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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 صرف ًا 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 قب ً
ال 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 نویسندهیا 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 متمایز شوند.
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 دایرهالمعارف :نام خانوادگی و نام نویسنده (تاریخ) .نام مقاله ،نام دایرهالمعارف (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.

فـهرست
سخن سردبیر | رضا منصوری | 5
نظام ملي نوآوري بر مبناي علم و حكمت | علی اکبر موسوی موحدی | 7
ارزيابي آثار انساني پيشرفت فناوري در ابزار ،ادوات و روشهاي جنگي | نسرين مصفا | 13
پیامد و هزینههای پدیده خوردگی | هادی عادل خانی | 21
بررسی مسئلة اعتماد اجتماعی به علم و عوامل مؤثر بر آن | سمانه اسکندری | 39
آزمايشگاه روي يك تراشه | مسعود کیخوائی ،میالد تخشا و قاسم سرگزی | 51
خانههای ریاضیات :تبیین نقش بیبدیل آنها در عمومی کردن ریاضی | ابوالفضل رفیع پور | 59
استيو جاب ِز آينده | جاشوئا ديويس مترجم :فريبا نيكسير | 71
* گفتوگو با دکتر پیمان فلسفی | رئیس مؤسسه آموزش علمي– كاربردي جهاد كشاورزي
* معرفی کتاب | 95
* چکیده انگلیسی | 98

| 85

سخن سردبیر

ترویج حرفهگرایی و دوری از قومگرایی و عشیرهگری

رضا منصوری

5
سال چهارم • شماره پنجم پاییز و زمستان 1392

ترویج علم در کشوری مثل ایران که هنوز فرهنگ قوم گرایی و عشیره گری در رفتار عمومی
ما و نیز در رفتارهای مدیریتی ما در علم حاکم است نمی تواند از همان سیاست هایی پیروی کند
که در آن دسته از کشور های صنعتی حاکم است که از گردنه ی تاریخی اقتدارگرایی مدت هاست
گذشته اند .ما هنوز تجربۀ بسیار کوتاهی بعد از انقالب داریم ،در این مدت هم در گیر جنگی
تحمیلی و تمام عیار ،منازعات بین المللی و مخالفت قدرت های برتر بوده ایم؛ بدیهی است اگر
هنوز عشیره گری در فرهنگ ما و حتی در فرهنگ علمی و مدیریت علمی ما غالب باشد به عنوان
مروجان علم نباید فراموش کنیم که علوم جدید مبتنی است بر توافق و مصالحه ،مبتنی است بر
قرارداد در اجتماع علمی و مبتني است بر خرد جمعی .در این میان هر کس با هر اعتقادی می کوشد
با پذیرش خرد جمعی و توافق جمعی در مفاهیم و روش ها به فعالیت بپردازد .اصل بر توافق است
و مصالحه در مفاهیم و روش ها ،نه بر اعتقادی خاص! به اعتقاد ها احترام گذاشته می شود ،اما
ارزش در اصالت فعالیت و عملی است که شخص از خود نشان می دهد! اصرار بر اقتدار ناشی از
هر پدیده ی اجتماعی و مخالفت با خرد جمعی در این میان مطرود است و ضد ارزش .خوشبختانه
فرهنگ شیعی ما ،حتی پس از قرن ها اقتدارگرایی در ایران ،هنوز با این منش سازگار تر است تا
با عشیره گری بعضی مسلمان لقبان اقتدار گرا که رفتارشان بیشتر به کمونیست های آلمان شرقی
کمونیست شبیه است تا به دولت های شیعی طي تاریخ از جمله آل بویه! فراموش نکنیم اگر به
ترویج علم عالقه مندیم آن را محصور به انتقال اطالعات علمی به زبان عموم برای مردم نکنیم و
به هر طریق ،اما نه به طریقی اقتدارگرایانه ،به ترویج خرد جمعی در زندگی ،در جامعه ،در علم و به
خصوص در سیاست بپردازیم .به اطراف خود نگاه کنیم و ببینیم اقتدارگرایان حق طلب و بیگانه با
خرد جمعی در کشورهای همسایۀ ما چه می کنند!

نظام ملي نوآوري بر مبناي علم و حكمت
علی اکبر موسوی موحدی

1

چکیده

مقدمه

اين فناوري و علمي كه در حال حاضر در دسترس داريم ،شايد می بايد نگرشمان را در آينده
نسبت به آن تغيير دهيم .در اين روزها که مراسم روز جهانی علم در خدمت صلح و توسعه در
كشورهاي مختلف جهان برگزار ميشود دنبال يك نگرش و يك نگاه و يك فرضيه و يا يك نظريه
جديد هستند كه مسیر آينده علم را به سمت آن هدایت كنند .با اين رويكرد كه فناوري و صنعت
امروز به محیط زیست ،طبيعت و سالمت انسان و سایر موجودات خسارت زده است ،و آن از دست
ساخت انسان است .بنابراین می بايد دست ساخت خود را اصالح كنيم و اگر نگرش فناورانه خود را
درست كنيم ،به يقين طبيعت هم قابل برگشت است و نسبت به كاري كه ميكنيم و اعمالي كه
انجام ميدهيم به همان طريق هم طبیعت با ما رفتار مي کند.
 .1استاد دانشگاه تهران و عضو فرهنگستان علوم جمهوری اسالمی ایران moosavi@ut.ac.ir
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نظام نوآوري بر مبناي علم و حكمت به اين منظور است كه بازار فناوري ها ،فراورده ها و خدمات مبتني بر دانش در
راستاي سالمت اجتماعي و محيط زيست پايدار باشد .حكمت ،درستي دستاورد علمي و فني را بيان مي دارد .برترين
و بهترين شيوه براي الگوبرداري علمي و فناوري؛ طبيعت و زيست الگو است .خداوند آسمان ها و زمين و آنچه بين
آنها (كون) خلق كرده است حق و درست است .اين درستي مي بايد شاخص و الگو براي علم قرار گيرد .علم هم به
الگو نياز دارد .ساختار و عملكرد پديده هاي طبيعي را مي بايد شناخت سپس از روي آن الگوبرداري و طراحي كرد و
در انتها فناوري طبيعي و پاك ساخته شود .اين مسير نياز به حكمت و علم فراگير و بين رشته اي دارد تا بتوان ماده و
ملكوت پديده هاي طبيعي را شناخت .حكمت ،معرفتي خاص و موهبت الهي است كه در اثر پرهيزكاري اعمال و رفتار
به انسان هديه مي شود .بنابراين رمز ايجاد نوآوري و فناوري هاي مبتني بر علم و معني در دست انسان دانا و پارسا
است .دانايي از علوم تجربي و غير تجربي به صورت تلفيقي و فراگير همراه با حكمت حاصل مي شود .اينجاست كه
گفته شده است درخت تو گر بار دانش بگیرد /بهزیر آوری چرخ نیلوفری را.
کلیدواژه  ها :علم فراگير و بين رشته اي  ،نظام نوآوري ،حکمت ،سالمت ،محيط زيست پايدار ،زيست الگو ،فناوري
طبیعی.
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هم اكنون بحث تغيير اقليم و گرمايش جهاني ،معضلي است كه به طور اطمینان با علم و فناوري
كه امروز ما توليد ميكنيم روز به روز بدتر ميشود (ثبوتی ،)1390 ،بنابراين مي بايد نگرش جديدي
مطرح كنيم .موضوع مهمی که در این مقاله مطرح ميشود نگاهی جديد و بسيار مهم است اگر
اين فكر از كشور ايران به سایر کشورها اطالع رسانی شود .این نگاه نو اینکه نظام نوآوري را
می بايد بر مبناي علم و حكمت تعریف و برقرار كنيم .آنچه كه امروز در ايران و كشورهاي ديگر
گفتگو مي شود نظام نوآوري بر مبناي علم و فناوري است .نوآوري يعني كاربردي از علم را به ثبت
اختراع تبديل كرده است و ثبت اختراع ،بازار بيروني دارد كه ثروت پولي در اختيار فرد و یا سازمان
قرار ميدهد (کیانی و موسوی موحدی .)1387 ،در این مقاله یک تعریف جدید از نوآوری مطرح
می شود و آن اینکه خروجی نوآوری می باید سالمت و نگهدارنده محیط زیست پایدار باشد .امروز
سازمان بهداشت جهاني ،يك كشور پيشرفته را كشور صنعتي ،اقتصادي يا اقتصاد بر مبناي دانش
تعریف نکرده است ،بلکه كشور پيشرفته كشوري است كه سالمت فردي ،اجتماعي ،روحي و رواني
و معنوي داشته باشد .1بنابراين بايد محصولي داشته باشيم كه سالمت جامعه و محیط را حفظ
و آن را به خطر نیاندازد .اصطالح ديگر ،اقتصاد سبز و فراورده های سبز 2است؛ يعني محصول و
خدماتي كه عرضه ميكنيم سازگار و همزيست با محيط زيست باشد و به محيط زيست زیان وارد
نكند( 3سروری .)1390 ،اگر محيط زيست خراب شود ،اولين كسي كه صدمه ميبيند خود انسان
است .همانطور كه ميبينيم مريضي کره زمين ،انسان را گرفتار كرده است .براي درمان و نجات
کره زمین می باید وارد قلمرو علم و حکمت شد .فناوری ها و محصوالت و خدمات که از حکمت
نشأت گرفته باشد به انسان و سایر موجودات زیان نميرساند .یکی از بهترین الگوها برای پیوند
علم و فناوری با حکمت موضوع زیست الگو است (موسوی موحدی .)1392 ،زیست و کون؛ پدیده،
موجودات و اشیایی هستند که خداوند در هستی و طبیعت خلق کرده است.آنچه در آسمان ها ،زمين
و آنچه بين آنها است درست ساخته شده است و توصیه می شود که از آنها الگوبرداری كنيد ،سپس
از روي آن طراحي شود .اول بشناسيم ،سپس الگوبرداری و طراحي و بعد فناوريهاي طبيعي و
پاك را ايجاد كنيم .اين مسير را امروز در کشورهای پیشرفته علمی آغاز كرده اند تا فناوريهاي
شبه طبيعي بدون ضرر و یا كمضرر ساخته شود .اگر به طبيعت و هستي نگاه كنيم ميبينيم كه هر
پديدهاي كه در هستي موجود است ،دو رويكردي است .يك رويكرد ماده و رويكرد ديگر ملكوت
است .گل ياس فقط مادي نيست ،رايحهاش كه حالت هاي روحانی و روانی انسان را عوض ميكند،
معناي آن است .حتي سنگ هم ملكوت دارد فقط ماده نيست .علم امروز بیشتر به موضوع ماده و
1. www.who.int
2. Green Product, Green Economy
3. Biomimetic Science and Technology

1. Meta-science
2. Integrative Knowledge
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تحوالت آن ميپردازد .نگاه علوم ماورایی 1امروز در دنيا كم است (.)Moosavi-Movahedi،1999
براي نزدیک شدن به این موضوع می بايد دانش گسترده و تلفیقی 2همگام با هستی را حاصل کنیم
نه علم بریده از هستی (موسوی موحدی .)1392 ،ما نیاز به دانشي گسترده و بین رشته ای داریم
تا معناي پديدههاي طبيعت را درك كنيم و از روي آن بتوانيم فناوري طبیعی بسازيم (موسوی
موحدی .)1392 ،به طور اطمینان از درون علم تنها نمی توان به این مقصود رسید بلکه به دانش
خاص و ویژه که به پارسايان هدیه می شود هم نیازمندیم .بنابراين با يك رشته تخصصی نميتوان
پديدههاي طبيعت را شناخت بلکه نیاز به دانش بين رشتهاي ،تلفيقي همراه با حکمت داريم .از این
طریق رمز و رازهای پدیده های هستی شناخته می شود و انسان به کارهای نیک و فناوری های
خوب و سالم هدایت می شود .حکمت اگر در ضمیر ،علم قرار گیرد محصول و دستاورد انسان
بسیار نیکو است .اگر كسي صاحب حكمت شود صاحب همه خوبی ها شده است .برای نیل به این
موضوع پیشنهاد می شود مراکز سیاست سازی و آزمایشگاه های پژوهشی و یا گرایش های علمی
در خصوص زیست الگو و علوم ماورایی در دانشگاه های جامع و پژوهش محور کشور برنامه ریزی
و تأسیس شود .این تشکیالت می باید در دانشگاه های جامع و پژوهش محور باشد به دلیل اینکه
رشته ها و دانشکده ها با نگرش های علمی متنوع به صورت همگرا فعالیت کنند .همانگونه که ذکر
شد برای موفقیت در این موضوع نیاز به دانش بین رشته ای همگرا داریم بنابراين دانشكدههاي
مختلف و مراكز آموزشي و پژوهشي گوناگون می باید براي شناخت پديدههاي طبيعي و شناخت
تكامل آنها گردهم آیند تا بتوانند بهتر الگوبرداري شود سپس طراحی و مهندسي صورت پذیرد تا
به ساخت فناوری شبه طبیعی دست یابیم.
موضوع آخر ،بيماري هاي منتج شده از صنعت بد است كه گريبانگير مردم شده است از جمله
بيماري ديابت كه به گونه اي آن را مادر خيلي از بيماري ها مي نامند .تصور بر اين است كه مصرف
قند ،موجب بيماري ديابت ميشود .اما ريشه اصلي ديابت فقط در مصرف قند نيست ،بلکه تنش
شاید در ایجاد بیماری ديابت به ویژه نوع  2تأثیر به سزا داشته باشد .هر نوع تنشي كه به بدن انسان
وارد شود راديكالهاي آزاد مانند جرقه در بدن انسان ايجاد و فعال ميشود و اين جرقهها ،انسولين
را از فعاليت الزم باز ميدارد و قند در بدن و خون رشد ميكند .تنش از راه های گوناگون ایجاد
می شود ،یکی از راه های ورود تنش به بدن مصرف غذا و یا محصوالت اکسایشی تنش زا است که
در فراورده های صنعتی به خاطر نگهداری طوالنی مدت آن اضافه می شود .کسی تصور نمی کند
که اگر از خميردندان زیادتر از حد استفاده کند ،ممکن است به بیماری دیابت نوع  2مبتال شود.
یکی از مشکالت خمیردندان های صنعتی وجود ماده افزودنی ضد کپک به نام پتاسيم سوربات است
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( .)Taghavi and etal، 2013این ماده در خميردندان از راه لثه وارد خون ميشود .اين ماده اکسایشی
و رادیکال زا است و در بدن تنش ایجاد می کند و بدتر از مسیر قندی شدن واکنش های فیبریل زایی
می دهد و همان مسیر دیابت را طی می کند .وقتي ميگوئيم روز جهاني علم در خدمت صلح و
توسعه ،توجه داشته باشيم وقتي مسواك ميزنيم بايد بدانيم چه تأثيراتي و چه بيماري هايي از طریق
خمیردندان در بدن به وجود ميآید .کاربر و سازنده می باید نقاط ضعف و قوت محصول را بدانند و
به همدیگر اطالع رسانی کنند .كسي كه خميردندان را ميسازد بايد نوشته ای همراه آن بگذارد كه
به چه مقدار و با چه روشهايي استفاده شود .در خيلي از خميردندانها به ویژه نوع خارجی ،ژالتين
وجود دارد .نگاه نميكنيم كه ژالتين از كجا آمده ،ژالتين از استخوان حيوانات ساخته می شود و
بخشي از آن از کشورهای خارجي وارد می شود .باید توجه داشته باشیم که اين خميردندان می بايد
قانوني (حالل) باشد(طباطبایی و دیگران .)1390 ،در بعضی از کشورهای اروپایی بیان شده است که
محصول حالل ،1با کیفیت ترین محصول است .ما ایرانی ها محصول حالل را به طور معمول فقط
در گوشت ميبينيم .بايد محصول حالل را در محصوالت دارویی ،بهداشتی ،غذایی ،پوشاک دید.
اينها مشكالت صنعت و فناوريهاي بيماريزا است كه بيشتر نگاهش پولي و اقتصادي است .وقتي
دارو تهيه ميشود برايش بازار پولي تعيين ميكنند نه سالمت انسان ،اين نگرش برای نوآوري و
فناوری خطرناك است .اگر نوآوري و فناوری با نگاه سالمت باشد ،حكمت است و رفاه اقتصادی و
اجتماعی را هم دارد(موسوی موحدی و دیگران .)1390 ،بايد باهم ،همفكريكنيم تا اين سخنان را
ي
به برنامه عملياتي تبديل كنيم .در كشور ايران و كشورهاي ديگر بايد به فكر سالمت جامعه بشر 
باشيم ،بايد جهاني فكر كنيم .پاستور ميگويد :من با تحقیقاتم ميخواهم درد را از مردم جهان كم
كنم .ما هم در اينجا كه روز جهاني علم است؛ می باید جهاني فكر كنيم ،جهاني بنويسيم ،جهاني
اطالعات را ارسال كنيم و مشکالت را برای بشریت و سایر موجودات کم کنیم .مطالب علمي را
مي بايد به صورت قابل درك و عمومي در اختيار مردم گذاشت تا جامعه به سوي سالمت نيل يابد.
يك جامعه آگاه از دانش ،زمينه ساز توسعه پايدار و سالمت خواهد شد.
منابع

ثبوتی ،ی .)1390( .کتاب زمین گرم (ارمغان سده بیست و یکم) .تهران :انتشارات گیتاشناسی.
کياني بختياري ا .و موسوي موحدي ع.ا .)1387( .نوآوري چيست؟ مرور ادبيات ،مصاديق و ارايه تعريف
جامع .مجله رهيافت ،فصلنامه سياستهاي علمي و پژوهشي .شماره .9-5 ،42
سروری ،س .)1390( .اقتصاد سبز .نشريه نشاء علم .جلد .2شماره .36-39 ،1
موسوی موحدی ع .ا .)1392( .زيست الگو :همگرایی در علم و حکمت .نشريه نشاء علم .جلد .4شماره ،1
زیر چاپ.
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ارزيابي آثار انساني پيشرفت فناوري در ابزار،
ادوات و روشهاي جنگي
نسرين مصفا

1

چکیده

مقدمه

در چند سده گذشته ،ظهور فناوريهاي علمي جديد همواره در تغيير ماهيت و نتايج جنگ ها؛
مخاصمه هاي مسلحانه 2مؤثر بودهاند ،اما پيشرفت هاي دهههاي اخير در زمينه ابزارها و روش هاي
جنگي موجب مباحث گستردهاي در آثار آنها از منظر حقوقي؛ اخالقي و انساني شده است .برخي از
اين ابزارها مانند پهپادها مورد استفاده وسيع قرار گرفتهاند و سهمي از آنها مانند رباتهاي جنگنده
و اسلحههاي خودكار و ليزري در حالي كه از مرحله تخيلي گذشته اند ،اما هنوز در مرحله توسع ه و
نيازمند ارزيابي بيشتر هستند .ابهام هاي عميقي درباره فناوريهاي جديد بر اساس آثار آنان روي
مخاصمه هاي مسلحانه به ويژه عواقب انساني آن وجود دارد.
 . 1دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهرانnasrin.mosaffa@ut.ac.ir ،
 . 2امروزه در ادبیات مربوط بیشتر از اصطالح مخاصمه  های مسلحانه  -armed conflict-كه هم قابلیت استناد به جنگ
میان كشورها و شورشها و جنگ های داخلی را دارد به جای واژه جنگ استفاده میشود.
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در چند سده گذشته ،ظهور فناوریهای علمی جدید همواره در تغییر ماهیت و نتایج جنگ ها؛ مخاصمه های مسلحانه
مؤثر بودهاند ،اما پیشرفت های دهههای اخیر در زمینه ابزارها و روش های جنگی موجب مباحث گستردهای در آثار
آنها از منظر حقوقی؛ اخالقی و انسانی شده است .هر تصمیمی برای طراحی ،تولید ،خرید و در نهایت استفاده ابزارها
برای اهداف نظامی ،مسئولیت آمران و عامالن آنها را به دوش دارد چرا که عواقب انسانی محسوسی دارند .این مقاله،
به بررسی آثار دگرگونی های نوین در ابزار و ادوات و روش های جنگی در چهار زمینه هواپیماهای بدون سرنشین،
حمله هاي سایبری ،سالح های فاقد هشدارهای اولیه و ثانویه مرگ و سالح های خودکار و پيامدهاي کاربرد آنان
می پردازد .برای بسیاری ،تصور حضور فزاینده تسلیحات خودکار و فناوری های پیشرفته در عرصه نظامی «هیجان
انگیز» است ولی عده ای از افق جنگ های بدون حضور عقل و عاطفه انسانی در هراس هستند.
كليدواژه ها :هواپیماهای بدون سرنشین ،حقوق بشردوستانه ،پیشرفت فناوري ،جنگ ،آثار انسانی جنگ.
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فناوريهاي علمي جديد لزوم ًا به معناي ابزار پيشرفت در جوامع انساني نيستند .از منظري تصميم
براي به كارگيري يك اختراع براي اهداف نظامي بايد همراه با مطالعه عميق روي آثار انساني آن
شامل عواقب مثبت و منفي باشد هر تصميمي براي طراحي ،توليد ،خريد و در نهايت استفاده ابزارها
براي اهداف نظامي مسئوليت آمران و عامالن آن را به دوش دارد .زيرا عواقب انساني آن واقعي
است و سازش ميان كاربرد و روش هاي جديد جنگي ،با اصول اخالقي و حقوقي بايد مهم تلقي
شود .تجربه تاريخي نشان داده است كه علم نميتواند باالتر از عواقب و آثار خود در جامعه قرار
گيرد ( .)Bernad, 2012از اين رو بايد اين نكته را در نظر داشت كه توسعه علم به همان ميزان
كه به تحقق صلح مثبت در زمينههائي مانند بهداشت ،تغذيه ،محيط زيست و امنيت انساني كمك
ميكند ،ممكن است در تحقق صلح منفي نقش نداشته باشد.
به طور كلي دگرگونيهاي نوين در ابزار و ادوات و روش هاي جنگي را ميتوان در چهار زمينه
زير عنوان كرد:1
● حمله هاي از راه دور ،با كمك ريموتها مانند هواپبماهاي بدون سرنشين:پهپادها؛
● حمله هاي سايبري :استفاده نظامي از عمليات سايبري؛
● استفاده از سالح هاي فاقد خطرهاي اوليه و ثانويه براي مرگ؛
● سالحهاي خودكار :تصميم گيري توسط ماشينها براي نبرد در عرصه؛ رباتها.
اين ابزار و روش ها موجب توجه حقوق بشردوستانه قرار گرفته اند و امروزه به طور قطع
پذيرفته شده اند كه عرصههاي جنگ مدرن چالشهاي جدي به اين زمينه حقوق وارد كرده است.
زيرا اصل عمده حقوق بشردوستانه بر اساس ماده  3مشترك بين كنوانسيونهاي چهارگانه ژنو
( 2)1949براي حمايت از كساني كه رزمنده نيستند؛ در حقيقت مردم عادي در زمان مخاصمه هاي
مسلحانه مورد تعرض قرار گرفته است .البته قواعد حقوق بشردوستانه در ماده  36پروتكل الحاقي
به كنوانسيونهاي ژنو (،)1977ارزيابي آثار انساني پيشرفت فناوري در مخاصمه هاي مسلحانه را
مورد توجه قرار داده است .حال به بررسي بيشتر هر كدام از چهار زمينه فوق ميپردازيم:
حمله هاي از راه دور با كمك ريموتها:هواپيماهاي بدون سرنشين

زماني كه برادران رايت هواپيما را اختراع كردند ،شايد از آثار كشنده استفاده از آنها در جنگ

 . 1برای اطالعات بیشتر مراجعه شود به  Boot, 2006و .Cohen, 1996
 . 2بر اساس تبصره  ۱ماده  3مشترک کنوانسیون های ژنو ،هر يك از متخاصمان مكلفند كه دست كم اين مراتب را رعايت كنند:
با كساني كه مستقيم در جنگ شركت ندارند به انضمام افراد نيروهاي مسـلحي كـه اسـلحه بـه زمين گذاشته باشند ،يا كساني
كه به علت بيماري يا زخم يا اسارت يا هر علت ديگري قادر بـه جنـگ نباشند ،بايد در همه احوال بدون هيچ گونه تبعيضي كه
ناشي از نـژاد ،رنـگ ،عقيـده ،جـنس ،اصـل و نسب يا هر علت مشابه آن باشد با اصول انسانيت رفتار شود .اعمال زير در مورد
اشخاص مذكور باال در هر زمان و در هر مكان ممنوع است و خواهد بود :الف -لطمه به حيات يا تماميت بدني از جمله قتل
به تمام اشكال آن ،زخم زدن ،رفتار بيرحمانه ،شکنجه و آزار ب -گروگان گيري ج -لطمه به حيثيت اشخاص از جمله تحقير
وتخفيف د -محكوميت و اعدام بدون حكم دادگاهي كه به صورت صحيح تشكيل شده باشد و جامع تضـمين هاي قضـائی باشد
كـه ملل متمدن ضروري مي دانند.

بيخبر بودند.
اولين بمباران هاي هوائي در اول نوامبر  ،1911در جنگ بين ايتاليا و عثماني در تريپوليتا رخ داد
( .(Lindqvist, 2012پس از آن در سال  ،1914هواپيماي فرانسوي ،هواپيمائي آلماني را در دوئل
هوائي سرنگون كرد .فناوريهاي جديد سپس توان هواپيماها را براي بمباران توسعه دادند و اوج
آن را در هيروشيما و ناكازاكي با بمبهاي هستهاي شاهد هستيم .كمي كمتر از يك قرن امروزه
هواپيماهاي بدون سرنشين آمريكائي بمبهاي خود را بر سر مردم عادي در افغانستان ،پاكستان،
يمن و سومالي ميريزند (.)Boyle, 2013 and Williams, 2010
البته هواپيماهاي بدون سرنشين به خودي خود مورد انتقاد نيستند و كاربردهاي اوليه آنها براي
نظارت و جمعآوري اطالعات بود (.)Carpenter and Shaikhouni, 2011
در حال حاضر گذشته از آمريكا ،چين ،فرانسه ،بريتانيا ،ايران ،اسرائيل ،روسيه ،كره جنوبي و تركيه
فناوري پهپاد را دارند .اما تنها آمريكا ،بريتانيا و اسرائيل از آنها استفاده جنگي ميكنند .پرسش هاي
زيادي درباره استفاده از آنها وجود دارد .مانند هر ابزار ديگري ميتوانند ياريدهنده و يا مضر باشند.
مسئله استفاده از روشهاي فاصله طوالني از صحنه نبرد براي جنگ بيشتر مطرح است .از طرفي
سربازان را از صدمه ديدن در حالي كه رزمنده درگير هستند ،به طور مستقيم دور ميكند .از سوي
ديگر آثار كاربرد آنها و زماني كه بدون تمايز با هدفگيري اشتباه ،مردم عادي را از بين ميبرد
بيشتر مورد توجه است .براي همين هم دغدغههائي از موارد زير وجود دارد (:)Bernard, 2012
الف :اطمينان نداشتن از چگونگي اتفاق و واقعيت مسئله؛
ب  :ابهام درباره تأثير واقعي دوري سربازان از عرصه نبرد؛
ج :فقدان شفافيت درباره تأثيرات سالح ها به طور مشخص بر مردم ،اخبار متناقض از منابع
مختلف؛
د :چگونگي بهرهمندي از فناوريهاي جديد براي شفافيت و شهادت درباره آثار كاربرد سالح ها
با فاصله دور.
اكثر مباحث جاري درباره هواپيماهاي بدون سرنشين روي قانوني بودن آن در حقوق داخلي
و بينالمللي و استفاده اخالقي آن به عنوان اسلحه اي جنگي در چهارچوب حقوق بشردوستانه
بينالمللي است .آيا از نظر اخالقي جايز است كه از راه دور و با ريموت كنترلي دشمن را مورد
هدف قرار دهيم؟ معيار تشخيص ميان مردم عادي و رزمندگان چيست؟ امروزه آمارهاي متعددي از
اشتباه هاي پهپادها در هدف و صدمه به مردم عادي به ويژه زنان و كودكان در مناطق كاربرد آنها
وجود دارد .در كنار آن اين پرسش را نيز ميتوان چگونه تحليل كرد؟ كشتن هدفمند تروريستهاي
مظنون در پاكستان برآورد مطلوب تقاضاي حقوق بين الملل تلقي شود يا آدمكشي عمدي؟
(.)Brunstetter, 2011 and Williams, 2010
1
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حمالت سايبري :استفاده نظام از عمليات سايبري

از ميان برخي عمليات سايبري چنين استنباط ميشود كه يك طرف تعارض ميتواند بالقوه به
سامانههاي كامپيوتري طرف ديگر حمله كند .براي مثال فيلتر و دستكاري زيرساختارهاي سايبري
كه در آن اركان نظامي تكيه دارند و آسيب ميبينند ،خراب و يا از بين ميروند .همچنين ممكن
است زيرساختهاي مدني زماني كه اهداف نظامي مورد حمله هستند نيز مورد آسيب قرار گيرند.
برآورد عواقب انساني جنگ سايبري مشخص نيست .به نظر ميآيد كه از نظر فني حمله هاي
سايبري عليه كنترل فرودگاه ها و ديگر شبكههاي حمل ونقل ،سدها ،نيروگاه هاي هستهاي آثار
ناشناختهاي دارند و طبيعي است چنين حمله هايي ميتوانند عواقب انسان دوستانه در سطح وسيع
داشته باشند (.)Singer and Friedman, 2013
استفاده از سالح هاي فاقد خطرهاي اوليه و ثانويه براي مرگ
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موضوع استفاده از اسلحههائي كه آثار فوري منجر به مرگ ندارند و در حقيقت بيشتر براي
از توان انداختن دشمن به كار ميرود نيز مورد بحث گسترده است .ناتو اين سالح ها را به طور
مشخصبه عنوان سالحهائي تعريف ميكند كه با احتمال كم كشتن و يا صدمه مستمر و با حداقل
خطر غيرقابل خواسته براي افراد و محيط زيست طرحريزي و توسعه مييابند .اكثر تعاريف ديگر
نيز شامل عناصر مشابهي با اين تعريف هستند و تكيه بر از توان انداختن دشمن است تا محو او
(.)Dando, 1996
به طور مثال اين سالحها ،ايجاد دما و درد در پوست بدن بدون سوختن را دارند .انواع قديميتر
آن مانند فشار آب ،گاز اشكآور و غيره است .در اكتبر سال  ،2002نيروهاي روسي از گاز عليه
شورشيان چچن در تئاتر مسكو استفاده كردند و محل را به تسخير درآورند ( .)BBC, 2002امروزه
وظايف حقوقي و همين موازين اخالقي بسياري براي جلوگيري از استفاده از اين سالح ها به ويژه
در دست نهادهائي كه غير قابل نظارت بينالمللي مانند شركتهاي خصوصي مطرح ميشود.
سالحهاي خودكار ،تصميمگيري توسط ماشينها براي نبرد در عرصه؛ رباتها

در آخرين ساعت هاي جنگ در خليج فارس در سال  ،1991دوربين شبكه جهاني  ،CNNپنج
سرباز عراقي را نشان داد كه توسط ماشيني محاصره شدند .اين اولين نمايش محاصره سربازان
توسط يك ربات بود .بيش از يك دهه بعد در جنگ بعدي عراق ،ارتش آمريكا از  5000ربات در
عرصه عليه سربازان دشمن خود استفاده كرد اين تفكر كام ً
ال اخالقي است كه ربات نبايد درباره
زندگي و مرگ انسان ها اجازه تصميمگيري داشته باشد ( . )Economist, 2012از نظر كميته
بينالمللي كنترل اسلحه 1فعال در اين موضوع ،وظايف اخالقي و حقوقي جلوگيري از استفاده از
1. International Committee for Robot Arms Control

ادوات تصميمگير غيرانساني وجود دارد و بايد دانش و تحقيقات مهندسي و توسعه منابع را براي
تقويت عملكرد انساني تصميمگيران در نظر گرفت ( . )Altman et al., 2009اين نكته مبرهن
است كه عدالت را با ماشينهاي خودكار نميتوان رعايت كرد .اين ابزارها فراتر از ريموتها هستند
كه كنترل آنها در دست اشخاص است .تفنگهاي خودكار ،مينهاي خودكار فجايع انساني به بار
ميآورند (. )Singer, 2009
در سی ام می  ،۲۰۱۳گزارشگرهای ویژه اعدام های فراقضايی و خودسرانه اولین گزارش
را درباره سالح های خودکار به شورای حقوق بشر ارسال كردند كه خواستار ایجاد «چهارچوب
حقوقی» برای به کارگیری این تسلیحات شدند ( .)47/23/HRC/Aاين گزارش بر نگرانی های
فزاینده برای اثر بالقوه تسلیحات کام ً
ال خودکار تحت قوانین حقوق بشر هم در زمان جنگ و هم
در زمان دیگر مخاصمه هاي مسلحانه تأکید می ورزد .اجالس آينده شورای حقوق بشر در  ۱۰ژوئن
 ۲۰۱۴نیز این موضوع را به عنوان تهدیدی برای حق حیات مورد بررسی قرار می دهد.
لزوم تدوین اصول و قواعد
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همانطوري كه عنوان شد ،هر چهار زمينه فوق ،امروزه موجب مباحث جدي علمي ،حقوقي و
اخالقي در جهان هستند .اين گرايش بيشتر از هر زمان ديگر وجود دارد كه بايد اصول و قواعدي
كه به همه موارد كاربرد داشته باشد در زمينه ادوات و روش هاي جنگي توسعه يابد .موافقتنامههاي
بينالمللي براي محدوديت اين ابزارها و روش ها تدوين ،تصويب و رعايت شود.
تغيير ماهيت مخاصمه هاي مسلحانه از بين كشورها به صورت سنتي به مخاصمه هاي قومي در
درون جوامع ،شركت هاي خصوصي امنيتي ،مزدوران و جنگ ساالران و وسعت قرباني شدن مردم
عادي به ويژه زنـان و كـودكـان در درگيـري هـا ،چالشهـاي مضـاعفي را در زمينههـاي فـوق
ايجـاد كـرده است ( )Kaldor, 2012; Gurr, 2002و ( .)Van Creveld, 2008طبيعي است جامعه
جهاني مانند ديگر زمينهها بايد در راستاي محدود كردن آنها كوشا باشد .ترويج سرمايهگذاريهاي
آينده در توسعه فناوري به طرف طرحهاي با جهتگيري انساني كه قادر به تقويت اخالقي و حقوقي
اداره مخاصمه ها باشد ،در اين زمينه مهم است .در حالي كه بي شك ،رايانهها خدمات ارزندهاي
به بشريت كردهاند ،ولي آنها فاقد روح هستند .آنها براي اجراي برنامههاي خود پاسخهاي سريع
و فوري به مسائل ميدهند .نبايد از ياد برد كه اياالت متحده آمريكا پيشگام استفاده از اين ادوات
و روش ها بوده است و اين امر فرصت را به اين كشور داده است كه در زمينه مهم چالشهاي
جنگها امتياز داشته باشد .اما اين كشور را قادر نساخته است كه موفقيتها را به نتايج اثربخشي
سياسي و انساني تبديل كند .توجه به محدوديت حقوقي كاربرد اين سالح ها يك موضوع مهم
حمايت از انسانهاست .در کنار پیشرفت فناوری ،فرایند مسئولیت پذیری اخالقی و حقوقی نیز باید
شاهد پیشرفت و تکامل باشد تا بتوان به چهارچوبی معین و راهبردی مشخص برای استفاده از

آنان دست یافت.
نكته ديگر ،شيوع استفاده از بازي هاي ويدئوئي جنگي و نقش آن در گسترش فرهنگ
خشونت و رفتار خشونت بار است .بچهها ،قربانيان اين فيلم ها هستند .هنگام بازي با آنها ،دشمن
خيالي را در يك عرصه خالي از رعايت حقوق بشردوستانه هدف قرار ميدهند .اين بازي بدون
قواعد بشردوستانه به ترويج فرهنگ خشونت كمك ميكند (Clarke, Rouffaer and Sénéchaud,
 .)2012فرهنگي كه در آن فوري و بدون رعايت اصولي ميتوان ديگران را مورد اصابت قرار داد.
يعني گسترش فرهنگي كه ميتوان بدون قواعد و اصول رفتار كرد.
نتيجه گيري
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البته در اهمیت تدوین ،تولید ادبیات و موازین حقوقی و رعایت آن شكی وجود ندارد اما در
كنار آن فرهنگ سازی نیز مهم است .فرهنگ سازی كه میتواند عامل بازدارنده برای هر عمل
غیرانسانی و غیراخالقی باشد .حقوق بشردوستانه در گذشته ،حال و آینده چه به صورت عرفی
و چه مدون در حمایت از افراد كمك میكند ،اما می دانیم كه اجرای واقعی آن امروزه در گرو
تصمیم های سیاسی به ویژه در دولت های بزرگ ،سود كارخانههای اسلحهسازی ،شركت های
خصوصی امنیتی و به كارگیری مزدوران بیهویت و عناصر دیگر است .مهم اینكه دانشمندان عالم
كه مشتركترین سرمایه جهانی بین جوامع هستند ،آثار تفكر و اختراع خود را با اخالق و انسانیت
محك زنند و بیارایند و علم بدون اخالق انسانی را توسعه ندهند و مسئولیت و محاسبهپذیری
پیشرفت فناوریهای جدید را ارزیابی كنند .جهان فناوریهای نوین ،دیگر نه مجازی و نه تخیلی
هستند .آنها در مخاصمه های مسلحانه موجب مرگ و نیستی همنوعان می شوند.
تا زمانی ،فناوری های پیشرفته و تسلیحات خودکار به فیلم های سینمایی و امثال آن تعلق داشت
و چنین تصورهايي برای بسیاری هیجان انگیز بود .اما امروزه ،دالیل مشروعی برای هراس از
چشم انداز جنگ و مخاصمه هاي مسلحانه بدون حضور نیروی عقل و عاطفه انسانی و سپردن این
رخداد خشونت بار به دست فناوری های فاقد قوه تصمیم گیری انسانی ،و دارای ضریب خطا وجود
دارد؛ از مکانیکی شدن کشتار با یک کلید کامپیوتر تا تشدید اثرات زیان بار جنگ .پیشرفت علم در
کنار مزایای بسیار در این عرصه ،چنین خطرهايي را نیز به همراه دارد که در حال حاضر موجبات
دغدغه دست اندرکاران امر و اشتغال به تدوین موازین ،چهارچوب ها و هم چنین راه کارهایی برای
کاهش خطرها و آثار این فناوری ها را فراهم آورده است.
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پیامد و هزینههای پدیده خوردگی
هادی عادل خانی

1

چکیده

تخریب یک سازه یا قطعه به واسطه واکنش با محیط اطراف ،خوردگی نام دارد .در مراحل طراحی ،ساخت ،تولید و
بهره برداری از یک سازه ،پدیده خوردگی به عنوان عاملي مزاحم شناخته می شود .در هر یک از این مراحل ،پدیده
خوردگی اثر خود را بر کارایی و عمر سازه و در نتیجه ایجاد هزینه نمایان می سازد .براي حفاظت از خوردگی قطعه ها و
سازه ها هزینه های زیادی به صورت مستقیم و غیر مستقیم اختصاص می یابد .طبق آمار موجود ،زیان ناشی از خوردگی
حدود دو تا شش درصد تولید ناخالص ملی هر کشور است .بنابراین آشنایی با این پدیده و روش های جلوگیری از آن
اهمیت زیادی دارد .در این مقاله ضمن معرفی این پدیدة مخرب به روش های مقابله با آن اشاره خواهد شد .همچنین
هزینه هايی که این پدیده در صنایع مختلف ایجاد می کند مورد بررسی قرار گرفته است.
كليدواژه ها :خوردگی ،محیط های خورنده ،هزینه های خوردگی.

پدیده خوردگی طبق تعریف ،واكنش بین یك ماده و محیط اطراف آن است كه به تغییر خواص
ماده منجر خواهد شد .اين پدیده در تمامی مواد (فلزات ،سرامیك ها ،پلیمرها و كامپوزیت ها)
اتفاق می افتد ،اما در فلزات فراگیرتر است و اثرات مخرب و ملموس تری را به جا می گذارد .از
این رو هرگاه صحبت از خوردگی می شود ،خوردگی یك فلز به ذهن متبادر میشود .در شکل
( )1نمونه هايی از پدیده خوردگی در سازه های مختلف به نمایش در آمده است .بر این اساس
قابل پیش بینی است که پدیده خوردگی موجب از دست رفتن کارایی هر یک از سازه ها می شود
(وب سایت انجمن خوردگی ایران).

 . 1استادیار پژوهشگاه علوم و فنون هستهايadelkhani@hotmail.com ،
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مقدمه
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شکل  -1نمونه هايی از پدیده خوردگی
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اغلب پدیده خوردگی با تشکیل یک پیل الکتروشیمیایی و انجام واکنش های الکتروشیمیایی
اتفاق می افتد .واکنش های الكتروشيميایی واکنش هايی هستند كه در آن نقل و انتقال الكترون
صورت مي گيرد .الکترودها (آند و کاتد) ،الکترولیت و مدار خارجی اجزای اصلی تشکیل دهنده یک
پیل الکتروشیمیایی هستند .الکترودهای آند و کاتد به ترتیب محل انجام واکنش آندی (خوردگی یا
انحالل فلز) و انجام واکنش کاتدی (کاهش یا احیاء) هستند .برقراری هدایت الکتریکی از طریق
برقکاف (الکترولیت) اتفاق می افتد .برقکاف به عنوان محیط خورنده نیز عمل می کند .مدار خارجی
برقرارکنندة ارتباط و اتصال الکتریکی بین آند و کاتد برای جابه جایی الکترون است .در پدیده
خوردگی ،محل وقوع واکنش های آندی و کاتدی می تواند به صورت هم زمان در سطح یک قطعه
اتفاق بیافتد (شکل  .)2در این حالت در یک قسمت از فلز ،واکنش کاتدی شامل احیای اکسیژن
یا احیای یون هیدروژن (پروتون) اتفاق می افتد .در قسمت دیگر فلز ،واکنش خوردگی یا همان
اکسیداسیون فلز ( )-2e + +Fe Fe2انجام می شود .انتقال الکترون ها از طریق بدنه الکترود
(فلز) به عنوان مدار خارجی صورت می گیرد و هدایت الکتریکی در محلول از طریق برقکاف برقرار
شده است (فونتانا 1985 ،و .)Roberge, 1999

شکل  -2تشکیل یک پیل الکتروشیمیایی در سطح یک قطعه

چرخه خوردگی

معمو ًال فلزات در طبیعت به صورت ترکیبات اکسیدی ،نیتراتی ،کلریدی ،سولفاتی و ...یافت
می شوند .به بیان دیگر شکل طبیعی و پایدار فلزات به صورت کاتیونی است .طی فرایند استخراج،
با صرف انرژی ،فلزات احیا شده (دریافت الکترون) و آمادة استفاده در سازه های مختلف می شوند.
در این حال فلز از نظر ترمودینامیکی ناپایدار است و تمایل به از دست دادن الکترون (اکسیداسیون)
و تبدیل شدن به کاتیون (حالت اولیه موجود در طبیعت) دارد .اکسیداسیون که با از دست رفتن
خواص فیزیکی و مکانیکی فلز و ناکارآمد شدن سازه همراه است ،همان فرایند خوردگی است.
بنابراین خوردگی پدیده اي خود به خودی است برای تبدیل فلزات به حالت پایدار خود در طبیعت
است .این تحوالت در شکل ( )3به صورت چرخه خوردگی به نمایش درآمده است .بر اساس این
چرخه ،فلزات از لحاظ ترمودینامیکی در جهتی واکنش می دهد که به محصوالت خوردگی (حالت
پایدارتر) تبدیل شوند (فران هوفر.)1974 ،
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شکل  -3چرخه خوردگی

واکنش های کاتدی و آندی در خوردگی

در خوردگي واكنش های اكسایش (آندی) و كاهش (کاتدی) بایستی در یك زمان و با سرعت
یكسان اتفاق بیافتند .واکنش آندی در اغلب موارد عبارت است از اکسیداسیون فلز که با تولید
کاتیون و از بین رفتن ساختار فلزی همراه است (واکنش های  1الی .)3
Zn2+ + 2eFe2+ + 2eCu2+ + 2e-

Zn
Fe
Cu

)(1
)(2
)(3

بر خالف واکنش آندی ،واکنش های کاتدی مختلفی ،بر حسب شرایط محیطی ،در خوردگی

اتفاق می افتد .مهم ترین این واکنش ها عبارتند از آزاد شدن هیدروژن (واکنش  )4و احیای اکسیژن
(واکنش .)5
)واكنش (4
)واكنش 2H2O(l) (5

محیط های خورنده

)2H+ + 2e- H2(g
O2(g) + 4H+ + 4e-

این واکنش ها در محیط های مختلف اتفاق می افتند که آن محیط تحت عنوان محیط خورنده
شناخته می شوند .هوا (اتمسفرهای روستایی ،شهری و صنعتی) ،آب (بخار و رطوبت ،آب مقطر ،آب
نمك دار و معدنی) ،گازها (كلر ،آمونیاك ،سولفور هیدروژن ،دی اكسید گوگرد و گازهای سوختنی)،
اسیدهای معدنی (اسید كلریدریك ،سولفوریك ،و نیتریك) ،اسیدهای آلی (اسید استیك و فرمیك)،
خاك ،حالل ها ،روغن ها و مواد نفتی از جمله محیط های خورنده هستند که در آنها خوردگی اتفاق
می افتد ولی قدرت و میزان خوردگی در آنها متفاوت است .در حالت كلی مواد معدنی خورنده تر از
مواد آلی هستند .مث ً
ال خوردگی در صنایع نفت بیشتر در اثر سدیم كلرید ،گوگرد ،اسید سولفوریك
و اسید كلریدریك و آب است تا به واسطه روغن ،نفت و بنزین.
طبقه بندی انواع خوردگی
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دسته بندی های متنوعی برای انواع خوردگی وجود دارد .در طبقه بندی خوردگی بر حسب محیط
می توان به خوردگی در هوا (اتمسفرهای روستایی ،شهری و صنعتی ،بخار و رطوبت) ،خوردگی
در آب (آب مقطر ،آب دریا ،آب بویلر ،آب معدنی و  ،)...خوردگی در مایعات (روغن ،مواد نفتی و
حالل ها) خوردگی در محیط های گازی ،خوردگی در مذاب (فلزات و نمک های مذاب) و خوردگی
درخاك اشاره كرد .در تقسیم بندی خوردگی بر حسب دما ،خوردگی دمای پایین و دمای باال وجود
دارد .با توجه به اهمیت و کاربرد وسیع آب ،بر حسب حضور و یا نبود آب ،خوردگی در محیط تَر و
خوردگی در محیط خشک نیز قابل دسته بندی است.
در طبقه بندی خوردگی بر حسب شکل ظاهری قطعه خورده شده (شکل  ،)4مالک تغییرات
شکل ظاهری قطعه است .شکل ظاهری آن چیزی است که با چشم مسلح و یا غیر مسلح قابل
مشاهده است .بر این اساس خوردگی به صورت زير دسته بندی می شود (فونتانا.)1985 ،
 -1خوردگي يكنواخت

1

این نوع خوردگی متداول ترین نوع خوردگی است که در آن عوامل خوردنده به صورت یکنواخت
به سطح سازه حمله می کند (شکل  .)a-4در نتیجه سطح سازه به صورت یکنواخت خورده مي شود
و کاهش ضخامت در تمام نقاط نمونه تقریب ًا یکسان خواهد بود.
1. Uniform Corrosion

 -2خوردگی حفره ای

1

در خوردگی حفره ای نقاط کوچکی از سازه خورده مي شود و سایر نقاط نمونه چندان آسیب
نمی بینند .در نقاط خورده شده حفره هايی ایجاد می شود .معمو ًال عمق این حفره ها برابر یا بیشتر از
قطر آنهاست .در صورتی که تعداد حفره ها زیاد باشد ،احتمال تخریب کامل سازه وجود دارد (شکل
.)b-4
 -3خوردگی شکافی یا شیاری

2

اين نوع خوردگي در داخل شکاف ها ،درزها و شيارهاي زير واشر پيچ ،مهره ها و ميخ های پرچ
اتفاق می افتد .در این شرایط ،حجم هاي كوچك از محلول يا مايعات در درون شیار یا درزها
محبوس مي شود و حالت مرده یا ساکن پيدا می کند (شکل .)c-4
 -4خوردگی دو فلزي

3

خوردگي دو فلزي (گالوانیکی) زمانی اتفاق می افتد که دو جزء غیر همجنس (دو فلز ،آلیاژ و یا
دو ماده متفاوت دیگر همانند الیاف کربن و فلز) در حضور یک محلول خورنده در تماس الکتریکی
با یکدیگر داشته باشند .در این حال جزء نجیب به عنوان کاتد و جزء فعال به عنوان آند خورده
خواهد شد (شکل .)d-4
 -5فرسايش -خوردگي

4

این نوع خوردگی زماني اتفاق می افتد که سازه در معرض حرکت سیال باشد .با توجه به خورنده
بودن سیال و نيز حرکت سیال سطح سازه از بين برود و خورده شود .هم زمانی خوردگي و فرسايش
(براثر حركت سیال) باعث تشدید تخریب سازه می شود (شکل .)e-4
در بعضی سازه ها (توربین ها ،پره ها و پمپ ها) حباب هايی در سطح ایجاد می شود .هنگام ترکیدن
این حباب ها ،تنش های مکانیکی به سطح سازه اعمال می شود که موجب از بین رفتن الیه محافظ
سطحی می شود (شکل  .)f-4حال اگر محیط قدرت خورندگی نیز داشته باشد ،خسارت کاواک زائی
ناشی از تأثير هم زمان خوردگی و تنش های مکانيکی باعث تخریب سازه می شود.
 -7ایجاد ترک ناشی از خوردگی تنشی

6

این نوع خوردگی در واقع خوردگي همراه با تنش است .تنش های کششی و محیط خورنده هر
کدام به تنهایی تأثیراتی در تخریب فلز دارند ،اما تجمیع این دو عامل باعث افزایش این تأثیر و
1. Pitting Corrosion
2. Crevice Corrosion
3. Galvanic Corrosion
4. Erosion Corrosion
5. Cavitations
)6.Stress Corrosion Cracking (SCC

سال چهارم • شماره پنجم پاییز و زمستان 1392

 -6کاواک زائی

5

25

تخریب سریع سازه می شود .معمو ًال ترک ها در جهت عمود بر جهت تنش به دو صورت بین دانه ای
و فرادانه ای 2ایجاد می شوند (شکل )g-4

1

 -8خوردگي خستگي

3

اگر یک سازه فلزی در معرض تنش های مکرر و متناوب (کششی و فشاری) قرار گیرد ،ترک هايی
در فلز ایجاد می شود .با عبور از حد خستگی ،سازه دچار شکستگی می شود .حد خستگی یک فلز
عبارت است از حداقل تنش الزم برای شکست فلز در اثر تنش های متناوب .حال اگر فلز در محیط
خورنده قرار گیرد ،حد خستگی آن به میزان قابل توجهی کاهش می یابد که این پدیده تحت عنوان
خوردگی خستگی شناخته می شود (شکل .)h-4

)(c

((d

((h

26

)(b

)(g

))a

))e

)(f

شکل  - 4دسته بندی خوردگی از نظر ظاهری

 -9خسارت هاي هيدروژني

4
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خسارت هاي هيدروژني ،اصطالحي كلي است كه داللت بر خسارت و آسیب های مكانيكي وارد
شده به فلز در اثر حضور هیدروژن دارد .در واکنش های کاتدی در مراحل اولیه احيای پروتون
هيدروژن اتمي تولید می شود ( .)H+ + e- → Hadدر مراحل بعد گونه های  Hadبا یکدیگر
ترکیب و گاز هیدروژن تولید می شود ( .)2Had → H2بر اثر نفوذ هیدروژن اتمی چهار نوع
خسارت هاي هیدروژنی شامل تاول هیدروژنی ، 5ترد شدن هیدروژنی ، 6زدایش کربن 7و حملة
هیدروژنی 8قابل مشاهده است.
1. Intergranular, IG
2. Transgranular, TG
3. Corrosion Fatigue
4. Hydrogen damage
5. Hydrogen blistering
6. Hydrogen embrittlement
7. Decarburizing
8. Hydrogen attack

 -10خوردگي بيولوژيكي

1

از بين رفتن يا انهدام يك سازه از طريق فرايندهاي خوردگي كه به طور مستقيم يا غيرمستقيم،
نتيجه فعاليت موجوداتی همانند باكتري ها وجلبك ها باشد در گروه خوردگي بيولوژيكي دسته بندي
می شود .یکی از مهم ترین عوامل خوردگی های بیولوژیکی باکتری های احیاکننده سولفات 2هستند.
این باکتری ها با تبدیل سولفات ( )SO42-به سولفید ( ،)S2-موجب تسریع در سرعت خوردگی با
گذشت زمان می شوند.
تاثیرات عوامل محیطی بر خوردگی

همانطور که اشاره شد ،خوردگی عبارت است از برهم کنش یک ماده با محیط اطراف که نتیجه
نهایی آن تخریب سازه است .بر این اساس شرایط محیط از جمله ترکیب الکترولیت ،عوامل
مکانیکی و دما می تواند آثار قابل توجهی بر نوع فرایند خوردگی و اثرات وابسته به آن داشته باشد.
در شکل ( )5سهم انواع خوردگی در دو کشور آلمان و آمریکا به نمایش در آمده است .مشاهده
می شود که شرایط صنعتی -اقلیمی بر سهم هریک از انواع خوردگی نیز تأثیر دارد .بنابراین در یک
سازه ،عوامل محیطی و چگونگی تأثیر این عوامل بر خوردگی سازه باید به صورت دقیق مشخص
شود .اطالع از آثار این عوامل در پیش بینی خوردگی ،پیشنهاد روش های کاهش خوردگی و
خسارت هاي ناشی از آن کمک مؤثر خواهد داشت (وب سایت فدارسیون خوردگی اروپا).
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شکل  - 5نحوه توزیع انواع خوردگی در دو کشور ( )aآلمان و ( )bآمریکا

روش هاي مقابله با خوردگي

در مقابله با خوردگی روش های مختلفی وجود دارد که در اینجا به صورت کلی معرفی می شوند
(زمانیان.)1374 ،
1. Biological Corrosion
)2.Sulfate Reducing Bacteria (SRB

 -1انتخاب مواد مناسب

با توجه به شرایط محیطی سازه (اسیدی یا قلیایی بودن ،مرطوب یا خشک بودن و  )...باید
ماده ای برای سازه انتخاب شود که دارای حداقل سرعت خوردگی در آن محیط باشد .این روش
از مهم ترین روش های مقابله با خوردگی محسوب می شود ،اما همیشه امکان پذیر نیست ،چرا
که محدودیت هايی در قابلیت ،کارایی و خواص مواد وجود دارد (استحکام ،قابلیت ریخته گری و
شکل پذیری ،خواص حرارتی ،الکتریکی ،مغناطیسی و  ،)...که برای کاربرد مد نظر مناسب باشد.
 -2ايجاد شرايط محيطي مناسب

اگر امکان انتخاب ماده مناسب وجود نداشته باشد ،راهکار بعدی برای مقابله با خوردگی تغییر
شرایط محیطی (ترکیب الکترولیت یا اتمسفر ،اسیدیته محیط ،دما و عوامل مکانیکی) است .این
روش نیز همانند قبلی با محدودیت هايی از نظر شرایط کاربری سازه روبه رو است.
 -3استفاده از پوشش های مقاوم
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پوشش عبارت است از ایجاد یک الیه با ضخامت مشخص بر سطح سازه مورد نظر (به عنوان زیر
الیه) به طوری که این الیه توانایی ممانعت و محافظت زیر الیه را در برابر عوامل خورنده داشته
باشد .در حالت کلی پوشش ها به سه دسته پوشش های آلی ،پوشش های معدنی و پوشش های
فلزی تقسیم بندی می شوند .امروزه امکان تهیه پوشش هايی که به صورت مخلوطی از این سه نوع
هستند بسیار متداول و مرسوم است و تحت عنوان پوشش های هیبریدی و یا کامپوزیتی شناخته
می شود .رنگ کاری ،آب کاری ،آندایزینگ ،فسفات کاری ،کرومات کاری و لعاب کاری و  ...از جمله
روش های معمول و مرسوم برای ایجاد پوشش (معدنی ،آلی ،فلزی و کامپوزیتی) است.
 -4استفاده از بازدارنده ها

بازدارنده ها به عنوان موادی شناخته می شوند که به مقدار کم به محیط اضافه و موجب کاهش
سرعت خوردگی سازه می-شوند .به بیان دیگر بازدارنده ها با تغییر در شرایط محیطی برای
عوامل خورنده و سازه ،در محافظت خوردگی مشارکت می کنند .این روش در محیط بسته همانند
سیستم های تبادلگر حرارتی 1به کار می رود.
 -5حفاظت کاتدی

در روش حفاظت کاتدی با تشکیل و ایجاد یک پیل الکتروشیمیایی ،سازه مورد نظر به عنوان
کاتد درمي آيد و واکنش های کاتدی سل در سطح آن انجام می شود .تبدیل سازه مورد نظر به کاتد
به دو روش اعمال پتانسیل خارجی و یا استفاده از آند فداشونده  2انجام می شود .لوله های انتقال
نفت و گاز اغلب با این روش محافظت می شوند.
1. Heat Exchanger
2. Sacrificial anode

 -6حفاظت آندی

در این روش با تشکیل یک پیل الکتروشیمیایی ،سازه مورد نظر به عنوان آند عمل می کند.
اعمال پتانسیل به آند به گونه ای خواهد بود که نمونه در منطقه روئین قرار گیرد .در نتیجه جریان
خوردگی و یا سرعت خوردگی به مقدار قابل مالحظه ای کاهش می یابد .بدیهی است که این روش
برای حالتی مناسب است که سازه مورد نظر (الف) قابلیت روئین شدن داشته باشد( ،ب) منطقه
پتانسیل روئین 1آن به مقدار کافی گسترده باشد و (ج) منطقه روئین جریان الکتریکی کمی داشته
باشد .این روش برای تانکرهای نگهداری اسید (اسید سولفوریک) مناسب است.
 -7طراحی مناسب سامانه ها

در مواردی طراحی نامناسب سازه به عنوان یک عامل تأثیرگذار بر خوردگی مطرح است .به عنوان
مثال وجود نقاط تیز و یا پیچ های تند در لوله های انتقال مواد به خوردگی و تشدید آن کمک کند.
هزینه های خوردگی

پدیده خوردگی به عنوان عاملي مزاحم در مراحل طراحی ،ساخت ،تولید و بهره برداری از یک
سازه ،هزینه هایی را به خود اختصاص می دهد .همچنین جهت حفاظت از خوردگی هزینه ها به
صورت مستقیم و غیر مستقیم صرف می شود .بخشی دیگر از هزینه ها صرف پژوهش در حوزه های
مربوط به فناوری های خوردگی است.
پیامدهای خوردگی

جدول  - 1پیامد های پدیده خوردگی

هزینه های
مستقیم

هزینه های
غیر مستقیم

• هزینه تعمیر ،نگهداری ،جایگزینی و تعویض سازهها؛
• هزینه تهیه و ساخت قطعه هايي با مقاومت خوردگی بیشتر؛
• هزینه حفاظت از خوردگی و کاهش سرعت خوردگی با استفاده از روش های متداول.
• هدر رفتن مواد؛
• هدر رفتن انرژی؛
• تخریب محیط زیست؛
• از کار افتادن؛
• خطرهاي جانی و کاهش ایمنی؛
• کاهش بازدهی؛
1
• هدر رفتن محصوالت ؛
• آلوده شدن محصوالت.
1. Passive
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در جدول ( )1پیامدهای پدیده ای خوردگی در دو بخش هزینه های مستقیم و غیر مستقیم ارائه
شده است.

29

بر اساس آمار منتشر شده ،در بخش هزینه های مستقیم در کشور آمریکا نزدیک به  40درصد
تولید فوالد ،صرف جابه جایی قطعه هاي خورده شده می شود .همچنین در صنعت نفت این کشور،
به ازای هر روز 2 ،میلیون دالر هزینه تعویض سازه های زیرزمینی به علت خوردگی است .غالب ًا
هزینه های مستقیم خوردگی مورد توجه قرار می گیرد و به هزینه های غیرمستقیم اقتصادی که
این پدیده بر صنایع اعمال می کند توجه کمتری می شود .به عنوان مثال اگر در یک فرایند تولید،
قطعه ای دچار خوردگی شود ،هزینه مستقیم عبارت است از هزینه تعمیر یا تعویض قطعه در حالی
که هزینه های غیر مستقیم عبارت است از هزینه تعطیلی خط تولید و موارد مشابه .نکته مهم دیگر
اینکه برآورد هزینه های اقتصادی غیرمستقیم خوردگی بسیار مشکل و پیچیده تر از هزینه های
مستقیم است .در اینجا به برخي از موارد هزینه های غیرمستقیم اشاره می شود.
 -1از کار افتادن

21

در یک نیروگاه یا راکتور ،تعویض یک لوله خورده شده شاید هزینه های چند صد دالری را ایجاد
کند که جزء هزینه های مستقیم خوردگی محسوب می شود .اما اگر تعویض این قطعه مستلزم
تعطیل شدن نیروگاه و یا راکتور شود ،هزینه غیرمستقیم خوردگی به چند میلیون دالر به ازای هر
روز تعطیلی خواهد رسید.
 -2هدر رفتن محصوالت

30

23
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از دست رفتن نفت ،گاز و یا محصوالت یک مجتمع به دلیل خوردگی در سیستم نیز جزء
هزینه های غیر مستقیم خوردگی است .مباحث آلودگی محیط زیست نیز از عوارض اين اتفاق
خواهد بود.
 -3کاهش بازدهی

43

این پیامد به واسطه محصوالت خوردگی و ایجاد اختالل در کارکرد یک دستگاه اتفاق می افتد.
به عنوان مثال تجمع محصوالت خوردگی در تبادلگرهای حرارتی ،موجب کاهش بازدهی این
تجهیزات می شود .یک مثال دیگر کاهش کارایی پمپ ها به واسطه خوردگی در پروانه پمپ ها
است.
 -4آلوده شدن محصوالت

4

در فرایند تولید و یا انبار یک محصول ،اگر خوردگی اتفاق بیافتد می تواند آلودگی محصول اتفاق
بیافتد .در صنایع غذایی و دارویی این آلودگی از درجه اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود .آلوده
1. Loss of Product
2. Shutdown
3. Loss of Product
4. Loss of Efficiency
4. Contamination of Product

شدن آب آشامیدنی به واسطه خوردگی در لوله های انتقال آب و یا آلوده شدن مواد غذایی کنسرو
شده به واسطه خوردگی در قوطی های بسته بندی از جمله این موارد است.
 -5اثرات تخریبی بر محیط زیست

این پیامد از اهمیت ویژه ای برخوردار است و می توان گفت که آن بخش از هزینه ها و خسارت هاي
خوردگی است که تا حدود زیادی جبران ناپذیر است.
 -6خطرهاي جانی و کاهش ایمنی

در بخش خطرهاي جانی و کاهش ایمنی ،می توان به موارد متعددی اشاره كرد که خوردگی
با تلفات انسانی همراه بوده است .به عنوان مثال ،انفجار بوپال هندوستان در سال  ،1984به
دلیل خوردگی در دیواره تانک متیل سیانات و نشت آب به داخل مخزن است .کاتیون های آهن
(محصوالت خوردگی) به عنوان کاتالیزور عمل كردند که نتیجه آن تسریع در واکنش آب با متیل
سیانات ،افزایش شدید دما و فشار در درون تانک و در نتیجه انفجار تانک بود .در این حادثه بیش
از  2هزار نفر کشته شدند و تعداد مجروحان حدود  400هزار نفر تخمین زده می شود .در جدول ()2
به مواردی دیگر از این پیامد ها اشاره شده است.
جدول  – 2پیامدهای زیست محیطی خوردگی
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 -7هزینه خوردگی در کشورهای مختلف

بر اساس آمار منتشر شده در سال  ،1998در آمریکا هزینه مستقیم ساالنه خوردگی حدود 3/1
درصد درآمد ناخالص ملی 1و در حدود  276میلیارد دالر بوده است .در همین حال هزینه های غیر
مستقیم خوردگی نیز نزدیک به  276میلیارد دالر تخمین زده شده است که در نتیجه هزینه های
1. GNP

کل خوردگی برابر با  552میلیارد دالر برآورد شده است (شکل  .)6اگر این نكته را در نظر بگیریم
كه هر جايی که یک سازه (فلزی و یا مواد دیگر) مورد استفاده قرار گیرد ،خوردگی اتفاق می افتد،
هزینه های خوردگی چندان غیر منتظره نخواهند بود .پیش بینی شده که هزینه های کل خوردگی
در سال  ،2013در کشور آمریکا به حدود  1000میلیارد دالر خواهد رسید که حدود  6/1درصد تولید
ناخالص ملی این کشور است (وب سایت انجمن بين المللي مهندسان خوردگي آمریکا).

32
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شکل  –6هزینه های خوردگی در کشور آمریکا

در جدول ( )3هزینه های مستقیم خوردگی برای چند کشور ارائه شده است .بر اساس اين
اطالعات ،در کشورهای مختلف هزينه های خوردگی بین  1/5الی  5/2درصد درآمد ناخالص
ملي تغيير مي کند .آگاهی از هزینههای هنگفت خوردگی و صرفهجویی در این هزینهها موجب
بهکارگیری صحیح فناوریهای موجود و کاهش هزینهها میشود .از این رو ،بسیاری از مشکالت
خوردگی در نتیجه فقدان آگاهی از مدیریت خوردگی و مسئولیتپذیری اشخاص در تبادل عملیات،
بازرسی ،تعمیر و نگهداشت سیستم مهندسی است.

جدول  –3هزینه های مستقیم خوردگی در چند کشور

هزینه خوردگی در صنایع مختلف

آنچه که مسلم است خوردگی در همه جا اتفاق می افتد ،اما می توان در یک دسته بندی بر حسب
نوع صنعت ،نیز خوردگی در صنایع مختلف را دنبال كرد .خوردگی در صنایعی مانند نفت ،تولید برق
و الکتریسیته ،كارخانه ها و صنايع سنگين توليدي (ذوب آهن ،فوالدسازي و غيره) ،حمل و نقل ،
آب و فاضالب ،صنايع نظامي و سایر صنایع وجود دارد .در کشور آمریکا برای ارزیابی هزینه های
3
خوردگی ،بخش صنعت به  5بخش اصلی شامل بخش های زیر بنایی ، 1عمومی ، 2حمل و نقل
 ،تولید و ساخت 4و حاکمیتی 5تقسیم بندی می شود (شکل  .)7بر اساس آمار منتشر شده ،هزینه
1.Infrastructure
2.Utilities
3. Transportation
4. Production and manufacturing
5. Government
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در ایران نیز پدیده خوردگی خسارت هاي قابل توجهی را در صنایع گوناگون به وجود آورده است.
تخمين ها براي هزينه مستقیم خوردگي در ایران بیش از  5درصد درآمد ناخالص ملي در كشور
است .متأسفانه آمار رسمي راجع به هزينه هاي خوردگي در ايران هنوز ارائه نشده است و آمار ارائه
شده در جدول ( )2برای ایران ،به صورت تقریبی و غیر رسمی است .بر این اساس زیان اقتصادی
مستقیم ناشی از خوردگی در ایران در سال  ،1373حدود  5000میلیارد ریال ،در سال  ،1375حدود
 9000میلیارد ریال و در سال  ،1379حدود  27500میلیارد ریال برآورد شده است (Javaherdashti,
.)2000

مستقیم این بخش ها برابر با  137/9میلیارد دالر در سال است و سهم هر بخش در شکل ( )7به
نمایش در آمده است .در ادامه به هزینه های خوردگی در بعضی از این صنایع به صورت مختصر
اشاره خواهد شد (.)Koch, 2002

شکل  –7هزینه خوردگی در بخش های مختلف صنعتی در کشور آمریکا

هزینه خوردگی در صنعت نفت

34
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صنعت نفت شامل بخش هاي مختلفی همچون اكتشاف ،استخراج ،پاالیش و انتقال فراورده های
نفتی (نفت ،گاز و مواد پتروشیمی) است .در هر یک از این بخش ها و فراورده ها بحث خوردگی و
مشکالت ناشی از آن اهمیت زیادی دارد .به عنوان مثال در بخش استخراج و حفاری اين موارد
اهميت زيادي دارند؛ تجهيزات حفاري ،لوله هاي سطحي ،مخازن تحت فشار و تانك هاي ذخيره
نفت و گاز تحت خوردگي داخلي با نفت و آبي كه شامل  CO2و  H2Sهستند .بر حسب نوع نفت
خام نیز میزان خوردگی متفاوت است .به عنوان مثال از حالت بسيار خورنده (نفت ايران) تا میزان
خورندگي کمتر (نفت برنت) می توان نام برد .در این بخش هزینه هاي مستقیم خوردگی شامل
پوشش ها ،حفاظت کاتدی ،بازدارنده ها و همچنین ردیابی خوردگی است .در شکل ( )8نحوه توزیع
این هزینه ها در صنایع مرتبط با صنعت نفت فالت قاره به نمایش در آمده است .مشاهده می شود
که بخش عمده ای از هزینه ها برای ایجاد پوشش های محافظ در مقابل خوردگی است.

شکل  –8نحوه توزیع هزینه های مستقیم خوردگی در تولید نفت از مناطق فالت قاره در بازه زمانی
1998-2001

هزینه خوردگی در بخش خدمات عمومی

هزینه های جزئی در بخش صنایع عمومی یا خدماتی در شکل ( )9به نمایش درآمده است .بر
اساس این نمودار مشخص است که در سيستم آب آشاميدني هزینه های خوردگی بیشترین سهم
را به خود اختصاص داده است .تجهيزات و لوله هاي مورد استفاده در اين صنعت در تماس با آب
و خاك هستند كه هر دو محيطي خورنده به حساب مي آيند .هزينه هاي خوردگي در اين بخش
صنعت به سه بخش زير تقسیم بندی می شود.
 -1هزينه جايگزيني سازه هاي فرسوده (تعويض لوله ها ،تانك ها و قطعه هاي مورد استفاده در
تصفيه خانه ها)؛
 -2هزينه هاي پيشگيري و حفاظت؛
 -3هزينه هاي هدر رفتن آب (به خاطر شكست لوله ،تانك و ساير قطعه ها).
حدود  50درصد هزينه هايي كه براي تعمير و نگهداري و بهره برداري در سيستم آب رساني كشور

35
سال چهارم • شماره پنجم پاییز و زمستان 1392

با توجه به اهمیت و جایگاه صنعت نفت در ایران مباحث خوردگی در این صنعت از اهمیت
ویژه ای برخوردار است .همچنین به دلیل استقرار اکثر پایگاه های این صنعت (شامل تجهيزات
ثابت مانند پاالیشگاه ها ،صنایع پتروشیمی اسلكه هاي نفتي و سكوها و تجهيزات متحرك مثل
نفتكش ها) در محیط های مرطوب (سواحل خليج فارس و درياي عمان) و یا اتمسفرهای صنعتی
میزان خوردگی در این صنعت و در نتیجه هزینه های ناشی از آن قابل توجه است .به عنوان
مثال در بخش پاالیش ،يك پااليشگاه داراي بيش از  3هزار مخزن عملياتي (با شكل و عملكرد
متفاوت) و حدود  3200كيلومتر خطوط لوله است که در هر کدام بحث خوردگی مطرح است .بر
اساس آمار غيررسمي ،با هزينه هاي خوردگي در پااليشگاه هاي ايران هر  2سال يك بار مي توان
يك پااليشگاه جديد ساخت.

صرف مي شود ناشي از هزينه هاي خوردگي است .بر اساس آمار ،در آمريكا حدود  15درصد آب
تصفيه شده هدر مي رود و اين رقم در ايران حدود  30درصد است.

شکل  – 9هزینه های زیرمجموعه های بخش صنایع عمومی یا خدماتی

هزینه خوردگي در صنعت حمل و نقل

36

مطالعات نشان مي دهد كه در آمريكا هزينه خوردگي در صنعت حمل و نقل (مانند اتومبيل،
كشتي ،راه آهن ،هواپيما و غيره) 21/5 ،درصد كل هزينه ها است .نحوه توزیع این هزینه ها در شکل
( )10به نمایش درآمده است.
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نتيجه گيري

شکل  – 10هزینه های خوردگی در بخش حمل و نقل

پدیده خوردگی تأثیر قابل مالحظهای بر صنایع و در نتیجه اقتصاد کشورها دارد .این هزینهها در
حوزههایی مانند سازههای زیربنایی ،حمل و نقل ،صنایع و تولید نمایان می شود .با اطالع از پدیده

خوردگی ،هزینه و خسارت هاي مرتبط با آن می توان در انتخاب یک راهبرد مناسب بر اساس اصول
زير اقدام كرد:
 -1آموزش و آشنایی با پدیده خوردگی و پیامدهای آن؛
 -2ارتقای روش های طراحی و استفاده از روش های طراحی پیشرفته به منظور مدیریت بهتر
خوردگی؛
 -3به کارگیری صحیح فناوری و ارتقاي فناوری های موجود به منظور کاهش خوردگی و
پیامدهای آن؛
 -4تهیه و تدوین خط مشی ،آیین نامه ها ،استانداردها و شیوه های مدیریتی براي کاهش خوردگی
و پیامدهای آن.
با شناخت علت و نوع خوردگی و رعایت ضوابط و اصول مربوط ،امکان کاهش خسارت های
خوردگی تا حدود  70درصد وجود دارد .به عنوان مثال ارتش آمريكا در سال  ،2001اعالم كرد كه
هزينه هاي خوردگي در ارتش از  10ميليارد دالر در سال  2000به  8ميليارد دالر در سال ،2001
كاهش پيدا كرده است .این کاهش هزینه با وجود توسعه صنایع مرتبط طی این یک سال بوده
است.
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بررسی مسئلة اعتماد اجتماعی به علم و
عوامل مؤثر بر آن
سمانه اسکندری
چکیده

1

مقدمه

بر طبق نظر گيدنز ،2اعتماد به نظام ها (از قبيل نظام هاي اقتصادي ،سياسي و علمي) به معني
ايمان به درستي اصول انتزاعي نظير شناخت هاي فني است .هم گيدنز و هم لومان 3معتقدند كه
اعتماد به عنوان يكي از پيامدهاي مدرنيته دچار تغيير شده است .در دوران پيش از مدرن ،اعتماد
غالباً شامل روابط چهره به چهره بين دو فرد كامالً آشنا با يكديگر مي شد .اما در عصر مدرنيته مردم
به نظام هاي كارشناسي انتزاعي اعتماد مي كنند .به عقيده لومان اعتماد به اين نظام هاي كارشناسي

 . 1کارشناس ارشد جامعه شناسیEskandary1986@gmail.com ،

2 .Giddens
3 .Luhmann
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در دوران پيش از مدرن ،غالب ًا اعتماد شامل روابط چهره به چهره بين دو فرد كام ً
ال آشنا با يكديگر مي شد .اما در عصر
مدرنيته مردم به نظام هاي كارشناسي انتزاعي (از قبیل نظام های اقتصادی ،حقوقی ،سیاسی و علمی) اعتماد مي كنند.
در مطالعه حاضر سعی شده است تا برخی از مسائل مربوط به اعتماد اجتماعی به علم را مورد بررسی قرار دهیم .در
ابتدا ،تعریفی از اعتماد به علم را ارائه خواهیم داد ،سپس ،تاریخچه و انواع اعتماد به علم ،نظریه هاي حوزه اعتماد به
علم و عوامل مؤثر بر اعتماد عمومی به علم را مورد بررسی قرار می دهیم .در واقع ،هدف ما از این مطالعه بررسی
روند تاریخی ،نظریه ها و عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعی به علم است .پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانه ای و
اسنادی صورت پذیرفته است .این مطالعه نشان می دهد که در دوره كالسيك علم دانشگاهي ،ما شاهد سطوح بااليي
از اعتماد بوديم .اما سطوح به نسبت پايين تري از اعتماد يا دست كم گرايشي رو به پايين در دوره علم پسادانشگاهي
حاضر قابل تشخیص است .همچنین ،بر اساس یافته های این پژوهش وضوح و پدیداری رخدادهای منفی ،تمایل به
تقویت بی اعتمادی ،استفاده از رسانه های جمعی ،آشنایی با علم و روابط بین شخصی از مهم ترین عوامل روان شناختی
و اجتماعی مؤثر بر اعتماد عمومی به علم محسوب می شوند.
کلیدواژه ها :مدرنیته ،اعتماد ،اعتماد اجتماعی به علم ،علم دانشگاهی کالسیک ،علم پسادانشگاهی.
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به منظور عملكرد و تحريك فعاليت هاي حمايتي در وضعيت عدم قطعيت و خطر مورد نياز است.
علم و دانش نيز نظام كارشناسي است كه به طور سنتي ،سطوح بااليي از اعتماد عمومي را حفظ
كرده است .به علت سطوح باالي اعتماد علمي ،دانش تأثير عمده اي بر جامعه از طريق انطباق
با فناوري هاي نوين داشته است كه به طور ايده آل عدم قطعيت و خطر را به حداقل مي رسانند.
تحقيقات نشان مي دهند كه مردم به طور عمده تمايل دارند كه نگرش مثبت خود درباره علم و
فناوري را حفظ كنند .منظور ما از اعتماد در اين زمينه اينكه بر اساس تمايل و انتظار عمومي،
اقدام هاي آسيب زاي طراحان و سازندگان علمي به گونه اي انجام شود كه به سود عموم مردم باشد.
مقصود ما از اعتماد به علم همچنين شامل تمايل عمومي به آسيب پذير شدن در برابر روش ها،
يافته ها ،توصيه ها و فناوري ها است ،چـرا كه عمـوم مـردم پيش بينـي مي كننـد كـه خروجي آن
مثبت خواهـد بود (.)Roberts& et al., 2011:1-5
شايد نخستين پرسشي كه در زمينه اعتماد به علم و ورود به بحث پيش رو بايد پاسخ داده
شود اينكه چرا مسئله اعتماد عمومي به يافته ها ،روش ها ،كنشگران و ساير موارد مرتبط با علم
تا اين حد در عصر حاضر مورد توجه قرار گرفته است؟ در پاسخ به اين پرسش اساسي ،مي توان
به پژوهش هايي مراجعه كرد كه تأثير اعتماد به علم را در زندگي بشر مورد بررسي و تحليل قرار
داده اند .به عنوان مثال ،سيگريست 1در بررسي خود از مدل سازي معادله هاي ساختاري استفاده كرد
تا نشان دهد كه اعتماد مردم به نهادهاي فناوري ژن يا انجام اصالحات ژنتيكي به طور متوسط بر
احساسات مردم درباره خطرها و فوايد فناوري مؤثر بوده است كه در نهايت ،آنها تعيين كننده جذب
فناوري هستند ( .)Siegrist, 2000: 195همچنين باليك 2و ديگران در پژوهشي به بررسي رابطه
بين اعتماد عمومي به كارشناسان علمي در زمينه چاقي و توجه عمومي به توصيه هاي غذايي به
منظور پيش بيني رفتارهاي مرتبط با وزن پرداختند .يافته هاي آنها نيز حاكي از آن است كه اعتماد
به كارشناسان علمي قوي ترين پيش بيني كننده توجه عمومي به توصيه هاي غذايي كارشناسان
علمي است ،اما به طور مستقيم با رفتارهاي مرتبط با وزن مربوط نبوده است .به بيان ديگر در
اين پژوهش نيز تأثير غير مستقيم اعتماد به دانشمندان بر پذيرش توصيه هاي آنان تأييد شده
است(.)Bleich & et al., 2007: 2145
به طور كلي بررسي ادبيات موضوع ريسك نشان مي دهد كه اعتماد به مقام های مسئول يك
فناوري خــاص مــوجب مـي شـــود كـه خطــرهــای كمتــري را از جــانب آن فنــاوري
درک كنـنــد (.)Bleich & et al., 2007: 2146
البته به نظر مي رسد كه اين موضوع در جامعه ما مي تواند متغير تبيين كننده بسياري از مسائل و
مشكالت باشد .چرا كه جامعه ما در حال گذار از سنت به مدرنيته است و بنابراین مسئله اعتماد به
1.Siegrist
2.Bleich

تجربه های كهنساالن در مقايسه با علم و دانش كارشناسان و نتايج ناشي از اين دو وضعيت نيز بر
ضرورت مطالعه اعتماد عمومي به علم مي افزايد.
به این ترتیب ،با توجه به نقشی که اعتماد عمومی به علم و دانش به عنوان منبع معتبر شناخت
در شیوه عملکرد شهروندان و رواج علم و فناوری در جوامع صنعتی و حتی جوامع در حال توسعه
دارد بررسی نظریه های متفکران و همچنین عوامل مؤثر بر اعتماد عمومی به علم از اهمیت ویژه ای
برخوردار است که در مقاله حاضر به آن پرداخته خواهد شد.
تعاريف ،تاريخچه و انواع اعتماد به علم

1.Cvetkovich
2.Roth
3.Sztompka
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ادبيات اعتماد علمي در درجه اول بر اعتماد به سازمان ها و نهادهاي كارشناسي (از قبيل
1
دانشمندان ،متخصصان محيط زيست و رهبران تجاري) تمركز مي كند .سيگريست ،وتكوويچ
و رات )2000( 2اعتماد اجتماعي را به عنوان تمايل به تكيه بر كساني تعريف كردند كه مسئوليت
تصميم گيري و انجام كنش مرتبط با مديريت فناوري ،محيط ،دارو و ساير عوامل مرتبط با سالمتي
و ايمني عمومي را دارند (.)Roberts & et al., 2011: 4
استامپكا 3معتقد است ،زماني كه ما در باره علم به عنوان موضوع اعتماد صحبت مي كنيم،
ممكن است چهار جنبه متمايز ( شناخت علمی ،روش علمی ،نهاد علمی و اجتماع علمی) را مد
نظر داشته باشيم ،اما هر يك در نهايت تقليل پذير به برخي كنش ها هستند .در نتيجه ،اعتماد را
به شناخت علمي اطالق مي كنيم ،مجموعه ای از ادعاها شامل مستندهايي از شناخت مدون يا به
بیان دیگر ،مجموعه شناختي كه در دوره معینی از تاریخ به عنوان امري علمي مورد عمل واقع
شده و برتر از ديگر انواع شناخت (اسطوره اي ،جادويي ،مذهبي ،بصري و هنري) در نظر گرفته
شده است .در نهايت آنچه كه ما به آن اعتماد مي كنيم ،كنش هاي پژوهشگراني است كه به اين
شناخت رسيده اند (كه آنها جدي ،راستگو ،صادق و خود منتقد بودند ،شواهد فوري براي ادعاهاي
خود داشتند و داراي استدالل بر پايه اصول منطقي بودند) .ما همچنين اعتماد را به روش هاي
علمي ،شيوه توليد شناخت ،برتر انگاشته شده نسبت به ساير شيوه ها (نظير اشراق ،شهود و ايمان)
اطالق مي كنيم .در نهايت آن چه كه ما به آن اعتماد مي كنيم ،كنش هاي پژوهشگران (كه به
شايستگي تحقيق كردند ،با مراقبت خيلي دقيق ،بر طبق استانداردهاي ثابت شده شواهد ،با استفاده
از پيشرفته ترين روش شناسي) هستند .همچنين علم به معني نهادهاي علمي ،زمينه هاي سازماني
كه علم در آن عمل مي كند (دانشگاه ها ،مؤسسه هاي پژوهشي ،آزمايشگاه ها ،اتاق هاي فكر و غيره)
است .در نهايت ما به كنش هاي كساني اعتماد مي كنيم كه اين نهادها را مديريت و در آنها كار
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مي كنند و نيز كساني كه در آنجا استخدام شده اند .و در نهايت ما اعتماد را به يك اجتماع علمي
اطالق مي كنيم :جماعتي از پژوهشگران كه نقش هاي علمي را ايفا مي كنند .آنچه كه ما در نهايت
به آن اعتماد مي كنيم ،انجام اين نقش ها به شايستگي ،منصفانه و صادقانه ،عقالني و انتقادي،
غيرمغرضانه و نوآورانه است .در نتيجه در تمام اين موارد ،اعتماد به علم ممكن است به اعتماد
به كنش هاي پژوهشگران و سازمان دهندگان علم تقليل داده شود كه با همديگر اجتماع علمي را
تشكيل مي دهند (.)Sztompka, 2007: 212-213
از نظر باربر - ،1يكي از معروف ترين جامعه شناسان حوزه علم -اعتماد يكي از اجزاي ضروري در
تمام روابط و تمام جوامع است .يك معني اعتماد به انتظار يا پيش بيني برمي گردد كه آيا يك وظيفه
محول شده يا پذيرفته شده به شايستگي انجام خواهد گرفت؟ .به اين معني ،ما اعتماد مي كنيم
كه شخصي كه در يك نقش خاص يا ظرفيت خاص عمل مي كند ،به طور منطقي در سطحي از
مهارت مورد انتظار آن كار را انجام مي دهد .اين معني اعتماد در تمام جوامع مهم است ،اما شايد
به طور خاص در جوامع معاصر جايي كه تجمع قريب به اتفاقي از دانش و تخصص فني مبتني بر
آن دانش وجود دارد ،مهم تر باشد .انتظار بسيار زيادي مي رود كه يك دانشمند كه صالحيت هاي
الزم براي دانشمند شدن را دارد ،در اين معني بتواند مورد اعتماد واقع شود .معني دوم اعتماد
حفظ تعهدها و مسئوليت هاي امانتي در يك فرد و يا روي يك فرد است .ما اعتماد مي كنيم كه
شخص وظيفه اش را در موقعيت هاي معين تحقق خواهد بخشيد و آنكه او به تعهدهايش در قبال
همكاران ،مشتري ها و نهادي كه همگي عضو آن هستند ،باالتر از منافع فوري يا مزيت پيش بيني
شده خودش عمل خواهد كرد .اين شكل از اعتماد در تمام جوامع مهم است ،اما به طور خاص
در جوامع معاصر ،جايي كه تخصص و پيچيدگي بيشتر و نظارت مؤثري بر عملكردها وجود دارد،
نياز به حس مسئوليت در قبال ديگران و در قبال نهاد و جامعه به عنوان يك كل بيشتر احساس
مي شود (.)Barber, 1987: 123
ارل )2010( 2اعتماد را به عنوان تمايل به قرار گرفتن در معرض ريسك اجتماعي و پذيرش ،بر
اساس ايمان به اين موضوع تعريف می کند كه يك فرد يا نهاد قصد كنش بر اساس منافع شما را
دارد .او اعتماد را از مفهوم نزديك مرتبط به آن يعني اطمينان متمايز می سازد .او استدالل می کند
كه اعتماد مرتبط با ارزيابي مقاصد ديگران است ،در حالي كه اطمينان شامل ارزيابي رفتارها و
توانايي هاي گذشته ديگران است .اين ارزيابي بر اساس تجربه ،اجازه يقين خيلي بيشتري از آنچه
كه با اعتماد امكان پذير است را مي دهد ،چرا كه اعتماد بر پايه و تكيه بر مقاصد گروه هاي ديگر
است ( .)Roberts & et al., 2011: 4از نظر نیوتن 3نيز اعتماد ،باور كنشگر بر اين امر است كه در
1. Barber
2. Earle
3. Newton

رويكردهاي نظري در خصوص اعتماد به علم

همانگونه كه پیشتر نيز اشاره شد ،تاريخچه اعتماد به علم را مي توان به دو دوره مجزا (علم
دانشگاهی کالسیک و علم پسادانشگاهی) تقسيم كرد .نظريه هاي مربوط به اين حوزه را نيز
مي توان با توجه به همين تقسيم بندي مد نظر قرار داد .بنابراين ،در اين بخش به بررسي نظريه هاي
چند تن از نظريه پردازان با در نظر داشتن اين تفكيك مي پردازيم:
1. J.Ziman
2. Michael
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بدترين حالت ،ديگران آگاهانه و يا از روي ميل و رغبت به او آسيبي نخواهند رساند و در بهترين
حالت بر طبق منافع او عمل خواهند كرد (.)Newton, 2001: 202
در تاریخ علم ،تفاوت مهمي بين دو دوره از لحاظ میزان اعتماد به علم وجود دارد :آنچه كه
جان زايمن 1علم دانشگاهي سنتي مي نامد و علم پسادانشگاهي حال حاضر در زمان ما .در دوره
كالسيك علم دانشگاهي (از قرن هفدهم تا نيمه دوم قرن بيستم) ما شاهد سطوح بااليي از اعتماد
بوديم .اما سطوح به نسبت پايين تري از اعتماد يا دست كم گرايشي رو به پايين در دوره علم
پسادانشگاهي حاضر قابل تشخيص است .مشاهده هاي مرتبط نشان مي دهد كه در دوره كالسيك
علم دانشگاهي ،سطوح آسيب شناسي و انحراف در علم در مقايسه با ديگر حوزه هاي نهادي به
نسبت پايين بود .در آن زمان رفتار جدي انحرافي در علم نادر بود .اما در مقابل در دوره علم
پسادانشگاهي حاضر آسيب شناسي و انحراف به نسبت عادي تر است (.)Sztompka, 2007: 214
عالوه بر تفكيك تاريخچه اعتماد به علم به دو دوره مجزا ،تمايز بين دو نوع اعتماد نيز مهم است.
چرا كه مايكل )1992( 2دريافت كه وضع گفتمان مربوط به علم ،پيرامون بحث از علم به كل و
علوم كلي و علوم خاص ساختار يافته است .تعريف ما از اعتماد به علم و فناوري تعميم يافته عبارت
است از خود را در معرض نتايج غير قطعي و آسيب زا قرار دادن كه علم و فناوري به نتايج مثبت آن
نياز خواهد داشت كه مورد انتظار است .به اين معنا افرادي كه داوطلب دريافت انواع واكسن هاي
آزمون نشده روي انسان ها مي شوند ،از اعتماد علمي تعميم يافته در سطح بسيار بااليي برخوردار
هستند .اعتماد نه فقط به كنشگران و سازمان هاي علمي بلكه همچنين به روش ها ،يافته ها،
توصيه ها و فناوري نيز مربوط مي شود .تعريف ما از اعتماد به فناوري هاي خاص نيز شامل تمايل
به آسيب پذير ساختن خود در ارتباط با توليدات خاص علم نظير اصالحات ژنتيكي غذا و انرژي
هسته اي است ( .)Roberts & et al., 2011: 6البته ذکر این نکته نیز ضروری به نظر مي رسد كه
در دنياي امروز و با توجه به گستردگي و وابستگي عمليات مختلف به يكديگر راه گريزي از اعتماد
به فناوري هاي خاص وجود ندارد.
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الف -علم دانشگاهي كالسيك :رابرت مرتن 1يكي از مهم ترين و مشهورترين نظريه پردازان اين
دوره محسوب مي شود كه هنجارهاي چهارگانه اخالق علمي را به اين شرح مطرح ساخته است:
جهاني بودن :اولين نكته اي كه از اين اصطالح در ذهن مطرح مي شود اينكه داعيه هاي مبتني
بر واقعيت ها ،صرف نظر از منشأ آنها مبتني بر ضابطه هاي غيرشخصي هستند .چرا كه بر اساس
مشاهده و دانش هاي تأييد شده قبلي به وجود آمده اند .پذيرش يا رد ادعاهاي مربوط به علم ،متكي
به ويژگي هاي شخصي يا اجتماعي عرضه كنندگان آنها نيست و اينگونه يافته ها ارتباطي با نژاد،
مليت ،مذهب ،طبقه اجتماعي و ساير ويژگي هاي مربوط به توليدكنندگان ندارد.
اشتراك :يافته هاي علمي محصول همكاري اجتماعي است و به اجتماع تعلق دارد .اين يافته ها
در حكم ميراث مشترك است .ميراثي كه در آن نقش هاي انفرادي در توليد علم بسيار كم اهميت
شمرده مي شود .افراد يك جامعه اعم از آنكه در توليد علمي مشاركت داشته يا نداشته باشند –
كه اكثريت دست كم به طور مستقيم مشاركتي ندارند -در بهره مندي از آن سهيم خواهند بود
(محسني.)82-84 :1372 ،
بي طرفي :فعاليت علمي بايد بدون جانبداري صورت گيرد .دانشمند بايد بتواند بي طرف بماند و
آماده مشاهده هر رخداد غير منتظره و در بررسي كار ديگران داراي سعه صدر و بدون تعصب باشد.
شكاكيت منظم :آنچه به دست آمده هدف علم نيست ،بلكه مرحله اي است گذرا كه وقتي
يافته هاي جديد ،يافته هاي قديمي را منسوخ مي كند ،علم آن را پشت سر مي گذارد .بايد اقتدار علم
را مرتب از نو ارزيابي كرد (بيكر.)63 :1386 ،
ب :علم پسادانشگاهي :از مهم ترين نظريه پردازان اين دوره نيز مي توان به اشخاص زير اشاره
كرد:
بك :2بك ( )1992استدالل مي كند كه همچنان كه ما وارد مدرنيته متأخر (يا آنچه كه او جامعه
ريسكي مي نامد) مي شويم ،خطرهاي فناوري و تهديدهاي بالقوه تا حدي گسترش مي يابد كه پيش
از اين ناشناخته بود .در پرتو ماهيت قاطع خطرها در مدرنيته متأخر جامعه و مردم به گونه اي بازتابي
نوسازي مي شوند و مردم شروع به زير سؤال بردن اعتمادشان به علم مي كنند ،چرا كه آنها خطاپذير
بودن آن را مي پذيرند (.)Roberts & et al., 2011: 4
ليدزكاگ :3ليدزكاگ رابطه بين شناخت علمي ،آگاهي از ريسك و اعتماد عمومي را مورد توجه
قرار مي دهد .به عقيده او مشخصه ريسك هاي عصر حاضر دوري افزايشي آنها از ادراك هاي
مردم عادي است و اينكه شناخت علمي به كسب آگاهي از آنها نياز دارد .اما در بسياري از موارد،
به نظر مي رسد كه مردم با وجود شواهد علمي مبني بر اينكه يك فعاليت يا رخداد خطرهايي را
1. Merton
2. Beck
3. Lidskog

1. Habermas
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براي سالمتي انسان به همراه دارد ،از ريسك هاي محيطي معين چشم پوشي مي كنند .به عقيده او
نگرش هاي مرتبط با اعتماد معمو ًال ناشي از فعاليت هاي روزمره هستند و در بسياري از موارد اعتماد
توسط كنش آگاهانه ناشي از تعهد ايجاد نمي شود .در نتيجه ،زماني كه كارشناسان درباره تغييرات
شديد در زندگي روزمره به منظور دوري از قرار گرفتن در معرض ريسك صحبت مي كنند ،ممكن
است مردم چشم پوشي از توصيه ها در زمينه مزيت سازماندهي و نظارت بر روال زندگي روزمره شان
را انتخاب كنند (.)Lidskog, 1996: 31
هابرماس :1هابرماس ( )1989نيز دغدغه هاي مربوط به بحران در اعتماد را مطرح كرد كه از آن
با عنوان بحران مشروعيت ياد می شود .اما بحران مشروعيت هابرماس به علت شناخت مردم از
خطاپذيري دانش نيست بلكه به علت روشي بود كه از طريق آن نهادهاي نظير علم ،توليد شناخت
را به خود منحصر مي كنند (.)Roberts & et al., 2011: 4
گيدنز :آنتوني گيدنز نيز از ديگر نظريه پردازان حوزه اعتماد اجتماعي و از جمله اعتماد اجتماعي به
علم محسوب مي شود .از نظر او اعتماد عبارت است از ابراز اطمينان نسبت به اشخاص يا نظام هاي
مجرد بر اساس نوعي جهش به ايمان كه معمو ًال مشكل ناداني يا بي اطالعي را برطرف مي سازد
(گيدنز .)323 :1378 ،به عقيده گيدنز قابليت اعتماد بر دو نوع است .يكي قابليت اعتمادي است
كه ميان افرادي كه خوب همديگر را مي شناسند و بر مبناي آشنايي طوالني مدت برقرار مي شود،
افرادي كه صالحيت هاي الزم براي قابل اعتماد بودن در نظر همديگر را به اثبات رسانده اند.
اما قابليت اعتماد بر مبناي مكانيسم هاي از جا َك َننده ،چيز ديگري است ،هر چند كه در اينجا نيز
اعتمادپذيري عامل مهمي است و بي گمان صالحيت هايي نيز براي اعتماد وجود دارند .در برخي
مقتضيات ،اعتماد به نظام هاي انتزاعي به هر گونه روبه رويي با افراد و گروه ها نياز ندارد كه به
نوعي «مسئول» اين نظام ها هستند .اما در بيشتر موارد ،اينچنين افراد يا گروه ها دخالت دارند و
گيدنز روبه رويي هايي را كه كنشگران غيرمتخصص با اين افراد و گروه ها دارند ،به عنوان نقاط
دسترسي نظام هاي انتزاعي مطرح مي كند .بخش بنيادي برهان گيدنز اينكه ماهيت نهادهاي
مدرن به طوري عميق وابسته به مكانيسم هاي اعتماد به نظام هاي انتزاعي به ويژه نظام هاي
تخصصي است .در شرايط مدرنيته ،آينده هميشه باز است ،نه تنها به اقتضاي احتمال عادي امور
بلكه بر وفق بازانديشي دانش كه در ارتباط با آن عملكردهاي اجتماعي سازمان داده مي شوند.
اين خصلت ضد واقعي و آينده گرايانه مدرنيت بيشتر از طريق اعتماد به نظام هاي انتزاعي شكل
مي گيرد .نظام هايي كه در ماهيت با قابليت اعتماد به مهارت تخصصي تثبيت شده كار مي كنند
(گيدنز .)99-100 :1377 ،در موقعيتي كه بسياري از جنبه هاي مدرنيت جهاني شده باشد ،هيچ
كسي نيست كه بتواند از نظام هاي تخصصي دخيل در نهادهاي مدرن به طور كامل دوري گزيند.
اين قضيه آشكارتر از هر چيز ديگر در مورد پديده هايي چون مخاطره جنگ هسته اي يا فاجعه

46
سال چهارم • شماره پنجم پاییز و زمستان 1392

بوم شناختي مصداق دارد .اما اين قضيه به صورتي كامل تر در مورد پهنه هاي وسيع زندگي روزانه
نيز مصداق دارد و بيشتر مردم با آن زندگي مي كنند .آدم هايي كه در محيط هاي پيش از مدرن
زندگي مي كردند ،اصو ًال و در عمل ،مجبور نبودند كه به اظهار نظرهاي كشيشان ،فرزانگان و
جادوگران توجه كنند و مي توانستند بدون توجه به اين چيزها رهواره هاي فعاليت روزانه شان را در
پيش گيرند .اما در جهان مدرن ،اين قضيه در مورد دانش تخصصي مصداق ندارد .هر چند كه همه
مي دانند كه منبع واقعي اعتماد ،نظام انتزاعي است و نه افرادي كه در زمينه هاي خاص ،آن را
منعكس مي كنند ،نقاط دسترسي به آنها ياد آور مي شود كه اين آدم ها داراي گوشت و پوستند كه
با وجود بالقوه خطاپذير بودن ،نظام انتزاعي را به گردش درمي آورند .پايبندي هاي چهره دار به آنچه
كه مي توان طرز سلوك نمايندگان يا مجريان نظام ناميد ،سخت وابسته هستند .رفتار آسان گيرانه
و حساب شده و روحيه آرام و سرخوشانه كاركنان هواپيما در آسوده كردن خاطر مسافران ،به همان
اندازه اعالن هايي اهميت دارد كه با آمار ثابت مي كنند كه سفر هوايي چقدر ايمن است (گيدنز،
 .)101-102 :1377گيدنز مفهوم اعتماد را در پيوند با مفاهيمي نظير ريسك و عدم قطعيت در
نظر مي گيرد .از نظر او ،تصور مي شد كه دانش و فناوري ،عدم قطعيت را تسخير كند .در برخي
قلمروها و رابطه ها اينطور است .اما در جاهاي ديگر عدم قطعيت هايي برجسته شده است .براي
مثال موضوع گرم شدن زمين را در نظر بگيريد .هنوز اختالف هايي در مورد اينكه آيا اين مسئله
وجود دارد يا نه باقي است .يا در مورد اينكه آيا بشر ،گرم شدن زمين را ايجاد كرده است يا نه ،در
مورد سطح ريسك عملي آن و در مورد اينكه چه عواقب خطرناك يا بي خطري درباره آن وجود
دارد .از نظر او ،ريسك توليد شده ،كشفي است كه حوزه هاي رشد در دانش بشري ،بر سر ما فرو
ريخته است .اكنون فقط بخشي از درك روشنگري گذشته از دانش روزافزون در مورد جهان كه
منجر به اطمينان و قطعيت زيادي شده بود ،درست از كار در آمده است .دخالت نابه جا و روزافزون
دانش بشري در زندگي و دنياي طبيعت ،عدم قطعيت ها و محيط هاي ريسكي جديدي را ايجاد
مي كنند (گيدنز.)56-58 :1379 ،
عوامل مؤثر بر اعتماد عمومي به علم

يكي از كيفيت هاي اساسي اعتماد كه براي سال ها شناخته شده است ،اينكه اعتماد به طور
معمول و نه به آرامي ايجاد مي شود ،اما مي تواند فوري و در اثر يك حادثه بد يا اشتباه تنها نابود
شود .در نتيجه يك بار كه اعتماد از دست مي رود ،ممكن است زمان طوالني ببرد كه به حالت سابق
خود بازسازي شود .در بعضي موارد ،اعتماد از دست رفته ممكن است هرگز باز نگردد .اين واقعيت
كه اعتماد به آساني نابود مي شود ،سازوكارهاي اساسي معين روان شناسي انسان را بازتاب مي كند

1. Asvmmetry prinsiple
2. Slovic
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كه در اينجا به عنوان اصل «عدم تقارن »1ناميده مي شود ( .)Slovic, 1999: 699با وجود اين مسئله
مي توان عوامل مؤثر بر اعتماد اجتماعي به علم را به شرح زير خالصه كرد:
الف -عوامل روان شناختي :مهم ترين اصول روان شناختي مؤثر بر اعتماد اجتماعي به علم شامل
موارد زير هستند:
قابل مشاهده تر بودن اتفاق هاي از بين برنده اعتماد :اتفاق هاي منفي (نابودكننده اعتماد) قابل
مشاهده تر و قابل اعتمادتر از اتفاق هاي مثبت (اعتمادساز) هستند .اتفاق هاي منفي اغلب شكل
خاصي به خود مي گيرند كه به عنوان حادثه تعريف شده اند .نظير تصادف ها ،دروغ ها ،كشف خطاها
و يا سوء مديريت هاي ديگر .اتفاق هاي مثبت ،زماني كه بعضي اوقات قابل مشاهده هستند ،بيشتر
اوقات فازي و غيرقابل شمارش هستند .براي مثال :چه تعدادي از اتفاق هاي مثبت به وسيله
عملكرد ايمن يك نيروگاه هسته اي در يك روز نشان داده مي شود؟ حتي آيا اين يكي از ده ها يا
صدها اتفاق است؟ پاسخ دقيقي وجود ندارد .زماني كه اتفاق ها غير قابل مشاهده هستند ،و يا به
گونه ضعيفي تضعيف شده اند ،در شكل دهي به نگرش ها و عقايد ما نقش كمي ايفا ميكنند و يا
نقشي ايفا نمي كنند.
معتبر دانستن منابع خبرهاي از بين برنده اعتماد :منابع خبرهاي بد (از بين برنده اعتماد)
معتبرتر از منابع خبرهاي خوب ديده می شوند .به طور كلي ،اطمينان به اعتبار مطالعات حيواني به
طور خاص باال نيست .اما زماني كه گفته شود كه يك مطالعه دريافته است كه ماده شيميايي در
میان حيوانات سرطان زا است ،عموم مردم اطمينان قابل توجهي به اعتبار اين مطالعه را به منظور
پيش بيني اثراتش بر سالمتي انسان ها ابراز مي دارند.
تمايل به تقويت بي اعتمادي اوليه :يكي ديگر از تمايل هاي مهم روان شناختي اينكه هنگامي كه
بي اعتمادي آغاز مي شود ،تمايل به تقويت و هميشگي كردن خود دارد .بي اعتمادي تمايل دارد كه
انواع تماس هاي شخصي و تجاربي را مهار كند كه به منظور غلبه بر بي اعتمادي ضروري هستند.
با اجتناب از ديگراني كه با انگيزه تر و كنشگر هستند ،ما بي اعتماد مي شويم ،ما هرگز قادر نخواهيم
بود كه ببينيم اين مردم شايسته ،خوش نيت و قابل اعتماد هستند .بيشتر شواهد حمايت كننده اين
نكته مربوط به يك نمونه نمايا از پيمايشي عمومي در امريكا است كه توسط اسلويك 2و همكارانش
در  ،1998انجام شد .در حالي كه  61درصد مردم با بيانيه عمومي پيرامون اعتبار آزمايش روي
حيوانات موافقت كردند 72 ،درصد با بيانيه مربوط به يك آزمايش موافقت كردند كه خبرهاي بدي
داد .در پاسخ به پرسشي كه خبرهاي خوبي مي داد (مطالعات علمي نشان دادند كه شواهدي مبني
بر اين مورد وجود ندارد كه مواد شيميايي موجب سرطان در حيوانات مي شود ).فقط  43درصد
پذيرفتند كه اين خبر ما را قادر مي سازد كه به گونه اي مدلل مطمئن باشيم كه مواد شيميايي در
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ميان انسان ها نيز سرطان زا نيستند (.)Slovic, 1999: 699
ب -عوامل اجتماعي :از جمله عوامل اجتماعي مؤثر بر اعتماد اجتماعي به علم شامل موارد زير
است:
رسانه هاي جمعي :رابطه بين ميزان مصرف رسانه ها و افكار عمومي ،براي دهه ها موضوع
مشاجره شده است .تن ايك )2005( 1دو نقطه مخالف اصلي نگرشي در توجه به اين نوع رابطه را
خالصه مي كند .نخستين نقطه نگرش ،در اصل به آن چيزي تعلق دارد كه جامعه توده وار ناميده
مي  شود ،بر اين باور است كه عموم مردم در برابر بمباران پيام هاي رسانه اي ،بي دفاع هستند.
بيشتر نظريه هاي اخير اثرات رسانه هاي جمعي نظير تئوري كاشت و برجسته سازی ادامه مي يابند
تا رابطه بين رسانه و افكار عمومي را به صورت يك سويه مالحظه كنند .در انتهاي مخالف طيف،
استدالل هايي وجود دارند مبني بر اينكه پيام هاي رسانه اي ،پس از تالش خبرنگاران هم به منظور
بازنمايي و هم تهيه بر اساس عاليق عمومي ،افكار در حال حاضر موجود را تا جايي منعكس
مي سازند كه بر افكار عمومي اثر مي گذارند و آن را تعيين مي كنند .در همان زمان ،عموم مردم
ممكن است دريافت كننده هاي منفعل اطالعات رسانه اي ،به گونه اي نباشند كه نظريه جامعه
توده وار تصور كرده است ،بلكه افراد فعالي هستند كه همان اطالعات را به گونه هاي مختلفي
تفسير مي كنند .تمام اين استدالل ها ادعا مي كنند كه رابطه بين رسانه و افكار عمومي ،نه ساده و
نه يك طرفه است .با وجود اين ،رسانه ها مي توانند نقش اكتشافي قوي در شكل دهي به ادراك هاي
عمومي از موضوع هاي فني و علمي سطح باال داشته باشند .بيشتر افراد عامه ،دانش گسترده اي
درباره اين موضوع ها ندارند و اين امر موجب افزایش وابستگي آنها به اطالعات رسانه اي است
(.)Liu & Priest, 2009: 706
آشنايي :گاهی فرض مي شود كه سطوح باالي شناخت علمي ،فهم مردم از سود و خطر همراه را
باال مي برد و در نتيجه نگرش هاي خوشبينانه تر را ترويج مي كند .در مقابل ،گاهی نیز عقيده بر اين
است كه ترديد درباره فناوري در حال ظهور از فقدان دانش و آگاهي ريشه مي گيرد .با وجود اين،
بيشترين يافته هاي بروز در مقابله با اين انتظارات متعارف اجرا مي شود .استارگيس 2و آلم)2004( 3
گزارش مي كنند كه سطح شناخت علمي با نگرش هاي مثبت درباره علم مربوط است .كاب 4و
مكوبري )2004( 5دريافتند كه آشنايي بيشتر با فناوري نانو با درك مثبت از سود ها در مقابل خطرها
همراه است .اما شمار بيشتري از تحقيقات ،دريافتند كه شناخت ،كمك اندكي به درك مثبت مردم
از علم مي كند .حتي برخي يافته ها نشان مي دهند كه سطوح باالتر سواد علمي به طور منفي بر
1. T.eysk
2. Sturgis
3. Allum
4. Cobb
5. Macoubrie

درك عمومي از علم كمك مي كند (.)Liu & Priest, 2009:707
ارتباط هاي بين شخصي :با وجود اين واقعيت كه رسانه هاي جمعي به طور گسترده اي به عنوان
فراهم كننده اطالعات بسيار مهم است و وسيله اي در شكل دهي به نگرش هاي ما درباره بسياري از
موضوع هاي اجتماعي شناخته شده اند ،به طور خاص در مورد موضوع هاي مرتبط به علم ،جايي كه
ديگر منابع اطالعاتي ممكن است در عرضه محدود باشند ،روابط بين شخصي مهم است و اغلب
استدالل شده است كه مهم تر است .مناظره بين تأثيرات منابع اطالعاتي بين شخصي و رسانه بر
روي افكار عمومي موثر است .مدل رقابتي كه ادعا مي كند رابطه بين رسانه ها و منابع بين شخصي
رقابتي است ،بر اين داللت دارد كه يك شكل ارتباط در زمينه تأثيراتش بر نگرش ها در مقابل
ديگري پيروز خواهد شد (شايد منبع بين شخصي در نهايت پيروز مي شود) .به بيان خالصه ،ما
مي دانيم كه اطالعات به دست آمده از مردم ممكن است كه معتبرتر و قابل اعتمادتر در نظر گرفته
شوند (.)Liu & Priest, 2009
نتيجه گيري
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به نظر مي رسد كه اكنون مي توان با توجه به مطالب فوق به گونه قانع كننده اي به پرسش هاي
مطرح شده در ادبيات اعتماد به علم پاسخ داد .تقريب ًا تمامي نظريه هاي مطرح شده در دوره علم
پسادانشگاهي ،دغدغه بحران در اعتماد عمومي به علم را مطرح كرده اند و امروزه اين موضوع در
سياست هاي عمده بين المللي نقش مهمي ايفا مي كند و به عنوان دستورالعمل آكادميك جديدي
مطرح است .اما مسئله اي كه در اين زمينه بايد مورد توجه قرار گيرد ،اينكه وجود يا نبود بحران در
اعتماد به علم مسئله اي است كه تا حد زيادي تحت تأثير تعريف اعتماد در كشو ِر مورد مطالعه دارد.
بنابراين با مطالعه نظري صرف نمي توان قضاوت صحيحي درباره وجود يا نبود بحران در اعتماد
به علم داشت و انجام پژوهش هاي تجربي در اين زمينه مي تواند راه گشاي مناسبي محسوب شود.
پژوهش هاي انجام شده نيز رابطه اعتماد عمومي به علم و پذيرش فناوري هاي نوين علمي را
تأييد كرده اند كه البته اين مسئله براي جوامع جهان سومي نظير ايران اهميت ويژه اي دارد .عوامل
متعدد روان شناختي و اجتماعي در ايجاد يا نابودسازي اعتماد اجتماعي به علم ايفاي نقش مي كنند
كه به نظر مي رسد در سياست گذاري هاي كالن ملي بايد بيشتر مد نظر قرار گيرند .تأثير استفاده
از يافته ها و فناوري هاي علمي بر توسعه اقتصادي جوامع امروزه موضوعي واضح و بديهي به نظر
مي رسد .بنابراين ،استفاده از ظرفيت هاي اعتمادسازي به منظور افزايش بازدهي و رشد و توسعه
اقتصادي موضوعي است كه بايد مورد توجه ويژه قرار گيرد.
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آزمايشگاه روي يك تراشه
مسعود کیخوائی ،1میالد تخشا 2و قاسم سرگزی
چکیده

3

آزمایشگاه روی یک تراشه (شکل  )1ابزاری است که یک یا چند کاربرد تجزیه اي شیمیایی را در تراشه ای با ابعاد چند
میلی متر یا چند سانتی متر مربع ادغام می کند و به انجام می رساند .در ابتدا اکثر فرایندها به طور كلي روی سیلیکون
انجام می پذیرد .در این مقاله به تاریخچه پیدایش این فناوری و همچنین نحوه ساخت آن ،کاربردهای روزافزون و
متنوع ،مزایا و معایب استفاده از این فناوري و در نهایت به تحوالت و پیشرفت هایی پرداخته می شود که به تازگي
صورت پذیرفته است.
کلیدواژه ها :فناوري ،تراشه ،کاربرد آزمایشگاهی ،سیستم مینیاتوری.
4
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شکل  :1فرم کلی یک تراشه ساخته شده از شیشه
 .1دانشیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
 .2دانشجوی کارشناسی ارشد شیمی معدنی؛ دانشگاه صنعتی اصفهان.
 .3دانشجوی کارشناسی ارشد نانو شیمی؛ دانشگاه کرمانsargazighasem@yahoo.com ،
)4. Lab on a Chip (LOC

مقدمه
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شکل 2

پس از ابداع میکروتکنولوژی در سال ،1954این فناوري به سرعت در ساختارهای نیمه هادی،
تراشه های میکروالکترونیکی و حسگرها به کار گرفته شد و اولین سیستم تجزیه ای “ ”LOCکه
یک کروماتوگراف گازی مینیاتوری بود در سال  ،1979در دانشگاه استنفورد ابداع شد .در پایان دهه
 1980و شروع دهه  ،1990تحقیقات در مورد “ ”LOCبا رشد چشمگیری مواجه شد .به عنوان
مثال چند گروه تحقیقاتی در اروپا ،موفق به اختراع میکروپمپ ،حسگر جریان ،و نيز اصالح جریان
در سیستم های تجزیه ای شدند .در اواسط دهه  ،1990با توجه به منافع اقتصادی ،جهش بزرگی
در تحقیقات علمی به وجود آمد ،به طوری که با پیدایش فناوري میکرو در سیستم های تجزیه ای
شیمیایی ،امکان کاربردهایی مثل الکتروفورز مویین فراهم شد (.)en.wikipedia.org
دستگاه هایی که از جریان سیال در حجم میکرو استفاده می کنند ،به طور دقيق مانند نسخه
مینیاتوری از همتای مقیاس بزرگ خود هستند ”LOC“ .نیز زیرمجموعه ای از این دستگاه هاست.
البته این مقایسه تنها برای برخی از جنبه های این دستگاه ها صحیح است .با افزایش یا کاهش
اندازه دستگاه ها ،بسیاری از پدیده های آنها به صورت خطی افزایش یا کاهش نمی یابند .مث ً
ال نسبت
سطح به حجم و حضور جریان آرام و یکنواخت را می توان از این پدیده ها دانست (Weigl, Bardell,
 .)Cabrera, 2003یک آزمایشگاه روی تراشه ،ابزاری است که یک یا چند کاربرد آزمایشگاهی را
در تراشه ای با اندازه چند میلی متر یا چند سانتی متر مربع ادغام می کند ، ”LOC“.با حجم بسیار
کم مایعات (در حد پیکولیتر) سروکار دارد .در ابتدا اکثر فرایندها روی سیلیکون انجام می شود ،زیرا
اکثر این فناوري ها به طور مستقیم یا غیر مستقیم از نیمه هادی ها مشتق شده اند .این فناوري ها،
به دلیل وابستگی به ویژگی های نوری خاص ،سازگاری زیستی و شیمیایی ،کاهش هزینه های تولید
و نمونه سازی سریع تر ،به شدت در حال رشد و توسعه هستند.
زمینه های کاربرد “ ،”LOCبسیار بیشتر از موارد مذکور است .این فناوري ها زیرمجموعه
شیوه های میکروالکترونیکی و سیاالت در
حجم میکرو هستند و اغلب به آنها تجزیه
شیمیایی کامل در مقیاس میکرو 1می گویند.
سیال در حجم میکرو،2اصطالح دیگر و
گسترده تری است که دستگاه های کنترل
جریان مثل پمپ ها ،دریچه ها و حسگرها
را نیز شامل می شود .به طور خالصه،
)1. Micro Total Analysis System (MicroTAS
2. Agilent Technologies

آزمایشگاه روی یک تراشه ،فرایند تکی یا چندتایی تجزیه شیمیایی را در مقیاس یک تراشه به
انجام می رساند ،به عبارت دیگر کل فرایندهای آزمایشگاهی را ادغام مي كند و تجزیه شیمیایی را
انجام می دهد (.)en.wikipedia.org
تا به امروز چند کمپانی ،فناوري سیال در مقیاس میکرو را توسعه داده اند که در رأس آنها شرکت
معروف آجیلنت امریکا قرار دارد که قب ً
ال بخشی از کمپانی عظیم “ ”HPبه شمار می رفت .بدیهی
است این سیستم ها کاربردهای متعددی را در غربالگری ترکیبات و کدیابی ژن ها و همچنین در
تعیین توالی پروتئین ها دارا هستند .امروزه تحقیقات در زمینه های مختلف علوم ،به نحوه توسعه
“ ،”LOCجهت داده است .برای مثال یکی از معایب نمونه های اولیه تراشه ها ،فقدان توانایی
آنها در انجام آنالیز مستقیم روی تراشه ،برای نمونه های پیچیده و ناهمگون بالینی مثل خون بوده
است(شکل.)2
کمپانی هایی که در این زمینه فعالیت داشته اند ،بر آن شدند تا این موضوع را با استفاده از تغییر
مواد اولیه ،ساختار و ابعاد تراشه ،اصالح کنند که در نهایت با انتخاب یک روش انتقال سیال خاص،
آن هم با بهره گیری از سیاالتی که به محیط زیست آسیبی نمی رسانند محقق شد و توانستند نمونه
خون مملو از سلول را مورد تجزیه قرار دهند.
درســال ،2001شرکت کریکا ، 1حوزه روش های میکروآنالیز شیمیایی را از میکروتراشه به
تراشه های زیستی الکترونیکی تغییر داد و تأثیر آن را روی مواردبالینی مطالعه كرد.
او پیش بینی كرد تست های بالینی به جای صرف هزینه های زیاد ،تنها روی یک تراشه کوچک
و در محیط غیر آزمایشگاهی انجام شود (.)Weigl, Bardell, Cabrera, 2003
کاربردهای “”LOCبسیار متنوع و گاه پیچیده است .در زیر به برخی از کاربردهای عمومی
این روش اشاره می شود.

 -1استفاده از تراشه برای مشاهده محصوالت به تفکیک واسطه های شیمیایی عصبی نظیر
ارگانو فسفونات ها

در این سیستم مینیاتوری که بر پایه تفکیک متیل فسفونیک اسیدها (محصوالت فروپاشی) بنیان
نهاده شده است ،پارامترهای تجربی مربوط به تفکیک و شناسایی ،برای عملکرد با حساسیت باال،
پاسخ سریع ،دقت باال و عملکرد خطی قابل قبول بهینه سازی شده اند .در این روش ،امکان مشاهده
و ثبت محصوالت تفکیک واسطه های شیمیایی فراهم می شود و نسبت به الکتروفورز مویین یا
کروماتوگرافی مرسوم از مزایایی چون سرعت و کارایی باال ،قابلیت حمل آسان ،قیمت پایین و نیاز
1. Agilent Technologies
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کاربردها
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به نمونه ناچیز برخوردار است (.)Wang, Pumera, Collins, Opekar, Jelinek ,2002

 -2ابزاری برای شناسایی مواد غیر آلی حاصل از انفجار

این سیستم بر پایه ادغام یک تراشه میکروالکتروفورز مویین با یک آشکارساز هدایتی با
قابلیت شناسایی باال ساخته شده است .جریان الکترواسمزی پایین پلی متیل متاسیالت (از مواد
تشکیل دهنده تراشه) امکان تعویض سریع کاتیون و آنیون ها را فراهم می كند و همین باعث
اندازه گیری کاتیون ها و آنیون های مربوط به انفجار در کمتر از یک دقیقه می شود .در این سیستم،
قسمت-های مربوط به تفکیک و اندازه گیری ،به طور جداگانه تعبیه و بهینه سازی شده است .این
سیستم ،امکان مشاهده و ثبت یون های مربوط به انفجار را فراهم می كند و مزایای قابل توجهی
از جمله سرعت باال ،کارایی باال ،هزینه کم و نیاز به مقدار نمونه ناچیز برای آنالیز را دارا است .در
ضمن ،به تازگي به صورت نسخه قابل حمل در یک کیف دستی معمولی ارایه شده است (Wang,
.)Pumera, Collins, Mulchandani, 2002

 -3تعیین غلظت آنتی بادی ها در سرم خون افراد دارای ویروس”  ، HIV“1توسط فلورسانس
ایجاد شده در میکرو تراشه
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این روش امکان تجزیه چند نوع آنتی بادی را از نظر ک ّمی و همچنین در حجم های بسیار کم
مایع ،امکان پذیر می سازد .این سیستم از شبکه ای از کانال های ریز تشکیل شده است که امکان
رقیق سازی جزء به جزء را فراهم مي كند .ساختار شاخه ای این سیستم به صورت جزء به جزء ،یک
جریان را به وسیله جریان بعدی رقیق می کند تا زمانی که اختالط مناسب در هر مرحله رخ دهد.
جریان در میکروکانال ها آرام و یکنواخت است .برای اطمینان از مخلوط شدن کامل از همزن های
خاصی استفاده می شود .به این ترتیب که در کانال های جریان ،پروتئین های سطح ویروس یا
همان آنتی ژن ها روی یک غشای پلی کربنات جذب می شود .آنتی بادی های محلول در سرم خون
نیز به این آنتی ژن ها مي چسبد و جذب می شود و از طریق فلورسانس ایجاد شده در آنها می توان
غلظت آنتی بادی های جذب شده را محاسبه كرد .در واقع این تراشه از دو قسمت تشکیل شده
است ،کانال های شبکه ای رقیق کننده محلول ،غشای جذب کننده آنتی ژن و آنتی بادی ها .از مزایای
این روش می توان به قابلیت آن برای جایگزینی روش های معمول امروزی مثل زیست تجزیه ای
اشاره کرد .قالب کار نیز همان قالب معمول است که بر پایه جذب و بی حرکت كردن آنتی ژن و
آنتی بادی ها استوار است .به نظر می رسد بتوان از این روش برای شناسایی ده تا صد پادتن مختلف
استفاده كرد که با یکدیگر برهم کنشی ندارند (Jiang, Ng, Stroock, Dertinger, Whitesides,
. )2003

 -4تفکیک و تجزیه اسیدهای آمینه سازنده “”DNA

ساختار به کار رفته برای توالی یابی اجزاء سازنده “ ،”DNAمتشکل از ستون هایی با اندازه
1. Human Immunodeficiency Virus

بسیار کوچک است که درون یک میکروکانال روی یک تراشه کوارتزی قرار گرفته است .اندازه
ستون ها و همچنین فاصله آنها از هم طوری طراحی شده است که بتواند به طور بهینه قطعه هاي
بزرگ “ ”DNAرا تفکیک کند .این ستون های قرار گرفته روی تراشه ،به همراه محل تزریق
نمونه ،قابلیت تفکیک “ ”DNAهایی را فراهم می کند که نمی توان آنها را توسط الکتروفورز
ژل یا مویین مورد تفکیک قرار داد .از مزایای این روش می توان به جداسازی دقیق “”DNA
هایی با اندازه یک تا سی و هشت هزار زوج باز و تفکیک  ”λ “DNAو  ”DNA“ T4تنها
طی چند دقیقه ،تحت جریان الکتریکی مستقیم اشاره کرد .اندازه ستون ها با توجه به شعاع گردش
مولکول “ “ ”DNAانتخاب می شود (�Kaji, Tezuka, Takamura, Ueda, Nishimoto, Nakani

.)shi, Horiike, Baba 2004

عالوه بر موارد فوق می توان به کاربردهای دیگری نظیر کشت سلولی ،تشخیص های بالینی،
پروتئین ها ،واکنش زنجیره ای پلیمراز( ،)Vilkner, Janasek, Manz, 2004تشخیص پاتوژن های
گیاهی ،شناسایی باکتری ،ویروس ،سرطان و سنجش بیوشیمیایی ،دی الکتروفورز ،ساخت نمونه
خون و تست اثر بخشی داروهای جدید اشاره كرد (.)en.wikipedia.org
مزایا

)org؛

 -7استفاده آسان که امکان بهره برداری را برای اشخاص با فقدان مهارت در تجزیه های پیچیده
فراهم می سازد.
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همانگونه که در قسمت کاربردها ذکر شد ،از مزایای “”LOCمی توان به موارد زیر اشاره کرد
 -1مصرف حجم های کم سیال( .ضایعات کم ،هزینه و مصرف مواد شیمیایی کمتر و حجم ناچیز
نمونه مورد نیاز برای تشخیص)؛
 -2آنالیز سریع تر و زمان پاسخگویی کمتر به دلیل فاصله انتشار کوچک تر ،گرمایش سریع،
نسبت سطح به حجم باال و ظرفیت گرمایی کم؛
 -3کنترل فرایند بهتر به دلیل پاسخگویی سریع تر سیستم ( کنترل گرمایی برای واکنش های
شیمیایی گرماده)؛
 -4فشردگی سیستم ها و ادغام کارایی باال و حجم های کم ،موازی سازی عظیم سیستم (انجام
چند عمل تجزیه ای به طور همزمان) که امکان آنالیز با توان باال را ممکن می سازد؛
 -5هزینه ساخت کمتر ،که به تراشه ها امکان تولید انبوه را می دهد و باعث می شود به صورت
یک بار مصرف استفاده شوند؛
 -6ساختمان ایمن تر برای مطالعات شیمیایی ،رادیواکتیو و زیستشناسی(شکلen.wikipedia.( )3

معایب
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با توجه به اینکه سیستم “ ”LOCفناوري بسیار جدیدی است ،هنوز به طور کامل توسعه نیافته
و در بسیاری از بخش ها نتوانسته است جایگزین روش های سنتی شود.
از معایب آن می توان به تأثیرات فیزیکی و شیمیایی ،مثل نیروهای مویینگی ،زبری سطح،
برهم کنش شیمیایی مواد اولیه در فرایند واکنش اشاره كرد .این عوامل در مقیاس کوچک تراشه
تأثیر بیشتری بر جای می گذارند و باعث می شوند انجام فرایندها در “ ”LOCپیچیده تر از مقیاس
معمولی آزمایشگاهی شود.
با کوچک كردن مقیاس ،همیشه همه گزینه ها در جهت مثبت کاهش نمی یابد ،از جمله موارد
منفی می توان به کم شدن نسبت سیگنال به نوف ها اشاره كرد.
با وجود اینکه در هندسه و ساخت میکروساختارها دقت باالیی به کار گرفته می شود ،اما تا رسیدن
به مهندسی دقیق هنوز راه زیادی در پیش است (.)en.wikipedia.org
پیشرفت های اخیر

به تازگي در ساخت “ ”LOCتحوالتی صورت گرفته است ،در ادامه چند مورد از این پیشرفت ها
ذکر می شود.
 -1استفاده از پرینترهای سه بعدی برای ساخت تراشه و کانال های درون آن؛
 -2ساخت میکروتراشه های ارزان با استفاده از مواد اولیه متفاوت؛
 -3ابداع چسب های سفت شونده تحت تابش فرابنفش به منظور اتصال قطعه هاي تراشه به
یکدیگر؛

 -4ادغام الیه های حساس به دما در میکروتراشه ها؛
 -5اتصال سیلیکون -سیلیکون تراشه ها با استفاده از تشعشع الکترومغناطیسی؛
 -6ساخت سطوح پلی کربنات با قابلیت آب دوستی بیشتر و دست کاری جریان الکترواسمزی با
استفاده از مواد شیمیایی به همراه گاز تری اکسیدگوگرد به منظور اصالح سطوح تراشه ها؛
 -7معـرفی روش جدید طراحـی کـانـالهـای هـدایت به منظـور به حداقـل رساندن پیوندهـا و
کشش هـا (.)Vilkner, Janasek, Manz, 2004
نتیجه گیری

همانطور که به تفصیل مورد بررسی قرار گرفت ،فناوری جدید آزمایشگاه روی یک تراشه ،از
لحاظ صرف هزینه و زمان به مراتب کمتر از شیوه های موجود است و در عین حال ،از لحاظ کارایی
و دقت و ایمنی به مراتب باالتر .به همین دلیل در سال های اخیر به شدت مورد توجه قرار گرفته
است .اما از طرفی به دلیل پیچیده تر شدن واکنش ها در مقیاس کوچک و همچنین پایین آمدن
نسبت سیگنال به نوفه ،دچار چالش هایی نیز است .به هر حال با توجه به ارزش روزافزون مواد اولیه
و اهمیت محیط زیست و نقش تعیین کننده زمان ،در زندگی جوامع بشری ،راهی بجز استفاده و
توسعه پی درپی چنین فناوری های نوینی متصور نیست.
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خانههای ریاضیات :تبیین نقش بیبدیل آنها در عمومی
کردن ریاضی
ابوالفضل رفیع پور

1

چکیده

مقدمه

خانههای ریاضیات ،مدل بومی ایرانی برای ترویج علم ریاضی است که بر اساس نیازها و
ضرورتهای جاری کشور ایجاد شده است .اولین خانه ریاضیات کشور در سال  ،1377با همکاری
ستاد ملی سال جهانی ریاضیات و مسئوالن استانی در شهر اصفهان تأسیس شد (وب سایت رسمی
خانه ریاضیات اصفهان) .پس از آن در شهرهای دیگر کشور نیز شاهد تأسیس خانههای ریاضیات
بودیم ،که از جمله میتوان به خانههای ریاضیات کرمان ،یزد ،تبریز ،نیشابور ،بابل ،شهرکرد و
خمین اشاره کرد که با فاصله کمی پس از اصفهان ،تأسیس شدند .مخاطبان خانههای ریاضیات
طیف وسیعی از دانشآموزان در کلیه مقاطع تحصیلی هستند .حتی در برخی از فعالیتهای خانه
 .1استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان؛ drafiepour@gmail.com
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هدف مقاله حاضر تبیین نقش بیبدیل فعالیتهای خانههای ریاضیات کشور در فرایند یاددهی -یادگیری ریاضی و
عمومیسازی دانش ریاضی بین عموم مردم جامعه است .از این رهگذر با ذکر تاریخچة مختصر خانههای ریاضیات
و نحوه شکلگیری آنها ،برخی از فعالیتهای خانه ریاضیات کرمان معرفی خواهند شد .در ادامه ضرورت وجودی
فعالیتهای خانههای ریاضیات در چهار بعد فرهنگی ،آموزشی ،ارتقاء سواد ریاضی شهروندان ،و به منظور مقابله با
پدیده ویرانگر کنکور بیان خواهد شد .در این بخش ،با ارایه مستندهاي الزم ،نقش بیبدیل فعالیتهای خانههای
ریاضیات معرفی میشوند .از این منظر می توان ضرورت توجه به خانههای ریاضیات کشور را بیش از پیش مورد تأکید
قرار داد و نقش فعالیتهای انجام شده در خانههای ریاضیات کشور را در کنار آموزشهای رسمی ریاضی مدرسهای پر
رنگتر كرد .در نهایت با شناسایی دو نوع ریاضیات که در نظام مدرسهای و در خانههای ریاضیات وجود دارند ،رابطه
بین ریاضی مدرسهای و ریاضی خانه ریاضیات تبیین و از آنها به عنوان دو بال مکمل یکدیگر یاد میشود.
كليدواژه ها :خانه ریاضیات ،عمومی کردن ریاضی ،ریاضی مدرسهای ،فرهنگ ،سواد شهروندی.

ریاضیات ،والدین و افراد مسنتر خانوادهها و کودکان پیشدبستانی نیز درگیر فعالیتهای ریاضیوار
در خانه ریاضیات شدهاند .هدف اصلی خانههای رياضيات ،عمومی کردن ریاضیات و گسترش آن
در بین جوانان است .البته اهداف دیگری مانند معرفی تاریخ و فلسفه ریاضی ،کاربردهای ریاضی،
ارتقاء انجام کار گروهی بین دانشآموزان و دانشجویان ،ارتقاء دانش حرفهای معلمان ریاضی و
غیره نیز است (رجالی.)1391 ،
برخی از حامیان خانههای ریاضیات ،میخواهند بدانند کارکرد اصلی خانههای ریاضیات چیست؟
ضرورت وجود چنین خانههایی در کشور چیست؟ برخی مخاطبان نیز معتقدند که با وجود عملکرد
مناسب آموزشی و تربیتی در مدارس ،دیگر نیازی به وجود مراکزی مانند خانههای ریاضیات نیست.
نگارنده به عنوان همکار خانه ریاضیات کرمان در جلسه هاي بسياري که با مسئوالن استانی داشت،
بارها با این پرسش ها مواجه شده است ،و در نتیجه همواره این دغدغه را داشت که چگونه میتوان
ضرورت وجود خانههای ریاضیات را از طریق تبیین نقش بیبدیل آنها در سطح جامعه تشريح
كرد .در ادامه این مقاله ضمن معرفی برخی از فعالیتهای خانههای ریاضیات ،با ارایه مستندهاي
الزم ،نقش بیبدیل این فعالیتها معرفی می شود .از این منظر میتوان ضرورت توجه به خانههای
ریاضیات کشور را بیش از پیش مورد تأکید قرار داد و نقش فعالیتهای انجام شده در خانههای
ریاضیات کشور را در کنار آموزشهای رسمی ریاضی مدرسهای پررنگتر كرد.
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از آنجایی که نگارنده بیشتر با خانه ریاضیات کرمان همکاری داشته است ،در این بخش برخی از
فعالیتهای خانه ریاضیات کرمان مرور خواهد شد .البته بسیاری از این فعالیتها در سایر خانههای
ریاضیات کشور نیز کم و بیش دنبال میشود به عنوان مثال برخی از فعالیتهای خانه ریاضیات
اصفهان در کنروف 1و همکاران ( )2009معرفی شده است.
جشنوارههای ریاضی

نخستین جشنواره ریاضیات با هدف آشنایی عموم با ریاضیات و کاربردهای آن در علوم مختلف،
در سال  ،1386برگزار شد .این جشنواره که شامل  15غرفه از جمله ریاضیات و طبیعت ،کاشیکاری،
فراکتال ،هندسه ،بازیهای چوب کبریتی ،ساخت اشکال فضایی ،خطای دید ،نرم افزارهای ریاضی؛
در مساحتی نزدیک به  600متر مربع در پارک ریاضیات کرمان برگزار شد (کریمیان زاده .)1390 ،این
جشنواره طی  8روز برگزاری خود با استقبال کم نظیر مخاطبان مواجه شد .دومین جشنواره ریاضیات
(دهه اول آبان سال  )1388درسطحی گستردهتر ازجشنواره قبل در مساحتی حدود  900مترمربع در
پارک ریاضیات و با موضوع هاي رد پای ریاضی در سخت افزار ،رمزنگاری و رمزگشایی ،ریاضیات
1. Kenderov

و معماری ،ایستگاه بازی ،دیوار پارادوکس ،غرفه مغلطه ،اریگامی و کاربرد آن ،ریاضیات و طیبعت،
کودک ،خالقیت و ریاضیات ،گرانش و نسبیت ،ریاضیات و نجوم ،ریاضیات و فیزیک برگزار شد
و حدود  15هزار دانش آموز در مقاطع مختلف تحصیلی از این نمایشگاه بازدید کردند (کریمیان زاده،
.)1390
روز درهای باز در جشنواره سوم و چهارم

در سومین جشنواره خانه ریاضیات کرمان در سال  ،1390برنامه ویژه ای شامل کارگاه های
آموزشی برای دانش آموزان مقطع دوم دبیرستان طراحی و اجرا شد .در این روز دانش آموزان از
سطح شهرستان کرمان می توانستند به دانشگاه بیایند و با فضای دانشگاه آشنا شوند و در کارگاه های
آموزشی مختلف شرکت كنند .این کارگاه ها شامل مدلسازی ،حل مسئله ،بازی و ریاضی ،نمایشگاه
ریاضی ،نرم افزار ریاضی ،هندسه در دنیای واقعی و اریگامی بود .یکی از فعالیت های مهم جشنواره
سوم اهداء اولین جایزه همگانی سازی ریاضی به سرکار خانم بتول باقری بود (عادلی .)1391 ،روز
درهای باز در آبان ماه سال  ،1391ویژه دانشآموزان پایه دوم راهنمایی تحصیلی به عنوان بخشی
از چهارمین جشنواره خانه ریاضیات کرمان ،طراحی و اجرا شد .از ویژگی های بارز این برنامه
مشارکت تعدادی از دانشآموزان مناطق روستایی استان کرمان در این برنامه بود .کارگاههای
طراحی شده برای دانشآموزان دوره راهنمایی شامل حل مسئله ،نرم افزار ریاضی ،مدلسازی ،بازی
و ریاضی ،نمایشگاه ریاضی ،منطق و کاربردهای آن در دنیای واقعی ،اریگامی و رمزنگاری بود.
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لیگ بازی و اندیشه :مسابقهای برای خانوادهها

کارگاه پارک

کارگاه پارکها شامل کارگاههایی میشدند که برای سرگرمی خانوادهها طي تابستان هر جمعه
شب برگزار میشد .در این کارگاهها افراد با مسایل و معماهای ریاضی آشنا و درگیر میشدند و به
این ترتیب نیروی تفکر اعضای خانواده رشد میکرد (کریمیان زاده.)1390 ،
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لیگ «بازی و اندیشه» مسابقهای بود که شرکت در آن محدودیت سنی نداشت و برای اولین بار
به ابتکار خانه ریاضیات کرمان برای عموم مردم طراحی شده بود .این مسابقه برای اولین بار در دهه
ریاضی سال  ،1387توسط خانه ریاضیات کرمان با شرکت  73تیم سه نفره برگزار شد که شامل سه
پرسش عملی بود (حیدری .)1391 ،به عنوان مثال در یکی از پرسشها از شرکت کنندگان خواسته
شده بود که با  100عدد نی نوشابه ،بلندترین برج ممکن را بسازند .این مسابقه در سالهای 1388
و  1390و  ،1391نیز با طراحی مسایل جدید انجام شده است .در این مسابقه ،کوچکترها در کنار
بزرگترها ریاضی میآموختند و یک روز شاد با ریاضی را سپری میکردند.

جلسه هاي سرگذشت ریاضی

جلسه هاي سرگذشت ریاضیات در فضای باز پارک ریاضیات با حضور عالقه مندان برگزار
میشود .در این جلسه ها استادان به بیان خاطرات خود در مواجهه با مسایل ریاضی می پردازند یا
موضوع هايي از تاریخ ریاضیات را بیان میکنند (کریمیان زاده .)1390 ،در برخی از جلسه ها نیز
استادان ریاضی مباحث پیشرفته تحقیقات ریاضی را به زبان ساده برای عموم مردم بیان می کنند.
به عنوان مثال در یکی از جلسه ها سرگذشت ریاضی ،دکتر رجبعلیپور ریاضیدان متخصص در حوزه
آنالیز ،در مورد کاربرد مباحث حد ،مشتق ،بسط تیلور و مک لورن ،سری فوریه و آنالیز موجک ها
در زمینه انتقال صوت صحبت میکرد .او در سخنرانی خود از تمثیل های دنیای واقعی استفاده
می کرد که برای مخاطبان معنادار بود .به عنوان مثال از ساختمانهای اشکوبهای برای معرفی
تقریبهای متوالی عدد پی استفاده میکرد که به مقدار واقعی نزدیک و نزدیک تر میشدند .در
این جلسه ها عموم مردم در ارتباطی صمیمانه با ریاضیدانها به این مطلب پی میبرند که ریاضی
جریان طبیعی تفکر بشر است .چرا که مسایل مطرح شده توسط ریاضیدانها را از جنس مسایل
خود درک می کنند.
جشن روز ریاضی و بزرگداشت خیام( :روزي برای آشنایی با بزرگان ریاضی وتجلیل از
پیشکسوتان)
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همه ساله در روز  28اردیبهشت ماه ،روز ریاضیات و بزرگداشت حکیم عمر خیام در خانه ریاضیات
کرمان مراسمی برگزار می شود .در این روز ،مخاطبان با اعضای فعال جامعه ریاضی کشور از طریق
برگزاری سخنرانیهای عمومی آشنا میشوند .در اردیبهشت ماه سال  ،1391استاد پرویز شهریاری،
پژوهشگر و نویسنده کتابهای متعدد در حوزه ریاضی و آموزش ریاضی دار فانی را وداع گفت.
بنابراين یکی از مهم ترین بخشهای روز ملی ریاضیات در این سال به تجلیل از این مرد بزرگ و
اثرگذار در تاریخ آموزش ریاضی ایران اختصاص داده شد .گزارش این روز توسط نیک ورز ()1391
در ویژه نامه پرویز شهریاری در مجله رشد آموزش ریاضی به تصویر کشیده شده است.

ضرورت وجود خانههای ریاضیات

ضرورت وجود خانههای ریاضیات را می توان در چهار بعد فرهنگی ،آموزشی ،ارتقاء سواد ریاضی
شهروندان ،و مقابله با اثرات کنکور دنبال كرد .در ادامه هر یک از این ابعاد به تفصیل مورد بحث
قرار میگیرد.
بعد فرهنگی

فعالیتهای خانههای ریاضیات باعث ارتقاء سطح فرهنگی افراد جامعه میشود .این ارتقاء
فرهنگی از روشهای مختلف صورت خواهد پذیرفت .به عنوان مثال ،خانههای ریاضیات میتوانند

با بیان تاریخ ریاضی ميان عموم مردم ،ریاضیات فرهنگ مبنا را گسترش دهند .منظور از ریاضیات
فرهنگ مبنا ،ریاضیاتی است که توسط هر فرهنگ با مشخصات خاص تولید میشود .ریاضیات
مبتنی بر فرهنگ برای اولین بار توسط بیشاب ،1988( 1نقل شده در کلمنتس و الرتون)1991 ،
مطرح شده است .او معتقد بود که ریاضیات مستقل از فرهنگ نیست و همه اقوام دنیا در توسعه
دانش ریاضی نقش داشتهاند ،در حالی که در حال حاضر فقط ریاضیات غربی است که در ریاضیات رسمی
مدرسهای گنجانیده شده است .مثال زیر از غیاثالدین جمشید کاشانی (ریاضیدان برجسته ایرانی در
قرن هشتم هجری) میتواند معنای ریاضیات فرهنگ مبنا را مشخصتر نماید.
غیاثالدین جمشید کاشانی ،قصد داشت قطر زمین را با دقت باالیی اندازه بگیرد به طوری که
خطای این اندازهگیری کمتر از موی دم اسب باشد (رجبعلی پور .)1388 ،او این اندازه دقیق از قطر
زمین را برای استفاده در سایر محاسبه هاي نجومی خود الزم داشت.
بسیاری از پژوهشگران معتقدند که آشنایی با ریاضیات مبتنی بر فرهنگ برای هر ملتی ضروری
است چرا که با میراث فرهنگی خود در حوزه ریاضیات آشنا می شوند .دی آمبروسیو ( )1985از این
ریاضیات فرهنگ مبنا با عنوان ریاضیات قومی 2یاد میکند .امروزه برخی از پژوهشگران از جمله
بیشاب ( 1988نقل شده در کلمنتس و الرتون )1991 ،و دی آمبروسیو 3و پائولو ( )2001معتقدند که
مؤلفههای ریاضیات قومی (ریاضیات فرهنگ مبنا) باید در کتابهای درسی ریاضی مدرسهای نیز
گنجانیده شود .خانههای ریاضیات یکی از مراکزی هستند که میتوان ریاضیات مبتنی بر فرهنگ
ایرانی و اسالمی را در آن شناسایی و پررنگ كرد .این کار تا کنون از طریق برگزاری سمینارهای
هنر و ریاضیات در خانه ریاضیات اصفهان و کرمان دنبال شده است.
آنچه در فرایند یاددهی و یادگیری ریاضیات مهم است ،تنها به سطح عملکرد ریاضی دانشآموزان
بر نمیگردد .یعنی زمانی که می خواهیم میزان رشد دانشآموزان را در درس ریاضی بررسی کنیم،
فقط نباید نمره درس ریاضی را مد نظر قرار دهیم .بلکه عوامل دیگری نیز در این میان مهم هستند.
عواملی که به جنبه عاطفی مربوط هستند .مث ً
ال اینکه نگرش دانشآموزان نسبت به ریاضی چگونه
است؟ مثبت یا منفی .دانشآموزان تا چه اندازه در حل یک مسئله ریاضی اضطراب دارند .این دسته
از عوامل (مانند نگرش ،4طرز تلقی 5و اضطراب) به طور پنهان بر عملکرد ریاضی دانشآموزان نیز
اثر می گذارند.
1. Bishop
2. Ethno Mathematics
3. D’ Ambrosio
4 . Beliefs
5 . Attitude
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بعد آموزشی
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عملکرد ریاضی دانشآموزان در کشورهای جنوب شرق آسیا در مطالعه تیمز باالتر از میانگین
بینالمللی بود و در سطح خوبی قرار داشت ولی طرز تلقی دانشآموزان در کشورهای جنوب شرقی
آسیا نسبت به ریاضی مثبت نبود (لئونگ .)2006 ،این در حالی است که مطالعات بسیاری ،وجود
همبستگی باال بین عملکرد ریاضی دانشآموزان و طرز تلقی مثبت به ریاضی را گزارش کردهاند
(لئونگ .)2006 ،در نتیجه ،چنانچه دانشآموزان دارای طرز تلقی باالتری نسبت به ریاضی باشند،
عملکرد ریاضی خوبی نیز خواهند داشت.
در خانه ریاضیات اضطراب امتحان وجود ندارد و دانشآموزان در محیطي شاد به طور آزادانه به
یادگیری ریاضی میپردازند .در نتیجه قدردان دانش ریاضی کسب شده خواهند بود .چون اضطراب
امتحان وجود ندارد ،این حس به مخاطبان دست میدهد که ریاضیات جذاب و سرگرم کننده است.
همچنین در خانههای ریاضیات ،یادگیری ریاضی از طریق کار گروهی و با استفاده از مشاهده و
آزمایش رخ میدهد .بنابراین یادگیری ریاضی معنادار است .استفاده از دستسازههای ریاضی به
منظور مشاهده و آزمایش ،باعث افزایش انگیزش دانشآموزان نیز میشوند.
ارتقاء سواد ریاضی شهروندان
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اینکه چرا عموم شهروندان باید از منظر «سواد ریاضی» باسواد باشند ،به تغییرات به وجود آمده در
سطح جهان باز میگردد .در قرن بیست و یکم ،تعریف دانش عوض شده است و بشر با انبوهی از
داده ها و اطالعات روبه رو است (مایرز .)1386 ،بنابراين جوامع بشری به افرادی نیاز دارند که نقشی
فعال ،سازنده و بازتابی در برخورد با امور روزمره زندگیشان داشته باشند .از آنجایی که زیربنای
زندگی مبتنی بر فناوری امروزی ،ریاضیات است ،پس داشتن «سواد ریاضی» می تواند در ایفای هر
چه بهتر این نقش کمک فراوانی كند .به عنوان مثال در بروشوری که آمار مبتالیان به ایدز در ایران
به تفکیک جنسیت نشان می داد ،چنین آمده بود .آمار مبتالیان به ایدز در ایران تا سال  ،1389برابر
 20975نفر است که  92درصد مبتالیان مرد هستند و  74درصد مبتالیان را زنان تشکیل میدهند.
اکنون پرسشي که برای هر عقل سلیم مطرح می شود اینکه چگونه چنین چیزی ممکن است؟ در
حالی که شاید برخی از مخاطبان اینگونه پیام ها ،اص ً
ال به درست یا غلط بودن چنین پیام هایی فکر
هم نکنند (رفیع پور.)1391 ،
این مورد ،تنها یک مثال از صدها موردی است که در پدیده های زندگی واقعی وجود دارند .در
این مثال ،داشتن «سواد ریاضی» به افراد کمک می کند که نادرست بودن جمله مطرح شده را
درک كنند .برای اینکه منظور از «سواد ریاضی» مشخص شود ،در ادامه تعریفی برای سواد ریاضی

مقابله با پدیده کنکور

به گفته زنده یاد استاد پرویز شهریاری «پس از حمله اسکندر ... ،و مغول به ایران ،هنوز چیزی
از فرهنگ ما باقی مانده که کنکور هم مشغول از میان بردن تتمه آن است» (احمدی.)1391 ،
استاد شهریاری در سخنرانیهای متعدد ،به مخاطبان خود که معلم ریاضی بودند ،میگفت مسئله
کنکور حتم ًا راه حلی دارد .پس در مورد آن فکر کنيد و راه چارهای برای برون رفت از مشکل کنکور
بیندیشید .امروزه ،ضررهاي کنکور و آثار منفي آن بر نظام آموزش و پرورش بر کسی پوشیده نیست.
بنابراین متخصصان و دست اندرکاران باید هر چه زودتر اقدام هايي را برای از میان برداشتن آثار
منفی کنکور انجام دهند .پر واضح است که حذف کامل کنکور (آزمون ورودی دانشگاهها) به این
)1 . Organization for Economic Co-operation and Development (OECD
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از منظر سازمان همکاری و توسعه اقتصادی )2010( 1آمده است.
«سواد ریاضی توانایی بالقوه فرد برای صورتبندی ،به کارگیری و تفسیر ریاضیات در
دامنه وسیعی از زمینهها است .سواد ریاضی شامل استدالل ریاضیوار و استفاده از مفاهیم،
حقایق ،و ابزارهای ریاضی برای توصیف تشریح و پیش بینی پدیده ها است .سواد ریاضی به
افراد کمک می کند تا به نقشی پی ببرند که ریاضی در جهان بازی می کند ،به آنها کمک
میکند تا بحثها و تصمیم های خود را موجه {مستدل} ارایه كنند و همه اینها برای
یک شهروند سازنده ،فعال و بازتابی الزم و ضروری است( ».سازمان همکاری و توسعه
اقتصادی.)4 :2010 ،
در ادامه ،از این تعریف به عنوان چهارچوب نظری مفهومی برای بیرون کشیدن فعالیتهای
خانههای ریاضیات استفاده خواهد شد که به توسعه سواد ریاضی کمک میکند.
● در فعالیتهایی مانند کارگاه مدلسازی ریاضی ،جشنوارهها ،نمایشگاههای ریاضی ،کارگاههای
پارک ،در خانههای ریاضیات باعث می شود ،افراد توانایی بالقوه برای صورتبندی ،به کارگیری
و تفسیر ریاضیات در دامنه وسیعی از زمینهها را کسب كنند.
● همچنین در فعالیتهای انجام شده در کارگاههای حل مسئله و مدلسازی ریاضی ،افراد
میآموزند که به صورت ریاضیوار استدالل کنند و از مفاهیم ،حقایق ،و ابزارهای ریاضی برای
توصیف تشریح و پیشبینی پدیدههای دنیای واقعی استفاده كنند.
● در فعالیتهایی مانند کارگاههای آشنایی با کاربردهای ریاضی ،سخنرانیهای پارک و سرگذشت
ریاضی افراد میآموزند که به نقش ریاضی در جهان پی ببرند و قدردان آن باشند.
● در فعالیتهایی مانند مسابقه هاي گروهی تورنمنت شهرها و مسابقه لیگ بازی و اندیشه که
مستلزم کار گروهی است ،افراد یاد می گیرند تا بحثها و تصمیم های خود را به صورت موجه
ارایه كنند و همه اینها برای یک شهروند سازنده ،فعال و بازتابی الزم و ضروری است.
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معنا نيست که هر فردی بتواند در هر رشتهای در دانشگاه درس بخواند .بلکه در اینجا منظور از
«حذف آثار منفي کنکور» اینکه رویکرد و روندی از ميان برداشته شود که متأثر از کنکور و آزمون تستی
آن به سرتاسر آموزش مدرسهای و به خصوص در حوزه یاددهی و یادگیری ریاضی کشانیده شده
است .اثر موجوار آزمونهای تستی کنکور حتی به دروههای پایینتر تحصیلی نیز کشیده شده است،
به گونهای کهدانشآموزان دبستانی نیز در یادگیری ریاضی به آموختن فرمولها و روابط مي پردازند
بدون اینکه دلیل آن را بدانند (یادگیری ابزاری).
خانههای ریاضیات با پرداختن به درک معنادار ریاضی از طریق انجام بازیها و فعالیت گروهی،
تالش میکنند تا این درک ابزاری را به سمت درک و فهم رابطهای سوق میدهند که در آن
دانش آموزان دلیل انجام کارها را میداند.
البته گفتني است که برخی فعالیتها را میتوان به طور مشترک در کالسهای درس ریاضی
مدرسهای و خانههای ریاضیات انجام داد ولی برخی از کارکردها منحصر به خانههای ریاضیات
است .همانطور که مدرسه نیز کارکردهای منحصر به خود را دارد .مدارس امکان انجام برخی از
کارها را ندارند .به عنوان مثال ،آزمونها را نمیتوان از نظام آموزشی مدرسه حذف كرد و هر
امتحانی اضطراب را به همراه دارد .البته ارتباط نزدیک خانه ریاضیات با معلمان ریاضی و اداره هاي
کل آموزش و پرورش ضروری است .بنابراين نقشی که خانه های ریاضیات دارند ،نقش بی بدیلی
است .در بخش بعد در مورد رابطه بین ریاضی مدرسه ای و ریاضی خانه ریاضیات بیشتر صحبت
خواهد شد.
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مدل مفهومی رابطه بین ریاضی مدرسهای و ریاضی خانه ریاضیات

دانشآموزانی که به خانه ریاضیات میآیند ،دو نوع ریاضیات را تجربه میکنند که جنسشان با
هم متفاوت است .البته این دو نوع ریاضیات دارای اشتراک هستند ولی همپوشانی کاملی ندارند.
به نوعی مکمل یکدیگرند و همدیگر را تقویت میکنند .ميان دانشآموزانی که در خانه ریاضیات
حضور دارند ،میتوان دو دسته را شناسایی کرد.
ریاضی
ریاضی خانه ریاضیات عملکرد خوبی دارند ولی در
دسته اول شامل آنهایی است که در
ِ
ِ
مدرسهای عملکردشان مطلوب نیست .در این موارد میتوان حدس زد که دانش آموز از اضطراب
امتحان متنفر است و به اینکه ریاضی یک فعالیت انسانی باور دارد .دسته دوم شامل آنهایی است
ریاضی خانه ریاضیات عملکردشان مطلوب
که در ریاضی مدرسهای عملکرد خوبی دارند ولی در
ِ
نیست .در این موارد میتوان حدس زد که دانشآموز به انجام کار گروهی رغبت ندارد .گفتني است
که اين دو حدس نیازمند تحقیق دقیقتر و عمیقتر هستند و پرداختن به آنها را به مجالی دیگر
می گذاريم .هر چند که این حدسها برآمده از تجربه هاي نویسنده در فعالیتهای انجام شده در
خانه ریاضیات کرمان است و میتوانند حدسی نزدیک به واقعیت باشند .ولی نویسنده از این مسئله

آگاه است که تفاوت زیادی بین حدس و نتیجه یک تحقیق وجود دارد.
دو دسته مشاهده شده ميان دانشآموزان درگیر در فعالیتهای خانه ریاضیات ،بيان كننده اين
مطلب است که دو نوع از ریاضیات یا دست کم دو طعم متفاوت از ریاضی قابل شناسایی هستند.
حال پرسشي که مطرح میشود اینکه چگونه میتوان بین این دو رابطه برقرار كرد .در فعالیتهای
خانه ریاضیات ،اضطراب امتحان وجود ندارد ،درسها و دورهها رقابتی نیستند ،آثار منفی کنکور
کمتر دیده میشود ،بیشتر فعالیتها گروهی و برای دانشآموزان معنادار است .از طرف دیگر ،برخی
از کارکردهای مدرسه به گونهای است که اضطراب ناشی از امتحان را با خود به همراه دارد ،چرا
که آزمونها را نمیتوان به طور کلی از نظام آموزشی مدرسه حذف كرد .البته شاید بتوان با اصالح
كردن برخي موارد و متناسب كردن آنها با يكديگر ،آثار منفي اضطراب آزمون را کاهش داد ولی در
شرایط حاضر ،امکان حذف آزمونها از نظام آموزش مدرسهای وجود ندارد.
در نتیجه خانههای ریاضیات و مدارس در برخی از موارد کارکردهای متفاوتی دارند .ولی در موارد
ديگري این دو نهاد میتوانند کارکردهای مشترکی نیز داشته باشند و همدیگر را تقویت كنند .به
عنوان مثال در کاهش آثار منفي کنکور و یادگیری طوطیوار بر آموزش مدرسهای هر دو نهاد خانه
ریاضیات و مدرسه دارای اهداف مشترکی هستند .در نتیجه می توان گفت ریاضیاتِ خانه ریاضیات
ریاضیات مدرسهای مکمل همدیگر هستند.
و
ِ
نتيجه گيري
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هدف اصلی فعالیتهای خانههای ریاضیات ترویج علم ریاضی ميان عموم مردم است به گونهای
که در هر کجا که فعالیت میکنند -به عنوان پزشک ،یا مهندس ،یا کارمند ،یا در نقش پدر و مادر
و به عنوان یک شهروند قرن بیست و یکم -از ریاضی ورزیدن لذت ببرند ،از آن در زندگی خود
استفاده کنند و قدردان ریاضی باشند .در واقع فعالیتهای خانههای ریاضیات باعث ارتقاي درک
معنادار ریاضی ميان دانشآموزان از طریق کارگروهی و ایجاد گفتمان سازنده ،مشاهده کاربردهای
ریاضی در نمایشگاهها و دست ورزی با مواد ملموس و در نهایت ساختن ریاضی توسط خودشان
میشود.
سخن آخر اینکه خانههای ریاضیات به عنوان مدل نمونة بومی نیازمند حمایتهای همه جانبه
از سوی دانشمندان ،معلمان و سیاستگذاران است .تا از دو جهت پیشرفت کنند :یکی از بعد جهانی،
به این ترتیب که خانههای ریاضیات خودشان و فعالیتهایشان را در جهان معرفی کنند .دوم از بعد
محلی که باید پایههای خانههای ریاضیات در سرتاسر کشور محکمتر شود و در همه نقاط کشور
شاهد تأسیس خانه ریاضیات باشیم.
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مدرسه ابتدايي خوزه اوربينا لوپز در مرز آمريكا و مكزيك در محلهاي در شهر ماتاموروس واقع شده كه زبالهها را در آن
ميريزند و بوي گنديدگي اين زبالهها تمام روز در كالس به مشام ميرسد .معلم كالس فردي به نام سرژيوخوئارس
كورئا است كه كار خود را در چارچوبي كه دولت تعيين كرده انجام مي دهد .اما او به اين نتيجه رسيد كه ادامه اين
روش هدردادن وقت است ،زيرا نمرات امتحاني بچهها بسيار پايين بود و حتي آنهايي كه نمره خوبي گرفته بودند
درك مناسبي از درس نداشتند .او پس از تحقيق درمورد روش هاي جديد آموزشي شيفته روش آموزشي سوگاتا ميترا
پروفسور فناوري آموزشي دانشگاه نيوكاسل انگلستان شد و تصميم گرفت با روش او كالس را اداره كند .اين روش
براساس منطق عصر ديجيتال بود .در اين روش معلم كامپيوتر را از مطالب خاصي بار مي كرد و خود از كالس بيرون
مي رفت تا دانشآموز خودش آنها را ياد بگيرد و يا از طريق جست و جو در اينترنت آن مطالب را فرا بگيرد .اما خوئارس
كورئا به دليل فقري كه بر شهر و مدرسه حاكم بود نتوانست كامپيوتر و اينترنت را به مدرسه بياورد .او روش آموزشي
ديگري را پياده كرد ،روشي كه بركار گروهي ،رقابت ،خالقيت و فضاي دانشآموز محور تمركز مي كرد .با اين روش
همه دانشآموزان او توانستند درس را بهتر فرا بگيرند به طوري كه نمرات چند نفر از آنها در باالترين سطح نمرات
كشوري قرار گرفت و دختر كوچك و فقيري رتبه نخست امتحانات كشور مكزيك را از آن خود كرد.
كليدواژهها :مدرسه ابتدايي ،يادگيري ،روش سوگاتا ميترا ،اينترنت ،خوديادگيري ،كالس دانشآموزمحور.
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شهري خاكي و آفتابسوخته است كه  489هزار سكنه دارد و محل مبارزه با مواد مخدر است .به
طور معمول درگيريهايي در اين شهر رخ ميدهد و براي ساكنان شهر غيرعادي نيست كه صبح
از خانه بيرون بروند و جنازههاي تكهپاره شده را درخيابان ببينند .براي رفتن به مدرسه دانشآموزان
بايد از جادهاي خاكي عبور كنند كه به موازات كانال بدبويي كشيده شده بود .در روزهاي اخير هنگام
صبح در آنجا تراكتوري متعلق به دهه  ،1940قايقي پوسيده در گودال و گلهاي بز با علف هاي
خاكستري در دهان ديده ميشود .حصاري از آجرهاي سيماني مدرسه را از وستلند جدا ميكند-
كه در آخرين نقطه آن كوهي از زباله مشاهده ميشود كه روي هم ريخته شدهاند ،اما باالخره به
پايان ميرسد .اغلب روزها بوي گنديدگي از ديوار سيماني در كالس درس به مشام ميرسيد .بعضي
مرد ِم شهر مدرسه را «تنبيه گاه» مينامند.
براي پالوما نويوال بونو 1دوازده ساله مدرسه مكاني روحبخش است .بيش از  25سال بود كه
خانواده او در جست وجوي زندگي بهتر از مركز مكزيك به مرز رفته بودند ،اما ناچار شدند در كنار
زبالههاي روي هم ريخته شده زندگي كنند .پدر او تمام روز در آشغالها در جست وجوي قطعه هاي
آلومينيوم ،شيشه و پالستيك ميگشت .به تازگي دچار خون دماغ شده بود اما نميخواست پالوما را
نگران كند .پالوما فرشته كوچك او بود -كوچكترين فرزند از هشت فرزند او.
بعد از مدرسه ،پالوما به خانه ميآمد و با پدرش در اتاق اصلي خانة چوب و سيمانيشان
مينشست .پدر او مردي الغر اندام با چهرهاي شكسته بود كه همواره كاله كابوي بر سر داشت.
پالوما با روپوش چروكيدهاش -بلوز خاكستري و دامن سفيد و آبي -درس هاي روزانهاش را براي
پدر ميخواند و براي شادي او تالش ميكرد .او موهاي بلند مشكي و پيشاني فراخ داشت و
سنجيده و بافكر حرف ميزد .در مدرسه هيچگاه توبيخ نشده بود .او در نيمكت كنار دانشآموزان
ديگر مينشست و به حرفهاي معلم گوش ميداد .براي پالوما لزومي نداشت كه معلم حرفش را
تكرار كند و بدون فكر كردن زياد نمره هاي خوبي ميگرفت .زماني كه به كالس پنجم ميرفت،
فكر ميكرد كه بيش از حد وقتش را به گوش كردن به سخنرانيها و حفظ كردن مطالب اختصاص
داده است.
2
معلم كالس فردي به نام سرژيو خوئارس كورئا بود .پنج سالي بود كه او جلوي دانشآموزان
ميايستاد و كار خود را در چهارچوبي انجام ميداد كه دولت تعيين كرده بود .كاري كه احتياج به
فكر كردن نداشت و برايش خستهكننده بود .او به اين نتيجه رسيده بود كه اين كار هدر دادن
وقت است .نمره هاي امتحاني بچهها پايين بود و حتي دانشآموزاني كه امتحان را خوب داده بودند
مطالب را خوب درك نكرده بودند .در واقع چيزي بايد عوض مي شد.
او در كنار زبالهداني در ماتاموروس بزرگ شده بود و شغل معلمي را انتخاب كرده بود تا به
1 . Pamela Noyola Bueno
2 . Sergio Juares Correa

1 . Sugata Mitra
2. DNA
3 . William T. Harris
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بچهها كمك كند ياد بگيرند و چيزي بيشتر در زندگي بدانند .بنابراين در سال  ،2011هنگامي كه
پالوما وارد كالس او شد خوئارس تصميم گرفت چيزي را تجربه كند .او شروع به خواندن كتاب
كرد و ايدههاي مختلفي را در اينترنت جست وجو و بررسي كرد .به طور اتفاقي به ويديويي برخورد
كرد كه روش سوگاتا ميترا 1را توصيف مي كرد ،او پروفسور فناوري آموزشي در دانشگاه نيوكاسل
انگلستان بود .در اواخر دهه  1990و در سراسر دهه  ،2000ميترا بررسيهايي انجام داده بود و
كامپيوتر را طوري در اختياركودكان هندي قرار داده بود تا بدون هيچ آموزشي بتوانند خودشان انواع
چيزهاي جالب از توالي دياناي 2گرفته تا زبان انگليسي را ياد بگيرند.
خوئارس كورئا هنوز اين روش را نميشناخت اما اين روش بر اساس فلسفه آموزشي نوظهوري
بود .فلسفهاي كه منطق عصر ديجيتال را به كالس آورده بود .منطقي بسيار استوار :دسترسي به
دنياي اطالعات نامحدود ،راههاي ارتباطي را تغيير داده است ،اطالعات را پردازش و راجع به آن
فكر ميكنيم .نظام غيرمتمركز ثابت كرده است پربارتر و چابكتر از نظامهاي غيرقابل انعطاف از باال
به پايين است .نوآوري ،خالقيت و تفكر مستقل ،بيش از پيش در اقتصاد جهاني اهميت يافتهاند.
غالب آموزش عمومي متداول است كه به طور اساسي ريشه در انقالب صنعتي
مدل ِ
اما هنوز ِ
دارد ،اين مدل مناسب محيطهاي كاري است كه بيشتر از همه چيز به دقت ،نظم و ترتيب ،توجه
و سكوت اهميت مي دهد( .در سال  ،1899ويليام تيهريس- 3كميسر آموزش و پرورش -اين
واقعيت را آشكار كرد كه مدارس آمريكا مانند يك ماشين به نظر ميرسند ،اين ماشين به دانشآموز
ميآموزد منظم باشد و در جاي خودش بايستد نه در جايگاه ديگران) .ما اين روزها آشكارا اين
ارزش ها را بيان نميكنيم ،اما نظام آموزشي ما كه به طور معمول توانايي كودكان را در به ياد
آوردن اطالعات آزمايش ميكند بسيار بر اين اساس است كه دانشجويان موجوداتي هستند كه
بايد پردازش و برنامهريزي شوند و دانستههاي آنها مورد آزمايش قرار گيرد .مديران مدارس
استانداردهاي تحصيلي و هر قدمي را تعيين ميكنند كه به معلم ها ميگويد هر روز چه چيزي درس
دهد .مديران بر همه چيز در كالس نظارت ميكنند در سال ،2010فقط پنجاه درصد از كاركنان
مدارس دولتي در آمريكا معلم بودهاند.
گزارشي در سال  ،2013از دفتر خدمات آزمون  ACTاین نتايج را در مورد كار آنها ارائه داد؛
صدها هزار كودك هر ساله دبيرستان را رها ميكنند و ميان آنهايي كه از دبيرستان فارغالتحصيل
ميشوند تقريب ًا يك سوم آمادگي الزم را براي درك دروس سال اول دانشكده ندارند .انجمن جهاني
اقتصاد در بين  148كشور توسعه يافته و در حال توسعه ،آمريكا را در كيفيت تدريس رياضي و
علوم در رتبه  49قرار داد .ليندا دارلينگ هموند پروفسور تعليم و تربيت استانفورد و مدير مؤسس
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كميسيون ملي آموزش و آينده آمريكا است ميگويد "زيربناي اين نظام بسيار ايراد دارد" .در سال
 ،1970سه مهارت اصلي الزم در برنامه فورچون  ،5001خواندن ،نوشتن و حساب 2بودهاند .در سال
 ،1999سه مهارت اصلي الزم؛ كارگروهي ،حل مسئله و مهارت هاي فردي بودهاند .ما به مدارسي
احتياج داريم كه اين سه مهارت را آموزش دهند.
چرا نسلي از مربيان از همه موضوع ها در اينترنت از روانشناسي تكاملي گرفته تا علوم اعصاب و
هوش مصنوعي الهام ميگيرند تا راه هايي جديد براي يادگيري ،رشد و نمو كودكان خلق كنند .براي
آنها دانش كااليي نيست كه معلم به دانشآموز بدهد بلكه چيزي است كه از كنجكاوي دانشآموز
بيرون ميآيد .معلمان انگيزه ايجاد ميكنند نه پاسخ و سپس كنار مي روند تا دانشآموز به خودش و
به ديگري آموزش دهد .آنها براي بچهها راهها ي بوجود می آورند تا اشتياق و عالقه در آنها ایجاد
شود و در اين فرايند نسلي از نابغهها كشف ميشود.
خوئارس كورئا در ماتامورس خود را كام ً
ال جذب اين ايدهها ديد .هرچه بيشتر ياد ميگرفت بيشتر
هيجانزده ميشد .در  21آگوست - 2011شروع سال تحصيلي -به كالس درسش رفت و ميزهاي
چوبي آسيبديده كالس را در گروه هاي كوچكي چيد .هنگامي كه پالوما و ساير دانشآموزان وارد
شدند مبهوت ماندند .خوئارس كورئا از آنها خواست بنشينند و سپس كنار آنها نشست.
او حرفش با بچهها را با اين مطلب شروع كرد كه كودكاني در مكان هاي ديگر هستند كه
ميتوانند عدد پي را با صدها رقم اعشار حفظكنند .آنها ميتوانند سمفوني بنويسند و ربات و هواپيما
بسازند .اغلب مردم در آنجا فكر نميكردند كه دانشآموزان در خوزه اوربينا لوپز بتوانند اين كارها
را انجام دهند .بچههاي ساكن در مرز برانسويل 3تگزاس لپتاب ،اينترنت با سرعت باال و معلم
خصوصي داشتند ،در حالي كه كودكان در ماتاموروس به ندرت برق داشتند حتي تعداد كامپيوتر
بسيار كم و اينترنت محدود بود و گاهي غذاي كافي براي خوردن نداشتند.
خوئارس كورئا به بچهها گفت اما شما چيزي داريد كه شما را با بچههاي ديگر برابر ميكند،
شما پتانسيل داريد .او به اتاق نگاه كرد و گفت از اين به بعد ما ميخواهيم از آن پتانسيل استفاده
كنيم تا شما بهترين دانشآموز دنيا شويد .پالوما ساكت بود ،منتظر بود كه به او بگويند چه كاري
انجام دهد .او نميدانست كه در نه ماه آينده تجربه او از مدرسه را بازنويسي و به عنوان نوآوري
آموزشي در سراسر دنيا از آن بهرهبرداري ميكنند و او و بعضي از همكالسيهايش به سقف
نمره هاي رياضي و زبان در مكزيك جهش ميكنند .بنابراين كورا گفت ،شما چه چيزي ميخواهيد
ياد بگيريد؟
در  ،1999سوگاتا ميترا پژوهشگر ارشد شركتي در دهلينو بود كه به كارمندان نرمافزارسازي
1 . Fortune 500
)2 . Three Rs (reading writing and arithmetic
3 . Brownsville

 . 1شخصیت و جذابیت یک فرد که می تواند در مردم نفوذ کند و آنان را به شور و فداکاری وادار سازد.
2 . TED
3 . Schools in the cloud
4 . Socrates
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آموزش ميداد .دفتر او در كنار زاغهاي بود و روزي در حالي كه قوز كرده بود تصميم گرفت
كامپيوتري را روي زمين كنار ديواري بگذارد كه ساختمان او را از زاغه جدا ميكرد .او كنجكاو
بود كه ببيند اگر چيزي نگويد بچهها چه ميكنند .او كامپيوتر را روشن و از فاصله دور نگاه كرد .با
تعجب ديد كه بچهها بهسرعت فهميدند چگونه از اين دستگاه استفاده كنند.
طي سال ها عزم ميترا بيشتر شد .در پژوهشي كه در سال  ،2010منتشر شد او كامپيوتري را از
مطالب بيولوژي ملكولي بارگذاري كرد و آن را در روستاي كاليكوپام در جنوب هند به كار انداخت.
او گروه كوچكي از بچههاي ده تا چهارده ساله را انتخاب كرد و به آنها گفت چيزهاي جالبي در اين
كامپيوتر است بهتر است نگاهي به آن بيندازند؟ سپس روش جديد آموزشياش را بهكار برد :يعني
بدون گفتن هيچ حرفي آنجا را ترك كرد.
طي  75روز بچهها دريافتند كه با كامپيوتر چگونه كار كنند و شروع به يادگيري كردند.
هنگاميكه ميترا برگشت از بچهها امتحاني درباره بيولوژي ملكولي گرفت .بچهها به حدود
يكچهارم پرسشها پاسخ درست دادند .بعد از  75روز بعدي با تشويق يكي از دوستان محل پاسخ
پرسش هاي ديگر را نيز درست دادند .ميترا ميگويد :اگر كامپيوتري را جلوي بچهها قرار دهيد و
محدوديتهاي بزرگساالن را اعمال نكنيد آنها خودشان ياد ميگيرند.
ميترا در دنياي فناوري شخصيت محبوب ،كاريزماتيك 1و قانعكننده شد .در اوايل سال ،2013
يك ميليون دالر از كنفرانس ايدههاي جهاني 2برنده شد تا بتواند كارش را ادامه دهد .او اكنون در
حال تأسيس هفت «مدرسه در ابر» 3است؛ پنج مدرسه در هند و دو مدرسه در انگلستان .در هند
اغلب مدارسش ساختمان هايي با يك اتاق هستند .در اين مدارس معلمي وجود ندارد ،برنامه درسي
ندارند يا گروههاي سني را از يكديگر جدا نميكنند-فقط حدود شش كامپيوتر وجود دارد و زني
حضور دارد تا از بچهها مراقبت كند .اصل او در اين است :بچهها خود كام ً
ال مسئول هستند.
ميترا ميگويد كه انقالب اطالعاتي سبكي از يادگيري را ب ه وجود آورد كه قب ً
ال سابقه نداشت.
اغلب سطوح بيروني مدرسه از شيشه هستند بنابراين افراد خارج از مدرسه ميتوانند داخل آن را
ببينند .داخل ساختمان دانشآموزان در گروه هايي دور كامپيوتر جمع ميشوند و درباره موضوع هاي
مورد عالقهشان تحقيق ميكنند .او همچنين گروهي از معلمان بازنشسته بريتانيايي را به شيوة
اسكايپ با تصاوير بزرگ استخدام كرد تا دانشآموزان را به تحقيق در مورد ايدههايشان تشويق
كنند -فرايندي كه ميترا عقيده دارد يادگيري را تقويت ميكند .او آنها را اب ِر پير ميخواند .ميترا
ميگويد آنها به اندازه طبيعي هستند و دانشآموزان همواره قادرند آنها را خاموش كنند.
كار ميترا ريشههايي در امور آموزشي دارد كه به سقراط 4برميگردد .نظريهپردازاني از جان

76
سال چهارم • شماره پنجم پاییز و زمستان 1392

هانريش پستالوتسي 1گرفته تا ژان پياژه 2و ماريا مونتهسوري 3با بازي و بر اساس انگيختن كنجكاوي
ياد دادهاند .انيشتن يك سال را در مدرسه پستالوتسي در اواسط دهه  ،1890گذراند و بعدها با اين
روش فكري كه به دانشآموز آزادي ميدهد به اولين تجربه فكري در مورد نظريه نسبيت اعتقاد
پيدا كرد .بنيانگذاران گوگل ،الري پيج و سرگي برين 4هم عقيده دارند كه روش مونتهسوري به
آنها روحيه استقالل و خالقيت داده است.
در سال هاي اخير پژوهشگران اين نظريهها را با شواهد و مدارك تأييد كردهاند .در پژوهش
سال  ،2011دانشمندان دانشگاه ايلينويز در كمپين اوربانا و دانشگاه آيوا فعاليت مغزي شانزده نفر
را در حال كار با كامپيوتر بررسي كردند .صفحه كامپيوتر به جز مربعهاي كوچك متحركي كه
در آن اشيائي قرار داده شده بود تار شد .در نيمي از ساعت اين افراد را با تعيين سرعت بررسي
اشيا كنترل كردند؛ در بقيه ساعت آنها به كسي ديگر نگاه كردند كه پنجره را حركت مي داد .اين
تحقيق نشان داد هنگاميكه اشخاص مشاهده هاي خود را كنترل ميكنند ،هماهنگي بيشتري بين
هيپوكامپ و ساير قسمت هاي مغز كه درگير يادگيري است بهوجود ميآيد و توانايي يادگيري آنها
در به خاطر آوردن اشيا  23درصد بيشتر ميشود .پژوهشگر ارشد جوئل واس 5كه اكنون دانشمند
علوم اعصاب در دانشگاه شمال غربي است ميگويد "كمترين پيامد اينكه اگر يادگيريتان را كنترل
نكنيد ،خوب ياد نميگيريد".
6
در سال  ،2009دانشمنداني از دانشگاه لويزويل و دانشكده علوم شناختي و مغز ام آي تي
تحقيقي روي  48كودك بين سنين سه و شش سال انجام دادند .به بچهها يك اسباببازي
دادند كه ميتوانست صحبت كند ،يادداشت بردارد و ضمن كارهاي ديگر تصاوير را انعكاس دهد.
پژوهشگر به يك گروه از بچهها نشانكي ارائه داد و سپس از آنها خواست با اين اسباببازي بازي
كنند .به گروه ديگري از دانشآموزان اطالعاتي در مورد اسباببازي داده نشد .اين گروه بيشتر بازي
كرد و به طور متوسط شش خصوصيت اسباببازي را كشف كردند؛ گروهي كه به آنها اطالعات
داده شده بود حدود چهار ويژگي را كشف كردند .پژوهشي مشابه در بركلي نشان داد كه بچههايي
7
كه آموزشي دريافت نكرده بودند بهتر توانستند راهحلي براي مشكل پيدا كنند .آليسون گوپنيك
همكار طرح كه استاد روانشناسي در دانشگاه بركلي است ميگويد "اين دانشي كام ً
ال نو است اما
اگر مردم اين فراست را نشناسند فايدهاي ندارد".
1 . Johann Heinrich Pestalozzi
2 . Jean Piaget
3 . Maria Montessori
4 . Larry Page and Sergey Brin
5 . Joel Voss
6 . Louisville
7 . Alison Gopnik

1 . Peter Gray
2 . Nicholas Negroponte
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تحقيق گوپنيك تا حدودي وابسته به پيشرفت در هوش مصنوعي است .او ميگويد "اگر شما
هر حركت روبات را برنامهريزي كنيد نميتواند خود را با هيچچيز غيرمنتظرهاي سازگار كند ".و "اما
هنگامي كه دانشمندان ماشين هايي ميسازند كه برنامهريزي شده تا تعدادي حركت را تجربه كند
و از اشتباه ها درس بگيرد روبات ها ماهرتر و سازگارتر ميشوند .همين اصل در مورد دانشآموزان
نيز صدق ميكند".
1
روانشناسان تكاملي هم شروع به بررسي اين شيوه فكري كردهاند .پيتر گري استاد پژوهشگر
كالج بوستون كه در مورد شيوههاي طبيعي يادگيري كودكان مطالعه ميكند ميگويد "ابزار
شناختي انسان به طور اساسي با تحصيل قراردادي ناسازگار است ".گري خاطرنشان ميكند كه
جوانان از كنجكاوي و بازيگوشي انگيزه ميگيرند و به آنها چيزهاي زيادي درباره جهان ميآموزد.
اما هنگامي كه به سن مدرسه مي رسند ما اين غريزه ذهني را از ريشه ميكنيم و جاي آن را به
درس هاي اجباري ميدهيم .ما به بچه ميفهمانيم كه پرسش او بياهميت است و آنچه كه مهم
است پرسش هايي است كه به برنامه درسي مربوط ميشود .اين طريقهاي نيست كه انتخاب طبيعي
براي يادگيري ما مقدر كرده است .انتخاب طبيعي ما را طوري طراحي كرده كه مسائل را حل كنيم
و بخشي از زندگي واقعي خود را درك كنيم.
بعضي از نظام هاي مدرسهاي با اين فلسفه جديد سازش پيدا كردهاند -با نتايجي غيرمعمول .در
دهه  ،1990کشور فنالند رياضي ابتدايي را از  25صفحه به چهار صفحه كاهش داد و ساعت مدرسه
را يك ساعت در روز كم كرد و بر استقالل و يادگيري فعال تكيه كرد .در سال  ،2003دانشآموزان
فنالندي در ميان كشورهاي پيشرفته به جايگاه اول در رتبهبندي عملكرد رسيدند.
نيكالس نگروپونته 2يكي از بنيانگذاران آزمايشگاه رسانهاي دانشگاه ام آي تي اين روش را در
پيش گرفت حتي فراتر از يك لپتاب براي هر كودك .سال گذشته اين سازمان چهل تبلت به دو
دهكده دورافتاده اتيوپي فرستاد .گروه نگروپونته توضيح نداد كه اين دستگاه چگونه كار ميكند يا
حتي جعب ه آنها را باز نكرد .با اين حال ،بچهها زود ياد گرفتند آواز الفبا را بنوازند و حروف را بنويسند.
آنها همچنين دريافتند چگونه از دوربين تبلت استفاده كنند .نگروپونته گفت "آنها اندرويد را هك
كردند ،اين كار مؤثر بود زيرا اين سازمان دوربين آن را از كار انداخته بود".
يك روز خوئارس كورئا روي وايتبرد نوشت .1=1 ،او بهطور معمول بايد مفهوم كسرها و
اعشاريها را توضيح ميداد .اما در عوض او فقط نوشت «?=  »1/2و «?= »1/4و گفت چند لحظه
به اين فكر كنيد و از اتاق خارج شد.
در حالي كه بچهها زمزمه ميكردند خوئارس كورئا به كاف ه ترياي مدرسه رفت كه در آنجا
بچهها ميتوانستند با پول كمي صبحانه و نهار بخرند .او به اندازه ده پزو سكه قرض كرد كه حدود
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 75سنت ميارزيد و به كالس برگشت و در آنجا سكههاي پزو را در هر ميز توزيع كرد .او متوجه
شد كه پالوما پيشتر روي يك تكه كاغذ نوشته بود  50و .25
اوگفت يك پزو يك پزو است پس اين نصف براي چيست؟
ابتدا بعضي از بچهها سكهها را به ستون هاي نابرابر تقسيم كردند .پس از آن ميان دانشآموزان
براي روشن كردن معناي نيم بحث شد .آنچه كه خوئارس كورئا ياد گرفته بود به او ميگفت كه
مداخله كند .اما تحقيق ميترا را به خاطر آورد و مقاومت كرد .در عوض او به آلما دليا خوارس
فلورس 1نگاه كرد كه به همنيمكتيهايش توضيح ميداد كه نيم به معني بخشهاي برابر است .او
پنجاه سنتاوس را شمرد و گفت بنابراين پاسخ  50است .بچههاي ديگر سرشان را تكان دادند .اين
پاسخ براي آنها مفهومداشت.
ن كار هم هيجانآور بود و هم كمي ترسناك .در فنالند معلم ها سال ها
براي خوئارس كورئا اي 
آموزش ديدند تا ياد بگيرند چگونه اين سبك جديد يادگيري ر ابه كار ببرند؛ سبكي كه او ابداع
كرده بود .او شروع به آزمايش راه هاي مختلف تهيه پرسش هاي باز كرد ،در باره موضوع هايي از
حجم مكعب گرفته تا ضرب كسر .حجم منشور مربعي ناحيهاي از پايه است كه ارتفاع را چند برابر
ميكند .حجم هرم مربعي فرمولي است كه بخش بر سه ميشود .يك روز صبح پرسيد چرا فكر
ميكنيد كه اينطوري است؟
او در حالي كه كم حرف مي زد دور اتاق راه رفت .نگاه كردن به دانشآموزاني كه در جست وجوي
پاسخي بودند جالب بود .آنها به صورت گروهي كار ميكردند و مدل هايي از شكل هاي مختلف
داشتند كه به آن نگاه و با آن بازي بكنند .رهبر اين گروه اوسيل لموس آكينو بود پسري كوچك با
حاضر جوابيهاي اميدواركننده كه با ترسيم شكل هاي مختلف -منشور و هرم و اليهبندي شكل ها
روي يكديگر پاسخ ها را حدس ميزد .خوئارس كورئا گذاشت بچهها آزادانه صحبت كنند .محيط
شلوغ و كمي هرجومرج شده بود  -درست برخالف آن نوع نظم كارخانهاي كه معلمها تحميل
ميكنند .اوسيل به گروه گفت كه سه هرم در يك منشور قرار گرفته است بنابراين حجم هرم بايد
حجم يك منشور تقسيم بر سه باشد.
خوئارس كورئا تحت تأثير قرار گرفت .اما پالوما حتي توضيح بيشتري داد .طی اين بررسيها
او ديد كه پالوما همواره فوري به پاسخ پي مي برد .گاهي او بعضي چيزها را به همنيمكتيهايش
توضيح مي داد ،بعضي وقت ها هم پاسخ را براي خودش نگه مي داشت .هيچ كسي به او نگفت كه
پالوما هديهاي غيرمعمول دارد .حتي زماني كه پرسش مشكلي را به بچههاي كالس مي دادند او
فوری پاسخي آماده مي كرد.
براي اينكه ببيند توانايي پالوما تا چه حد است كالس را با طرح مسئلهاي مورد چالش قرار داد و
1 . Alma Delia Juarez Flores

1 . Eduardo del Rio
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مطمئن بود پالوما را گيج خواهد كرد .او داستان كارل فريدريش گاس رياضيدان مشهور آلماني را
گفت كه در سال  ،1777متولد شد.
هنگامي كه گاس پسر بچهاي مدرسهاي بود يكي از معلمانش از بچههاي كالس خواست
اعداد بين  1و  100را جمع بزند .او تصور ميكرد كه اين كار يك ساعت وقت ببرد ولي گاس تقريب ًا
فوری پاسخ داد.
خوئارس كورئا پرسيد آيا كسي مي داند او اين كار را چگونه انجام داد؟
چند دانشآموز تالش كردند اعداد را جمع بزنند و به زودي دريافتند كه اين كار زمان زيادي
مي برد .پالوما كه با گروهش كار ميكرد با دقت اعدادي را رديف نوشت و لحظهاي به آنها نگاه
كرد .سپس دستش را باال برد و گفت پاسخ آن  5050است پنجاه جفت  101وجود دارد.
خوئارس كورئا احساس سرما كرد او هرگز با چنين شاگرد با استعدادي مواجه نشده بود .او در
كنار پالوما چمباتمه زد و از او پرسيد چرا تا به حال در گذشته به رياضي عالقهاي نشان نداده است
زيرا واقع ًا رياضياش خوب بود.
او گفت براي اينكه قب ً
ال هيچ كسي رياضي را اينقدر برايش جالب نكرده بود.
پدر پالوما مريضتر شد .او كار ميكرد اما تب داشت و از سردرد رنج مي برد .باالخره او را به
بيمارستان بردند اما در آنجا حالش بدتر شد :در  27فوريه  2012او از سرطان ريه مرد .قبل از فوت
او پالوما كنارش رفت و دستش را گرفت .پدرش گفت تو دختر باهوشي هستي درس بخوان و مرا
سرافراز كن.
پالوما ب ه خاطر مراسم تدفين پدر چهار روز به مدرسه نرفت .دوستانش ميگفتند او خيلي ناراحت
است ،اما او غمش را پنهان ميكرد .او ميخواست به آخرين آرزوي پدر عمل كند و شيوه جديد
خوئارس كورئا كه براي بچهها چالش ايجاد ميكرد پناهگاه كاملي براي او بود .با كنترل نكردن او
پالوما مسئوليت بيشتري براي آموزش خودش به عهده گرفت .او با آزاد گذاشتن آنها براي انتخاب
سرگروه به بچهها درس دموكراسي ميداد تا تصميم بگيرند چگونه كالس را اداره كنند و نظم را
رعایت کنند .بچهها پنج نماينده انتخاب كردند از جمله پالوما و اوسيل .هنگاهيكه دو پسربچه به
يكديگر تنه ميزدند نمايندهها آنها را تنبيه ميكردند تا جاييكه ديگر اين اتفاق نميافتاد.
خوئارس كورئا شب ها را با ديدن ويديوهاي آموزشي سپري ميكرد .او نوشتههاي كاريكاتوريست
مكزيكي ادواردو دل ريو 1را (مشهور به ريوس) را ميخواند كه ميگفت بچهها بايد در خواستههاي
خود آزاد باشند .او همچنان هنوز تحت تأثير ميترا بود كه ميگفت بايد به بچهها اجازه داد «بيهدف
دور ايدههاي خود بچرخند» .خوئارس كورئا ميزبان بحثهاي معمول در كالس شد و از موضوعهای
بحثانگيز دوري نميكرد .او از دانشآموزان پرسيد آيا همجنسبازي و سقط جنين بايد مجاز باشد و
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از آنها خواست در باره مهاجرت از مكزيك به آمريكا بررسي كنند ،دولت مكزيك چه كار بايد بكند؟
زماني كه پرسش را ميپرسيد پشت آنها ميايستاد و به همه اجازه شركت ميداد.
عنصر اصلي نظريه ميترا اين بود كه بچهها ميتوانند از طريق اينترنت ياد بگيرند اما اين كار
براي شاگردان خوئارسكورئا آسان نبود .دولت دستمزد معلم فناوري كه هفتهاي يكبار از كالس
ديدار ميكرد را ميپرداخت اما او فناوري زيادي براي نشان دادن نداشت .در عوض دستهاي پوستر
داشت كه صفحه كليد ،دسته بازي و فالپيديسك  3/5اينچي را مجسم ميكرد .او پوسترها را باال
ميگرفت و چيزي شبيه اينها ميگفت اين يك صفحه كليد است شما براي تايپ از آن استفاده
ميكنيد.
در نتيجه خوئارسكورئا نتوانست اينترنت را به كالس بياورد .مث ً
ال هنگامي كه دانشآموزان
خواستند بدانند چرا ما فقط يك روي ماه را ميبينيم او به خانه رفت از گوگل جست وجو كرد و روز
بعد پاسخي براي آن آورد .هنگامي كه آنها پرسش های ويژهاي درباره خسوف و كسوف و نقطه
اعتدالين پرسيدند او به آنها گفت درباره آن مطالعه ميكند و به آنها ميگويد.
خوئارسكورئا چيز ديگري هم از اينترنت پیدا کرد .افسانه االغي كه در چاهي افتاده بود .از
آنجا كه دزدان به مدرسه زده بودند و سيم برق پروژكتور كالس را پاره كرده بودند (شاید براي
اينكه مس داخل آن را بفروشند) ،او نتوانست كليپي كه داستان را نقل مي كرد نشان دهد و فقط
داستان را شرح داد.
خوئارس كورئا شروع كرد :روزي االغي به داخل چاهي افتاد .االغ آسيبي نديد اما نتوانست
از آن رهايي يابد .صاحب االغ با خود فكر كرد كه االغ پير است و نجات آن به زحمتش نميارزد
و از آنجا كه چاه خشك بود روي االغ و چاه خاك ريخت .او شروع به بيل زدن خاك هاي اطراف
چاه كرد و آنها را داخل چاه ريخت .االغ نعرهزد اما مرد به بيل زدن ادامهداد .سرانجام االغ ساكت
شد .مرد فكر كرد كه االغ مرده است بنابراين بعد از قدري بيل زدن ناگهان متحير ماند زيرا االغ از
چاه بيرون پريد .االغ انبوه خاك را به كناري راند و توانست از زيرخاك هاي در حال افزايش بيرون
بيايد و باال بپرد.
خوئارسكورئا به بچههاي كالس نگاه كرد و گفت ما مانند آن االغ هستيم هر چيزي كه به
طرف ما پرت ميشود موقعيتي براي ما است تا از چاهي بيرون بياييم كه در آن گرفتار شدهايم.
هنگامي كه دو امتحان استاندارد دو روزه كشوري در ژوئن  ،2012برگزار شد خوئارسكورئا آن
را مانند خاك هاي كثيفي ديد كه بر سر بچهها ريخته شد .آن امتحان مانند قدمي به عقب در روش
آموختن آنها بود؛ مكانيكي و خستهكننده .براي جلوگيري از تقلب ،نمايندهاي از وزارت آموزش و
پرورش بر امتحان نظارت ميكرد و در پايان امتحان مانند نظاميان پاسخنامهها را گرفتند .اما بچهها
پرسشها را جواب داده بودند آنها نميتوانستند قبول كنند كه پرسشها بسيار ساده بوده است زيرا

1 . Ricardo Zavala Hernandez
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آنچه كه پرسش شده بود در نظر بچهها بسيار بنيادين بود.
ريكاردو زاواال هرناندز 1معاون مدير مدرسه در خوزه اوربينا لوپز اغلب اوقات صبح ها در
اتاق مديريت هنگام جست وجو در اينترنت فنجاني قهوه مينوشيد ،ساختمان مديريت ،ساختماني
سيماني است كه دو كامپيوتر مدرسه را در خود جا ميدهد .يك روز در سپتامبر  ،2012او حروف
 ENLACEرا در جست وجوي نتايج آزمون رقابت كشوري مكزيك تايپ كرد و متوجه شد كه
نتايج امتحانات ژوئن اعالم شده است.
زاواال هرناندز قهوهاش را روي ميز گذاشت ،اغلب بچههاي كالس كمي بهتر از سال قبل
عمل كرده بودند-اما نمره های پالوما داستان ديگري بود .در سال قبل  45درصد از بچهها از درس
رياضي و  31درصد از زبان اسپانيايي نمره نياورده بودند و در حالي كه هيچيك از آنها در درس
رياضي نمره خوبي نداشتند اكنون  63درصد نمره خوب داشتند.
نمره های درس زبان آنها بسيار خوب بود .حتي نمره های ضعيفترين شاگردان باالي ميانگين
كشوري بود .سپس نمره های رياضي را ديد .باالترين نمرة كالس خوئارسكورئا  921بود .زاواال
هرناندز به باالترين نمره كشوري نگاه كرد؛ بيشترين نمره  921بود .هنگاميكه نمره های ديگر را
ديد موي دستش سيخ شد .باالترين نمره در كل كشور  921بود.
اين صفحه را چاپ كرد و با سرعت به كالس خوئارسكورئا رفت .هنگامي كه وارد كالس
شد دانشآموزان ايستادند.
زاواال هرناندز برگه را به بچهها نشان داد و گفت نگاهي به اين بيندازيد.
س كورئا به نتايج نگاه كرد و پرسيد اين حقيقت دارد؟
خوئار 
معاون مدير گفت من فقط آن را چاپ كردهام اين نمره ها واقعي هستند.
خوئارس كورئا ديد كه بچهها به او خيره شدند اما ميخواست مطمئن شود كه گزارش را
خوب درك كرده است .دوباره آن را خواند سرش را جنباند و رو به بچهها كرد .ما نتايج امتحان
 ENLACEرا داريم اما آن فقط يك تست است نه يك امتحان بزرگ.
تعداد زيادي از بچهها احساس غرقشدن كردند .فكر ميكردند از آن افتادهاند.
او با لبخند گفت اما ما دانشآموزي در اين كالس داريم كه در مكزيك رتبه اول را به دست
آورده است.
پالوما بيشترين نمره را در كشور به دست آورد ،اما ساير دانشآموزان نيز خيلي از او فاصله
نداشتند .نمره های رياضي ده نفر  99.99درصد بود .سه نفر در زبان اسپانيايي در اين رتبه قرار
گرفته بودند .اين نتايج موجب جلبتوجه مسئوالن و رسانههاي مكزيك شد ،اغلب آنها روي پالوما
تمركز كرده بودند .او با هواپيما به مكزيك پرواز كرد تا در يك برنامه تلويزيوني مشهور شركت
كند ،جايزههاي زيادي گرفت از لپتاپ گرفته تا دوچرخه.
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خوئارس كورئا تقريب ًا خودش اين واقعيت را نفهميد كه حدود نيمي از بچههاي كالس در سطح
كالس هاي دنيا عمل كرده بودند و اينكه حتي ضعيفترين دانشآموز بسيار پيشرفت كرده بود.
دوستان و فاميل به دانشآموزان تبريك گفتند .والدين كارلوسردريگز الماس 1كه نمره 99.99
را در رياضي كسب كرده بود به او سه استيك جايزه دادند .اين نخستين بار بود كه او به رستوران
ميرفت .كايال فرانسيسكو رودريگز ده پزو از والدينش جايزه گرفت .او يك پاكت چيتوز خريد.
بچهها خوشحال بودند .آنها درباره شغل آيندهشان صحبت ميكردند؛ دكتر ،معلم يا سياستمدار
بشوند.
خوئارس كورئا احساسات درهم آميختهاي درباره امتحان داشت .دانشآموزان او موفق شده
بودند زيرا او روش جديدي از آموزش را پياده كرده بود ،روشي كه براي يادگيري آنها بهتر بود .اين
روش مدلي بود كه بر كارگروهي ،رقابت ،خالقيت و فضاي دانشآموزمحور تمركز ميكرد .بنابراين
شگفتيآور بود كه بچهها تواناييهاي خود را در يك تست چند انتخابي سنتي شناختند .او ميگويد؛
اين امتحانات معلم را محدود ميكند آنها دانستههاي شما را امتحان ميكنند نه آنچه كه ميتوانيد
انجام دهيد و من بيشتر عالقهمند به كاري هستم كه دانشآموز ميتواند انجام دهد.
مانند خوئارس كورئا بسياري از نوآوران آموزشي خارج از روال معمول عمل كردند و موفق
شدند .براي مثال يازده شبكه دبيرستاني بينالمللي در نيويورك نرخ فارغالتحصيلي بيشتري را در
ميانگين شهر براي همان جمعيت گزارش دادهاند .آنها اين كار را با تأكيد بريادگيري خود دانشآموز
و همكاري او انجام دادند .در ائتالف تصوير بزرگ يادگيري مدارس 56- 2مدرسه در آمريكا و 64
مدرسه در سراسر دنيا -معلمان مانند مشاور عمل ميكنند و موضوع های مورد عالقه را پيشنهاد
ميكنند؛ دانشآموزان همچنين با مشاوراني از بخش كسبوكار و جامعه كار ميكنند كه به آنها
كمك ميكنند تا تجربه بياموزند .از آنجا كه نرخ فارغالتحصيلي به موقع دبيرستان حدود  75درصد
است آزمون تصوير بزرگ فارغالتحصيلي بيش از نود درصد از دانشآموزان را در بر گرفت.
اما اين مثال ها -شامل فقط هزارها دانشآموز -استثنا هستند .اين نظام در كل ميليونها نفر
را آموزش ميدهد و براي شناخت يا پذيرش نوآوري موفق كند است .آن نظامي است كه تقريب ًا
دو قرن پيش ساخته شد تا نيازهاي عصر صنعت را برآورده سازد .اكنون جامعه و اقتصاد ما تحول
يافته ،مدارس نيز بايد تغيير كنند.
در حال حاضر ما ميتوانيم آينده كالس هايي مانند كالس خوئارسكورئا را ببينيم .همچنين
ميتوانيم ببينيم كه تغيير به سادگي به وجود نميآيد .گرچه كالس خوئارس كورئا نتايج قابل
3
توجهي داشت ،مدارس كمي بودند كه براي تغيير از آن الهام گرفتند .فرانسيسكو سانچز ساالزار
1 . Carlos Rodriguez Lamas
2 . Big Picture Learning
3 . Francisco Sanchez Salazar

رئيس مركز منطقهاي توسعه آموزشي در ماتامورز حتي بياعتناتر بود .او ميگفت اين روش آموزشي
تفاوت كمي دارد .او عقيده ندارد كه موفقيت دانشآموز متضمن كمكهاي بيشتر باشد و ميگويد
هوش و زيركي از ضرورت ميآيد آنها بدون داشتن منابع هم موفق ميشوند.
س كورئا بيش از پيش احساس ميكرد مانند االغ در آن داستان است .اما سپس پالوما
خوئار 
را به خاطر آورد .او پدرش را از دست داده بود و در كنار زبالهداني بزرگ شده بود .در شرايط عادي
آينده خوبي برايش نبود .اما مانند االغ در داستان او گِل ها را به كناري زد و از روي آن به باالي
چاه رسيد.
مدارسي كه راههاي جديدي براي برانگيختن حس كنجكاوي دانشآموزان ارائه می کنند آنچنان
كه دانشآموزان خودآموزي كنند.
دبيرستان فناوريهاي نوين

در اين دبيرستان نيمكتي وجود ندارد ،زنگي به صدا در نميآيد و معلمها سخنراني نميكنند.
1
به روياي شما در مورد دبيرستاني شبيه به سيليكنولي جامه عمل ميپوشاند .دانشآموزان در نپا
كاليفرنيا بايد به فناوري احاطه و مهارت توليد فيلم ديجيتال و برنامهنويسي داشته باشند.

مدرسه اينترنتي NYC

با تكنولوژي برتر

در اصل يك مدرسه تكواحدي در سانديگو بهنام «با تكنولوژي برتر» اكنون شبكهاي دوازده
مدرسهاي است كه در خدمت 5هزار دانشآموز  12-Kاست .دانشآموزان كه به تسهيالتي نظير
آزمايشگاه بيوتكنولوژي ،مهندسي مكانيك و طراحي گرافيكي دسترسي دارند روي پروژههاي
تحقيقاتي چند رسانهاي كار ميكنند ،با كارشناسان مشورت ميكنند و حتي كارشان را در
نمايشگاههاي حرفهاي به معرض نمايش ميگذارند.

مدرسه درجهبندي در مورسويل

هشت مدرسه اين ناحيه خارج از شارلوت كاروليناي شمالي دانشآموزاني از كالس چهارم تا
دوازدهم دارند كه از طريق مكبوكاير 2با يكديگر تعامل ميكنند .اين به مفهوم سخنراني كمتر و
1 . Napa
2 . Mac Book Airs

سال چهارم • شماره پنجم پاییز و زمستان 1392

دانشآموزان اين مدرسه كوچك در منهتن با لپتاپي در كولهپشتيشان در فضايي آنالين
مشاركت ميكنند و در اين فضا با معلمان و كارشناسان تعامل ميكنند :دانشمندي از ناسا و ساير
مشاهير از راه دور سخنرانيهايي برايشان كردهاند.
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انجام پروژههاي بيشتر دانشآموزاني است كه در جست وجوي پاسخ آنالين و تقسيم يافتههايشان
با يكديگر هستند.
مدرسة نخبگان

همزمان چند مهارت در قسمتهاي مختلف فضاي باز كالس در شهر نيويورك تعليم داده
ميشود .در اين مدرسه سخنرانيهاي سنتي با تمرينهاي كامپيوتري و معلمان مجازي درهم
آميخته ميشود و الگوريتم يادگيري به هر دانشآموز برنامه روزانه ميدهد.

مدارسي در ابر

مدارس در ابر كه در هند و انگلستان به وجود آمد چشمانداز برنامه آموزشي سوگاتا ميترا براي
آينده است كه در آن بچهها خودشان ياد ميگيرند و گاهگاهي معلم از طريق اسكايپ آنها را
حمايت ميكند.
مدرسه رايگان بروكلين

اين مدرسه كه ده سال پيش تأسيس شد بر اساس سنت آموزشي دموكراتيك است .در اين
مدرسه دموكراسي واقعي اجرا ميشود .دانشآموزان اجازه دارند خودشان سمتوسوي يادگيريشان
را پيدا كنند .در اين مدرسه نمرهاي داده نميشود و تكليف درسي وجود ندارد.
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گفتوگو با دکتر پیمان فلسفی

رئیس مؤسسه آموزش علمي– كاربردي جهاد كشاورزي و معاونت وقت ترویج و آموزش سازمان
تحقیقات ،آموزش و ترویج کشاورزی

فرهاد خسروانی

1

دکتر همایون فرهادیان

چکیده

2

لطفاً كمي از خودتان ،سابقهكاري ،تحصيالت و چگونگي پيشرفتتان در مديريت ترویج کشور
شرح دهيد؟

اينجانب دكتر پيمان فلسفي متولد  ،1349در تهران به دنیا آمدم و به دلیل اینکه پدرم نظامی
بودند جابه جایی های زیادی در دوران تحصیل داشتیم .دوران ابتدايي خود را در پايگاه هوايي
همدان و دبيرستان را در پايگاه هوايي بوشهر گذراندم و در آنجا موفق به كسب ديپلم شدم و در
سال  ،1367در رشته علوم تجربي با معدل ممتاز ديپلم گرفتم و خيلي عالقه مند به ادامه تحصیل

 .1دانشجوي كارشناسي ارشد ترويج و آموزش كشاورزي ،دانشگاه تربيت مدرس و نویسنده مسئول:
Farhad.khosravani@ymail.com

 .2استادیارگروه ترويج و آموزش كشاورزي ،دانشگاه تربيت مدرس.
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شايد بتوان يکي از مهم ترين فعاليتها در زندگي اجتماعي بشر امروزه را مديريت دانست .در عصر حاضر به كمك
اين فعاليت است که مأموريتها و اهداف سازمانها تحقق مييابد ،از منابع و امکانات موجود بهرهبرداري مي شود
و توانايي و استعداد انسانها از قوه بالفعل درميآيد .در واقع ،مديريت ترويجي گامی بسيار مهم و اثربخش براي
انجام بسياري از برنامههاي بزرگ کشاورزي در روستاهاست که اجراي تحقق آن در مسيري طراحي شده است كه
نيازمند کار زيربنايي است .تغيير و تحول در وضعيت اقتصادي روستا و افزايش قابل توجه درآمد روستاييان مرهون
اجراي موفقيت آميز هريک از اجزاي فرايند اين مديريت است .محدوديت روزافزون منابع از يک سو و گسترش فرايند
نيازها از سوي ديگر ضرورت دقيقتر اجراي مديريت ترويجي را در روستاها ضروري و اجتنابناپذير ميكند و افزايش
توليدات کشاورزي را نه تنها براي توسعه کشاورزي و روستاها الزم بلکه براي توسعه ملي نيز ضروري ميداند .بنابراين
برای درک بهتر موضوع در یکی از روز های پاییزی سال  ،1391مصاحبه اي با يكي از مديران و صاحب نظران ترويج
کشاورزی كشور جناب آقاي دكتر پیمان فلسفي معاونت وقت ترویج و آموزش سازمان تحقیقات ،آموزش و ترویج
کشاورزی انجام دادیم.
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در رشته پزشكي بودم ا ّما عالوه بر انتخاب رشته های پزشکی با مشورت يكي از دوستان پدرم كه
پزشك بود ،رشته ترويج و آموزش كشاورزي را به عنوان آخرین گزینه انتخاب كردم و به هيچ وجه
درباره اين رشته اطالعاتي نداشتم .در سال  ،1368در رشته ترويج و آموزش كشاورزي در دانشگاه
تهران قبول شدم .در آن سال پانزده نفر در مقطع ليسانس در دانشگاه تهران حضور داشتيم كه پنج
نفر طي ترم انصراف دادند و در رشته هاي ديگر به تحصيل پرداختند .بنده نيز از همان ترم اول از
رشته ترويج و آموزش کشاورزی اطالعاتي در مورد آینده شغلی كسب كردم و كمكم به این رشته
عالقه مند شدم و با خودم عهد كردم تا آخرين مقطع ادامه تحصيل بدهم چون معتقدم كاري را كه
شروع مي كنم بايد تا انتها بروم .مقطع کارشناسی را در سال  ،1372با رتبه ا ّول به پايان رساندم
و در همان سال در مقطع کارشناسی ارشد با رتبه اول قبول و در سال  ،1375نیز از این مقطع
فارغالتحصيل شدم و هم زمان در آزمون دكترا شركت كردم که موفق به کسب رتبه يك دانشگاه
تربيت مدرس و رتبه دوم دانشگاه تهران شدم به دليل اينكه دو مقطع قبلي نيز در دانشگاه تهران
بودم این دانشگاه را انتخاب كردم .سال  ،1375اولين دوره دكتراي ترويج و آموزش کشاورزی
بود كه با  5نفر راهاندازي شد .از همان ابتدای زمان قبولی ،بورسیه وزارت جهاد سازندگي سابق
شدم ،در واقع هم درس مي خواندم و هم كار مي كردم و يك سال بعد يعني در سال  ،1376متأهل
هم شدم و مسائل زندگي متأهلي هم به كار و درسم اضافه شد .باالخره در سال  ،1382با درجه
ممتاز در دكترا فارغالتحصيل شدم در مدت  14سال از محضر استادان زيادي چون آقايان :دكتر
حسيني،دكتر ملك محمدي،دكتر ايرواني ،دكتر حجازي،شادوران دكتر منصور فر ،دكتر خليليان،
دكتر موحد محمدي ،دكتر كرمي ،دكتر عشايري ،دكتر شهبازي ،دكتر بازرگان و  ...استفادههاي
زيادي بردم .همچنین در دوران دكترا هر چند كه از كشورهاي آمريكا و انگليس هم پذيرش
داشتم ،ترجيح دادم كشور مالزي را انتخاب كنم و يك فرصت مطالعاتي  6ماهه به مالزي رفتم و
فرصت مطالعاتي ام در دانشگاه یو پی ام 1به مدت  10ماه طول كشيد و توانستم نيمي از كار رساله
دكترايم را در آنجا انجام دهم .نيمي ديگر از كار رساله خود را بعد از اينكه به تهران آمدم در منطقه
بوئين زهرا شروع كردم كه در حدود يك سال و نيم به طول انجاميد يعني به همراه خانواده اين
مدت را در آنجا سكني گزيديم و منطقه تحقيقاتي ام دهستان سگزآباد در شهر بوئین زهرا بود .استاد
راهنماي من در رساله دكترا آقاي دكتر حسيني بودند و عنوان رساله "طراحي يك مدل ترويجي
به منظور نهادينه كردن مشارکت كشاورزان در تشکل های توليدي و صنفي" بود .استاد مشاور بنده
آقايان دكتر ازكيا و عمادي بودند .در سال  ،1382مطالعات طرح ملي و پروژهاي مديريت تلفيقي
برنامههاي ترويجي در دهستان جواد آباد ورامين كليد خورد و من به عنوان كارشناس ارشد در
معاونت ترویج و نظام بهره برداری وزارت جهاد کشاورزی مسئوليت را پذيرفتم ،زيرا به كارهاي
)1. University Putra Malaysia (UPM

ميداني عالقه زيادي دارم و كار با كشاورزان و در كنار آنها بودن و پيگيري مشكالت آنها را امری
مهم تلقي ميكنم .اين پروژه تا سال  ،1384به طول كشيد و ابعاد بينالمللي پیدا کرد و افرادي از
ای پی اُ  1براي نظارت به آنجا ميآمدند و گزارش تهيه ميكردند .رهيافت مورد استفاده در این طرح
كام ً
ال مشاركتي بود كه در آن كار با مردم انجام ميگرفت .در سال  ،1384مدير كل دفتر ترويج
و بهبود نظامهاي ترويجی شدم .در سال  ،1385در حالی که تنها  36سال داشتم به عنوان معاون
ترویج و نظام های بهره برداری وزارت جهاد کشاورزی منصوب شدم .در سال  ،1386معاونت امور
مجلس بينالملل و توسعه همكاري هاي آفريقا در جهاد كشاورزي به مدت دو سال به بنده محول
شد .در سال  1388تا  ،1389معاون وزير در امور مجلس و استان ها در دولت دهم بودم .بعد از
آن مشاور وزير و نماينده تاماالختيار در سفرهاي دولت بودم .همچنین از تاريخ  ،90/10/13دوباره
معاون ترويج و آموزش سازمان تحقيقات ،آموزش و ترويج كشاورزي شدم و از تاريخ ،91/3/27
به عنوان سرپرست مؤسسه آموزش علمي– كاربردي جهاد كشاورزي (تنها مؤسسه آموزش عالي
وزارتخانه با  30هزار دانشجو 130 ،رشته دورههاي كشاورزي و  169برنامه درس مختلف از دوره
كارداني تا کارشناسی ارشد) هستم.
تعريف جنابعالي از سازمان خودتان چيست؟ و ساختار سازمانی شما چگونه است؟

در نگاهی کلی سازمان مجموعهاي از منابع انساني ،امكانات ،روابط انساني و سازماني ،مقررات
و ضوابط،قوانين و تشكيالت است كه بايد اين عوامل به هم پيوسته صورت گيرد براي رسيدن به
اهداف و آرمان هاي سازماني كه بايد توجه داشت سازوكارها و روش ها درست به كار گرفته شود.

وظايف مدير گسترده است و شامل برنامهريزي ،هماهنگي ،اجرا ،نظارت ،كنترل و ارزشيابي
فعاليتها و بودجهبندي است .مهارت هاي مدير هم ذاتي و هم اكتسابي است و در واقع مهارت هاي
مديريتي فراتر از مقوله اكتسابي است و مهم ترين وظيفه مدير ايجاد بهرهوري سازماني است،
فعاليت هاي سازمان و اهداف آن وقتی به درستي انجام ميشود ،كه بهرهوري باال باشد و بهرهوري
يعني نسبت بين ستاندهها و دادهها .يعني نسبت خروجيها و وروديهاي سازمان بایستی يك و یا
بيشتر از يك باشد در واقع خروجي بيش از وروديها باشد كه بهرهوري باالتر رود.
علم مدیریت را چگونه تعریف می کنید؟

علم مدیریت ،علم چگونگی ایجاد تحول در ارکان و عوامل تشکیل دهنده سازمان مانند ساختار
)1. Asian Productivity Organization (APO
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و تشکیالت مقررات و دستورالعملها منابع مادی و انسانی ،سیستم ها و روش ها ،فناوری فرهنگ
سازمانی به منظور بهبود بهرهوری است .دکتر فلسفی بیان می کنند که مدیریت تغییر برای تغییر
نیست تغییر به امید بهرهوری است که اشاره می کنند متأسفانه در کشور ما بهره وری باال نیست که
دست یافتن به آن باید از طریق ترویج و توسعه منابع انسانی صورت بگیرد .برای بهره وری ایشان
تعریف زیر را بیان کردند که بهرهوری عبارت است از به حداکثر رساندن استفاده از منابع ،نیروی
انسانی ،تسهیالت و غیره به طریقه علمی و کاهش هزینه های تولید ،گسترش بازارها ،افزایش
اشتغال ،کوشش برای افزایش دستمزدهای واقعی و بهبود معیارهای زندگی ،آنگونه که به سود
کشاورز ،کارکنان ،مدیریت و عموم مصرف کنندگان و ارباب رجوع باشد.
موفقيت يك مدير به چه عوامل بستگي دارد؟
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مهم ترين و اصليترين مسئله در مديريت قدرت تصميمگيري است كه به عنوان چالشی در بخش
اداري محسوب ميشود ،و مدير بايد بتواند در شرايط ويژه و اضطراري تصميم قاطع و مؤثر بگيرد.
مديريت در يك كالم يعني تصميمگيري .معمو ًال دو گونه مدير وجود دارد ،يا قدرت تصميمگيري
ندارد يا قدرت تصميمگيري او باالست كه مورد دوم بسيار مهم است كه حق تصمیم گیری با اختيار
او توأم باشد نه اينكه اختيار را از مدير بگيرند كه در واقع نتواند تصميمگيري كند و تصميم ها از باال
ديكته شود .مديران ردهباال از مهارت فني كم و از مهارت ادراكي باالتري بايد برخوردار باشند و
همچنين مهارت هاي ارتباطي آنان بايد باال باشد و از مديريت دانش و اطالعات هم برخوردار باشند.
نيروي انساني مهم ترين عامل در رساندن يك سازمان به اهداف است و مدير بايد نيروي محركه
اين منبع مهم را از طريق ايجاد انگيزه به حركت درآورد .مدير در تصميمگيري بايد مشاركت تمام
يا اکثریت نيروي انساني را جلب کند .شاخص ديگر در موفقيت يك مدير تجربه است .مدير بايد
توان كار كردن با ديگران را داشته باشد و از تمام پتانسيلها و ظرفيتهاي موجود به نحو احسن
استفاده كند و از خالقيت و نوآوري جوانترها و تجربه افراد دیگر با هم استفاده كند تا به اهداف
سازماني دستیابی پيدا كند .مسئله بعد در موفقيت مدير ،تحول گرایي است ،مدير بايد در امور مختلف
تحول گرا و به دنبال پيشرفت باشد نه اينكه بدون تغيير و در حالت سكون و جمود باشد .مدير
تحول گرا ذهنيت افراد را تغيير می دهد و به منظور رسيدن به اهداف سازماني تقويت مي کند او
بايد بهترين روش را به كار گيرد نه روش هاي معمول و ثابت و مستمر را دنبال كند .ریسکپذيري
از ديگر عوامل موفقيت مدير است كه تصميم گيري را قوت ميبخشد كه هر چه پررنگتر باشد
ريسك مديريت كمتر ميشود .شاخص بعدي شجاعت در تصميمگيري است .از شاخصهاي بعدي
آموزش نيروي انساني است كه بسيار مهم و حائز اهميت است،ضوابط،مقررات و آخرين يافتههاي
روز بايد در اختيار كارشناسان و كارکنان قرار گيرد .جريان سالم و روان اطالعات در سيستم
مديريتي بسيار مهم است و بايد خيلي سريع اطالعرساني شود و تصميم ها بجز تصميم های امنيتي

نبايد پشت درهاي بسته انجام شود .عالوه بر اين شاخصها ،مدير بايد توان سازماندهي نيز داشته
باشد .در ادامه مدير بايد از تمام ظرفيتها و امكانات طوري استفاده كند كه نيرويي معطل نباشد
زيرا تمامي منابع متعلق به بيتالمال است و در نهايت يك مدير موفق بايد بتواند ارزشيابي درست
و مؤثري از منابع انساني و برنامهها داشته باشد و در نتيجه نيازسنجي و مسئلهيابي در سازمان بايد
در اولويتها باشد .يك مدير بايد در بودجه بندي ،اولويتها را رعايت كند .زيرا از قدیم گفته اند که
یک ده آباد بهتر از  100ده خراب است.
ارزش های اخالقی حاكم بر سازمان شما كدامها است؟

در ابتدا بايد خود مدير به ارزش ها و اصول پايبند باشد بايد احترام متقابل با كاركنان وجود
داشته باشد .رعايت حرمت كاركنان حتي اگر كارمندي عملكردش رضايتكننده نباشد الزم است.
همچنین نبايد در جمع ،تذكرهای مديريتي به اینگونه کارمندان داده شود ،بلكه تذكرها بايد شخصي
و انفرادی باشد .سالمت اداري بايد رعايت شود .نظم و هماهنگي بايد به صورت دقيق اجرا و وجود
داشته باشد .تكريم ارباب رجوع بايد در اولويت باشد.يك مدير بايد در همه حال پاسخگو باشد و
حتي يك نفر نيز نبايد از سازمان او بدون گرفتن پاسخي خارج شود اگر مدير وقت نداشته باشد بايد
زيردستان او حتم ًا جوابگوي ارباب رجوع باشند .مدير بايد خود را خادم و پاسخگوي مردم بداند و
در اتاق او روي همه باز باشد يكي از عوامل مهم به منظور رسيدن به اهداف سازماني ايجاد فضاي
اخالقي و ارزش هاي آن است.

روبه رو شويد؟ و با اين چالش ها چگونه برخورد ميكنيد؟

ارباب رجوع ما ممكن است روستائياني باشند كه از روستاهای خود مسافت هاي طوالني را
طي كرده اند و براي مشكل يا معضلي كه در روستاهاي آنان حل نشده به اين سازمان ميآيند،
گاهی برخی از افراد مثل دانشجويان ،كشاورزان ،بهرهبرداران هم هستند كه در زمينه آموزش،
مخاطبان ما هستند .توليدكنندگان روستايي يا غيرروستايي و آموزشگران ،دانشجويان نيز جزء
مخاطبان ما محسوب ميشوند .ما در مجموع پنج اداره کل داريم -1 ،دفتر ترويج و منابع طبيعي؛
 -2دفتر آموزش بهرهبرداران؛  -3دفتر بسيج سازندگي و شبكه عامالن ترويج؛  -4دفتر امور زنان
روستايي؛  -5دفتر آموزش كاركنان ،به عالوه گروه راديويي جهاد كه در معاونت ترويج و آموزش
كشاورزي هستند .در بعضي از روستاها مراکز اداری وظيفه خود را به درستي انجام نميدهند و
افراد از روستاهاي دور به نزد ما ميآيند كه نبايد به اينگونه باشد و مدير ،مسئول انجام كارها به
طور صحيح و شايسته است و در برابر ارباب رجوع مسئول و پاسخگوست .در هر اداره بايد از كاغذ
بازيهاي اداري كاست و حتي بايد با يك تلفن كار مردم را حل كرد .مديران بايد براي افزايش
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كارايي از رفت وآمدهاي اضافي ارباب رجوع و كشاورزان بكاهند و تكليف ارباب رجوع را مشخص
كنند و سعة صدر را پيشه كنند و مشكالت را حل کنند و پاسخ قانع کننده حتي اگر منفي هم شده
به ارباب رجوع بدهند.
لطفاً در صورت امكان در مورد يكي از مهم ترين تصميم هایی توضيح دهيد كه طی دوران
مديريتي خود گرفتید؟

ما دو دفتر در معاونت ترويج داريم ،يكي دفتر ترويج و ديگري دفتر آموزش و بهرهبرداران كه
اين دو دفتر تا قبل از مسئوليت اينجانب در معاونت ترويج و آموزش ،هر دو يك كار واحد انجام
ميدادند يعني آموزش بهرهبرداران .در واقع يك كار در هر دو جا و دو آمار جداگانه داده ميشد
بنابراین تصمیم به جدا کردن دو دفتر گرفته شد يعني ترويج بايد كار ترويجي انجام دهد و در مزارع
در كنار كشاورزان باشد و ارتباط با كشاورز و مزرعه داشته باشد كه در قبل بسيار كم رنگ شده بود
و دفتر آموزش كار آموزشي خود را انجام دهد كه وقتي اين تصمیم گرفته شد و مصر به اجراي آن
شدم اعتراض های فراواني به بنده شد كه هيچكدام از آن اعتراض ها فايدهاي نداشت و كار تا آخر
به انجام رسید و تفكيك مسئوليتها به طور جداگانه به خواست خدا انجام شد.

به نظر جنابعالی كدام روش جذب نیروی انسانی برای استخدام افراد با مدارك دیپلم ،كارشناسی،
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كارشناسی ارشد و دكترا بهتر است؟ و شیوة گزینش سازمان شما برای جذب نیروی انسانی
چیست؟
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مدیر باید بهترین نیروها را در راستای اهداف سازمانی جذب كند .صالحیت های فنی و حرفهای،
عمومی ،اختصاصی افراد باید شناسایی شود و در نهایت انتخاب صورت گیرد و افراد اصلح انتخاب
شوند تا شاهد رشد و ارتقای كیفی سازمان اداری شويم و جذب نباید از طریق روابط در هیچ
سازمانی انجام شود و عدالت در تمام مراحل اداری و استخدامی باید رعایت شود .آزمون در هر
سازمان ابزار خوبی است كه در وهله اول افراد شناسایی شوند یعنی افراد كه صالحیت های اولیه را
دارند بعد مصاحبه باید انجام گیرد و افرادی كه جذب سازمان می شوند باید در ابتدای ورود آموزش
در حین خدمت ببینند و این فرایند جریان داشته باشد .جذب افراد از طریق روابط فامیلی ،دوستی،
خانوادگي سالمت اداری و كیفیت سازمانی را به ش ّدت پایین میآورد همه افراد باید شرایط مساوی
و یكسانی داشته باشند تا عدالت اجرا شود.
آیا تفكیك جنسیتی در مورد شغلهای مورد تصدی در سازمان شما وجود دارد؟

خیر ،مالك ما شایستگی افراد است .باید بگویم که حدود نیمی از جمعیت روستاهای کشور را
زنان و دختران روستایی تشکیل میدهند که نیاز به برنامه های گسترده ترویجی و آموزشی دارند.

به همین دلیل نیاز مبرم به کارشناسان ترویج و آموزش زن وجود دارد .به همین دلیل هم دفتر امور
زنان روستایی و عشایری در معاونت ترویج و آموزش شکل گرفت که مدیرکل ،معاون مدیرکل و
 95درصد کارشناسان این دفتر را خانم ها تشکیل می دهند .در ضمن در دو استان کشور هم مدیران
هماهنگی ترویج از بین خانم ها انتخاب و منصوب شده اند.
توضیح دهید كه فرایند توجیه و آشناسازی برای شما هنگامی كه تازه استخدام شدید چگونه
انجام می شد؟ آیا وقتی كه به پستهای باالتر ارتقاء یافتید یا مسئولیتهای جدید به شما محول
شد باز هم این فرایند ادامه داشت؟

بنده از دوران دانشجویی در مقطع دكترا ،بورس وزارت جهاد سازندگی سابق شدم كه بر اساس
معیارها و مصاحبههای سختی بود در همان ابتدای كار آموزشهای مختلفی دیدم سرمایهگذاری
بسیاری روی بنده انجام شد ،فرصت های مطالعاتی  ،چند كارگاه ،سمینار و دوره های آموزشی در
كشورهای مختلف مثل ژاپن ،اندونزی ،مالزی و  ...برای من ایجاد شد مطالب فراوان و بسیاری
آموختم .متأسفانه در حال حاضر آموزش مستمر كه باید همه از آن بهره ببرند برای همه وجود ندارد
در ضمن سرانه آموزش برای هر مدیر در سال  60ساعت است.
شما در تعیین ضوابط یا عوامل برای ارزیابی زیردستان خود چه دستورالعملهایی را تعقیب
میكنید؟

تا چه اندازه به كنترل افراد در سازمان با توجه به تحلیل متفاوت صاحبنظران اعتقاد دارید؟

بنده به تلفیق زمانسنجی و كارسنجی اعتقاد دارم در واقع زمان سنجی حضور افراد است كه بر
اساس دستگاه حضور غياب ،ساعت های حضور افراد به طور دقیق محاسبه میشود و كارسنجی نیز
بر اساس فرمهایی است كه در آن گزارش های كار هر فرد نمایانگر فعالیت های او است صورت
مي گیرد بنده به كیفیت كار اهمیت بیشتری میدهم تا كمیت یعنی اگر كیفیت باال باشد تحقق
اهداف سازمانی بهتر انجام میگیرد.

سال چهارم • شماره پنجم پاییز و زمستان 1392

بنده در كنترل (نظارت) و ارزشیابی یعنی در هر دو فرایند برنامههایی مدون دارم .كنترل و
نظارت طی فرایند انجام میشود و ارزشیابی معمو ًال در انتهای برنامه ها انجام میگیرد .ساعت ورود
و خروج افراد در سازمان کنترل می شود .برای ارزیابی عملكرد آنها فرمهای مخصوصی است در
ضمن گزارش های ماهانه ،فصلی ،شش ماهه و سالیانه نیز وجود دارد كه با توجه به این فرمها هر
فردی امتیازهایی دریافت میكنند.
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رمز موفقیت خود را در رسیدن به این جایگاه از مدیریت در ترویج چه میدانید؟

موفقیت را باید دیگران بگویند ولی در كل صادقانه عمل كردن ،اعتقاد به كار داشتن ،اعتقاد به
سازمان كاری ،سخت كار كردن ،اعتماد به نفس داشتن و از خود مایه گذاشتن از رموز موفقیت یك
مدیر محسوب میشود و در همه حال به یاد خدا بودن و توكل به خدا كردن.

شماری از متخصصان رشته ترویج در كشور ما اعتقاد دارند كه در مقطع كارشناسی همان
رشتههای فنی کفایت میکند تا به علم كشاورزی دست یافت ،بعد در دوره کارشناسی ارشد و
دكترا می توان در رشته ترویج كشاورزی تخصص الزم را به خصوص ،مهارت های ارتباطی و
جامعهشناسی روستایی كسب کرد ،نظر شما چیست؟

بزرگترین خأل در نیروی انسانی كمبود تكنسین و مروج كشاورزی دست کم در سطح کارشناسی
است كه باید یك مروج از مزارع روستایی بازدید به عمل آورد و ارتباطات تنگاتنگی با روستائیان
برقرار سازد ولی در حال حاضر این چنین نیست و به خصوص افرادی كه در مقاطع ارشد و به
ویژه دكترا فارغالتحصیل میشوند خود را تافتهای جدا بافته از مزارع میدانند در نتیجه ارتباطات
بسیار كم رنگ میشود یك زمانی مروجی افتخار بود و از یك تا سه پایه داشت و یك مروج با یك
دوچرخه این ارتباطات را حفظ میكرد بنده موافق این نظر هستم كه رشته ترویج باید در سطح
كاردانی و كارشناسی حتم ًا وجود داشته باشد.
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شما به دانشجویان رشته ترویج چه توصیههایی میكنید؟
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توصیه بنده این است كه دانشجویان با عالقه درس بخوانند برای خود هدف داشته باشند
مهارت های فنی خود را تقویت كنند و از شاخههای دیگر كشاورزی اطالعات فنی كسب كنند.
ارتباط با مزرعه و كشاورز را در دستور كار خود قرار دهند به محیط روستا بروند چون هیچ لذتی
باالتر از كار كردن با مردم روستا نیست .و به مبانی عملی كشاورزی اشراف داشته باشند.
برای اشتغال فارغالتحصیالن رشته ترویج چه افقی را در نظر دارید؟

تقاضای بنده از دانشجویان و فارغالتحصیالن این است كه برای اشتغال دید دولتی نداشته باشند
و به بخش خصوصی و كارآفرینی بیشتر توجه كنند ترویج دولتی سیاستگذار و ناظر و هدایتگر
باقی میماند .دید فارغالتحصیالن روی سیستم های ترویج مشاوره ای و تولید باشد به عنوان مثال
شركتهای فنی و مهندسی.
به عنوان آخرین پرسش از آقای دکتر فلسفی تقاضا شد چشم انداز جمهوری اسالمی ایران را
در افق  ،1404و نیز در مورد رسالت معاونت ترویج و آموزش کشاورزی با توجه به اهداف سند
چشم انداز کشور توضیحاتی بیان فرمایند.

آقای دکتر در ادامه به بیانیه رسالت معاونت ترویج و آموزش کشاورزی با توجه به اهداف سند
چشم انداز کشور اشاره کردند که به شرح زیر است:

ما با در اختیار داشتن مجموعه ای از بهترین منابع انسانی متخصص ،ماهر و کاردان و بهره گیری
از توانمندی ها و امکانات بالقوه شبکه گسترده ترویج و آموزش کشاورزی در کشور اعم از عامالن
ترویج و مراکز آموزشی و واحدهای ترویجی جهاد کشاورزی در گستره عظیم کشورمان و استفاده
از مناسب ترین روش های آموزشی و ترویجی و آخرین نوآوری های روزجهان و با بهره گیری از
فناوری آموزشی ،ترویجی و رسانه ای مصمم هستیم نسبت به تضمین انتقال و استمرار ارائه
يافته هاي تحقيقاتي و نوآوری ها به کشاورزان ،مدیران و کارشناسان با تأکید بر اقشار محروم و
کم درآمد به ویژه زنان روستایی و عشایری بخش ،تمام توان خود را به کار گرفتیم و با داشتن
راهبردهای توسعه الگوهای ترویجی ،فنی و حرفه ای ،کار ،دانش و علمی -کاربردی مفتخریم در
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دکتر فلسفی اینگونه بیان داشتند که بر اساس سند چشم انداز جمهوری اسالمی ايران در افق
 ،1404ايران كشوری خواهد بود توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادی ،علمی و فناوری در سطح
منطقه ،با هويت اسالمی و انقالبي ،الهام بخش در جهان اسالم و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط
بين الملل.
جامعه ايرانی در افق اين چشم انداز چنين ويژگی هايی خواهد داشت :توسعه يافته ،متناسب با
مقتضيات فرهنگی ،جغرافيايی و تاريخی خود و متكی بر اصول اخالقی و ارزش های اسالمی،
ملی و انقالبی ،با تأكيد بر مردم ساالری دينی ،عدالت اجتماعی ،آزادیهای مشروع ،حفظ كرامت
و حقوق انسانها ،و بهرهمند از امنيت اجتماعی و قضايی برخودار از دانش پيشرفته ،توانا در توليد
علم و فناوری ،متكی بر سهم برتر منابع انسانی و سرمايه اجتماعی در توليد ملی امن ،مستقل و
مقتدر با سامان دفاعی مبتنی بر بازدارندگی همه جانبه و پيوستگی مردم و حكومت برخوردار از
سالمت ،رفاه ،امنيت غذايی ،تأمين اجتماعی ،فرصتهای برابر ،توزيع مناسب درآمد ،نهاد مستحكم
خانواده ،به دور از فقر ،فساد ،تبعيض و بهرهمند از محيط زيست مطلوب ،مسئوليت پذير ،ايثارگر،
مؤمن ،رضايتمند ،برخوردار از وجدان كاری ،روحية تعاون و سازگاری اجتماعی ،متعهد به انقالب و
نظام اسالمی و شكوفايی ايران و مفتخر به ايرانی بودن ،دست يافته به جايگاه اول اقتصادی علمی
و فناوری در سطح منطقة آسيای جنوب غربی (شامل آسيای ميانه ،قفقاز ،خاورميانه و كشورهای
همسايه) با تأكيد بر جنبش نرم افزاری و توليد علم ،رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی ،ارتقاء نسبی
سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل .الهام بخش ،فعال و مؤثر در جهان اسالم با تحكيم
الگوی مردم ساالری دينی ،توسعه كارآمد ،جامعه اخالقی ،نوانديشی و پويايی فكری و اجتماعی
تأثيرگذار بر همگرايی اسالمی و منطقه ای براساس تعاليم اسالمی و انديشه  های حضرت امام
خميني (ره) دارای تعامل سازنده و مؤثر با جهان بر اساس اصول عزت ،حكمت و مصلحت.

راستای افزایش دانش عمومی و تخصصی و ایجاد فرصت های شغلی در بخش کشاورزی ،با ارائه
خدمات کیفی در راستای ارتقای ضریب امنیت غذایی و تولید غذای سالم در عرصههای جهانی
به رقابت بپردازیم .بنابراین فلسفه وجودی نهاد ترویج و آموزش کشاورزی عبارت است از تقویت
روح همیاری ،افزایش بهره وری و ایجاد فرصت ها و ظرفیت هایی که از گذر آن کشاورزان و
تولید کنندگان بتوانند با خرد ورزی دانش کسب کنند ،تجربه بیاموزند و زندگی خود را با مشاهده آثار
آموخته های خود با مسرت و آسایش بگذرانند.
در آخر ضمن تشكر از جناب آقای دکتر فلسفی كه وقت گرانبهایشان را به این مصاحبه
اختصاص دادند موفقیت روز افزون ایشان را از خداوند متعال آرزومندیم.
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آن سوی پیکر طبیعی :دیرینشناسی هورمونها و جنسیت
نویسنده :پروفسور نلی ادشون
مترجم :پروانه قاسمیان
ناشر :شیرازه1931 ،

 .1معاون خدمات فني كتابخانه عمومي حسينيه ارشاد
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نويسنده كتاب استاد تکنولوژی دینامیک و بهداشت عمومی دانشگاه ،تونئته هلند ،مدیر بخش
تحقیق کاربران و سیاستگذاری های علم و تکنولوژی در دپارتمان علم دانشگاه تونئته هلند است.
کتاب حاضر در هفت فصل تنظیم شده است و جز پرفروش ترين كتاب ها در سال  2931بود.
نويسنده در مقدمه به تعریف دقیق بدن ،تولد هورمون های جنسی ،عرضه هورمون های جنسی
به بازار و تبدیل آنها ،قدرت ساختارهای از قبل موجود ،اندازه گیری و طرز ساخت آنها می پردازد.
«آن سوی پیکر طبیعی» بخشی از تاریخ علوم زیستی است که مطالعه آن درک فعلی ما از جنس
و بدن و روابط بین جنسیت و علم را ضروری می سازد ،مطالعه تغییر مداوم تاریخی تعاریفی که
تاکنون از «زن» و یا «مرد» شده است ،از دغدغه های دیگر کتاب حاضر است.
این کتاب سیر مطالعه هورمون های جنسی از منشأ تا تولید انبوه به مثابه دارو و تا تحول نهایی
به قرص های پیشگیری از بارداری را دنبال می کند و نیز ایده ای که از بدن طبیعی وجود دارد را
به چالش می کشد و نشان می دهد که این فرایند با هدف دستیابی به وضعیت جهانی ساخته شده
است که ساختارهای گفتمان رایج را به عنوان حقایق طبیعی نشان دهد.
کتاب حاضر داستان جذاب جست وجوی دانشمندان و جمع آوری عضوهایی از بدن انسان است
تا از طریق پژوهش روی آنها به مفهوم هورمون دست یابند و بررسی می کند که چگونه شناخت
هورمون جنسی درک ما را از جنس و بدن شکل مي دهد و نیز دانش پزشکی و داروسازی را
دگرگون مي  كند و در نهایت باز تعریفی را از رابطه زن و تولیدمثل ارائه می دهد همچنین تالش
می کند تا با ارزیابی ویژگی های مثبت و منفی انقالب هورمونی ،نتیجه گیری های نوینی را در اختیار
قرار دهد.
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Abstract
The purpose of science and wisdom innovation system is to have the market for technologies, products and services based on knowledge in line with
social health and sustainable environment. Wisdom expresses the truthfulness
of scientific and technological achievements. The best way of scientific and
technological modeling is mapping the nature. Whatever Almighty has created the heavens and the earth and all between them are truly and this should
be a model for science. Science also needs models. The structure and functions of nature should be recognized and then be mapped so that natural
technology could be developed. In order to do so, we need comprehensive and
interdisciplinary science and wisdom in order to know the essence of natural
phenomena. Wisdom is a given knowledge and a grace of God which is reward for piety and righteousness in deeds and behaviors. Therefore, the secret
to innovate and develop technologies based on science and virtuous is in the
hand of knowledgeable and pious man. Wisdom is acquired through the integrated and comprehensive experimental and non-experimental sciences as
well as piety. Hence, one can say that if you acquire such knowledge, you
can bring the world under your control.
Keywords: Interdisciplinary and integrative science, Science and wisdom innovation system, Biomimetic science, Natural technology, Sustainable environment, Health.

Evaluating of Human Impacts of Technological Advancement in Tools,
Means and Methods of Warfare
Nasrin Mosaffa, Associate Professor Tehran University
Abstract
In recent decades, emergence and rise of new technologies constantly affected the warfare, both its nature and outcome. The rapid progress also posed
legal, moral, humane, political and strategic questions leading to extended
debates. Any decision to develop, produce, purchase or utilise such technologies for military purposes causes a burden because of their consequences. This
article examines the impacts of new technologies of tools, means and methods
of war by discussing Unmanned Aerial Vehicles (i.e. Drones), lethal weapons
and automatic weapons. For many, increased reliance on automatic weapons
and sophisticated technologies in war might be exciting, but certainly for
many the nightmare is a war without human brain and emotions.
Keywords: Drone, International humanitarian law, Technological advancement, War, Human impact of war.
The Outcome and Costs of Corrosion
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Assistant Professor, Nuclear Science and Technology
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Abstract
Corrosion is the destruction of a structure or facility, by chemical reaction
with its environment. This phenomenon is emphasized as an effective factor
in the design, construction, production and operation of a structure or facility. The
structure or facility performance and lifetime are drastically affected by corrosion. The cost of corrosion consists of both direct and indirect costs. The total
annual estimated direct and indirect costs of corrosion are approximately 2-6
percent of the nation’s Gross Domestic Product (GDP) of each country. In this
paper, corrosion is introduced and ways of dealing with this phenomenon will
be discussed. Also the cost of this phenomenon in various industries has been
studied.
Keywords: Corrosion, Corrosive environments, Corrosion costs.

A Study of Social Trust in Science and Its Effective Factors
Samaneh Eskandary
MA.Sociology

Lab on a Chip
Massoud Kaykhaii
Associate Professor, University of Sistan and Baluchestan
Milad Takhsha
MS. Student in Mineral Chemistry, Isfahan University of Technology
Ghasem Sargazi
MS. Student in Nanochemistry, Kerman University
Abstract
A lab-on-a-chip (LOC) is a device which can integrate and perform one or
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Abstract
Trust has transformed as a consequence of modernity. In pre-modernity,
trust predominantly involved face-to-face communication between two wellacquainted individuals. In modernity, people trust abstract expert systems
(e.g., economic, legal, political and scientific systems). In this paper, we try
to investigate some of the issues of social trust in science. At first, we give a
definition of trust in science, then, we investigate history and types of trust in
science, theories of trust in science, and factors affecting public trust in science. In fact, the aim of this research is to investigate the historical process,
theories, and factors affecting social trust in science. This is a library and
documentary research. This study shows that in the classical period of ‘academic science’ we observed high levels of trust. But relatively lower levels of
trust, or at least a downward tendency, can be discerned in the present period
of ‘post-academic science’. Also, this paper argues that the visibility of negative events, tend to reinforce distrust, media use, familiarity, and interpersonal
communication are the most important psychological and social factors affecting public trust in science.
Keywords: Modernity, Trust, Social trust in Science, Classical academic
science, Post-academic science.

more analytical procedures on a chip with a size of few square millimeters to
centimeters. Such laboratory processes are mainly executed in a silicon chip.
After a short review of the history of LOC, this article describes how it is constructed, what are its progressive and various applications and the advantages
and disadvantages of this technology. At the end, recent advances and new
horizons of LOC are discussed.
Keywords: Technology Chip, Lab applications, Miniaturized
system.
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Abstract
The main purpose of current article is explaining the unique role of mathematical houses activities in teaching and learning process and popularization
of mathematics in the socity. For doing this we first give some information
about history and background of mathematical houses in Iran. Then some activities of Kerman mathematics house will be presented. After that the necessity of mathematical houses activities in four dimensions (contain Cultural,
Educational, Mathematical Literacy of citizen and confronting against Konkor) will be introduced. In this section, the unique role of mathematical houses
in society will be expressed through documents and witnesses. So, with this
comments we can emphasis on the important role of mathematical houses
beside the official mathematics education at school. In final part of this article
two type of math will be indentified. The first one is school math and the
second one is mathematics houses math. These two type of mathematics are
complementary and they can support each other.
Keywords: Mathematics House, Popularization of mathematics, School
mathematics, Culture, Citizenship Literacy.

The Next Steve Jobs
Author: Joshua Davis
Translator: Fariba Niksiar
MA. National Research Institute for Science Policy
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Abstract
Jose Urbina Lopez Primary School sits next to a dump where a rotten smell
drifts through the classroom. Sergio Juarez Correa was used to teaching that
kind of class through the government-mandated curriculum, but he’d come to
the conclusion that it was a waste of time because test scores were poor and
the students who did well weren’t truly engaged. He searched for ideas online
and was interested in the method of Sugata Mitra, a professor of educational
technology at Newcastle University in the UK.. It was an emerging educational philosophy that applies the logic of the digital age to the classroom.
Mitra conducted experiments in which he gave children in India access to
computer. Without any instruction they were able to teach themselves by computer. Juarez Correa became a slow-motion conduit to the internet, because
they had few computers and access to internet in their poor city. Therefore he
employed a new teaching technique, it was a model that emphasized group
work, competition, creativity and student-led environment. By this method his
students did well and some of them even got the highest scores in the country,
especially one of them, a small poor girl placed first in Mexico.
Keywords: Primary school, Learning, Sugata Mitra’s Method, Internet,
Self learning, Student-centered classroom.
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