الألب ِ

9

َ
ُ
الأ ْع َمى َو ْال َبص ُیر َأ َف َلا َت َت َف َّک ُر َ
ون)( ،انعام ) ،
( ...ق ْل َه ْل َی ْس َت ِوی
ِ

50

ً
خداوند در جهت نفی تساوی دو دسته ،صراحتا مؤمن عالم را بر مؤمن غیرعالم برتری میبخشد:

َ َّ ُ َّ
ُ
ُ
َّ ُ ُ ْ ْ َ َ
ات( ،)...مجادله) ،
(َ ...ی ْرف ِع الله ال ِذ َین َآمنوا ِمنک ْم َوال ِذ َین أوتوا ال ِعل َم در َج ٍ

11

آیۀ فوق داللت بر این دارد که مؤمنین دو طایفهاند ،یکی آنهایی که فقط مؤمنند و دوم آنهایی که هم مؤمنند
و هم عالم و رفع درجات در مورد مؤمنین عالم صادق است و ارتقاء بقیۀ مؤمنان به چند درجه نیست ،بلکه تنها
یک درجه است که این امر حکایت از برتری طایفۀ دوم بر طایفۀ اول دارد (طباطبایی1417،ق .)188/19:الزم به
ذکر است که بین علم و اندیشه رابطۀ تنگاتنگی وجود دارد همچنان که حضرت امام علی(ع) میفرماید« :علم
چراغ عقل است» (آمدی .)43 :1366،انسان برای اندیشیدن نیاز به علم و آ گاهی دارد همچنان که کارخانه برای
تولید محصول نیازمند مواد خام است.
برتری متفکران و اندیشمندان تا آنجا ادامه مییابد که خداوند در بسیاری از آیات قرآن ،بهرهمندی از نشانههای الهی
در آفاق و انفس را به آنان منحصر مینماید:
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ُ َّ
َّ
ُ َّ
ْ
َّ َ ْ َ
ْ
َْ ً
َ
ات َج َع َل ِف َیها َز ْو َج ْی ِن اث َن ْی ِن ُیغ ِشی الل ْی َل
َ(وه َو ال ِذی َمد الأرض َو َج َع َل ِف َیها ر َو ِاس َی َوأن َهارا َو ِمن ک ِ ّل الث َم َر ِ
َّ
الن َه َار إ َّن فی َذل َ
ک َل َآیات ّل َق ْوم َی َت َف َّک ُر َ
ون)( ،رعد) ،
ِ ِ ِ
ٍ ِ ٍ
َّ َ َ َ ُ ْ َ َ ُّ ْ َ َ
َ
ک َذل َ
ک َماء َأ َنز ْل َن ُاه م َن َّ
الآیات ل َق ْوم َی َت َف َّک ُر َ
ک ُن َف ِ ّص ُل َ
ِ(إنمامثلالحیاۀِ الدنیا
ون)(،یونس) ،
الس َماء...
ِ
ِ
ِ ِ ٍ

3

24

قرآن ،تعقل و اندیشه را از معیارهای ارزش و کرامت آدمی در پیشگاه خداوند معرفی میکند به گونهای که ترک تعقل
و عدم اندیشه را موجبات سقوط به مرتبۀ حیوانیت میداند:

َّ َ َّ َّ َ َّ َ ّ ُّ
الص ُّم ْال ُب ْک ُم َّالذ َین َلا َی ْعق ُل َ
ِ(إن شر الدواب ِعند الل ِه
ون)(،انفال) ،
ِ
ِ

22

َ
ً
َّ َ ْ َ ْ
َ ْ َ ْ َ ُ َ َّ َ ْ
ون َأ ْو َی ْعق ُل َ
ک َث َر ُه ْم َی ْس َم ُع َ
ون ِإ ْن ُه ْم ِإلا کالأن َع ِام َب ْل ُه ْم أ َض ُّل َس ِبیلا) ( ،فرقان)44 ،
(أم تحسب أن أ
ِ
ن را از عوامل بیداری دل و رستگاری معرفی
روای��ات نیز به اندیشیدن اهتمام خاصی نشان میدهند به گونهای که آ 
میکنند.
سکونی از امام صادق(ع) روایت میکند که امیرالمومنین(ع) فرمود« :با اندیشه دلتان را بیدار کنید ،و شبها
از خواب بیدار شوید و از خدا بترسید» (کلینی.)54/2 :1362،
مفضل بن عمر میگوید :امام صادق(ع) فرمودند“ :ای مفضل کسی که تعقل نکند رستگار نگردد و تعقل نکند
کسی که نداند» (کلینی.)26/1:1362،

اما اینکه چگونه میتوان اندیشه مورد تأ کید قرآن را ارتقا بخشید ،موضوعی است که در ادامه به آن پرداخته
میشود.

عوامل تقویت اندیشهورزی

مقصود ،عوامل فردی همچون خصوصیات اخالقی و رفتاری و یا عوامل محیطی و بیرونی است که موجب تقویت
اندیشهورزی و بینش انسان میگردد.

 .1ایمان

ایمان ،بینش بخش و بصیرت آفرین است .خداوند به اهل ایمان نوری ارزانی میدارد که در پرتو آن راه را
از چاه و خیر را از شر تمییز داده و منافع و خیرات را میگیرند و از ضرر و شر احتراز میکنند (انعام122 ،؛ حدید،
 .)19ای��ن ن��ور ،کنایه از علم و معرفتی اس��ت که زای��ی��دۀ ایمان اس��ت (ط��ب��اط��ب��ای��ی1417،ق339/7:؛ فخرالدین
رازی1420،ق .)134/13:به سبب این نور ،عقل و ارادۀ مومنان به جاهایی دست مییابد که عقل و ارادۀ سایر
مردم از حصول آن عاجزند .خداوند کسی که ایمان آورده و بهرهمند از شرح صدر است را با آوردن کلمۀ «علی»
به س��وارهای تشبیه میکند که بر نوری سوار شده ،راه میپیماید (زمر .)22 ،چنین کسی حوادث را با بصیرت
مینگرد و حقایق را به وضوح میبیند ،برخالف گمراهی که گنجایش حق را ندارد و در تاریکی طی طریق میکند
(طباطبایی1417،ق .)255/17 :از حسن بن الجهم نقل شده که حضرت امام رضا(ع) فرمودند« :هیچ مؤمنی
نیست مگر این که از هوشیاری و هوشمندی ویژهای برخوردار است و به مقدار ایمانش با نور خدا مینگرد»
(صدوق1378،ق .)200/2:رسول خدا(ص) نیز در روایتی مشابه میفرماید« :از فراست مؤمن بر حذر باشید که با
نور خدا نظاره میکند» (راوندی8،؛مجلسی.)75/64،

 .2تقوی

 .3آخرت اندیشی

ً
وقتی انسان مستغرق در یاد آخرت و جوار رب العالمین شد و تمامی همش را بدان معطوف نمود ،قهرا معرفتش نسبت
به خداوند کامل میشود و نظرش در تشخیص عقاید حق استوار میگردد و دیگر همچون ابنای دنیا ،فریفتۀ ظواهر
حیات دنیوی نمیشود .خداوند ،حضرت ابراهیم ،اسحاق و یعقوب(ع) را «اولی االیدی و االبصار» میخواند و سپس در
جهت تعلیل آن میفرماید« :انا اخلصناهم ،» ...یعنی اگر گفتیم اینان صاحبان ایدی و ابصارند برای این است که ما آنان
را به خصلتی بس عظیم خالص کردیم و آن عبارت است از یاد خانۀ آخرت (طباطبایی1417،ق.)211/17:

 .4یاد خدا

هنگامیکه انسان در معرض هجوم وسوسههای شیطان قرار میگیرد ،توان تعقل را از دست میدهد اما یاد خدا،
پردهها را از مقابل دیدگان آدمی میزداید (اعراف .)201،همچنان که حضرت امام علی(ع) میفرماید« :یاد پروردگار مایۀ
هدایت عقلها و بینایی نفسهاست» (آمدی.)189:1366،

 .5عبودیت و توبه
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خداوند برای کسانی که تقوی پیشه میکنند و بهوسیله ترک گناه و ادای فرائض از کیفر الهی پرهیز مینمایند ،نور و
هدایتی قرار میدهد که بوسیله آن حق و باطل را از یکدیگر تشخیص میدهند.
(حدید 28 ،؛ انفال )29 ،این نور و هدایت نتیجۀ حتمی دوری گزیدن از معاصی و هوی و هوسها و اغراض است
زیرا اعمال و افکار رذیله ،انسان را در ظلمات فرو میبرد و وی را کور و کر میسازند ولی زمانی که قلب انسان به نور طاعت
الهی روشن شود ،تمامی ظلمتها از آن رخت بر میبندد زیرا معرفت خداوند نور است و وقتی نور وارد شود ،چارهای جز
زوال ظلمت نیست (مغنیه1424،ق470/3:؛طباطبایی1417،ق56/9 :؛فخرالدین رازی1420،ق.)476/15:

9

خداوند ،آیات آفاق را مایۀ بصیرت و تذکر بندگان توبه کاری مینماید که بسیار به سوی خدا رجوع میکنند (ق.)8-6،
آنها کسانیاند که همواره سر تسلیم در پیشگاه خداوند متعال فرود میآورند و اگر هم دچار لغزشی شوند و یا به چیزی غیر
ً
از طاعت الهی مشغول گردند ،فورا متذکر میشوند ،توبه میکنند و بهسوی خداوند باز میگردند (ابن عاشور241/26،؛
طبرسی213/9 :1372،؛زمخشری1407،ق.)381/4:

 .6معجزات

خداوند متعال معجزات حضرت موسی(ع) و از جمله تورات نازل شده بر ایشان را را َ«ب َصآ ِئر» میخواند که این امر مؤید
نقش معجزات در روشنگری عقول است ( اسراء 101 ،و102؛قصص .)43 ،یکی دیگر از معجزاتی که تحت عنوان َ«ب َصآ ِئر»
از آن یاد شده ،قرآن است .قرآن کتاب معرفت و جدا کنندۀ حق و باطل است و هر که با آن همگام شود و از تعالیمش
بهرهمند گردد ،به نوری تمسک جسته که با آن تاریکی یافت نمیشود و در پرتو این نور میتواند به درستی بیندیشد و
در مسیر صواب گام بردارد (اعراف203 ،؛ جاثیه.)20،

.7سیر در تاریخ

قرآن مردم را ترغیب میکند که در زمین سیر کنند و از سرگذشت پیشینیان مطلع گردند .سیر در تاریخ نه تنها باعث
اطالع از سرگذشت پیشینیان میشود ،بلکه در اثر تدبر در اح��وال و عواقب آنها ،عقلها ارتقا مییابد و حقایق آشکار
میگردد (حج .)46 ،انسان برای این که بتواند درک درستی از وقایع پیرامون داشته باشد باید نگاهی به گذشته بیاندازد
و رویدادها را در بستر تاریخی آنها بررسی کند تا بتواند به درستی بیندیشد و به درک حقایق نائل گردد.

 .8آیات الهی

آیات الهی در آفاق و انفس از بهترین دالیلی است که میتواند عقل را بر کمال قدرت و علم صانع آن رهنمون شود (ق،
 .)8 - 6پروردگار متعال ،بنای آسمان و گسترش زمین و عجائبی از تدبیر که در آن جاری ساخته را به عنوان «تبصرۀ»
و «ذکری» معرفی میفرماید که انسانها بواسطۀ آنها بصیرت و تذکر مییابند و حجابهای غفلت از مقابل چشمان و
عقولشان زایل میگردد (طباطبایی1417،ق341/18 :؛طوسی1414 ،ق359/9 :و360؛ زمخشری1407،ق.)381/4 :
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موانع اندیشه ورزی

منظور از آن ،موانع فردی همچون ویژگیهای روحی ،اخالقی و رفتاری و یا موانع محیطی است که عقل و اندیشه و
سایر قوای ادراکی انسان را تحت الشعاع قرار داده و آنان را از عملکرد صحیح باز میدارد.

 .1حب دنیا

زندگی دنیوی گاهی سعادت و گاهی شقاوت ابدی را در پی دارد .هر وقت حب دنیا به عنوان یکی از موانع اندیشه
مطرح میشود ،بدین معنا نیست که انسان همه چیز را ترک گوید و گوشۀ عزلت اختیار نماید ،بلکه منظور آنگونه
دوست داشتنی است که منجر به فراموشی و لطمه زدن به آخرت انسان میگردد (نحل107 ،و .)108خداوند علت
نزول عذاب بر کفار را ترجیح حیات دنیوی بر زندگی اخروی معرفی مینماید زیرا آنان با هدف قرار دادن زندگی مادی
ُ
به کلی دل از زندگی اخ��روی شسته و حس و شعور و عقلشان اسیر مادیات گشته بود و دیگر به م��اورای م��اده اعتنا
نمیکردند (طباطبایی1417،ق354/12:؛ طبرسی598/6 :1372،؛ ابن عاشور 238/13 ،و  .)239امیرالمؤمنین(ع)
فرمودند« :حب دنیا عقل را تباه میسازد و قلب را از شنیدن حکمت باز میدارد و عقوبت دردناکی را به همراه می آورد»
(آمدی.)65 :1366،

 .2گناهان

گناه زنگار بر دل مینهد (مطففین .)14 ،مقصود از زنگ بودن گناهان بر روی دله��ا ،حائل شدن آنها بین عقل
آدمی و تشخیص حقیقت است (آلوسی1415،ق279/15:؛طباطبایی1417،ق .)234 /20:عالوه بر این گناهان آسیب
جبران ناپذیری بر عقل انسان وارد میآورند که در این زمینه روای��ت تکاندهندهای را از رس��ول گرامی اس�لام(ص)

نقل کردهاند« :هرکس مرتکب گناهی شود ،تکهای از عقلش جدا میشود که هرگز به سویش باز نمیگردد» (فیض
کاشانی1417،ق.)160/8:
گناهان گوش شنوا و دیده حق بین را از انسان باز میستانند (محمد22،و23؛انفال22،و .)23در حقیقت انسانها
با اعمال و رفتارشان موجب فساد استعدادهای فطری خود را برای دریافت حق فراهم میآورند و چون این قابلیت از
سرشتهایشان برچیده شد ،دیگر دعوت الهی از گوشها به عقولشان نفوذ نمیکند و گویی گناهان منافذ ادراکشان
را مسدود مینمایند .طلحۀ بن زید نقل میکند که امام صادق(ع) میفرماید :پدرم فرمودند« :هیچ چیز بیشتر از گناه
ً
قلب را فاسد نمیکند ،قلب تحت تأثیر گناه واقع میشود و تدریجا گناه بر آن اثر میگذارد تا بر آن غالب گردد ،در این
هنگام قلب وارونه میشود و باالی آن پایین قرار میگیرد» (کلینی268/2 :1362،؛ مجلسی .)312/70 ،منظور از وارونه
شدن قلب ،دگرگون شدن حس تشخیص آدمی است ،تا آنجا که بر اثر انس به گناه ،زشتیها را زیبایی و اعمال حسنه
و زیبا را زشت میبیند (مکارم شیرازی .)366/1 ،در نهایت نیز گناهان سبب میشوند بر قوه ادراک انسان مهر زده شود
(اعراف.)100،

 .3تکبر

«کبر» حالتی استکه انسان با بزرگ دیدن خویش به آن صفت مخصوص میشود و بزرگترین و سنگینترین تکبرها،
تکبر بر خداوند در خودداری از قبول حق است (راغب1412 ،ق  .)697 :خداوند هرگونه تکبر و تجبری را از اسباب مهر
زدن بر قلب بر میشمرد (غافر .)35 ،امام باقر(ع) میفرماید« :در قلب هیچکس مقداری از کبر داخل نمیشود مگر این
که به همان اندازه -کم یا زیاد -از عقلش کاسته میشود» (مجلسی.)186/75،

 .4تقلید کورکورانه

 .5آرزوهای دور و دراز

یکی از حجابهای تفکر ،آرزوهای دور و دراز است که تحت عنوان «امانی» از آن یاد شده است (حدید .)14 ،این واژه
ُ
جمع «امنیۀ» و به معنای صورتی است که از تمنی چیزی در نفس انسان به وجود میآید و چون دروغ تصوری است که
حقیقت ندارد و چون منشأ آن خواهشهای نفسانی است ،انسان را به سمت و سویی میکشاند که برخالف چیزی است
که خداوند میخواهد (راغب1412،ق780:؛مصطفوی .)187/11 :1360،حضرت امام علی(ع) در خطبه هشتاد و شش
نهج البالغه میفرماید« :بدانید که آرزو عقل را به خطا میاندازد و یاد خدا را به فراموشی میسپارد .پس در پی آرزو نروید
که فریبنده است و صاحبش فریب خورده است».
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تقلید در بعضی از مواقع و در شرایط خاصی صحیح است و آن زمانی است که جاهلی به عالم رجوع کند اما در بعضی
موارد ،باطل و مذموم است و آن تقلید جاهل است از جاهلی دیگر چون خود و منظور از تقلید کورکورانه همین نوع از
تقلید است (طباطبایی1417،ق .)159/6 :این نوع از تقلید مانع از شنیدن و تشخیص حقایق میگردد (مائده104،؛
لقمان21-20،؛ شعراء136،و.)137
مشرکین و کفار در شرک و بت پرستی و دیگر آیینها به سهولت پدرانشان را متابعت میکردند ولی دعوت رسول
ص��ادق را ب��دون هیچگونه دلیلی رد و حتی از نظر و تأمل در حجتهای وی نیز امتناع میورزیدند و نسبت به آنها
سرسختی نشان میدادند و این همان تقلید باطل است.
تقلید کورکورانه موجب میشود انسان به سهولت شنیعترین اعمال را انجام دهد و بدون اینکه زشتی آنها را دریابد
به توجیهشان پرداخته و حتی آنرا مستند به خداوند بداند (اعراف .)28 ،گفتهاند :در جاهلیت بین اعراب مرسوم بود
هنگام طواف عریان میشدند و دلیلشان نیز این بوده که چرا در وقت طواف لباسی بپوشیم که هنگام ارتکاب گناه
بر تن داشتهایم؟ در واق��ع آن��ان در توجیه اعمال زشتی که مرتکب میشدند به دو دلیل احتجاج میکردند؛ متابعت
از گذشتگان و فرمان خداوند به انجام اینگونه رفتارها (طبرسی633 /4 :1372،؛ سید قطب 1412،ق1280/3:؛
نک:آلوسی1415،ق .)346/4:یکی از عواملی که موجب میگردد انسان از بار سنگین اندیشه و تحقیق در جهت تمییز
حق و باطل شانه خالی کند و بدون در دست داشتن هیچ گونه دلیل عقلی و یا نقلی رو به تقلید محض آورد ،طبع تنعم
و نازپروردگی است (زخرف.)23،

.6کفر

کفر عقول آدمی را از اندیشۀ صحیح باز میدارد و راههای ادراکش را مسدود میکند (کهف57 ،؛ بقره171 ،؛ فصلت،
44؛ بقره .)88 ،هرچند این ویژگی به خودی خود ظلمت است اما کفری که موجب میشود خداوند بر قلب کسی مهر
زند و قوۀ تشخیص را از او بازگیرد ،کفر توأم با اصرار و عناد و لجاجت است (اعراف101 ،؛ بقره 6 ،و .)7البته این موضوع
در مورد کفر بعد از ایمان یعنی ارتداد هم صادق است (منافقون 2 ،و .)3

 .7نفاق

خداوند مثل منافقین را در اظهار ایمان و پنهان داشتن کفر به کسی تشبیه مینماید که در ظلمتی گرفتار شده و
توانایی تشخیص خیر را از شر و راه را از چاه ندارد و برای رفع آن ظلمت آتشی میافروزد اما هنگامیکه آتش پیرامونش
را روشن نمود ،ناگهان خداوند به وسیله باد ،باران یا امثال آن ،آتش را خاموش مینماید و دوب��اره به همان ظلمت
گرفتار میگردد و سپس آنان را به کران و الالن و کورانی توصیف مینماید که دیگر به سوی هدایت باز نمیگردند زیرا
نور ایمان را با کفر و نفاق خود خاموش نموده و در سرگردانی دست و پا میزنند و نه قادر به تشخیص و قرار گرفتن
در مسیر برگشت هستند و نه مسیر پیش رو (بقره 17 ،و .)18یکی از پیامدهای نفاق این است که انسان را از درک
صحیح حقایق باز م �یدارد (انفال49 ،؛ اح��زاب .)12 ،ب��رای مثال در جنگ ب��در ،منافقان و سست ایمانهایی که در
دلهاشان نسبت به حقانیت اسالم شک و تردید داشتند ،زمانی که قلت نفرات و تجهیزات مؤمنان را در مصاف با
غرور
قوت و شوکت قریش مقایسه مینمودند ،به مؤمنان اشاره کرده و میگفتند :دین ،اینان را مغرور ساخته زیرا اگر ِ
دینیشان نبود به چنین خطری تن نمیدادند (طباطبایی99/9 ،؛ طبرسی 845/4 :1372،و 846؛ آلوسی 1415،ق:
212/5؛ زمخشری1407،ق .)228/2 :در حقیقت پردۀ نفاق و تردید مانع میشد که آنان ورای ظواهر امور ،متوجه
مسبب حقیقی پیروزی گشته و دریابند که توکل بر خدا و اعتماد به یاری و نصرت وی موجب میشود خداوند اسباب
و زمینه پیروزی را از جایی که انسان تصورش را هم نمیکند ،فراهم آورد .آنچنان که در جنگ بدر این موضوع تحقق
یافت و مسلمانان با یاری خداوند پیروز گشتند (ابن عاشور130/9 ،؛ طبرسی846/4 :1372،؛ فخرالدین رازی1420،ق:
 493/15زمخشری1407،ق.)228/2 :
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همچنان که ایمان به آخرت و یاد آن اثرات عمیقی در جهتدهی افکار و رفتار انسانها بر جای میگذارد ،بدیهی است
که نفی آن آدمی را در مسیر گمراهی و ضاللت سرگردان میسازد (اسراء 45 ،و.)46

 .9رهبران گمراه

پیشوایان فاسد و گمراه در دنیا از طریق دسیسهها و خدعههای فراوان به اغوای تودۀ مردم میپردازند و با تزئین
باطل و پنهان ساختن ادلهای که حق را روشن مینماید ،شناخت حق و باطل را بر آنها مشکل و گاه غیرممکن میسازند
(سبا 31 ،و 32؛ اعراف 38 ،؛ احزاب 67 ،و .)68
در روز قیامت ،آنانکه در دنیا تبعۀ ستمگران بودند ،ضمن ندامت ،رهبران ضاللت را مورد خطاب قرار میدهند و
آنها را مانع ایمان آوردنشان معرفی میکنند زیرا نمیتوان نقش انکارناپذیر رهبران را در سالمت یا انحراف مردم نادیده
گرفت ،همچنان که حضرت امام علی(ع) میفرمایند« :مردم به فرمانروایان خود شبیهترند تا به آباء و اجداد خویش»
(مجلسی46/75 ،؛ حرانی1404 ،ق  .)208 :این درحالی است ،مستکبرین که در دنیا رؤسا و پیشوایان مردم بودهاند به
انکار این امر میپردازند و گمراهی آنها را مستند به خودشان میدانند ولی پیداست رهبران ظالم از طرق مختلف باعث
شدند که مردم نتوانند حقایق را آنگونه که هست دریابند و به بهانههای مختلف آنان را از قرار گرفتن بر سبیل هدایت
باز داشتند و در این راستا از هیچ تالشی فروگذار نبودند (طباطبایی1417،ق 381/16 ،و 382؛ ابنعاشور69/22 ،و70؛
طوسی1414،ق397/8 :و.)398

 .10کثرتگرایی

یکی از موانع اندیشهورزی ایناست که انسان در هر موقعیتی تابع اکثریت ش��ود ،این در حالی است که در طول
تبلیغ پیامبران از زمان حضرت نوح(ع) تا عصر حضرت خاتم(ص) مؤمنان در اقلیت بودند ،پس اکثریت نشانه حقانیت
نیست (هود40،؛ انعام .)116 ،اگر انسان سادهلوحانه فریفتۀ کثرت عدهای گردد ،در حقیقت اسیر حدس و تخمین آنان
میشود و افکار و رفتار خود را مطابق همانها تنظیم میکند .در دین خدا و شناخت حق ،اعتبار به کمی و زیادی جمعیت
نیست بلکه اعتبار به دلیل است (طبرسی.)549/4 :1372،حضرت امام علی(ع) در پاسخ فردی که از اصحاب جمل
سؤال کرد ،میفرماید« :توحق را نشناختی تا اهل حق را بشناسی و باطل را نشناختی تا باطلگرایان را بشناسی» .ایشان
در جای دیگری فرموده اند« :ای مردم! در راه هدایت از کمی رهروانش وحشت نکنید» (نهج البالغه1414،ق.)319:

 .11شتابزدگی

«عجله» خواستن و قصد چیزی است قبل از مدتش و از مقتضیات شهوت محسوب میشود( .راغب1412،ق)549:
کسانیکه با شتابزدگی و عجوالنه به انجام کارهایشان میپردازند ،نمیتوانند در جهات صالح و فساد امورشان خوب
ً
بیندیشند و معموال دچار ندامت میگردند (اسراء.)11 ،
امام علی(ع) فرمود« :عجله منجر به افزایش خطاها و اشتباهات میگردد» (آم��دی .)267 :1366،راهکار مقابله با
شتابزدگی ،تأمل است و لذا امام صادق(ع) به عبداهلل بن جندب میفرماید« :در برابر هر کاری درنگ کن تا (راه) ورود
و خروج آن را ،پیش از آنکه در آن وامانی و پشیمان شوی ،نیک بشناسی» (حرانی1404،ق304 :؛ مجلسی.)283/75 ،

 .12جهل

جهل بر دو گونه است؛ جهل مرکب و جهل بسیط .جهل مرکب ،زمانی است که جاهل از جهلش بیخبر باشد و خود
را عالم بپندارد و منظور از جهل بسیط ایناست که شخص بر جهل خود واقف باشد (مکارم شیرازی.)327/1 :1386،
جهل مرکبی که همراه با عناد و عدم تسلیم در برابر حق باشد ،یکی از موانع خردورزی و از اسباب مهر زدن بر دلهاست
(روم.)59،

 .13غفلت

 .14تعصب و لجاجت

برخی از مردم حق و باطل را بر طبق منافع و هوای نفس خود میسنجند و اگر با آن موافق بودند ،آن را حق و اگر
مخالف بودند ،آن را باطل میدانند و بر این افکار و عقاید خود تعصب و لجاجت نشان میدهند .وقتی این خصلتها
بر کسی چیره شود ،سخن حق در او تأثیری نمیگذارد (انعام25 ،؛ یونس74،؛ احقاف .)26،خداوند نیز بر قلوب چنین
اف��رادی که از همان ابتدا بنای کار را بر پایۀ عناد و تعصبات بیجا ق��رار داده و در ص��ورت مشاهده هرگونه عالمت و
معجزهای باز هم ایمان نمیآورند ،مهر میزند و بر طبق کالم امام علی(ع) که فرمود« :لجاجت ،فکر و عقیده انسان را
فاسد میکند» (آم��دی ،)65 :1366،عقولشان از درک حقیقت ناتوان گشته و در نهایت نیز به مردگانی کور و کر مانند
میشوند (روم 59-58،و .)53-52

 .15رفاه طلبی

راحتطلبی و تن پروری انسان را دچار کوتهفکری میکند به گونهای که فقط به عیش و نوش زندگی دنیوی مشغول
میشود و از درک امور غیر مادی ناتوان میگردد .پس ،چنین کسی از اندیشه در سعادت واقعی و قرار گرفتن در این مسیر
که توأم با سختیهاست ،محروم میماند (توبه 87 – 86 ،و  .)93در عصر نبی گرامی اسالم(ص) ،وقتی سورهای از قرآن
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غفلت به معنای فراموشی و رفتن معنایی از خاطر و ذهن انساناست (فیومی )449/2 ،و همچون پردهای است
که بین انسان و حقایق حائل میگردد (ق 22 ،؛ یس 6،و .)9غفلت موجب میگردد انسان در دنیا غرق در محسوسات
شود و به اسباب ظاهری اعتماد نموده و بدانها تعلق و دلبستگی پیدا کند و فراموش نماید تمام هستی از آن خداست
و روزی ،خداوند سببیت را از آنها خواهد گرفت (طباطبایی1417،ق350/18 :؛ فخرالدین رازی1420،ق135/28 :؛
آلوسی1415،ق.)334/13 :
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دربارۀ ایمان به خدا و جهاد در رکاب آن حضرت نازل میشد ،صاحبان قدرت و مکنت از منافقان همچون کسانی که به
دلیلی موجه از حضور در میدان نبرد معذورند ،از پیامبر(ص) رخصت تخلف و باز نشستن میخواستند (طبرسی:1372 ،
89/5؛ طوسی1414،ق274/5 :؛ آلوسی1415،ق .)344/5 :در حقیقت روحیۀ رفاه طلبی مانع از این میشد که ثواب و
حکمتهای نهفته در جهاد را درک کنند و دریابند که سعادت انسان در خواب و خوراک نیست.

 .16هوی پرستی

واژۀ «هوی» به معنی تمایل انسان به سوی شهوات است (راغب1412 ،ق .)849 :گفتهاند :این واژه در اصل به
معنی سقوط از بلندی است و خواهشهای نفسانی را از آن جهت هوی نامیدهاند که انسان را در دنیا به رنج و مصیبت
و در آخرت به عذاب میاندازد (قرشی170 /7 : 1371،و172؛ نک:راغب1412،ق .)849:هوی پرستی مانع از درک حق
و موجب سقوط به مرتبه حیوانیت میگردد (مائده70،و71؛ فرقان43،و44؛ جاثیه23 ،؛محمد .)16،بر طبق روایات
نیز پیروی از هوای نفس نتیجهای جز زوال عقل ،کوردلی و اضالل را در پی ندارد .امام علی(ع) فرمود« :آفت عقل،
هواپرستی است»( .آم��دی )64 :1366،آن حضرت در جایی دیگر میفرماید« :هرکس خواهشهای نفسانی را اطاعت
کند ،او را از دیدن و شنیدن حق کور و کر کند و وی را خوار و گمراه گرداند» (محدث نوری1408،ق.)115/12:

 .17عدم والیتپذیری
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در مسیر زندگی ،مقصد خداست و پیامبر(ص) و امامان(ع) در این راه نقش هادی را دارند ،پس دستورات آنان عین
حق است .از طرفی دانستهها و دای��رۀ دید و ادراک انسان محدود است و به دلیل همین محدودیتها ،گاهی تفکر
صحیح و تشخیص حقیقت برای انسان ناممکن میگردد و تصمیمی را اتخاذ مینماید که با هدف خلقت منافات
دارد ،بنابراین اگر انسان امور زندگی خویش را به خداوند ،انبیاء(ص) و امامان(ع) ارجاع دهد میتواند حق و باطل را از
یکدیگر تمییز داده و در مسیر صواب حرکت کند ،اما برخی از افراد از این موضوع گریزانند پس در زندگی بسیار مرتکب
خطا میشوند و در نهایت نیز دچار گمراهی میگردند (احزاب .)36 ،عقل آدمی که از آن به رسول باطن تعبیر میشود،
نیاز به یک رسول ظاهری دارد که بهرهمند از خردی ناب است تا به او متصل گردد و به شکوفایی برسد ،همچنان که
در تاریخ اسالم مشاهده میشود افرادی همچون سلمان و ابوذر که پیرو مقام والیت بودند به چنین شکوفاییای دست
یافتند و مخالفان پیامبر(ص) و امامان(ع) نیز تفکرشان را به سوی زوال سوق دادند و در نهایت نیز دچار شقاوت ابدی
گشتند.
عدم والیتپذیری بین انسان و حقایق جدایی میافکند و در نهایت باعث میشود خداوند بر قلب آدمی مهر زند،
همچنان که این امر در مورد کسانی که در عین توانایی از فرمان مقام والیت مبنی بر شرکت در جهاد سرباز زدند ،رخ
داد (توبه 93 ،و.)87-86

 .18ظن و گمانهای باطل

یکی از عواملی که دیدۀ حق بین را از آدمی باز میستاند ،پیروی از پندارهای باطل و اصرار بر آنهاست (مائده 71 ،؛
آل عمران23،و24؛ نجم27،و .)28برای مثال ،گروهی از یهودیان به انکار و قتل انبیاء مبادرت مینمودند زیرا گمان
میکردند فتنه و امتحانی در کار نیست و هرگز به سبب ارتکاب این اعمال ،کیفر و عقوبتی نخواهد بود .آنان برای خود
فضیلت و کرامتی خاص قائل بودند و میگفتند :ما پسران خدا و دوستان اوییم و هرچقدر که به معاصی و اعمال رذیله
آل��وده باشیم ،برایما عذابی نیست و همین اص��رار بر پندار باطلشان که ریشه در خود برتربینی داش��ت ،موجب شد از
ادراک حق کور و کر شوند (قرطبی247/6 :1364،؛ ابن عاشور167/5 ،؛ طوسی1414،ق .)596/3 :مشرکین نیز مالئکه
را دختران خدا مینامیدند و دراین نامگذاری پیرو ظن و گمان خود بودند ،در حالیکه هیچ مجوزی نیست که انسان
در درک حقایق به آن اعتماد کند و همین تبعیت از اوهام باطل موجب گشت در عقاید شرک آلود خود باقی بمانند و از
ادراک حقیقت محروم گردند (طوسی 430/9 ،و 431؛ آلوسی1415،ق.)59/14 :

 .19ظاهربینی

در هر زمان و مکانی مشاهدۀ ثروت ،قدرت و تجمالت دنیوی دیگران ،بعضی از انسانها را میفریبد و چشمانشان را

خیره و عقولشان را مسحور میکند (قصص .)79 ،روزی قارون در کمال شکوه و عظمت ،در میان خدمتگزارانی بسیار و
در حالی که زیورآالت خیره کنندۀ خود را به نمایش گذاشته بود ،در میان بنی اسرائیل حاضر گشت .اشخاص ظاهربین
و آنان که هدف نهایی مساعی خویش را زندگی دنیا میدانستند ،به محض مشاهدۀ این صحنه ،عاقبت بغی و سرکشی
را فراموش و آرزو کردند همچون قارون غرق در لذات دنیوی گردند (طبرسی417/7 :1372،؛ فخرالدین رازی1420،ق:
16/25؛ مغنیه1424،ق .)88/6 :در حقیقت ظاهربینی و سطحی نگری مانع از این میشد که بتوانند بدین موضوع
فکر کنند که وی ثروتش را از چه راهی بهدست آورده و چه سرانجامی در انتظارش است.

 .20شک و تردید

ً
طبیعتا انسان در طول زندگی گاهی دچار تردید میشود و حتی در بعضی مواقع خود این مسئله موجب میگردد که
انسان به تفکر و تفحص بپردازد و به کشف حقیقت نایل شود اما اگر انسان همواره در شک و تردید باقی بماند و در
جهت رفع آن اقدام ننماید و یا حتی پس از مشاهدۀ ادله و براهینی که پرده از حقایق برمیدارند باز هم اسیر شک و تردید
باشد ،از خردورزی محروم میشود (غافر.)34 ،
قرآن در این زمینه به رفتار مصریان در قبال حضرت یوسف(ع) اشاره مینماید که حتی پس از مشاهدۀ دالیل آشکار
نیز در طول رسالت آن حضرت همواره در نبوت ایشان شک میکردند زیرا عقول آنان اسیر اوهام و تقلید از گذشتگان
بود و همچون کالم امام علی(ع) که میفرماید« :شک و تردید نور قلب را خاموش میسازد» (آم��دی ،)72 :1366،در
ظلمات فرو رفته و هرگز در طلب تمییز حقیقت بر نیامدند و پس از درگذشت حضرت یوسف(ع) نیز گفتند :دیگر پیامبری
بعد از او نیست و خدا هم به سبب همین عصیانگری و شک و تردیدهای فراوان ،آنها را در کوردلی و گمراهی رها کرد
(طباطبایی1417،ق 330/17 :و 331؛ ابن عاشور192/24 ،؛ مغنیه1424،ق.)451/6 :

 .21امور لغو

.22تبلیغات دروغین

در همۀ ادوار اشخاصی یافت میشوند که درصدد وارونه جلوه دادن حقایق برمیآیند و از طریق تبلیغ عقاید باطل
خود در قالبی فریبنده ،اذه��ان عمومی را مشوش نموده و گویی حجابی بر عقل آدمی میافکنند .از جمله این افراد
فرعون است .وی برای نشان دادن حقانیت خود و بطالن دعوت حضرت موسی(ع) ،دست به تبلیغات گستردهای زد.
فرعون خوب میدانست چگونه قوم خود را به بازی گیرد و از طریق شکوه سلطنت و زرق و برق ثروتش آنان را از آیات و
معجزاتی که خداوند در جهت تصدیق دعوت موسی(ع) به وی اعطاء نموده بود ،غافل سازد (زخرف.)54-52،
در صحنه مبارزه ساحران و حضرت موسی(ع) ،ساحران عالوه بر مبهوت ساختن دیدگان ناظران ،سحرشان را با امور
دیگری در مخیلۀ آنها تقویت کردند و از طریق بازگو کردن جمالتی همچون «ای مردم دور شوید و مراقب باشید تا مورد
حملۀ مارها و افعیها قرار نگیرید» ،درصدد واقعی جلوه دادن صحنه و القاء ترس در مردم برآمدند .در حقیقت ساحران
از عواملی همچون تبلیغ و تلقین نیز در جهت مختل ساختن قدرت ادراک مردم و پرده افکنی بر حقایق ،بهره جستند
(ابن عاشور 234/8 ،و 235؛ نک :فخرالدین رازی1420 ،ق.)335/14 :
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کارهای لغو همچون گ��وش دادن به سخنان باطل و سرگرمی به غناء و آالت لهو ،بین انسان و حقایق جدایی
میافکند و وی را از شناخت صحیح باز م �یدارد (لقمان 6 ،و .)7خداوند در س��وره لقمان از این ام��ور با عبارت «لهو
الحدیث» یاد میفرماید .کلمۀ «لهو» به معنای هر آنچیزی است که آدمی را از مهمش باز دارد (راغب1412،ق.)748 :
«لهو الحدیث» نیز آن سخنی است که انسان را از حق منصرف نموده و به خود مشغول سازد؛ مانند حکایات خرافی و
داستانهایی که آدمی را به فسق و فجور میکشاند و یا سرگرمی به غناء ،مزمار و سایر آالت لهو (طباطبایی1417،ق:
209/16؛ مغنیه1424،ق 156/6 :و  .)157لهو الحدیث از طرفی معارض با حق است و از طرف دیگر بنیان معارف حق و
صحیح را در انظار مردم سست و منهدم میسازد (طباطبایی1417،ق )210/16:و در نهایت هم موجب حماقت و نقصان
عقل میگردد ،امام علی(ع) فرمودند« :هرکس که بسیار به لهو و لعب بپردازد نادان میشود» (آم��دی.)461 :1366،
آن حضرت در جایی دیگر میفرماید« :هرکس که بسیار به لهو و لعب بپردازد ،ازعقلش کاسته میشود» (آمدی:1366،
.)461

سامری هم از طریق شیوههای تبلیغاتی خاصی که در ساخت گوساله به کار برد ،آن را به عنوان خدای حقیقی به
مردم عرضه نمود و آنها هم به گوساله پرستی روی آوردند (طه 85،و.)88
در صدر اسالم و پس از تغییر قبله از بیتالمقدس به سوی کعبه ،عدهای از یهودیان تصمیم گرفتند اول روز اسالم
را پذیرفته و به نبوت محمد(ص) و قرآن ایمان آورند و در آخر روز اظهار کفر نموده و بگویند علت بازگشت ما از اسالم
این است که در کتب خود به جستجو پرداختیم و با دانشمندان خویش هم به گفتگو نشستیم و بر ما آشکار گشت
محمد(ص) پیامبر موعود تورات نیست و کذب و بطالن وی بر ما معلوم شد (آل عمران .)72،غرض آنها این بود که از
طریق این شگرد تبلیغاتی ،افکار مسلمانان را مضطرب سازند و در دلشان تخم شک و تردید بکارند ،زیرا اعراب بر این
باور بودند که اهل کتاب از آنان داناترند و حق را بهتر تشخیص میدهند و امید این میرفت که توطئه یهودیان باعث
شود ایشان نیز از دینشان بازگردند و بگویند تکذیب اهل کتاب از سر عناد و حسد نیست (فخرالدین رازی1420،ق:
257/8و 258؛ آلوسی1415،ق192/2 :؛ مغنیه1424،ق.)87/2 :

 .23شبهات

شبهه را از این رو شبهه نامیدند که به حق شباهت دارد (نهج البالغه1414،ق .)81 :شبهات مختص عصر حاضر
نیست بلکه در صدر اسالم نیز افرادی از طریق شبهه افکنی قصد متزلزل نمودن مسلمانان را در عقایدشان داشتهاند
(انعام )119 ،برای مثال مشرکان که مبادرت به خ��وردن گوشت م��ردار میکردند ،با مسلمانان به مجادله پرداخته و
این شبهه را مطرح مینمودند که چه فرق است بین گوشت حیوانی که با اسم خدا ذبح شده و حیوانی که مردار
گشته و خدا آن را کشته است؟ چرا ما باید آنچه را خود کشتهایم ،بخوریم و لی از خوردن آنچه که خدا کشته امتناع
ورزیم در حالیکه آنچه خدا کشته است ،سزاوارتر به خوردن است تا حیوانی که خود ذبح کردهایم (طباطبایی1417،ق:
332/7؛ فخرالدین رازی1420،ق129/13:؛ زمخشری .)61/2 :1407،این شبهه ،موجب شده بود بعضی از مسلمانان
دچار تردید شوند و حقیقت امر بر آنان مشتبه گردد و حتی گفتهاند :برخی از مسلمین از خوردن گوشت حیوانی که با نام
خداوند ذبح شده بود ،اجتناب میورزیدند (مغنیه1424،ق254/3 :؛ نک :ابن عاشور .)26/7 ،اما آنچه که اهمیت
دارد ،شیوۀ برخورد با شبهات است ،امام علی(ع) فرمودند« :اما نور هدایت کنندۀ دوستان خدا در شبهات یقین است»
(نهج البالغه1414،ق .)81 :در جایی دیگر نیز میفرمایند« :هیچ پارسایی چون توقف هنگام مواجهه با شبهه نیست»
(نهج البالغه1414،ق.)488 :
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 .24شایعات

در عصر نبی اک��رم(ص) کفار و منافقین برای ایجاد نفاق و خالف در بین مؤمنان ،شایعاتی را ساخته و پرداخته
میکردند و مسلمانان سست ایمان هم آن را منتشر میساختند (نساء .)83 ،منافقان یا افراد ضعیف ایمان هنگامیکه
چیزی از ایمنی یا خوف همچون غلبه سپاه مسلمین بر دشمنان و یا یورش دشمن به مدینه را میشنیدند ،آن را در میان
مردم اشاعه مینمودند و برخی از مؤمنان از ناحیۀ این اشاعه در خطر گمراهی قرار داشتند و حتی ممکن بود که به
مخالفت رسول خدا(ص) بپردازند زیرا از طرفی این شایعات امر را بر مؤمنان مشتبه میساخت و از سوی دیگر منافقان،
این سخنان را از زبان پیامبر(ص) نقل مینمودند که همین موضوع باعث میشد برخی در صدق و حقانیت پیامبر(ص)
نیز تردید کنند (طباطبایی1417،ق21/5 :؛ فخرالدین رازی1420،ق .)153/10 :خداوند متعال نیز میفرماید :اگر مردم،
شایعات را به رسول خدا(ص) و اولی االمر ارجاع دهند ،آنان میتوانند استنباط نموده و حقیقت را از چاه ابهام بیرون
آورده و صحت یا بطالن شایعه را روشن سازند (طباطبایی1417،ق.)22/5 :

 .25دوستان گمراه

دوستان گمراه ،منشأ خسرانی عظیم برای مصاحبانشان هستند زیرا رفته رفته در فکر و روح انسان رخنه کرده و افکار
باطل خود را بر آدمی القاء مینمایند و مسیر زندگی را به گونهای ترسیم میکنند که انسان در نهایت به مقصدی غیر
از آنچه که میخواهد ،برسد (فرقان .)29-27 ،سخن پیامبر اکرم(ص) که میفرماید« :آدمی برآئین و کیش دوست
و همنشین خود زندگی میکند» (کلینی .)375/2 :1362،نیز اش��اره به تأثیر انکارناپذیر دوست و همنشین بر افکار،
اندیشهها و حتی سعادت و شقاوت انسان دارد.

 .26وسوسههای شیطان

شیطان ،از ریشۀ «ش ـ ط ـ ن» و به معنای دور شده و متمرد است (راغ���ب1412،ق454 :؛ ق��رش��ی)32/5 :1371،
و هر موجود متمرد و طغیانگر از جن و انس و سایر موجودات را شامل میشود (فیومی .)313 ،هرکه از یاد خدا روی
گرداند ،شیطان مالزمش میگردد (زخ��رف 36 ،و  .)37از اینکه خداوند در سوره زخرف ،تسلط شیطان بر انسان را با
َ
فعل «نقیض» بیان میفرماید و این فعل از مادۀ « قیض» به معنای پوست تخممر غ است( ،راغب1412،ق688 :؛ ابن
منظور1414،ق )224/7 :میتوان دریافت این احاطه به گونهایست که ارتباط انسان را با جهان خارج قطع میکند و
قدرت تمییز و درک حقایق را از انسان باز میستاند همچنان که پوسته همچون حائلی محتویات تخم را از عالم بیرون
محفوظ میدارد (مکارم شیرازی .)419/1 :1386،شیطان برای فریب انسان از ترفندهای مختلفی بهره میجوید که
عبارتند از :آرزوهای دور و دراز ،وعدههای دروغین و تزیین اعمال ناشایست در مقابل دیدگان آدمی (محمد25،؛ فاطر5،؛
نمل24،؛ انعام43،؛ عنکبوت.)38،

نتیجه گیری
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ق��رآن به تفکر و اندیشه بسیار تأ کید م �یورزد و آنرا از معیارهای ارزش و کرامت آدم��ی در پیشگاه خداوند معرفی
مینماید به گونهای که ترک تعقل و عدم اندیشه را موجبات سقوط به مرتبه حیوانیت میداند .روایات نیز به اندیشیدن
اهتمام خاصی نشان میدهند و آنرا از عوامل بیداری دل و رستگاری معرفی میکنند .قرآن بر اندیشهای صحه میگذارد
که به موجب آن انسان به سوی خداوند حرکت نموده و در پرتو آن به سعادت ابدی نایل گردد .در الگویی که قرآن
برای اندیشهورزی ارائه میدهد ،محور و مرکز ،خداوند است؛ انسان هرچه از ایمان قویتری برخوردار باشد و به ریسمان
محکم الهی چنگ زده و در زیر لوای دستورات خداوند متعال قرار گیرد ،بهتر میاندیشد چرا که شناخت بهتری نسبت به
جهان هستی و موقعیت خود در آن پیدا کرده و از جانب حق تعالی نیز به صفت فرقان مزین میگردد ،از طرف دیگر هر
چقدر که انسان از تعالیم پروردگار فاصله گیرد ،به همان میزان اندیشهاش رو به زوال مینهد و فضای روحش در تاریکی
فرو رفته و در نهایت هم به خسران ابدی دچار میشود.
قرآن برخی عوامل فردی همچون خصوصیات اخالقی و رفتاری و یا عوامل محیطی و بیرونی را از اسباب تقویت
اندیشهورزی و بینش انسان معرفی میفرماید که عبارتند از :ایمان ،تقوی ،آخرت اندیشی ،یاد خدا ،عبودیت و توبه،
معجزات ،سیر در تاریخ و آیات الهی.
از طرفی برخی موانع فردی یا محیطی ،عقل و اندیشه و سایر قوای ادراک��ی انسان را تحتالشعاع قرار داده و آنان
را از عملکرد صحیح باز میدارند این موانع عبارتند از :حب دنیا ،گناهان ،نفاق ،تکبر ،تقلید کورکورانه ،آرزوهای دور و
دراز ،کثرت گرایی ،کفر و ارتداد ،شتابزدگی ،جهل ،غفلت ،تعصب و لجاجت ،نفی معاد ،رفاه طلبی ،هویپرستی ،عدم
والیتپذیری ،ظن و گمانهای باطل ،ظاهربینی ،شک و تردید ،امور لغو ،رهبران گمراه ،شبهات ،تبلیغات دروغین،
شایعات ،دوستان گمراه و وسوسههای شیطان.
انسان در طول زندگیاش همواره در حال انتخاب است .انتخاب صحیح مستلزم اندیشه ،تجزیه و تحلیل درست و
پا نهادن بر هواهای نفسانی است .طبق الگویی که قرآن ارائه میدهد برای اندیشه صحیح و تشخیص حق و باطل
باید همواره تحت عبودیت پروردگار متعال بود زیرا تنها در اینصورت است که انسان از دایره حقشناسی و حقپذیری
خارج نمیشود .در حقیقت یک اندیشمند واقعی همه فرآیندهای زندگی را به عنوان آزمونهای الهی مینگرد و هیچ
گاه از محدوده تقوی خارج نمیشود و تالش میکند تا در هر موقعیتی مسئولیت خود را به نحوی شایسته انجام دهد.
هرآنچه که قرآن کریم به عنوان موانع اندیشهورزی بر میشمرد ،در عصر حاضر حائز اهمیتاند زیرا همچنان که در
برههای از زمان فرعون ،سامری و دیگران به فریب مردم مبادرت میورزیدند امروزه نیز رهبران جور و ستم و استعمارگر
برای رسیدن به اهداف ناصواب خود از شگردهای متنوع و مدرنتری بهره میجویند .آنان از طریق تبلیغات دروغین،
شبهه پراکنی ،ترویج امور لغو و ...که بهوسیله رسانههای مختلف به نشر آن میپردازند ،زمینه غفلت مردم را فراهم
میکنند ،آنها را دچ��ار شک و تردید نموده و اعتقادات دینیشان را تضعیف میکنند .باطلگرایان با عرضه فیلمها،
موسیقیها و مدهای مبتذل سعی میکنند که مردم و بویژه جوانان و نوجوانان را سرگرم ساخته و گروهی نیز به صرف
اینکه عده زیادی جذب آنان شدهاند رو به تقلید کورکورنه میآورند و با آنان همرنگ و همصدا میشوند.

ام��روزه برخی ،دنیا را محور همه آمال و آرزوه��ای انسانها قرار میدهند لذا بهتدریج حب دنیا در دل آدمی ریشه
میدواند و یاد آخرت از آن رخت بر میبندد و انسانها به تجملگرایی ،رفاه طلبی و مصرفگرایی روی میآورند .انسان
امروزی گاه چنان دچار تکبر و غرور میشود که جز منافع خود به چیز دیگری نمیاندیشد طوریکه در جهت حفظ منافع
شخصی و رسیدن به خواستههایش آبروی دیگران را میبرد ،به سادگی حق را پایمال میکند و حتی به قتل عام دیگران
میپردازد.
در گذشته مردم با مشاهده ثروت قارون عاقبت فسق و فجور را فراموش کرده و شیفته ثروتش شدند و امروز نیز عقول
عدهای با نظاره مال و مکنت دیگران مسحور میگردد به گونهای که برای بهدست آوردن چنین ثروتهایی حاضر به
زیر پا گذاشتن ارزشهای دینی و انسانی میشوند.
از عصر نبی گرامی اسالم(ص) تاکنون عدهای از طریق ساخته و پرداخته کردن شایعات شناخت حقایق را بر دیگران
مشکل میسازند ،برای مثال معاویه بوسیله شایعه ،تهمت و افترا بر علیه امیرالمومنین(ع) سالهای متمادی مردم را
وادار کرد که به لعن آن حضرت بپردازند .در دهههای پیشین و در جامعه کنونی گاهی شایعات انسانهای مومن و
متعهد را نشانه رفته است .در عصر حاضر رفتارهای به دور از سطحینگری ،شتابزدگی و تعصبات نابهجا به ویژه هنگام
برخورد با رویدادهای حساس از اهمیت خاصی برخوردار است بنابر این سزاوار است که یک خردمند واقعی با بصیرت،
درایت و هوشمندانه با این قضایا برخورد نماید.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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در این مقاله به بررسی و ارزیابی کارایی کشورهای منتخب در زمینه تعلیم و تربیت با استفاده از روش برنامهریزی خطی پرداخته شده
ً
است .بدینمنظور و با توجه به آنکه در ارزیابی کارایی عمدتا از دو روش پارامتری و ناپارامتری استفاده میشود ،با بهرهگیری از روش
ناپارامتری که بر پایه روشهای برنامهریزی ریاضی و به طور اخص روش تحلیل پوششی دادهها استوار است ،کشور ایران و کشورهای
منطقه را به لحاظ کارایی نظام تعلیم و تربیت طبقهبندی و رتبهبندی نمودهایم .شایان ذکر است که مزیت عمده روش تحلیل پوششی
دادهها 3نسبت به سایر روشهای موجود برای اندازهگیری کارایی ،این است که میتوان به وسیله آن کارایی واحدهایی را که دارای چند
ورودی و چند خروجی (غیر قابل تبدیل به هم) میباشند ،ارزیابی نمود.
در مقاله حاضر ،با توجه به ورودیها و خروجیهای نظام تعلیم و تربیت در  18کشور منتخب و در طی سال  ،2010به ارزیابی کارایی
آنها با دو فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و بازدهی متغیر نسبت به مقیاس پرداخته شده است.
نتایج نشان میدهد که با فرض اول؛ کشورهای ایران ،قزاقستان ،کویت ،لبنان ،عربستان سعودی ،سوریه ،ترکیه و ازبکستان در میان
کشورهای گرجستان ،آذربایجان ،اردن ،قرقیزستان ،عمان ،پاکستان ،تاجیکستان ،امارات ،ترکمنستان و یمن از بیشترین کارایی برخوردار
بوده و متوسط کارایی تحت این فرض  85/3درصد میباشد .با در نظر داشتن فرض دوم؛ کشورهای پاکستان ،تاجیکستان و امارات
نیز به جمع کشورهای کارا میپیوندند که متوسط کارایی تحت این فرض  92/2درصد میباشد .در نهایت با توجه به الگو بودن کشور
ازبکستان بر اساس یافتههای این تحقیق میتوان گفت که کشورهای ناکارا به ویژه ایران به منظور افزایش کارایی میبایستی کشور
ازبکستان را الگوی خود قرار دهند.
کلیدواژهها :نظام تعلیم و تربیت ،کارایی ،برنامهریزی ریاضی
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آموزش و پرورش در افقی مطلوب منجر به ارتقاء سطح سواد در عامه مردم و افزایش سطوح آ گاهی طیف گستردهای
از جامعه میشود که این مهم حرکت کشور را بسوی تعالی همه جانبه تقویت مینماید .لیکن این رشد و تعالی در صورت
پیریزی مناسب زیر بناها ،تحقق الزامات و شرایط و از همه مهمتر بهکارگیری و استفاده بهینه از منابع و ظرفیتها
میتواند حرکت بسوی رشد و توسعه اقتصادی و تعالی همه جانبه را میسر سازد.
در کشور ما نیز آموزش و پرورش نقش بسیار با اهمیتی دارد و رشد بسیاری از زمینهها در گرو آموزش و پرورش مناسب
در همه سطوح مختلف تحصیلی است .اما از آنجاییکه شرط بقا در فضای بینالمللی کنونی استفاده بهینه از منابع
موجود (بهدلیل کمبود منابع) میباشد ،توجه به چگونگی استفاده از منابع در جهت رشد و ارتقاء سطوح آ گاهی و سواد
جامعه حائز اهمیت است .از سویی براساس سند چشمانداز بیست ساله ،کشور ما میبایستی جایگاه اول را در ابعاد
مختلف اقتصادی در منطقه حاصل نماید و آموزش و پرورش یکی از ابعاد هدفگذاری شده برای رشد میباشد .به
نحویکه بر اساس سند چشمانداز بیست ساله ،جایگاه ایران در سطح منطقه اینگونه ترسیم شده است؛ «ایران کشوری
توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح منطقه (آسیای جنوب غربی) خواهد شد .کشوری که با
ویژگیهایی چون برخورداری از دانایی ،تشکیل سرمایه اجتماعی و جنبش نرمافزاری ،رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی
را تحقق بخشیده و با ارتقاء نسبی درآمد سرانه ،از رفاه برخوردار خواهد شد( ».سند چشمانداز مصوب ج.ا.ایران در افق
 1404هجری شمسی)
این نگرش در سیاستهای کلی برنامه پنجم توسعه نیز دنبال شده است ،از جمله در بخش امور اقتصادی عالوه بر
رشد پیوسته ،با ثبات و پرشتاب ،بر فراهم آوردن زمینههای الزم برای تحقق رقابتپذیری (رقابتمندی) تصریح شده
است .تالش برای دستیابی به اقتصاد متنوع ،متکی به دانایی ،سرمایه انسانی و فناوریهای نوین از دیگر سیاستهای
کلی اقتصادی برنامه پنجم میباشد(.سیاست های کلی مصوب برنامه چهارم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی
ج.ا.ایران)
بیتردید دسترسی به اهدافی چون جایگاه برتر اقتصادی ،رقابتمند شدن اقتصاد ،اقتصاد متنوع ،متکی به دانایی
و سرمایه انسانی ،مستلزم درک شرایط محیطی و توجه به ملزومات آن میباشد؛ زیرا برنامهریزی برای رشد و توسعه در
اقتصاد نوین ،بدون شناخت این محیط و شناسایی جایگاه کشور در آن و همچنین شناخت منابع جدید رشد و توسعه
به هدف نخواهد رسید .بنابراین در سیر تکوین علم اقتصاد ،ظهور اقتصادهای مبتنی بر آموزش و پرورش موجب توسعه
علم اقتصاد آموزش به عنوان یک شاخه علمی مهم گردیده است(.حسینی)84-55 :1384 ،
بنابراین با توجه به اهمیت موضوع در این مقاله تالش شده است به بررسی و ارزیابی نحوه استفاده از این منابع
در جهت ایجاد و توسعه نظام تعلیم و تربیت با بهرهگیری از مفهوم کارایی پرداخته شود تا چگونگی استفاده از منابع و
ظرفیتها در جهت ایجاد و توسعه نظام تعلیم و تربیت در کشورهای منتخب مورد بررسی و تدقیق قرار گیرد.
در این مطالعه بدنبال پاسخ به این سئوال اساسی هستیم که آیا کشورهای منتخب در این مطالعه (کشورهای
منطقه) ،با تمام امکانات موجود ــ این قابلیت و انعطافپذیری را دارند که بتوانند متغیرهای مورد انتظار نظام تعلیم و
تربیت را افزایش دهند و با همین میزان نهاده ،ستاده بیشتری داشته باشند؟ آیا کشورهای منتخب در زمینه نظام تعلیم
و تربیت به شکل بهینه عمل مینمایند یا خیر؟ عالوه بر این میتوان به هر کشور به تنهایی نگاه کرد و این پرسش را
مطرح نمود که آیا میتوان هر کشور را با توجه به نهادههایی که در اختیار آن قرار میگیرد و مقدار ستاندهای که در نظام
تعلیم و تربیت از آن حاصل میشود ،به عنوان یک کشور کارا قلمداد نمود؟ و اگر پاسخ منفی است ،نظام تعلیم و تربیت
در کدام کشور میتواند الگویی برای افزایش کارایی سایر کشورهای منطقه قرار گیرد؟ و همچنین پاسخ به این سؤال که
از آنجاییکه ایران در افق  1404میبایستی کشوری پیشرو در تمامی ابعاد ،در مقایسه با کشورهای منطقه باشد ،جایگاه
آن در شرایط کنونی و در مقایسه با کشورهای منطقه چگونه میباشد؟ به منظور پاسخ به این سئواالت ،در این مطالعه
از مفهوم کارایی استفاده شده است و با توجه به پرسشهای مطرح شده در این مطالعه و قابلیتهای روش تحلیل
پوششی دادهها ،از این روش به منظور پاسخگوئی به این پرسشهای اساسی استفاده شده است.

کارایی(تعریف ،روشهای محاسبه):

ً
کارایی یک مفهوم کمی است و اصوال به میزان رضایت مشتری یا میزان دستیابی به اهداف مورد نظر اشاره دارد و در
واقع نسبتی است که برخی از جنبههای عملکرد واحدها را با هزینههایی که بر انجام آن عملکرد متحمل شده مقایسه
میکند.
بطور کلی کارایی در قالب دو رویکرد خروجی محور و ورودی محور مورد تحلیل و بررسی قرار میگیرد به طوریکه در
رویکرد نخست با فرض ثابت بودن نهادهها بتوان بیشترین ستانده را بهدست آورد و در رویکرد دوم با فرض ثابت بودن
ستاندهها بتوان کمترین نهاده را به کار برد( .ابراهیمی مهر)1389،
واژه نامۀ وبستر ،کارایی را معادل اثربخشی دانسته و آن را ظرفیت تولید مطلوب با حداقل مصرف انرژی ،زمان ،پول
یا مواد تعریف نموده است( .وبستر)1362 ،
فارل )1957( 1نیز از جمله محققانی است که در زمینه کارایی ،فعالیتهای مختلفی انجام داده و روشی برای ارزیابی
آن پیشنهاد نموده است .وی در مقالهای تحت عنوان اندازهگیری کارایی تولید در سال  ،1957کارایی یک بنگاه را
“تولید یک ستانده به حد کافی بیشتر از یک مقدار مفروض نهاده تعریف کرده است” .
ً
اساسا دیدگاه فارل را میتوان بهعنوان پایه اساسی روش مورد بحث (تحلیل پوششی دادهها) در این مطالعه قلمداد نمود.
ً
بهمنظور ارزیابی کارایی روشهای متفاوتی از سوی پژوهشگران مختلف ارائه شده است که عمدتا میتوان آنها را به
دو دسته زیر تقسیمبندی نمود.
الف -روشهای پارامتری
ب -روشهای ناپارامتری

2
3

1- Farrel
2- Parametric Method
3- Non Parametric Method
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در این مقاله با توجه به اینکه رویکرد تحلیل کارایی مبتنی بر روشهای ناپارامتری است بر این روش تمرکز کرده و به
بیان مختصر آن میپردازیم .بطور کلی در روشهای ناپارامتری با استفاده از تکنیکهای برنامهریزی ریاضی به ارزیابی
کارایی بنگاهها پرداخته میشود .حال آنکه در این روش دیگر نیازی به برآورد تابع تولید نمیباشد و نیز چنانچه بنگاه
مورد نظر دارای چند خروجی متفاوت باشد ،این روش در ارزیابی کارایی با مشکلی مواجه نخواهد بود .روش تحلیل
پوششی دادهها را میتوان به عنوان یکی از روشهای ناپارامتری معرفی نمود که در این روش با استفاده از تکنیکهای
برنامهریزی ریاضی به ارزیابی واحدهای مورد نظر پرداخته خواهد شد.
روشهای پارامتری برای ارزیابی کارایی واحدهای تولیدی که یک ستاده دارند و یا در صورت داشتن ستاده بیشتر
بتوان این ستادهها را به یکدیگر ــ یا به یک واحد ستاده یکسان ــ تبدیل کرد ،مناسب میباشند .اما فرض کنید بخواهیم
کارآیی دو واحد خدماتی در آموزش را با هم مقایسه نماییم و این واحدها بیش از یک ستاده داشته باشند ،به عنوان
مثال دو نمونه از این ستادهها تعداد فارغ التحصیالن و تعداد مقاالت پذیرفته شده در مجالت معتبر باشند که توسط
هر واحد حاصل گردیده است و هیچ شاخصی جهت تبدیل یکی از این دو به دیگری نداشته ،در عین حال هیچ توافق
کلی در مورد وزن یا اهمیت هر یک از این دو وجود نداشته باشد .حال اگر بخواهیم از روشهای قبلی ،کارایی را ارزیابی
ً
و سپس مقایسه نماییم ،عمال غیر ممکن خواهد بود .چرا که ما ستادۀ واحدی جهت برآورد تابعی به عنوان تابع تولید
مرزی نداریم .این مشکل یکی از مشکالت ارزیابی کارایی به روش تابع تولید مرزی است .از طرفی در تمامی روشهای
ارزیابی کارایی با استفاده از توابع تولید مرزی ،یک شکل خاص برای تابع تولید تصریح میگردد و فروضی برای متغیر
جزء تصادفی اعمال میگردد که در عمل ممکن است نقض گردد .برای حل مشکالت فوق میتوان از روشی به نام روش
تحلیل پوششی دادهها استفاده نمود .در این روش برای ارزیابی کارایی هر واحد ،ابتدا یک واحد مجازی ایجاد میکنند
که به صورت ترکیبی خطی از سایر واحدهای تصمیمگیری است .سپس ستادۀ حاصل از این واحد تصمیمگیری مجازی
را که با بهکار بردن نهادۀ یکی از واحدهای تصمیمگیری بدست میآید ،با ستادۀ واقعی این واحد مقایسه میکنند و به
این ترتیب اقدام به ارزیابی کارایی مینمایند (رضایی.)1383 ،

مبانی نظری تحلیل پوششی دادهها

بهطور کلی روش تحلیل پوششی دادهها به ارائه مدل زیر به منظور اندازهگیری کارایی نسبی میپردازد.

MAX

s

∑u

Yro

ro

X io

io

r =1
n

∑v
i =1

r = 1,2,..., s

Yrj
X ij

io
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ام

 : Oوزنهای خروجیهای کشور u ro

ام

 : Oوزنهای ورودیهای کشور vio
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 :خروجیهای کشورهای دیگر

r =1
n

∑v
i =1

S.T

u ro , v io ≥ 0

j = 1,2,..., m

ام  : Oخروجیهای کشور Yro

∑u

ro

≤1

i = 1,2,..., n

s

ام

 : Oورودیهای کشور X io
Yrj

:ورودیهای کشورهای دیگر

X ij

 :به ترتیب تعداد کشور ،ورودیها و خروجیها میباشندr , i, j .
به عبارت دیگر در روش تحلیل پوششی دادهها نسبت موزون خروجیها و ورودیها را ماکزیمم مینماییم به این
شرط که همین ضرایب در سایر بنگاهها کارایی آنها را از واحد بیشتر ننماید.

ورودیها و خروجیهای مدل روش تحلیل پوششی در ارزیابی کارایی نظام
تعلیم و تربیت کشورهای منتخب:1

در این بررسی عملکرد هر کشور در توسعه نظام تعلیم و تربیت به عنوان یک واحد قلمداد میشود که دارای یک سری
ورودی و خروجی میباشد .ورودیهای هر کشور در واقع عبارتاست از آنچه که آن کشور در جهت توسعه نظام تعلیم و
تربیت بکار برده تا با استفاده از آنها ،خروجی یا خروجیهایی تولید شود.
بدین ترتیب ورودیهای در نظر گرفته شده در این بررسی عبارتند از -1 :هزینههای سرانه بهازای هر دانشآموز -2
سرمایهگذاری در تعلیم و تربیت  -3تعداد معلمان آموزش دیده  -4نسبت معلمان به دانشآموزان .همچنین خروجی این
مطالعه عبارتند از؛  -1نسبت دانشآموزانی که مقطع ابتدایی را تکمیل نمودهاند  -2نسبت باسوادان سنین ()15-24
 -1آمارهای مربوط در پایگاه اطالعاتی  www.worldbank.org/dataموجود است.

نسبت باسوادان سنین ( 24به باالتر).
در زیر به شرح مختصری به بررسی ورودیها وخروجیهای در نظر گرفته شده ،برای هر یک از کشورها میپردازیم.

ورودیها

ورودی در تحلیل پوششی دادهها عاملی است که با افزودن یک واحد از آن به سیستم ،با ثابت فرض کردن سایر
شرایط ،کارایی را کاهش خواهد داد.

هزینههای سرانه دولتی برای هر دانشآموز:

بیتردید سرمایهگذاری در زمینه آموزش ،نقش اساسی در افزایش باسوادان در سطوح مختلف سنی دارد و چنانچه
این سرمایهگذاری بهطور مستقیم بر روی هر یک از دانشآموزان صورت گیرد ،اثرات مستقیم و قابل مالحظهای خواهد
داشت .بنابراین شاخص مذکور به عنوان یک ورودی در این تحقیق مدنظر میباشد.

سرمایهگذاری در تعلیم و تربیت:

یکی از مهمترین هزینههای مترتب بر تعلیم و تربیت ،هزینههای کالنی است که کشورها صرف توسعه آموزش
مینمایند .در واقع این هزینهها متفاوت با هزینههای سرانه تخصیصی به دانشآموزان میباشد.

تعداد معلمان آموزش دیده:

بدون تردید معلمان آموزش دیده در انتقال مفاهیم و اطالعات به فراگیران تأثیرگذار خواهند بود .در واقع این ورودی
عالوه بر آنکه نشاندهنده تعداد معلمان است ،بیانگر هزینههای تخصیصی آموزشی به معلمان نیز میباشد و بنابراین
میتواند به عنوان یک ورودی کلیدی قلمداد گردد.

نسبت معلمان به دانشآموزان:

این نسبت نیز به عنوان یک ورودی تأثیرگذار در آموزش و پرورش تلقی میشود.
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خروجی :

نسبت دانشآموزانی که مقطع ابتدایی را تکمیل نمودهاند:

این نسبت نشاندهنده تعداد دانشآموزانی است که سطوح ابتدایی را گذراندهاند و به عنوان یک خروجی قابل
مالحظه در این تحقیق محسوب میشوند.

نسبت باسوادان سنین (:)15-24

در این تحقیق ب��اس��وادان به دو دسته تقسیم میشوند .بخشی به عنوان اف��رادی که در دوره نوجوانی در قالب
ً
دورههای راهنمایی و متوسطه تحصیل نمودهاند و عمدتا سنین آنها میان  15-24میباشد .این شاخص به عنوان
یک خروجی مدنظر میباشد.

نسبت باسوادان سنین ( 24به باالتر):

دسته دوم شامل اف���رادی میباشند که ب�هدالی��ل مختلف و در زم��ان و سن مناسب ،تحت آم��وزشه��ای الزم قرار
نگرفتهاند و سطوح سنی این افراد  24به باال میباشد.

سال سوم • شماره سوم پاییز و زمستان 1391

خروجی در تحلیل پوششی دادهها عاملی است که با افزودن یک واحد از آن به سیستم با ثابت فرض کردن سایر
شرایط ،کارایی را افزایش خواهد داد.

استخراج نتایج مدل

1

همانطور که در مقدمه اشاره شد ،فرآیند تحقیق به نحوی است که با در نظر گرفتن ورودیه��ا و خروجیها و
ارزیابی کارایی به روش تحلیل پوششی دادهه��ا ،مقایسهای میان کشورهای مختلف انجام شده است .بنابراین در
این مقاله از دو مدل  CCRبا فرض بازدهی ثابت نسبت به مقیاس و  BCCبا فرض بازدهی متغیر نسبت به مقیاس
استفاده شده است .بنابراین با در نظر گرفتن ورودیها و خروجیها و ارزیابی کارایی به روش تحلیل پوششی دادهها
نتایج زیر حاصل گردید.همانطور که در جدول ( )1مشاهده میشود ،میانگین کارایی مقیاس  0/883و میانگین کارایی
مدیریت  0/961میباشد .این بدین معنی است که کشورهای منتخب با ثابت فرض نمودن سایر شرایط هم به لحاظ
مقیاس و هم به لحاظ مدیریت ،دارای فضای خالی میباشند ،بنابراین میبایست ترتیبی اتخاذ گردد که از این منابع
بهصورت بهینه استفاده گردد .موضوع دیگری که با توجه به نتایج کارایی میتوان به آن اشاره نمود ،این است که
میانگین کل کارایی در کشورهای منتخب  0/853میباشد .این بدان معنی است که از  1000واحد ظرفیت موجود نظام
تعلیم و تربیت در کشورهای منتخب ،تنها از  853واحد استفاده شده است و  147واحد دیگر آن بعنوان ظرفیت قابل
ً
توسعه عمال بدون استفاده مانده است ،به عبارت دیگر میتوان گفت هر کشور بدون افزایش ظرفیت خود و با همین
ظرفیتهای موجود میتواند خروجی خود را  %14/7افزایش دهد .بدین ترتیب میتوان بر اساس یک فرآیند علمی ادعا
نمود که کشورهای منتخب در جهت توسعه نظام تعلیم و تربیت  %14/7زیر ظرفیت فعالیت مینمایند.
جدول( : )1میزان انواع کارائی به تفکیک کشورها در سال 2010
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ردیف

نام کشور

کارایی فنی

کارایی مدیریت

کارایی مقیاس

نوع مقیاس

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
-

ایران
گرجستان
آذربایجان
اردن
قزاقستان
کویت
قرقیزستان
لبنان
عمان
پاکستان
عربستان سعودی
سوریه
تاجیکستان
امارات
ترکمنستان
ترکیه
ازبکستان
یمن
میانگین

1
0/68
0/695
0/758
1
1
0/612
1
0/766
0/97
1
1
0/822
0/754
0/779
1
1
0/522
0/853

1
0/887
0/891
0/992
1
1
0/974
1
0/989
1
1
1
1
1
0/874
1
1
0/696
0/961

1
0/766
0/78
0/764
1
1
0/628
1
0/774
0/97
1
1
0/822
0/754
0/891
1
1
0/75
0/883

بازده ثابت
بازده کاهنده
بازده کاهنده
بازده کاهنده
بازده ثابت
بازده ثابت
بازده کاهنده
بازده ثابت
بازده کاهنده
بازده فزاینده
بازده ثابت
بازده ثابت
بازده فزاینده
بازده فزاینده
بازده کاهنده
بازده ثابت
بازده ثابت
بازده کاهنده
-

ماخذ :محاسبات محققین

رتبهبندی کشورهای دارای کارایی واحد

از آنجا که یکی از اهداف روش تحلیل پوششی دادهها ارائه الگوی مرجع برای کشورهای ناکارا میباشد ،لذا در اینجا
ما بر اساس نتایج خروجی نرمافزار  ،Deap2الگوی هر یک از کشورهای مورد مطالعه را مشخص نمودهایم که در قالب
جدول شماره  2ارائه شده است.
1

نتایج مطالعه براساس نرم افزار  DEAP2استخراج شده است.

جدول( : )2کشورهای الگو برای افزایش کارایی کشورهای منتخب در سال 2010
ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

نام کشور
ایران
گرجستان
آذربایجان
اردن
قزاقستان
کویت
قرقیزستان
لبنان
عمان
پاکستان
عربستان
سعودی
سوریه
تاجیکستان
امارات
ترکمنستان
ترکیه
ازبکستان
یمن

کشور الگو 1
سوریه
ازبکستان
ازبکستان
قزاقستان
تاجیکستان
-

کشورهای الگو 2
قزاقستان
قزاقستان
تاجیکستان
ازبکستان
ازبکستان
-

-

-

کشورهای الگو 3
ازبکستان
امارات
لبنان
-

کشورهای الگو 4
تاجیکستان
-

ازبکستان
تاجیکستان

قزاقستان
لبنان

تاجیکستان
ازبکستان

-

ماخذ :محاسبات محققین

از آنجاکه هشت کشور در این تحقیق به عنوان الگو تعیین شدهاند ،تحلیل پوشش دادهها این امکان را میدهد تا
هر یک از کشورهای مرجع را الویتبندی نماییم ،بنابراین با استفاده از دو روش تعداد دفعات و مجموع وزنی تعداد
دفعات ،اقدام به الویتبندی واحدهای مرجع مینماییم.

جدول  :3روش تعداد دفعات الگو بودن در روش تحلیل پوششی دادهها
نام کشور
ازبکستان
تاجیکستان
قزاقستان
لبنان
سوریه
ترکیه
ایران
پاکستان
عربستان سعودی
کویت

تعداد
8
6
5
3
2
1
1
1
1
1

ماخذ :محاسبات محققین

روش مجموع وزنی تعداد دفعات

روش دیگری که برای رتبهبندی مطرح است ،مراجعه به مجموع وزنی کشورهای دارای کارایی واحد در هر بار
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روش تعداد دفعات

اولین روش ،مراجعه به تعداد دفعاتی است که کشور مورد نظر الگو و یا مرجع سایر کشورها قرار گرفته است .با توجه
به این روش ،کشور ازبکستان به لحاظ اینکه دفعات بیشتری به عنوان الگو مطرح بوده است ،لذا رتبه اول را در میان
سایر کشورها کسب نموده است.

25

است که بعنوان الگو برای سایر کشورها مطرح بودهاند .همانطور که مشاهده میشود ،با توجه به این روش نیز کشور
ازبکستان بهعنوان رتبه اول در میان سایر کشورهای مورد مطالعه مطرح است.
جدول  :4روش مجموع وزنی دفعات الگو بودن در روش تحلیل پوششی دادهها
نام استان
ازبکستان
تاجیکستان
قزاقستان
لبنان
سوریه
ترکیه
ایران
پاکستان
عربستان سعودی
کویت

مجموع وزنی
3/852
3/144
2/118
1/777
1/021
1
1
1
1
1

ماخذ :محاسبات محققین

از آنجا که روش مذکور از پایهی نظری مستدلی برخوردار است ،لذا میتوان به نتایج حاصل از این روش اعتماد
بیشتری داشت .شایان ذکر است که براساس هر دو روش کشور ازبکستان به عنوان بهترین کشور در زمینه نظام تعلیم
و تربیت معرفی شده است.

نتیجهگیری
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از آنجاییکه روش تحلیل پوششی دادهه��ا قابلیت ارائه نتایج با دو ماهیت ورودی و خروجی را دارد ،لذا از قدرت
بیشتری در ارائه راهکار برای افزایش کارایی کشورهای منتخب در زمینه نظام تعلیم و تربیت برخوردار است .با این
توصیف ،نتایج ارزیابی کارایی کشورهای منتخب طی سال  2010نشان میدهد که کارایی فنی کشورها با میانگین
 0/853از وضعیت مناسبی برخوردار میباشد و پنج کشور ،ایران ،قزاقستان ،کویت ،لبنان ،عربستان سعودی ،سوریه،
ترکیه و ازبکستان در حالت کارایی کامل یا  %100در نظام تعلیم و تربیت میباشند .کارایی مدیریتی کشورها نیز با
میانگین  0/961وضعیت عملکردی مطلوبی را بیانگر میباشد و یازده کشور ایران ،قزاقستان ،کویت ،لبنان ،پاکستان،
عربستان سعودی ،سوریه ،تاجیکستان ،امارات ،ترکیه و ازبکستان به عنوان کشورهای کارا محسوب میشوند .در زمینه
کارایی مقیاسی نیز با میانگین  0/883وضعیت مطلوبی مالحظه میشود و تعداد هشت کشور ایران ،قزاقستان ،کویت،
لبنان ،عربستان ،سوریه ،ترکیه و ازبکستان در مقیاس بهینه فعالیت مینمایند.
همچنین میتوان بیان داشت که از  1000واحد ظرفیت موجود نظام تعلیم و تربیت در کشورهای منتخب ،تنها از
ً
 853واحد استفاده شده است و  147واحد دیگر آن بهعنوان ظرفیت قابل توسعه عمال بدون استفاده مانده است ،به
عبارت دیگر میتوان گفت هر کشور بدون افزایش ظرفیت خود و با ظرفیتهای موجود میتواند خروجی خود را %14/7
افزایش دهد .بدین ترتیب میتوان براساس یک فرآیند علمی ادعا نمود که کشورهای منتخب در جهت توسعه نظام
تعلیم و تربیت  %14/7زیر ظرفیت فعالیت مینمایند.
از سوی دیگر از آنجاییکه ایران در افق  1404میبایستی کشوری پیشرو در تمامی ابعاد ،در مقایسه با کشورهای
منطقه باشد ،جایگاه آن در شرایط کنونی و در مقایسه با کشورهای منطقه  ،وضعیت ایران نیز در جایگاه مناسبی از
لحاظ استفاده بهینه از منابع در نظام تعلیم و تربیت قرار دارد و کارایی فنی ،مدیریتی و مقیاسی آن یک ( )%100میباشد
که این امر نشاندهنده آناست که ایران به لحاظ استفاده از منابع در مقایسه با کشورهای منطقه در جایگاه مناسبی
قرار دارد.
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نقش کتابخانههای دیجیتالی در
ترویج علم
فرحناز فتحالهزاده

*1

هادی رمضانی

2

ترویج علم موجب توسعه علم و دست یافتن قشرهای مختلف جامعه به اطالعات و دانش میشود که نتیجه آن رفاه و زندگی بهتر
برای افراد جامعه خواهد بود .کتابخانهها و مراکز اطالع رسانی که مخزن اطالعات محسوب میشوند تأثیر قابل توجهی در ترویج علم
دارند .امروزه وجود فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی در کتابخانهها ،به گستردگی اشتراک و تبادل اطالعات علمی میان افراد جامعه کمک
میکنند .در این میان کتابخانههای دیجیتالی به دلیل سهولت و گستردگی دسترس پذیری اطالعات مناسبی که از نظر زمانی و مکانی
برای افراد مختلف جامعه اطالعاتی فراهم میآورند ،نقش ویژه و مهمی در ترویج علم و همکاریهای علمی افراد جامعه با یکدیگر ایفا
میکنند .کتابخانههای دیجیتالی با امکاناتی که ارائه میدهند زمینه مساعدی را برای چرخه علم در جامعه که امروزه مهمتر از تولید علم
تلقی میشود ایجاد میکنند و این امر تأثیر بسزایی در ترویج علم دارد .هدف این مقاله شناسایی اهداف ،مزایا و معایب کتابخانههای
دیجیتالی بهعنوان شکل نوینی از خدمات کتابخانهای و اطالع رسانی و امکان پذیری آن در راستای ترویج علم میباشد.
روش تحقیق توصیفی و در جمعآوری اطالعات از شیوه کتابخانهای و سایتهای اینترنتی استفاده شده است .بر اساس مطالعات
انجام شده میتوان نتیجه گرفت که کتابخانههای دیجیتال با توجه به مزایایی که در دسترسی به اطالعات ایجاد میکنند بستری
مناسب برای ترویج علم هستند.
کلید واژه :ترویج علم ،کتابخانه دیجیتال ،فناوریهای نوین اطالعرسانی ،مراکز اطالعرسانی.
* 1عضو هیأت علمی رشته علم اطالعات و دانش شناسی (کتابداری و اطالع رسانی) دانشگاه پیام نور مرکز خوی ketabdark@gmail.com
 2دانشجوی کارشناسی ارشد علم اطالعات و دانش شناسی (کتابداری و اطالع رسانی) دانشگاه عالمه طباطبائی
ramazani_hadi@yahoo.com
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ً
توسعه علم و فناوری ،تقریبا بر تمام جنبههای زندگی شخصی و اجتماعی ما تأثیر گذاشته است؛ به ویژه در چند
دهۀ اخیر ،دنیا شاهد بسیاری از اکتشافات و پیشرفتهای علمی بوده که سرنوشت انسانها و حکومتها را تغییر داده
است .در قرن بیستم ،سرعت چشمگیر پیشرفت علمی به انفجار اطالعات انجامید .اما دانش عمومی و شناخت اقشار
مختلف جامعه از این پیشرفتها بسیار اندک است .اکثریت مردم ،به ویژه مردم کشورهای در حال توسعه ،دسترسی
محدودی به یافتههای علمی دارند .شاید مهمترین علت این مسئله ،نبود ارتباط مناسب میان دانشمندان و بقیه اقشار
جامعه باشد .برای حل این مشکل ،باید به سمتی حرکت کنیم که همه افراد جامعه ،عالقهمند به اطالع از یافتههای
علمی باشند .برای رسیدن به این هدف ،چ��ارهای جز ترویج علم و عمومی کردن دانش نیست .ترویج علم ،موجب
میشود تا مردم از اهمیت پیشرفت علم و فواید آن به سرعت مطلع و حامی آن باشند .با بیان جنبههای مثبت و منفی
پیشرفتهای علمی ،ابداعات و نوآوریها ،عموم مردم اعم از قشر تحصیلکرده ،کارگران ،پیشهوران و سایر اقشار
جامعه ،میتوانند از تأثیر اینگونه پیشرفتها بر اقتصاد ،آینده ،چشماندازها و زندگی اجتماعی آ گاه شوند .درگیر شدن
همه اقشار جامعه در مباحث علمی ،باعث گسترده شدن علم و انتظارات جامعه میشود و افراد بیشتری را از جامعه درگیر
فرایند تصمیم سازی درباره پدیدههای علمی خواهد کرد (رضایی شریف آبادی ،شاملو.)1387:7،
در سالهای کنونی ایجاد کتابخانهها رو به افزایش هستند به گونهای که بهعنوان یکی از مظاهر اجتماعی و
شاخصهای تمدن در تمام جوامع بشری مطرح است که در جهت رشد و شکوفایی قدم برمیدارند تا فرصت را برای
عموم فراهم کنند ،که به شکلی فعال در بخشهای فرهنگی و علمی جامعه ایفای نقش داشته باشند .مهمترین
عنصری که با رشد و بلوغ فکری انسانها ارتباط مستقیم دارد "کتاب" یا به مفهوم امروزیتر آن "اطالعات" است .هر
کتابخانه با توجه به نوع وظیفه و اهداف خود با افزایش سواد علمی و آموزش مستمر سعی در برآوردن نیازهای اطالعاتی
کاربران خود دارد .کتابخانه ،مهمترین نهادی است که میتواند نیازهای آموزشی جوامع را برطرف سازند .کتابخانهها
در هر کشوری نقش آموزشی دارند و با ترویج اندیشههای خالق زمینههای مناسب برای عمومیسازی علم را فراهم
میکنند.
امروزه اصطالحاتی نظیر جامعه اطالعاتی ،عصر اطالعات و جامعه دانشمدار ،به واژههایی آشنا تبدیل شده ،و در
چنین عرصهای مدیریت مؤثر و کارآمد اطالعات برای رشد و توسعه فرهنگی و اقتصادی جوامع بسیار ضروری است.
فناوری-های پیشرفته اطالعات و ارتباطات ،دستیابی به منابع گسترده اطالعاتی را ممکن میسازد؛ در این میان
اقداماتی از جمله راه اندازی کتابخانههایی همسو با این پیشرفتها به نام کتابخانههای دیجیتال ،فعالیتی است که
در جهت طبقهبندی و مدیریت این اطالعات ،در عرصه فناوری اطالعاتی که موج انقالبی آن همه جهان را فرا گرفته
است ،صورت میگیرد.
کتابخانههای دیجیتال در جهت تحقق شعار «اطالعات مناسب ،در زم��ان مناسب ،ب��رای کاربر مناسب» تاکنون
اقدامات مناسبی را انجام دادهاند .در این کتابخانهها محور اصلی اطالعات است و محملها و قالبها محدودیتی در
این محوریت پدید نمیآورند .این اطالعات را می توان -و باید – به هر شکل و صورتی که کاربر میپسندد ارائه داد ،او
را با متن کامل مواجه ساخت ،پارههای مورد نظرش را در اختیارش گذاشت ،و وی را از طی مراحل پیشین بینیاز کرد.
امروزه کتابخانهها به جهتی حرکت میکنند که به جامعیت و یکپارچگی اطالعات بیندیشند نه به فضایی گسترده
برای نگهداری محملهای اطالعاتی که خود صرف وقت و نیرو و بودجه رو به افزایشی را میطلبد (علیپور حافظی،
 .)1390:13پس با ایجاد کتابخانههای دیجیتالی جامعه اطالعاتی گامی فراتر برای دستیابی به اطالعات تولید شده
خواهد برداشت و زمان و مکان مانعی برای این امر نخواهد بود؛ در نتیجه یکی از راهکارهای ترویج علم در سطح
کالن از بعد جغرافیای اطالعات ،ایجاد این نوع کتابخانهها در فضای مجازی خواهد بود .در این مقاله با روش تحقیق
کتابخانهای و توصیفی ضمن اشاره به مفهوم ترویج علم ،تأثیر کتابخانهها بهعنوان یک فرایند اجتماعی در ترویج علم،
نقش کتابخانههای دیجیتال و دنیای مجازی در تسریع این روند و واقعیتها و الزامات موجود به سؤالهای مطرح
شده پاسخ داده خواهد شد.

پرسشهای تحقیق

•آیا راهکارهایی برای ترویج علم در جوامع وجود دارد؟
•آیا کتابخانهها در ترویج علم نقش دارند؟
•آیا کتابخانههای پیشرفتهای همگام با فناوریهای اطالعاتی و ارتباطی برای ترویج علم وجود دارد؟
•آیا کتابخانههای دیجیتال ،میتوانند در کشورهای در حال توسعه به اجرا درآیند؟
•مزایای کتابخانههای دیجیتالی در ترویج علم چیست؟

ترویج علم چیست؟

اهمیت ترویج علم

علم و پیشرفت و توسعه اگر به شناخت و بینش علمی تبدیل نشود و از جرگههای محدود علمی به همه الیههای
ً
جامعه رسوخ نکند کاربرى و اثر آن ناچیز خواهد بود .مطمئنا ترویج علم هدف نیست ،بلکه همه اقدامهایی که برای
ترویج انجام می-گیرد به قصد ریشه گرفتن علم در جامعه و به بار نشستن ثمرات آن است .از طرفی تأثیر این علم
نباید گذرا باشد بلکه باید پایدار مانده و با همه تغییرات و تحوالت ارتباط داشته باشد .ترویج علم تالش برای انعکاس
اندیشههای علمی به روشی است که همه افراد بتوانند مفاهیم اساسی یک علم را درک کنند و عقیدهای درباره ماهیت
آن بدست آورند (پایا .)25 : 1378،در این راستا فهم عامه از علم را ترویج علم مینامند .مقصود از علم معرفتی است که
به وسیله جامعه علمی تولید میشود و یا مورد تأیید آن است و منظور از عامه تمام آحاد جامعه به استثنای کسانی است
که در مقام متخصصان یک حوزه در خصوص تخصص خود اظهار نظر میکنند.
استدال لهایی که در دفاع از ترویج علم در جامعه مطرح میشود متکی بر این نکته است که آشنایی عامه با علم
موجب میشود عالوه بر فواید اقتصادی ،اقتدار و منافع سیاسی نیز فراهم آید .به عنوان مثال در بحثهایی که در
سالهای پس از ارسال اسپوتنیک به فضا مطرح شد ،بر جنبه اقتدار ملی پافشاری زیادی میشد .از طرفی هر چه دانش
شهروندان بیشتر باشد ،بهتر میتوانند امور زندگی اجتماعی خود را بگذرانند و از شانس باالتری برای دستیابی به شغل
مناسب برخوردارند .در اینجا البته منافع برای افراد جامعه با رشد اقتصاد ملی گره میخورد.
از نظر پاول کودرک 1ریشههای مخالفت عامه با علم به علت عدم آشنایی گسترده عامه مردم با مفاهیم ،اهداف،
1 Paul Couderc
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ترویج علم ،کوششی است در به تصویر کشیدن تفکرات علمی به گونهای که هرکس بتواند مبنای اصلی مفاهیم
علمی را فهمیده و جوهره آن را درک کند و نیز تالشی است در جهت تحقق جوامع آرمانی که با صفات" اطالعاتی" یا
"دانایی محور" شناخته میشود .رویکرد ترویج علم این است که علم باید در خدمت همه قرار گیرد و همه قادر باشند
که از تفکر علمی به عنوان ابزار شناخت حقیقت و مسائل ساده زندگی بهره گیرند (دیباچه .)1386:1،هدف ترویج علم،
سازگار کردن و تعدیل اندیشهها و یافتههای پیچیده علمی است تا مخاطبان غیر متخصص یا عامه مردم بتوانند آن
را دریابند .اطالعاتی که به عنوان نتایج پژوهشها و بررسیهای علمی ارائه میشود هرگاه قرار باشد مورد استفاده غیر
متخصصان قرار گیرد ،ناگزیر باید از زبان و ساختار و قالبی بهره گیرد که برای آن گونه مخاطبان قابل درک باشد (حری،
.):138566
عمیقترین تأثیر ترویج علم ،از مجراهای گوناگون نظام آموزشی ،عملی میشود .این نظام در دورهه��ای رسمی از
مرحله آموزش پیش از دبستان تا دورههای فوق تخصصی ،طیف گستردهای از انواع آموزش در سطوح و اشکال مختلف
را در بر میگیرد .مطالعات و تحقیقات غیر رسمی و همه آموزشهای دیگری که ممکن است به مقطع تحصیلی خاصی
ختم نشود ،به هر حال مکمل آموزشهای رسمی است و در واقع ماهیت آنها نیز نمیتواند با آموزشهای رسمی فرقی
داشته باشد .هر دوره سنی و هر دوره آموزشی پذیرنده نوع خاصی از ترویج است .از اینرو ،برنامههای ترویج علم باید
متناسب با هر دوره ،مقطع و وضعیت خاصی ارائه گردد .این امر محقق نمیشود مگر با دسترسی به اطالعات مناسب
و مورد نیاز جامعه اطالعاتی .از سویی گردآوری اطالعات و گزینش آنها از میان انبوه اطالعات موجود ،نیاز به انتخاب و
گزینش برای پاسخگویی به نیازهای اطالعاتی مراجعهکنندگان را بر مروجان علم به صورت دیجیتال ضروری میسازد تا
با تلفیق مهارتهای سنتی و نوین مجموعه علمی مناسبی تهیه کنند.

تواناییها ،قولها ،و تعهدات علم است .به اعتقاد این محقق" ،دانش ،پادزهر مخالفت با علم است".
به اعتقاد برخی نویسندگان جدایی شهروندان از علم موجب میشود شکاف میان افراد افزایش یابد و این امر برای
خیر و صالح جامعه مفید نیست .به اعتقاد آنها وظیفه دانشگاهها و نهادهای علمی است که برای پر کردن این شکاف
تالش کنند .در حالت کلی به نظر میرسد مدافعان ترویج علم در برابر رویکرد مخالف ،که علم را فعالیتی مختص
متخصصان میدانند ،استدال لهای قوی و قابل دفاع دارند (پایا.)27 :1378 ،

راهکارها و راهبردهای ترویج علم
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ترویج علم مانند هر فعالیت دامنهدار دیگر نیازمند سیاست بررسی و مطالعه شدهای است که پس از تدوین و تصویب،
بتواند طرح و برنامههایی را تنظیم و زمینه اجرا و به تحقق رسانیدن آن سیاستها را فراهم سازد .تدوین و اجرای این
سیاستها به مشارکت گسترده و همکاری و هماهنگی دستگاهها و سازمانهای مختلف نیاز دارد و تأمین اینها جز با
حضور دولت میسر نیست.
نخستین قدم در این مسیر ،انتخاب هدفی روشن و مشخص است .هدفی که جامعه به طور کلی و مجریان آمال
و نیات جامعه و به طور اخص دولت را متقاعد کند .جامعه باید هدف را بپذیرد چون بار هر گونه تعهدی سرانجام بر
دوش جامعه است و دولت نیز باید هدف را قبول داشته باشد چون مجری و مسئول است .هدف ترویج علم ،تعیین
کننده تمام خطوط اصلی سیاستها و برنامههایی است که طرح میشود .این هدف میتواند بلند مدت ،کوتاه مدت،
ً
گسترده ،محدود ،واقع بینانه و عملی یا آرمانی باشد .معموال جامعههای متعادل اگر با بحث و بررسی سنجیده در باره
اهداف تصمیمگیری نمایند ،به واقعبینی ،اعتدال ،و دوری از افراط و تفریط روی خواهند آورد .در هر حال ،هدف واقع
ً
بینانه و عملی ،روح خود را به راههای رسیدن به هدف منتقل خواهد کرد و گامهای بعدی نیز معموال از مسیر اصلی
خارج نخواهد شد.
قدم دوم ،بررسی وضعیت موجود و ترسیم چشماندازهای وضعیت مطلوب است که در این مرحله ،باید موانع و
مشکالت را شناخت و برای تبدیل وضعیت موجود به وضعیت مطلوب راه چاره بهدست آورد .طبیعی است نتایجی که
در این قدم به دست میآید ،مانند قدم اول تا اندازه زیادی کلی است و قدمهای بعدی است که سیر کلی را به تدریج
به مراحل جزییتر و مشخصتر مبدل میکند.
قدم سوم ،طراحی و تدوین راهبرد و خط مشی است .اگر اه��داف روشن باشند در این مرحله میتوان با انتخاب
مسئوالن ،خط مشی ترویج علم را طراحی کرد .روشن است که روح هدف و هر آنچه به آغاز ،انجام ،اجرا ،نتایج ،عوارض
و آثار و سایر جنبههای ترویج علم مربوط میشود ،باید در این خط مشی مد نظر قرار گیرد.
قدم چهارم ،تبدیل خط مشی به طر حها و برنامههای متعدد و به تصویب رسانیدن آنهاست .در این مرحله ،به ویژه
آ گاهی دقیق از امکانات موجود بسیار ضروری بوده و شناخت آ گاهانه ،اقدامات را به بار خواهد نشاند .در همین راستا،
باید راه و روشها ،وسایل و موجبات و نهادها و واحدهای الزم را برای اجرای برنامهها ،تعیین و تدارکات الزم را مهیا کرد
و باالخره قدم پنجم ،اجرای سیاست و برنامهها ،اعمال نظرات دائمی و اصالح و تکمیل و هدایت آنهاست.
یک راهبرد ملی ترویج علم ،میتواند متکی به تحول ساختارهای فرهنگی ،اجتماعی ،سیاسی و قانونی باشد یا بر
نقش ویژه فاعالن کنشگر 1تکیه کند .یک راهبرد موفق از طرفی میتواند به صورت همزمان هر دو حوزه را هدف قرار
دهد .اما نکته این جاست که تحول ساختاری بدون بهرهمندی از یک نیروی اجتماعی فعال و کنشگر موفق نخواهد
بود .پس نقطه عزیمت میتواند شروع از مدیران ،روشنفکران و طبقه متوسط جدید باشد .یعنی شکلدهی جریانی
اجتماعی که دغدغه اصلیاش ترویج علم و ارتقای منزلت نظام کارشناسی و مشارکت خرد جمعی در نظام تصمیمسازی
باشد.
برای تثبیت فرهنگ علمی و نهادینه شدن علم باید تولید نظریه و فکر ،تبدیل اخالق و روحیه علمی در جامعه
گسترش یابد.
از شرایط و راهکارهای دیگر نهادینه شدن علم در جامعه ،میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:
•ارتقای سطح فرهنگی؛
•وجود سازگاری فرهنگی بین عناصر مختلف فرهنگی در جامعه؛
1 Agent

•ایجاد نظام ارزشی مناسب؛
•تعدیل تأثیر عوامل اقتصادی برای دسترسی به علم؛
•شبکه ارتباطات علمی؛
•برگزاری جشنهای علمی و جشنوارههای ترویج علم توسط نهادهای فرهنگی؛
•خردگرایی ،برابری در دسترسی به دانش و اطالعات مضبوط؛
•دموکراسی ،احترام به اشخاص و آزادی دسترسی به اندیشهها؛
•سازماندهی دانش؛
•برگزاری نمایشگاههای دستاوردهای علمی؛
•ایجاد گروههای مباحثه تخصصی -علمی؛
•باشگاههای کارآموزی علمی؛
•آموزش استفاده از رایانه و فناوریهای نوین اطالعاتی؛
•تشکیل حلقههای مطالعاتی برای همه اقشار جامعه و تشویق به خواندن و مطالعه.

جایگاه فناوریهای نوین در جهت برقراری تعامل اطالعاتی و ارتباطی

نقش محوری کتابخانهها و مرا کز اطالعرسانی در اعتالی علمی

سالهاست که یونسکو (سازمان آموزشی ،علمی و فرهنگی ملل متحد) در زمینه برنامهریزی نظامهای ملی اطالعات
ً
«ناتیس» 2رشته کنفرانسهایی را برپا کرده است .این کنفرانسها اختصاصا به منظور وضع اصول و ارائه توصیههای
الزم در زمینه برنامه-ریزی ملی اطالعات و به کار بستن شیوههای سازمان یافته در راه اجرای این برنامه تشکیل یافته
است .در رشته کنفرانسهای ناتیس ،بررسی نیازهای برنامههای اجتماعی ،اقتصادی و آموزشی معطوف به کتابخانه و
مراکز مدارک بوده و استفاده از تکنولوژی پیشرفته در کتابخانهها و مراکز مدارک وجهه نظر قرار گرفته است.
کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی که مخزن علم و اطالعات محسوب میشوند ،تأثیر قابل توجهی در ترویج علم در
جامعه دارند .در این میان کتابخانهها با توجه به اهداف و کارکردهایشان و به دلیل ارتباط بیشتری که با افراد مختلف
1Digital Divide
)2 NATIS( National Information Systems
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فناوری اطالعات و ارتباطات بهعنوان یکی از مهمترین ابزارها و بسترهای توسعه همه جانبه ،زمینههای الزم را برای
اداره و مدیریت اطالعات از طریق تولید ،پردازش ،توزیع و مبادله اطالعات فراهم میآورد .دستیابی به یک چارچوب
هماهنگ و جامع از اطالعات دقیقتر و به هنگام ،نیازمند آن است که ابزارهای الزم برای طی جریان تولید تا مبادله
از اطالعات در اختیار کاربران قرار گیرد .به عبارت دیگر ،شناخت و استفاده از این فناوریها ،راهکارهای مناسبی را در
جهت توسعه همگام جامعه جهانی در اختیار همگان قرار میدهد و بستر الزم برای گریز از شکاف دیجیتالی 1که امروزه
گریبانگیر اکثر کشورهای در حال توسعه و حتی توسعه یافته را گرفته ،فراهم کند.
فناوری اطالعات ،بدون شک تحوالت گستردهای را در تمامی عرصههای اجتماعی و اقتصادی بشریت به دنبال
داشته و تأثیر آن بر جوامع بشری به گونهای است که جهان امروز به سرعت در حال تبدیل به یک جامعه اطالعاتی
است .جامعهای که در آن دانایی و میزان دسترسی و استفاده مفید از دانش ،نقش محوری و تعیینکننده دارد.
هدف عمده در بخش کاربردهای اطالعات ،ارائ��ه خدمات گسترده به منظور افزایش کارآیی و بهرهوری در ابعاد
متفاوت اجتماعی در یک جامعه اطالعاتی است .در این رابطه با توجه به نقش محوری و حمایت بخش زیرساخت
جهانی اط�لاع��ات و دس��ت��اورده��ای بخش ف��ن��اوری اط�لاع��ات ،امکان ارائ��ه خدمات متنوع ،گسترده و پویا در بخش
کاربردهای اطالعات فراهم میگردد.
درکاربردهای اطالعات موارد زیر مورد توجه قرار میگیرد :ارائه خدمات ،اشتراک دانش ،مدیریت عمومی ،خدمات
اجتماعی ،راهح�له��ای تجاری ،تولید و نشر محتوا که شامل آم��وزش ،فرصتهای اقتصادی و تولید درآم��د ،توسعه
روستایی ،بهبود سالمت شهروندان نظیر استفاده از درمان ،امنیت و کنترل مسایل زیست محیطی ،مدیریت اقتصادی و
دولتی،کتابخانههای الکترونیکی ،تجارت الکترونیکی ،بانکداری الکترونیکی ،آموزش الکترونیکی و غیره است (نبوی،
.)1386

جامعه دارند ،نقش مهمتری در این زمینه ایفا میکنند .کتابخانهها یکی از ابزارهای اصلی توسعه علمی و فرهنگی در
جوامع کنونی بوده و نقش عمدهای را در رشد و توسعه دانایی دارند .کتابخانهها سنگ بنای توسعه علمی ،فرهنگی،
اجتماعی و سیاسی در هر جامعهای هستند و سهم عمدهای در ترویج علم و باال بردن سطح دانش اجتماعی و شکوفایی
استعدادهای افراد یک جامعه دارند.
باید در نظر داشت که کتابخانهها نخستین مراکزی هستند که عامه مردم برای بهدست آوردن اطالعات به آنجا
مراجعه میکنند .از آنجا که کتابخانهها هستۀ اصلی نظام ملی اطالعات به شمار میآیند ،طرح نکلیس 1بر توانا کردن
هرچه بیشتر این مراکز در گردآوری ،نگاهداری و اشاعه اطالعات تأ کید بسیار دارد.
اگر کتابداران بپذیرند که کتابخانه میتواند واحد گردآوری و اشاعه اطالعات باشد ،دیگر نمیتوانند کار کتابخانه
را به گ��ردآوری آثار مکتوب محدود کنند .کتابخانهها میتوانند برنامهریزی اطالعاتی و فرهنگی را بر پایه استفاده از
ابزارهای دیدار و شنیداری ،رسانههای گروهی و اطالعات غیرمکتوب پیریزی کنند .در توان کتابخانهها هست که با
تشکیل گروههای بحث و ترتیب نمایش فیلم در زمینههای بهداشت ،تنظیم خانواده و تشکیل جلسات شعرخوانی و
نمایشگاههای هنری به بعد تازهای از ارتباط اجتماعی دست یابند.
کتابخانههای کشورهای رو بهرشد در قیاس با کتابخانههای کشورهای رشدیافته برای آنکه به مراکز ترویج و اشاعه
علم و اطالعات تبدیل شوند از موقعیت متمایزتری برخوردارند .کتابخانههای این کشورها میتوانند با کمک و نظارت
دولتها به قطبهای اصلی انتقال و اشاعه اطالعات تبدیل شوند .کتابخانهها اگر این راهها را برگزینند ،از حد کارگزاری
فرهنگی فراتر رفته و نقش مراکزی را پیدا میکنند که در رسانیدن اطالعات به جامعه بیشترین سهم را خواهند داشت.
(آذرنگ.)1387 ،

اینترنت و اطالعیابی درآن

34
سال سوم • شماره سوم پاییز و زمستان 1391

امروزه اینترنت پیشرو بزرگراههای اطالعاتی در سطح جهان است .بسیاری از مشتاقان ،اینترنت را نه تنها روشی برای
ً
اتصال پایگاههای الکترونیکی ،بلکه به عنوان روشی کامال جدید برای تعامل بین افراد در نظر میگیرند.
رشد اینترنت با توانایی اشاعه سریع اطالعات از نویسنده به خواننده و توسعه نرمافزارها ،نظام سنتی نشر را به چالش
کشیده است .تعامل میان مؤلفان و ناشران در حال دگرگونی است و از آنجایی که این تعامل بخشی از ارتباطات علمی
است ،به نظر میرسد که تغییرات سریعی در ارتباطات علمی در حال شکلگیری است .فناوریهای دیجیتالی در حال
ایجاد تغییرات سریعی در جامعه هستند.
ابزارهای جستجوی اینترنت ،فناوریهاییاند که از طریق آنها میتوان در دنیای دیجیتال به اطالعات مورد نیاز
دست یافت .با ظهور اینترنت کار نشر بسیار ساده ،سریع ،ارزان و در عین حال قابل دسترس برای همه کس و در همه
جا گردیده است .اما با مهاجرت منابع چاپی به سوی اینترنت باید پرسید که آیا فناوریهای نوین اطالعاتی عالوه
بر سهولت و سرعت دسترسی توانست ه است دسترسپذیری به منابع اطالعاتی را به منظور تأمین نیازهای اطالعاتی
استفادهکنندگان فراهم نماید؟ آنچه مسلم است جامعه علمی برای حفظ بقاء و تداوم حیات خود نیازمند ارتباطی علمی
است ،اما نظام ارتباطات علمی در معرض دگرگونی تکنولوژیکی قرار گرفته و جامعه علمی و تحقیقاتی با چالشی جدید در
رابطه با تحقیق و پژوهش در محیط جدید مواجه شده است (یورلند.)1381 ،

تور جهانگستر 2یا وب

تور جهانگستر یا به اختصار وب که عظیمترین گنجینه اطالعاتی است ،از مجموعه بیشماری صفحه مبتنی بر زبان
اچ .تی .ام .ال تشکیل شده که با پیوندهای متعدد به هم متصل شدهاند .ازجمله ویژگیهای بارز وب این است که هر
کس که فضایی برای انتشار صفحات خود داشته باشد میتواند صفحه وب خود را به هر صفحهای که میخواهد بدون
کسب اجازه از صاحبنظران و پدیدآورندگان آن پیوند بزند و از سوی دیگر ،هر زمان که بخواهد میتواند در صفحه خود
تغییر ایجاد کرده و یا آن را حذف کند بدون اینکه نیازی به هماهنگی یا کسب اجازه از کسانی باشد که صفحات خود
را به صفحه یا صفحههای وی پیوند زدهاند .ویژگی بارز دیگر این است که صفحات وب برای استفاده انسان نوشته و
طراحی میشوند و هر کس که از عقل سلیم برخوردار بوده و به زبان متن (بهطور مثال انگلیسی) مسلط باشد میتواند از
)1 National Commission on Libraries and Information Sciences (NCLIS
)2 World Wide Web ( www

محتوای وب بهرهمند شود .این صفحات توسط ماشین خوانده میشوند اما قابل پردازش یا فهم توسط ماشین نیستند.
صفحات وب صفحات گرافیکی هستند و محتویات آن شامل متون ،تصاویر گرافیکی و امکانات چند رسانهای است.
برخی از متون در این صفحات پیوندهایی به صفحات دیگر هستند که از سایر متون به شکل فرامتنی 1مجزا شدهاند.
دالیلی که باعث شدهاند در شبکه جهانی وب به جستجوی اطالعات پرداخته شود عبارتند از:
1 .1منحصر به فرد بودن
2 .2روزآمد بودن
3 .3رایگان بودن
4 .4سهولت جستجو و بازیابی
5 .5دسترسی به اطالعات چند رسانهای
همه این مطالب پیشزمینهای برای توضیح در مورد کتابخانههای دیجیتال است.

کتابخانههای دیجیتالی

1 Hypertext
2 Vannevar Bush
3 ARPA net
4 Gutenberg Project
) 5 American Standard Code for Information Interchange (ASCII
6 Gopher
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اطالعات تا استفاده نشود ارزشی ندارد .ارزش اطالعات در مصرف آن است .فعالیت حرفهای دانشمندان ،فناوران،
محققان ،دانشگاهیان ،مدیران و  ...انتقال مؤثر اطالعات را اجتناب ناپذیر میسازد .برای تأمین کانالهایی برای توزیع
اطالعات ،جامعه ابزارهایی را تدارک میبیند که به عنوان"نهاد" شناخته شدهاند .کتابخانه یکی از این نهادهاست که نه
تنها محلی برای ذخیره منابع اطالعاتی است ،بلکه سازمان یا کانالی مورد نیاز برای توزیع اطالعات نیز هست (داورپناه،
 .)1384تا حدودی میتوان گفت کتابخانههای سنتی به عنوان یک نهاد ،از عهده این رسالت به خوبی برنیامده و
تنها به ذخیره منابع اطالعاتی ،بیشتر در قالب چاپی پرداخته و در اشاعه اطالعات از نظر زمانی و مکانی نیز در حوزه
محدودی عمل کرده است .پیشرفت فناوریهای ارتباطی و انتقال اطالعاتی بخصوص در محیط شبکههای رایانهای
در سالهای اخیر ،معادله کتابخانههای سنتی را بر هم زده و با ورود به عرصه کتابخانهای و اطالع رسانی واژه تازهای به
نام "کتابخانههای دیجیتالی" را به وجود آورده است.
البته بحث کتابخانههای دیجیتال موضوع جدیدی نیست و پیشرفتهای موجود حاصل تالشهای افراد بسیاری
طی دورهه��ای مختلف است .ونیور بوش 2در جوالی  1945مقالهای با عنوان « »As We May Thinkمنتشر و در باره
ظرفیتهای بالقوه جمعآوری ،ذخیره ،کشف و بازیابی اطالعات پیشنهادهایی کرد .بوش درباره ضرورت کتابخانههای
دیجیتال اعتقاد داشت که روشهای انتقال و بررسی نتایج ما از تحقیقات قدیمی شده و پاسخگوی مقاصد تعیین شده
نیست ،لذا درباره مزایای فناوری و اینکه چطور باید در فواصل زمانی معین در آینده به کار گرفته شوند ،بحث کرده است
(.)Bush,1945
با وجود تالشهای صورت گرفته ،توسعه عملی کتابخانههای دیجیتال در سال  1969با پروژه آرپانت 3در وزارت
دفاع آمریکا آغاز شد و در دهه  1970توسعهدهندگان کتابخانههای دیجیتال در این زمینه تالشهای بسیاری کردند.
طی این سالها رایانههای شخصیای ساخته شدند که کتابخانهها از اولین مشتریان آنها بودند .پس از آن همگام با
توسعه اینترنت ،کوششهایی برای دیجیتالی کردن کتابخانهها صورت گرفت .از جمله پروژههای مطرح در این زمینه،
پروژه گوتنبرگ 4بود که در سال  1971با هدف تبدیل کتابهای چاپی به متن اسکی 5آغاز شد که تا امروز نیز ادامه
دارد (.)Barker,1996
در دهه  1980علم اطالع رسانی پیشرفت زیادی کرد ،بهطوری که سیستمهای پیچیده ذخیره و بازیابی اطالعات
در عمل به کار گرفته شدند و استفاده از سیستمهای دیجیتال برای فهرستنویسی و روشهای جدید برای اشتراک
رکوردهای کتابشناختی توسعه یافتند .در آغاز دهه  1990اصطالح کتابخانههای دیجیتالی گسترش چشمگیری یافت.
در این سالها تفاهم نامههایی طراحی شدند که کاربران آشنا با یک سیستم ساده از طریق آنها میتوانستند جستجوها
را در سیستمهایی در مناطق مختلف جهان انجام دهند .از جمله این تفاهمنامهها گوفر 6بود که در سال  1991آغاز به
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کار کرد و در سال  1993وب گسترده جهانی پا به عرصه وجود گذاشت (مهدیان.)1379 ،
از طرفی معنای واژه کتابخانههای دیجیتالی برای مردم تا حدی مبهم است .در حالیکه انتظار انتقال معنایی ،بیش
از این داریم .این کلمه تصاویری از رایانه و تحقیق در علوم اطالع رسانی را به ذهن القا میکند و از آن برای توصیف آنچه
برخی آن را از انواع بسیار جدید روشها و مهارتهای مدیریت و استفاده از اطالعات میدانند استفاده میشود .این کلمه
به عنوان جایگزینی برای واژههای جدیدتری مثل کتابخانههای الکترونیکی و مجازی به کار میرود.
مؤسسات عضو فدراسیون کتابخانههای دیجیتالی 1دریافتند که برای توسعه و دنبال کردن برنامههای خود به
درک مشترکی از معنای کتابخانههای دیجیتالی نیاز دارند ،البته اگر به دنبال رسیدن به ائتالف و همبستگی بیشتری
ً
هستند .بنابراین ،با درک اینکه تعریف ممکن است به هنگام کار مشترک کامال بازنگری شود ،تعریف زیر را ارائه دادهاند.
"کتابخانههای دیجیتالی سازمانهایی هستند که منابعی از قبیل کارکنان متخصص را برای انتخاب ،ترکیب و
ترتیب ،فراهم کردن دستیابی معقول به مجموعهها ،تفسیر ،توزیع ،حفظ صحت و دوام آنها و تضمین استفاده7* 24
(تمام وقت 24 :ساعت در  7روز از هفته) از مجموعه آثار دیجیتالی فراهم میسازد ،بهطوری که به سهولت و با هزینه
مناسب مورد استفاده یک جامعه تعریف شده یا مجموعهای از جوامع قرار گیرد" ( .)1998,Watersاین تعریف از هر نظر
یک تعریف جامع و دقیق است؛ زیرا شامل دیگر کاربردهای این اصطالح نیز میشود .تعاریف دیگر به یک یا چند مورد
موجود در تعریف فدراسیون کتابخانههای دیجیتال توجه دارند در حالیکه دیگر وظایف این سازمان را نادیده میگیرند.
کتابخانه دیجیتالی ،کتابخانه الکترونیکی ،کتابخانه غیررسمی و کتابخانه چندگانه بدون دیوار مفاهیمی هستند
که کتابداران همواره و بطور همیشگی با آن روبرو هستند .آرم��ز )2000(2کتابخانه دیجیتالی را اینگونه تعریف میکند
«مجموعه تنظیمشدهای از اطالعات همراه با خدمات مربوط به آن ،در محلی که اطالعات در قالب دیجیتال در
شبکهای قابل دسترسی ذخیره شده باشد».
"کتابخانههای دیجیتالی ،کتابخانههای الکترونیکی هستند که تعداد زیادی از افراد استفاده کننده در نقاط مختلف
جهان میتوانند از طریق آنها به محتوای موضوعات مختلف دسترسی داشته باشند .موضو عهای الکترونیکی شامل
تصاویر ،نقشه ،ویدئو ،کاتالوگ و فهرستهای اطالعاتی دولتی ،تجاری و علمی است .وظیفه کتابخانههای دیجیتالی،
ایجاد و مدیریت منابع اطالعاتی ،انتقال آن به شبکههای جهانی و ایجاد امکان استفاده مؤثر از اطالعات توسط
استفادهکنندگان بهطور گسترده است (.)Borgman,2000
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اهداف کتابخانههای دیجیتالی

در ایجاد هر سازمانی اهدافی مدنظر است که دور نمای فعالیتهای آن سازمان را تبیین میکند و تمام فعالیتهای
آن بایستی در راستای آن اهداف پایهریزی شوند .کتابخانه دیجیتالی در مراکزی ایجاد میشود که خدمات خود را
به صورت خودکار ارائه میدهند و کتابداران نقش جمعآوریکنندگان اطالعات را دارن��د .در طول سالها ،کتابداران
ً
کاتالوگهای عمومی قابل دسترسی را به صورت پیوسته معرفی کردهاند که اختصارا اپک 3نامیده میشود .همچنین
ً
ارائه اطالعات به صورت لوح فشرده و اخیرا نیز دستیابی از طریق اینترنت جزء برنامه آنهاست .کلیه این موارد باعث
میشود که محیط کتابخانه مجازی و قابل دسترس برای همه ایجاد شود .کتابخانههای دیجیتالی ،امکاناتی از قبیل
دستیابی مساوی برای همه افراد ،حذف فاصله مکانی و زمانی و عرضه منابع و محتوای اطالعاتی را برای همه افراد در
اختیار قرار می-دهد .برای ایجاد کتابخانه دیجیتالی فقط مجموعه دیجیتالی الزم نیست بلکه همکاری کتابداران در
جهت ایجاد منابع آزاد و قابل دسترس و توزیع اطالعاتی نیز مورد نیاز است .البته در طراحی و استفاده از کتابخانههای
دیجیتال و ترویج علم از طریق آنها عالوه بر متخصصان کتابداری و اطالع رسانی ،نقش متخصصان علوم رایانه را نیز
نباید نادیده گرفت .زیرا طراحی و ایجاد این نوع کتابخانهها در محیط مجازی از نظر فاکتورهای طراحی نرم افزاری در
حوزه تخصصی این گروه است (.)Barker,1996
با این اوصاف اهداف کتابخانههای دیجیتالی عبارتند از:
•تسریع در توسعه نظاممند ابزارهایی ب��رای مجموعهسازی ،ذخیره ،و سازماندهی اطالعات و دان��ش به شکل
) 1 Digital Library Federation ( DLF
2 Arms
3 OPAC

دیجیتال؛
•توسعه اقتصادی و کارآمد کردن اطالعات برای همه اقشار جامعه؛
•تشویق تالشهای مشترک به عنوان اهرمی که سرمایهگذاری قابل توجهی در منابع تحقیقاتی ،شبکههای
رایانهای و ارتباطی دارند؛
•تقویت ارتباطات و مشارکت میان آنها ،از جمله در تحقیق ،تجارت و آموزش؛
•ایفای نقش رهبری بین المللی به طور عام و ترویج دانش در بخشهای مهم و راهبردی؛
•ارائه فرصتهای دائم آموزشی برای اقشار مختلف جامعه و.)Borgman, 2000( ...

ویژ گیهای کتابخانههای دیجیتالی

•یک کتابخانه دیجیتالی ،مجموعهای از اطالعات سازماندهی شده در قالب رقومی است.
•اطالعات رقومی باید مبتنی بر اصول مجموعهسازی گردآوری یا تولید شده باشد.
•اط�لاع��ات رق��وم��ی ب��ای��د ب��ه ص���ورت منسجم و مناسبی نظیر دی��گ��ر منابع اط�لاع��ات��ی در کتابخانهها توسط
استفادهکنندگان قابل دسترس و بازیابی باشند.
•اطالعات رقومی باید در مدت زمان طوالنی به مثابه منابع اطالعاتی پایدار قابل دسترس باشند.
•در کتابخانههای دیجیتال ،ارتباط مستقیم و رو در رو میان کتابدار و کاربر وجود ندارد.
•در این کتابخانهها چندین کاربر در آن واحد میتوانند از یک منبع خاص استفاده نمایند.
•دسترسی به منابع خاص مانند نسخ خطی ،پایان نامه ،مقاالت و غیره میسر میگردد و( ...غفاری و علی پور
.)1387،

محتوای کتابخانههای دیجیتالی

•دستیابی به پایگاههای اطالعاتی؛
•دستیابی به فهرست کتابخانههای الکترونیکی؛
•دستیابی به منابع تمام متن؛
•دستیابی به مجالت الکترونیکی؛
•دستیابی به وب سایتها و کتابخانههای دیجیتالی مرتبط دیگر (.)Cleveland, 2005

الف .محلی بودن در برابر جهانی بودن

از ویژگیهای اینترنت ،از میان بردن محدودیتهای جغرافیایی است .با ظهور ارتباطات شبکهای و امکان بازیابی
منابع در آن ،دامنه فعالیت کتابخانه هم از نظر مجموعه و هم از نظر خدمات ،جهانی شده است.

ب . .گرایش عنداللزوم در برابر گرایش درست به موقع

1

ً
توسعه مجموعه کتابخانهها ،معموال فرآیندی مستمر برای رسیدن به اهداف کتابخانه است .اگر کتابخانه ،منابع
ً
الزم را نداشته باشد قادر نخواهد بود فورا به درخواستهای کاربر پاسخ دهد .بهعبارت دیگر ،گرایش توسعه مجموعه
در کتابخانه-های غیرالکترونیکی به "عنداللزوم ب��ودن" تمایل دارد ،اما از طریق امکان بازیابی منابع در اینترنت
گرایش آینده مجموعه به "درست به موقع بودن" متمایل است .این گرایش تأ کیدش بر پاسخ فوری و رضایتمندانه به
درخواستهای کاربران است .چه "عنداللزوم بودن" و "درست به موقع بودن" هر دو بهطور مساوی مهم هستند ،ولی
کتابخانه باید تصمیم بگیرد برای توسعه بهتر مجموعه برای کاربران ،میان آنها توازن برقرار کند.

ج .مالکیت در برابر دستیابی
 1گرایش در صورت ضرورت در برابر گرایش به موقع
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تفاوتهای کتابخانههای سنتی و دیجیتالی

37

کتابخانههای سنتی ،منابع را به صورت فیزیکی و مادی نگهداری میکردند ،اما امروزه اطالعات ،الکترونیکی هستند
و به محمولههایی الکترونیکی تبدیل شدهاند که میتوانند در خدمتگرهای شبکهای ذخیره شده و از هر مکانی و در
هر زمانی بازیابی شوند .ممکن است این طور به نظر برسد که در برآوردن فوری نیازهای کاربران ،دستیابی بسیار مهمتر
ً
از مالکیت است ،اما در واقع این طور نیست ،مالکیت و دستیابی هر دو مکمل یکدیگرند .اگر کتابخانه صرفا به حداکثر
ً
دستیابی توجه کند و مالکیت را فراموش کند ،آن کتابخانه صرفا در حد یک شبکه صرف باقی خواهد ماند .بدین ترتیب
منابع به انحصار ناشران در میآید و سرانجام کتابخانه به یک ساختمان "مرده و شبح" با یک سری منابع قدیمی تبدیل
خواهد شد .همچنین مطالعه منابع الکترونیکی فاقد آن کیفیت و احساس مطالعه منابع چاپی و بخصوص در زمینه
ادبیات و تاریخ هستند .به همین لحاظ بیشتر کتابخانهها تمایل دارند مجموعه آنها دو سویه باشد .یعنی در یک زمان
هم منابع چاپی و فیزیکی را داشته باشند و هم منابع دیجیتالی را ،بنابراین کاربران میتوانند به هر دو شیوه از خدمات
کتابخانه بهرهمند شوند.

د .جدایی در برابر هماهنگی

کاربران کتابخانههای دیجیتالی برای به دست آوردن اطالعات ،نیازی به حضور فیزیکی ندارند .کتابخانه بیشتر
ً
به ارایه اطالعات میپردازد تا صرفا امانت دادن منابع .عالوه بر گ��ردآوری دادهه��ا ،کتابخانه همچنین با سازماندهی
منابع شبکهای ،مجموعهاش را به طور مستقیم یا غیرمستقیم در دسترس کاربر قرار میدهد .از این گذشته ،همه منابع
کتابخانه دیجیتالی بر خالف کتابخانه سنتی ،به شکل دیجیتالی تبدیل و ذخیره شده و از هر مکانی قابل دسترسی
ً
است .میتوان گفت کتابخانهها قطعا مجبور به فراهم آوری و سازماندهی این منابع ،به صورت مجازی ،به وسیله
ارتباطات شبکهای هستند .این بدان معناست که به عنوان مثال ،فهرستنویسی و خدمات ارای��ه م��درک ،بیشتر از
گذشته به توسعه مجموعه نزدیکتر است .بنابراین ،فاصله میان بخشهای خدمات فنی و خدمات خواننده کاهش
مییابد و در نهایت ممکن است با همدیگر ادغام شوند.

هـ  .تسریع گردش اطالعات

38
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در شبکهها  ،هرکس که نویسنده هست ،ناشر هم هست .اطالعات در کمترین زمان ممکن در سراسر جهان منتشر
میشود .تولید و گردش اطالعات خیلی سریعتر از سابق شده است .همین سرعت گردش باالی اطالعات ،چالشهای
زیادی را برای کتابخانهها به وجود آورده است ،به گونهای که آنها برای توسعه مجموعه خود در اینترنت ،باید به
طراحی راهبردهایی جدید بپردازند .در اینجا به برخی از برتریهای کتابخانه دیجیتالی نسبت به سنتی اشاره میکنیم:
•نیاز به مراجعه حضوری استفادهکننده نمیباشد و در واقع کتابخانه نزد کاربر میآید
•استفاده از رایانه برای جستجوی اطالعات؛
•اشتراک اطالعات؛
•امکان روزآمدسازی اطالعات؛
•اطالعات در هر زمانی قابل دسترسی است و به عبارت بهتر درهای کتابخانه همیشه باز است؛
•کم بودن هزینه آن؛
•ارزان بودن ذخیره سازی اطالعات.

نگاهی به برخی از کتابخانههای دیجیتالی داخل کشور

در ذیل به نمونههایی از کتابخانههای دیجیتال که به ارائه خدمات دیجیتال به کاربران میپردازند اشاره میشود:
1 .1کتابخانه دیجیتالی بانی تک؛
2
2 .2کتابخانه دیجیتالی تبیان؛

1

1 http:// www.banitak.com/library/index.jsp
2 http:// www.tebyan. net

3 .3کتابخانه دیجیتالی دید؛
4 .4کتابخانه دیجیتالی مرکز جهانی اطالع رسانی آل البیت.
1

2

با دسترسی به اینگونه کتابخانهها از طریق محیطهای مجازی وب ،کاربر با گزینههای مختلف جستجویی که
در محیطهای کاربری (صفحات اینترنتی) وجود دارد ،میتواند از امکانات کتابخانهای (پایگاهها ،کتابها ،مقاالت،
اسناد ،جزوهها ،نرم افزارها و )...اینگونه کتابخانهها که به فرمتهای مالتی مدیا ،اچ .تی .ام .ال ،پی .دی .اف و ...
ذخیره شدهاند ،استفاده نماید.
بهعنوان نمونه کتابخانه دیجیتالی آلالبیت در سه بخش موضوعی ،مقاالت و مجالت تنظیم شده است .از جمله
این موضوعات قرآن ،علوم قرآنی ،اهل بیت(ع) ،حدیث و علوم حدیثی و غیره است .همچنین امکان جستجو از طریق
نام کتاب و نام مؤلف نیز وجود دارد .در بخش مجالت ،عناوین مجالت در دو ستون فهرست شده و دارای پیوند هستند.
در هر سه بخش ،متون به صورت تایپ شده آماده شدهاند

مزایای بهرهگیری از کتابخانههای دیجیتالی در ترویج علم

1 .1کتابخانههای دیجیتالی به راحتی در دسترس مردم قرار میگیرند.
برای استفاده از یک کتابخانه سنتی فرد بایستی به محل کتابخانه مراجعه میکرد .هرچند که این امر ممکن است
برای دانشجویی که در دانشگاه تحصیل میکند خیلی وقتگیر نباشد اما اکثر مردم چنین امکانی در اختیار ندارند.
اگر کتابخانه به سیستم جستجوی رایانهای اینترنتی هم مجهز نباشد که وضعیت دو چندان بدتر میشود .چون با
ً
وجود صرف هزینه و وقت برای مراجعهکننده به کتابخانه ،ممکن است کتابخانه اصال منبع مد نظر را نداشته باشد و در
صورت وجود چنین سیستمی نیز ممکن است منبع مدنظر به امانت رفته باشد که مستلزم مراجعه دوباره به کتابخانه
است .کتابخانههای دیجیتالی در واقع اطالعات را به محل کار استفادهکننده منتقل میکنند .بدین ترتیب مهم نیست
که ساعات کار کتابخانه چه زمانی است؟ فاصله زمانی و مکانی ما با کتابخانه چقدر است؟ آیا در تعطیالت هستم یا در
غیر تعطیالت؟ آیا کتابداری که ما به آن مراجعه میکنیم در مرخصی به سر میبرد یا نه؟ و سایر موارد محدود کننده.
2 .2از امکانات رایانهای برای جستجو و دریافت اطالعات استفاده میشود.
1 http://www.did.tisri.org
2 http://www. .al-shia.com
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تکامل کتابخانههای دیجیتال و روند سریع تسری آنها در مراکز اطالعاتی و مؤسسات آموزشی و پژوهشی ،تسریع
گردش اطالعات و ترویج علم موجود در آنها را به همراه داشته است و در عین حال چالشها و ایستادگیهایی نیز در
برابر آنها صورت گرفته است اما در نهایت چیرگی انقالب کتابخانههای دیجیتال و پذیرفتن این مراکز دنیای مجازی
بهعنوان ابزار نیرومندی برای ترویج علم ،دری تازه به دنیای همگانی ساختن دانش جهانی گشوده است .حرکتهای
بنیادین صورت گرفته برای ترویج علم با استفاده از دنیای کتابخانههای دیجیتال و رهایی از مرزهای موجود میتواند
آغازگر حرکتی نوین برای ایجاد موج تحولی عظیم در دنیای ترویج علم باشد.
از جمله دالیل اساسی برای ایجاد کتابخانههای دیجیتالی این است که آنها امکان مبادله اطالعات را در سطحی
بهتر از گذشته فراهم میآورند .با اینکه کتابخانههای سنتی هنوز به عنوان پایههای فرهنگی جامعه محسوب میشوند،
اما پاسخگوی نیازهای موجود نیستند .کتابخانههای مجازی مانند مارپیچی تو در تو ،عجیب و ناشناخته علم درون
و حتی ورای محیط مجازیاش را در اختیار کاربرانی میگذارد که شاید فرسنگها دور از آن است ،یعنی ترویج علم
در دنیای مجازی و کتابخانههای دیجیتال از طریق ارتباطات الکترونیکی و بدون نیاز به حضور فیزیکی و رویارویی
متقابل صورت میگیرد .علمی که تولید شده است در دنیای مجازی انحصاری نیست و همانند باران که همه کویر را به
طور یکسان سیراب میسازد خارج از دیوارها و مرزها نیاز اطالعاتی همه متقاضیان را برطرف میسازد.
در اینجا میتوان به برخی از ویژگیهای منحصر به فرد کتابخانههای دیجیتالی در فراهم سازی بسترهای الزم برای
ترویج و توسعه آموزههای علمی اشاره کرد:

با وجود این که اسناد کاغذی نسبت به کتابهای الکترونیکی برای مطالعه راحتتر هستند اما یافتن اطالعات
مدنظر ما در آنها نسبت به کتابهای الکترونیکی مشکلتر میباشد .با استفاده از ابزارهای نوین بازیابی میتوان
عناوین ،موضوعات و سایر موارد مورد نظر خود را در منابع الکترونیکی به راحتی جستجو و بازیابی نمود.
3 .3استفاده همزمان از یک منبع توسط افراد بیشمار.
در کتابخانههای سنتی ،از یک منبع بیش از یک نفر نمیتواند در همان لحظه استفاده نماید و همین امر منجر
به خرید نسخههای بیشتری از یک منبع میگردد که عالوه بر در پی داشتن هزینه مادی و پر کردن حجم قفسههای
کتابخانه ،پس از مدتی نیز به دالیل گوناگون مشمول وجین میشود و این یعنی صرف هزینه و وقت و نیروی انسانی
بیهوده .در حالی-که در کتابخانههای دیجیتالی چنین مشکلی وجود ن��دارد و با تهیه تنها یک نسخه از یک منبع،
میلیونها فرد به صورت همزمان میتوانند از آن استفاده نمایند.
4 .4سهولت روزآمد نگهداشتن اطالعات.
اطالعات نیازمند روزآمد شدن هستند و این امر در خصوص منابع علمی سریعتر اتفاق میافتد .این کار برای نسخه-
های چاپی همیشه با مشکالتی همراه بوده است .حال آنکه وقتی ویرایش نهایی متون به صورت دیجیتالی موجود
باشد ،روزآم��د نگهداشتن آنها نیاز به کار زی��ادی نخواهد داش��ت .کتابخانههای بسیاری ویرایشهایی از راهنماها،
دایرةالمعارفها و سایر منابع مرجع را به طور پیوسته بر روی رایانه نگهداری میکنند و بعد از دریافت ویرایشهای
جدید این نوع مواد از ناشران ،بر روی رایانه قرار میدهند .به طور مثال کتابخانه کنگره سایتی به نام توماس دارد که
در آن پیشنویس تمام قوانینی که بهطور مستمر در کنگره مطرح میشوند ،وجود دارد.

40

5 .5ارائه اشکال جدید اطالعات ممکن میشود.
چاپ ،همیشه شیوه مناسبی برای ثبت و اشاعه اطالعات نیست .یک پایگاه اطالعاتی ممکن است بهترین محل برای
ذخیره اطالعات آماری باشد .برای اینکه میتواند به وسیله رایانه ،مورد تجزیه تحلیل قرار گیرد .در دنیای دیجیتال
میتوان موادی را ایجاد کرد که مشابه مواد طراحی شده بر روی کاغذ یا سایر رسانهها باشد.
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 .66 .6هزینه کتابخانههای دیجیتالی هر روزه در حال کاهش است.
در حالیکه هزینههای تأسیس بناهای جدید و نگهداری کتب قدیمی در آنها هر ساله رو به افزایش است،
هزینههای ایجاد و نگهداری کتابخانههای دیجیتالی هر ساله  03درصد کاهش مییابد .در دهههای آینده
ابزارهای گرانقیمت ذخیره سازی الکترونیکی امروزی به قدری ارزان خواهد شد که مسئله قیمت دیگر عامل
مهمی در تصمیمگیری بهشمار نخواهد آمد (غفاری و علی پور.)7831 ،

محدودیتهای کتابخانههای دیجیتالی

نظامها دارای محدودیتهای خاص خود هستند و این فناوریهای نوین با توجه به نیازهای موجود سعی دارند تا
این محدودیتها و مشکالت را به حداقل برسانند .هرچند گاهی در این پیشرفتها جنبههایی مورد بیتوجهی و یا کم
توجهی قرار میگیرند که کتابخانههای دیجیتالی نیز نمیتوانند از این مباحث جدا باشند:
1 .1عدم وضوح قوانین مربوط به حقوق مؤلف در مورد منابع الکترونیکی؛
2 .2نبود حالت عاطفی در کتابخانههای دیجیتالی؛
3 .3استاندارد نبودن نظامهای ارتباطی در کشورهای کمتر توسعه یافته و درحال پیشرفت و( ...غفاری و علی پور،
.)1387
با وجود محدویتهای موجود ،گردآوری اطالعات و گزینش معتبر از میان انبوه اطالعات ،نیاز به انتخاب و گزینش
برای پاسخگویی به نیازهای اطالعاتی مراجعهکنندگان را بر مروجان علم به صورت دیجیتال واجب میسازد تا با تلفیق
مهارتهای سنتی و نوین مجموعه علمی مناسبی تهیه کنند و ضمن آ گاهی از ان��واع ابزارهای ک��اوش مهارتهای
الزم برای جستجو و بازیابی اطالعات و توانایی انتخاب بهترینها را داشته باشند .دسترسی صرف به اطالعات علم از

طریق شبکههای دیجیتالی به معنای ارزش و اعتبار آنها نیست .داشتن تفکر انتقادآمیز برای ارزیابی و تحلیل محتوای
اطالعات پایه و اساس ترویج علم در محیط دیجیتال محسوب میشود و کاربران کتابخانههای دیجیتال میبایست
قدرت تشخیص و ارزیابی اطالعات را داشته و آن را مد نظر قرار دهند.

نتیجه گیری

هر نظام مبتنی بر اطالعات دارای محتوایی است و این محتوا از طریق ارتباط با جهان گسترش پیدا میکند .تکامل
هر نظم هنگامی قابل تصور است که نظام بتواند برای انتقال و ترویج دارایی اطالعاتی خویش به تعامل با دنیای
اطراف بپردازد .ترویج علم در حیطه عمومی یک فعالیت نظام یافته با مشارکت نهادهای مختلف آموزشی ،اجرایی
و جامعه مدنی ،تحولی نو ظهور است که از عمر آن چند دهه نمیگذرد .ترویج علم مانند هر فعالیت دامنهدار دیگر
نیازمند سیاست بررسی و مطالعه شدهای است که پس از تدوین و تصویب ،بتواند طرح و برنامههایی را تنظیم کرده
و موجبات سایر فعالیتها و به تحقق رسانیدن آنها شود .تدوین و اجرای این خط مشیها و راهبردها به مشارکت
گسترده و همکاری و هماهنگی دستگاهها و سازمانهای مختلف نیاز دارد و تأمین اینها جز با حضور دولت میسر نیست
بدون شک فناو ریهای اطالعاتی و ارتباطاتی تحوالت گستردهای را در تمامی عرصههای بشریت به دنبال داشته
است .با پیدایش اینترنت ،فصل نوینی از شبکه روابط انسانی گشوده شده به طوریکه تعامالت موجود در این دنیای
مجازی به ظهور و بروز مسائل و تنشهای جدیدی در حوزه ملی و بینالمللی انجامیده و به حوزه فردی و خصوصی
افراد نیز کشیده شده است .از طرفی کتابخانهها نیز به عنوان یک نهاد ارزشمند علمی در جامعه نقش مهمی در از بین
بردن شکاف علمی میان افراد و طبقات مختلف جامعه ایفا میکنند و از سوی دیگر در جهت ارائه هر چه بهتر رسالت
خود سعی دارند از پیشرفتهای حاصله نهایت استفاده را به عمل آورند .به همین دلیل در مراحل مختلف سیر تحول
فناوری ،کتابخانهها همواره در این راه پیش قدم بوده و سعی داشتهاند متناسب با پیشرفتهای موجود آنها را بهکار
گیرند .امروزه در این سیر تحول با کتابخانههایی مواجه هستیم که تحت عنوان کتابخانه-های دیجیتالی از آنها یاد
میشود .شاید به جرأت بتوان گفت که اینگونه کتابخانهها از لحاظ اهداف و وظایف تفاوت چندانی با کتابخانههای
عصر آنالوگ ندارند بلکه سعی دارند با بهرهگیری از فناوریهای نوین هر چه بهتر به وظایف خود در عرصه خدمات و
عمومی سازی اطالعات عمل کنند.

توجه به تمامی مؤلفههای اثر گذار برای حرکت علم در جامعه را میطلبد.
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در کتابخانههای دیجیتالی به جای مدیریت کتابخانه با مدیریت منابع اطالعاتی رو به رو هستیم که سعی در توسعه
نظامند ابزارهایی برای مجموعهسازی ،ذخیرهسازی ،و سازماندهی اطالعات و دانش به شکل دیجیتال دارند که برای
این کار خود مزایایی را نیز در نظر میگیرند که از جمله آنها میتوان به اشتراک اطالعات ،در دسترس بودن اطالعات،
به دور بودن از محدودیتهای زمانی و مکانی ،و ارائه اشکال جدید اطالعات اشاره کرد (نوروزی ،علیپور حافظی،
 .)102 :1380البته باید برای رسیدن به جایگاه آرمانی کتابخانههای دیجیتالی به عنوان ابزارهای ترویج علم ،الزامات و
واقعیتهای موجود را نیز در نظر گرفت ،زیرا در غیر این صورت دستیابی به اهداف و مزایای مذکور با مشکالت عدیدهای
مواجه خواهد شد و ترویج علم با توجه به اهداف ویژهای که دنبال میکند نیازمند نظامی ساختار یافته میباشد که
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کلید واژهها :اطالعات ،3شبکه ،4اطالعرسانی

5

 1کارشناسی ارشد کتابداری و اطالعرسانی دانشگاه اصفهان
 2عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان  	
3 Information
4 Network
5 Informatics
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چکیده

امروزه دستیابی سریع و آسان به اطالعات و منابع اطالعاتی ،یکی از عناصر مهم توسعه و پیشرفت هر نظام اطالعاتی به شمار میرود.
در این میان ایجاد و استفاده از شبکه اطالعرسانی موجب برقراری ارتباط فعال در بین کتابخانهها و مراکز اطالعاتی و نیز باعث ارتقای
کیفی و کمی سطح خدمات اطالعرسانی خواهد شد.
در این مقاله ،نیز ضمن تعریف مفهوم شبکه و زمینههای پیدایش آن ،برخی از اهداف ،امتیازات و موانع ایجاد شبکه مورد توجه
قرار گرفته و در ادام��ه ،اصلیترین و مهمترین کارکردها ،وظایف و خدمات شبکه اطالعرسانی (خدمات سازماندهی مواد ،امانت بین
کتابخانهای ،مجموعهسازی ،مرجع ،اطالعرسانی ،مشاوره ،تحقیق و توسعه) بیان گردیده است .در پایان نیز انتظار میرود کتابخانهها و
مراکز اطالعرسانی ،برای همگامی با تغییرات و تداوم نقش رهبری در تهیه ،بازیابی و اشاعه اطالعات ،و نیز به حداقل رساندن هزینههای
زائد ،تسریع در امور و بهبود خدمات ،زمینه ایجاد و توسعه شبکه اطالعرسانی را فراهم نموده و امکان دسترسی به منابع اطالعاتی خود
را افزایش دهند.

مقدمه

اطالعات به همان اندازه که در تصمیمگیریها و برنامهریزیها نقش مهمی دارند ،موجب باال رفتن آ گاهیها بینش
فردی و تغییر رفتار در اجتماعات نیز میگردد .بشر از آغاز پیدایش تاکنون در جهت برقراری ارتباطات اجتماعی ،با سایرین
سعی نموده است .سرآغاز این تالش را میتوان در پیدایش زبان و تحول آن را در اختراع خط و توسعهاش را در اختراع
چاپ و گسترش آن را در پیدایش علم ارتباطات دانست .بدون شک اندیشه خودکفایی و مستقل بودن کتابخانهها و
مراکز اطالعرسانی دیگر قدیمی شده است و هیچ کتابخانهای نمیتواند تمامی نیازهای اطالعاتی جامعه استفاده کننده
خود را بر آورده سازد .در شرایط حاضر به دلیل انفجار اطالعات ،رشد روز افزون منابع اطالعاتی ،سیر صعودی اطالعات
و بهویژه پیدایش انتشارات الکترونیکی ،شرایط اقتصادی و تواناییهای مالی ،کتابخانهها را در تهیه منابع مذکور با
مشکالتی رو ب ه رو ساخته و دستیابی به تمام دانش بشری کار آسانی نیست .در وضعیت کنونی یک کتابخانه یا مرکز
اطالعرسانی هر قدر هم بزرگ و مجهز باشد قدرت جمعآوری ،آمادهسازی و پ��ردازش همه اطالعات و دانش بشری را
ندارد .از این رو ضرورت الحاق به شبکههای اطالعرسانی روز به روز بیشتر احساس میشود و بر کسی پوشیده نیست که
شبکههای اطالعرسانی مجموعههای گوناگونی از اطالعات را برای استفاده کاربران دربردارند .

مفهوم شبکه
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برخی واژههایی را که در بحث شبکههای اطالعرسانی بیشتر با آنها برخورد میکنیم واژههایی چون شبکههای
کتابخانهای ،ائتالفهای کتابخانهای و نظامهای کتابخانهای است .که این به خودی خود دامنه فعالیتها ،کارکردها،
معیارهای کمی و کیفی و چارچوب آنها را مشخص میکند .در زیر برخی تعاریف آمده است:
"شبکه به مجموعه عناصری گفته میشود که میان آنها نوعی ارتباط ،خواه مستقیم و خواه غیرمستقیم برقرار شده
باشد" (آذرنگ.)99 :1371،
شبکه ،توانا ساختن استفاده کننده اطالعاتی به تحصیل اطالعات ،صرف نظر از جایگاه اطالعات و بدون توجه به
مرزهای ملی است (حاجی زمان.)20 : 1381 ،
شبکه آمیزهای از چند واحد و رشتههای پیوند میان این واحدها است ،واحدها به منزله مخزنهای اطالعاتی در
سطح ملی ،منطقهای و بینالمللی است و رشتههای پیوند به مثابه دانش مشترکی استکه برای هدفهای مشترک از
آنها استفاده میشود (دخایی .)138-140 :1380،
از نظر رایانهای ،ارتباط و اتصال چند رایانه از طریق یک وسیله ارتباطی به نحوی که از منابع یکدیگر بهطور مشترک
استفاده کنند را شبکه گویند (ابراهیمی.)13 :1379،

شبکه اطالع رسانی

شبکه اطالع رسانی ساختاری است که بیش از دو فرد یا گروه با داشتن الگوی تبادل اطالعات مشترک از طریق ارتباطات
برای ایفای هدف مشترک و مشخص فعالیت میکنند (نشاط.)105 :1379،
طبق تعریف دیگری شبکه اطالع رسانی عبارت است از سازمانی مستقل که به بیش از یک کتابخانه خدمت کرده و با
استفاده از کمترین تکنولوژی ارتباطی (نه لزوما رایانهای) خدمات خود را به کتابخانههای عضو در زمانی واحد اشاعه داده
ً
و مستقیما اطالعات تولید شده توسط کتابخانههای عضو را برای هدف اشتراک منابع دریافت کند (شیری.)28 :1374،

زمینههای پیدایش شبکه

رشد و توسعه شبکههای اطالعاتی ،از اواخر دهه  1960معلولی از تولید حجم وسیع اطالعات به اشکال مختلف و
متنوع بود .کاهش دادن یا صرف درست هزینهها نیز ،یکی دیگر از عوامل مهمی بود که در رشد و گسترش شبکههای
اطالعاتی طی سه دهه اخیر ،از آهنگ چشمگیری برخوردار شد .دالیل عمده این امر ورود تجهیزات دادهپردازی خودکار،
کاهش در هزینهها ،سرعت در عمل و استفاده از منابع دیگران در صحنه فعالیتهای اطالعرسانی است( تقوی1375 ،
 .)21:شبکههای رایانهای جدید از یکسو کتابخانهها و مراکز اطالعاتی را به یکدیگر مرتبط میسازند و از سوی دیگر آنها
را به مشتریان و استفاده کنندگان خود پیوند میدهند .بهرهگیری از امکانات پردازشی و مخابراتی شبکه ،شیوههای
سنتی انتقال و توزیع اطالعات را دچار دگرگونی اساسی کرده است .در این شبکهها مساله اشتراک منابع اطالعاتی

به گون های مناسب حل شده است بهطوریکه نیازی نیست هر کتابخانه همه اطالعات مورد نیاز خود را گ��ردآوری و
نگهداری کند ،بلکه تنها میتواند جمع آوری و نگهداری بخشی از اطالعات را بر عهده گیرد و در عین حال به تمام منابع
اطالعاتی موجود در شبکه رایانهای دسترسی داشته باشد (نشاط.)109 :1379،
بنابراین عمده ترین دالیل پیدایش و ایجاد و توسعه شبکهها را میتوان چنین عنوان کرد:
1 .1افزایش حجم اطالعات و ضرورت دستیابی به آنها
2 .2دریافت اطالعات روز آمد
3 .3تنوع موضوعات تحت پوشش مراکز اطالعرسانی
4 .4کاهش هزینههای جمعآوری و آمادهسازی اطالعات و به حداکثر رساندن استفاده از منابع
5 .5گسترش جریان اطالعات
6 .6تماس و برقراری ارتباط میان متخصصان
7 .7تقویت زیر بنای اطالعات
8 .8منابع ناکافی
9 .9نیازهای برآورده نشده استفاده کنندگان
1010برنامههای فراهمآوری و اشتراک منابع
1111عدم تعادل میان هزینه و بهرهوری
1212ظهور تکنولوژیهای نوین و افزایش سریع اطالعات (شیری)64 :1374،
اگر با کمی دقت در دالی��ل باال بنگریم متوجه خواهیم شد که این دالی��ل بهطور عمده حول چهار محور اساسی
متمرکزاند :هزینه ،تکنولوژی ،خدمات و منابع .امروزه اگر کتابخانه یا مرکز اطالع رسانی اقدام به ایجاد شبکه اطالع رسانی
ً
کند ،مسلما عوامل ذکر شده به عنوان انگیزههای اساسی کار مطر حاند.
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اهداف شبکه

اهداف شبکه بر مبنای خدمات اطالعاتی( :اهداف اصلی)

1 .1توزیع اطالعات در مقیاسهای محلی ،ناحیهای ،کشوری ،منطقهای و بینالمللی
2 .2ارائه خدمات اطالعاتی بیشتر با هزینههای کمتر
3 .3رسیدن به برابری اطالعات

اهداف شبکه بر مبنای خدمات ارجاعی( :اهداف فرعی)

1 .1همکاری ،ارزیابی و تقویت زیر بنای اطالعاتی اعضای شبکه
2 .2افزایش جریان مبادله و استفاده از اطالعات
3 .3تهیه و انتشار ابزارهای ارتباطی
4 .4توسعه استانداردها برای پیادهسازی در شبکه
5 .5شناسایی انواع منابع اطالعاتی برای دستیابی به اطالعات در زمان مناسب
6 .6توسعه برنامههای آموزش در پردازش و مدیریت اطالعات

اهداف شبکه بر مبنای فعالیتهای مدیریتی( :اهداف خاص)
1 .1کمک به کتابخانههای عضو در انتخاب
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هدف اصلی یک شبکه اطالعاتی عبارت است از تشخیص و استقرار بهترین روش برای گسترش و توسعه جریان
اطالعات میان نهادهای عضو.

2 .2فراهم آوری ،فهرستنویسی و آمادهسازی مشترک منابع کتابخانهای
3 .3توسعه امانت بین کتابخانهای
4 .4نظارت بر وضعیت فناوری و بهبود امکانات و خدمات کتابخانهای
5 .5همکاری در توسعه نیروی انسانی کتابخانه (نشاط)107 :1379،

فواید و امتیازات شبکه
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1 .1سرعت :شبکهها یک روش بسیار سریع برای اشتراک و انتقال فایلها فراهم میکنند .این نوع انتقال اطالعات
از نظر زمانی بسیار مقرون به صرفه است.
2 .2هزینه :نسخههای بسیاری از نرم افزارهای مردم پسند که قابلیت استفاده بر روی شبکه را دارا باشند در مقام
مقایسه با خرید نسخههای مجاز آنها به صورت منفرد ،مقرون به صرفه هستند .صرفهنظر از صرفهجویی در
پرداخت هزینه اضافی ،اشتراک یک برنامه در یک شبکه امکان ارتقاء برنامه را آسانتر میکند.
3 .3امنیت :فایلها و برنامههای موجود بر روی یک شبکه را میتوان بهعنوان» نسخه ممنوع “تلقی کرد ،بهدلیل
اینکه کسی مجبور نیست نگران نسخه برداری غیر قانونی برنامهها باشد .همچنین کلمههای عبور را میتوان
برای مدیریتهای خاص محدود به دسترسی کاربران مجاز کرد.
4 .4مدیریت متمرکز نرم افزاری :یکی از بهترین منابع و سودمندی نصب شبکه این است که کل نرمافزار را میتوان
روی یک کامپیوتر کپی کرد .این عمل نیاز به صرف وقت و انرژی الزم برای نصب نسخههای باالتر و فایلها را
بر روی کامپیوترهای مستقل در کل ساختار از بین میبرد.
5 .5اشتراک منابع :از آنجایی که اکثر کتابخانهها استطاعت خرید چاپگرهای لیزری ،دستگاههای فاکس ،مودمها،
اسکنرها و سی دی رامها را برای هر کامیپوتر ندارند لذا میتوان استفاده از این وسایل را برای بسیاری از کاربران
به اشتراک گذاشت.
6 .6نامههای الکترونیکی :پست الکترونیکی ،اشاعه و ارسال اطالعات مورد نیاز را تسهیل و تسریع میکند .همچنین
قادر میسازد تا استفاده کنندگان از نقاط دور دست با کتابداران در ارتباط باشند و کتابداران نیز با همتایان خود
ارتباط داشته باشند.
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معیار دسته بندی شبکهها

در نظامهای همکاری بین کتابخانهای و شبکههای اطالعرسانی ،شاخصها و معیارهای مختلف دسته بندی شبکه
عبارتند از:
1 .1منطقه تحت پوشش با محدوده جغرافیایی :گستره فعالیت شبکهها میتواند شهری ،محلی ،استانی یا
ایالتی ،ملی ،منطقهای و بینالمللی باشد .برخی عوامل در تعیین منطقه جغرافیایی سهیم هستند مانند تعداد
کتابخانهها ،انواع کارکردهای شبکه ،الگوهای تعیین بودجه و نوع کتابخانههای عضو.
2 .2ساختار سازمانی شبکه از نظر مالحظه هزینهها ،مسائل عضویت و نوع ارتباطات و اینکه کدامیک از الگوهای
ترکیب شبکه برای اهداف سازمان مورد نظر مطلب است.
3 .3نوع کتابخانهها و نهادهای اطالعرسانی (شبکه کتابخانههای عمومی ،شبکه کتابخانههای دانشگاهی،
شبکه اطالعاتی ،کتابخانههای تحقیقاتی و)...
4 .4وظایف شبکه (شبکه فهرستنویسی ،شبکه ارجاعی و شبکه امانت بین کتابخانهای)
5 .5دامنه موضوعی (شبکه اطالعات پزشکی ،فنی مهندسی ،علوم پایه ،کشاورزی و )....
6 .6سطوح فناوری موجود (تلفن ،رایانه و )...
7 .7شکل و نوع اطالعات مورد مبادله در شبکه (شبکه اطالعات کتابشناختی و )....
8 .8مدیریت یا رهبری شبکه (نشاط  ،1379 ،ص)122-123 .

ارزیابی عملکرد شبکه

دوگان از سه عامل کلیدی در ارزیابی شبکه نام میبرد :

1 .1زمان الزم برای انجام دادن کار یا برآورد تقاضا
2 .2هزینه انجام دادن کار یا برآورد تقاضا شامل هزینههای ثابت و متغیر
3 .3کیفیت ،یعنی معیار اساسی انجام دادن کار ،که بر اساس رضایت مشتری یا استانداردهای دیگر سنجیده
میشود.
دوگان میافزاید این سه عامل با یکدیگر مرتبطاند ،اما میتوانند به لحاظ کمی تعریف شوند .یک شبکه ممکن است
کیفیت متوسط ،هزینه زیاد و توان سریع داشته باشد .در حالیکه ممکن است از کیفیت متوسط ،هزینه اندک و زمان
کندی برخوردار باشد (نشاط.)129 :1379،
عبدالحسین آذرنگ معیارهای ارزیابی شبکه را چنین عنوان میکند:
1 .1اطمینان پذیری
2 .2کارآمدی
3 .3انعطاف پذیری
4 .4پذیرا جویی
5 .5سازگاری و همسازی (نشاط)130 :1379،

موانع ایجاد شبکه

کارکردهای شبکه

هر شبکهای بنا به اه��داف و سیاستهای معین خویش ،در بدو تاسیس نوع کارکردهای خود را تعیین میکند.
بنابراین کارکردهای شبکه یکسان نیستند و هر شبکه با شبکه دیگر تا حدی متفاوت است .
وظایف و خدمات یا کارکردهای شبکه برحسب ریختشناسی ،منابع م��ورد اشتراک ،نوع کتابخانههای عضو و
تکنولوژی مورد استفاده متفاوت است ،و آنها را به سه دسته کلی رده بندی میکنند:
ً
 کارکردهایی که مستقیما در خدمت مشتری هستند مانند امانت بین کتابخانهایً
 کارکردهایی که مستقیما در خدمت کتابخانههای عضو بوده و غیرمستقیم در خدمت مراجعه کننده هستند ،مانندفهرستنویسی و فهرستیابی مواد و مدارک
 -کارکردهایی که ساختار شبکه را پشتیبانی میکنند مانند فعالیتهای ارزیابی از جمله جمعآوری آمارها ،تعیین

47
سال سوم • شماره سوم پاییز و زمستان 1391

ً
عمدهترین موانع بر سر راه ایجاد و توسعه شبکههای اطالعرسانی و اساسا همکاری بین کتابخانهها را میتوان چنین
بر شمرد:
1 .1موانع روانی مانند ترس از استقالل داخلی ،تصادم مسئولیتها ،خودپسندی ،سستی و بی اعتنایی
2 .2فقدان آ گاهی و تجربه مانند بیاطالعی از نیازهای مراجعان و عدم آ گاهی از وظایف واقعی انواع کتابخانهها
3 .3موانع تاریخی و سنتی مانند فقدان سرمایهای مناسب و برداشت غلط از نیازهای کتابخانهها
4 .4موانع فیزیکی و جغرافیایی مانند کمبود فضا ،تاخیر در برآوردن نیاز استفاده کنندگان و فاصله کتابخانهها از یکدیگر
5 .5موانع قانونی و مدیریتی مانند کمبود استانداردها و ابزارهای کتابشناختی ،عدم سازگاری تجهیزات،
روش و مقررات
6 .6کمبود مجموعههای مناسب مواد و مدارک
7 .7کمبود نیروی انسانی آزموده و با صالحیت
8 .8کمبود اعتبارات مورد نیاز
9 .9عدم کفایت کتابخانهها در بر آوردن نیازهای اساسی استفاده کنندگان
1010عدم پشتیبانی از سوی اولیای امور
1111حسادت و تنگ نظری
1212فقدان رهبری و مدیریت مطلق
1313فقدان روشهای استاندارد کتابداری (نشاط)131-130 :1379،

هزینهها و غیره (تقوی.)35-21 :1375،
مهمترین کارکردهای شبکههای اطالع رسانی عبارتند از:
1 .1مجموعه سازی و فرآهم آوری
2 .2فهرست نویسی تعاونی
3 .3ارائه خدمات چکیدهنویسی و نمایهسازی
4 .4خدمات ارجاعی
5 .5برنامههای انتشاراتی و تهیه ابزارهای کتابشناختی
6 .6امانت بین کتابخانهای و تحویل مدرک
7 .7وظیفه اشاعه اطالعات
8 .8ذخیره و بازیابی اطالعات
9 .9آموزش نیروی انسانی و آشنا ساختن اعضای شبکه
1010تدوین و توسعه استانداردها به منظور یکسان سازی نظامها و روشها ،اصطالحها ،نظام پاسخگویی ،الگوی
تبادل اطالعات و به کار گیری فناوریها
1111کمک به تحقیق ،آموزش و سایر خدمات خاص

اصلیترین وظایف و خدمات شبکه اطالعرسانی

خدمات سازماندهی مواد:
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از جمله فعالیتهای شبکه فراهم آوردن امکانات سازماندهی (فهرستنویسی ،نمایهسازی و چکیدهنویسی) سریعتر،
یکدست کردن مواد و منابع در مراکز متصل به شبکه است به نحوی که از دوباره کاری در انجام این امور جلوگیری
بهعمل آید .متمرکز کردن سازماندهی مواد و توزیع انجام این فعالیت در مراکز تواناتر شبکه میتواند از یک سو وسیلهای
جهت صرفهجویی در وقت و هزینهها شود و از سوی دیگر امکانات تولید فهرستهای یکدست و با کیفیت بهتر را
فراهم آورد که رعایت یکدستی در ارائه اطالعات کتابشناختی (تحلیلی و توصیفی) شرط اول در بازیابی و مبادله
سریع اطالعات است.

خدمات بین کتابخانهای:
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در واقع میتوان این نوع خدمات را قدیمیترین نوع خدمات شبکه دانست .که تعدادی مؤسسه یا سازمان با یکدیگر
توافق میکنند در فعالیتهایی از قبیل تحویل مدرک ،اشتراک منابع ،تکثیر و امانت همکاری داشته باشند.
در امانت بین کتابخانهای مسائل مختلفی باید در نظر گرفته شود:
 هزینههای حق عضویت ،نوع ارتباطات کانالهای ارتباطی -ابزارها ،خدمات کتابشناختی

خدمات مجموعه سازی:

از خدمات مهم شبکه ،شناسایی نیازهای اطالعاتی اعضا شبکه و فراهم آوری منابع مناسب با آن نیاز است .گردآوری
اطالعات ،در دسترس گذاشتن آنها از طریق امانت بین کتابخانهای است .همکاری در حفاظت و نگهداری مجموعهها از
مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد .تهیه مواد و منابع ممکن است در بعضی شبکهها بهصورت متمرکز و در بعضی
دیگر به شکل غیر متمرکز صورت میگیرد.

خدمات مرجع:

ً
مراکز ارجاعی ،استفاده کنندگان را به منابع اطالعاتی کتابخانهها و مراکز تحقیقاتی هدایت میکنند .معموال این
مراکز ،نیازهای استفادهکنندگان را تجزیه و تحلیل و منابع مربوط را گردآوری میکنند ،تا با تهیه دستنامهها ،راهنمای
مراجعان باشند.

خدمات اطالع رسانی:

یکی از وظایف مهم هر شبکه ،اطالعرسانی به اعضا به شکلهای مختلف و با هدف ارائ��ه بیشترین اطالعات در
کمترین زمان میباشد .این اطالعات با استفاده از روشهای زیر صورت میگیرد:
 اشاعه اطالعات گزیده تهیه و تدوین کتابشناسیها ،نمایه نامهها ،مقاله نامهها ،چکیده نامهها و  ....اعم از موضوعی و عمومی تهیه و توزیع فهرست تازههای رسیده جستجوی اطالعات و منابع با بهرهگیری از شیوههای رایانهای پیوسته و ناپیوسته -تهیه و توزیع گزارشهای پژوهشی و آماری

خدمات مشاوره ای:

خدمات مشاورهای برای اعضای شبکه باید برنامهریزی شود .گروه مشاوره که بهصورت متمرکز یا بهصورت انتخابی
و یا گردشی ایفای نقش میکند باید این توانایی را داشته باشد که اعضای شبکه را جهت رسیدن به آن فرصت خاص
راهنمایی کند.

خدمات تحقیق و توسعه:

ایستایی و سکون در جریان کار اگر موجب پیشرفت نباشد هرگز توانایی ادامه کار و رقابت با پیشرفتهای آتی را
نخواهد داشت .تحقیق و توسعه در جریان کار شبکه باید به عنوان یک اصل اساسی و بنیادیترین عنصر در پویایی و
دوام شبکه در نظر گرفته شود.

نتیجه گیری

منابع

 ) 1آذرنگ ،ع .)1371( .اطالعات و ارتباطات ،تهران :سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
 ) 2ابراهیمی ،مهدی .)1379( .اینترنت ،تهران :نشر کتابدار.
 ) 3تقوی ،م .)1375( .شبکهها یکی از مهمترین ابزار انتقال اطالعات با تاکید بر روی دیسک فشرده نوری ،فصلنامه اطالع-رسانی ،دوره یازدهم،
شماره .3
 )4حاجی زمان ،ف .)1381( .امکانسنجی ایجاد شبکه رایانهای اطالعرسانی میان کتابخانهها و مرا کز اسناد صنعت آب و برق و شرکتهای تابعه،
پایاننامه دکتری ،تهران :دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات.
 )5دخایی ،ف .)1380( .امکانسنجی ایجاد شبکه اطالعرسانی برای کتابخانههای صنعت ملی نفت ایران در استان تهران ،پایاننامه کارشناسی
ارشد ،تهران :دانشگاه آزاد اسالمی واحد علوم و تحقیقات.
 )6شیری ،ع .)1373( .آشنایی با شبکههای بینالمللی اینترنت ،فصلنامه کتاب ،دوره پنجم ،شماره  3و .4
 )7نشاط ،نرگس .)1379( .نظامهای همکاری بین کتابخانهای ،تهران :سمت.
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رشد روزافزون اطالعات و منابع اطالعاتی ،بهویژه با پیدایش انواع انتشارات الکترونیکی و نیز همگام با سیر صعودی
درخواستهای اطالعاتی ،کتابخانهها و مراکز اطالعرسانی را دستخوش تغییرات اساسی در جمعآوری ،آمادهسازی و
پردازش اطالعات و دانش بشری نموده است .بهطوریکه امروزه ،با ظهور و بروز انواع شبکههای ارتباطی و اطالعاتی
مواجه شدهایم .شبکههای اطالعرسانی ،از یکسو کتابخانهها و مراکز اطالعاتی را به یکدیگر مرتبط ساخته و از سوی
دیگر انواع اطالعات را در اختیار کاربران خود قرار میدهند .در واقع این شبکهها ،با بهرهگیری از امکانات پردازشی و
مخابراتی ،مساله اشتراک و دسترسی به منابع اطالعاتی را فراهم آوردهاند.
هر شبکه اطالعرسانی کتابخانهای ،با توجه به نیاز اعضا و کاربران خود قائل به ایفای نقش ،وظایف و خدماتی
استکه از جمله آنها میتوان به خدمات سازماندهی مواد ،مجموعه سازی و فرآهم آوری ،چکیدهنویسی و نمایهسازی،
امانت بین کتابخانهای ،اشاعه و تحویل مدرک ،تدوین و توسعه استانداردها برای تبادل اطالعات ،خدمات ارجاعی،
اطالعرسانی و کمک به امر تحقیق و توسعه اشاره کرد .که امید میرود کتابخانهها و مراکز اطالعاتی با درک ضرورت
الحاق به شبکههای اطالعرسانی و نیز با بهرهگیری از استانداردها ،بتوانند ضمن بسترسازی ،مجموعه کاملی از انواع
منابع اطالعاتی را در اختیار استفادهکنندگان خود قرار دهند.
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بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با
پیشرفتبررسی رابطه سرمایه اجتماعی با
پیشرفت تحصیلی در دانشآموزان پایه اول
دبیرستان شهر تهران
روح اهلل استا ک

1

چکیده:

کلید واژه :سرمایه اجتماعی،پیشرفت تحصیلی ،مدلیابی معادالت ساختاری

مقدمه:

الزمه شکلگیری و بقای اجتماع علمی ،تعامل در شبکههای علمی ،پیوندهای مبتنی بر نظام پاداش ویژه و مشارکت در تولید
ایدههای جدید و فرآیند آموزش حامل نوعی جامعهپذیری جدید است .تحصیل در یک محیط علمی با خرده فرهنگهای
خاص خود ،انتقالدهنده ارزشها ،هنجارها و فرهنگ خود است ،لذا پیوندها و شبکه های اجتماعی جدیدی را به ارمغان
ً
میآورد .امروزه دیگر وظایف و کارکردهای نظام آموزشی را نمیتوان صرفا در آموزشهای رسمی و مستقیم دانست ،بلکه باید
شکلگیری روحیه علمی ،جستجوی نظام یافته در فراگیران ،تفکر انتقادی ،خالقیت ،توانایی برقراری ارتباطات اجتماعی ،توان
بازآفرینی ،مشارکتپذیری و تثبیت هویت در تعامل با دیگران را نیز مد نظر قرار داد(ذاکرصالحی .)26 :1387،
مفهوم سرمایه اجتماعی 2در آغاز توسط جامعهشناسان معرفی گردید و در تحقیقات آنها مورد استفاده قرار گرفت .این مفهوم
به تدریج توجه اندیشمندان سایر رشتههای علوم اجتماعی را به خود جلب کرد و در دهههای اخیر در حوزههای علوم سیاسی،
 1کارشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه پیام نور رباط کریم roholastack@yahoo.com
2 Social Capital
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هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با پیشرفت تحصیلی در نمونهای به حجم  897دانشآموز پایه اول دبیرستان
شهر تهران که با روش خوشهای تصادفی انتخاب شدهاند ،است .روش پژوهش همبستگی و بویژه مدلیابی معادالت ساختاری است.
ابزار پژوهش ،پرسشنامه محقق ساخته  87سوالی است .جهت تحلیل دادهها از تکنیکهای تحلیل ماتریسهای کواریانس با نرم افزار
لیزرل استفاده شد .نتایج بیانگر آنند که:
•متغیر سرمایه اجتماعی و ابعاد سهگانه آن دارای اثر مستقیم مثبت بر پیشرفت تحصیلی هستند.
•شاخصهای ششگانه سرمایه اجتماعی دارای اثر مستقیم مثبت بر پیشرفت تحصیلی هستند.
•متغیرهای کیفیت ،ساختار و اندازه شبکه به واسطه سرمایه اجتماعی دارای دارای اثرغیرمستقیم ومثبت بر پیشرفت تحصیلی
هستند
ی ششگانه سرمایه اجتماعی به واسطه ابعاد و متغیر سرمایه اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی اثر غیرمستقیم و مثبت
•شاخصها 
دارند.
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آموزش و پرورش و مدیریت مورد استفاده قرار گرفته است(الوانی و نقوی .)16 :1383 ،سرمایه اجتماعی مجموعه منافع بالفعل
و بالقوهای است که با عضویت در شبکههای اجتماعی 1کنشگران و سازمانها بوجود میآید ،به عبارتی سرمایه اجتماعی به
منابع قابل دسترس در درون ساختارهای اجتماعی از قبیل اعتماد ،هنجارهای روابط متقابل و هدف متقابل2که افراد را برای
انجام کنش جمعی آماده میکند ،اشاره دارد و به عنوان محصول فرعی روابط اجتماعی و درگیری مدنی در سازمانهای رسمی
و غیررسمی ظهور میکند.
جامعه علمی به نحو روز افزونی به نقش و تأثیر سرمایه اجتماعی در فرآیند توسعه ،آ گاهتر و نسبت به آن ابراز عالقه نمودهاند.
این امر در نظامهای آموزشی در سطوح متفاوت ،خرد ،میانی و کالن نظام آموزشی و در مدارس مورد توجه بیشتری قرار گرفته
است.
در سطح تئوریک انتظار بر این است که ارتقای سرمایه اجتماعی بر سرمایه انسانی و وضعیت تحصیلی فراگیران اثر مثبت
داشته باشد ،زیرا آموزش با جامعهپذیری علمی همراه است و در یک شرایط گروهی و اجتماعی صورت میپذیرد و ذخایر
جدیدی از روابط و پیوندها را بین معلمان و دانشآموزان؛ دانشآموزان و دانشآموزان؛ دانش آموزان و خانواده و دانشآموزان
و جامعه را دربردارد .همچنین پاتنام )2001( 3معتقد است که هنجارها از طریق سرمشق شدن ،اجتماعی شدن و آموزش به افراد
جامعه تلقین و درآنها تثبیت میشود.
اتچه وری و همکاران )2001( 4معتقدند که دانشآموزان مدارس حداقل از سه نوع سرمایه برخوردارند که می توانند از آنها
برای نیل به اهداف آموزشی و موفقیت تحصیلی بهره ببرند:
الف)سرمایه مالی که شامل پولی است که از سوی خانواده آنها برای پرداخت هزینههای تحصیلی نظیر خرید کتاب و غیره
سرمایهگذاریمیشوند.
ب)سرمایه انسانی که شامل توانایی و انگیزش دانشآموزان و معلمان می شود.
ج)سرمایه اجتماعی که از طریق تعامل بین دانشآموزان و معلمان در جریان فرآیند یادگیری حاصل میشود.
تحقیقات اخیر سازمانی نشان دادهاند که حدود  70درصد یادگیریها در نظامهای آموزشی از طریق ارتباطات و تعاملهای
غیر رسمی روی میدهد(شارع پ���ور .)1384،قدر مسلم آم��وزش و پ��رورش و مؤلفه های متنوع آن نظیر کتب درس�ی ،شیوه
تدریس و فضای اجتماعی _ روانی حاکم بر کالس درس و مدرسه میتوانند نقش مهمی در ایجاد و تقویت سرمایه اجتماعی
دانشآموزان ایفا کنند .همچنین بسیاری از متخصصان تعلیم و تربیت معتقدند که محیطهای آموزشی چالش برانگیز و در
عین حال حمایت کننده سبب تسهیل در فرایند موفقیت تحصیلی دانش آموزان میشوند(کلیفتون 5و روبرتس )1993، 6به
همین جهت زمانی مدارس میتوانند غنی باشند که روابط اجتماعی موجود در آنها از یک سو ،دانشآموز را به چالش فکری و
علمی بکشاند و از سوی دیگر حمایت اجتماعی فراوانی برای دانش آموزان فراهم کند این نوع روابط اجتماعی بر رفتار دانش
آموز و عملکرد او تاثیر مثبت و فراوانی دارد(اتچه وری و همکاران.)2001،
ی آن با پیشرفت تحصیلی در دانشآموزان پایه اول
در مقاله حاضر قصد تحلیل روابط سرمایه اجتماعی ،ابعاد و شاخصها 
ّ
مقطع متوسطه شهر تهران به منظور طراحی ،تدوین و ارزیابی مدل علی پیشرفت تحصیلی با تأ کید بر نقش سرمایه اجتماعی،
ی آن را داریم.
ابعاد و شاخصها 

سرمایهاجتماعی:

سرمایه اجتماعی عبارت است از مجموعه منافع بالفعل و بالقوهای است که با عضویت در شبکههای اجتماعی کنشگران
و سازمانها بوجود میآید به عبارتی مجموعه معینی از هنجارها یا ارزشهای غیررسمی است که اعضای گروهی که همکاری و
تعاون میان آنها مجاز است در آن سهیم هستند (فوکویاما.)10 :2001 ،7
سرمایه اجتماعی بطور کلی شامل نهادها ،روابط ،گرایشها ،ارزشها و هنجارهایی است که بر رفتار و تعامالت بین افراد حاکم
1 Social Networks
2 Mutual Aide
3 Putnam
4 Etch every at all
5 Clifton
6 Robbers
7 Fukuyama

ن دسته از شبکهها و هنجارهایی است که افراد را قادر
است (گروتر و ونبستلر .)3 :2001 ،1به عبارت دیگر سرمایه اجتماعی آ 
به عمل جمعی میکند (ولکاک .)154 :1998 ،2این دو تعریف به گونهای شامل تمام تعاریفی است که تا بهحال از سرمایه
اجتماعی شده است.

ابعادسرمایهاجتماعی:

در بررسی نظریات و مطالعات انجام شده سرمایه اجتماعی دارای سه بعد اساسی به شرح زیر میباشد:
سیستمهای معانی مشترک از قبیل هنجارها و
کیفیت شبکه :3منظور از کیفیت شبکه منابعی است که بازنمودها ،تفاسیر و

اهداف مشترک را در یک شبکه اجتماعی فراهم میسازد(گروترت و ن بستلرت.)98 :2001،
ساختارشبکه :4منظور از ساختار شبکه منابعی است که الگوهای غیرشخصی پیوندهای بین افراد(بخش سختافزاری
شبکههای اجتماعی) را در قالب موارد ان��دازه شبکه و تحرک شبکه را در یک شبکه اجتماعی فراهم میسازد(گروترت و ن
بستلرت.)102:2001،
ارتباطات شبکه :5منظور از ارتباطات شبکه منابعی است که وضعیت الگوهای ارتباطی افراد را در قالب موارد انسجام و
همبستگی جمعی و میزان تبادل دانش و اطالعات را در یک شبکه اجتماعی نشان می دهد(کوک گامپرز.)84 :1986،6

شاخصهای سرمایه اجتماعی:

1 Grootaert & Van Bastelaert
2 Woolcock & Narayan
3 Network Qualities
4 Network Structure
5 Network Communication
6 Cook - Gumperz
7 Common Norms
8 Common Purpose
9 Baum & ziersch
10 Network Size
11 Krishna & Sharder
12 Network Movement
13 Communication Solidarity
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هنجارهای مشترک :7در اصطالح دانش جامعهشناسی ،به یک الگوی رفتاری گفته میشود که فرد روابط و کنشهای خود
را در اجتماع براساس آن تنظیم میکند .اکثریت جامعه خود را به آن پایبند میدانند .هنجارها در بردارنده دو عنصر اساسی
اعتماد و و احساس اثرگذاری و کارایی (رفیعپور.)60 :1385 ،
اهداف مشترک :8در اصطالح جامعهشناسی به اشتراک بین افراد در باب یک یا چند هدف گفته می شود ،طوری که افراد
فعالیتها و روابط خود را در سطح اجتماع جهت دستیابی به اهداف مدنظر تنظیم میکنند.اهداف مشترک دربردارنده سه
عنصر اساسی تعاون و همکاری متقابل ،مشارکت داوطلبانه(اجتماعی و مدنی) ،حمایت اجتماعی (مالی وعاطفی) و هویت
جمعی است (باوم و زیریچ.)321 :2003 ،9
اندازه شبکه :10منظور گستردگی شبکه ارتباطات(تعداد ارتباطات ) و انواع ارتباطات فرد در سطوح خرد ،میانی و کل این
شبکه میباشد(کریشنا و شاردر.) 58 : 1999 11
تحرک شبکه :12اشاره به میزان تغییرپذیری(افزایش یا کاهش) شبکه ارتباطات(تعداد ارتباطات ) و انواع ارتباطات فرد در
سطوح خرد ،میانی و کل این شبکه میباشد(کریشنا و شاردر.)62 :1999
انسجام ارتباطات :13انسجام و همبستگی ارتباطات عبارتست از توافق جمعی میان اعضای یک جامعه که حاصل پذیرش
و درونی کردن نظام ارزشی و هنجارهای یک جامعه است ،وجود تعلق جمعی و تراکمی از وجود تعامل در میان افراد آن جامعه
است .انسجام اجتماعی ارتباطات با معرفهایی چون توافق در امور ،صمیمت در امور ،پذیرش متقابل ،پایبندی به تعهدات،
کمک به هنگام گرفتاریها ،شرکت در مراسم و مناسک خانوادگی ،احترام کوچکترها به بزرگترها تبیین میشود (کریشنا :2005،
.)125

تبادل دانش و اطالعات:1

منظوراز تبادل دانش و اطالعات عبارت از میزان به اشترا کگذاری دانش و اطالعات به منظور تبادل آن در سطوح
مختلف (خرد،میانی و کل)شبکه ارتباطی افراد(چو.)92 :2003،2

سرمایه اجتماعی و پیشرفت تحصیلی:
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ارتباطات و تعامالت بین معلمان و دانشآموزان را میتوان با دو مفهوم «سازمان علمی» و «اجتماع علمی» مورد
مطالعه قرار داد .تولید و انتقال دانش به عنوان دو هدف اصلی نظام آموزشی وابسته به وجود ارتباطات کارگزاران دانش
در قالب سازمان و اجتماع علمی میباشد .بهبود سازمان علمی از طریق بهبود مدیریت ،فرهنگ و مناسبات سازمانی
به افزایش تولید دانش و تربیت دانشآموختگان توانا میانجامد .مفهوم اجتماع علمی نیز امکان بررسی مناسبات
کارگزاران دانش را در پرتو مؤلفههای اعتماد ،هنجارهای مشترک ،انسجام و هویت فراهم میسازد( .گیبونز و همکاران،3
.)76-91 :1994
امروزه ،به منظور تأ کید بر اهمیت روابط افراد در فرایندهای آموزشی ،مفهوم سرمایه اجتماعی به یاری مفهوم پیشین
سرمایه انسانی آمده است .مفهوم «سرمایه اجتماعی » روابط مربیان و معلمان با دانشآموزان خود را نشان میدهد .این
مفهوم میزان برخورداری مربیان برجسته از فعالیتهای مربیگری را تعیین میکند .این فعالیتها مقوالتی چون مباحثه
مربیان با دانشآموزان ،انتظار معلمان از دانشآموزان برای انجام دادن کار آموزشی ،برخورد احترامآمیز با دانش آموزان،
دوست شدن مربیان با دانش آموزان را شامل میشود .این مناسبات برجستگی علمی دانشآموزان را تسهیل میکند.
فراوانی ،کیفیت و استحکام تعاملهای دانشآموزان و معلمان همچنین تأثیر قابل مالحظهای بر رشد و توسعه
فکری دانشآموزان دارد .تعامالت دانشآموزان ـ معلمان بر عوامل شخصیتی مثل پیچیدگی شناختی تأثیر میگذارد و
برای بیشتر دانشآموزان روابط شخصی با معلمان به طور معناداری احترام به خویش اجتماعی و ادراک خویش دانش
آموزان را بهبود میبخشد (واتکینز.)1610-1608 :1992 ،4
ک��ل��م��ن:1988(5ص )28به سودمندی سرمایه اجتماعی به عنوان منبعی برای همکاری ،رواب��ط دوجانبه ،تحرک
اجتماعی ،رشد اقتصادی ،برتری سیاسی و نیروی زیست اجتماعی و توسعه اجتماعی (از جمله آموزش باال و موفقیت
تحصیلی) تأ کید م �یورزد به عبارتی یکی از پیامدهای مثبت سرمایه اجتماعی ،موفقیت تحصیلی فرزندان است.
همچنین وی معتقد است که تماس بین کودک و خانواده ،دوستان ،جامعه و مدرسهاش میتواند به دستاوردهای
آ کادمیک باالیی تبدیل شود ،این تماسها محصول روابط و درگیریهای اجتماعی است که سرمایه اجتماعی نام دارد.
ً
کارهایی که اخیرا انجام شده سعی داشتهاند تا پیوند نزدیک سرمایه اجتماعی با پیشرفت آموزشی را تأیید کنند .از
بین چهارده تحقیق انجام شده درباره ارتباط بین سرمایه اجتماعی و دستاوردهای آموزشی که توسط دیکا و سینگ
مرور شدهاند ،اکثر آنها پیوستگی مثبتی را بین نمرات مختلف این دو متغیر یافتهاند (دیکا و سینگ.)41-3 :2002 6
نتایج پایان نامه کارشناسی ارشد خانم زهره سمیعی در رشته پژوهش در علوم اجتماعی دانشگاه الزهرا با عنوان
«بررسی تأثیر سرمایههای فرهنگی ،اجتماعی ،اقتصادی خانواده بر روی موفقیت تحصیلی و شغلی فرزندان در تهران»
نشان داد که ارتباط معناداری بین سرمایه اجتماعی و موفقیت تحصیلی و شغلی وجود دارد (سمیعی.)1382 ،
روگر گرداد )2003(7در مطالعه خود به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان پایه هشتم
تا دهم در نمونهای به حجم  452دانشآموز پرداخته بود .وی سرمایه اجتماعی را دربردارنده سه شاخص :شبکه های
ارتباطی ،اعتماد اجتماعی و هنجارها در نظر گرفته بود .ابزار اندازهگیری سرمایه اجتماعی پرسشنامه و روش پژوهش
مد نظر وی همبستگی بود .تکنیک آماری مورد استفاده در تحلیل دادهه��ا تکنیک رگرسیون چند متغیره بود .نتایج
نشان دادند که سرمایه اجتماعی و شاخصهای آن دارای رابطه مثبت و معنادار با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان
1 Swap of Information & Knowledge
2 Chou
3 Gibbons at all
4 Watkins
5 Colman,J,S
6 Dika,S.L.&Singh
7 Roger D. Goddard

در سطح  0/05میباشد .همچنین شاخص شبکههای ارتباطی دارای بیشترین رابطه معنادار با پیشرفت تحصیلی در
دانشآموزان بود.
آنه م��اری��ه )2009(1به بررسی رابطه سرمایههای اجتماعی و فرهنگی با پیشرفت تحصیلی در نمونهای به حجم
 3582دانشآموز پایه دهم پرداخت .وی سرمایه اجتماعی را دربردارنده پنج شاخص :اعتماد ،اندازه شبکه  ،حمایت
اجتماعی ،شبکههای اجتماعی وتبادل دانش و اطالعات در نظر گرفته بود .ابزار اندازهگیری سرمایه اجتماعی و فرهنگی
پرسشنامه و روش پژوهش مد نظر وی همبستگی بود .تکنیک آماری مورد استفاده در تحلیل دادهها تکنیک مدلیابی
معادالت ساختاری ب��ود .نتایج نشان دادن��د که سرمایه اجتماعی و شاخصهای آن دارای رابطه مثبت و معنادار با
پیشرفت تحصیلی دانشآموزان به دو به صورت مستقیم و غیرمستقیم در سطح  0/05میباشد .همچنین شاخص
حمایت اجتماعی دارای بیشترین رابطه معنادار با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان بود.
هانگ )2009(2به بررسی رابطه سرمایه اجتماعی با پیشرفت تحصیلی در نمونهای به حجم  489دانشآموز پایه
دهم نروژی پرداخت .وی سرمایه اجتماعی را دربردارنده پنج شاخص  :تبادل دانش و اطالعات ،تعامالت دانش آموز
– دانشآموز ،تعامالت معلم-دانشآموز ،تعامالت والدین-مدرسه ،کیفیت آموزشی مدرسه و ساختار مدرسه در نظر
گرفته بود .ابزار اندازهگیری سرمایه اجتماعی پرسشنامه و روش پژوهش مد نظر وی همبستگی بود .تکنیک آماری مورد
استفاده در تحلیل دادهها تکنیک رگرسیون چند متغیره بود .نتایج نشان دادند که سرمایه اجتماعی و شاخصهای آن
دارای رابطه مثبت و معنادار با پیشرفت تحصیلی دانشآموزان در سطح  0/05می باشد .همچنین شاخصهای تعامالت
معلم – دانشآموز و ساختار مدرسه دارای بیشترین رابطه معنادار با پیشرفت تحصیلی در دانشآموزان بود.

مدل مفهومی پژوهش:

با عنایت به بررسی نظریات و مطالعات انجام شده در حیطه موضوع پژوهش  ،مبنای مفهومی پژوهش حاضر ،بر دو
مدل مفهومی قرار دارد .الف) مدل اندازهگیری مفهومی سرمایه اجتماعی بر اساس ابعاد و شاخصها که در این مدل
ابعاد سرمایه اجتماعی ،شاخصها و روابط بین ابعاد و شاخصها در شکل()1ارائه شده است .این مدل بیانگر ساختار
سرمایه اجتماعی در پژوهش است .ب) مدل ساختاری مفهومی روابط سرمایه اجتماعی ،ابعاد و شاخصها با پیشرفت
تحصیلی است .این مدل در بردارنده متغیرهای سرمایه اجتماعی و پیشرفت تحصیلی است و توسعه یافته مدل الف در
قالب روابط ساختاری بین متغیرهاست که جهت آزمون فرضیات پژوهش به آن اسناد میگردد.
کیفیت
شبکه

ساختار
شبکه

ارتباطات
شبکه
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هنجارها

55

اهداف
مشترک
اندازه
شبکه
تحرک
شبکه
انسجام
ارتباطات
تبادل
دانش و اطالعات

شکل شماره1
1 Anne-Marie
2 Hang

هنجارها
کیفیت
شبکه

پیشرفت
تحصیلی

سرمایه
اجتماعی

ساختار
شبکه

ارتباطات
شبکه

فرضیات پژوهش:
56

اهداف
مشترک
اندازه
شبکه
تحرک
شبکه
انسجام
ارتباطات
تبادل
دانش و اطالعات

شکل شماره2
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1 .1متغیر سرمایه اجتماعی و ابعاد سه گانه آن دارای اثر مستقیم مثبت بر پیشرفت تحصیلی هستند.
ی ششگانه سرمایه اجتماعی دارای اثر مستقیم مثبت بر پیشرفت تحصیلی هستند.
2 .2شاخصها 
3 .3متغیرهای کیفیت ،ساختار و اندازه شبکه به واسطه سرمایه اجتماعی دارای دارای اثر غیرمستقیم و مثبت بر
پیشرفت تحصیلی هستند
ی ششگانه سرمایه اجتماعی بواسطه ابعاد و متغیر سرمایه اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی اثر
4 .4شاخصها 
غیرمستقیم و مثبت دارند.

روش پژوهش :پژوهش حاضر با توجه به هدف از نوع مطالعات کاربردی و از لحاظ شیوه جمع آوری دادهه��ا
و تحلیل آنها؛ روش م��ورد استفاده روش توصیفی و از نوع طر حهای همبستگی و بویژه تکنیک مدلیابی معادالت
ساختاری 1است.
جامعه ،نمونه و روش نمونهگیری :جامعه پژوهش حاضر عبارت ازکلیه دانشآموزان پایه اول متوسطه مناطق
نوزدهگانه شهر تهران در سال تحصیلی  86-87که طبق آمار برابر با  148952دانشآموز میباشد.الزم به ذکر است که
 %477جامعه را دانشآموزان پسر و  %523را دانشآموزان دختر تشکیل میدهند .با عنایت به این مطلب که جامعه
پژوهش حاضر از حیث دو متغیر مناطق(نوزده منطقه آموزشی) و جنسیت(دانشآموزان پسر و دختر) دارای طبقات
ً
مشخص میباشد و الزاما در نمونه پژوهش باید نسبتهای این متغیرها و سطوح آنها اعمال گردد ،بنابراین از روش
نمونهگیری تصادفی طبقهای با رعایت نسبتها در پژوهش حاضر استفاده میشود .بنابر این نمونهای به حجم 897
دانش آموز جهت مطالعه انتخاب شد.
ابزار گردآوری دادهها در پژوهش :در پژوهش حاضر جهت گردآوری اطالعات در باب متغیر پیشرفت تحصیلی از
معدل کل دانشآموزان و جهت اندازهگیری سرمایه اجتماعی(ابعاد و شاخصها) از پرسشنامه محقق ساخته  87سوالی
1 Structural Equation Modeling

بر مینای طیف پنج درجهای لیکرت در دامنه خیلی کم تا خیلی زیاد استفاده شد .جهت تعیین پایایی ابزار از روش آلفای
کرانباخ و جهت تعیین روایی ابزار از تکنیک تحلیل عاملی تائیدی مرتبه دوم استفاده شد ،مشخصات ابزار و ویژگیهای
آن در جدول شماره( )1ارائه شده است.
جدول شماره  .1ضرایب پایایی مقیاس سرمایه اجتماعی

متغیر

آلفای کرانباخ

تعداد سواالت

شماره سواالت

سرمایه اجتماعی

0.891

87

1-87

ابعاد سرمایه اجتماعی
کیفیت شبکه

0.868

16

1-16

ساختار شبکه

0.869

31

17-47

مبادالت شبکه

0.945

40

48-87

شاخصهای سرمایه اجتماعی
هنجارها

0.77

8

1-8

اهداف مشترک

0.925

8

9-16

اندازه شبکه

0.90

16

17-32

تحرک شبکه

0.90

15

33-47

انسجام ارتباطات

0.891

16

48-63

تبادل دانش و اطالعات

0.912

24

64-87

هنجارها
کیفیت
شبکه

ساختار
شبکه

ارتباطات
شبکه

اهداف
مشترک
اندازه
شبکه
تحرک
شبکه
انسجام
ارتباطات
تبادل
دانش و اطالعات

شکل .3تحلیل عاملی تائیدی مرتبه دوم مقیاس سرمایه اجتماعی بر اساس ابعاد و شاخصها
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با توجه به نتایج حاصل از تحلیل ضرایب پایایی آلفای کرانباخ  ،از آنجا که ضرایب پایایی مقیاس سرمایه اجتماعی در
دامنه حداقل  0/70تا  0/925قرار دارد میتوان گفت ابزار از ویژگی پایایی مناسب برخوردار است.

57

جدول  .2شاخصهای برازندگی مدل اندازهگیری درجه دوم مقیاس سرمایه اجتماعی

ردیف

شاخص

مقدار

مالک

نتیجه

1

خی دو

616/14

P :0/051 UP

مطلوب

2

درجه آزادی

474

-

مطلوب

3

نسبت

1.30

 2و کمتر

مطلوب

4

RMSEA

0/031

 0/05و پاینتر

مطلوب

5

CFI

0/95

حداقل0/9

مطلوب

6

GFI

0/94

حداقل0/9

مطلوب

7

AFGI

0/92

حداقل0/9

مطلوب

8

PGFI

0/78

حداقل0/5

مطلوب

با عنایت به شاخصهای هشتگانه برازش مدل میتوان گفت مدل اندازهگیری بیانگر روایی مناسب ابزار اندازه
گیری است .لذا میتوان گفت مقیاس سرمایه اجتماعی از روایی برخوردار است.

شیوه تجزیه و تحلیل دادهها:

58
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در پژوهش حاضر جهت تجزیه و تحلیل دادهها از تکنیکهای آماری و با استفاده ازنرمافزار آماری  8.52LISRELبه
شرح زیر استفاده خواهد شد.
الف) -تحلیل توصیفی دادهها :در تحلیل توصیفی دادهها ازجداول توزیع فراوانی ،شاخصهایمرکزی(نما،میانه و
میانگین) و شاخصهای پراکندگی( انحراف معیار و واریانس) جهت متغیرهای دموگرافیکی و متغیر سرمایه اجتماعی
استفاده خواهد شد.
ب) -تحلیل استنباطی :در تحلیل استنباطی دادهها بر مبنای مدل مفهومی پژوهش و فرضیات از تکنیک مدل یابی
معادالت ساختاری و بویژه تحلیل مسیر تائیدی استفاده میشود.
جدول  .3شاخص های توصیفی متغیرهای پژوهش
متغیر

ردیف

فراوانی

میانگین

انحراف استاندارد

1

سرمایه اجتماعی

897

3/15

0/345

2

کیفیت شبکه

897

3/27

0/318

3

ساختار شبکه

897

2/92

0/287

4

مبادالت شبکه

897

2/16

0/201

5

هنجارها

897

3/34

0/319

6

اهداف مشترک

897

3/81

0/308

7

اندازه شبکه

897

2/87

0/218

8

تحرک شبکه

897

2/58

0/318

9

انسجام ارتباطات

897

2/71

0/214

10

تبادل دانش و اطالعات

897

1/91

0/189

یافتههای پژوهش:
یافتههای توصیفی:

از آنجا که در پژوهش حاضر قصد آزمون فرضیاتی در باب روابط متغیرها با یکدیگر را در قالب یک مدل مفهومی
داریم ،ابتدا شاخصهایتوصیفی متغیرها و ماتریس همبستگی اولیه بین متغیرها قبل از آزمون فرضیات در قالب مدل
در جداول ( 3و  )4ارائه میشود.
جدول  .4ماتریس همبستگی متغیرهای پژوهش
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2

0/54

-

3

0/50

0/78

-

4

0/42

0/43

0/85

-

5

0/51

0/40

0/77

0/32

-

6

0/44

0/76

0/34

0/31

0/24

-

7

0/41

0/51

0/29

0/41

0/33

0/79

-

8

0/36

0/43

0/34

0/28

0/36

0/86

0/35

-

9

0/59

0/74

0/30

0/36

0/21

0/35

0/26

0/25

-

10

0/47

0/48

0/29

0/25

0/29

0/32

0/34

0/23

0/76

-

11

0/68

0/55

0/38

0/27

0/34

0/24

0/29

0/29

0/85

0/35

59
-

-1پیشرفت تحصیلی؛  -2سرمایه اجتماعی؛ -3کیفیت شبکه؛ -4هنجارها؛ -5اهداف مشترک؛ -6ساختار شبکه؛ -7اندازه شبکه؛ -8تحرک
شبکه؛ -9ارتباطات شبکه؛ -10انسجام ارتباطات؛ -11تبادل دانش و اطالعات .تمامی روابط فوق در سطح  0/05معنادار می باشند

با توجه به نتایج حاصل از تحلیل دادهه��ا ،متغیر سرمایه اجتماعی  ،ابعاد و شاخصهای آن دارای رابطه مثبت،
مستیم و معنادار در سطح  0/01با متغیر پیشرفت تحصیلی به شرح زیر میباشند :سرمایه اجتماعی()0/54؛ بعد
کیفیت شبکه()0/50؛ شاخص هنجارها()0/42؛ شاخص اهداف مشترک()0/51؛ بعد ساختار شبکه()0/44؛ شاخص
اندازه شبکه()0/41؛ شاخص تحرک شبکه()0/36؛ بعد ارتباطات شبکه()0/59؛ شاخص انسجام ارتباطات()0/47
و شاخص تبادل دانش و اط�لاع��ات( )0/68میباشد .ابعاد سرمایه اجتماعی و شاخصهای آن دارای رابطه مثبت،
مستقیم و معنادار در سطح  0/01با متغیر سرمایه اجتماعی به شرح زیر میباشند :بعد کیفیت شبکه()0/78؛ بعد
ساختار شبکه( )0/76و بعد ارتباطات شبکه( )0/74می باشد .ابعاد و شاخصهای سرمایه اجتماعی دارای رابطه
مثبت ،مستقیم و معنادار در سطح  0/01با یکدیگر به شرح زیر میباشند :بعد کیفیت شبکه با شاخص هنجارها()0/85
وشاخص اهداف مشترک()0/77؛ بعد ساختار شبکه با شاخص اندازه شبکه( )0/79و شاخص تحرک شبکه()0/86؛
بعد ارتباطات شبکه با شاخص انسجام ارتباطات( )0/76و شاخص تبادل دانش و اطالعات( )0/85می باشد.
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1

-

11

یافته های مبتنی بر فرضیات پژوهش:
فرضیه اول :متغیر سرمایه اجتماعی و ابعاد سه گانه آن دارای اثر مستقیم مثبت بر پیشرفت تحصیلی هستند.
جدول  .5ضرایب متغیر سرمایه اجتماعی و ابعاد سه گانه آن بر پیشرفت تحصیلی

مالک

ردیف

پیش بین

1

سرمایه اجتماعی

2

کیفیت شبکه

3

ساختار شبکه

4

ارتباطات شبکه

پیشرفت
تحصیلی

پارامتراستاندارد نشده

پارامتر استانداردشده

T

نتیجه

0/56

0/49

14/41

√

0/61

0/48

11/50

√

0/52

0/43

10/25

√

0/64

0/54

10/21

√

با توجه به نتایج حاصل از تحلیل دادهها ،متغیر سرمایه اجتماعی و ابعاد آن دارای اثر مثبت ،مستقیم و معنادار در
سطح  0/01بر متغیر پیشرفت تحصیلی میباشند  .همچنین مجموع این متغیرها قادر به تبیین  46درصد واریانس متغیر
پیشرفت تحصیلی هستند که با عنایت به شاخص تی واریانس تبیین ش��ده( )23/79میتوان گفت میزان واریانس
تببین شده نیز در سطح  0/01معنادار میباشد .ضرایب مسیر و شاخصهای تی این ضرایب بر متغیر پیشرفت تحصیلی
عبارتند از :متغیر سرمایه اجتماعی( 0/49و )14/41؛ بعد کیفیت شبکه( 0/48و )11/50؛ بعد ساختار شبکه( 0/43و
)10/25و بعد ارتباطات شبکه( 0/54و .)10/21

60

فرضیه دوم :شاخصهای شش گانه سرمایه اجتماعی دارای اثر مستقیم مثبت بر پیشرفت تحصیلی هستند.
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جدول  .6ضرایب شاخص های سرمایه اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی

پارامتراستاندارد نشده

پارامتراستاندارد شده

T

نتیجه

پیش بین

مالک

1

هنجارها

0/47

0/38

9/77

√

2

اهداف مشترک

0/59

0/51

14/36

√

3

اندازه شبکه

0/43

0/35

9/02

√

4

تحرک شبکه

0/38

0/29

8/72

√

5

انسجام ارتباطات

0/53

0/42

12/29

√

6

تبادل دانش و اطالعات

0/73

0/62

16/72

√

پیشرفت
تحصیلی

با توجه به نتایج حاصل از تحلیل دادهه��ا :شاخصهای شش گانه سرمایه اجتماعی دارای اثر مثبت ،مستقیم و
معنادار در سطح  0/01بر متغیر پیشرفت تحصیلی میباشند  .همچنین مجموع این متغیرها قادر به تبیین  38درصد
واریانس متغیر پیشرفت تحصیلی هستند که با عنایت به شاخص تی واریانس تبیین شده ( )12/65می توان گفت
میزان واریانس تببین شده نیز در سطح  0/01معنادار میباشد .ضرایب مسیر و شاخصهای تی این ضرایب بر متغیر
پیشرفت تحصیلی عبارتند از :شاخص هنجارها( 0/38و )9/77؛ شاخص اهداف مشترک( 0/51و )14/36؛ شاخص
اندازه شبکه( 0/35و )9/02؛ شاخص تحرک شبکه ( 0/29و )8/72؛ شاخص انسجام ارتباطات( 0/42و  )12/29و
شاخص تبادل دانش و اطالعات( 0/62و .)16/72

فرضیه سوم :متغیرهای کیفیت ،ساختار و اندازه شبکه بهواسطه سرمایه اجتماعی دارای اثرغیرمستقیم و مثبت
بر پیشرفت تحصیلی هستند
جدول  .7ضرایب ابعاد سهگانه بواسطه سرمایه اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی

مالک
سرمایه اجتماعی

پیش بین

پارامتراستاندارد شده

نتیجه

پیشرفت تحصیلی
T

پارامتراستاندارد شده

T

1

کیفیت شبکه

0/76

15/26

0/37

7/62

√

2

ساختار شبکه

0/73

13/78

0/35

6/58

√

3

ارتباطات شبکه

0/69

13/62

0/338

6/21

√

با توجه به نتایج حاصل از تحلیل دادهها ،و ابعاد سهگانه دارای اثر مثبت ،مستقیم و معنادار در سطح  0/01بر متغیر
سرمایه اجتماعی و دارای اثر مثبت ،غیرمستقیم و معنادار در سطح  0/01بر متغبر پیشرفت تحصیلی می باشند .این
سه بعد قادر به تبیین  75درصد واریانس متغیر سرمایه اجتماعی هستند که با عنایت به شاخص تی واریانس تبیین
شده( )28/72میتوان گفت میزان واریانس تببین شده نیز در سطح  0/01معنادار میباشد .همچنین این سه بعد قادر
به تبیین  26درصد واریانس متغیر پیشرفت تحصیلی هستند که با عنایت به شاخص تی واریانس تبیین شده()10/21
می توان گفت میزان واریانس تببین شده نیز در سطح  0/01معنادار می باشد.
ضرایب مسیر و شاخصهای تی این ابعاد بر متغیر سرمایه اجتماعی عبارتند از :بعد کیفیت شبکه( 0/76و )15/26؛
بعد ساختار شبکه( 0/73و )13/78و بعد ارتباطات شبکه( 0/69و  )13/62و ضرایب مسیر و شاخصهای تی این
ابعاد بواسطه متغیر سرمایه اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی عبارتند از :بعد کیفیت شبکه( 0/37و )7/62؛ بعد ساختار
شبکه( 0/35و )6/58و بعد ارتباطات شبکه( 0/338و .)6/21

جدول  .8شاخصهای ششگانه سرمایه اجتماعی بواسطه ابعاد و متغیر سرمایه اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی
مالک
پیش بین
1

هنجارها

2

اهداف مشترک

3

اندازه شبکه

4

تحرک شبکه

5

انسجام ارتباطات

6

تبادل دانش و اطالعات

بعد
کیفیت
ساختار
ارتباطات

سرمایه اجتماعی

ابعاد
β

T

پیشرفت تحصیلی

β

T

β

نتیجه

T

0/82

14/15

0/62

10/21

0/305

5/56

√

0/71

12/17

0/54

9/89

0/264

5/32

√

0/76

13/19

0/554

9/78

0/271

6/41

√

0/83

16/92

0/605

7/81

0/296

5/76

√

0/77

13/47

0/531

9/72

0/26

6/67

√

0/82

11/52

0/565

10/91

0/277

6/21

√
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فرضیه چهارم :شاخصهایشش گانه سرمایه اجتماعی به واسطه ابعاد و متغیر سرمایه اجتماعی بر پیشرفت
تحصیلی اثر غیرمستقیم و مثبت دارند.
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با توجه به نتایج حاصل از تحلیل دادهها :شاخصهای هنجارها و اهداف مشترک دارای اثر مثبت ،مستقیم و معنادار
در سطح  0/01بر بعد کیفیت شبکه میباشند  .همچنین مجموع این متغیر ها قادر به تبیین  87درصد واریانس بعد
کیفیت شبکه هستند که با عنایت به شاخص تی واریانس تبیین شده ()34/67میتوان گفت میزان واریانس تببین
شده نیز در سطح  0/01معنادار می باشد .ضرایب مسیر و شاخصهای تی این ضرایب بر بعد کیفیت شبکه عبارتند از:
شاخص هنجارها( 0/82و  )14/15و شاخص اهداف مشترک( 0/71و  .)12/27شاخصهای ان��دازه شبکه و تحرک
شبکه دارای اثر مثبت ،مستقیم و معنادار در سطح  0/01بر بعد ساختار شبکه میباشند  .همچنین مجموع این متغیرها
قادر به تبیین  88درصد واریانس بعد ساختار شبکه هستند که با عنایت به شاخص تی واریانس تبیین شده ()36/17
میتوان گفت میزان واریانس تببین شده نیز در سطح  0/01معنادار میباشد .ضرایب مسیر و شاخصهای تی این ضرایب
بر بعد ساختار شبکه عبارتند از :شاخص ان��دازه شبکه( 0/76و  )13/19و شاخص تحرک شبکه( 0/83و .)16/92
شاخصهای انسجام ارتباطات و شاخص تبادل دانش و اطالعات دارای اثر مثبت ،مستقیم و معنادار در سطح 0/01
بر بعد ارتباطات شبکه میباشند  .همچنین مجموع این متغیرها قادر به تبیین  84درصد واریانس بعد ارتباطات شبکه
هستند که با عنایت به شاخص تی واریانس تبیین شده ( )31/59میتوان گفت میزان واریانس تببین شده نیز در سطح
 0/01معنادار میباشد .ضرایب مسیر و شاخصهای تی این ضرایب بر بعد ارتباطات شبکه عبارتند از :شاخص انسجام
ارتباطات ( 0/77و  )13/47و شاخص تبادل دانش و اطالعات ( 0/82و .)11/52
شاخصهای هنجارها دارای اثر مثبت ،غیرمستقیم و معنادار در سطح  0/01بر متغیر سرمایه اجتماعی و پیشرفت
تحصیلی میباشند  .ضرایب مسیر و شاخصهای تی این ضرایب بر متغیر سرمایه اجتماعی ( 0/62و  )10/21و پیشرفت
تحصیلی ( 0/305و .)5/56
شاخص اهداف مشترک دارای اثر مثبت ،غیرمستقیم و معنادار در سطح  0/01بر متغیر سرمایه اجتماعی و پیشرفت
تحصیلی میباشند  .ضرایب مسیر و شاخصهای تی این ضرایب بر متغیر سرمایه اجتماعی ( 0/54و  )9/89و پیشرفت
تحصیلی ( 0/264و .)5/32
شاخص ان��دازه شبکه دارای اثر مثبت ،غیرمستقیم و معنادار در سطح  0/01بر متغیر سرمایه اجتماعی و پیشرفت
تحصیلی میباشند  .ضرایب مسیر و شاخصهای تی این ضرایب بر متغیر سرمایه اجتماعی ( 0/554و  )9/78و
پیشرفت تحصیلی ( 0/271و .)6/41
شاخص تحرک شبکه دارای اثر مثبت ،غیرمستقیم و معنادار در سطح  0/01بر متغیر سرمایه اجتماعی و پیشرفت
تحصیلی میباشند  .ضرایب مسیر و شاخصهای تی این ضرایب بر متغیر سرمایه اجتماعی ( 0/605و  )7/81و پیشرفت
تحصیلی ( 0/296و .)5/76
شاخص انسجام ارتباطات دارای اثر مثبت ،غیرمستقیم و معنادار در سطح  0/01بر متغیر سرمایه اجتماعی و پیشرفت
تحصیلی میباشند  .ضرایب مسیر و شاخصهای تی این ضرایب بر متغیر سرمایه اجتماعی ( 0/531و  )9/72و پیشرفت
تحصیلی ( 0/26و .)6/67
شاخص تبادل دانش و اطالعات دارای اثر مثبت ،غیرمستقیم و معنادار در سطح  0/01بر متغیر سرمایه اجتماعی و
پیشرفت تحصیلی می باشند  .ضرایب مسیر و شاخصهای تی این ضرایب بر متغیر سرمایه اجتماعی ( 0/565و )10/91
و پیشرفت تحصیلی ( 0/277و .)6/21
مجموع این شش شاخص قادر به تبیین  69درصد واریانس سرمایه اجتماعی هستند که با عنایت به شاخص تی
واریانس تبیین شده ()21/14می توان گفت میزان واریانس تببین شده نیز در سطح  0/01معنادار میباشد ،همچنین
مجموع این شش شاخص قادر به تبیین  32درصد واریانس پیشرفت تحصیلی هستند که با عنایت به شاخص تی
واریانس تبیین شده ()9/77می توان گفت میزان واریانس تببین شده نیز در سطح  0/01معنادار میباشد

شکل .4تحلیل مسیر تائیدی مدل مفهومی پژوهش
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جدول  .9شاخصهای برازندگی مدل ساختاری پیشرفت تحصیلی

شاخصها

مقدار

مالک برازندگی

خی دو

)412/0:P( 378/12

 Pبیشتر از 0/05

درجه آزادی

248

-

-

نسبت خی دو بر درجه آزادی

1/52

 2و کمتر

برازش دارد

RMSEA

0/031

 0/05و کمتر

برازش دارد

CFI

0/93

 0/9و بیشتر

برازش دارد

NFI

0/92

 0/9و بیشتر

برازش دارد

GFI

0/94

 0/9و بیشتر

برازش دارد

AGFI

0/92

 0/9و بیشتر

برازش دارد

PGFI

0/78

 0/50و بیشتر

برازش دارد

برازش دارد

باتوجه به نتایج حاصل از تحلیل برازش مدل و با عنایت به شاخصهای برازندگی میتوان گفت مدل ساختاری
پیشرفت تحصیلی بر مبنای روابط سرمایه اجتماعی ،ابعاد و شاخصهای آن دارای برازش مناسب می باشد زیرا مدل
مفهومی با مدل تجربی حاصل از داده ها تفاوت ندارد بنابراین میتوان گفت این مدل در عمل قابلیت کاربرد را دارد.
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نتیجه

نتیجهگیری:
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در مقاله حاضر قصد تحلیل روابط سرمایه اجتماعی ،ابعاد و شاخصهای آن با پیشرفت تحصیلی در نمونهای به
ّ
حجم  897دانشآموز پایه اول دبیرستان شهر تهران را به منظور طراحی ،تدوین و ارزیابی مدل علی پیشرفت تحصیلی
با تاکید بر نقش سرمایه اجتماعی ،ابعاد و شاخصهای آن را داشتیم.
نتایج بیانگر آن بودند که:
متغیر سرمایه اجتماعی و ابعاد سهگانه آن دارای اثر مستقیم ،مثبت و معنادار در سطح  0/01بر پیشرفت تحصیلی
هستند .شاخصهای ششگانه سرمایه اجتماعی دارای اث��ر مستقیم ،مثبت و معنادار در سطح  0/01بر پیشرفت
تحصیلی هستند .متغیرهای کیفیت ،ساختار و اندازه شبکه به واسطه سرمایه اجتماعی دارای دارای اثر غیرمستقیم،
مثبت و معنادار در سطح  0/01بر پیشرفت تحصیلی هستند .شاخصهای ششگانه سرمایه اجتماعی بهواسطه ابعاد و
متغیر سرمایه اجتماعی بر پیشرفت تحصیلی اثر غیرمستقیم ،مثبت و معنادار در سطح  0/01دارند.
نتایج پژوهش حاضر با نظریات و مطالعات واتکینز( ،)992کلمن( ،)1988دیکا و سینگ( ،)2002روگر گرداد(،)2003آنه
ماریه( ،)2009هانگ( )2009و سمیعی( )1382در باب نقش و رابطه سرمایه اجتماعی با پیشرفت تحصیلی در قالب
مقوالت کلی ،ابعاد و شاخص ها همسو و هم جهت میباشد.
سرمایه اجتماعی موفقیت تحصیلی را آسان ساخته و به شیوههای گوناگون سبب تقویت آموزش و تحصیالت فرد
میشود .وجود سرمایه اجتماعی در درون خانواده از این جهت اهمیت دارد که به فرزندان در همان دوران کودکی اجازه
دسترسی به سرمایه انسانی والدین را میدهد.کودکانی که در خانوادههای فرهنگی و با والدین تحصیل کرده متولد
میشوند ،گرایش به حضور آ کادمیکی خوب دارند (به عبارت دیگر از لحاظ تحصیلی موفقتر میباشند) ،این خانوادهها
محیطی را به وجود میآورند که دستاوردهای تحصیلی بسیار با ارزش و پذیرفته شده است .در مجموع ،یک خانواده با
گرایشهای زمینهای (سرمایههای اجتماعی فراهم در خانواده) دستاوردهای تحصیلی آتی کودکان راهاندازی میشود.
زمانی که جوانان در یک محیط فرهنگی با راهنمایی در مورد رفتارهایی که مناسب و نامناسب شمرده میشوند پرورش
مییابند ،پیشرفتهای تحصیلی آنها قوی و مثبت میباشد .سرمایه اجتماعی خانواده همانند سرمایههای دیگر ،در
خوشبختی کودک به ویژه دستاوردهای آموزشی او اثرات مهم و یکسانی دارد .وی سرمایه اجتماعی را در تسهیالت
خوشبختی کودکان به عنوان منبعی الزم و ض��روری میشناسد و معتقد اس��ت که سرمایه اجتماعی درون خانواده
مکانیسم مهمی است که از طریق آن انتظارات تحصیلی والدین به فرزندان انتقال یافته و انتظارات تحصیلی آنها را
تحت تأثیر قرار میدهد.
یکپارچگی دانشآموزان در زندگی اجتماعی و علمی محیط آموزشی بر رشد شخصی و پایه علمی آنان تأثیر دارد.
محیط مدرسه و ویژگیهای ساختاری و سازمانی آن بیشتر با وساطت تعامالت بین دانشآموزان و معلمان و کیفیت
تالش دانشآموز بر پیامدهای شناختی تأثیر دارن��د .ماندن در مدرسه نیز از کیفیت تعامالت دانش آم��وزان با محیط
مدرسه تأثیر میپذیرد .فراوانی ،کیفیت و استحکام تعاملهای دانشآموزان و معلمان همچنین تأثیر قابل مالحظهای
بر رشد و توسعه فکری دانشآموزان دارد.
در ادامه پیشنهاداتی جهت غنی شدن پژوهش حاضر برای مسئولین درگیر در نظام آموزشی  ،بویژه مسئولین مدرسه
ارائه میگردد:
1 .1به مسئولین مدرسه پیشنهاد میگردد در زمینه ایجاد و تقویت هنجارهای مشترک بین اعضای مدرسه و درگیر
نمودن دانشآموزان در فرآیند تعیین هنجارها و تأ کید بر مواردی از قبیل:
ایجاد و تقویت اعتماد بین دان�شآم��وزان با یکدیگر و نیز تقویت اعتماد بین معلمان و دان�شآم��وزان و والدین
دانشآموزان اقدامات الزم را صورت دهند.
2 .2به مسئولین مدرسه پیشنهاد میگردد در زمینه ایجاد و تقویت اهداف مشترک بین اعضای مدرسه از طریق
درگیر نمودن دانشآموزان در فرآیند تعیین اهداف مشترک از طرق زیراقدام نمایند:
فراهم سازی زمینه مشارکت دانشآموزان در فعالیتهای گروهی از جمله انجمنهای علمی و گروههای فرهنگی

منابع

الوانی ،مهدی و سیدنقوی( .)1383سرمایه اجتماعی :مفاهیم و نظریهها .فصلنامه مطالعات مدیریت 33 .و .34
ذا کر صالحی ،غالمرضا( .)1387پارادوکس سرمایه اجتماعی تحصیلکردگان ایرانی :بررسی رابطه آموزش عالی و سرمایه اجتماعی در ایران ،فصلنامه
آموزش مهندسی ایران ،شماره  ،40سال  10صص.25-51
رفیعپور ،فرامرز ( .)1385آناتومی جامعه ،تهران ،انتشارات شرکت سهامی انتشار ،چاپ چهارم.
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مدرسه.حمایت عاطفی ،اجتماعی و علمی معلمان و کارکنان مدرسه از دانشآموزان.بهکارگیری روش های یادگیری
گروهی از جمله یادگیری مشارکتی در فرآیند تدریس و یادگیری توسط معلمان،فراهم سازی جو و فرهنگ فعالیتهای
گروهی و تشویق دانشآموزان به فعالیتهای گروهی توسط مسئولین مدرسه.
3 .3به مسئولین مدرسه پیشنهاد میگردد در جهت فراهم سازی زمینه گسترش شبکههای ارتباطی دانش آموزان
با یکدیگر ،دانشآموزان با معلمان و کارکنان مدرسه از طریق ارتباطات تلفنی ،چهره به چهره و اینترنتی اقدام
نمایند.
4 .4به مسئولین مدرسه پیشنهاد میگردد در جهت فراهم ساختن زمینه تحرک شبکههای ارتباطی دانش آموزان از
طریق تقویت ارتباطات با اعضای خانواده ،همکالسیها ،معلمان و کارکنان اقدام نمایند.
5 .5به مسئولین مدرسه پیشنهاد میگردد در جهت فراهم ساختن زمینه تقویت انسجام ارتباطات دانش آموزان از
طرق زیر اقدام نمایند:
ایجاد و تقویت حس صمیمت میان دان�شآم��وزان با یکدیگر ،دان�شآم��وزان و معلمان و دان�شآم��وزان و مسئولین
مدرسه.
ایجاد و تقویت حس توافق و مشارکت در فعالیتهای مدرسه در میان دان�شآم��وزان با یکدیگر ،دان�شآم��وزان و
معلمان و دانشآموزان و مسئولین مدرسه.
ایجاد و تقویت مهارت پذیرش متقابل میان دان�شآم��وزان با یکدیگر ،دان�شآم��وزان و معلمان و دان��ش آم��وزان و
مسئولین مدرسه.
6 .6به مسئولین مدرسه پیشنهاد میگردد در جهت فراهم ساختن زمینه تبادل دانش و اطالعات میان دانشآموزان
با یکدیگر ،دانشآموزان و معلمان و دانشآموزان و مسئولین مدرسه از طرق زیر اقدام نمایند:
فراهم سازی زمینه گفتگوهای حضوری و چهره به چهره میان دانش آموزان با یکدیگر ،دانشآموزان و معلمان
و دانش آموزان و مسولین مدرسه.
تشکیل جلسات گروهی میان دانشآموزان با یکدیگر ،دانشآموزان و معلمان و دانشآموزان و مسئولین مدرسه به
منظور تبادل دانش و اطالعات.
تشویق دانشآموزان به مطالعه کتاب و روزنامه و برگزاری مسابقات تفسیر و نقد گروهی کتاب یا موضوعات مختلف.
آموزش مهارتهای فناوری اطالعات به دانشآموزان و چگونگی استفاده از آنها.
فراهم سازی امکانات استفاده از فناوری اطالعات و ارتباطات از جمله اینترنت به منظور توسعه دامنه کسب دانش
در دانشآموزان اقدام نمایند.
7 .7به مسئولین مدرسه پیشنهاد میگردد در جهت فراهم سازی زمینه شکلگیری شبکههای ارتباطی خارج از
مدرسه برای دانشآموزان در جهت تقویت سرمایه اجتماعی بین گروهی آنان از طرق زیر اقدام نمایند:
فراهم سازی زمینه ارتباط دانش آموزان با دانش آموزان مدارس دیگر.
فراهم سازی زمینه ارتباط دانش آموزان با معلمان مدارس دیگر.
8 .8به مسئولین مدارس پیشنهاد میگردد در جهت بهبود و توسعه سرمایه اجتماعی درون گروهی و سطح خرد
دانشآموزان به تقویت و توسعه شبکههای ارتباطی دانش آموزان مدرسه با یکدیگر ،دانشآموزان با معلمان
و کارکنان اقدام نمایند.
9 .9ب��ه مسئولین م���دارس پیشنهاد م �یگ��ردد در جهت بهبود و توسعه سرمایه اجتماعی س��ط��وح میانی وکل
دانشآموزان به تقویت و توسعه شبکههای ارتباطی دانشآموزان خارج از مدرسه از طرق زیر اقدام نمایند:
تشویق و حمایت دانشآموزان به مشارکت و فعالیت در نهادها و سازمانهای جامعه.
معرفی دانشآموزان به نهادها و سازمانهای جامعه به منظور مشارکت و فعالیت در آن سازمانها.

 پایان نامه کارشناسی. اجتماعی و اقتصادی خانواده بر موفقیت تحصیلی و شغلی فرزندان، بررسی تاثیر سرمایههای فرهنگی.)1382( زهره،سمیعی
.ارشد جامعه شناسی دانشگاه الزهرا
انتشارات: تهران. مجموعه مقاالت علوم تربیتی به مناسبت نکوداشت دکنر کاردان، سرمایه اجتماعی و آموزش و پرورش.)1384(  محمود،شار ع پور
.سمت
Anne-Marie Núñez (2009). Modeling the Effects of Diversity Experiences and Multiple Capitals on Latina/o College Students’ Academic Self-Confidence. Journal of Hispanic Higher Education, Vol. 8, No. 2, 179-196
Baum F and Ziersch A (2003) .Social capital. J of Epidemiology, Community Health. 57; 320-323.
Chou, Yuan K. (2003), Three Simple Models of Social Capital and Economic Growth, University of Melbourne.
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مرزهای جدید در دیپلماسی علم

1

غزاله نظیف کار

2

از آنجا که بسیاری از چالشهایی که امروزه با آنها روبرو هستیم ،بینالمللی هستند ،مقابله با آنها نیز مستلزم راه حلهای جهانی
است ...از اینرو ایجاد نقشی جدید برای علم در سیاستگذاری و دیپلماسی بینالمللی به نحوی که علم در قلب فعالیتهای مترقی بین
المللی قرار گیرد ،بسیار مهم است.

گوردون براون ،نخست وزیر اسبق انگلستان

چکیده:

مقدمه

گرچه دیپلماسی علم مفهوم جدیدی محسوب نمیشود اما هرگز تا این میزان حائز اهمیت نبوده است .بسیاری از
چالشهای تعریف شده قرن بیست و یکم – از تغییرات آب و هوایی و امنیت غذایی گرفته تا کاهش فقر و خلع سالح
هستهایی – همگی ابعاد علمی دارند و هیچ کشوری به تنهایی قادر نیست این مشکالت را حل کند .ضروری است
ابزارها ،تکنیکها و تاکتیکهای سیاست خارجی با جهانی که بطور فزاینده علمیتر و از لحاظ فنی پیچیدهتر میشود،
سازگاری و تطابق بیابند.
برای احیاء شتاب و حرکت دیپلماسی علم ،ساختارها و بنیانهای قدرتمندی وجود دارند .مدت زمانی طوالنی است
که پیشرفت در علم به جریان و گردش بینالمللی مردم و اندیشهها بستگی دارد.
در طول جنگ سرد ،سازمانهای بینالمللی،کانال مهمی برای گفتگوهای غیررسمی در خصوص مسائل هستهای
 1این مقاله تلخیصی از "مرزهای جدید در دیپلماسی علم است که توسط انجمن سلطنتی انگلیس و انجمن امریکایی پیشبرد علم در ژانویه 2010
منتشر شده است.
 2دکتری روابط بین الملل
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علم منبعی از قدرت است که جوزف نای از آن تحت عنوان «قدرت نرم» یادمیکند .در چند دهه اخیر با ورود علم به حوزه دیپلماسی
مفهوم جدیدی با نام « دیپلماسی علم» در روابط بینالملل پا به عرصه گذاشته است.
دیپلماسی علم درصدد تقویت همزیستی میان منافع و انگیزههای سیاست خارجی با جوامع علمی است .در دیپلماسی علم برای
پشتیبانی از اهداف سیاسی ،شبکهها ،کانالهای ارتباطاتی ،مکانیسمهایی به شرح ذیل پیشنهاد میگردد:
 آ گاهسازی سیاستگذاران از ارزشهای علم برای پیشبرد اهداف سیاسی گنجاندن آموزشهای مربوط به سیاستهای علمی در دورههای آموزشی به کارکنان وزارت خارجه و سایر دست اندرکاران سیاستخارجی
 دخیل ساختن اندیشمندان در تصمیمگیریهای استراتژیک برقراری ارتباط سازنده و مستمر میان دیپلماتها و دانشمندان -ترغیب ارکان علمی مستقل برای آشناسازی وزارت خارجه با سیاستهای علمی.

میان آمریکا و شوروی بودند .در حال حاضر بویژه در چند کشور ،کمک بالقوه علم به سیاست خارجی ،توجه زیادی را
به خود جلب کرده است .مطالب این متن مبتنی بر شواهد و مدارکی است که در نشست دو روزه “مرزهای جدید در
دیپلماسی علم” ارائه گردید .در این نشست که در ژوئن  2009به میزبانی انجمن سلطنتی و مشارکت انجمن آمریکایی
برای پیشرفت علم برگزار گردید 200 ،نماینده از  20کشور حضور داشتند.

توجه مجدد به دیپلماسی علم
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ً
مجددا در سالهای اخیر دیپلماسی علم توجهات را به خود جلب نموده

پس از یک دوره سکون در پایان جنگ سرد،
است .عالقه به دیپلماسی علم در آمریکا ،انگلستان و ژاپن بیش از هر کشوری دیگر به چشم میخورد .در سال 2000
میالدی ،وزارت امور خارجه امریکا پست مشاور علم و تکنولوژی را ایجاد کرد .دکتر نینافدروف ،1مشاور وزیر خارجه آمریکا
در علم و تکنولوژی ،اولویتهای تعیین شده در این عرصه را به شرح ذیل برشمرد:
•توانمندسازی علم در وزارت امور خارجه امریکا
•بررسی افق تحوالت علمی تأثیرگذار بر منافع ملی آمریکا
•تقویت مشارکت در میان جوامع علمی بینالمللی
وی دیپلماسی علم را «استفاده از تعامالت علمی در میان ملتها برای پرداختن به مشکالت مشترک پیشاروی بشریت
و ایجاد مشارکتهای سازنده بینالمللی مبتنی بر دانش و آ گاهی» تعریف نمود.
دولت انگلستان در سال  ،2001با هدف ایجاد ارتباط مستقیمتر علم با اولویتهای سیاست خارجی کشورش ،شبکه
علم و نوآوری 2ایجاد کرد .این شبکه در طول تنها هشت سال ،در چهل شهر و بیست و پنج کشور ،توسعه یافته است
ً
که عمدتا در سفارتخانهها ،کنسولگریها و کمیسیونهای عالی انگلستان عمل میکند .وظیفه شبکه علم و نوآوری
تسهیل همکاری میان انگلستان و شرکای تحقیقاتی بینالمللی این کشور در برنامههای علمی و سیاسی از جمله انرژی
و تغییرات آب و هوایی است.
کارشناسان این شبکه موظفند تا درک عمیقی از مردم ،سیاستها و اولویتهای کشورهای میزبان ایجاد نموده و
برای دانشمندان ،دانشگاهها و شرکتهای انگلیسی ،فرصتها را شناسایی نمایند .ژاپن کشور دیگری است که از سال
 ،2007در مورد دیپلماسی علم ،سیاستهای رسمی دارد و در این عرصه فعاالنه علم میکند .مشارکت دانشمندان ژاپنی
در برنامههای تحقیقات بینالمللی ،ارائه دیدگاهها و نظرات علمی در خصوص سیاستگذاریهای بینالمللی ،کمک به
ایجاد توانمندی علمی در کشورهای در حال توسعه و استفاده از علم برای دستیابی به قدرت در صحنه بینالملل به
نحوی که پرستیژ ژاپن افزایش یابد و سرمایهگذاری داخلی جذب گردد از مهمترین اهداف سیاستهای ژاپن در مورد
دیپلماسی علم است.

علم در دیپلماسی

در  30سال آینده ،سیاست خارجی توسط چالشهای مرتبط با ثبات جهانی شکل میگیرد .کمبود م��واد غذایی،
کمیاب شدن منابع آب و منابع ناکافی انرژی ،همگی تهدیدی برای منازعات فرامرزی و مهاجرتهای جمعی خواهند
بود.
علم ،مؤلف ه کلیدی ب��رای مقابله با این گونه چالشها خواهد بود و جامعه علمی باید سیاستگذاران را از آخرین
ً
اطالعات در خصوص مجموعه نیروهای سیستمهای اجتماعی – اقتصادی و طبیعی آ گ��اه سازند .احتماال بهترین
نمونه از مکانیسم آ گاهسازی سیاستگذاران از توصیههای علمی ،نشست بین دولتی تغییرات آب و هوایی بود که
در آن نظرات علمی در مورد وضعیت فعلی تغییرات آب و هوایی و پیامدهای اجتماعی – اقتصادی و زیست محیطی
ارائه گردید .دانشگاهها و انجمنهای علمی از منابع مهم توصیههای علمی مستقل به سیاستگذاران بین المللی
است .حتی در موضوعات حساس امنیت ملی ،همکاری میان دانشمندان میتواند به تسهیل مذاکرات کمک کند .به
عنوان مثال ،گروه دانشمندان چینی در خصوص کنترل تسلیحات و آ کادمی ملی کمیته علوم آمریکا در خصوص امنیت
ً
بینالمللی و کنترل تسلیحات ،3اخیرا در مورد اولین واژهنامه انگلیسی  -چینی اصطالحات امنیت هستهای همکاری
1 Dr. Nina Federoff
)2 Science and Innovation Network (SIN
) 3 Us National Academy of Sciences Committee on International Security and Arms Control (CISAC

نمودهاند .هدف از این همکاری رفع موانع موجود و بهبود تبادالت و همکاریهای دیپلماتیک و یا سایر فعالیتهایی
است که در آنها وجود یک توافق نظر و درک واضح و روشن ،ضروری و الزم است.

توانمندسازی برای ارائه و دریافت توصیههای علمی

استفاده مفید و مؤثر از توصیههای علمی در دیپلماسی مستلزم آن است که سیاستگذاران از حداقل سطح ادبیات
علمی برخوردار بوده و یا به افرادی که با ادبیات علمی آشنایی دارند ،دسترسی داشته باشند .در صورت وجود چنین
پیشنیازی ،ارکان علمی میتوانند به ایجاد توانمندی ارائه و دریافت توصیههای علمی کمک نمایند.
ایجاد ارتباط و بهبود آن میان جوامع علمی و سیاست خارجی موجب آ گ��اه شدن سیاستگذاران از واقعیتها و
شناخت اندیشمندان از محدودیتهای علم در سیاست میگردد .افزایش و بهبود توانمندی علمی هیأتهای نمایندگی
دخیل در مذاکرات بینالمللی ،موضوعی مهم در سیاست در نظر گرفته میشود.

دیپلماسی برای علم

دیپلماسی ب��رای علم ،دوم��ی��ن ُبعد دیپلماسی علم اس��ت ک��ه درص���دد تسهیل همکاریهای بینالمللی – خ��واه
اولویتهای استراتژیک باال به پائین و خواه همکاریهای پائین به باال در میان پژوهشگران و اندیشمندان – میباشد.
در مواقعی که روابط و ارتباطات سیاسی ضعیف و شکننده میشوند،علم نه تنها توانایی برقراری روابط میان جوامع را
دارد بلکه میتواند در موضوعات دیپلماتیک ،مذاکرات و موافقتنامهها به کمک دستگاه دیپلماسی بشتابد.
بدیهیاست چالشهای سیاستهای جهانی باید به روشی جامع و کلنگر مورد بررسی قرار گیرد و از این منظر است
که علوم سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و رفتاری میتوانند به حل اینگونه چالشها کمک نمایند .تالش برای تقویت
سیستمهای ملی نوآوری ،اصلی بنیادین است که همراه با مکانیسمهای خالقانهتر و با منابع مناسبتر در یک شبکه
بینالمللی و برای تعقیب اهداف مشترک ،جایگاه ویژهای را در دیپلماسی علم بهخود اختصاص داده است.

علم برای دیپلماسی

1 Joseph Nye
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سومین ُبعد از دیپلماسی علم« ،علم برای دیپلماسی» است .دیدگاه «جوزف نای»  1در خصوص تمایز میان «قدرت
نرم» و «قدرت سخت» از مباحثی است که توجه اندیشمندان روابط بینالملل و سایر عرصهها را به خودجلب نموده
است .وی «قدرت سخت» را استفاده از ابزارهای نظامی و اقتصادی برای وادار ساختن دیگران به انجام کاری میداند،
در حالیکه «قدرت نرم» بر پایه ارزشها و منافع مشترک برای جذب ،ترغیب و نفوذ شکل میگیرد .علم همواره در توسعه
ً
توانمندیهای «قدرت سخت » همچون فناوریهای نظامی،نقش ایفا کرده است .اما «علم برای دیپلماسی»اصوال به
«قدرت نرم» علم که به عنوان یک سرمایه ملی از جذابیت و نفوذ برخوردار بوده و به عنوان یک فعالیت جهانی از منافع
ملی نیز سبقت میگیرد ،نزدیکتر است.
«قدرت نرم» علم به روشهای مختلف با روابط بین الملل تعامل دارد که در نمودار ذیل ترسیم گردیده است:
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اینگونه موافقتنامهها ،سالهای طوالنی ،نشانهای از بهبود روابط سیاسی بودهاند .به عنوان مثال میان ایاالت
متحده امریکا ،شوروی و چین در دهه  70و  80میالدی انعقاد موافقتنامههای همکاریهای علمی حاکی از بهبود روابط
سیاسی میان این کشورها بوده است.

مؤسسات جدید

مؤسسات جدید میتوانند برای انعکاس اه��داف «علم برای دیپلماسی» ایجاد شوند .شاید بهترین نمونه در این
حوزه ،سازمان اروپایی تحقیقات هستهایی 1است که پس از جنگ جهانی دوم برای کمک به بازسازی ارتباط میان
ملتها ،تاسیس گردید.

کمک هزینههای تحصیلی

کمک هزینههای تحصیلی ،مکانیسمی برای شبکهسازی و تشویق شرکاء کاری است.

دیپلماسی شهروندان

2

در این دیپلماسی افرادی که خارج از مذاکرات رسمی و یا پروسه رسمی میانجیگری فعالیت مینمایند ،مشارکت داده
میشوند .دانشمندان و دانشگاهیان از جمله این افراد هستند.

نمایشگاهها و فستیوا لهای علمی

برگزاری نمایشگاهها و فستیوالهای علمی بهطور خاصی با تاریخ علم مرتبط است .جهان شمولی علم و منافع
فرهنگی مشترک از جمله موارد تاکیدی در اینگونه نمایشگاهها است .چین ،هند و ایران این افتخار را دارند که به تاریخ
علم کمکهای بسیار نمودهاند.

70

ابعاد جدید امنیت بینالمللی

سال سوم • شماره سوم پاییز و زمستان 1391

گاهی اوقات ،همکاری در خصوص جنبههای علمی موضوعات حساس ،تنها راه آغاز گفتگوهای سیاسی است .قدرت
نرم علم و جهان شمولی روشهای علمی حتی میتواند از تنشهای موجود در سناریوهای "قدرت سخت" همچون
تهدیدات سنتی نظامی بکاهد .درسهای فراگرفته شده از جنگ سرد بسیار ارزشمند هستند .موافقتنامههای مربوط به
کنترل تسلیحات که تمرکز کم نظیری بر همکاری مشترک میان آمریکا و شوروی در زمان جنگ سرد داشتهاند ،از جمله
این نمونهها هستند .در سال  ،2008وزیر امورخارجه نروژ در پیشنهادات خود بیان داشت که این جلسه با شناسایی
جنبههای علمی و فنی خلع سالح ،امکان بسط همکاریهای بینالمللی میان کشورهای دارنده تسلیحات هستهایی و
کشورهای فاقد آن را فراهم سازد.

نتیجه

سه جنبه دیپلماسی علم

مفهوم دیپلماسی علم در حال حاضر بیش از هر کشور دیگری در آمریکا ،انگلستان و ژاپ��ن به کارگرفته میشود.
دیپلماسی علم در سه عرصه مرتبط ذیل قابلیت اعمال دارد:
• ارائه نظرات و توصیههای علمی برای اعمال آنها در اهداف سیاست خارجی (علم در دیپلماسی)
• تسهیل همکاریهای علمی بینالمللی (دیپلماسی برای علم)
)1 European Organisation for Nuclear Research (CERN
 2در متن انگلیسی از عنوان  Track Two Diplomacyاستفاده گردیده است که معادل دیپلماسی شهروندان است اما میتوان از آن به عنوان
دیپلماسی سطح دو (افراد غیررسمی) یاد کرد.

• استفاده از همکاریهای علمی برای بهبود روابط بین المللی میان کشورها (علم برای دیپلماسی)

علم و ارزشهای جهانی

شفافیت ،عقالنیت و جهان شمولی از ارزشهای علمی هستند که به اعتماد سازی میان ملتها کمک میکند.

انگیزههای دیپلماسی علم

دیپلماسی علم درصدد تقویت همزیستی میان منافع و انگیزههای جوامع علمی و سیاست خارجی است.
علم ،شبکهها و کانالهای سودمندی از ارتباطات ارائه مینماید که قابلیت استفاده برای حمایت از اهداف گستردهتر
سیاسی را دارند .از اینرو وزارتخارجهها باید در تدوین استراتژیهای خود تاکید بیشتری بر علم و توصیههای علمی
داشته باشند.
به کارگیری مکانیسمها و عرصههای کارآمدتر برای گفتگو میان سیاستگذاران ،دانشگاهیان و پژوهشگرانی که در
عرصه سیاست خارجی فعالیت مینمایند و شناسایی پروژهها و فرایندهایی که میتوانند منافع جوامع را به پیش برند
از ضروریات میباشد .مؤسسات سیاست خارجی و اتاقهای اندیشه با اختصاص منابع فکری به علم به عنوان بخش
مهمی از دیپلماسی مدرن روز میتوانند در این عرصه پیشگام بوده و در این حوزه به صورت راهبر عمل نمایند.
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علم تریبولوژی
حمیدرضا باقری ،1حمیدرضا مسیحا ،1مرتضی قیطانی ،1محمود علیاف خضرایی ،2علیرضا
4
صبور روح اقدم ،3تقی شهرابی فراهانی
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چکیده

کلیدواژهها :سایش ،تریبولوژی ،اصطکاک ،تخریب ،فلز ،سرامیک ،پلیمر.

مقدمه

ً
ام��روزه تریبولوژی عمدتا به عنوان دانش سطوح متقاطع در حرکت نسبی و تکنیکهای وابسته تعریف میشود.
تریبولوژی مقدمه بررسی اصطکاک ،سایش و روانسازی است و دربرگیرنده چند زمینه مختلف علمی است و به خاطر
داشتن تأثیر در عرصه مهندسی و دانش دامنه وسیعتری نیز پیدا میکند .کلمه تریبولوژی از کلمه یونانی «تریبو» 5به
معنی مالش است .جالب است بدانیم از دیدگاه تریبولوژیکی با اینکه این علم ،علمی نوپا به نظر میرسد اما بنا به
پتانسیلهای بزرگ تحقیقات بنیادی ،تاریخچه این شاخه مهم علمی ریشه در دوران اولیه بشری دارد(Enomoto,
.)1995: 1)(Racolta, 1995: 663
 1دانشجوی کارشناسی ارشد خوردگی و حفاظت از مواد ،دانشگاه تربیت مدرس
 2نویسنده مسوول ،استادیار خوردگی و حفاظت از مواد ،پل گیشا ،دانشگاه تربیت مدرس ،دانشکده فنی و مهندسی ،بخش مهندسی مواد ،گروه
خوردگی و حفاظت از مواد ،تلفکس ،82884969 :ایمیلkhazraei@modares.ac.ir :
 3دانشیار خوردگی و حفاظت از مواد ،دانشگاه تربیت مدرس
 4استاد خوردگی و حفاظت از مواد ،دانشگاه تربیت مدرس
5 Tribo
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این مقاله به بررسی علم تریبولوژی و خسارات ناشی از سایش مواد و همچنین مواد مورد استفاده برای غلبه بر مشکالت تریبولوژیکی
میپردازد .سایش و اصطکاک میان قطعات مشکلی جدی و اجتنابناپذیر است و سالیانه باعث خسارات هنگفتی در صنایع و سازههای
مختلف میشود .با بهکارگیری علم تریبولوژی میتوان از خسارات ناشی از سایش به طرق مختلف جلوگیری کرد.

شکل  )1مثلث مفاهیم موجود در تریبولوژی که نشانگر تعامل عرصههای علوم پایه و مهندسی و متغیرهای چندگانه موجود در
علم تریبولوژی است.
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استفاده از اصطکاک بین چ��وب یا سنگ در اختراع آت��ش به عنوان اولین کاربرد مفهوم تریبولوژی مطرح و به
عصر حجر مربوط میشود .نمونه مهم دیگر تریبولوژی در عصر قدیم ساختن دریلها ،یاتاقان ،چکشهای آهنگری
و سورتمهها برای انتقال بارهای سنگین و غیره است .تمدن مصری در فهم اهمیت اصطکاک و سایش و همچنین
روانسازی سند مهمی دارد و آن ساخت اهرام بزرگ است.
مطابق با شکل  1علم تریبولوژی بر پایه فعل و انفعاالت متقابل بین مفاهیم ،عقاید و نظرهای طراحی شده از فیزیک
و شیمی بنیادی و همچنین علم مواد و مهندسی مکانیک میتواند توصیف شود .باید توجه داشت که اصول مهندسی
ً
متالورژی رای��ج معموال در سازمان دادن خ��واص سطحی بهکار میروند ،بهعنوان مثال :در عملیات سختسازی و
نیتروژندهی فوالد برای بهبود خواص پوشش آن .از طرف دیگر مواد جدید متنوع (سرامیکها و پلیمرها به عالوه دیگر
ترکیباتشان) در چند دهه گذشته به خاطر همبستگی فرآوری-ساختار-خاصیت با استفاده از نظر بنیادی کاربردی در
مهندسی مواد گسترش یافتهاند .بسیاری از این مواد به عنوان جانشین مواد فلزی سنتی مطرح میشوند .در مهندسی
مکانیک گروههای تحقیقاتی متعددی به صورت فعال در جنبه روانسازی تریبولوژی همکاری کردهاند .این موضوع
رابطه مهمی با توپ یاتاقانها واتصاالت و تکیهگاههای مکانیکی روغنکاری شده دارد .تعداد بیشتری از کتب درسی
ً
عمدتا با جنبه روانسازی و روغنکاری سر و کار داشتهاند .در مجموع جواب هر «زوج تریبو» به خواص سطحی دو ماده
جفت شونده و همچنین عکسالعمل متقابل با محیط بستگی دارد .چنین عکسالعملهایی به شدت به مکانیک در
سطح میانجی تریبولوژیکی بستگی دارد .این در اصطکاک و آسیبخوردگی هر دو جامد جفت شده نتیجه خواهد داد.
بنابراین دانستن حرکت نسبی دو ماده جفت شده به صورت مکانیکی در تماس تحت بار ،مسئله مهمی است .اهمیت
این موضوع بیشتر در واکنش متقابل محیط و روغنکاری با دو ماده جفت شده اتست�Khurshudov, 2001: 1124) (Sa
.hoo, 2011: 1760) (Sullivan, 1996: 312

اصطکا ک و سایش

اصطکاک در شرایط بدون روغنکاری ،مقاومت حرکتی است که در عکسالعمل متقابل سطح جامد در مساحت
واقعی برخورد ایجاد میشود .از طرف دیگر ،با حضور روغنها ،آنها اجزا را پر و واکنشهای متقابل جامد-مایع نقشی

مهم و کلیدی را ایفا میکنند .داشتن اصطکاک پایین در کاربردهای خاصی مانند :لوالها ،میخهای پرچ ،یاتاقانها
و استخوان ران انسان مهم است .اما در مواردی مانند ترمزها ،کالچها و الستیکها روی جاده در عوض به اصطکاک
باال نیاز است .در موارد زیادی توانایی کنترل اصطکاک مطلوب برای کاربرد ویژه هدف هر طراح است .این توانایی
به پارامترهای مذکور و مهمتر اینکه به شناختن و کارایی مواد و همچنین به خواص سطحی آنها بستگی دارد(Tung,
.)2004: 517-536) (Neale, 1995: 17
استهالک پیشرونده مواد به علت واکنشهای تریبولوژیکی در برخورد سطوح تحت حرکت نسبی منجر به فرسایش
میشود .فرسایش ممکن است از برخورد و حرکت نسبی جسم سخت بر علیه جامد جفت شده بوجود آید ،اما اغلب یک
مایع یا گاز خورنده در این مسئله دخیل است .بنابراین شرایط فرسایش شامل چند قسم در شرایط جوی مختلف است:
سرخوردگی ،غلتیدن ،فرسایش ،ضربه زدن یا زیر فشار قرار دادن ،خالزایی و غیره .سایش در کاربردهای مهندسی آثار
مخربی دارد و منجر به شکست اجزا مختلف و در نهایت تعمیر و تعویض میشود .اگر یک سیستم فنی مانند ماشین یا
وسیله دیگر را در نظر بگیریم که بخش عظیمی از اقتصاد را به حرکت در میآورد ،متوجه میشویم اغلب مخارج تعمیر
یا نگهداری و تعویض قطعات به علت موارد تریبولوژیکی و سایش میباشند .مثال سایش الستیکها ،ترمزها ،اتصاالت
چر خها ،یاتاقانها ،برف پا ککنها ،خراش در رنگ و شیشه و تعویض روغن و فیلتر روغن برای هر مصرف کننده و به
دنبال آن برای کارخانههای سازنده نگرانیهای بزرگی هستند .از طرف دیگر گاهی اوقات سایش مسئله مطلوبی است:
در سطوح نهایی بعضی فرآیندها مانند صیقل دادن و سنباده کاری ،سایش باال نیاز است .به هرحال ،همانند اصطکاک،
ً
نه تنها اندازه بلکه اصوال کنترل و پیشبینی سایش مواد در هر کاربرد برای استفاده مناسب و حفاظت از اهمیت باالیی
برخوردار و کلید موفقیت هر کاربرد تریبولوژیکی است (.)Stuart, 1997: 111) (Tichy, 2000: 391
بدیهیاست که اندازه و وسعت اصطکاک و سایش به سیستم اجزایی که مورد استفاده قرار میگیرد بستگی دارد.
به عالوه اصطکاک و سایش خواص ذاتی مواد نیستند اما ویژگیهای تریبولوژیکی الزم است به عنوان خواص وابسته
سیستم مهندسی مطرح شوند .چنین کنترلی بر روی سایش و اصطکاک میتواند از طریق طراحی و ساخت و بارگذاری
اجزا حاصل شود .درحالیکه اصطکاک یک واکنش مستقیم و گذرای اجزای تریبولوژیکی تحت شرایط برخورد است،
سایش شامل تاریخچه بارگذاری این ترکیبات میباشد .بنابراین دانستن و تفکر در مورد سرشت و طبیعت مواد خیلی
حساس و مهم ،برای بههم پیوستن و کنار هم قرار دادن خواص مواد و دستیابی به اصطکاک و سایش مطلوب است.

مواد در عرصه تکنولوژی پیشرفتهای زی��ادی داشتهاند و در کشورهای صنعتی اهمیت آنها شناخته شده است.
نیروهای پیشبرنده در پس گسترش م��واد پیشرفته شامل نیازهای متعدد تکنولوژیکی ،اقتصادی-اجتماعی و
نیازمندیهای محیط زیستی هستند که به شرح زیر میباشند:
1 .1کارایی پیشرفته ،بی نقص و سیستم مهندسی قابل اطمینان؛
2 .2دوام باالی محصول؛
3 .3بازده باال و مصرف پایین انرژی مصرفی سیستم مهندسی؛
4 .4وزن سبک و استحکام باالی ساختار
با توافق نظر عمومی میتوان مواد مهندسی را به سه گروه اولیه تقسیم کرد )1 :فلزات و آلیاژها )2 ،سرامیک و شیشهها
 )3پلیمرها .بهخاطر ساختار و کاربردهای مهندسی از میان این سه گروه اولیه ،فلزات ،آلیاژهای فلزی و پلیمرها به مراتب
از شیشه و سرامیک استفادههای بیشتری دارند .استفاده گسترده از مواد فلزی اغلب به خاطر استحکام کششی باال،
سختی باال (مقاومت گسترش ترک) و قابلیت ساخت در اندازه و اشکال مختلف در روشهای تولید و ساخت مجدد
است .به همین ترتیب ،پلیمرها مزایای متمایزی برحسب چگالی پایینشان ،انعطافپذیری باال و قابلیت دسترسی در
شکل و اندازههای مختلف دارند .با این حال مواد پلیمری نقطه ذوب پایینی (کمتر از  400درجه سانتیگراد) و همچنین
استحکام و ضریب کشسانی خیلی پایینی دارن��د .در مقایسه با سرامیکها ،فلزات سختی کمی دارن��د و خیلی از مواد
فلزی پرکاربرد نقطه ذوبشان پایین است .از این نظر ،سرامیکها و شیشهها خواص مفید شامل نسوز بودن (قابلیت
مقاومت در دمای باال) ،حفظ استحکام در دمای باال ،نقطه ذوب باال و خواص مکانیکی خوب (سختی ،ضریب کشسانی و
مقاومت تراکمی) دارند .با در نظر گرفتن چنین ترکیب جالبی از خواص ،سرامیکها به عنوان مواد بالقوه برای کاربردهای
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مواد تریبولوژیکی و خواص آنها
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ساختاری دما باال و کاربردهای ترییولوژیکی مختلفی که نیاز به سختی و مقاومت فرسایشی باال دارند ،مطرح میشوند
(.)Stuart, 1998: 687) (Kimura, 1997: 63
با جمعبندی خواص مفید سه گروه اولیه مواد ،یک گروه دیگر مواد (یعنی کامپوزیتها) ایجاد میشوند .کامپوزیت
در کل بهعنوان گروهی از مواد معرفی میشوند که شامل حداقل دو پیوند بالواسطه فاز ریز ساختار هستند که هدف آن
اختصاصی کردن ویژگیها (ضریب کشسانی ،استحکام سختی) برای کاربردهای خاص است؛ انتظار میرود که خواص
ویژه یک ترکیب باید از خواص ماده حاصل از ترکیب فازهای تشکیل دهنده باالتر باشد .هر فلز یا سرامیک و یا کامپوزیت
ً
پلیمری با حجم ترکیب باالی  %50میتواند مجددا به عنوان ترکیب زمینه فلز ،ترکیب زمینه سرامیک یا یک ترکیب زمینه
پلیمر طبقه بندی شود .از نقطه نظر ریزساختاری یک ترکیب شامل یک زمینه (فلز ،سرامیک یا پلیمر) و فاز تقویتکننده
میباشد (.)Affatato, 2008: 1305) (Donnet, 1998: 180
پس از فلزات و پلیمرها ،سرامیکها خواص مفید زیادی مانند سختی باال ،سفتی ،ضریب کشسانی ،مقاومت سایش
ب��اال ،حفظ استحکام باال در دم��ای باال و مقاومت خوردگی یا بی اثر ب��ودن شیمیایی دارن��د .بسیاری از سرامیکهای
مهندسی سختی و ضریب کشسانی بهتری از فوالد دارند و بنابراین انتظار میرود که پوشش آنها مقاومت ساییدگی و
چسبندگی بهتری داشته باشد .همچنین مشخص شده است که سرامیکها میتوانند در دماهای خیلی باال (باالی 1000
درجه سلسیوس) استفاده شوند درحالیکه دیگر مواد قابل مصرف نیستند .تا جایی که به باالترین درجه حرارت عملیات
مرتبط میشود ،سوپر آلیاژهای نیکلی بهطور نمونه در دمای  1000درجه مصرف میشوند .در مقابل بعضی سرامیکهای
اکسید و نیتریدی را میتوان در دمای نزدیک به  1500درجه استفاده کرد .عالوه بر نقطه ذوب باال ،از لحاظ مقاومت
در دماهای باال سرامیکها برتر از فلزات هستند .نقطه ذوب باال میتواند از دو لحاظ مفید باشد )1( :دماهای برخورد
باال که در تماس تریبولوژیکی تولید میشوند؛ ( )2دماهای باالی کاربرد ماشینی و تریبولوژیکی()Priest, 2000: 193
 .)(Briscoe, 1998: 121) (Savenko, 1996: 86معلوم شده است که خواص کششی سرامیکها پایین است؛ مقاومت
فشاری آنها هشت برابر بزرگتر از استحکام کششی آنها است .خیلی از صفات ممتاز سرامیکها همانطور که قبال توضیح
داده شد در خیلی از کاربردهای تکنولوژیکی کلیدی سرامیکها که شامل بخشهای موتور ،افشانه نازلهای موشک،
بایوسرامیکهای کاشت پزشکی ،کاشیهای مقاوم در برابر حرارت در شاتلهای فضایی ،مواد هستهای و وسایل ذخیره
و تجدید انرژی استفاده میشوند (.)Grill, 1997: 507) (Sullivan, 1998: 457
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باید تأ کید شود که پاسخ و موفقیت هر ماده (بدون توجه به نحوه طراحی آن) در نهایت به سیستم تریبولوژیکی
بستگی دارد و بنابراین این نکته باید در مراحل اولیه سیستم و مواد لحاظ شود .در این مقاله به ارائه خواص کلیدی
مواد قابل دسترس برای ساخت قطعات که تاثیر شدید روی رفتار تریبولوژیکی ماده دارد ،پرداخته شد .همچنین در
مورد اساس تریبولوژی و پارامترهای کلیدی مربوطه بحث شد .علم به طبیعت مواد خیلی حساس ،برای کنار هم قرار
دادن خواص مواد و دستیابی به حد بهینه اصطکاک و سایش مورد نیاز است و علم تریبولوژی در این زمینه مفید است.
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رئیس کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد

 کتابخانه حسینیه ارشاد از چه زمانی تاسیس شده و عمدهترین
هدف آن چیست؟

 کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد از هفتم تیرماه  1359در چهارصد مترمربع کار خودرا با یک بخش آغ��از نموده و بهتدریج فضای خود را به ی��ازده بخش در  1770مترمربع
افزایش داده است که برای آشنایی با این بخشها میتوانید به سایت کتابخانه به آدرس
 www.hepl.irمراجعه کنید و با خدمات ما آشنا شوید .عمدهترین هدف کتابخانه دسترس
پذیری اطالعات به سادهترین و صحیحترین شکل در کمترین زمان نیازمند اطالعات
است و تالش میشود مطابق با استانداردهای جهانی به تمام اقشار جامعه بدون توجه به
جنسیت ،قومیت ،سن ،مذهب ،تحصیالت ،معلولیت و  ...خدمات رسانی شود.
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گفتوگو با مهرناز خراسانچی

  عمدهترین تفاوت کتابخانه حسینیه ارشاد با سایر کتابخانهها در چیست؟

 این سوال را من نباید پاسخ دهم ،به نظرم این سؤال باید از مراجعین کتابخانههای عمومی پرسیده شود ،ولیً
از منظر بنده کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد فقط در لفظ و تیتر عمومی نیست ،واقعا کتابخانهای است برای عموم
جامعه.

 میزان آشنایی جامعه علمی کشور با کتابخانه حسینیه ارشاد را چگونه ارزیابی میکنید؟

 به نظرم علیرغم تالشها و ارتباطاتی که در این سالها با دانشگاهها و مراکز علمی برقرار کردهایم ،میزان آشناییجامعه علمی کشور با کتابخانه ما کم است.

 تعریف شما از ترویج علم چیست؟

 اگر بخواهم ترویج علم را در یک جمله تعریف کنم ،میگویم" :ایجاد شرایط و موقعیت برای تبادل اطالعات بیناعضاء جوامع علمی کشور و توزیع نتایج و دستاوردهای علمی بین عموم جامعه" ،به عبارتی "ایجاد پل ارتباطی بین
سطوح علمی و سطح عمومی جامعه و انتقال دانشهای تخصصی در قالب قابل درک به عامه مردم".

 عمدهترین فعالیتهای کتابخانه حسینیه ارشاد را در راستای ترویج علم بیان کنید؟

 این کتابخانه عالوه بر امانت انواع منابع به اعضاء خود و داشتن بخش فعال کودک و نوجوان در کنار بزرگساالن،داشتن بخش غنی از منابع مرجع ،اسناد معاصر و شنیداری ،جمعآوری حدود  600عنوان نشریه روز و نیز آرشیو نشریات
ادواری تالش کرده با ایجاد کتابخانههای سیار به کودکان و نوجوانان نابینا ،ناشنوا ،کمتوانذهنی و معلول جسمی
خدماترسانی کرده و از طرفی با راهان��دازی کتابخانه دیجیتال ،اشاعه اطالعات و دسترس پذیری به منابع ارزشمند
موجود در مجموعه خود را برای همگان میسر کند .و نیز روابط عمومی فعال کتابخانه با همکاری با انجمنها و مراکز
علمی ،برگزاری نشستها ،همایشها ،کارگاههای مختلف و  ...با دعوت از اساتید و پژوهشگران حوزههای مختلف علوم
تالش میکند به عنوان یک کتابخانه عمومی پل ارتباطی بین همۀ افراد جامعه باشد.
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  نحوه فعالیت بخش نابینایان را بیان کنید.
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 بخش نابینایان کتابخانه از سال  72فعالیت خود را آغاز نموده و به نابینایان خدمترسانی کرده ولی از سال 84با روزآمدسازی تجهیزات و امکانات بخش ،این کار را به صورت جدیتر پیگیری کرده است .در حال حاضر کتابخانه
ً
دو استودیو دارد که کتابهای خوب و پرخواننده را برای اعضای خود مستقیما به صورت گویا تولید میکند .تولید
کتابهای گویا هم برای کودکان و هم برای بزرگساالن انجام میشود .در کنار این امر دو دستگاه چاپگر بریل نیز در
سال  86به ما اهدا شد که از آن تاریخ تولید کتاب بریل هم در دستور کار بخش قرار گرفت .خدماترسانی این بخش
کشوری است و ما منابع مورد نیاز اعضای نابینا را به وسیله پست و به صورت رایگان به دست افراد مقیم شهرستانها
و مناطق مختلف کشور میرسانیم .از طرفی برای مدارس نیز کتابخانه سیاری داریم که منابع را به دست کودکان و
نوجوانان نابینا در تهران میرساند .عالوه بر این کالسهایی مانند کالس آموزش کامپیوتر ،شعرخوانی ،روبیک و  ...نیز
برای این افراد برگزار میگردد .با استفاده از نرم افزارهای موجود و حضور سه همکار نابینا در بخش نیز تالش میکنیم
خدمات بهتری به این عزیزان ارائه دهیم.

 نحوه فعالیت بخش ناشنوایان را بیان کنید.

 بخش ناشنوایان کتابخانه از سال  85کار خود را آغاز کرد .برای راه اندازی این بخش تعدادی از کتابداران توسطکارشناسان موضوعی آموزش دیدند و زبان اشاره را یاد گرفتند .این بخش با سرپرستی خانم رجبی نیا ،که همکار افتخاری
ما هستند ،اداره میشود .ایشان کتابهای کودکان را برای استفاده کودکان ناشنوا مناسبسازی کرده و کتابداران در
قالب کتابخانه سیار این کتابها را به چهار مدرسه در سطح شهر تهران برده ،ضمن امانت کتابها به این کودکان برای
آنها قصهگویی هم میکنند .در مواردی هم برای آشنا شدن این بچهها در مراسم اعیاد خاص کارهای ویژهای ترتیب
ً
داده میشود مثال در سال  90حدود  300دانشآموز ناشنوا در شب یلدا به کتابخانه دعوت شدند و برای آنها میز شب

یلدا چیده شد و داستانهایی با همین موضوع نقل شد ،این کار در سال  91در خود مدارس توسط خانم رجبی نیا و
همکارانشان به انجام رسید .در حال حاضر کتابخانه  500عضو ناشنوا و بیش از  1300جلد کتاب مناسبسازی شده دارد
و به صورت رایگان به این گروه خدمترسانی میکند .از سال  90نیز برای ارتباط بهتر با این گروه دو همکار ناشنوا به
مجموعه همکاران ما اضافه شدند و به عنوان کتابدار همراه کتابخانه سیار به مدارس میروند.

 فعالیت های بخش کودکان کتابخانه حسینیه ارشاد را شرح دهید.

 مهمترین چالشی که کتابخانه در حال حاضر با آن مواجه است چیست؟

 مهمترین چالش کتابخانه مشکل مالی بهخصوص برای ساختن ساختمان جدید کتابخانه است که امیدواریمبا رفع این چالش سرویسهای متنوعی که در ذهن داریم ولی فضا و امکانات الزم برای اجرایی شدن آنها را نداریم،
برطرف گردد.

 چه پیشنهاداتی برای توجه به کتابخانهها در سطح کشور دارید؟

ً
 سوالتان خیلی کلی است و برای پاسخ به آن میتوان از منظرهای گوناگون بحث و گفتگو کرد که مسلما دروقت و حوصلهی این مصاحبه نمیگنجد ،ولی بهطور مختصر میتوانم بگویم که من بیشتر برای خود کتابخانهها
پیشنهاد دارم ،که با ارائه خدمات بهتر و ایجاد فضای مطلوبتر توجه بیشتری را به خود جلب کنند ،البته ما تالش کردیم
در کتابخانه حسینیه ارشاد برخی از آنها را اجرایی کنیم ،بخصوص در حوزه مجموعهسازی و اخالق کتابداری که دو
جنبه بسیار مهم در جلب توجه و جذب مخاطبین است .اگر هر کتابخانه با توجه به نوع خود که عمومی ،دانشگاهی،
آموزشگاهی ،تخصصی و  ...است خدمات شایسته و بایسته ارائه دهد ،بیشک مورد توجه هم قرار خواهد گرفت ،ولی
نمیتوان به زیرساختها هم بیتوجه بود ،اگر مسئوالن ،ناشران ،اساتید ،معلمان ،دانشپژوهان و سایر دستاندرکاران
ً
به موضوع مطالعه و اهمیت آن به صورت بنیادی و علمی ،توجه کنند مطمئنا به نتیجۀ قابل قبولی در این حوزه
خواهیم رسید.
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 بخش کودکان و نوجوانان کتابخانه در سال  64تأسیس و به افراد صفر تا شانزده سال خدمات ارائه میدهد .تاسال  83کودکان در کنار بزرگساالن با کارت والدین خود از منابع بخش استفاده میکردند .از سال  84برای این گروه
سنی کارت عضویت مستقل با رنگ متفاوت صادر میشود و هر کودک یا نوجوان میتواند هربار  5کتاب به امانت ببرد،
که این تعداد برای بزرگساالن  2تا  3کتاب است .این بخش شامل چند قسمت است .یک قسمت بخش قفسه باز است
که برای گروههای سنی "الف تا ج" کتابها با نوار و خال رنگی از نظر قالب و گروه سنی تفکیک و در قفسهها چیده
شدهاند .منظور از قفسه باز هم این است که کودکان میتوانند خود به سراغ قفسهها رفته و کتاب انتخاب کنند .قسمت
دیگر قفسه بسته است که برای گروه سنی "د و هـ" منابعی تهیه و در قفسه قرار گرفته که از نظر شمارهگذاری (ردهبندی)
مانند بزرگساالن است تا نوجوانان از این طریق چگونگی بازیابی اطالعات در بخش بزرگساالن را نیز یاد بگیرند.
قسمتهای دیگر این بخش شامل مرجع ،نفیس ،کتابهای غیرفارسی و نشریات است که سعی شده کلیه منابع
مرجع و نیز تمام عناوین نشریات برای این گروههای سنی تهیه شود و در اختیارشان قرار گیرد.
بخش کودک و نوجوان کتابخانه ارتباط قوی و خوبی با م��دارس داشته و با برگزاری کار گروههای دانشآموزی
راه بازیابی اطالعات از منابع را به کودکان میآموزد .برخی از مدارس بهطور منظم و با برنامه هفتگی از پیش تعیین
شده دانش آموزان خود را در ساعات کالسی به کتابخانه میآورند و آنها برای درسهایی مثل علوم ،تاریخ و جغرافیا
ً
و ادبیات از منابع کتابخانه استفاده میکنند ضمنا در این بخش بطور مرتب نمایشگاهی از آثار کودکان و نوجوانان با
موضوعات مختلف برپاست قسمت نفیس این بخش هم شامل کتابهای بسیار قدیمی کودک و نوجوان است که
ً
محققین ادبیات کودک میتوانند از آنها استفاده کنند .ضمنا از سال  89نیز در تابستانها که م��دارس تعطیل است
کتابخانه برای دانشآموزان مقطع راهنمایی (هر تابستان دو تا سه دانشآموز) که عالقهمند به یادگیری کار کتابداری
هستند ،کتابداری را به صورت عملی آموزش میدهد .تاکنون شش دانشآموز در کتابخانه دوره کتابدار -دانش آموز
را گذراندهاند.

 لطفا ا گر مورد مهمی هست که در سواالت مطرح نشده بفرمایید.

 م��ورد مهمی که در فعالیتهای کتابخانه در ح��وزه ک��ودک و نوجوان وج��ود دارد و حیفم آمد ب��دون اش��اره به آنمصاحبه را به پایان ببریم ،کار برای کودکان کمتوانذهنی و معلول جسمی است .این کتابخانه بیش از دو سال است
که با برگزاری کارگاههای مرتبط ،کتابداران کتابخانه را آموزش داده و در کنار آن منابع مختلفی را برای این گروه ویژه
فراهم آورده و در قالب کتابخانه سیار هم اکنون به حدود  300نفر از دانشآموزان این گروهها خدمات کتابخانهای ارائه
میدهد .ما در کتابخانه کتابها را ساده میکنیم ،کتابداران برای کتابهایی که در کالس با آنها قصهگویی میکنند،
در استودیو کتابخانه با همان لحن قصهگویی ،کتاب را به صورت صوتی درآورده و سی دی تهیه شده را همراه کتاب
به کودک امانت میدهند .پازلهای ساده برای بچهها درست میکنند و از ابزارهای دیگری هم برای ایجاد ارتباط بهتر
استفاده میکنند ،که خوشبختانه این فعالیت با استقبال خوبی هم روبرو بوده است.
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“هیچ میدانید که نمیتوانید از بازی لذت ببرید مگر آن که قاعدههای آن را بدانید؟ به همین ترتیب بدون شناختن
قواعد طبیعت نمیتوانید قدر محیط پیرامون خود را بدانید .فیزیک به مطالعهی این قواعد میپردازد که نمایانگر ارتباط
زیبای چیزهای موجود در طبیعت با هم است .بنا براین علت اصلی مطالعۀ فیزیک بهبود کیفی نگرش به جهان فیزیکی
است  ”.اینها جمالتی منتخب از کتاب فیزیک مفهومی ترجمۀ دکتر منیژه رهبر هستند.
ترجمۀ روان و گویای کتاب فیزیک مفهومی باعث شده است تا ارمغانی ارزشمند به جامعۀ آموزش فیزیک کشور
تقدیم گردد .این مجموعه ارزشمند که در چهار جلد توسط انتشارات فاطمی منتشر شده است شامل جلد اول :مکانیک
جلد دوم :ویژگیهای ماده ،گرما ،صوت ،جلد سوم :الکتریسیته و مغناطیس ،نور ،جلد چهارم :فیزیک اتمی و هستهایکه برای استفادۀ دانشآموزان و معلمان و مدرسان و محققین در حوزۀ آموزش فیزیک مناسب و قابل استفاده است.
پل هیوئیت دربارۀ نگارش این کتاب میگوبد :نگارش این کتاب در اواخر دهۀ  ۶۰بهصورت یادداشتهایی که برای
دانشآموزانم آماده میکردم آغاز شد .در آن زمان حل مسائل کتابهای فیزیک سنگین بود و من قصد داشتم تا مفاهیم
آن را برای دانشآموزانم جمعآوری کنم .این موضوع و نیز عالقۀ شخصی خودم موجب شد تا دورههای آموزشی من در
سیتی کالج سانفرانسیسکو به بزرگترین و محبوبترین نوع خود تبدیل شود .آنچه که موجب شد تا یادداشتهای
خودم را به صورت کتاب تألیف کنم ،صدها دانشجویی بودند که احساس خود را از فیزیک با من در میان میگذاشتند.
من هرگز تصور نمیکردم که کتابم تا این حد در جذب سایر معلمان موفق شود .ویرایشهای اولیۀ کتاب را به دانشجویان
"درگیر با فیزیک" تقدیم کردم .زیرا قصد داشتم فیزیکی که خود با آن درگیر بودم را برای آنها لذتبخش کنم .از اینرو
این کتاب همیشه رویکردی دانشآموزی داشته است.
ً
فیزیکدان معروف ،ریچارد فاینمن در کتاب «حتما شوخی میکنید آقای فاینمن» در بخش مربوط به تجربههای
تدریس خود در برزیل مینویسد« :چیزی که در ابتدا باعث تعجب من شد این بود که متوجه شدم گر چه بچهها از
سالهای اولیۀ تحصیل خود در مدرسه فیزیک میخوانند ،ولی این کشور تاکنون فیزیکدان برجستهای نداشته است.
ضمن تدریس متوجه شدم که بچهها مطالب فیزیک را حفظ میکنند ،بدون اینکه معنی واقعی آن را بفهمند».
اکنون در روشهای آموزش پیشرفته ،تأ کید فراوانی بر آموزش مفهومی میشود .از دانشآموز میخواهند به جای

حفظ کردن فرمولها و عددگذاری در آنها ،بیشتر به مفهوم مطالب درس و ارتباط آنها با محیط اط��راف ،توجه کند.
ویراست دهم کتاب «فیزیک مفهومی» تألیف پل هیوئیت بدین منظور تدوین شده است .عالوه بر مطالب درسی ،کتاب
دارای کادرها و مطالب کوتاهی دربارۀ موضوعاتی مانند انرژی و فناوری ،چر خهای واگنهای قطار ،نوارهای مغناطیسی
روی کارتهای اعتباری و قطارهایی که به صورت مغناطیسی پرواز میکنند نیز هست .همینطور کادرهایی هم در مورد
شبهعلم ،توان بلور ،اثر دارونما ،جستجوی آب با عصای جادو ،مغناطیسدرمانی ،امواج مغناطیسی اطراف خطهای
انتقال برق ،و هراس از پرتودهی به غذاها و انرژی هستهای دارد.در پایان هر فصل کتاب ،خالصۀ اصطالحها ،پرسشها،
محاسبههای یکمرحلهای ،پروژهها و تمرینها آمده است.در حاشیۀ کتاب ،نکتههای شگفتآوری در کادرهای کوچک
آورده شده است تا سبب جلب توجه خوانندگان به مطالب درسی شود .همچنین ،برای آزم��ودن درک خوانندگان از
مطالب ،پرسشهایی مطرح میشود که پاسخ آنها در ادامۀ بحث میآید .به طور کلی ،این کتاب با ارتقای شناخت
خواننده از جهان اطراف ،آموختن فیزیک را برای او به صورت فعالیتی لذتبخش درمیآورد.

آزیتا سید فدایی
دکترای آموزش فیزیک
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 100000ریال

The reasons and obstacles of thinking through
Quran`s perspective
Abstract

Maryam Imani Khoshkhoo
Leila Ali Khani

One of the most important tools of human in manipulating upon the righteous path is thinking and wisdom so this
research firstly depicts the position of thinking through Quran’s perspective. Also the reasons and obstacles of thinking
are being debated . This research fields answers to questions like: From Quran`s perspective thinking lies in which classification? How can we elevate or debilitate thinking? And here’s the upshot that Quran emphasizes upon such thinking
and contemplation which eventuates in faith and worship. Quran count such thinking in as a criteria of value and dignity
before God so that introduce lack of sense as a reason of falling into beastliness. Some individual traits or environmental
conditions of such sins, blind emulation ,following desires, haste ,doubts, vain attempts, impedes human to distinguish
the right and bar them from the straight path and factors such as faith, Godwariness, Miracles and history assist human
in this field.
Key words: thinking , insight , ponder, wisdom, faith
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Efficiency evaluation of Education System with using
Mathematical programming model
(case study: Iran and regional countries)

Abstract

Mojtaba karimi
Javad rezaei

In this article, the assessment and evaluation of the efficiency of selected countries in the Middle East and Central Asia region in the field
of training and education using the method of linear programming. For this purpose, and given that in assessing non-parametric and parametric methods are mainly used non-parametric methods, by which on the basis of mathematical planning methods and in particular is based
on the data envelopment analysis method, Iran and regional countries in terms of the efficiency of the education system and classification
training and ranking. It must be mentioned that the major advantage method Data Envelopment Analysis (DEA) compared to other available methods for the measurement of efficiency, is that it can be used by the efficiency with multiple input and multiple output (conversion
to non-reliable), evaluation.
In the present article, due to the input and output of the education system and training in selected countries during the year 2010, assessing
returns with two fixed and variable returns to scale relative to the scale.
The results show that first assuming countries; Iran, Kazakhstan, Kuwait, Lebanon, Saudi Arabia, Syria, Turkey and Uzbekistan among
the countries of Georgia, Azerbaijan, Jordan, Oman, Pakistan, Tajikistan, UAE, Turkmenistan and Yemen of the highest efficiency and default 85% efficiency under the average. With a view to having the second assuming countries; Pakistan, United Arab Emirates and Tajikistan
to the worlds ‘ States that the average efficiency of under the assumption of 92/2%.
Finally, with regard to the template being the country of Uzbekistan is based on the findings of this study can be said that developing
countries, especially Iran, non- efficiency in order to increase the efficiency of your pattern should be the country of Uzbekistan.
Keywords: Education System, Efficiency, Mathematical programming
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The role of digital libraries in promotion of science
Abstract

Farahnaz Fathollah zadeh
Hadi Ramezani

Promotion of science has caused the development of science and accessing of various parts of society to information
and knowledge that will result prosperity and a better life for people.
Libraries and information centers as the repository of information have a significant impact in promotion of science.
Today information and communication technologies in libraries can help to widespread share and exchange of scientific information among the people. Now digital libraries because of the ease and widespread accessing to appropriate
information in regard to the time and place for the people, have an important role in promotion of science and scientific
collaboration of people.
Digital libraries with facilities that they have provide a good condition for cycle of science in society that today is
regarded more important than the production of science and this matter has a large influence on the promotion of science.
The goal is to identify the purpose, advantages and disadvantages of digital libraries as a new form of library and information science in promotion of science.
Research methods is review and online resources and library resources are used for gathering of data. The results
shows that digital libraries because of their advantages in accessing would be suitable for promotion of science in communities.
Keyword: Promotion of science, digital libraries, information technologies, libraries and information centers.
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Information Networks (Library Networks) and
Functions
Somaye Malek Poor
Asefe Asemi

Abstract
Today’s fast and easy access to information and resources, one important element is the development of information systems. In this paper, we define the concept of networking and the emergence of the field, some of the objectives, advantages
and drawbacks of the networks considered here, the main and most important functions, duties and service information network (organizing materials services, interlibrary loan, collection development, reference, information, advice, research and
development) has been expressed. At the end of libraries and information centers are also expected to keep pace with change
and continuity in leadership preparation, retrieval and dissemination of information, and also minimize unnecessary costs,
accelerate and improve the services provided on development information network and to increase their access to information resources.
Keywords: Information, Network, Informatics

Relationship between social capital and academic
achievement in First grade high school students in
Tehran
Roohollah Estak

Abstract:
Aim of paper is study Relationship between social capital and academic achievement in a sample volume of 897 first
grade students in Tehran high schools with random cluster method have been selected, is. Method is structural equations
modeling. Research tool, rated 87 question questionnaire. For data analysis techniques with analysis of covariance matrices
lisrel software was used. The results showed that their families:
•	 Social capital variables and three dimensions it has a direct effect on academic achievement are positive.
•	 Six indicators of social capital has a direct effect on academic achievement are positive.
•	 Variable quality, structure and size network have a undirected effect through social capital on academic achievement .
•	 Six Indicators have a undirected effect through social capital and three dimensions of social capital variables on
academic achievement.
Keyword: Social capital, , academic achievement, structural equation modeling
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New frontiers in science diplomacy
Ghazaleh Nazifkar

Abstract:
Science is a source of power what Joseph Nye terms “soft power”. In last decades, following entrance of science in Diplomacy, a new concept as “Science Diplomacy” has been gaining increasing currency in the world.
Science diplomacy seeks to strengthen the symbiosis between the interests and motivations of the foreign policy with
scientific communications. To support of political goals, science diplomacy proposes various mechanism, networks and
communication channels, could include:
•	 Informing policy –makers about the value of science to improve political objectives.
•	 Incorporating science policy training course into training courses for foreign ministry staff and other persons who
are related to foreign policy.
•	 Involving scientists in strategic decision –making.
•	 Establishing constructive and effective links between scientists and diplomats.
•	 Encouraging independent scientific bodies to provide science policies briefing for foreign ministry.
Keyword: SScience, diplomacy, policy, soft power

88

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــcdـــــــــــــــــــــــــــــــــ

Science of Tribology
Hamidreza Bagheri & Hamidreza Masiha & Morteza Gheytani & Mahmood
Aliof khazraei & Alireza Sabour Rouhaghdam & Taghi Shahrabi Farahani

Abstract
This paper studies science of tribology and material damage caused by friction and wear of materials used to overcome of
this problem. Each year inevitable wear and friction among the industrial parts cause serious problems and make huge losses.
Science of tribology helps us to prevent damages caused by wear.
Keywords: Wear, Tribology, Friction, Damage, Metal, Ceramic, Polymer.
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