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بدیهی است مسئوولیت صّحت مطالب هر مقاله به عهده نویسندگان است.
نشانی: تهران- کد پستی 1597633131                                            تلفن: 81032251  نمابر: 81032251

 www.popscience.ir :وب سایت          tarvijeelm@yahoo.com             info@popscience.ir  :پست الکترونیک

قیمت: 25000 ریال         شاپا:2251-9033

صاحب امتیاز: انجمن ترویج علم ایران
سردبیر: رضا منصوری

مدیر مسئول: اکرم قدیمی
مشاور سردبیر: حسن نمک دوست



 ضمن رعایت چارچوب علمی در  تنظیم مقاله به نکات زیر توجه کنید:
موضوع مقاله در باره ترویج علم یا یکی از زمینه های تخصصی علوم برای عموم مردم باشد. �
مقاالت صرفاً تخصصی در یک زمینه خاص علمی پذیرفته نمی  شود. �
مقاالت با نرم افزار word به همراه pdf  آن و حداکثر در 8 هزار کلمه تهیه شود.  �
مقاالت ارسالی نباید قباًل به چاپ رسیده باشند و یا هم زمان برای بررسی به مجالت دیگری ارسال شده باشند )در غیر این صورت  �

پی گیری آن متوقف می شود(. 
در انتخاب عنوان از حداقل کلمات استفاده شود.  �
مقاله های ارسالی باید شامل عنوان مقاله؛ نام نویسنده  یا  نویسندگان؛ رتبه علمی و نام دانشگاه یا موسسه محل اشتغال نویسنده یا  �

نویسندگان، ایمیل  و نویسنده عهده دار مکاتبات باشد. 
چکیده به دو زبان فارسی و انگلیسی در صفحه مجزا در 200 الی 300 کلمه و کلید واژه ها  در انتهای چکیده باشد. �
واژه های تخصصی در داخل متن، در آخر مقاله فهرست شود. �
اسامی خاص یک دست باشد و از سبک متعارف نوشته های 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 حوزه های مختلف علمی، و معرفی افراد شاخص در  �

حوزه ترویج علم نیز بخش هایی از فصلنامه خواهد بود. 
ارجاع منابع و مأخذ در متن مقاله در پایان نقل قول یا موضوع استفاده  شده داخل پرانتز به شکل زیر آورده شود: �

* منابع فارسی: )نام و نام خانوادگی مؤلف، سال نشر، صفحه(، مثال: )روحانی، 1376: 371(.
.)Morgan, 1965:17( :مثال ،)منابع التین: )نام و نام خانوادگی مؤلف، سال نشر، صفحه *

* چنانچه از نویسنده ای 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 آورده  شود: �

* 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 دایره المعارف: نام خانوادگی و نام نویسنده )تاریخ(. نام مقاله، نام دایره المعارف )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 وب سایت: 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 یادداشت ها  �
درج شود. اگر ارجاع و اسناد در یادداشت می باشد، مثل متن مقاله، روش درون متنی خواهد بود.

شکل ها و تصویرها باید به گونه ای ترسیم یا تهیه شوند که برای تکثیر و نسخه پردازی مناسب باشند. جدول ها به ترتیبی که در متن  �
آمده اند شماره گذاری شوند و تاریخ تهیه و مأخذ آنها به طور دقیق در زیر آنها قید گردد.

هرگونه تشکر و قدردانی از افراد و سازمان ها یی که در انجام مطالعه یا تهیه مقاله همکاری داشته اند، در پایان مقاله قبل از پی نوشت ها   �
آورده شود.

“ شیوه نامه تدوین مقاله نشریه ترویج علم  ”
::
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سخن سردبیر

ترویج گفتمان علم و اقتدار ملی

جهان اسالم در التهاب است. به نظر می رسد چالش جهانی در قرن 21/15 چالش جهان اسالم به 
ویژه شرایط خاورمیانه باشد: چگونگی رویارویی با مدرنیت، اختالف های فرقه ای، و مقابله با قدرت های 
جهانی که قدرتمندی فرهنگ دیگری را برنمی تابند و تاب حضور کشورهایی با فرهنگی دیگر و با 
قدرت انسانی و اقتصادی و مدنی را ندارند همگی نشان می دهد توجه به علم و فناوری مدرن و مبانی 
فکری آن تا چه اندازه برای کشورهایی مانند ایران الزم است. پس از تالطم های اول انقالب و جنگ 
تحمیلی و تحریم های بین المللی، ایران آماده می شود برای حضوری جهانی با متانت و آرامش و اقتدار. 
اطراف ما آتش است و ایران باید بتواند با اقتدار کامل تالطم های کنونی و آینده را در اطرافمان مهار 
کند و آرامش را به کشورهای ملتهب دیگر هم منتقل و به صلح پایدار در منطقه کمک کند. این مهم 
اتفاق نمی افتد مگر با رشد مدنیت مدرن مبتنی بر علم و خردگرایی نوین. اقتدار تنها در قدرت سخت 

نیست، قدرت نرم بیش از اندازه می خواهد که بدون خرد مدرن به دست نمی آید.
   خرد مدرن را باید ترویج کرد و این بخشی از ترویج علم است، بخشی که اکثراً فراموش می کنیم. 
ترویج علم تنها ترویج داده ها و گزاره های علمی نیست و بیشتر ترویج چگونگی به دست آمدن گزاره ها 
است، به ویژه در کشوری مانند ایران که هنوز خرد مدرن در آن نهادینه نشده است. در علم مدرن یاد 
می گیریم که توافق بر مفاهیم و گزاره ها در یک فرایند همراه با گفتمان درون اجتماع علمی مبنای 
هر کار علمی است. در این فرایند تحکم جایی ندارد! همین روش خردمندی نوین به ما یاد داده است 
که پایداری هر نظام حکومتی در گرو حضور نقد مدنی درون گفتمان اجتماعی است؛ اقتدار یک کشور 
بیش از هر چیز به نقد که نتیجۀ تکثر است بستگی دارد و اینکه جامعه چگونه فرایند نقد را نهادینه کند 
و تکثر در بینش ها را در چارچوب قانون و منافع ملی بپذیرد. دوران سی و پنج ساله انقالب اسالمی 
کافی نبوده است که پس از چند هزار سال نظام حکومتی اقتدارگرا و عادت به پذیرش اقتدارگرایی 
به روش های نوین گفتمانی خو بگیریم. ما هنوز اینگونه نقد را نه فراگرفته ایم و نه می شناسیم. حتی 
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محیط دانشگاهی ما عاری از گفتمان و نقد متناظر با آن است! در این شرایط نمی توان و نباید تنها 
به قدرت سخت اکتفا کرد و باید به دنبال کسب "قدرت نرم" و "اقتدار نرم ملی" بود. رشد و توسعۀ 
سخت افزارهای جنگی برای دفاع از کشور ضروری است و بر همه ما است که به رشد این توان دفاعی 
کمک کنیم. اما، وظیفۀ مهم تر اهل علم مدرن و حرفۀ دانشگری این است که به افزایش قدرت نرم 
و اقتدار ملی نرم از طریق یاد دادن و یاد گرفتن نقد مدنی در جامعه کمک کند! راه نقد تنها راه پایدار 

کردن اقتدار کشور است. چیزی که هم اکنون بیش از هر زمان دیگری کشور ما به آن نیاز دارد. 
   در این مرحله از تحول تاریخی ما طبیعی است اگر گروه هایی قدرتمند در جامعه نقد و گفتمان 
را نپذیرند و به دنبال رواج قرائتی خاص از اعتقاداتشان یا بینش های فکری شان به هر قیمت باشند. 
مقابله با این گروه ها نباید هدف اصلی در کسب اقتدار ملی باشد. از حضرت علی علیه السالم بیاموزیم 
که گفت خوارج را )که قاتل وی بودند( نکشید چون به کارشان اعتقاد داشتند!  معتقدان به اقتدارگرایی 
در همۀ مشرب های فکری و سیاسی کنونی در ایران حضور دارند؛ عالقه مندان به اقتدار ملی و توسعه 
بهتر است این گروه ها را ندیده بگیرند، از انفعال و مقابله به در آیند، به تمرین گفتمان مشغول شوند 
که اساس زندگی مدرن بشر است و با فرهنگ اسالمی ما هم سازگارتر! اقتدارگرایان هم مجبورند سر 
انجام روش گفتمان را بپذیرند، به آن تن در دهند، و به روزگار مدرن درآیند. فراموش نکنیم کشور ما در 
میانه آتش است، به آرامش نیاز دارد و فرصت درگیر شدن در چالش های درونی را ندارد؛ اگر بصیرتی 
هست در تحمل انواع اقتدارگرایی سنتی و نوین و گذر از آن است! توجه به گفتمان مدنی و یادگیری 
نقد علمی به منظور یادگرفتن آداب حضور در جهان مدرن و رشد تفکر در کشور بیشترین تأثیرگذاری 

را در کسب قدرت و اقتدار کشور ما در منطقه خواهد داشت. 
   شکی ندارم بخش دفاعی کشور با اقتدار سخت خود از این گسترش قدرت نرم و از این نوع 
هماهنگی ها استقبال خواهد کرد. ما دانشگاهیان و دانشگران باید این وظیفۀ خودمان را در این مرحلۀ 
حساس از تاریخ کشورمان به خوبی دریابیم: پذیرش درک ضعف، از جمله درک "ضعف در قدرت و 
اقتدار نرم"، عین قدرت ما است؛ نشان دهیم بصیرت در درک این ضعف داریم و نمی گذاریم حرمت 

ناشی از این درک به بی حرمتی تاریخی تبدیل شود!

  رضا منصوری
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ترویج علم و خانه های علم و زندگی 

اکرم قدیمی1 
آزیتا منوچهری قشقایی2 

چکیده 
ترویج علم از اصطالحاتی است که طی دهه های اخیر مصطلح شده و هدف آن گسترش علم و بینش علمی است. 
در اسناد کالن کشور بر دستیابی به جایگاه برتر در منطقه طی سال های آینده تأکید شده است. بی  شک دستیابی 
به این هدف مهم در گرو ابزارها و نهادینه کردن تفکر و بینش علمی در جامعه است و این هدف میسر نخواهد شد 
مگر طی فرایندی که از آن تحت عنوان "فرایند ترویج علم" یاد می شود. این فرایند موجب کاربردی شدن علم در 

سطح جامعه می شود.
   در این مقاله با هدف نهادینه شدن فرایند ترویج علم در جامعه به شناسایی و بررسی نقش خانه های علم و زندگی 
به عنوان حلقه های واسط ترویج علم می پردازیم. خانه های علم و زندگی؛ تشکلی مردمی، داوطلبانه و زیرمجموعه 
سرای محله است و یکی از ساختارهای مشارکت جویانه شهرداری در محالت تهران است که با مسئولیت مدیر محله 
به منظور افزایش مشارکت های مردمی در اداره امور شهر از طریق به کارگیری توانمندی ها و ظرفیت های مادی 
راه اندازی کانون های داوطلب مردمی  به تأسیس و  اقدام  امکانات مثبت محالت  از  استفاده  و معنوی شهروندان و 
آموزش محور می کند. در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم نهادهای مدنی مروج علم از جمله 
خانه های علم و زندگی چه نقشی در عمومی سازی علم دارند؟ آیا این مراکز کارکرد خود را به خوبی ایفا می کنند؟ در 

این مطالعه از روش تحلیلی- توصیفی بهره گرفته ایم.
   خانه های علم و زندگی می توانند به عنوان حلقه واسط علم و جامعه عمل کنند. برای انجام این وظیفه ارتباط نهادینه 

این خانه ها با انجمن های علمی به منظور ایجاد فرهنگ علمی در جامعه ضروری است. 
کلیدواژه ها: ترویج علم، خانه های علم و زندگی، علم، جامعه، فرهنگ علمی.

مقدمه 
ترویج علم فرایندی است که علم را عمیق تر، گسترده تر، بنیادی تر و ریشه دارتر می سازد. مفهوم 
اندیشه های علمی به روشی است که عموم افراد بتوانند مفاهیم  انعکاس  ترویج علم تالش برای 
اساسی یک علم را درک کنند. به طور کلی فهم درست عامه از علم را ترویج علم می نامند. به عبارت 

ghadimi2005@gmail.com 1.  استادیار مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور؛
  azitacof@hotmail.com 2. کارشناس گروه ترویج علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور؛
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دیگر منظور از ترویج علم سازگار کردن و تعدیل اندیشه ها و یافته های پیچیده علمی است به طوری 
که مخاطبان غیرمتخصص یا عامه بتوانند آن را دریابند. ترویج علم کوتاه ترین راهی است که امکان 
دسترسی به نتایج علمی را میسر می سازد و در ضمن به درک و فهم ما از واقعیات موجود وسعت 
می بخشد. هدف از ترویج علم، نخست جلب توجه افراد جامعه به علم و نیز عرضه مهم ترین نتایج 
علمی به جامعه به صورتی کاماًل ساده و واقعی است. همگانی کردن علم و ترویج آن در صورت 
نهادینه شدن و استمرار می تواند تفکر علمی و خردگرایی را در جامعه رواج دهد و راه را برای پیشبرد  
بنیادی علوم و در نهایت ترقی و رفاه جامعه هموار سازد. با هدف نهادینه شدن فرایند ترویج علم در 

کشور به شناسایی خانه های علم و زندگی به عنوان حلقه واسط علم و جامعه می پردازیم.
   در هر فرایند یک نقطه آغازین وجود دارد و یک نقطه پایانی که هدف در آن مشخص شده 
است بین این دو نقطه مجموعه ای از اقدام ها و ابزارها باید وجود داشته باشد. تجارب کشورهای دیگر 
نشان داده که موفق ترین ابزارها و وسایل، ابزارها و وسایلی هستند که برای جامعه ملموس تر باشند 
و اقشار مختلف با آن راحت تر ارتباط برقرار کنند. ایجاد نهادهای  نوینی که فراگیری را راحت تر و 
مخاطبان را به استفاده از علم جذب کنند و فراتر از آن یادگیری را به میان مردم ببرند، از راهکارهای 
نوین عمومی سازی علم هستند. خانه های علم و زندگی حلقه مفقوده ای هستند که توجه به آنها سبب 
دو سویه شدن جریان ترویج علم خواهد شد. برای رسیدن به این هدف واال باید این نهادها را تقویت 
و زمینه رشد و توسعه آنها را فراهم کنیم زیرا این مراکز راه میانبری هستند که علم را به سهولت 
و سرعت در سطح جامعه می گسترانند. در این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سوال هستیم 
که نهادهای مدنی مروج علم از جمله خانه های علم و زندگی وابسته به شهرداری ها چه نقشی در 
عمومی سازی علم دارند؟ و آیا این مراکز کارکرد خود را به خوبی ایفا می کنند؟ این سوالی است که 
پاسخ به آن سبب از قوه به فعل شدن توانایی های مدنی موجود در جامعه می شود و فرایند ترویج علم 

را محقق می سازد.

تعریف ترویج علم
ترویج علم موضوعی است که تنها در نیم قرن اخیر به طور علمی مورد توجه محافل دانشگاهی قرار 
گرفت. روند رو به رشد پیشرفت علم و فناوری موجب شد تا به طور نظام مند نگاه دست اندرکاران علم 

در کشورها به مبحث ترویج علم معطوف شود. 
   ترویج علم در حیطه عمومی به عنوان فعالیتی نظام یافته که در آن نهادهای مختلف آموزشی، 

اجرایی، اقتصادی و مدنی مشارکت دارند، تحولی نوین محسوب می شود )پایا، 1383(. 
که  بود  دهه 1980  اوائل سال های  در  است.  پویا  مفهومی  بودن  عین جوان  در  علم  ترویج     
دولت های غربی به نحو جدی توجه خود را به ترویج علم معطوف ساختند و سعی در فراهم آوردن 
زمینه های مناسب برای رشد آن کردند. دولت ها به عنوان بازیگران اصلی در فرایند ترویج علم در نظر 
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گرفته می شوند اما نباید از این نکته غفلت کرد که ترویج علم مفهومی است که تنها در حیطه عمومی 
جامعه معنای واقعی خود را می یابد و از این رو تمامی کنشگران جامعه باید در آن سهیم باشند. 

   از دهه 1990 ترویج علم به طور روزافزون وارد جوامع شد و از یک مفهوم صرف تبدیل به 
پروسه ای شد که  عامه مردم در آن مشارکت دارند. مهم ترین مؤلفه در فرایند ترویج علم، اجتماعی 

شدن آن است.  
   رسانه ها، دانشگاه ها، نخبگان، مدارس و حتی افراد عادی هر کدام نقش خاصی را در این فرایند 
طوالنی مدت ایفا می کنند. تقویت باور و اعتماد عمومی به علم و همگانی ساختن این باور و اعتماد 
اولین گامی است که می باید در فرایند شکل گیری ترویج علم برداشته شود. تا یکصد سال گذشته 
علم مفهومی بود که تنها عده معدودی از افراد جامعه آن را درک می کردند اما ترویج علم توانست 
دامنه این افراد را آنچنان گسترده سازد که حتی درکشورهای توسعه نیافته کنونی نیز می توان به وضوح 
تفاوت آگاهی و شناخت مردم عادی نسبت به مسائل پیرامون خود را در مقایسه با پدرانشان مشاهده 

کرد )قدیمی، 1378: 5(. 
   ترویج علم مطمئن ترین راهی است که امکان دسترسی به نتایج علمی را میسر ساخته و درک و 

فهم انسان را نسبت به واقعیات موجود افزایش می دهد.
   ترویج علم که زمانی تنها به صورت چاپ آخرین دستاوردهای علمی در قرن هیجدهم و نوزدهم 
مطرح می شد در حال حاضر اشکال جدیدی به خود گرفته است. اشکالی همچون فروشگاه های علمی، 
رستوران ها و کافه های علمی، پارک ها و موزه های علمی و کنفرانس های عمومی علمی که همگی 

حاکی از ظهور مرحله جدیدی از این تکامل و تحول تاریخی است )وصالی، 1386(.

روند تاریخی ترویج علم 
پذیرش علم از سوی عامه، شکل اولیه ترویج علم است در این مرحله دانشمندان و 1. 

انجمن های علمی رکن اصلی ترویج علم محسوب می شوند؛ 
فقط 	.  علم  ترویج  مرحله  این  در  بیستم شروع می شود.  قرن  آغاز  با  از علم؛  درک عامه 

بی سوادان علمی را مد نظر قرار نمی داد بلکه در آن عامه مردم به عنوان گروه های هدف 
مورد تأکید قرار داشتند. در این مرحله اندیشه های علمی، روش های علمی و روحیه علمی وارد 
حیطه و قلمرو ترویج علم شدند. با این حال هنوز در این مرحله عامه مردم به معنای واقعی در 
ترویج علم مشارکت نداشتند و هنوز پروسه ارتباط میان جامعه و علم مانند مرحله اول، یک 

سویه باقی مانده بود. 
مشارکت عامه در علم؛ این مرحله در حقیقت همان بسط و استمرار مرحله درک عامه از 3. 

علم است که خود شکل نوینی از ترویج علم معاصر محسوب می شود. با مشارکت عامه در 
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ترویج علم، اجتماعی شدن علم سرعت بیشتری به خود می گیرد، گرایش و تمایل ذوب ترویج 
علم در رسانه های جمعی و صنعت سرگرمی های فرهنگی از جمله شاخص های این مرحله از 

ترویج علم است )قدیمی، 1388: 11(.
 ایجاد نهادهای  نوینی که فراگیری را راحت تر و مخاطبان را به استفاده از علم جذب کنند و فراتر از 
آن یادگیری را به میان مردم ببرند، ضروری است. در واقع نهادهای مدنی مروج علم  حلقه مفقوده ای 
هستند که توجه به آن سبب دو سویه شدن جریان ترویج علم خواهد شد و مرحله سوم ترویج علم 
یعنی مشارکت عامه در علم را محقق می سازد. پس نهادهای مدنی مروج علم مراکزی هستند که 
می توانند بین علم و جامعه ارتباط برقرار کنند و شکاف موجود را به حداقل برسانند و اما برای رسیدن 
به این هدف واال باید خانه های علم و زندگی را تقویت و زمینه رشد و توسعه آنها را فراهم کنیم زیرا 

این مراکز راه میانبری هستند که علم را به سهولت و سرعت در سطح جامعه می گسترانند.

خانه های علم و زندگی 
اداره کل آموز ش های شهروندی شهرداری تهران در راستای وظایف ذاتی خود که فراهم کردن 
زمینه های رشد و ارتقای آگاهی های شهروندی نسبت به زندگی شهری و بهبود مناسبات اجتماعی 
است اقدام به ایجاد خانه هاي علم و زندگي کرده است. خانه هاي علم و زندگي می توانند با توجه 
به اصول، سیاست ها، موضوع و اولویت های اداره کل آموزش های شهروندی اقدام به فعالیت هاي 
آموزشي و ترویجي کنند. فعالیت هایي که منجر به افزایش توانمندي هاي شهروندي در بهره گیري از 
خدمات اجتماعي و بهبود زندگي آنان خواهد شد. شکل گیری این خانه ها منجر به مشارکت اجتماعي 

شهروندان در قالب کانون هاي داوطلب مردمي می شود.
   بدیهي است این کانو ن ها می توانند حلقه واسطی میان انتظارها و نیازهای شهروندان از یک سو 
و اهداف و سیاست های کالن شهرداری تهران از سوی دیگر باشند و با ارائه خدمات آموزشی ترویجی 

.)http://farhangi.tehran.ir( در دستیابی به آرمان شهر اسالمی نقش مؤثري ایفا کنند
خانه های علم و زندگی با هدف توانمندسازی شهروندان ایجاد شده اند. با توجه به اینکه ترویج علم 
همان اشاعه بینش و تفکر علمی است. پس میان اهداف خانه های علم و زندگی و انجمن ترویج علم 
وجوه مشترکی مشاهده می شود. که در ادامه به بررسی اهداف، ضرورت ها و سیاست ها و راهبردهای 

خانه های علم و زندگی می پردازیم.

اهداف خانه های علم و زندگی
ایجاد ساختارهاي آموزشی مشارکت جویانه در سطح محالت شهر تهران از طریق تشکیل 1. 

خانه هاي علم و زندگي؛
ارتقای سطح فعالیت های آموزشی شهروندان در موضوع های آموزش شهروندی و مدیریت شهری؛2. 
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تقویت و گسترش انگیزه های مشارکت جویی در میان شهروندان در محالت تهران از طریق 3. 
واگذاری مسئولیت های جدی به آنان در زمینه آموزش شهروندی؛

توانمندسازي اقشار جامعه از طریق فعا ل سازي ظرفیت ها و فرصت هاي مردمي؛	. 
تقویت مهارت ها و توانمندی های فعالیت های گروهی و داوطلبانۀ اقشار اجتماعی در محالت؛5. 
جلب مشارکت اقشار مختلف جامعه مانند فرهیختگان و نخبگان، زنان و خانواده، جوانان، 6. 

نوجوانان و کودکان به منظور ارائه آموزش هاي شهروندي و مددرساني آموزش به مدیریت 
شهري؛

شناسایی، ساماندهی و حمایت از تشکل های داوطلب آموزش محور در سطح محالت شهر 7. 
تهران؛

ارتقای کمی و کیفی خدمات آموزشی و ترویجی شهرداری به مردم از طریق همیاری کانون ها 8. 
.)http://farhangi.tehran.ir( و نیروهای مردمی آموزش دیده

ضرورت ها
1.  نبود ساختارهاي مشارکت جویانه آموزشي کافي در سطح محالت؛

2. تقلیل و کاهش هزینه های مدیریت شهری از طریق ارتقای دانش و مهارت های شهروندی؛
3. ایجاد انگیزه مشارکت در شهروندان به منظور همیاری در حل مسائل و معضالت شهری؛

	. ایجاد بستر مناسب برای حضور مؤثر اقشار مختلف مردم )دانش آموزان، دانشجویان، والدین و ...(  
به منظور تقویت رفتارهای مطلوب شهروندی، ایجاد روحیه تعاون و همکاری؛

بالقوه و خالقیت های فردی و گروهی  ایجاد زمینه مناسب به منظور شکوفایی استعدادهای   .5
دانش آموزان و دانشجویان؛

6. زمینه  سازی برای ارائه آموزش های عملی، فعالیت های گروهی و تمرین کار جمعی به منظور 
.)http://shahrvandi.tehran.ir( تقویت بنیه اجرایی و کار عملی کانون های آموزشی

سیاست ها و راهبردها
ایجاد خانه هاي علم و زندگي در سطح محالت مختلف شهر تهران؛1. 
حمایت از شکل گیری کانون های داوطلب مردمي آموزش محور محالت؛2. 
نیازسنجی و تحلیل داده های موجود مبنی بر نیازهای شهر تهران برای تسهیل در تأسیس و 3. 

توسعه فعالیت های کانون های داوطلب مردمي آموزش محور؛
ارائه الگوهای موفق مدیریت مشارکتی عرصه آموزش شهروندی با تکیه بر ظرفیت های متنوع 	. 

داوطلبان محلی؛
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توجه به ارز ش های مربوط به اصول اساسی در کانون ها؛5. 
توجه به روحیۀ خالقیت و خودباوری در کالبد فعالیت های داوطلبانه؛6. 
حرکت در چهارچوب اخالقیات اجتماعی و دینی؛7. 
استفاده از ابزار آموز ش پذیری و آموز شگری آموزش پذیران برای جاری ساختن فرایند آموزش 8. 

در بدنه کانو ن های داوطلب مردمي آموزش محور؛
ارتقاء سطح دانش تخصصی کانو ن ها براساس موضوع فعالیت و کاربردی کردن فعالیت های 9. 

آنها در همین راستا؛
10. ایجاد کانون های آموزشی تخصصی برای بهره گیری از نوآوری و طرح های خالقانه آنها در 

      حوزه مدیریت شهری و در راستای ظرفیت سازی فعالیت های داوطلبانه؛
به  اجتماعی  تشکل های  فعاالن  میان  از  اجتماعی  تسهیلگران  تربیت  برای  برنامه ریزی   .11
منظور ترویج اندیشه مشارکت اجتماعی و توانمندسازی اعضای کانو ن های داوطلب مردمي 

آموزش محور؛
ترویج و توسعه آموزش های عمومی و مهارت های فردی و گروهی مورد نیاز فعاالن اجتماعی   .12

با به کارگیری روش های آموزش مستقیم، مکتوب و مجازی؛
ارائه آموزش های همگانی شهروندي به اعضا به منظور درک بهتر مفهوم و اثرات فعالیت های   .13

داوطلبانه و کارگروهی؛
پایداری ظرفیت سازی و توانمندسازی کانون های داوطلب مردمي آموزش محور؛  .1	

میان  هوشمند  اطال ع رسانی  و  اطال ع گیری  شبکه های  و  درون گروهی  ارتباطات  ایجاد   .15
کانو ن های داوطلب مردمي آموزش محور؛

شناسایی ظرفیت های تبلیغاتی و اطالع رسانی برای ظهور و بروز مشارکت هدفمند کانون های   .16
داوطلب مردمي آموزش محور در شهر تهران؛

تأکید بر برقراری ارتباط دو سویه شهروندان و کانون های داوطلب مردمي آموزش محور؛  .17
آموزش  اطال ع رسانی  امر  تسهیل  برای  ارتباطات  و  اطالعات  فناوری  از  بهره گیری  ترویج   .18

.)http://shahrvandi.tehran.ir(

ترویج علم و خانه های علم و زندگی
در حال حاضر مهم ترین رویکرد شهرداري تهران تبدیل شدن از نهاد خدماتی به نهادی اجتماعی- 
فرهنگی است. بر این اساس نقش دادن به مردم در تصمیم گیري هاي شهري از مهم ترین نتایج این 
رویکرد است. پیامد این مهم، ارتقای روحیه همکاری و مشارکت جمعی یا به طور کلی افزایش سطح 
فرهنگ شهروندی و مشارکت اجتماعی است. در این راستا، شهرداری تهران مبادرت به تأسیس 
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خانه های علم و زندگی کرده است. خانه هاي علم و زندگي وابسته به شهرداری بزرگ ترین تشکل 
اجتماعي در عرصه مشارکت های شهروندی به شمار می روند.

   افزایش مشارکت هاي مردمي و پاسخگویي به دغدغه هاي ساکنان محله در قالب ساماندهي 
برنامه هاي متنوع آموزشي، فرهنگي و هنري از اثرات مثبت تأسیس خانه های علم و زندگی است. این 
خانه ها با پوشش فعالیت هاي مربوط به آموزش هاي شهروندي و توسعه علومي نظیر ریاضي، فیزیک 
و نجوم تأثیر به سزایي در غني سازي اوقات فراغت جوانان و رفع دغدغه هاي خانواده ها خواهند داشت.  
   در این پژوهش این سوال مطرح می شود که آیا این مراکز در کشور ما کارکرد خود را به خوبی 
ایفا کرده اند؟ با بررسی های انجام شده می توان گفت که این نهادها هنوز جایگاه واقعی خود در کشور 
را کسب نکرده و در ابتدای مسیر هستند. این سازمان ها می توانند به عنوان حلقه واسط جامعه و علم 

عمل کنند.
مسیر  کوتاهترین  علم  ترویج  و  جامعه  اعضای  همه  مشارکت  نیازمند  پایدار  توسعه  به  دستیابی 
دستیابی به توسعه است. بی تردید می توان اذعان داشت که ترویج علم با توسعه کشورها ارتباطی 

مستقیم دارد. فرایند ترویج علم وجه مشترک و اصلی توسعه در تمامی کشورها است. 
   در واقع ترویج علم از یک سو به نقش تغییردهنده عالقه و تمایل عمومی به علم و از سوی دیگر 
به عمق بخشیدن به درک عموم از علم توجه دارد؛ یعنی به تعامل دو حوزه علم و جامعه می پردازد. 
ترویج علم موجب توسعه علمی و دست یافتن اقشار مختلف جامعه به اطالعات و دانش می شود که 

نتیجه آن رفاه و زندگی بهتر برای افراد جامعه خواهد بود.
   تشکیل خانه های علم و زندگی اتفاق بسیار مهمی است که ضمن رشد و ارتقای آگاهی های 
شهروندی، بهبود مناسبات اجتماعی را به دنبال خواهد داشت و شهروندانی توانمند و اخالق مدار 
تربیت می کند به طوری که این خانه ها می توانند با ارائه خدمات آموزشی و ترویجی مسیر آرمان شهر 

اسالمی را ترسیم کنند. 
 

نتیجه گیری
   همانگونه که در اهداف، ضرورت ها، سیاست ها و راهبردهای تشکیل این خانه ها ذکر شد، می توان 
با آموزش های غیررسمی و غیرمستقیم به شهروندان ارتباطی دوسویه میان کنشگران با علم فراهم 
ساخت اما برای تحقق این مهم به جز اختصاص فضا و تشکیالت صوری به نام خانه های علم و 
زندگی آن هم در مقیاس وسیع، به تحولی اساسی برای دستیابی به اهداف و راهبردهای مطرح شده 
نیاز است، پرواضح است تحقق این مهم به ابزارها و تجهیز امکانات جامعه در سطح وسیعی نیازمند 
است. در این راستا بهره گیری از ظرفیت های علمی و فرهنگی و سرمایه های ملی جامعه ضرورتی 
انکارناپذیر است. خانه های علم و زندگی به ِصرف مکان تجمع افراد محله نمی توانند کارکرد واقعی 
خود را ایفا کنند. این خانه ها زمانی می توانند محل گردآمدن و تشویق مردم به حضور در آن مراکز 
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شوند که خود را با سالح علم مجهز کنند و از ابزارهای علمی و فرهنگی بهره کافی بگیرند. 
   با توجه به این نکته که ترویج علم و تثبیت تفکر علمی در میان اقشار مختلف جامعه، موجب ارتقای 
خودباوری و تقویت غرور ملی در میان جوانان و عامه مردم می شود. خانه های علم و زندگی بهترین 
محل آموزش های غیر رسمی هستند. این خانه ها از ظرفیت و پتانسیل های بالقوه ای برخوردارند که 
در صورت بهره برداری صحیح می توانند مسیر توسعه علمی کشور را تسهیل کنند. آموزش های غیر 

رسمی به شکل گیری اجتماعات علمی کمک می کند.
اکتفای شهرداری فقط به گذاشتن یک تابلو و صرف آمار و ارقام که تعداد خانه ها به ارقام قابل 
محقق  این طریق  از  علم  ترویج  فرایند  و  نیست  نیاز شهروندان  پاسخگوی  است،  رسیده  توجهی 

نمی شود.
   خانه ها باید حاوی محتوای علمی مناسب باشند تا مشارکت واقعی شهروندان در آن اتفاق بیافتد. بر 
این اساس می توان بر ضرورت ترویج علم درکشور تأکید کرد. بی شک برای رسیدن به اهداف کالن 

نظام جمهوری اسالمی نیازمند توجه جدی به ترویج علم و فرایند ترویج علم هستیم.
 

منابع
وصالي، م. و همکاران )1386(. مباني نظري فهم عموم از علم در ایران. تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمي 

کشور، گروه ترویج علم.
قدیمي، ا. )1388(. تدوین شاخص هاي ترویج علم به منظور دستیابي به الگویي مناسب. تهران: مرکز تحقیقات 

سیاست علمي کشور.
پایا، ع. )1383(. ترویج علم در جامعه، چیستي، چرایي، چگونگي. تهران: مرکز تحقیقات سیاست علمي کشور.
قدیمي، ا. و نظیف کار، غ. )1389(. بررسي وضعیت ترویج علم در جمهوري اسالمي ایران: از بایدها تا واقعیت ها. 

رهیافت، ش 7	، صص 13-22.
قدیمي، ا. )1390(. جایگاه ترویج علم در اسناد توسعه و کالن کشور. سومین سمینار فیزیک و لزوم همگاني 

کردن آن. تهران: بي نا.
قدیمي، ا. )1391(. ممیزي نقش رسانه ها در عمومي سازي علم در ایران، و مقایسه آن با سایر کشورهاي جهان، 

تهران: معاونت علمي و فناوري ریاست جمهوري.
.http://www.isacmsrt.ir ،کمیسیون انجمن هاي علمي ایران

.http://farhangi.tehran.ir ،معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری
.http://shahrvandi.tehran.ir ،اداره کل آموزش های شهروندی



 15  

13
93

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
م پ

هفت
ره 

شما
م • 

نج
ل پ

سا

نقش نظریه شهر خالق1 در پویش اقتصاد فرهنگي و 
زندگی شهری

حجت اهلل حاجی حسینی2 
حسن اشتری3

حافظ مهدنژاد4 

چکیده 
در عصر پسامدرن، اقتصاد فرهنگي نقش حائز اهمیتي در توسعه اقتصادي شهرهاي جهان دارد. شاهد این امر، حضور 
پررنگ متغیر هاي اقتصاد فرهنگي در برنامه هاي تحول اقتصادي شهرهاي جهان است. در همین راستا در سده بیست 
و یکم، جذب نخبگان و استعدادهاي خالق به یکي از مهم ترین ابزارهای شهرها براي رشد و بالندگی اقتصادي تبدیل 

شده است. 
   روش شناسي این مقاله توصیفی- تحلیلي با بهره گیري ازتحلیل محتوای جدیدترین منابع التین است، مؤلفه هاي 
این نوشتار  مشتمل بر نقش اقتصاد فرهنگي در پویش شهرها، پیشینه نظریه طبقه خالق، مفهوم نظریه طبقه خالق 
و شهر خالق، مؤلفه هاي نظریه شهر خالق، عناصر شهر خالق، دیدگاه هاي منتقدان و مخالفان نظریه طبقه خالق و 

در نهایت ویژگی های دو نمونه عملیاتي شهر خالق یعني شهر ملبورن و شهر تورنتو ارائه شده است.
   نتایج پژوهش نشان دهنده آن است که جذب نخبگان منجر به خالقیت، نوآوري و جهش اقتصادي شهر ها مي شود، 
و این امر به پویش اقتصاد فرهنگي شهرها مي انجامد. در کانون و تمرکز نظریه شهر خالق، موضوع هایی از قبیل؛  
فناوري، استعداد و تسامح و تساهل است، چنانچه در جهان به شدت رقابتي امروز، آن دسته از شهرها موفق به جذب 
نخبگان مي شوند که از تنوع، تسامح و تساهل بیشتري برخوردار باشند. نقش طبقه خالق در پویش اقتصاد فرهنگي 
مربوط به متغیر تسامح و تساهل است؛ به این معنا که شهرها با ترویج فرهنگي باز، چند ملیتي، تکثرگرا و تسامح گرا 

قادر به جذب نخبگان و به تبع آن پیشرفت و توسعه اقتصادي مي شوند.  
کلیدواژه ها: اقتصاد فرهنگي، طبقه خالق، شهر خالق. 

1. Creative City
Hojat.hajihoseini@gmail.com  2. دانشیار سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ایران، پژوهشکده فناوری های نوین؛

Hasan_ashtari@yahoo.com 3. دانشجوی دکترای آینده پژوهی دانشگاه تهران؛
Mahdnejad2012@gmail.com  دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران؛ .	
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مقدمه     
فعالیت های فرهنگی و هنري، که در گذشته فرض می شد اثرات جانبی روی شکوفایی اقتصادی 
از جانب سیاستگذاران و سرمایه گذاری عمومی کسب کرده اند.  بسیار مهمی  امروزه جایگاه  دارند، 
الرندي1  بر محیط فرهنگي به عنوان مجموعه اي از زمینه هاي اقتصادي و نهادي تأکید مي کند و در 
این زمینه، کانون توجه فلوریدا بر فضاي کالبدي محیط از قبیل مکان هاي عمومي، مدني و رستوران ها 
متمرکز شده است)Roberts, 2006: 331(. به سخن دیگر، در بررسی شیوه هایی که در آن نهادها 
و فرایندهای فرهنگی بر جنبه های سیاسی و اقتصادی جامعه تأثیر داشته اند، عالقه روزافزونی به 
فرهنگ شکل گرفته است. به موازات زمینه فرهنگی فعالیت های اقتصادی، ابعاد اقتصادی فرهنگ، 
دیدگاه مهمی است که جهش فرهنگی را بر مبنای علوم اجتماعی تعریف می کند. حقیقت امر آن است 
که عتیقه ها و هنرهای با کیفیت باال و  بسیار گران نشان دهندة اقتصاد خدماتي و کاالهای فرهنگی 
و خصوصی هستند )به نقل از کیم و شورت، 1389(. جیمسون 2 )1991( معتقد است که در آخرین 
مرحلۀ سرمایه داری، مفاهیم و معانی نمادین تعیین کننده ارزش اقتصادی کاالها هستند. به اعتقاد 
جیمسون در فرهنگ مصرفی فرانوگرایی، راهبرد تحمیل نمادگرایی، معانی، ارزش ها و عواطف روی 
 .)Jameson, 1991( کاالها موجب ابهام در مرز بین تصور این کاالها و واقعیت عینی شان شده است
اندیشمنداني نظیر سارون زوکین و آلن اسکات نیز  بر اهمیت ارزش نمادین تولیدات تأکید کرده اند، 
و به اعتقاد آنها تولیدات نشان دهنده ایده ها و صاحبان شرکت ها است. در این میان، اهمیت شهرها 
به عنوان مراکز خالقیت و نوآوري به شدت توجه سیاست گذاران و برنامه ریزان را به خود جلب کرده 
است؛ به این معنا که در این عصر، دانش و خالقیت جایگزین منابع طبیعي و کارایي نیروي کار فیزیکي 
به عنوان منبع ایجاد ثروت و رشد اقتصادي شده اند. در این عصر نوین، سرمایه انساني یا خالق به 
عمده ترین عوامل مؤثر بر تولید تبدیل شده اند. به گفته پائول رابرت "عمده ترین عامل رشد، مشتمل بر 
یکپارچگي در اقتصادي نیست که حاوي تعداد زیادي از افراد باشد، بلکه یکپارچکي در اقتصادي است 
که دربرگیرنده میزان بسیار باالیي از سرمایه انساني و خالق است" )به نقل از مشکینی و همکاران، 
1393(. در این میان ظهور نظریه طبقه خالق و شهر خالق موجب اهمیت یافتن روزافزون اقتصاد 
فرهنگي در پژوهش ها و تحقیقات علوم شهري و به خصوص اقتصاددانان شهري شده است؛ چنانکه 
به حق باید گفت در اقتصاد دانش محور سده بیست و یکم، خالقیت نقش حائز اهمیتي در افزایش 
توان رقابتي شهرها دارد. در این میان ریچارد فلوریدا در سال 2002 نظریه شهرخالق را مطرح کرد. 
برمبناي این نظریه، نخبگان یا طبقه خالق به سکونت در شهرهایي گرایش دارند که از تنوع، تساهل 
و تسامح چشمگیري برخوردار است و از نظر کیفیت محیط شهري و استانداردهاي طراحي از سطح 
باالیي برخوردار باشند. از آن جایي که این نظریه به تازگي در محافل علمي جهان مطرح شده و در 
1. Larandi
2. Jameson
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متون شهري کشور به طور بایسته مورد کاوش قرارنگرفته است. بر همین مبنا هدف کلی این مقاله 
تبیین و تحلیل نقش نظریه  طبقه خالق در پویش اقتصاد  فرهنگي و زندگی شهری به منظور بسط 
این مفهوم در جامعه علمي کشورمان و همچنین تبیین نقش غیرقابل انکار نخبگان در توسعه کشورها 

و ضرورت توجه به حفظ نخبگان و استعدادهاي خالق است.

روش پژوهش
روش شناسي این مقاله توصیفی- تحلیلي با بهره گیري ازتحلیل محتوای جدیدترین منابع التین 
است، مؤلفه هاي این نوشتار  مشتمل بر نقش اقتصاد فرهنگي در پویش شهرها، پیشینه نظریه طبقه 
خالق، مفهوم نظریه طبقه خالق و شهر خالق، مؤلفه هاي نظریه شهر خالق، عناصر شهر خالق، 
دیدگاه هاي منتقدان و مخالفان نظریه طبقه خالق و در نهایت نمونه عملیاتي شهر خالق یعني تورنتو 

است. به طور کلي پژوهش حاضر به دنبال پاسخ گویي به پرسش هاي زیر است:
1. فرهنگ چگونه به یک بخش اقتصاد شهری تبدیل شده است؟ 

2. مفهوم، عناصر کلیدي و  عمده ترین متغیرهاي شهر خالق چیست؟ 
3. مهم ترین انتقادهای وارده بر نظریه شهر خالق چیست ؟

اهمیت اقتصاد فرهنگي
در سالیان اخیر بحث در مورد رقابت پذیري مناطق از "متغیرهاي مکاني سخت" )نظیر انباشت اقتصادي، 
سطوح اجاره داري، قابلیت دسترسي به فضاهاي اداري، قابلیت دسترسي، تسهیالت فني و ترافیکي، 
سیستم هاي مالیاتي ملي و محلي( به سمت "متغیرهاي مکاني نرم" تغییر جهت داده است. از این متغیرهاي 
مکاني نرم مي توان امکانات مسکوني، خدمات رفاهي فرهنگي و زیبایي شناختي، جست و جوي سبک هاي 
بدیل زندگي، تنوع قومي و نژادي، چشم اندازهاي زیباي فرهنگي و ایجاد مکان هاي عمومي براي اهداف 
تفریحي و تجاري را برشمرد)Bontje and Musterd,2009:844(. صنایع فرهنگي حدود پنجاه  
و چهار دسته کلي را در برمي گیرد که در چهارده شاخه اصلي طبقه بندي شده است. از جمله صنایع 
فرهنگي می توان به رادیو و تلویزیون، نشر، هنر و ادبیات، موسیقی، تبلیغات و مشاوره، آژانس های خبری 
)خبرگزاری ها(، تئاتر، هنرهای تجسمی، طراحی مد لباس، موزه داری، صنایع ضبط، بازتولید و انتشار نوارها و 
سي دي هاي صوتي، جواهرآالت و ساعت، عتیقه فروشی، گردشگری و جهانگردي، صنعت ورزش، موزه ها 
و گالري هاي هنري، فستیوال ها و جشنواره هاي فرهنگي هنري، صنایع دستی، صنعت معماری، دانشگاه ها، 
دانشکده هاي هنر و هنرستان هاي هنري، تاالرهای هنری، سینما و ویدئو )تولید و توزیع هر نوع فیلم و 
ویدئو( و ... اشاره کرد. هسته اصلی اقتصاد خالق شامل تبلیغات، معماري ، هنرها و ابزارهاي عکاسي، 
هنرهاي تجسمي و عملکردي، موسیقي، ناشران، بازي هاي کامپیوتري، ابزارهاي نرم افزاري و برقي، 
رادیو و تلویزیون است )Pratt, 1997; Kloosterman, 2004(.  "صنایع فرهنگي" به طیفي از 



 18  

13
93

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
م پ

هفت
ره 

شما
م • 

نج
ل پ

سا

کسب وکارهاي انتفاعي )تجاري( اطالق مي شود  که مواد اولیه  آنها را خالقیت هنري و فرهنگي انسان 
تشکیل مي دهد. صنایع فرهنگي را "صنایع محتوایي" نیز مي نامند که در نقطه  مقابل "صنایع فیزیکي" 
قرار مي گیرد. در واقع به ابزار و فرایندهاي تبدیل دانش و منابع فرهنگي به محصوالت، کاالها و 
خدمات، یعني ابزار و شیوه هایي که به وسیله آنها، یک فرهنگ مي تواند ارزش اقتصادي و اجتماعي 
خود را نشان دهد، صنایع فرهنگي گفته مي شود. بایستي دانست که توسعه صنایع فرهنگي با سطح 
توسعه  اقتصادي و کیفیت فرهنگ ملي و عمومي یک کشور ارتباط تنگاتنگي دارد. به باور گیبسون 
و فري استون اشکال برنامه ریزي فرهنگ محور، مشتمل بر نوسازي فرهنگ شهري، ارتقاي فرهنگ 
گردشگري شهر، ایجاد نواحي فرهنگي و ارتقاي صنایع فرهنگي است )شورت، 1388: 123(. به اعتقاد 
تروسبای صنعت فرهنگی مشتمل بر موسیقی، رقص، تئاتر، هنرهای بصری، مهارت ها و بسیاری 
 Throsby,( "از رویه های جدید نظیر هنر ویدئو، هنر نمایش، کامپیوتر و هنر چندرسانه ای است

.)2001:112
   اسکات1  موارد دیگری مشتمل بر مدهای سطح باال، رسانه های خبری، جواهرات، تبلیغات و 
معماری ، صنایع ورزشی، ورزش های حرفه ای، بهداشت و صنایع وابسته به آن را نیز به این فهرست 
افزوده است )Scot, 2006(. خدمات گردشگری از جمله  بخش های ارزندة اقتصاد فرهنگی است. در 
حقیقت، گردشگری شهری در زمرة فعالیت های اصلی اقتصاد فرهنگی قرار گرفته می شود. رشد سریع 
گردشگری اثبات کنندة این مطلب است که گردشگری تنها مختص به مکان های تاریخی، طبیعت های 
شگفت انگیز یا سایر جذابیت های بی نظیر نیست، بلکه ایجادکنندة رویدادها، تصویرها، سنت ها و معانی 
به سمت خود جذب می کنند. مارکوسن و اسچروک2  )2006(،  نیز  را  بالقوه  است که گردشگران 
در پژوهشی تاریخی و تطبیقی دربارة 29 منطقه مادرشهری دارای بیشترین هنرمند ایاالت متحدة 
آمریکا، ارزیابی بسیار جامع تری تحت عنوان "مزیت هنرمندانه" 3 برای اقتصاد منطقه ای را پیشنهاد 
کرده اند. استدالل آنها بر آن است که کارهای هنرمندان خالق موجب افزایش و تقویت طراحی، 
تولید، و بازاریابی تولیدات و خدمات در سایر بخش ها شده است. فعالیت های فرهنگی و هنری موجب 
نوآوری در بسیاری از سطوح اقتصاد شهری شده است که با میلیون ها دالر سرمایه گذاری نمی توان 
به آن دست یافت. صنایع فرهنگی در شهرهای جهانی و سایر شهرهای بزرگ تمرکز یافته اند. به حق 
می توان ادعا کرد که صنایع فرهنگی کمک بسیار زیادی به اقتصاد شهرهای لس آنجلس و پاریس 
کرده است.   مفهوم "وابستگی مسیری" 	 برای تحلیل تولیدات فرهنگی نظیر نوآوری های فناورانه 
مورد استفاده قرار گرفته می شود. نظریه های وابستگی مسیری معتقدند که رویدادهای تاریخی کوچک 

1. Scott
2. Markusen and Schrock 
3. Artistic Dividend
4. Path Dependence
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یا مزیت های موقعیتی بر نتایج کالن اقتصادی تأثیر می گذارد که موجب حق انحصاری بر مسیرهای 
ویژه ای برای توسعه می شود. گرچه بر این نظریه انتقادهایی نظیر داشتن دیدگاه ساختاری بیش از حد 
به توسعۀ اقتصادی محلی می شود، اما این نظریه بر موفقیت بی نظیر پاریس در ترویج مدها، نیویورک 
در تبلیغات و لس آنجلس در سرگرمی های تصویری هیجان انگیز تأثیری الهام بخش داشته است. 
نقش های عمدة این شهرها در این صنایع موجب شهرت آنها شده و مزیت این شهرها بر کیفیت 
تولیدات و تصاویر نمادین آنها است )به نقل از کیم و شورت، 1389(. صنایع فرهنگي و خالق بین 
سال هاي 2003-1993 به میزان 18 درصد بیشتر از اقتصاد اروپا رشد کرده اند و بر ارزششان به میزان 
19 درصد افزوده شده، و اشتغال در این بخش بین سال هاي 	200-2002 به میزان 8,1 درصد رشد 
کرده است. در اروپا، صنایع خالق داراي نیروي استخدامي بیشتري نسبت به صنایع ماشیني، برق، گاز 
و مواد شیمیایي هستند )KEA European Affairs, 2006(. افزون بر این، به طور مسلم در لندن 
 .)GLA Economics, 2004( صنایع فرهنگي و خالق سومین صنعت بزرگ به حساب مي آیند
در راستای پاسخ به پرسش اول این پژوهش، فعالیت فرهنگی به عنوان صنعتی تعریف می شود که 
پدیدآورندة اشتغال، درآمدهای مالیاتی و تأثیرات چندجانبه است. تروسبای1  در مورد اهمیت اقتصاد 

فرهنگي نوشته است: 
"حقیقت امر آن است که اشخاص و شرکت ها، کاالها و خدمات را برای فروش و مبادله یا به 
تولیدات  حول  بر  را  فعالیت ها  از  مجموعه ای  و  تولید می کنند،  سود  برای کسب  ساده تری  سخن 
ویژه، انواع تولید کنندگان، مکان ها و غیره ایجاد می کنند که می تواند به عنوان یک صنعت در نظر 
گرفته شود. با این وجود، باید پذیرفت که در عمل کاربرد اصطالح "صنعت" برای هنر و فرهنگ 
فرهنگی ساخته،  و کاالهای  آن خدمات  به وسیلۀ  متمرکز می شود که  اقتصادی  فرایندهای  روی 
بازاریابی، پخش و در نهایت  به مصرف کنندگان فروخته می شوند، همچنین شرکت ها و اشخاص 
مجموعه ای از  فعالیت ها را درباره تولیدات ویژه، انواع صنایع، موقعیت ها و غیره ایجاد می کنند که 
می توان به آنها عنوان صنعت اطالق کرد. معنای جدید "صنعت فرهنگی"، پتانسیل اقتصادی تولیدات 
فرهنگی برای ایجاد خروجی، اشتغال و درآمد و برآورده ساختن رضایت تقاضاهای مصرف کنندگان است، 
گرچه سایر اهداف مهم تر ممکن است توسط فعالیت های هنرمندان صورت پذیرد. در حقیقت بسیاری از 
هنرمندان در محدودة بخش فرهنگی از فعالیت های فرهنگی پدیدآورندة سود اقتصادی استقبال می کنند" 

 .)Throsby, 2001:111 (
از آنجایي که طبقه خالق مهم ترین رکن اقتصاد فرهنگي هستند و در پیدایش، توسعه، تکامل و 
بارور شدن اقتصاد فرهنگي نقش حائز اهمیتي دارند، در ادامه این نوشتار به بیان نظریه طبقه و شهر 

خالق و نقش آنها در پویش اقتصاد فرهنگي مبادرت شده است. 

1.Throsby
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نظریه طبقه خالق 
فلوریدا، عقیدة سرمایۀ انسانی، متشکل از حرفه ای های مشغول در صنایع مدرن، صنایع خدماتی 
پیشرفته و پژوهشی، را با افزودن حرفه ای های مربوط به هنر و فرهنگ به آن را بسط داد. او این افراد 
را به عنوان "سرمایه خالق" معرفی کرد، به گونه اي که این اصطالح نسبت به "سرمایه انسانی"بیشتر 
توجه رسانه های جمعی را به سمت خود جذب کرده است. به طور کلي، شناخت نظریه طبقه خالق 
تبیین پیشینه، مفهوم، شاخص ها، اصول، متغیرهاي کلیدي، نقش سرمایه خالق در رشد  مستلزم 

اقتصاد و نقاط قوت و ضعف آن است که در ادامه به شرح مبسوط آنها پرداخته شده است. 

پیشینه نظریه طبقه خالق                    
شهرها خاستگاه خالقیت هستند. آنها از گذشته های دور ابزاری برای تحرک، تمرکز و مجرای 
انتقال انرژی خالقیت انسان بوده اند. شهرها این انرژی را به نوآوری های تکنیکی و هنری، اشکال 
جدید تجارت و صنایع و نمونه های در حال رشد اجتماع و تمدن تبدیل کرده اند. شایسته یادآوری 
درازی  سالیان  بلکه  نمی شود،  نوین محسوب  و  ستیز  بنیاد  ایده  عنوان  به  ایده ای  چنین  که  است 
است که چنین ایده هایی وجود داشته و نمودهای بارز آن در آتن، رم، ونیز، فلورانس، لندن، پاریس، 
برلین، نیویورک، سانفرانسیسکو، بولتون، سیاتل، تورنتو، دوبلین، هلسینکی و سیدنی وجود داشته است 
)Florida, 2005(. مفهوم طبقه خالق فلوریدا موضوع جدیدی نیست: پیشینۀ سرمایۀ انسانی مدت 
زمانی طوالنی است که بر رابطۀ بین افراد بسیار خبره، استعدادهای با تحصیالت عالی و رشد شهری 
تأکید کرده است )Glaeser et al, 1995(. جین جاکوبز1  )1969(، مدت ها پیش خواهان توجه 
هرچه بیشتر به نقش شهرها در جذب و اولویت بخشي به افراد مستعد، نخبه و خالق شده بود. او بر 
نقش حائز اهمیت افراد خالق در سازماندهي فعالیت هاي اقتصادي در شهرها توجه کرد. جاکوبز بر این 
باور است شهرها نقش مهمي در توسعه اقتصادي دارند و آن نقش را از طریق تحرک دانش جدید به 
سرانجام مي رسانند، مقیاس شهرها و تنوع ساکنان آنها به وجود آورنده تعامالتي است که موجب تولید 
ایده هاي نو مي شود. به سخن دیگر، تنوع بازیگران اقتصادي در شهرها و سطوح باالي تعامالت آنها 
موجب ارتقاي تولید، توسعه بهره وري ها و فناوري هاي جدید مي شود. از نظر جاکوبز، شهرها خاستگاه 
تنوع و تمایز خالقیت و نوآروي بوده اند؛ و اینکه  شهرهاي بزرگ، مکان هایي هستند که در آنها افراد با 

هر گونه پیش زمینه و سابقه اي براي تبدیل ایده هایشان به نوآوري و ثروت پذیرفته مي شوند. 
   به اعتقاد جین جاکوبز )1969( جریان مستمر نوآوری های ایجاد شده توسط تمرکز جغرافیایی افراد 
خالق با ایده ها و حرفه  های متنوع عامل اصلی رشد سریع صنعت پوشاک نیویورک و کل اقتصاد این 
شهر در سدة نوزدهم و اوایل سدة بیستم است )Romer, 1989(. ادوین اولمن نیز به نقش استعداد 

1. Jane Jacobs
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یا سرمایه انساني در کتاب کالسیکش در مورد "توسعه منطقه اي و جغرافیاي انباشت" تأکید کرده 
است. رابرت لوکاس نیز دستاوردهاي خالقانه مرتبط با خوشه بندي افراد مستعد یا سرمایه انساني را به 
عنوان نیروي محرکه رشد و توسعه شهرها معرفي کرده است.  او بر این باور است که عملکرد شهر ها 
در جمع آوري و سازماندهي نیروي انساني موجب رشد حیرت انگیز اقتصادهاي نیرومند بیروني مي شود 
که از آنها به عنوان "سرمایه انساني بیروني" نام برده است. بر همین مبنا، او نتیجه گیري کرد که این 
اقتصادها موجب افزایش بهره وري و ارتقاي رشد شهري مي شوند. ایک آندرسون و پیر دسروشرز 1 )به 
نقل از کیم و شورت، 1389( اظهار کرده اند که توانایي تربیت و تقویت خالقیت و جذب افراد خالق 
نقش بسیار مهمي در توسعه منطقه اي دارد. نظریه جدید رشد، که توسط رومر مطرح شد، نیز بر رابطه 

بین دانش، سرمایه انساني و رشد منطقه اي تأکید کرده است. 

مفهوم نظریه طبقه خالق و شهر خالق
مفهوم نقش استعدادهای خالق در توسعه اقتصادی شهر در کتاب های ریچارد فلوریدا   )2005 
،2002( به طور کامل تشریح  شده است. فلوریدا2 )2002( ظهور طبقۀ اجتماعی جدیدی به نام طبقۀ 
خالق را تشریح کرده است که اقتصاد خالق جدید را رهبری می کند؛ او هشدار داد که اقتصاد آمریکا 
در رقابت جهانی بر سر استعدادهای خالق ممکن است متحمل شکست شود. با وجود اینکه نظریه 
فلوریدا به تازگي مطرح شده است، اما پژوهشگران شهری و جغرافیدانان به دقت آن را مورد بررسی 
قرار داده اند. تز اصلی فلوریدا بر ظهور "طبقه خالق" متمرکز شده است، گروهی که به نظر او بیش از 
38 میلیون آمریکایی یا به عبارتی 30 درصد نیروی کاری آمریکا را دربرمی گیرد؛ این افراد 50 درصد 

درآمد این کشور را به خود اختصاص مي دهند.
   ریچارد فلوریدا نظریه شهر خالق را بر اساس سه متغیرعمده ) موسوم به سه T( پایه گذاری 
کرده است که عبارتند از: فناوري3 ،  استعداد 	  و تساهل و تسامح5 . فناوري به واسطه فراهم ساختن 
فرصت هایي براي کسب دانش بیشتر نقش مهمي در رشد اقتصادي دارد. استعداد دربرگیرنده آن دسته 
از افرادي است که واقعاً اندیشه هاي ابداع گرانه و نوآورانه اي دارند. تسامح دربرگیرنده فرهنگي باز و 
متنوع بر مبناي قومیت، نژاد و جهت گیري جنسي است)Bounds, 2009:188(. در جدول شماره 

)1( کلیدي ترین متغیرهاي شهر خالق تبیین شده است. 
   بیشتر ادبیاتی که در زمینه شهرهای خالق و نوآور نگارش یافته اند، تنها به نقش خالقیت در 
رشد و شکل دهی به شهر نپرداخته اند، بلکه بیشتر بر این تأکید دارند که با حذف محدودیت ها و 

1. Pier desrosherz
2. Richard Florida
3. Technology
4. Talent
5. Tolerance
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موانع )فیزیکی، اجتماعی، فرهنگی و...( از شهرها، خالقیت به نیروی محرکه رشد و توسعه اقتصادی 
شهرها، مناطق و ملت ها تبدیل خواهد شد. مفهوم شهر خالق، مفهومی متنوع و وسیع است. در یک 
مفهوم، شهرهای خالق؛ شهرهایی هستند که قادرند راه حل های جدیدی برای مشکالت روزمره شان 
ارائه دهند. مفهوم دیگر شهرهای خالق بر تولیدات فرهنگی متمرکز است؛ یعنی تولید کاال و خدمات 
فرهنگی با فعالیت هایی در ارتباط قرار می گیرد که مرکز خالقیت به حساب می آیند. مفهوم دیگر بر 
ظرفیت و توانایی شهر بر جذب سرمایه انسانی خالق تأکید می کند. در بسیاری از متون مربوط به شهر 
خالق، فهم پایداری و پویایی های جریان کاربرد دانش مورد تأکید قرار گرفته است. مفهوم شهرهای 
خالق  با بسیاری از مفاهیم دیگر پیوند خورده است؛ از جمله آن می توان به صنایع خالق، صنایع 
فرهنگی، فعالیت های فرهنگی و فعالیت های هنری شهر و اقتصاد دانایی اشاره کرد )ربانی خوراسکانی 
و همکاران، 1390(. صنعت شهرها و مناطق خالق مشتمل بر صنایع فرهنگی، چندرسانه ای و خدمات 
برتر و در مقیاس حوزه های محلی بیشتر در صنایع دستی و بومی خالصه می شود )رفیعیان و همکاران، 

 .)1389
   عناصر کلیدی که برای پدیدآمدن شهرهای خالق مطرح شده اند به این شرح است: شبکه ای از 
تولیدکنندگان منطقه ای، بازار نیروی کار محلی یعنی تکنسین ها و کارگران خالقی که در یک منطقه 
استقرار دارند و می توانند در شکل گیری توسعه خالقیت در شهر و منطقه اثرگذار باشند و رقابت و 
همکاری بین مجموعه ای از شهرها که بتوانند عنصر خالقیت را به منطقه و شهر تزریق کنند )رفیعیان، 
13:1390(. افزون بر این از جمله ویژگی های شهر خالق این است که مکانی جذاب برای کارکردن 
و زندگی شهروندان خود )به ویژه نسل جوان(، مکانی جذاب برای گردشگران، توانمند در شکوفایی 
بخش های مختلف اقتصادی )از راه به کارگیری فناوری و مدیریت صحیح آن( و همچنین مرکز جذب 
بنگاه های مختلف اقتصادی نوظهور )خوشه ها و مراکز تحقیقاتی به ویژه در زمینه فناوری های برتر1  
باشد. بر همین اساس راهبرد شهر خالق، ایفای نقش رهبری در بین تمام اجزای سیستم شهری 
است و طوری جهت گیری شده تا در پیدا کردن روش های کارآمد برای ایجاد یک محیط همکاری 
و برهم کنشی و دعوت از شهروندان برای مشارکت در فعالیت های فرهنگی مناسب باشد )ابراهیمی، 

 .)1387

1. High-Tech
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جدول شماره 1: کلیدي ترین متغیر هاي شهر خالق

فناوری

نظر اقتصاددانان مدت های مدیدی مبتنی بر این فرض بوده است که فناوري کلید رشد اقتصادی 
است. رابرت سلو 1 به خاطر پژوهش در همین زمینه و تأکید بر فناوری به عنوان نیروی محرکه رشد 
اقتصادی، جایزه نوبل را از آن خود کرد. پائول رمر2  اقتصاددان دانشگاه استنفورد3  بر این باور است 
که رشد فرایندی درون زا بوده و مبتنی بر شکوفایی و گردآوری مداوم دانش انسانی است.  فناوری به 

معنای عملکرد و نقش نوآوری و تمرکز صنعت فناوری پیشرفته در یک منطقه است. 

استعداد دومین متغیرعمده فرمول فلوریدا است. رابرت لوکاس	  معتقد است که رشد حاصل"سرمایه استعداد
انسانی" است. این دیدگاه مطابق با نظرگاه ادوارد گلیسر5  اقتصاددان دانشگاه هاروارد است. بر اساس 
این دیدگاه، نقش اصلی شهرها در تقویت سرمایه اجتماعی نهفته است. بر مبناي  این دیدگاه، نقش 
شهرها این است که سرمایه اجتماعی را یکجا جمع آوری و آن را تقویت کنند و اینگونه کسانی که 
سرمایه اجتماعی بیشتری از بقیه دارند رشد سرمایه اجتماعی سریع تری خواهند داشت. لوکاس از 
عملکرد تقویت سرمایه انسانی در شهرها به عنوان "بیگانگی" جین جاکوبز نام می برد و می گوید که 
جاکوبز به خاطر این ایده الیق جایزه نوبل بوده است. به این مفهوم، شهرسازی عنصر کلیدی رشد 

بهره وری و نوآوری است. استعداد نیز معادل افراد دارای مدرک لیسانس و باالتر است.

تساهل و 
تسامح

عامل سوم مشتمل بر تساهل و تسامح است که عاملی کلیدی در توانمند ساختن مکان برای 
به حرکت درآوردن و جذب فناوري و استعداد است. اقتصاددان ها همیشه برخی از اشکال فناوری و 
استعداد را به عنوان محرک های مهم رشد اقتصادی در نظر مي گیرند، اما باید براي تسامح و تساهل، 
نیز به اندازه عوامل مرسوم تر تولید مانند مواد خام اهمیت قائل شد. با توجه به این دیدگاه، به یک 
مکان ذخایر فناوري و استعدادهای خاص اعطا می شود که هر دو نرخ های رشد و نوآوری مکان را 
تضمین می کنند. اما منابعی مانند فناوري، دانش و سرمایه انسانی ذخایر ثابت نیستند، بلکه جریان هاي 
ناپایداری هستند. فناوري و استعداد عوامل محرک مهمی هستند که به مکان ها وارد و خارج می شوند 
و این پرسش را برای ما به وجود می آورد که: چه چیزی توانایی برخی مکان ها را برای جذب نخبگان 
و استعدادهاي خالق  تضمین مي کند؟ پاسخ عقلي این پرسش در تنوع، تسامح و تساهل نهفته است. 
در این نظریه، تساهل و تسامح به معنای تعصب کورکورانه نداشتن، پذیرش همه نوع افراد، پذیرش 

و تنوع در تمام قومیت ها، نژادها و سبک های زندگی است. 

منبع: با تلخیص و تغییر شکل از فلوریدا، 2005

   به طور کلی، طبقه خالق در مکان هایی ریشه می دواند که دارای این سه متغیر سرنوشت ساز باشد. 
هر کدام از این سه عامل دارای اهمیت هستند، اما شرط کافی نیستند. یک مکان به منظور جذب افراد، 
ایجاد نوآوری و تحول اقتصادی باید هر سه متغیر را دارا باشد )Florida, 2005(. همچنین فلوریدا  
موسیقیدانان،  طراحان،   بازیگران،  و  نویسندگان  هنرمندان،  تراکم  که  کرد،  ابداع  را  نوآور6  شاخص 
کارگردانان، نقاشان، تندیس سازان و عکاسان در یک منطقه را اندازه گیري مي کند. این شاخص به طور 

1. Robertsolow
2. Poul Romer
3. Stanford
4. Robert Lucas
5. Edward Gleaser
6. Bohemian Index
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مستقیم تولید کنندگان هنر را از طریق استفاده از داده هاي آماري معتبر مي شمارد. شاخص بوهمیان 
پیش بیني کننده قوي همه چیز از پایه فناوري پیشرفته یک منطقه تا جمعیت کلي و رشد اشتغال آن 
به حساب مي آید. به منظور فهم بهتر شهر خالق، در جدول شماره )2( مبادرت به بیان شاخص هاي 

شهر خالق و در جدول شماره )3( مفهوم طبقه و شهر خالق شده است.

جدول شماره 	: شاخص هاي شهر خالق

منظر شهری مملو از نشانه ها، نمادها، المان ها و چشم اندازهای متنوع که در عین کثرت وحدتی یکپارچه دارند

ارتقای هنرهاي جدید و تقویت میراث هاي هنري  قدیمي شهر هنر

شهري مملو از نژادها و قومیت هاي مختلف جهان و به غایت جهانگردپذیر تنوع

فضاهاي عمومي  وجود پارک هاي متعدد، ساخت و ارتقای مکان هاي عمومي و فضاهاي مدني جدید

تعدد دانشگاه ها  و مراکز علمي و پژوهشي در شهر آموزش عالي

جدول شماره 3: مفهوم طبقه خالق از دیدگاه ریچارد فلوریدا

طبقه خالق کسانی هستند که در علم و مهندسی، معماری و طراحی، آموزش، هنر، موسیقی و تئاتر مشغول 
هستند و عملکرد اقتصادی آنها مشتمل بر خلق ایده های جدید، فناوری جدید و مضامین خالقانه نوین است. این افراد 
درگیر حل مسائل پیچیده ای هستند که نیازمند اندیشه مستقل و سطوح بسیار باالیی از سواد و سرمایه انسانی است.

)فلوریدا، 	200: 8(

به اعتقاد فلوریدا، طبقۀ خالق به دو گروه ازمردم تقسیم می شود. گروه اول متشکل از "هستۀ فوق العاده خالق" 
است که مشتمل بر طیف وسیعی از جمله دانشمندان، مهندسان، استادان دانشگاهی، شاعران، رمان نویسان، هنرمندان، 
بازیگران، هنرپیشه ها، طراحان و معماران، نویسندگان آثار غیر داستانی، ویراستاران، شخصیت های فرهنگی، گروه 
مشاوران، پژوهشگران، تحلیلگران و سایر نخبگان است. گروه دوم شامل حرفه ای های خالق است که در طیف 
وسیعی از صنایع دانش محور نظیر بخش های مدرن، خدمات مالی، خدمات بهداشتی و حقوقی و مدیریت تجاری کار 
می کنند. فلوریدا اظهار داشته است که گروه اول اشکال یا طراحی های جدیدی را پدید می آورند که به سرعت قابل 

انتقال و بی نهایت مفیدند، درحالی که گروه دوم در حل کردن مسائل خالق درگیر هستند.

)کیم و شورت، 
)2008

طبقه خالق مشتمل بر آنهایی است که در کارهای دانش محور مشغول هستند از جمله اینکه هنرمندان، دانشمندان، 
تحلیلگران، مدیران تجاری و نوآوران در زمره آنها هستند.

)فلوریدا، 	8:200(

نظریۀ سرمایۀ خالق فلوریدا معتقد است که افراد خالق موجب قدرتمند شدن شهر و رشد اقتصادی ناحیه ای 
می شوند و این مردمان مکان هایی را برای زندگی ترجیح می دهند که دارای ویژگی هایی نظیر خالقیت و نوآوری، 

متنوع و تسامح باشد.

)فلوریدا، 2005: 
)3	

فلوریدا، طبقه خالق را به افراد فوق العاده ماهر در صنایع خالق و صنایع دانش محور نظیر متخصصان حقوق، 
اقتصاد، فناوري اطالعات و آموزش عالي اطالق کرد. او بر این باور است که ما در حال وارد شدن به عصر خالق 
هستیم که در آن تعدد و تکثر اندیشه هاي مختلف موج مي زند. فلوریدا با ارجاع به جاکوب )1691( نوشته است که 

مردم نخبه و خالق آن، شهري را براي زندگي ترجیح مي دهند که داراي تنوع و فضایي تسامح گرا باشد

)بونت و مسترد، 
8	5 :2009

  

 Source:Vanolo, 2008: 377
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   طبقه خالق به شدت تحت تأثیر کیفیت زندگي منطقه و قابلیت  دسترسي به اشتغال هستند؛ 
افراد  اما تنوع سبک زندگي، امکانات فراغتي و رفاهي و کیفیت محیطي نقش بیشتري در جذب 
به سکونت در شهرها دارند. تنوع فرهنگي و جمعیتي نشانگر اجتماعي باز و تسامح گرا است. وجود 
تسهیالت فرهنگي،  مجتمع هاي ورزشي حرفه اي، پایداري محیط و دسترسي به فعالیت هاي فراغتي 
دارند  نخبگان  جذب  در  اهمیتي  حائز  نقش  عمومي  پارک هاي  و  دوچرخه سواري  مسیرهاي  نظیر 
)Bounds, 2009:188(. نظریه خالقیت قائل به نقش گسترده تر فرهنگ است و اینکه انسان 
پتانسیل های نامحدود دارد و کلید رشد اقتصاد منوط به توانمند ساختن و شکوفا کردن این پتانسیل 
است. الزمه این شکوفاسازی منوط به وجود فرهنگی باز است، فرهنگی که تبعیض قائل نمی شود، 
مردم را محدود نمی سازد و به شکل های گوناگون به خانواده و هویت انسانی اعتبار می بخشد. به این 
معنا که فرهنگ از طریق تحمیل امکانات، ایجاد خالقیت انسانی عمل نمی کند، بلکه بنا را بر تسهیل 
و تحریک این خالقیت های انسانی می گذارد. افزون بر این فرهنگ باز در سطح گسترده مجالی برای 
کارآفرینی، توسعه اقتصادی و نوآوری وابسته به اجتماع فراهم می سازد )Florida, 2005(. در مجموع، 
عناصر تشکیل دهنده نظریه شهر خالق مشتمل بر فناوري، چندفرهنگ گرایي، تسامح و تساهل، وجود 
محیط فرهنگي تکثرگرا، محیط هاي اجتماعي باز از نظر فرهنگي و افزایش فرصت هاي تعامالت 
اجتماعي است )Vanol, 2008:372(. افزون بر این، انگیزش این طبقه تنها به واسطه پاداش های 
مادی نیست، بلکه آنها طرفدار زندگی در مکان های "با کیفیت"، "خالق"، "هیجان انگیز" و دارای 
تساهل و تسامح هستند )Vanolo, 2008:370(. بر همین مبنا می توان گفت که امروزه، خالقیت 
به عنصر بسیار مهمی در برنامه ریزی شهری و سیاست های بازاریابی شهری در سراسر جهان تبدیل 
شده است. ظهور این ایده در ساده ترین شکل ممکن به منزله مرحله متمایزی در توسعه سرمایه داری 
محسوب می شود، چنانکه بر اساس آن نیروی اصلی اقتصاد دیگر ابزارهای فناوری و سازمانی نیست، 
بلکه انسان است)Vanolo, 2008:370( . توصیۀ فلوریدا به حکومت های شهری در مورد ضرورت 
نوسازی اقتصادی با این پرسش آغاز  می شود: "در جهانی که مردم به شدت متحرک هستند، چرا و 
به چه دلیلی آنها شماری از شهرها را در مقایسه با سایر شهرها برای زندگی و کار انتخاب می کنند؟" 

 .)Florida, 2005:33(
او می نویسد که پروژه های نوسازی مراکز شهری و انگیزه های تجاری برای وسوسه کردن شرکت هایی 
مورد استفاده قرارمی گیرد که نیازمند جذب افراد بسیار خالق نیستند. در عوض، مردم مکان هایی را برای 

زندگی ترجیح می دهند که دارای خصایصی نظیر نوآوری، تنوع و تسامح فرهنگی باشند. 
   در همین راستا فلوریدا اظهار می دارد: "درحالی که اقتصاددانان و دانشمندان اقتصادی توجه بسیار 
زیادی را به چگونگی مکان یابی شرکت ها مبذول داشته اند، آنها خواست ها و عالیق مردم را در این 
مورد نادیده انگاشته اند. این پرسشی اساسی است که من به دنبال پاسخ به آن هستم. در مصاحبه ها و 
گروه هاي کانوني همین پرسش را از مردم پرسیده ام: مردم می گویند که مالحظات اقتصادی و سبک 
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زندگی مهم هستند، و آنها ترکیبی از این دو عامل را در نظر می گیرند، در حقیقت، مردم تصمیم های 
حرفه ای یا حرکت های جغرافیایی را اتخاذ نمی کنند که نظریه های استاندارد می گویند: آنها کورکورانه 
در پی شغل به مکان ها نمی روند. در عوض، به نظر می رسد افراد بسیار تحصیلکرده به مکان هایی 
می روند که متنوع و بزرگ باشد. نه تنها پژوهش های کیفی من این موضوع را به اثبات می رساند، 
بلکه تحلیل های آماری نیز بر این گرایش صحه می گذارد" )Florida, 2005(. همچنین او در پاسخ 
به این پرسش که چرا محیط های شهری می بایست دارای تنوع و تساهل باشند؛ چنین پاسخ می دهد 
"چنین شهرهایی به صورت جهان وطن عمل می کنند. به این معنا که برای پذیرش ایده های جدید، باز 
و گشوده هستند. آنها پذیرای سبک های زندگی غیرمتعارف هستند و افراد با استعداد را جذب می کنند 

.)Gossling&Rutten,2007( "که برای نوآوری بسیار مهم هستند
   چگونه یک شهر سنتی خود را به شهری خالق تبدیل می کند؟ فلوریدا در کتاب خود )2002( در 
مورد طبقۀ خالق موفقیت شماری از مراکز خالق نظیر آستین1 ، بوستون، سان فرانسیسکو، سیاتل و 
واشنگتن دی سی را تحسین کرده است. عقیدة او برآن است که موفقیت این شهرها مرهون سه محور 
کلیدی استعداد، فناوری و تسامح است. این شهرها، با توجه به موقعیت های جغرافیایی و مؤسسه های 
پژوهشی محلی شان از شهرهای متوسط آمریکا و بسیاری از شهرهای جهان دارای جایگاه بهتری 
هستند. افزون بر این، مارکوسن2  )2006( بر مبنای پژوهشی تجربی در مورد اثر هنرمندان خالق روی 
رشد شهری مدعی شد که اولویت های سیاسی، فرهنگی و مکانی هنرمندان، جزء کلیدی طبقه خالق 
فلوریدا، نسبت به اولویت های سیاسی، فرهنگی و مکانی دانشمندان، مهندسان، مدیران و حقوقدانان 
بسیار متفاوت است. همچنین توسعۀ محیط خالق ایده آل برای تمام طیف سرمایۀ خالق در بهترین 
حالت ممکن امری بعید و محال است. فلوریدا، توسعۀ فرهنگ شهری متنوع را به عنوان مؤثرترین 
شیوه در راستای جذب افراد بسیار خبره و ماهر و همچنین رشد اقتصادی پیشنهاد کرده است. او برای 
حمایت از این بحث، شماری از شهرهای آمریکایی را بر اساس  شاخص هاي شهر خالق از جمله 
مقایسه کرده  دیگر  از طرف  کامپیوتر  نرم افزارهای  کارگران صنعتی  و  دانشگاهی  فارغ التحصیالن 
است. در این راستا، شهرهای ساحلی بزرگ دارای مؤسسه های پژوهشی و فرهنگ های متنوع نظیر 
سان خوزه، سیاتل و بوستون باالترین رتبه را به دست آورده اند )جدول 	(. در این پ ژوهش به ترتیب 
شهرهاي سانفرانسیسکو، آستین،  بوستون، سن دیگو، سیاتل، رالی- دورهام، هوستون، واشنگتن، 
نیویورک، داالس- فورت وورث، مینیاپولیس، سنت پاول، لس آنجلس، آتالنتا،  دنور و شیکاگو رتبه اول 
تا پانزدهم را به دست آورده اند، که امتیاز بهره وري آنها به ترتیب برابر با 1057، 1028، 1015، 1015، 

1008، 996، 980، 	96، 962، 960، 960، 2	9، 0	9، 0	9 و 935 است.
   در مجموع مي توان شهري را 100 درصد خالق نامید که سیاست گذاري خود را وقف کمک به 
1. Austin
2. Markosen
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اجتماعات در به فعلیت رساندن تمام پتانسیل هاي بالقوه ایده هاي خالق به وسیله تشویق اصول مندرج 
در جدول زیر نماید.

جدول شماره 4: اصول شهر خالق

هر کس بخشی از زنجیره ارزشمند خالقیت است. خالقیت می تواند در هر زمان و هر 
مکان رخ دهد، چنانکه می توان نمود آن را در جامعه مشاهده کرد.

پرورش خالقیت و پاداش 
براي آن  

رستوران ها،  موسیقی،  کنسرت های  فرهنگ،  و  هنر  بر  مشتمل  خالق  اکوسیستم 
هنرمندان و طراحان، نوآوران، کارآفرینان، فضای مناسب، محله های پر جنب و جوش، 
)محیطی  سوم  مکان های  و  عمومی  فضاهای  تراکم،  پرورش،  و  آموزش  معنویت، 
اجتماعي که جداي از دو محیط معمول یعني خانه و کار است. در واقع به لنگرگاه هاي 
زندگي اجتماع، تسهیل کردن و شکوفا ساختن تعامالت خالقانه اطالق مي شود( است. 

سرمایه گذاري در 
اکوسیستم خالق 

این امر منجر به شکوفایی خالقیت، نوآوری و تأثیر مثبت اقتصادی است. وجود افراد 
با زمینه ها و تجربه های مختلف به تنوع عقاید، آراء، افکار، استعدادها و دیدگاه ها کمک 
می کند و این موضوع به غنی تر شدن جامعه منجر می شود. چنانکه به دنبال آن آراء و 

اندیشه ها شکوفا و جامعه ای ارزشمند ساخته می شود.

گسترش تنوع و کثرت

پشتیبانی از اتصال دهنده ها و نکات اشتراکی؛ همکاری برای رقابت در راه های جدید و 
شرکت دادن تمام افراد در بازی از اصول بی بدیل شهر خالق است.

شکوفایی خالقیت

به معنای تبدیل شرایط نه به شرایط آری؛ سرمایه گذاری در فرصت سازی و نه فقط 
حل مشکل؛ استعداد خالق، فناوری و انرژی برای جامعه و به چالش کشیدن خرد 

سنتی است.

ارزش ریسک پذیری 

افزودن ارزش های جدید بر شهر و تمرکز بر آن دسته از دارائی ها که در شهر منحصر 
به فرد است، به گونه ای که باید جامعه ای متفاوت به نظر آید.  

اصالت بخشی 

در حالی که ویژگی های ارثی از قبیل آب و هوا، منابع طبیعی و جمعیت مهم هستند، 
اما دیگر ویژگی های حیاتی مانند مراکز هنری و فرهنگی، فضاهای سبز و باز، مراکز 
شهری  پر جنب وجوش و مراکز آموزش بایستی ساخته و تقویت شود. این موجب 
خواهد شد جامعه رقابتی تر از هر زمان دیگری به دلیل  ایجاد فرصت های بیشتر شود.

سرمایه گذاری در ساخت و 
کیفیت مکان

مدارس  فقر،  پراکنش،  انزوا،  نداشتن،  تحمل  به عقب ماندگی،  آن جمله می توان  از 
نامطلوب، انحصارطلبی، زوال اجتماعی و تخریب زیست محیطی اشاره کرد. 

از میان برداشتن موانع 
خالقیت

به گونه ای که افراد جامعه را جزء الینفک خود ببینند و از هیچ کوششی برای تغییر به 
سمت آینده ای بهتر دریغ نورزند. 

مسئولیت پذیری برای تغییر 
جامعه

کسب اطمینان از اینکه هر شخص، به خصوص بچه ها، حق خالقیت دارند. باالترین 
عنوان  به  خالق  افراد  حفظ  و  توسعه  برای   مادام العمر  پرورش  و  آموزش  کیفیت 

مهم ترین منبع جوامع امری حیاتی است.

تضمین حق خالقیت
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نقش سرمایه خالق در رشد اقتصاد 
پیدایش اقتصاد خالق موجب تغییر شیوه هایي شده است که شهرها و مناطق به واسطه آنها مزیت 
رقابتي را ایجاد و حفظ مي کردند. کلید موفقیت در عصر صنعتي آسان  و مشتمل بر هزینه هاي کلي 
انجام کسب و کار بوده است. در دوره تولید انبوه، مناطق از طریق مزیت هاي طبیعي در دارا بودن منابع 
خدادادي، دسترسي به وسایل حمل ونقل، هزینه و بهره وري نیروي کار فیزیکي مزیت هاي رقابتي 
ایجاد مي کردند. شرکت ها به منظور کاهش هزینه ها، مکان هایي را برمي گزیدند که  قیمت زمین در 
آنجا پایین، داراي نیروي کار ارزان یا بهره وري زیاد و همچنین داراي شرایط تجاري و آگاه از هزینه ها 
بود. اما  دراقتصاد خالق، مزیت رقابتي به مناطقي تعلق مي گیرد که مي توانند به سرعت استعداد، منابع 
و توانایي الزم را به حرکت درآورند و آنها را به نوآوري در ایده هاي جدید کسب وکار و محصوالت 
تجاري تبدیل کنند و مناطق را به سمتي هدایت سازند که از طریق توانایي هاشان مزیت رقابتي ایجاد 
کنند. بر همین اساس مزیت رقابتي به مناطقي رهنمون مي شود که مي توانند بهترین استعداد را 
پرورش، حفظ و جذب کنند. امروزه، توانایي جذب سرمایه انساني یا افراد مستعد و خالق موجب ایجاد 
مزیت هاي منطقه اي مي شود: مناطقي که داراي افراد خالق هستند، همواره پیروز مي شوند. به اینگونه 
کیفیت مکان یک شهر یا منطقه به عنوان نقطه محوري مزیت رقابتي، جایگزین متغیر دسترسي شده 
است. بنابراین کیفیت ویژگي هاي مکان به استراتژي محوري مناطق در راه توسعه صنایع فناوري 
پیشرفته تبدیل شده است. مطالعات صورت گرفته بر رابطه بین سرمایه خالق- رشد منطقه اي صحه 
گذاشته اند. ایتن و اک استاین1 ، بلک2  و هندرسون3  بر این باورند آن دسته از کارگراني که در کنار 
افراد خالق کار مي کنند، مولدتر و کارآمدتر مي شوند. راج	  از راه مطالعات تجربي دریافته است که هم 
دستمزدها و هم اجاره مسکن در شهرهایي بیشتر است که داراي سطوح تحصیلي باالتري هستند. 
ادوارد گلیسر و همکارانش رابطه اي قوي بین سرمایه خالق و رشد شهري یافته اند؛ به این معنا که 
 Florida,( شهرهاي داراي جمعیت باسوادتر، میزان باالتري از رشد جمعیت طي گذشت زمان دارند
2005(. به طور کلی طبقه خالق به افرادي اطالق مي شود که توانایي ابداع اشکال جدید و بسیار 
ارزشمند فعالیت هاي اقتصادي دارند. بنابراین افراد خالق رشد اقتصادي را از طریق ایجاد نوآوري هاي 
فناورانه، پیشرفت اندیشه هاي علمي و دانش فزاینده پدید مي آورند. چنانکه تمرکز باالي طبقه خالق 

.)Bounds, 2009:188(به منزله رشد اقتصادي شهر به حساب مي آیند

1. Eaton and Eckstien 
2. Black
3. Henderson
4. Rauch
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دیدگاه منتقدان و موافقان نظریه شهر خالق
مفهوم طبقۀ خالق؛ تشویق ها و انتقادهای تندی را در زمینۀ توسعۀ اقتصادی شهری برانگیخت. 
به طور عمده تحسین های مثبت رسانه ها بر حول اصطالح "استعدادهای خالق" منعکس شد. گاه 
جهان شمولی در دوایر معینی است که معتقدند زمان جراحی اقتصادی گذشته است. از طرف دیگر، 
منتقدان از  رشته های مختلف دانشگاهی ظاهر شده اند. ادعای شماری از آنها برآن است که "اقتصاد 
اطالعاتی " 1  و "اقتصاد دانش محور" 2، که نقش های پردازش اطالعات و تولید دانش را در انباشت 
سرمایه تعریف می کنند، از لحاظ نظری مفاهیمی منطقی هستند. هدف از استفاده از این اصطالحات 
نمایش این مطلب است که توسعه های جدید در فناوری اطالعات موجب افزایش ظرفیت برای تولید و 
سود بردن از دانش جدید می شود. مي توان گفت از سال هاي گذشته به لحاظ اقتصادی رقابت شهرها، 
مناطق و کشورها بر سود بردن از صنایع دانش بنیان در زمینه پژوهش، توسعه و نوآوري بوده است. در 
حقیقت، شهرهای صنعتی بسیار زیادی در آمریکای شمالی و اروپای غربی در تالش برای توسعۀ چنین 
صنایعی بوده اند، اما در این راه موفقیت چندانی حاصل نکرده اند. مفهوم اقتصاد خالق ممکن است 
موجب برانگیختن موجی از بحث های سیاستگذاری رسانه ای و سیاسی شود، بدون اینکه فرصت های 
شغلی مناسبی را برای کارگران صنعتی بیکار پیشنهاد کند. مجله های خبری از جمله نیوزویک3  و مجله 
ماهانه آتالنتیک، واکنش مثبتی به نظریۀ سرمایۀ خالق داشته اند و مقاله های کوتاه متعددی از فلوریدا 
یا در مورد او منتشر کرده اند. منتقدان نظریۀ طبقه خالق فلوریدا از مسیرهای متفاوتی به نقد آن همت 
گماشته اند. به باور آنها، تأکید بیش از حد بر نخبه گرایي و فقدان موشکافی و پیچیدگی دانشگاهی در 

 .)Markusen and Schrock, 2006(این نظریه مشهود است

 به طور کلي مهم ترین انتقادهای وارده بر نظریه طبقه خالق عبارتند از:
 اختالف هاي درآمدي بین طبقه خالق و آنهایي که در بخش هاي خدماتي و صنعتي مشغول 1. 

هستند منجر به موضوع هایی نظیر مسکن قابل استطاعت، توسعه نامتوازن و نابرابر و پدیده 
پراکنده رویي شهري )رشد غیرنظام مند و پراکندة گونه به سمت نواحي حومه اي( شده است. 
همچنین تقسیم طبقاتي به واسطه حضور فزاینده آن دسته ازکارگران با دستمزد کمي که در 
بخش هاي خرده فروشي و فراغتي به منظور برآورده ساختن نیازهاي رفاهي طبقه خالق کار 

مي کنند، به طور روزافزوني تشدید مي  شود؛ 
دوقطبي شدن سیاسي تشدید مي  شود، چرا که این گروه ها از لحاظ منزلت اجتماعي و اقتصادي 2. 

در دو دنیاي متفاوت زندگي مي کنند؛

1. Informational Economy
2. Knowledge-based Economy
3. Newsweek
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 منتقدان بر این باورند که هیچ ارتباطي بین رشد اقتصادي و طبقه خالق وجود ندارد. در واقع،  3. 
فناوري مدرن، سرمایه انساني باال و مهاجرت فزاینده شاخص هاي بهتري براي رشد محسوب 
مي شوند. افزون بر این، نگرش طبقه خالق به رشد اقتصادي بیشتر روي عالیق سبک زندگي 

.)Bounds, 2010:188( به جاي مسائل اجتماعي متمرکز مي شود
تأکید بیش از حد بر نخبه گرایي، داده هاي نامتجانس و طبقه بندي ابهام آمیز از جمله انتقادهای مطرح 	. 

. )Scot, 2006 and Markusen and Schrock, 2006(شده در مورد این نظریه است
به باور جامی پک1  تالش های کلی این نظریه- که به طور روزافزونی فرصت های شهری 5. 

را ناشی از ظرفیت جذب و حفظ طبقۀ متحرک "خالق" دانسته است، به تنوع عمده توسعۀ 
اقتصادی معطوف شده است- و به همین علت  برای مدیران شهری سراسر جهان به موضوع 
جذابی تبدیل شده است. با وجود این، ایدة شهر خالق آخرین پدیدة سیاستگذاری است که 
انعکاس گر دیدگاه نئولیبرال ها، تجارت گرایان و دیدگاه های طبقات باال و متوسط در مورد 
حاکمیت شهری است. به گونه اي که راهبردهای خالقیت به آرامی در راستای برنامه های 
بین شهری،  رقابت  براساس  نئولیبرال  برنامه های  این  و  حرکت می کنند  نئولیبرال  توسعه 

.)Peck, 2005:740( نوسازی، مصرف طبقۀ متوسط و بازاریابی مکانی طرح ریزی شده اند

ویژگی های نمونه هاي عملیاتي شهر خالق
1( تورنتو، کانادا

رفته است.  به کار  پروژه های توسعه شهری  نظریۀ طبقۀ خالق در  ایده های کلیدی  از  شماری 
شهرداران شهرهای صنعتی بزرگ ژاپن، از جمله اوزاکا و یوکوهوما، به تازگی اقدام های مربوط به شهر 
خالق را آغاز کرده اند با این امید که مبنای اقتصادی شهر خود را متنوع سازند و زندگی شهروندانشان 
را از راه فعالیت های فرهنگی توسعه و پیشرفت دهند. مدیران شهری برلین و دوبلین  توسعۀ محیط 
خالق را در سیاست های توسعه خود گنجانده اند. حکومت های شهری به پژوهشگران و مشاوران خود 
مأموریت داده اند تا مزیت های جذب سرمایۀ خالق و همچنین چالش های شهرهایشان برای تبدیل 
شدن به مراکز خالق را شناسایی کنند. از جمله این موارد می توان به "استراتژی های تورنتو برای پروژة 
شهرها و فضاهای خالق" اشاره کرد که توسط برنامه ای در مورد جهانی شدن و سیستم های نوآوری 
منطقه ای در دانشگاه تورنتو به انجام رسیده است. بر اساس این برنامه، تورنتو برای تبدیل شدن به 
شهری خالق، باید روی چهارده مأموریت راهبردی متمرکز شود، که از جمله مهم ترین آنها می توان 

به سرمایه گذاری فزاینده در مؤسسه های هنری و فرهنگی اشاره کرد )جدول شماره 5(.

1. Jamiepeck
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جدول شماره 5: راهبردهای پیشنهادی تورنتو برای شهر خالق

طبقات 
پروژه

فرصت های راهبردی برای عمل

تضمین این موضوع که تمام جوانان به اندیشیدن خالق تشویق شده اند؛1. مردم
توسعه برنامۀ خالق برای جوانان؛2. 
تغییر اجتماع محلی؛ 3. 
سرمایه گذاری روی خالقیت و هنر در آموزش عمومی. 	. 

ایجاد شرایطی که به کارآفرینان و مؤسسه های مالی امکان ریسک دهد؛1. کارآفرینی
افزایش حمایت از بخش هایی که در حال به دست آوردن توجه بین المللی هستند؛2. 
تشویق شرکت ها و سرمایه گذاران تمام بخش ها به اندیشیدن خالق؛3. 
فراهم کردن حمایت از کارآفرینان تخصصی و توسعه مهارت های شغلی برای صنایع 	. 

خالق؛
افزایش سرمایه "ریسکی" خالق و فرهنگی؛5. 
پیشرفت تورنتو به عنوان مرکز طراحی؛ 6. 
توسعه مرکز همگرایی نوآوری و خالقیت.7. 

دستیابی به تعادل بین مؤسسه های فرهنگی عمده و حمایت توده های مردم؛ طراحی و 1. فضایي
فضایی که برای کار و زندگی خالق مطلوب و پایدار است؛

فراهم کردن فضای خالق پایدار و مطلوب؛2. 
ایجاد صندوق سرمایه گذاری پرداخت وام برای توسعه خالق؛ 3. 
حمایت از توسعه راهبرد نواحی ساحلی؛	. 
تحرک بخشیدن به زیرمجموعه شهری- راوینز تورنتو1 ؛5. 
حمایت از تشکیل هیئت داوران برای ارزیابی اقدام ها.6. 

فراهم کردن زیرساخت های سازمانی که فعالیت های خالق موجود و منابع را به هم 1. ارتباطي
پیوند دهد؛

توسعه زیرساخت های جدید که به منظور ارتباط دادن و پیشرفت تورنتوی خالق ایجاد 2. 
شده اند؛

فراهم کردن بودجه های ثابت و مستمر برای پروژه های خالق.3. 

      Source: Program on Globalization and Regional Innovation System, University of Toronto, 2006.

  

 1. Toronto Ravines
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	( ملبورن، استرالیا 
استرالیا یکی از کشورهای جهان است که به سرعت در حال رشد در زمینه اقتصاد دانش محور است، 
چنانکه بین سال های 	200 تا 2007 اقتصاد استرالیا از رتبه سیزدهم به رتبه دهم در رتبه بندی اقتصاد 
جهانی دست یافته است. همچنین در سال 2006 استرالیا در زمینه "شاخص میزان مطالعه در شبکه 
جهانی" به رتبه پانزدهم رسید؛ این شاخص برای تعیین پیشرفت ملی در مورد فناوری اطالعات و 
ارتباطات1  در اقتصاد جهانی به کار برده می شود. در زمینه "شاخص رقابت پذیری جهانی"  نیز به رتبه 
نوزدهم دست یافته است. در زمینه دانش و فناوری ارتباطات و اطالعات نیز استرالیا یکی از پیشرفته-
ترین کشورهای جهان به حساب می آید و تجلی این موضوع را می توان در شهرهای این کشور 
مشاهده کرد. در این راستا ملبورن یکی از عمده ترین شهرهای دانش محور این کشور است. ملبورن 
بر اساس جمعیت و اقتصاد پس از سیدنی دومین شهر استرالیا است. به گونه ای که جمعیت منطقه 
مادرشهر ملبورن، پایتخت ایالت ویکتوریا، 3/6 میلیون نفر و جمعیت شهر 72000 نفر است. زمینه های 
پیشرفت این شهر از زمان تدوین "استراتژی ویکتوریای سده بیست و یکم" در سال 1996 آغاز شد. 
هدف اصلی این استراتژی "سرمایه گذاری و اشتغال زایی در بخش دانش" بود."استراتژی ویکتوریای 
سده بیست و یکم" در سال 1999 اصالح و به "استراتژی ویکتوریای جهانی" تبدیل شد. و سپس به 
"ویکتوریا شهر ارتباط سازی" تغییر نام داد. این استراتژی بر مواردی به این شرح تأکید کرد: ساخت 
جامعه ای دانش محور؛ رشد صنایع آینده؛ شکوفا ساختن تجارت در زمینه فناوری اطالعات2 ؛ تجهیز 
اجتماعات به فناوری های ارتباطی؛ پیشرفت زیرساخت ها و افزایش دسترسی و ارتقاء سیاست های 
جدید. از دیگر طرح های مهم می توان به طرح "استراتژی مادرشهر 2030 " و "طرح شهر ملبورن 
2010 "  اشاره کرد؛ هدف این دو طرح شکل دادن به آینده ملبورن به عنوان شهری ثروتمند، خالق، 
نوآور، فرهنگ گرا، جذاب، مردم محور و پایدار بود. به طور خالصه، ملبورن در زمینه عوامل و عناصر 

کلیدی شهر دانش محور اقدام های زیر را انجام داده است.      
                          

   

1. ICT
2. IT
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فناوری و 

ارتباطات

استفاده از اینترنت بین سال های 2006 -2001 در ملبورن از 1	 درصد به 61 درصد رسیده است 1. 
و 70 درصد ارتباطات به صورت پرسرعت بوده است؛ 

50 هزار نفر در زمینه آموزش و دسترسی به اینترنت خدمات دریافت کرده اند؛ 2. 
6	1 مورد از مدارس ملبورن به اینترنت دسترسی دارند؛3. 
6 مرکز در این شهر در زمینه آموزش اینترنت برای تجارت فعال هستند.	. 

ــای  ــه ه ــوش خ

توسعه شهری و 

روابط فضایی

طی سده بیستم، اقتصاد ملبورن به طور عمده مبتنی بر فعالیت های تولیدی و صنعتی بوده است، 1. 
اما در هزاره جدید مرکز این شهر مملو از تحلیلگران تجاری، متخصصان کامپیوتر، متخصصان 
حقوقی، مدیران مالی، اصحاب رسانه، مدیران فناوری اطالعات و ارتباطات، مدیران برنامه ریز و 

سیاست گذاران است؛
توسعه ملبورن به عنوان دروازه ورودی فناوری زیستی در استرالیا و منطقه آسیای آرام؛2. 
جذب صنایع دانش محور راهبردی به سمت ملبورن و حمایت و تسهیل نوآوری در این شهر؛3. 
ارتقای رشد در زمینه آموزش عالی، بهبود سرزندگی و گزینه های زندگی در ملبورن؛	. 
توسعه و ارتقاء ملبورن به عنوان مکانی که ملبورن را به عنوان شهری فرهنگ محور تبدیل کند؛5. 
توسعه و رشد ملبورن در زمینه نیروهای ماهر و متنوع از نظر منطقه ای، ملی و ماهر به منظور 6. 

جذب پروژه های جهانی؛

زیرساخت های 

فرهنگی و 

خالقیت

شهر ملبورن به منظور ساختن یک اقتصاد قدرتمند توسعه دانش و نوآوری را تشویق و حمایت 1. 
می کند و در این راستا به رشد دانش و نوآوری، سرمایه گذاری در محیط طبیعی و انسان ساخت 
به منظور نشان دادن ملبورن به عنوان محیطی جذاب برای طبقه خالق و مکان کلیدی صنعت 

دانش سازی1  اهمیت ویژه ای می دهد؛
سرمایه گذاری در زیرساخت های فرهنگی، نوآورانه و دانش مبنا از جمله مهم ترین اولویت های 2. 

شهر ملبورن است. شاهد این امر؛ ساخت موزه ملبورن، مرکز هنرهای معاصر استرالیا، گالری ملی 
ویکتوریا، نوسازی کتابخانه ایالتی و شرکت تئاتر ملبورن است. 

سرمایه انسانی

هشت دانشگاه بزرگ در این شهر وجود دارد و این نشانگر نقش تعیین کننده نهادهای آموزشی و 1. 
دانشجویان در این شهر است؛

اعضای خارجی و بومی دانشگاه های این شهر، 5 درصد کل جمعیت ملبورن را تشکیل می دهد؛2. 
تعداد دانشجویان خارجی در دانشگاه های ملبورن در سال 2002، برابر با 3306 نفر بوده است 3. 

آنجلس، سیدنی،  لندن، لس  نیویورک،  از شهرهای  و رتبه آن در جذب نخبگان خارجی پس 
سانفرانسیسکو و بوستون بوده است. 

طبقه خالق

وجود سهم باالیی از طبقه خالق در این شهر نشان دهنده توانایی باالی ملبورن در زمینه ایجاد و 1. 
استفاده از دانش در سراسر این شهر است، به گونه ای که هم اکنون بیش از نیمی از افراد شاغل 

در این شهر جزء طبقه خالق محسوب می شوند؛
در سال 	200، 38 درصد کارکنان این شهر را افراد خالق مشتمل بر مدیران و متخصصان 2. 

تشکیل داده است؛
تعداد کارکنان در بخش خدمات تجاری و مالی در سال 2006 ، 53810 نفر بوده است؛ 3. 
ملبورن صنعت فیلم سازی را نیز به اوج رسانده است؛ به گونه ای که در این بخش 70 درصد طبقه 	. 

خالق فرهنگی در آن مشغول هستند ) 	2532 نفر(. 

1. Knowledge Generating Industry

جدول شماره 6: اقدام های شهر ملبورن
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)Melbourne City, 2006: 7( : خوشه های دانش محوری در شهر ملبورن 	شکل  

نتیجه گیري
شهرها طی تاریخ به طور پیوسته آبستن تغییر و تحوالت بنیادي تمدن بشر بوده اند؛ و به گفته پارک 
"شهرهاي بزرگ همیشه فرهنگ ها و نژادها را به تحلیل برده اند. از تعامالت آشکار و نهاني که آنان 
در مرکزیتش قرار داشته اند، نسل هاي جدیدتر و انواع جدیدتر اجتماعات بیرون آمده اند". بر همین 
مبنا، هم اکنون شهر؛ مکاني است که در آن ترکیبات نوینی از فرهنگ ها و اقتصادها، در حال ظهور و 
توسعه است. فرهنگ به کاالیي تجاري براي اقتصاد شهرها و اقتصاد فرهنگي تبدیل شده است. امروزه 
موزه های ارزشمند در شهرها، ماشین های تولید کسب درآمد هستند که موجب ایجاد رستوران ها، 
نمایشگاه های بسیار قوی و عالمت های تجاری و  برنامه ریزی و  همکاری موزه ها، حمایت مالی، 
نمایندگی انحصاری مي شوند. به ویژه موزه های نوین در ارتباط با فضاهای دیدنی و چشم انداز شهری 
گردشگری  فرهنگ  ارتقای  اکنون  اقتصادی هستند.  پیشرفت  و  نوسازی شهری  معماران مشهور، 
شهری، به عنوان چشم انداز برای بسیاری از طرح های توسعۀ شهری به ویژه برای شهرهای با کارکرد 
و عملکرد اولیه صنعتی برای جایگزینی و کاهش صنعت در نظر گرفته می شوند. در همین راستا  در 
سده بیست و یکم، جذب نخبگان و استعدادهاي خالق به یکي از مهم ترین ابزارهاي شهرها براي رشد 
و پیشرفت اقتصادي تبدیل شده است. در این راستا، ریچارد فلوریدا نظریه شهر خالق را بر اساس سه 
متغیر فناوري، استعداد و تساهل و تسامح پایه گذاری کرده است. به اعتقاد فلوریدا فرهنگ تسامح گرا 
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مناطقي  به  استعدادهاي خالق   اقتصادی جدید شهرها است. چنانکه  اصلی موفقیت  باز، عامل  و 
مهاجرت مي کنند که داراي درجه هاي باالیي از روشنفکري اجتماعي، تنوع و خالقیت هستند. نظریه 
خالقیت قائل به نقش گسترده تر فرهنگ و پتانسیل های نامحدود انسان است و کلید رشد اقتصاد 
منوط به توانمند ساختن و شکوفا کردن این پتانسیل در نظر گرفته می شود. الزمه این شکوفاسازی 
منوط به وجود فرهنگی باز است، فرهنگی که تبعیض قائل نمی شود، مردم را محدود نمی سازد و 
به شکل های گوناگون به خانواده و هویت انسانی اعتبار می بخشد؛ و در یک کلمه فرهنگي متنوع، 
تکثرگرا و تسامح گرا است. به این معنی و مفهوم، فرهنگ نه از طریق تحمیل امکانات ایجاد خالقیت 
انسانی بلکه به واسطه تسهیل و تحریک خالقیت های انسانی، عمل می کند. همچنین فرهنگ باز 
در سطح گسترده، عاملي برای کارآفرینی، توسعه اقتصادی و نوآوری وابسته به اجتماع  است. افزون 
بر این، سیستم فرهنگی یک شهر مشتمل بر انبوهی از سازمان ها، مراسم ها و فستیوال هاست که 
مستعد خالقیت ها و کارآفرینی هاست و شهر را قادر می سازد تا استعدادهای خود را در راستای ارتباط 
مردم، ایده ها و تشکل ها به کار ببندد. فرهنگ به منزله عاملی کلیدی در کیفیت زندگی شهروندان یک 
شهر خالق محسوب می شود، چرا که عالوه بر ارتقای کیفیت زندگی شهروندان، عاملی برای جذب 
گردشگران و باالبردن ارزش اقتصادی در زنجیره اقتصادی شهر است. به طور کلی می توان گفت در 
شهرهای خالق مجموعه ای از صنایع فوق مدرن و تسهیالت و امکانات فرهنگی، علمی و پژوهشی 
به منظور جذب نخبگان وجود دارد. به سخن دیگر، افراد نخبه به شهرهایی جذب می شوند که از "تنوع 
و سرزندگی و غنای فرهنگی" بیشتری برخوردارند. این افراد خالق هسته موفقیت شهر دانش محور 
هستند، به گونه ای که ایجاد، جذب و حفظ این افراد در شهر موجب ساخت و شکوفایی"پایه مبتنی 
بر دانش" شهر و تشویق تجارت ها و حرفه های جدید می شود. ارزش های مرتبط با عناصر فرهنگی 
شهر موجب شکوفا ساختن نوآوری، خالقیت و ابتکارات ارزشمند می شود. چنانکه توسعه شهر خالق 
مستلزم تقویت و بسط صنایع  فرهنگ محور در شهر است. در مجموع می توان گفت که فرهنگ به 
بخش مهمی از اقتصاد شهرها تبدیل شده است. صنایع فرهنگ محور، که امروزه از آنها به عنوان 
صنایع خالق نام برده می شود، مزایای اقتصادی مستقیمی را برای شهرها به همراه دارند. به این معنا 
که اینگونه صنایع، شغل تولید و سرمایه گذاری را جذب می کنند و اقتصاد محلی را از طریق گردشگری 
ارتقاء می بخشند،  را  شکوفا می سازند. همچنین به علت آنکه صنایع فرهنگ محور کیفیت زندگی 

بنابراین خدمات رفاهی محلی را غنی می سازند و نیروی کار حرفه ای جوان را جذب می کنند. 
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آینده روزنامه نگاری علمی در عصر دیجیتال1 
شارون دان وودی 2

مترجم: بهاره صفوی 3

چکیده 
جهان  سراسر  در  شهروندان  است.  نبوده  پراهمیت  امروز  همچون  تاریخ  از  برهه ای  هیچ  در  علمی  روزنامه نگاری 
مرگ  تراریخته،  غذایی  مواد  احتمالی  اثرات  روبه رو می شوند.  مختلفی  مسائل بحث برانگیز  با  دیگری  از  پس  یکی 
احتمال  و  اقلیمی  تغییرات  ژنتیک،  دانش  طریق  از  فرد  هر  مختص  درمانی  شیوه های  عسل،  زنبورهای  اسرارآمیز 
بازگرداندن گونه های منقرض شده به حیات، از جمله این مسائل هستند. در این میان، امکان چندانی برای دسترسی به 
اطالعات مستقل و مبتنی بر شواهد عینی وجود ندارد. از گذشته تاکنون، بیشتر مردم برای به دست آوردن اطالعات، 
برای طیف  را عرضه می کردند که  اطالعات  از  بسته هایی  نیز  رسانه ها  این  و  بوده اند  متکی  واسطه  رسانه های  به 
گسترده ای از خوانندگان، شنوندگان و بینندگان تهیه می شد. در این میان، مردم به طور ناخواسته طی تماشای اخبار 
تلویزیون، خواندن روزنامه صبح و یا ورق زدن مجله های چیده شده روی پیشخوان دکه مطبوعاتی، با اخبار علمی 
امروزه شهروندان به طور  اما  پابرجاست،  این رویه همچنان  از کشورها  اینکه هنوز در بسیاری  با  روبه رو می شدند. 
گسترده ای به جستجوی آگاهانه در اینترنت برای یافتن اطالعات مدنظر خود می پردازند. روزنامه نگاران علمی نیز در 
این عرصه حضور دارند و با وبالگ نویسی؛ اخبار و مطالب مختلف را در طیف گسترده ای از خروجی های مبتنی بر وب 
قرار می دهند. اما پیدا کردن اطالعات خوب، نیازمند تالش از سوی فرد جستجوکننده است و در این میان، عامه مردم 
معمواًل جستجوی دقیقی در فضای وب انجام نمی دهند.  این مقاله به بررسی این وضعیت پیچیده و نیز احتماالتی که 
می توان بر اساس این وضعیت برای آینده متصور بود پرداخته است. در این فصل ابتدا به بررسی سیر تاریخی تکامل 
نیز رسانه های مورد  روزنامه نگاری علمی پرداخته می شود و سپس ویژگی های روزنامه نگاران علمی عصر جدید و 

استفاده آنها مورد بررسی قرار می  گیرد و در نهایت به بررسی چالش های پیش روی آینده خواهیم پرداخت. 
کلیدواژه ها: روزنامه نگاری علمی، اخبار علمی، عصر دیجیتال، اینترنت، وب، شهروندان، آینده.

 Routledge Handbook of Public Communication of Science and Technology   1.  این مقاله ترجمه فصل سوم از کتاب
است. این فصل به صورت اساسی مورد بازنگری قرار گرفته است، با این هدف که بتوانیم کارهای روزنامه نگاران علمی در سراسر جهان را منعکس و نیز 

اطالعات خود را از درک نحوه عملکرد اینترنت و نیروهای بازار بر روند روزنامه نگاری تقویت کنیم.
2. Sharon Dunwoody

 safavibahar@gmail.com3.  روزنامه نگار علمی؛
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مقدمه
روزنامه نگاری علمی یکی از مشاغلی است که به طور روزافزونی در مخاطره قرار دارد و البته در 
کمال تعجب، بیش از هر زمان دیگر به آن نیاز داریم. در دنیایی که هر روز بر نظارت شهروندان و 
نیز تبلیغ کنندگان بر نحوه انتقال اطالعات از طریق شیوه های آنالین افزوده می شود، جایگاه سنتی 
این  از کشورهای جهان متزلزل شده است.  بسیاری  )روزنامه ها و مجله ها( در  رسانه های گروهی 
جایگاه مدت ها به عنوان اصلی ترین کارفرمای روزنامه نگاران علمی مطرح بود. روزنامه نگارانی که از 
این بنگاه های رسانه ای جدا می شوند، می کوشند تا جایگاهی برای خود پیدا کنند. به هر حال، دستیابی 
به مدل های موفق برای گذار روزنامه نگاری علمی )از موقعیت سنتی به موقعیت تثبیت شده مدرن( از 

طریق شیوه هایی که هم اکنون در جریان است، سال ها به درازا می انجامد.
   روزنامه نگاری علمی در هیچ برهه ای از تاریخ همچون امروز پراهمیت نبوده است. شهروندان در 
سراسر جهان یکی پس از دیگری با مسائل بحث برانگیز مختلفی روبه رو می شوند. اثرات احتمالی مواد 
غذایی تراریخته، مرگ اسرارآمیز زنبورهای عسل، شیوه های درمانی مختص هر فرد از طریق دانش 
ژنتیک، تغییرات اقلیمی و احتمال بازگرداندن گونه های منقرض شده به حیات، از جمله این مسائل 
هستند. در این میان، امکان چندانی برای دسترسی به اطالعات مستقل و مبتنی بر شواهد عینی وجود 
ندارد. از گذشته تاکنون، بیشتر مردم برای به دست آوردن اطالعات، به رسانه های واسطه متکی 
بوده اند و این رسانه ها نیز بسته هایی از اطالعات را عرضه می کردند که برای طیف گسترده ای از 
خوانندگان، شنوندگان و بینندگان تهیه می شد. در این میان، مردم به طور ناخواسته طی تماشای اخبار 
تلویزیون، خواندن روزنامه صبح و یا ورق زدن مجله های چیده شده روی پیشخوان دکه مطبوعاتی، 
با اخبار علمی روبه رو می شدند. با اینکه هنوز در بسیاری از کشورها این رویه همچنان پابرجاست، اما 
امروزه شهروندان به طور گسترده ای به جستجوی آگاهانه در اینترنت برای یافتن اطالعات مدنظر 
خود می پردازند. روزنامه نگاران علمی نیز در این عرصه حضور دارند و با وبالگ نویسی؛ اخبار و مطالب 
مختلف را در طیف گسترده ای از خروجی های مبتنی بر وب قرار می دهند. اما پیدا کردن اطالعات 
خوب، نیازمند تالش از سوی فرد جستجوکننده است و در این میان، عامه مردم معمواًل جستجوی 

دقیقی در فضای وب انجام نمی دهند. 
این  آینده می پردازد. در  احتمالی  پیچیده موجود و وضعیت  بررسی وضعیت  به  مقاله  این     در 
فصل ابتدا به بررسی سیر تاریخی تکامل روزنامه نگاری علمی پرداخته می شود و سپس ویژگی های 
روزنامه نگاران علمی عصر جدید و نیز رسانه های مورد استفاده آنها مورد بررسی قرار می  گیرد. در 

نهایت به بررسی چالش های پیش روی آینده خواهیم پرداخت. 
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تاریخچه 
سابقه درج اخبار و مطالب علمی در رسانه های گروهی را باید در ابتدای شکل گیری این رسانه ها 
جست. با این حال، تاریخچه نویسندگان این مطالب طی زمان و در کشورهای مختلف، متفاوت بوده 
است. تاکنون چند پژوهشگر در کشورهای مختلف به بررسی سیر تکامل "دانش عامیانه" 1 در سرزمین 
خود پرداخته اند )باوئر2  و بوچی3 ، 2007؛ بروکز	 ، 2006؛ برنهام5 ، 1987 و گلینسکی6 ، 1992(. این 
پژوهشگران به این نتیجه رسیدند که این فرایند در ابتدا توسط دانشمندانی آغاز شد که می خواستند 
دانش خود را تا حد امکان در اختیار عموم قرار دهند. در مرحله بعدی این فرایند، نوعی جبهه گیری در 
برابر این روند ایجاد شد که دانشمندان را از تماس مستقیم با عامه مردم بر حذر می داشت. بروک این 
مرحله را به "گذار عموم مردم از مشارکت کننده به مشتری" تعبیر کرده است )بروکز، 2006: 33(. 
برای نمونه، دانشمندان سال های واپسین قرن هیجدهم در بریتانیا می کوشیدند تا دانش خود را به 
مردم و فرهنگ منتقل کنند. آنها بر این باور بودند که درهم آمیزی دانش با دنیای روزمره شهروندان 
معمولی می تواند منافعی اساسی- برای جامعه- به همراه داشته باشد. اما قرن نوزدهم و پیشرفت 
چشمگیر دانش تخصصی سبب ایجاد نوعی شکاف بین جامعه و دانشمندان شد. بروک، این مرحله را 
به "گذار از تجربه ایده آل روشنفکری به شکل گیری تخصص در اوایل و پایان قرن نوزدهم" تعبیر 
کرده است )بروکز، 2006: 28(. هر قدر دانشمندان از دنیای عمومی سازی دانش فاصله می گرفتند، 

اطالع رسانی در مورد دانش به طور روزافزونی بر عهده روزنامه نگاران قرار می گرفت. 
   برنهام )1987( در ایاالت متحده نیز چنین روندی را مشاهده کرد. در سال های پایانی قرن 
آنها دو نشریه ساینتیفیک  برای عامه مردم منتشر می شد که در میان  نوزدهم، چند مجله علمی 
امریکن7  و پاپیوالر ساینس مانتلی8  بود. همچنین سردبیران روزنامه ها از بازنشر برخی مطالب این 
نشریه ها و نیز انتشار نظرات دانشمندان در مورد پدیده های طبیعی نظیر بارش  شهاب سنگ ها استقبال 
می کردند. البته خود دانشمندان هم عالقه مند به صرف زمان و انرژی برای انتقال دانش به عامه مردم 

بودند. دانشمندان در نیمه دوم قرن نوزدهم حتی ترویج دانش را بخشی از وظیفه خود می دانستند. 
با این حال، افزایش روزافزون تخصص گرایی در اوایل قرن بیستم سبب شد تا دانشمندان خود را از 
عامه مردم جدا ببینند. دانشمندان در این زمان به طور تدریجی، زبانی ویژه را برای خود شکل دادند )و 

1. popular Science
2. Bauer
3. Bucchi
4. Broks
5. Burnham
6. Golinski
7. Scientific American
8. Popular Science Monthly 
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از اصطالحات ویژه و تخصصی استفاده می کردند که برای عموم مردم قابل درک نبود( و به این ترتیب، 
آموزش های ویژه آنها و نیز سیستم های پاداش و ارتباط آنها با افرادی که خارج از حوزه تخصص شان 
بودند کمرنگ تر شد. از این بدتر اینکه، انجمن های اصلی حوزه دانش، دانشمندانی را تنبیه کرد که 
به سراغ ترویج دانش می رفتند و با افراد خاطی برخورد شدیدی می کردند و حتی دسترسی آنها به 
پاداش هایی نظیر عضویت در انجمن های عالی حوزه دانش را ممنوع می کردند. در کتاب گودل1  با 
نام "دانشمندان دیدنی"2  )1977( نمونه های زیادی از اینکه چگونه دانشمندان برجسته و موفق، فقط 
به خاطر تالش برای ترویج علم مورد واکنش قهرآمیز همکاران خود قرار می گرفتند، ذکر شده است. 
با این حال، با وجود آشتی مجدد بسیاری از دانشمندان با ترویج علم، هنوز آن رویکرد خصمانه قبلی 
تا حدی در برخی جوامع علمی باقی مانده است و حتی امروز هم شاهد هستیم که تالش دانشمندان 
برای ترویج علم در برخی حوزه ها موجب برخورد ناخوشایند با آنها می شود. اما در سال های نخست 
قرن بیستم، تالش یک دانشمند برای ترویج علم می توانست اعتبار علمی او را نابود کند و به همین 

دلیل بود که بسیاری از دانشمندان، ترویج علم را به روزنامه نگاران و رسانه های گروهی سپردند. 
   عالقه رسانه های گروهی به دانش طی چند قرن تغییر چندانی نیافته است. روزنامه نگاران به 
راحتی می توانستند سردبیران این رسانه ها را به پذیرش اخبار مرتبط با فناوری های مربوط به جنگ، 
در  گرفته  پیشرفت های صورت  و  مریخ(  به  البته سفر  )و  و کهکشان های جدید  اکتشاف سیاره ها 
پزشکی وادار کنند. این سردبیران اهمیتی به این موضوع نمی دادند که این اخبار از نوع علمی بودند  و 
از نظر آنها، فقط نو بودن و نیز جلب توجه مخاطب مهم بود. اگر هر روزنامه متعلق به قرون هجدهم، 
نوزدهم و اوایل قرن بیستم را ورق بزنید، به احتمال زیاد اخباری را خواهید یافت که در دسته بندی 

کلی "دانش" تعریف می شوند. 
   با این حال، تا اواسط قرن بیستم، کمتر روزنامه نگاری پیدا می شد که خود را نویسنده در حوزه 
دانش بخواند. به کارگیری گزارشگران متخصص پرهزینه است و در نتیجه به ندرت می توان چنین 
افرادی را در بیشتر رسانه ها یافت. در آن دوران، سردبیران بر این باور بودند که روزنامه نگار باید توانایی 
پوشش طیف گسترده ای از اخبار را داشته باشد و به همین دلیل بیشتر نگران نتیجه مأنوس شدن 
روزنامه نگاران با یک موضوع خاص در نتیجه راحت طلبی آنها بودند تا بهره گیری از افرادی با معلومات 
تخصصی برای کار روی موضوع های پیچیده. در واقع طی قرن بیستم، یکی از رویه های جاری در 
رسانه های خبری ایاالت متحده این بود که هر چند سال یک بار، حوزه کاری گزارشگران را به صورت 

چرخشی تغییر می دادند تا به این ترتیب، جلوی اُنس گیری گزارشگر با منبع خبری اش گرفته شود. 
   در اوایل قرن بیستم در بریتانیا و ایاالت متحده، چند گزارشگر متخصص در حوزه دانش توانستند 

1.Goodell
2.The Visible Scientists
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به جایگاهی ثابت در روزنامه ها و رسانه هایی نظیر رادیو دست یابند. به هر حال، تسریع نوآوری ها در 
حوزه فناوری که به خاطر پایان جنگ جهانی دوم، تصمیم های برخی کشورها برای سرمایه گذاری 
روی پژوهش های علمی، رقابت فضایی در دهه 1960 و نیز رشد نگرانی های زیست محیطی در دهه 
1970 و 1980 سبب شد که رسانه ها به سمت یافتن گزارشگران ویژه دانش و محیط زیست سوق 
یابند تا به این ترتیب بتوانند بخشی از مهم ترین اخبار این قرن را )که به این موضوع ها اختصاص 

داشت( پوشش دهند.
   گرگوری1 و میلر2  )1998( این دوره پس از پایان جنگ را برهه ای می دانند که در آن، روزنامه نگاری 

علمی به عنوان بخشی سازمان مند و با قدرت روزافزون، در دنیای روزنامه نگاری حضور یافت. 
   در قرن بیستم، تعداد گزارشگران حوزه دانش در بسیاری از کشورهای دنیا رشد چشمگیری 
داشت )متکف3 و گسکن	 ، 1995(. افزون بر سازمان های مشخص در کشورهای مختلف به منظور 
سازماندهی تهیه کنندگان مطالب علمی برای رسانه ها، برخی انجمن های بین المللی نظیر فدراسیون 
دنیا،  سراسر  در  مختلفی  دانشگاه های  همچنین،  و  گرفت  شکل  نیز  علمی  روزنامه نگاران  جهانی 
آموزش های رسمی برای روزنامه نگاری علمی را آغاز کردند. در نیمه دوم قرن بیستم، با افزایش شمار 
این دسته از روزنامه نگاران، اخبار پوشش داده نیز همگام با افزایش تعداد پژوهش های طولی رشد یافت 

)متکاف و گسکن، 1995؛ بوچی و ماتسولینی5 ، 2003(.
با وجود رشد روزنامه نگاری علمی در این دوران، باید توجه داشت که روزنامه نگاران علمی- همانند 
بیشتر روزنامه نگاران تخصصی دیگر- همیشه بخشی اندک را در بدنه رسانه ها تشکیل داده اند. به 
همین دلیل، اخبار علمی بخش نسبتاً کوچکی از مجموع اخبار پوشش داده شده توسط رسانه ها را 
از آن خود کرده است. برای نمونه، تحلیل پوشش اخبار علمی در چهار روزنامه یونانی نشان می دهد 
که نسبت اخبار علمی به کل اخبار منتشر شده بین 1,5 تا 2,5 درصد بوده است )دیموپولوس6  و 
کوالیدیس7 ، 2002(. این نتیجه شباهت زیادی به نتایجی دارد که پلچیا 8 )1997( در ایاالت متحده و 
متکاف و گسکن )1995( در اتریش یافته بودند. نسبت اخبار سیاسی پوشش داده شده، در روزنامه های 
و  )دیموپولوس  بود  شده  منتشر  اخبار  مجموع  از  درصد   15 نیز  ورزشی  اخبار  و  درصد   25 یونانی 

کوالیدیس، 2002(.
   پایان قرن بیستم را می توان دوره آرامش پیش از طوفان نامید. انبوهی از شبکه های ارتباطی به 

1. Gregory
2. Miller
3. Metcalfe
4. Gascoigne
5. Mazzolini
6. Dimopoulos
7. Koulaidis
8. Pellechia
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ناگاه پدیدار شدند که به خواننده و بیننده این امکان را می دادند تا خودشان به جستجوی اطالعات 
مدنظرشان بپردازند. با اینکه رسانه های سنتی- روزنامه، تلویزیون و رادیو- همچنان نقش مهمی در 
ارائه اخبار و اطالعات علمی به بسیاری از مخاطبان در سراسر جهان ایفا می کنند، اما امروزه افراد 
معمولی بیشتر به استفاده از اینترنت گرایش دارند. نظرسنجی مرکزTrust Wellcome در مورد 
استفاده افراد بزرگسال و کم سن )کودک و نوجوان( در بریتانیا از اینترنت نشان می دهد که 23 درصد 
از بزرگساالن و 35 درصد از افراد کم سن تر برای اطالع از پژوهش های پزشکی از اینترنت استفاده 
می کنند. همچنین گرایش بزرگساالن به تلویزیون بیشتر است، )29درصد( در حالی که کم سن تر ها 
کمتر به چنین رسانه هایی عالقمند هستند )به ترتیب 27 و 13 درصد(1 . آمارهای مربوط به ایاالت 
متحده در سال 2010 نشان می دهد که با وجود اینکه سال ها تلویزیون پرطرفدارترین منبع برای کسب 
اطالعات علمی بوده است، اما برای نخستین بار در تاریخ، اینترنت پا به  پای تلویزیون مورد توجه 

مخاطبان قرار گرفت )مؤسسه ملی دانش2 ، 2102(.
   افزایش روزافزون گرایش به اینترنت به عنوان ابزاری برای دسترسی به اطالعات به این معناست 
که باید از محبوبیت چیز دیگری کاسته شود. به همین دلیل، در بسیاری از کشورها، افزایش محبوبیت 
اینترنت به قیمت کاهش تمایل مخاطبان به روزنامه ها تمام شده است. کاهش تبلیغات جذب شده 
توسط روزنامه ها و نیز کاهش تدریجی شمار خریداران روزنامه ها طی سال های اخیر سبب شده که 
این رسانه ها، برخی از کارمندان خود را اخراج کنند و در برخی از کشورها نظیر ایاالت متحده، از تعداد 
ایاالت متحده نشان  نیز بکاهند. اطالعات منتشر شده توسط وزارت کار  انتشار روزنامه  دفعه های 
می دهد که صنعت انتشار روزنامه در این کشور طی یک دهه، کاهش 0	 درصدی یافته است )زارا 3، 
2013(. این امر سبب کاهش چشمگیر در بخش های علمی این روزنامه ها شده است. در سال 1989، 
تعداد بخش های هفتگی علمی در روزنامه ها به 95 می رسید، در حالی که در اوایل سال 2013 این 
میزان به 19 رسید. از آنجا که روزنامه ها، اصلی ترین کارفرمای روزنامه نگاران حوزه دانش در ایاالت 
متحده بوده اند، این تغییر رویه سبب شد تا بسیاری از روزنامه نگاران علمی به بازتعریف کارکرد خود به 

عنوان یک روزنامه نگار بپردازند )زارا، 2013(.

روزنامه نگاری علمی امروز
اما همه این رویدادها چه تأثیری بر روزنامه نگاران علمی داشته است؟ وضعیت به وجود آمده سبب 
بروز مشکالت متعددی برای این دسته از روزنامه نگاران شد. اما در برخی از کشورها، وضعیت این 
روزنامه نگاران پیشرفت همه جانبه ای داشته است. با اینکه دستیابی به اطالعات سیستماتیک در این 

1. See survey reports at www.wellcome.ac.uk/About-us/Publications/Reports/Public-
engagement/WTX058859.htm; accessed 31 July 2013
2. National Science Board
3. Zara
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خصوص دشوار است، اما یافته های حاصل از گفتگو با این افراد نشان می دهد که روزنامه نگاران علمی 
در ایاالت متحده با وجود رو به افول بودن بنگاه های رسانه ای، به طور روزافزونی به جایگاهی مطلوب 
به عنوان روزنامه نگار مستقل و قراردادی دست می یابند )برومفیل، 2009(. با وجود اینکه وضعیت 
رسانه ها در کانادا و بریتانیا آنقدرها هم بحرانی نشده، اما روزنامه نگاران علمی این کشورها نیز به جایگاه 

مشابه همکاران خود در ایاالت متحده دست می یابند.
   روزنامه نگاران علمی این کشورها که احساس می کردند باید مستقل شوند، از رسانه های جدید 
به عنوان راهی کم هزینه و مؤثر برای دسترسی به عموم مردم استقبال کردند. افزون بر این، بحران 
در ایاالت متحده، روزنامه نگاران این کشور را به سمت آزمودن ساختارهای جدید انتقال اطالعات 

هدایت کرد. 
   تحلیل آمارهای مربوط به صدها گزارشگر علمی از سراسر جهان نشان می دهد که روزنامه نگاران 
حوزه دانش در حال حرکت به سوی جایگاه مستقلی هستند. باوئر و همکارانش با بهره گیری از داده های 
موجود در چهار نظرسنجی از روزنامه نگاران علمی که توسط ScieDev.Net انجام شد، به دنبال 
درک بهتری از "روزنامه نگاری علمی جهانی" در قرن بیست و یکم بودند )باوئر و همکاران، 2013(. 
پژوهشگران از اطالعات موجود در یک نظرسنجی از 179 نفر در کنفرانس جهانی روزنامه نگاران 
علمی )برگزار شده در لندن در سال 2009(؛ نظرسنجی از 320 روزنامه نگار از آمریکای جنوبی )که 
در سال 2010 و 2011 به انجام رسید(، مجموعه ای از داده ها که از یک پروژه بزرگ نظرسنجی از 
شش منطقه که بیشتر در کشورهای در حال توسعه بودند و نیز در سال 2012 نظرسنجی دیگر از 93 
روزنامه نگار آفریقایی و آسیایی استفاده کردند. با وجود اینکه پژوهشگران هشدار می دهند که ساختار 
پیچیده این تحلیل سبب می شود که نتوان به راحتی ادعای یک مدل جامع و جهان شمول را مطرح 
کرد، اما واقعیت آن است که اطالعات مقایسه ای در این حوزه آنقدر نادر است که مطالعه اخیر در این 

میان حائز اهمیت جلوه می کند.
   باوئر و همکاران )2013( به این نتیجه رسیدند که با وجود اینکه بیشتر روزنامه نگاران علمی در 
اروپا، آفریقا و آسیا از مردان هستند، زنان حدود 5	 درصد از جمعیت نمونه مورد بررسی را تشکیل 
می دادند و حتی نسبت زنان روزنامه نگار علمی در آمریکای التین از مردان پیشی می گیرد )55 درصد 
زن و 5	 درصد مرد( مدرک دانشگاهی و نیز آموزش روزنامه نگاری، ویژگی مشترک در این میان 
بود؛ 26 درصد از پاسخ دهندگان به نظرسنجی اعالم داشتند که دوره نگارش علمی را گذارنده اند و 19 
درصد نیز در دوره های آموزش روزنامه نگاری عمومی شرکت کرده بودند. از هر ده روزنامه نگار علمی 
مورد مصاحبه، یک نفر دارای مدرک دکترا بود. بیش از نیمی از افراد شرکت کننده در نظرسنجی ها 
حدود ده سال و یا کمتر و نیمی از آنها نیز به صورت تمام وقت در این حرفه مشغول به کار بودند. 
با اینکه بیشتر این روزنامه نگاران بیان می کردند که بیشتر در دنیای وب به نوشتن می پردازند، به 
یافته  افزایش  نیز  چاپی  نشریه های  برای وب سایت های  آنها  کار  که  داشتند  اشاره  نیز  مسئله  این 
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است. رضایت شغلی در میان این روزنامه نگاران همچنان باال بود. به عبارت دیگر، پاسخ دهندگان به 
نظرسنجی ها به شکلی منطقی از استقالل عمل خود، دسترسی به دانشمندان و نیز توانایی شان برای 
ارائه خدمتی مسئوالنه به مخاطبان راضی بودند. از نظر این افراد، فرصتی که برای اطالع رسانی و 

توضیح )در مورد دستاوردهای علمی( داشتند به معنای خدمت مسئوالنه به مخاطبان بود. 
   در نتیجه، روزنامه نگاری علمی، شغلی بسیار عالی به نظر می رسد. اما درست همانند هر شغل دیگر، 
روزنامه نگاری نیز مسائل ویژه خود را دارد که برخی از آنها ریشه در روزنامه نگاری به شکل کلی آن و نیز 
برخی دیگر نیز به خاطر ویژگی های ذاتی دانش است. پیش از بررسی بیشتر روی آوردن روزنامه نگاری 

علمی به دنیای وب و اثرات آن بر قواعد روزنامه نگاری علمی، به برخی از این مسائل می پردازیم. 

اخبار علمی تا حد زیادی به پزشکی و سالمت اختصاص دارد
بیشتر اخبار علمی در رسانه های بسیاری از کشورها به پزشکی و سالمت مرتبط است. باوئر به 
بررسی آنچه خودش "پزشکی سازی اخبار علمی "1 )1998( می خواند در مطبوعات بریتانیا در نیمه 

دوم قرن بیستم پرداخت.
   همچنین پلچیا )1997( به این نتیجه رسید که در همین بازه زمانی، بیش از 70 درصد از اخبار 
پیشروترین روزنامه های ایاالت متحده به پزشکی و سالمت اختصاص داشت. اینسیدل2  )1992( نیز 
در تحلیل اخبار علمی در هفت روزنامه کانادایی به این نتیجه رسید که اخبار مرتبط با سالمت بیشترین 
حجم را به خود اختصاص داده اند. تلویزیون در بیشتر کشورها بیشتر به پخش اخبار برگزیده می پردازد 
و تمرکز زیادی بر اخبار مرتبط با تاریخ طبیعی و مسایل محیط زیستی دارد. اما در تلویزیون هم اخبار 
پزشکی و سالمت بیشترین درصد اخبار علمی را به خود اختصاص می دهند )گرگوری و میلر، 1998؛ 

لئون 3 2008؛ لِیِمکو	 و همکاران، 2012(.
   بوچی و ماتسولینی )2003( در بررسی پوشش اخبار علمی در روزنامه های برتر ایتالیا در یک بازه 
زمانی 50 ساله نیز به این نتیجه رسیدند که مطالب مرتبط با زیست شناسی و پزشکی بیش از نیمی 
از این اخبار را تشکیل می دادند. اما این پژوهشگران به این مسئله نیز اشاره کردند که "پزشکی سازی 
دانش" بیشتر در مطالب نوشته شده در ضمیمه های ویژه و یا قسمت های ویژه به چشم می خورد، 
در حالی که اخبار علمی موجود روی صفحه اول معمواًل به دستاوردهای فیزیک و یا مهندسی اشاره 
داشتند. این رویکرد شاید به این معنا باشد که روزنامه نگاران علمی بین اخبار و اخبار قابل استفاده )برای 
عامه مردم(، تمایزی مفهومی قائل هستند و این دسته دوم از اخبار است که بیشتر به موضوع های 

مرتبط با سالمت و پزشکی می پردازد. 
1. Medicalisation of Science News
2. Einsiedel
3. Leon
4. Lehmkuhl
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اخبار علمی در تلویزیون همچنان اندک باقی مانده است
تحلیل اخبار علمی تلویزیون در اروپا به نتیجه خاصی نیانجامید )دی چویگن1 ، 2006؛ لئون، 2008(. 
تلویزیون معمواًل بیشتر به شکل پراکنده به اخبار علمی می پردازد و در پخش اخبار علمی بیشتر بر جنبه 
سرگرم کننده اکتشافات و فرایندهای علمی توجه دارد و در مقابل، از بررسی عمیق و تشریح جزئیات 

آن خودداری می کند )متکاف و گسکن ، 1995، الفولت2 ، 2002، لئون 2008(.
   یک تحلیل جدید از اخبار در بخش های خبری بی بی سی نشانگر وضعیت بهتر پوشش اخبار 
علمی در بریتانیا است. تحلیل پوشش اخبار در دوره سه ماه در سال های 2009 و 2010 به این نتیجه 
انجامید که از هر 	 بخش خبری، حداقل یکی از آنها دربردارنده یک خبر علمی بود و البته نیمی از 
بولتن اصلی خبری نیز گزارش در مورد اخبار علمی را شامل می شد )ملور3  و همکاران، 2011(. اما 
برنامه های تلویزیونی مختص دانش چه وضعیتی دارند؟ لِیِمکو و همکاران )2012( در مطالعه ای روی 
برنامه های علمی تلویزیونی در 11 کشور اروپایی به این نتیجه رسیدند که چنین برنامه هایی دارای 
طیف گسترده ای از موضوع ها و عناوین هستند و به این نتیجه رسیدند که ساختار بازار، اصلی ترین 
عامل شکل گیری چنین تنوعی است. برای نمونه، بجز در بریتانیا، بیشتر برنامه های علمی از شبکه های 
تلویزیونی دولتی پخش می شد. بر اساس این مطالعه، هر قدر یک کشور از شبکه های تلویزیونی 
دولتی بیشتری برخوردار باشد، برنامه های علمی بیشتری نیز برای مخاطبان تهیه و پخش می شود. 
البته تعداد انگشت شماری از برنامه های علمی در این کشورها فقط به اخبار علمی اختصاص داشت. 
رایج ترین شکل این برنامه ها یا به صورت یک برنامه مجله مانند و با زمان طوالنی بود که به پوشش 
 Newton در آلمان یا Terra X در بریتانیا و یا Horizon مسایل علمی می پرداخت )نظیر برنامه
در اتریش( و یا اینکه آنچه تهیه کنندگان آن را برنامه های "مشاوره ای" می نامند و معمواًل به پرسش 

و پاسخ در حوزه های مربوط به سالمت می پردازد. 
   مطالعه ای در سال های گذشته که از مجموعه مستندهای علمی بریتانیا به انجام رسیده بود، نشان 
می داد که این برنامه ها نوعی حس قطعیت را با خود به همراه دارند: "تلویزیون، دانش را به عنوان 
اطالعاتی غیرمبهم و غیرقابل خدشه عرضه می کند" )کالینز	 ، 1987: 709(. مطالعات اخیر همچنین 
نشان داده است که پوشش دانش در تلویزیون- درست همانند روزنامه نگاری علمی- به راحتی از 
کنار عدم قطعیت موجود در دانش می گذرد. برای نمونه، تحلیل محتوایی پوشش دانش در بی بی سی 
نشان می دهد که فقط یکی از پنج منبع موجود در نشر اخبار بر احتیاط در ارزیابی ادعای علمی ارائه 

شده تأکید داشتند )ملور و همکاران، 2011(.
   نمایش های تلویزیونی نقش مهمی در برنامه های علمی این رسانه دارند و برخی پژوهشگران 

1. de Cheveigné
2. LaFollette
3. Mellor
4. Collins
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بر این باورند که این شیوه می تواند درک عمومی از اهداف علمی را ارتقا دهد. سیلوراستون1  )1985( 
تدریجی  تسلط  به  و  بی سی  بی   Horizon برای مجموعه  علمی  بررسی ساخت مستندهای  به 
داستان گویی در این مجموعه برنامه ها پرداخت. او اینگونه نتیجه گیری کرد که در نهایت به خاطر 
فرایند تولید این برنامه که در آن داستان گویی اولویت داشت و فقط فیلم سازان حرفه ای می توانستند 
از عهده آن برآیند، دانشمندان دیگر نقش چندانی در روند روایت این برنامه نداشتند. به همین صورت، 
هورینگ نیز اینگونه نتیجه گیری کرد که مجموعه مستندهای Nova به گونه ای پیش رفته است که 
دانش در آن به شکل مفهومی "دور از دسترس" )1990: 17( نمایش داده می شود، زیرا دانشمندان در 

این مجموعه برنامه ها به عنوان افرادی ویژه و متمایز از دیگران به نمایش درمی آیند. 

پیروی پوشش اخبار دانش از قواعد روزنامه نگاری
پوشش رسانه های دانش شباهت زیادی به پوشش سایر حوزه ها دارد. اصلی ترین دلیل این امر نیز 
این است که الگوی پوشش اخبار به حوزه آن خبر مربوط نمی شود، بلکه زیرساخت های تولید خبر که 

محتوای خبری باید از آن عبور کند، عامل تعیین کننده در این میان تلقی می شود. 
ماهیتی  روزنامه نگاران-  توسط  منعکس شده  مطالب  سایر  علمی- همانند  اخبار  نمونه،  برای     
مورد  در  کوتاه تر  مطالب  تولید  به  تمایل  بیشتر  روزنامه نگاران  که  معنا  این  به  دارد.   " "اپیزودی2 
رویدادهای عینی دارند تا مطالبی بلندتر "تماتیک3 " در مورد مسایل مختلف. سرعت زیاد فرایند 
تولید در بیشتر رسانه ها را باید دلیل این گرایش دانست. چرخه های روزانه و حتی ساعتی تولید خبر در 
وب سایت های خبری به گونه ای است که نمی تواند چند ماه منتظر تهیه گزارشی بلند و مبسوط بماند. 
روزنامه نگاران، خبری در مورد بخش هایی از فرایندهای صورت گرفته تهیه می کنند و امیدوارند که 
خوانندگان مشتاق آنها نیز این قطعات را در کنار هم قرار دهند تا بتوانند به تصویری بزرگتر دست یابند. 
   پوشش "اپیزودی" خود را ملزم به ارائه توضیحات در مورد فرایند نمی داند. به همین دلیل تعجبی 
ندارد که در بررسی اخبار علمی به این نتیجه می رسیم که توضیح کمی در مورد شیوه های پژوهشی 
مورد استفاده داده شده است. دیموپولوس و کوالیدیس )2002( به این نتیجه رسیدند که 75 درصد 
از اخبار علمی مورد بررسی قرار گرفته در چهار روزنامه یونانی، هیچ گونه توضیحی در مورد چگونگی 
انجام فرایند علمی نمی دادند و باقی اخبار نیز فقط به ارائه توضیحی بسیار مختصر و سطحی در مورد 
شیوه انجام پژوهش اکتفا می کردند. اینسیدل )1992( نیز به این مسئله اشاره می کند که بیشتر اخبار 
رسانه های کانادایی که توسط گروهش مورد بررسی قرار گرفتند، به راحتی از کنار توضیح در مورد 
جزئیات فرایند پژوهش عبور می کردند. همچنین مطالعه ای که در مورد پوشش پژوهش های علمی در 

1. Silverstone
2. Episodic
3. Thematic
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روزنامه های هلندی به انجام رسید )هیمانس1  و همکاران، 2003( به نتیجه مشابهی رسید و نشان داد 
که بیشتر اخبار علمی به حذف اطالعات فرایند پیچیده پژوهش ها می پردازند.

بر  را  مطالب خود  که  روزنامه نگاری، می کوشد  انواع  سایر  همانند  باز هم  علمی،  روزنامه نگاری 
"آویزهای سنتی خبر2 " بیاویزد و از فرایندهای دنیای واقعی استفاده کند که توجه مخاطب را به خود 
جلب می کند. این "آویزها" عبارتند از تناسب زمانی3 ، تعارض	  و بدیع بودن5 . برای نمونه، به جای 
بررسی فرایند یک پژوهش علمی در حین اجرا، روزنامه نگار علمی منتظر می ماند تا نتیجه این پژوهش 
در یک نشریه علمی منتشر شود. زمان انتشار این خبر اهمیت زیادی دارد و عبارتی نظیر "در شماره 

امروز نشریه نیچر ..."، فرصتی مغتنم برای جلب توجه خواننده و بیننده خواهد بود. 
این لحظه ها با بخش هایی از فرایند مشخص می شوند که از نظر فرهنگ علمی، حساس و دارای 
جزئیات خوانده می شود. روزنامه نگاران معمواًل فرض را بر "معتبر بودن" ساختار منابع خود می گذارند 
)فیشمن6 1980( و  هر آنچه از منابع شان را مهم و ارزشمند می دانند، چشم و گوش بسته می پذیرند. 
به همین دلیل دانشمندان به راحتی این ادعا را مطرح می کنند که روزنامه نگاران باید به فرایند علمی 
احترام بگذارند و برای مثال، پیش از انتشار نتایج یک پژوهش علمی در ابعادی گسترده، منتظر نتیجه 
از این مسئله گالیه دارند  داوری دیگر دانشمندان در مورد آن پژوهش بمانند. دانشمندان معمواًل 
که روزنامه نگاران بیش از حد به برخی از کسانی توجه می کنند که از جامعه پژوهشگران و دایره 
پژوهش های علمی خارج هستند، حال آنکه بررسی پوشش رسانه ای اخبار در حوزه موضوع های پر 
مشاجره گویای آن است که این اخبار در بیشتر موارد منعکس کننده دیدگاه رایج و غالب در حوزه علمی 

در آن موضوع است )گودل 1986؛ نلکین7  1995(.
این تکیه بر آویزهای خبری همچنین به این معناست که پوشش مسائل طوالنی مدت با حضور 
یا فقدان این آویزها دچار فراز و فرودهایی خواهد بود. دانشمندان و سیاستگذاران چند دهه است 
کنار  برای  راه هایی  یا  و  بپردازند  زیستی  شبیه سازی  سازوکار  شناسایی  به  نمونه،  برای  می کوشند 
روزنامه نگاری  منظر  از  اتفاقی  وقتی که  اما  بیابند.  آن  نیز هراس آور  و  امیدوارکننده  نتایج  با  آمدن 
روی می دهد- مثاًل وقتی نخست وزیری به صورت رسمی از طرحی جدید خبر می دهد، گروهی از 
دانشمندان از نخستین گربه شبیه سازی شده رونمایی می کنند و یا گروهی مذهبی بر علیه شبیه سازی 
اقامه دعوی می کند- نحوه پوشش این مسئله ناگهان به شدت دگرگون می شود. این شکاف بین 
پوشش رسانه ای و فرایند علمی می تواند برای برخی از دانشمندان نگران کننده باشد. با این حال برخی 

1. Hijmanins
2. Traditional News Pegs
3. Timeliness
4. Conflict
5. Novelty
6. Fishman
7. Nelkin
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دیگر از دانشمندان نیز آموخته اند که چگونه از این وابستگی گزارشگر علمی به این آویزهای خبری 
استفاده کنند و خودشان هدایت مسیر پوشش رسانه ای را در دست گیرند. برای نمونه اگر قرار باشد 
که مقاله ای مهم در یک نشریه منتشر شود، دانشمندان شاید از چند مشاور بهره گیری کنند تا به این 
ترتیب بتوانند با ارائه این پژوهش خود به شکلی که برای تقاضای این آویزهای خبری جذاب است، 
بازاری برای پژوهش خود بیابند. کنفرانس های خبری و نیز گزارش های خبری ویژه تهیه شده در مورد 

پژوهش می تواند موجب ایجاد پوشش رسانه ای بیشتری نسبت به انتشار خود پژوهش شود. 
   اصلی ترین "مخاطب" روزنامه نگاران، سردبیران و منابع آنها بوده اند. از آنجا که مخاطبان "واقعی" 
آنها- عامه مردم- از گذشته دسترسی محدودی به اتاق خبر داشته اند، یک نویسنده علمی بیشتر با 
منابع و مدیران خود در تماس بوده است. به همین دلیل، پوشش اخبار بیشتر در راستای پاسخگویی 
به اولویت های این دسته از افراد بوده است. این امر شاید برای دانشمندان چندان قانع کننده به نظر 
نرسد، زیرا شاید احساس کنند که روزنامه نگاران با بی اعتنایی از آنها عبور می کنند و اهمیت چندانی به 
اطالعات آنها نمی دهند. اما بررسی پوشش رسانه ای دانش، بارها نشان داده است که فرهنگ علمی، 
یکی از مهم ترین نیروهای پیشرانی است که در نهایت در اخبار علمی جای می گیرد. دوروتی نلکین 
در کتاب ارزشمند خود به نام "فروش دانش1 " )1995( به این نکته اشاره دارد که اخبار علمی رسانه ها 
به شکل بسیار پررنگی، دانشمندان را به عنوان افرادی نشان می دهند که در حل مسئله موفق هستند.
   او به این امر اشاره دارد که این شیوه پوشش اخبار، تصادفی نیست. در واقع فرهنگ علمی به 
شکلی جدی، خود را در قالب ابزاری اصلی برای کاهش تردیدها نشان می دهد. با افزایش دسترسی 
به اینترنت و امکان دسترسی خوانندگان و بینندگان به آثار روزنامه نگاری، این کمبود مخاطبان نیز به 

تدریج تغییر می کند. 
   دو عرف قدیمی در زمینه روزنامه نگاری- بی طرفی 2 و تعادل3 - در قرن بیست و یکم به شدت 
مورد بررسی قرار گرفته است. این موارد می توانند اعتبار خبر را خدشه دار کنند، زیرا این دو عامل، 
راهی برای جبران ناتوانی روزنامه نگار برای تعیین میزان درستی یا نادرستی منابع مورد استفاده شان 
است. این امر به ویژه در حوزه روزنامه نگاری علمی دارای جزئیات بسیار هستند، زیرا حوزه دانش، 
حوزه ای دارای تناقض ها و رقابت های زیاد است. وقتی دانشمندان مطرح، اظهارنظرهایی متناقض در 
مورد مسئله ای خاص دارند، چه کاری از دست یک روزنامه نگار علمی بر می آید؟ در این موارد، حرفه 
روزنامه نگاری ایجاب می کند که از دو عامل "بی طرفی" و "تعادل" به صورت پیش فرض بهره گرفته 

شود )دانودی 1999؛ دانودی و کونیچنا	  2013(.

1. Selling Science 
2. Objectivity 
3. Balance 
4. Konieczna
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   در دنیایی که روزنامه نگاران علمی نمی توانند آنچه احتمال درست بودنش بیشتر است را مشخص 
کنند، برای دستیابی به بی طرفی الزم است که گزارشگر به شکل یک "انتقال دهنده خنثی" وارد عمل 
شود و توجه خود را نه فقط بر اعتبار مطالب، بلکه بر دقت نیز قرار دهد. به کالمی دیگر، به جای 
قضاوت در مورد میزان واقعیت یک ادعا، روزنامه نگار باید در مقابل بر ارائه دقیق این ادعا در خبر 
تولیدی خود توجه کند. در واقع مهم نیست که آیا شواهدی برای تأئید ادعای مورد نظر وجود دارد یا 
خیر، بلکه باید بین آنچه منبع می گوید و آنچه روزنامه نگار ارائه می کند همخوانی وجود داشته باشد. 

   به همین ترتیب، وقتی یک گزارشگر علمی نمی تواند تشخیص دهد که در این میان حق با چه 
کسی است، عرف "تعادل" در روزنامه نگاری می گوید که او باید تمامی ادعاهایی که درست به نظر 
می رسند را در گزارش خود بگنجاند. وقتی نمی توان از اعتبار خبری مطمئن شد، جامعیت می تواند 
بهترین راه کار برای خروج از این مسئله باشد. به این ترتیب، روزنامه نگار به خواننده می گوید که 

"واقعیت در میان این موارد جای دارد".
   بایکوف1  و بایکوف )	200( برای نمونه بر این باورند که تعادل در بیشتر موارد به معنای دادن 
وزنی برابر به همه ادعاهای مطرح شده در مورد مسئله ای خاص است، هر چند این ادعاها از نظر 
اعتبار با یکدیگر برابر نباشند. این دو پژوهشگر برای نمونه به پوشش رسانه های گرمایش جهانی 
در روزنامه های ایاالت متحده اشاره می کنند تا نشان دهند که حتی با وجود توافق روزافزون بین 
دانشمندان بر سر این مسئله که انسان ها نقش کلیدی در افزایش گرمایش زمین دارند، بسیاری از 
رسانه ها هنوز، نقش مهمی برای برخی منتقدان )خارج از دنیای پژوهش( قائل می شوند که با این 
نظریه مخالف هستند. مونی2  و نیسبت3  )2005( نیز الگوهای مشابهی را در پوشش مناظره های 
موافقان و مخالفان درباره تدریس مبحث تکامل در کالس های زیست شناسی ارائه می کنند. در واقع 
رسانه ها تالش هایی برای "تعادل بخشی" به نظر زیست شناسان موافق نظریه تکامل و مخالفان این 
نظریه ارائه می دهند و این تصویر را در ذهن خواننده شکل می دهند که نظرات هر دو طرف از اعتبار 

یکسانی برخوردار است. 
   همچنین پژوهشی در آمریکا نشان می دهد که روزنامه نگاران خود از مشکالتی آگاه هستند 
که به خاطر روایت عینی و متعادل از اخبار علمی به وجود می آیند، اما حس می کنند که هنجارهای 
روزنامه نگاری، مانع از دور شدن آنها از چنین رفتارهایی می شود. دیرینگ 	 )1995( متوجه وجود تعادل 
مورد انتظار در چند نقطه نظر متناقض در پوشش برخی از موضوع های علمی مختلف شد. در پوشش 
این مسائل، نقطه  نظرات سالم و مورد قبول اکثریت با ارائه نظرات عده ای که نقش چندانی در آن 
حوزه ندارند زیر سؤال می رفت. روزنامه نگاران، در مصاحبه های خود به این نکته اعتراف دارند که 
1. Baykoff
2. Monney
3. Nisbet
4. Dearing
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مواضع برخی افراد خارج از جامعه علمی، به احتمال زیاد نادرست است، اما در عین حال سردبیران و 
نیز مخاطبان از آنها انتظار دارند که برای ارائه رفتاری محترمانه با این دسته، باید نظرات این افراد نیز 

در کنار نظرات دانشمندان مطرح در آن حوزه مورد بررسی قرار گیرد. 

آموزش همچنان بحث برانگیز باقی مانده و کمتر مورد مطالعه قرار گرفته است
آیا نویسندگان حوزه دانش باید در حوزه دانش آموزش رسمی ببینند یا اینکه در طی مراحل روزنامه 
نگاری با جزئیات مربوط به آن آشنا شوند؟ اگر نگاهی به تجربیات در کشورهای مختلف داشته باشیم، 
به این نتیجه می رسیم که حالت اول بیشتر جریان دارد. در برخی از کشورها، اتاق های تهیه خبر به 
شدت به افراد دارای مدرک دکترا نیاز دارند و در برخی دیگر نیز، در برنامه های آموزش نگارش، 
اولویت بیشتری به متقاضیان تحصیلکرده در رشته های مختلف علوم داده می شود. موضوعی که در 
این میان مطرح است این نیست که آموزش روزنامه نگاری امری نامرتبط است، بلکه مقصود این است 
که درهم آمیزی مهارت های علمی و روزنامه نگاری به نتایجی بهتر از استفاده صرف از مهارت های 

روزنامه نگاری می انجامد. 
   ارزش آموزش رسمی دانش بدیهی به نظر می رسد و تعجبی هم ندارد که این آموزش از سوی 
فرهنگ علمی به شدت مورد حمایت است، زیرا اصحاب دانش بر این باورند که این رویکرد به تولید 
اخباری دقیق تر و مسئوالنه تر خواهد انجامید. بسیاری از فارغ التحصیالن رشته های علمی که در 
جستجوی شغل هایی نه چندان مرتبط هستند، به این نتیجه می رسند که روزنامه نگاری علمی برای 
آنها جذابیت ذاتی دارد. علیرغم جدیت این باورها در زمینه آموزش، جالب است بدانید که شواهد 
تجربی اندکی دال بردرستی آن وجود دارد. مطالعات بسیار محدودی در ایاالت متحده برای بررسی 
تفاوت ها در کیفیت روزنامه نگاری به انجام رسیده که در آن به مسئله آموزش به عنوان یکی از عوامل 
تأثیرگذار اشاره شده است و هیچ کدام از این مطالعات نیز به این نتیجه نرسیدند که آموزش رسمی 
رشته های علمی می تواند یکی از عوامل مؤثر در پیش بینی کیفیت )کار روزنامه نگاران( باشد. برای 
نمونه، ویلسون1  )2000( از روزنامه نگاران آمریکایی حوزه محیط زیست، آزمونی به عمل آورد تا 
معلومات آنها در مورد گرمایش جهانی را بیازماید و سپس این پاسخ ها را با آن دسته از روزنامه نگارانی 
که آموزش رسمی رشته های علمی دیده بودند مقایسه کرد تا تأثیر آموزش رسمی دانش را بر میزان 
درستی پاسخ های داده شده را بیابد. با اینکه آموزش رسمی دانش موجب اندکی برتری در پاسخ های 
داده به این پرسش ها می شد، اما یک عامل دیگر در این میان بیشترین تأثیر را داشت و آن هم سابقه 
فعالیت فرد روزنامه نگار در این حرفه بود. در طیف گسترده ای از مطالعات در زمینه کار روزنامه نگاری در 
ایاالت متحده ثابت شده است که سابقه روزنامه نگاری، بهترین عامل پیش بینی کننده کیفیت )در این 
کار( است )دانودی 	200(. درست همانند بسیاری از مشاغل دیگر که نیازمند مهارت هستند، یادگیری 

1. Wilson
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تجربی شاید مهم ترین عامل تعیین کننده میزان عملکرد شغلی است. 

چرخش بزرگ و عمده به سمت اینترنت
در دسترس بودن اینترنت به عنوان یک کانال ارتباطی، به شدت بر الگوی جستجوی اطالعات 
توسط مخاطبان تأثیر گذاشته است. در بسیاری از کشورها، رسانه های واسطه یا همچنان در موقعیت 
خود در جا می زنند )تلویزیون( و یا اینکه جایگاه آنها رو به افول است )روزنامه ها( که دلیل این امر نیز 

روی آوردن مردم به حجم عظیم اطالعات الکترونیکی موجود است. 
   به هر حال، محیط غالب اینترنت به شکلی نیست که هر نوع الگویی از جستجوی اطالعات در 
آن موجود باشد. محبوبیت جهانی سایت هایی نظیر یاهو نیوز1 ، سی ان ان2 ، ام اس ان بی سی3 ، 
گوگل نیوز	  و نیویورک تایمز5  گویای نیاز مستمر به وجود فیلتری اولیه و معتبر برای اطالعات است 6. 
   روزنامه نگاران از اینترنت عالوه بر کاربردهای مختلف، به عنوان نخستین منبع برای جستجوی 
اخبار استفاده می کنند. شرکت کنندگان در یک نظرسنجی اعالم کردند که به طور متوسط بیش از سه 
ساعت در روز را در اینترنت می گذرانند. این نظرسنجی که از نویسندگان علمی در 	1 کشور عضو 
اتحادیه اروپا به عمل آمد به این نتیجه رسید که روزنامه نگاران تا حد زیادی به دسته محدودی از 
سایت ها نظیر نیوساینتیست7 ، بی بی سی نیوز8 ، نیچر9  و یوریک اَلِرت 10، برای یافتن سوژه اولیه 
استفاده می کنند و بیشتر آنها نیز بر این نکته تأکید داشتند که اینترنت سبب تسهیل کارهای آنها شده 
است )گرانادا 11  2011: 802(. همچنین بسیاری از آنها پذیرفتند که این اتکا سبب افزایش تمرکز 
آنها بر اخبار فوری شده است که این امر شاید سبب کاهش برتری "روایت های اپیزودی" بر "اخبار 

تماتیک" شود. 
   در مقابل، استفاده دانشمندان از اینترنت کمتر دچار تحول شده است. با وجود اینکه بسیاری از 
دانشمندان از ارتباطات اینترنتی و مزایای آن برای ارتباط مستقیم آنها با مخاطبان استقبال کرده اند، 
برخی دیگر از دانشمندان همچنان بر شیوه های غیرمستقیم تکیه می کنند. برای نمونه، نظرسنجی 
جدیدی که از دانشمندان عصب شناس در آلمان و ایاالت متحده به عمل آمد، نشان می دهد با وجود 

1. Yahoo! News 
2. CNN
3. MSNBC
4. Google News
5. New York Times
6. Top 15 Most Popular News Websites, compiled by eBiz/MBA – The eBusiness 
Knowledgebase; www.ebizmba. com/articles/news-websites, accessed 30 July 2013.
7. New Scientist
8. BBC News  
9. Nature
10. Eurek Alert
11. Granada
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اینکه پاسخ دهندگان بر تأثیرگذاری رسانه های جدید نظیر وبالگ و شبکه های اجتماعی آنالین بر نظر 
عامه مردم و سیاستگذاری ها تأکید دارند، خودشان بیشتر از رسانه های معمولی تر- روزنامه و تلویزیون 
)در هر دو شکل سنتی و آنالین(- برای اطالع از آخرین تحوالت علمی استفاده می کنند )الگایر 1 و 

همکاران، 2013(.
   در نهایت اینکه، اینترنت موجب گشایش راه های جدیدی برای ارتباط بین مخاطبان با دانشمندان 
و روزنامه نگاران شده است. برخی از پژوهشگران به بررسی تعامالت آنالین بین روزنامه نگاران و 
مخاطبان پرداخته اند، به ویژه از طریق نظراتی که مخاطبان در پاسخ به اخبار و مطالب آنالین علمی 
روزنامه نگاری در سایت ها می نویسند. سکو2  و همکاران )2011( و نیز السلو3  و همکاران )2011( 
این فرایند را تکامل مطالب ناتمام نامیده اند. در واقع به جای اینکه یک خبر علمی را محصولی نهایی 
بدانیم، باید آن را همانند کاتالیزوری برای فرایند روایی ساخت خبر بدانیم که هم روزنامه نگاران و 
هم خوانندگان در آن مشارکت دارند. در این میان، ریش 	 )2011( در چند مطالعه موردی به بررسی 
ماهیت پویای چنین روایت هایی پرداخت. برخی از این اخبار به خاطر اظهارنظرهای مخالف خوانندگان 

از سایت های آنالین چند سازمان مهم رسانه ای حذف شده اند. 

اوج گیری یا افول دانشمندان؟
در بیشتر سال های قرن بیستم اینگونه بود که دانشمندان از ارتباط با عامه مردم خودداری می کردند 
و در نتیجه، معلومات آنها در مورد فرایندهای روابط عمومی به مراتب کمتر از روزنامه نگاران بود. 
همین مسئله موجب برتری روزنامه نگاران در ارتباط با منابع شان می شد، اما این رویه با شناختی که 
دانشمندان از ارزش حضور در اجتماع و فعاالنه گام برداشتن برای شکل دهی به تصویری اجتماعی 
از خود تضعیف شد. دانشمندان در قرن بیست  و  یکم از آموزش های رسانه ای بهره مند می شوند و 
از طریق کتاب های عامه پسند علمی، وبالگ و یا وب سایت هایشان به صورت مستقیم با عامه مردم 

ارتباط برقرار می کنند. 
از دانشمندان  این قرار گرفتن در معرض دید عموم می تواند مضر هم باشد و بسیاری  البته     
"آسیب دیده" از این قضیه همچنان از در پیش گرفتن این رویه پشیمان هستند، اما اعتبار اجتماعی و 
علمی ناشی از این در معرض دید قرار گرفتن، بسیاری از دانشمندان را به سمت یادگیری مهارت های 
ارتباطی بیشتر سوق می دهد. چند مطالعه انجام یافته نشان می دهد که پوشش رسانه ای سبب می شود 
که کار دانشمند نه فقط برای عامه مردم )و البته سرمایه گذاران( بلکه برای سایر دانشمندان نیز مهم تر 
جلوه کند. برای نمونه، انتشار رسانه ای خبر یک مطالعه مورد داوری قرار گرفته می تواند تعداد ارجاع ها 
1. Allgaier
2. Secko 
3. Laslo 
4. Riesch
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به آن را افزایش دهد )فیلیپس1  و همکاران 1991؛ کیرنان 2 2003(. در نتیجه، دانشمندان در همه 
رشته های مختلف به دنبال کسب مهارت های ارتباطی هستند و می آموزند که چگونه از افراد حرفه ای 
در زمینه ارتباطات بهره گیری کنند که در استخدام سازمان های دیگر هستند. این دانشمندان نه تنها 
اعالم کردند که در تعامل مستمر با روزنامه نگاران قرار دارند، بلکه بر این باور نیز هستند که این 

تعامالت برای شغل آنها نیز سودمند است )پیترز3  و همکاران 2008(.
   از سویی دیگر، فزونی تعداد کانال های اطالعاتی و نیز افزایش شدید کنترل کاربران به این معناست 
که تمامی تولیدکنندگان محتوا خود را در برابر سیل واکنش های مخاطبان می بینند. دانشمندان همیشه 
از نداشتن کنترل بر نحوه ارائه کارهایشان به عموم مردم گالیه داشتند. در سال 2002، دانشمندان در 
بریتانیا مؤسسه ای به نام مرکز رسانه ای علوم	  تأسیس کردند. این مرکز ابتدا از طریق مؤسسه سلطنتی 
بریتانیای کبیر تأسیس شد. این مرکز، مأموریت خود را کمک به دانشمندان برای برقراری بهتر ارتباط و 
نیز جستجو برای یافتن راه هایی برای مداخله زودهنگام در مسیر پوشش رسانه ای موضوع های علمی 
از طریق معرفی دستاوردها و در غیر این صورت، ارائه واکنشی تخصصی به اخبار فوری، جمع آوری 
اطالعاتی در مورد موضوع های علمی خاص که در اخبار به آن پرداخته می شود و حتی مشارکت در 
برگزاری تحلیل های مستقل پژوهش های علمی برای روزنامه نگاران اعالم کرد. با اینکه این اقدام 
با استقبال بسیاری روبه رو شد، اما این مرکز از سوی برخی روزنامه نگاران به عنوان نهادی همانند 
یک مؤسسه بزرگ روابط عمومی در حوزه دانش خوانده شد که می کوشد مسیر )انتشار( علم را تحت 
کنترل خود در آورد و در برخی از مقاله ها در نسخه آنالین نشریه "نقد روزنامه نگاری کلمبیا5 " نیز 
به آن پرداخته شده است6 . با وجود این اختالف نظرها، مراکز مشابهی هم اکنون در کشورهای دیگر 

تأسیس شده است و حتی مراکز مشابه دیگری نیز در شرف آغاز کار هستند. 

آینده ای روشن برای روزنامه نگاری علمی؟
آیا ما وارد مرحله ای از تاریخ شده ایم که در آن، روزنامه نگاران علمی به تدریج جایگاه رسانه ای خود 
را از دست می دهند و به خاطر دانشمندان زیرکی که مایلند "برند" پژوهشی خود را بهبود بخشند، از 
نظرها پنهان می شوند؟ پاسخ این است که: هنوز نه. اما هر قدر که رسانه های سنتی برای حفظ سهم 
خود از مخاطبان به شدت کوشش می کنند، روزنامه نگاران علمی نیز مجبورند که بیشتر به سمت 

1. Phillips
2. Kiernan
3. Peters
4. Science Media Centre 
5. Columbia Journalism Review 
6. The series begins with Fox and St. Louis 17 June 2013, continues with Eliott et 
al. 19 June 2013 and culminates with Brainard and Winslow 21 June 2013; www.cjr.
org/the observatory/
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کارآفرینی1  پیش بروند و به دنبال راه هایی نو به منظور تشریح پیشرفت های عملی صورت گرفته 
برای مخاطبان خود باشند. دلیل استقبال گسترده این روزنامه نگاران، از طریق  رسانه های اجتماعی- 
فیس بوک و توئیتر- نه فقط تداوم ارتباط با منابع و همکاران، بلکه ایجاد نوعی "برند" شخصی و ویژه 
خود است. امروزه نویسندگان موفق علمی شاید در خانه خود به کار بپردازند. به این ترتیب وبالگی 
دیدنی )ترجیحاً با میزبانی یک وب سایت متعلق به رسانه ای معتبر( را به روزرسانی کنند. به صورت 
پیوسته توئیت هایی در مورد موضوع های مربوط به حوزه تخصصی )کارشناسی( خودشان می نویسند 
و مقاله هایی را برای مجله ها و وب سایت های آنالین )باز هم در حوزه تخصصی خود( به صورت 
حق التحریری تهیه می کنند و امیدوارند که اثر ناشی از هم افزایی این فعالیت ها، در نهایت موجب هرچه 

بیشتر دیده شدن، اعتبار و بستن قرارداد با آنها شود. 
   در برخی کشورها، روزنامه نگاران به همراه سازمان های غیرانتفاعی نوعی "برند" ویژه ایجاد 
می کنند تا به این ترتیب بتوانند اصول و قواعد مربوط به روزنامه نگاری توضیحی و کاوش گرانه را 
همچنان حفظ کنند. این گروه ها تکیه زیادی بر انواع مختلفی از سازوکارهای تأمین مالی دارند و 
اصواًل بر کمک های بالعوض خصوصی و یا بنیادها تکیه می کنند و معمواًل آثار خود را به صورت 
رایگان در اختیار سازمان های رسانه ای قرار می دهند که مایل به انتشار این مطالب هستند. یکی از 
این سازمان های غیرانتفاعی “Inside Climate News” نام دارد که در زمینه پوشش مسائل 
مرتبط با انرژی و نیز محیط زیست فعالیت دارد. این سازمان در سال 2013 به خاطر گزارش نشت 
نفت در آب های میدوسترن2  ایاالت متحده برنده جایزه پولیتز شد. روزنامه نگاران پس از انتشار این 
ایاالت متحـده منتشر ساختند  لوله ملی  ایمنی خط  خبر، تحلیل های دیگری را در مورد مسئله 

.)Inside Climate 2013 ,News Staff(
   در یکی از شماره های ویژه "نشریه روزنامه نگاری3"  که به موضوع "روزنامه نگاری علمی در عصر 
دیجیتال" اختصاص داشت، نویسندگاِن مقاله های مختلف به بررسی ابعاد مختلف اثرات تحول ایجاد شده 
در مجاری ارتباطی بر روزنامه نگاری علمی پرداختند. سردبیر این شماره یعنی استوارت آلن  	)2011( به 
این مسئله اشاره داشت که این اثرات می تواند بسیار خجسته و در عین حال هراس آور باشد. اینترنت 
همانند دوره غرب وحشی، فرصتی برای ارتباط مستقیم و شفاف با طیف گسترده ای از مخاطبان، از 
مردم عادی گرفته تا دانشمندان، را در اختیار روزنامه نگاران علمی قرار می دهد. ماهیت تعاملی مجاری 
اجتماعی سبب می شود که امکان درک دانش توسط کاربران به شکلی عمیق تر فراهم شود. روزنامه-

نگاران علمی که توانایی داستان سازی را در قالب های مختلف آموخته اند از این قابلیت برخوردارند که 

1. Entrepreneurial
2. Midwestern
3. Journal Journalism
4. Stuart Allan
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دانش را به شکلی بسیار مؤثرتر از گذشته به مخاطبان ارائه کنند. داستان چندقالبی معروف "سقوط 
برف: بهمن در تونل کریک1 " داستان مرگ گروهی از اسکی بازان سرشناس گیر افتاده در بهمن در 
کوه های شمال غرب ایاالت متحده را به صورت تدریجی تعریف می کند. این داستان نمونه ای از این 

فرصت ها است2 . 
   اما استوارت آلن در عین حال از ما می خواهد که مراقب معایب احتمالی موجود در این دنیای 
نو هم باشیم. اینترنت همانند یک سیاه چاله، به طور پیوسته نیازمند تغذیه است. روزنامه نگاری به 
حرفه ای بیست  و  چهار ساعته و بدون تعطیلی تبدیل شده است و اخبار باید به سرعت منتشر شوند و 
در این میان هیچ نقطه پایانی هم برای این فرایند وجود ندارد. فراهم کردن اخبار علمی برای استفاده 
در اینترنت با چالش های متعددی روبه روست و در این میان، نیاز برای به روزرسانی، مدیریت سرعت 
انتقال اطالعات به یک متن روایی و نیز به حداکثر رساندن ایجاز در این متون روایی از مهم ترین 
این چالش ها هستند. در نتیجه، ثانیه ها هم در این میان ارزشمند هستند و نباید زمان را به هیچ وجه 

از دست داد. 
   فاهی3  و نیسبت	  )2011( بر این باورند که نقش های روزنامه نگاری در آینده گسترش می یابد تا 
به این ترتیب بتواند با تغییرات قرن بیست  و  یکم انطباق یابد. با وجود اینکه بسیاری از روزنامه نگاران 
همچنان به نقش سنتی خود برای توضیح اخبار پایبند خواهند ماند، نیاز برای روشنگری در مورد 
خطاهای صورت گرفته )در حوزه دانش(، نیاز به پایش چشم انداز به منظور آگاهی رسانی در مورد 
برای  تعریف نقش های جدیدی  به  به مخاطبان سبب می شود که شیوه هایی جدید  تغییرات مهم 
روزنامه نگاران علمی بیانجامد. فاهی و نیسبت در این میان به این مسئله اشاره دارند که روزنامه نگار 
همچنین  کند.  ایفا  را  مخزن دار  یک  نقش  موجود  نظرات  و  اخبار  درک  و  جمع آوری  با  می تواند 
روزنامه نگار علمی می تواند با استفاده از اخبار علمی به عنوان ابزاری برای آگاهی بخشی به مخاطب 
در مورد شیوه ها، مقاصد، محدودیت ها و ریسک های کار علمی، نقش یک معلم را داشته باشد )فاهی 
و نیسبت 2011: 780(. همچنین می توان لقب "روشنفکر عمومی"55 را به روزنامه نگارانی منتسب کرد 

که نه به تولید اطالعات، بلکه به تفسیر آن می پردازند. 
   به خاطر اینکه هنوز در مراحل اولیه این تغییرات هستیم، برای تعیین اینکه کدامیک از این تغییرات 
تثبیت شده و کدام تغییرات از بین می رود کمی زود است. مدت زیادی نیست که پژوهشگران به بررسی 
اثرات این تغییرات پرداخته اند و به همین دلیل، ارزیابی مخاطرات اجتماعی و نیز سودمندی های همراه 

1. Snowfall: The Avalanche at Tunnel Creek
2. www.nytimes.com/projects/2012/snow-fall/#/?part=tunnel-creek
3. Fahy
4. Nisbet
5. Public Intellectual
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آن دشوار می نماید. 
   سایر دشواری ها نیز به مسئله تالش های آینده در مسیر بررسی رفتارها و دستاوردهای روزنامه نگاران 
علمی اختصاص دارد. شاید اصلی ترین مشکل در این میان به این پرسش مربوط باشد که چه کسی را 
می توان روزنامه نگار علمی دانست. مطالعات پیشین، همکاری سازمانی را مهم ترین اصل برای تعریف 
این حرفه می دانست. اما در دنیایی که در آن انبوهی از روزنامه نگاران مستقل داریم و بسیاری از آنها 
یک روز برای یک مجله کار می کنند و روزی دیگر در یک آزمایشگاه پژوهشی دولتی به کار مشغولند، 

تمایز قایل شدن بین روزنامه نگاران علمی و سایرین کار بسیار دشواری به نظر می رسد. 
   همچنین این پرسش ایجاد می شود که خبر علمی چیست؟ آیا یک متن توئیت شده هم در این 
دسته جای می گیرد؟ یک پست در وبالگ چطور؟ همچنین وقتی که یک خبر شبیه به الگوی معمول 
و سنتی خبر روایی به نظر می رسد، آیا می توان آن را نسخه نهایی دانست؟ در انتشار الکترونیکی شاهد 
هستیم که گزارشگران و سردبیران به اصالح خبر منتشر شده می پردازند و محتوای آن را پس از انتشار 
دستکاری و حتی کاًل آن را از وب حذف می کنند )ریش، 2011(. به این ترتیب چگونه می توانند زمان 
مناسب برای ارزیابی خبر را تعیین کنند؟ به هر حال یک موضوع در این میان تغییر نکرده و آن هم 

تعهد و اشتیاق روزنامه نگاران علمی است.

نتیجه گیری
روزنامه نگاری علمی یکی از مشاغلی است که به طور روزافزونی در مخاطره قرار دارد و البته در 
کمال تعجب، بیش از هر زمان دیگر به آن نیاز داریم. در دنیایی که هر روز بر نظارت شهروندان و 
نیز تبلیغ کنندگان بر نحوه انتقال اطالعات از طریق شیوه های آنالین افزوده می شود، جایگاه سنتی 
رسانه های گروهی )روزنامه ها و مجله ها( در بسیاری از کشورهای جهان متزلزل شده است. این جایگاه 

مدت ها به عنوان اصلی ترین کارفرمای روزنامه نگاران علمی مطرح بود. 
در شرایط کنونی که اینترنت همانند یک سیاه چاله، به طور پیوسته نیازمند تغذیه است، روزنامه نگاری 
به حرفه ای بیست  و  چهار ساعته و بدون تعطیلی تبدیل شده است. اخبار باید به سرعت منتشر شوند و 
در این میان هیچ نقطه پایانی هم برای این فرایند وجود ندارد. فراهم کردن اخبار علمی برای استفاده 
در اینترنت با چالش های متعددی روبه روست و در این میان، نیاز برای به روزرسانی، مدیریت سرعت 
انتقال اطالعات به یک متن روایی و نیز به حداکثر رساندن ایجاز در این متون روایی از مهم ترین 
این چالش ها هستند. در نتیجه، ثانیه ها هم در این میان ارزشمند هستند و نباید زمان را به هیچ وجه 

از دست داد.
در این میان یک سوال اساسی مطرح می شود که آیا ما وارد مرحله ای از تاریخ شده ایم که در آن، 
روزنامه نگاران علمی به تدریج جایگاه رسانه ای خود را از دست می دهند؟ پاسخ این است که: هنوز 
نه. اما هر قدر که رسانه های سنتی برای حفظ سهم خود از مخاطبان به شدت کوشش می کنند، 
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روزنامه نگاران علمی نیز مجبورند که بیشتر به سمت کارآفرینی پیش بروند و به دنبال راه هایی نو به 
منظور تشریح پیشرفت های عملی صورت گرفته برای مخاطبان خود باشند. 

به هر حال یک موضوع در این میان تغییر نکرده و آن هم تعهد و اشتیاق روزنامه نگاران علمی است.
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ارتباط اهمال کاری تحصیلی و عزت  نفس
سوده نوروزی 1

چکیده
اهمال کاری2 به عنوان تمایل به اجتناب از فعالیت، واگذار کردن انجام کار به  آینده و استفاده از پوزش خواهی برای 
توجیه تأخیر در انجام فعالیت تعریف شده است )الیس و کانوس3، 2002(. اهمال کاری رفتاری ناپسند و ناراحت کننده 
است که پیامدهای ناخوشایندی چون اضطراب، افسردگی و کاهش اعتماد به نفس را به دنبال دارد. هرگز نمی توان از 
تأخیر در انجام کارها به تصور بهتر ارائه کردن آنها دفاع کرد. به تعویق انداختن کارها به مرور به صورت عادت رفتاری 
درمی آید و موجبات سرزنش مداوم خود را برای فرد  ایجاد  می کند. این مقاله تالش دارد تا با بررسی این پدیده تقریبًا 
فراگیر عالوه بر ارائه تعریفی مبسوط به بیان عوامل مرتبط و اثرگذار بر آن بپردازد و در عین حال رابطه نزدیک آن را 

با عزت نفس در مورد بررسی قرار دهد.
کلیدواژه ها: اهمال کاری، عزت  نفس، اهمال کاری تحصیلی، عزت نفس تحصیلی.

مقدمه
اهمال کاری پدیده ای بسیار شایع و تقریباً معضلی جهانی است که در همه فرهنگ ها وجود دارد. در 
حقیقت همه ما کم و بیش وقت تلف می کنیم، اما این کار برای برخی افراد تبدیل به یک شیوه زندگی 
شده است. اهمال کاری عالمتی شایع در اختالل های هیجانی مثل افسردگی، اضطراب و وسواس 
است و در برخی اختالالت شخصیتی نیز به چشم می خورد. انواع مختلف اهمال کاری در افراد عادی یا 
دریافت کنندگان خدمات بهداشت روان، عملکرد افراد را تا حد زیادی پایین آورده و بالطبع بر سالمت 
روان و کیفیت زندگی آنها تأثیر منفی می گذارد. دانش آموزان و دانشجویان بسیاری وجود دارند که به 

دلیل این مشکل نمی توانند از حداکثر ظرفیت های وجودی خود استفاده کنند.
   آنچنانکه الیس و کانوس 	 )1977( به نقل از استیل )2001( تخمین زده اند که 95–80 درصد 
دانشجویان دانشگاه ها به اهمال کاری مبتال هستند. اهمال کاری در یک سوم از فعالیت های روزانه 

soude.noroozi@gmail.com 1. کارشناسی ارشد رشته مشاوره مدرسه؛
2. Procrastination
3. Ellis & Knaus
4. Ellis & Knaus
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دانشجویان به چشم می خورد و غالباً خودش را به صورت پرخوابی، بازی با کامپیوتر، تماشای بیش از 
حد تلویزیون و سایر اشکال اتالف وقت نمایش می دهد. کانوس1  )2010( در کتاب خود در تعریف 
اهمال کاری  می نویسد: مفهوم اهمال کاری آنچنان که دیگران تصور  می کنند،  مفهوم ساده ای نیست 
و اهمال کاری مشکل عادتی خودکار عقب انداختن کاری مهم و زمان مند است تا زمانی دیگر. در واقع 
اهمال کاری فرایندی است که نتایج احتمالی دارد. روزاریو و همکاران2  )2009( در تعریف اهمال کاری 
بیان داشته اند که اهمال کاری عبارت است از طفره رفتن، تعلل، طول دادن و به عقب انداختن انجام 
تکالیف. اهمال کاری بر انجام فعالیت در جهتی متفاوت با آنچه انتظار  می رود، است و به معنای تنبلی 

نیست. 
   اکثر مردم بر این باور هستند که اهمال کاری نوعی تنبلی است و به فرد اهمال کار به چشم یک 
فرد تنبل، بی مسئولیت، از زیر کار دررو و راحت طلب می نگرند، در حالی که اهمال کاری هم متفاوت 
از تنبلی است و هم تغییر آن کار ساده ای نیست. اهمال کاری چیزی بسیار فراتر از تنبلی است. پشت 
بیشتر اهمال کاری  ها تکلیف یا فعالیتی است که فرد دوست دارد تا جایی که می تواند از انجام آنها فرار 
کند اغلب فرد اعتقاد دارد که انجام این کار دشوار، ناخوشایند و یا حتی به نوعی عذاب آور است. صرف 
فکر کردن به این موضوع، احساسات ناخوشایندی همچون اضطراب، ترس و یا خشم را برمی انگیزد. 
اهمال کاری شیوه ای برای خاموش کردن این احساسات بد است. از این منظر اهمالکاری یک شیوه 
محافظت از خود و یا یک شیوه مقابله است. در این بین عزت نفس کم از جمله مؤلفه هایی است که با 

اهمال کاری در افراد مرتبط است )باسکو ،2010، ترجمه میرزایی و اکبری ،1390(. 

عزت  نفس و اهمال کاری
از مفهوم عزت نفس3 تعاریف مختلفی ارائه شده است. در بعضی از نظریه ها عزت نفس مترادف 
با تصور فرد از خود و در نظریه دیگر به احساسات فرد و به میزان بهایی که فرد برای خودش قائل 
می شود، اطالق شده است. "عزت نفس" اشاره به برداشت ما از خود دارد. بستگی به این دارد که 
 خودمان را چگونه ارزیابی می کنیم و برای خودمان به عنوان یک فرد چه ارزشی قائل هستیم )فنل	 ،
 2009؛ ترجمه چراغی، 1389(. در مطالعات عزت نفس که غالباً به کوپراسمیت )1990( استناد می شود، 
را  آن  معمواًل  و  انجام می دهد  خود  در خصوص  فرد  که  ارزشیابی می داند  نوعی  را  او عزت نفس 
حفظ می کند که این امر بیانگر نوعی نگرش تأیید یا فقدان تأیید است. پس عزت نفس قضاوت 
شخصی از ارزشمندی خود است. عزت نفس به چگونگی احساس فرد درباره ارزش خود در حوزه های 
گوناگون زندگی )برای مثال تحصیلی، جسمانی، اجتماعی و عاطفی( اشاره می کند. عزت نفس احساس 
1. Knaus
2. Rosario& colleagues 
3. Self- steam
4. Fennell 
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تعمیم یافته نیست به این معنی که خود در یک یا دو زمینه احساس ناشایستی کند بدون اینکه ضرورتًا 
احساس کند که این کاًل شخص بدی است. همچنین عزت نفس عالوه بر اینکه یک صفت است، 
یک حالت نیز در نظر گرفته می شود، زیرا انتظار می رود افراد بر اساس شرایط تغییر کنند. بنابراین 
مفید است که مشخص شود آیا کمبود عزت نفس فرد یک مشکل مزمن یا پاسخ موقتی به شرایط 

گذراست )علیلو، 1376(.
   بسیاری از نظریه پردازان )آدلر1، الیس2، راجرز3 ( در زمینه شخصیت و روش های تغییر شخصیت 
ناسالم به شخصیت سالم و نیل به عزت نفس را از اهداف روان درمانی ذکر کرده اند و بیشتر درمانگران، 
قرار  مدنظر  اجتماعی- هیجانی خوب  در سازگاری  مرکزی  عاملی  عنوان  به  را  مثبت  نفس  عزت 
داده اند، مثاًل از اهداف روان درمانی در دیدگاه راجرز می توان کاهش شدت تمایل روان نژندی، کاهش 
اضطراب، افزایش پذیرش خود و عواطف شخصی و عزت نفس را نام برد. همچنین هدف از فرایند 
درمان در دیدگاه گالسر این است که پس از ارضای نیازهای اساسی، نیاز به عشق و نیاز به احساس 
ارزشمندی فرد بتواند در سطح وسیع تری و در چهارچوب واقعیت ها رفتار مسئوالنه در پیش بگیرد و 
هویت موفقی )احساس ارزشمندی( به دست آورد و این خود نشانه سالمت روانی است )شفیع آبادی 

و ناصری، 1378(.
   روان شناسان مختلف همیشه در این مورد که به عزت نفس نیاز داریم صحبت کرده اند، اما اینکه 
چرا چنین نیازی وجود دارد نادیده گرفته شده است، گرینبرگ در تبیین چرایی مسئله "نظریه مهار 
وحشت" را ارائه داده است، بر اساس این نظریه چون عزت نفس ما را از اضطراب حفاظت می کند به 

آن نیاز داریم )گرینبرگ،1992(.

عزت نفس تحصیلی
از ابعاد عزت نفس می توان بعد اجتماعی، تحصیلی، خانوادگی، جسمانی )بدنی( و عزت نفس کلی را 
نام برد. در این بین عزت  نفس تحصیلی با ارزشیابی فرد از خودش به عنوان یک دانشجو ارتباط دارد. از 
جنبه تحصیلی جوان خود را به عنوان دانشجو ارزیابی می کند. البته این امر فقط یک ارزیابی از توانایی 
تحصیلی و پیشرفت تحصیلی نیست و به راحتی نمی توان جایگاه تحصیلی یک فرد را مشخص کرد، 
مگر اینکه فاصله او را با دیگران محاسبه کرد. اگر فرد خود را با معیارهای مطلوب تحصیلی منطبق 
بداند و استانداردهای پیشرفت تحصیلی خود را برآورده سازد )طبیعتاً استانداردها به وسیله خانواده، 
معلمان و دوستان شکل گرفته است( دارای عزت نفس تحصیلی مثبت خواهد بود .یعنی اگر مالک 
و معیار پیشرفت تحصیلی برای او قبول شدن در یک ترم تحصیلی باشد و او بتواند به چنین معیاری 

دست یابد، دارای عزت نفس تحصیلی مثبت است )پوپ	 ، 1989(.
1. Adler
2. ELISS 
3. Rajers
4. Pope
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اهمال کاری تحصیلی
از بین انواع اهمال کاری، اهمال کاری تحصیلی مورد توجه پژوهش حاضر است، که نوع خاصی از 
تعلل ورزی است که بسیار شایع است. تعلل ورزی تحصیلی را تمایل غالب و همیشگی فراگیران برای 
به تعویق انداختن فعالیت های تحصیلی تعریف کرده اند، که تقریباً همیشه با اضطراب همراه است 
)راثبلوم، سولومون و موراکامی1 ، 1986(. بر اساس پژوهش های انجام شده در زمینه تعلل ورزی، چنین 
برآورد شده است که 20 تا 30 درصد دانش آموزان و دانشجویان به تعلل ورزی مزمن دچار هستند. 
این آمار در بین بزرگساالن نیز 20 درصد بوده است )راثبلوم، سولومون و موراکامی، 1986(. فراری 
)1995( به نقل از نورمن میلگرام2   )1992( درباره ماهیت اهمال کاری  می نویسد: اهمال کاری به عنوان 
اختالل در توانایی های موجود در بشر است، او معتقد است وقتی که ما اهمال کاری  می کنیم در واقع 
زمان را از دست  می دهیم و به طور صحیح زندگی نمی کنیم. راثبلوم و سولومون و موراکامی3  )1986( 
اهمال کاری تحصیلی را به عنوان "تمایل همیشگی یا تقریباً همیشگی" به تعویق انداختن تکالیف و 

تجربه همیشگی و تقریباً همیشگی اضطرابی تعریف کرده اند که با  این تأخیر همراه  می شود.

پیشایندهای اهمال کاری
در خصوص پیشایندهای تعلل ورزی، پژوهشگران و نظریه پردازان به عوامل مختلفی اشاره کرده اند؛ 
از  )فراری 1992(، ترس  پایین  نفس  منفی، عزت  ارزیابی  از  وابستگی، ترس  و  قبیل: اضطراب  از 
شکست، تنفر از کار، فقدان انرژی )سولومون و راثبلوم، 	198؛ اسکوئنبرگ و الی، 1995(، کمال گرایی 
)جانسون و سالنی، 1996(، خودکم بینی، پایین بودن سطح تحمل و عصبانیت )الیس و جیمز نال	، 

ترجمه فرجاد ،1387(. 
   سولومون و راثبلوم )	198( دالیل احتمالی زیادی را برای تعلل ورزی در تکالیف ارائه کرده اند که 
عبارتند از: اضطراب ارزشیابی، کمال گرایی، دشواری در تصمیم گیری، وابستگی به دیگران، بیزاری 
از تکلیف و سطح تحمل پایین ناکامی ها و فقدان اعتماد به نفس، ترس از موفقیت، مدیریت زمان، 
و  تأثیر گروه همساالن در عین حال کالسن5   و  برابر کنترل مخاطره جویی  شورش و طغیان در 
همکاران )2008( دریافتند که تعلل ورزی بر عملکرد تحصیلی، خودتنظیمی، خودارزشمندی تحصیلی 

و عزت نفس تأثیر منفی معناداری دارد.

1. Rothblum ,Solomon & Muracami
2. Norman Milgram 
3. Rothblum & Solomon &Murakami
4. Ellis &Geimsnall
5. Kelassen
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نتیجه گیری
از جمله تحقیقاتی که در زمینه ارتباط اهمال کاری با عزت نفس انجام شده است، تحقیقاتی است 
که ژوزف فراری )	199( انجام داده است. او در تحقیقی با عنوان فقدان کارکرد اهمال کاری و ارتباط 
آن با عزت نفس و وابستگی درون فردی و رفتارهای خودناتوان سازی که بر نمونه ای از بزرگساالن 
جوان انجام شد به این نتیجه رسید که اهمال کاری با عزت نفس پایین و وابستگی به دیگران و 
رفتارهای خودناتوان ساز مرتبط است، همچنین رفتار اهمال کارانه با شکست در انجام تکالیف و رد فکر 
خوب دیگران و احساس گناه بعد از یک اتفاق خوب و انتخاب شرایط خود ناتوان کننده مرتبط است. 
از آنجایی که افراد تعلل ورز مطالعه دروس را تا شب امتحان به تعویق می اندازند، این باعث می شود 
که مطالعه دروس در شب امتحان با اضطراب انجام شود )راثبلوم و همکاران، 1986( و این اضطراب 
افت تحصیلی را باعث می شود و در نتیجه این احساس را به دانش آموز می دهد که کفایت و شایستگی 
الزم را ندارد و بنابراین، اعتماد به نفس تحصیلی دانش آموز صدمه جدی می بیند. از طرفی تعلل ورزی 

پیامدهای شناختی و هیجانی منفی دارد ) والترز1  ،2003(. 
   همه عواملی که پیش از این ذکر شد در افراد تعلل ورز زمینه را برای شکست تحصیلی فراهم 
می کنند و در نهایت بر اعتماد به نفس تحصیلی دانش آموزان تعلل ورز تأثیر منفی می گذارند. تبیین 
دیگر این است که افراد تعلل ورز، ترس از شکست و چشمداشت های غیرواقع بینانه دارند )بالکیس و 
دیوریو2، 2007(. آنها نسبت به آینده بدبین هستند و درباره توانایی های خود در به دست آوردن نتایج 
مطلوب و عملکرد دچار تردید می شوند و احتمال ارزیابی منفی توسط دیگران در آنها افزایش می یابد. 
بنابراین تعلل ورزی در تکالیف درسی بیشتر و در نتیجه عملکرد تحصیلی ضعیف می شود و اعتماد 
به نفس آنها کاهش می یابد. از طرفی این افراد نسبت به خود، باورهای منفی دارند که این موضوع 
بر انگیزش و عملکرد تحصیلی تأثیر منفی دارد و این باورها به تردید درباره توانمندی های خود و در 
نهایت به افزایش تعلل ورزی منجر می شود. همچنین از آنجا که احساس بی کفایتی و خودتردیدی 
از ویژگی های این افراد است، احتمال شکست را در آنها افزایش داده و اعتماد به نفس پایین آنها را 

تبیین پذیر می کند.
   فروید معتقد است انسان با اصل لذت به دنیا می آید ولی با راهنمایی های اطرافیان و تجارب زندگی 
معنی واقعیت را درک می کند و می فهمد که چگونه باید با خویشتن و با محیط کار کند. اگر مراحل 
رشد با موفقیت انجام شود و در آن تثبیتی صورت نگیرد فرد می تواند اعتماد به نفس خود را بازیابد 
و گرنه احساس ناخوشایندی نسبت به خودش پیدا می کند )ساعتچی، 	137(. از طرفی بنابر عقیده 
اریکسون والدینی که به کودکان خود اجازه بروز ابتکار نمی دهند باعث می شوند که در آنها احساس 
گناه، کم ارزشی و گوشه گیری به وجود بیاید. این کودکان از ابراز وجود می ترسند و ضمن اتکاء شدید 

1. Wolters
2. Balkis&Dura
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به والدین در گروه ها به شکل فعالی شرکت نمی کنند و بیشتر در حاشیه آنها زندگی می کنند، آنها 
بی هدف می شوند و یا جرأت اینکه به دنبال هدف بروند را نخواهند داشت )شاملو، 	138(. بنابراین 
برعهده معلمان، آموزگاران و به خصوص والدین است که شرایط الزم را برای کودکان به منظور رشد 

هرچه بیشتر عزت نفس به منظور جلوگیری از پیامدهای بعدی فراهم کنند. 
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پی ریزی طرح اولیه برای طراحی ابزارهای دیجیتال در 
موزه ها و مراکز علم

محمدرضا نوروزی1 

چکیده
امروزه استفاده از ابزارهای دیجیتال بین مردم امری بسیار عادی شده است و تقریبًاً همگان به نوعی از این ابزارها 
استفاده می کنند.این مسئله دو روی یک سکه را برای طراحان موزه های علم نمایش می دهد. استفاده از ابزارهای 
دیجیتال، می تواند فرصت بی نظیری برای ما ایجاد کند و امکان استفاده از جلوه بصری ویژه و امکانات بی انتهای 
دیجیتالی را ارائه  دهد. اما روی دیگر سکه این است که ابزارهای دیجیتال به واسطه حضور بیش از حد نزد مخاطبان  
به امری بسیار عادی بدل شده است و  این امر می تواند به بی انگیزگی مخاطبان در موزه علم منجر شود و به افت 

کارکرد موزه علم بیانجامد.
   برای استفاده از مزایای یک ابزار دیجیتال و رفع مشکالت آن، راهکارهایی وجود دارد که در طراحی یک موزه علم 
و ابزارهای دیجیتال آن می توان از آنها استفاده کرد. در متن حاضر راهکارهای طراحی ابزارهای دیجیتال در یک موزه 
علم مورد بررسی قرارگرفته و در نهایت نمونه ای از این ابزارهای طراحی شده بر اساس راهکارهای فوق به عنوان 

نمونه موردی معرفی می شود.
کلیدواژه ها: طراحی مفهومی، مرکز علم دیجیتال، نمایش های دیجیتال،گردونه زمان، طراحی موزه.  

مقدمه 
استفاده از ابزارهای دیجیتال امروزه به تبی فراگیر در بسیاری از جوامع تبدیل شده است. بر اساس آمارهای 
موجود هر نفر ساکن ایاالت متحده 23,2 دقیقه در روز را صرف استفاده از بازی های کنسولی دیجیتالی 
می کند )Statısta, 2014:WP1( و )ESA 2013:WP4(. از سوی دیگر در سال 2013 از هر 7 نفر 
در کل کره زمین یک نفر به گوشی های هوشمند دسترسی دارد )Mobiforge, 2014-A:WP A(. بر 
اساس آمارهای معتبر نسبت استفاده از این ابزارها در بین جوانان زیر 30 سال بیش از همه سنین است 
)ESA, 2013:WP 1(. از طرف دیگر استفاده از نمایشگرهای با کیفیت )LED, HDTV( به 
سرعت بین خانواده ها در حال گسترش است. امروزه بیش از 1,7 میلیارد دستگاه تلویزیون در خانه های 

سراسر دنیا وجود دارد )Statısta, 2014:WP 1( و این صنعت با رشدی بی نظیر روبه رو است.
norouzi.more@gmail.com  1.  طراح آزاد موزه و مرکز علم؛
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   اینگونه آمارها نشان می دهد که استقبال جامعه از ابزارهای دیجیتال اکنون در سطح باالیی قرار 
دارد و به شکلی روزافزون هم ادامه می یابد و بی شک در آینده میزان این استقبال و اقبال عمومی به 
ابزارهای دیجیتال ادامه خواهد یافت. بر همین اساس می توان از این میزان عالقمندی افراد جامعه 
برای گسترش عالقمندِی مخاطبان بالقوه موزه های علم و نیز استفاده به عنوان ابزارهایی با  کارایی 
باال در ترویج شیوه های علمی)که از اهداف بنیادی مراکز علم است( بهره برد. اما استفاده از این ابزارها 
به خصوص در مراکز علم موافقان و مخالفان بسیاری دارد که هرکدام نیز بر دالیل خود اصرار داشته و 
تأکید می کنند. در این نوشتار، تأکید بر مفید بودن استفاده از این ابزارها )ابزارهای دیجیتال( قرار دارد. 

چرا استفاده از ابزارهای دیجیتالی در موزه ها و مراکز علم مفید است؟
شاید نخستین دلیل همان اقبال عمومی به ابزارهای دیجیتال در میان مخاطبان بالقوه گوشی های 
هوشمند و تبلت ها باشد که پیش از این و در بخش مقدمه به آن اشاره شد. اما پس از آن، کارکردهای 
چندگانه1  این ابزارها است که ما را به طراحی ابزارهای دیجیتالی و استفاده از آنها در موزه های علمی 
تشویق می کند، به عبارتی می توان یک ابزار دیجیتالی را به گونه ای طراحی کرد که استفاده های 
متفاوتی از آن انتظار داشت. این مورد به خصوص برای راه اندازی و تکمیل برنامه های موزه های 
کوچک حائز اهمیت است. در حقیقت یکی از مهم ترین نقاط ضعف موزه ها و مراکز علم کوچک در 
برابر مراکز علم و موزه های بزرگ کم بودن فضای اجرا، نصب و راه اندازی ابزارهایی است که بتواند 
طیف گسترده مخاطبان خود را راضی نگاه دارد و آنها را به مراجعه مجدد2 به موزه ترغیب کند. این 
مورد )مراجعات متعدد به موزه( یکی از مهم ترین مواردی است که در امر اقتصاد موزه داری بر آن تأکید 

و برای آن راه حل های متنوعی اندیشیده می شود.
   استفاده از ابزارهای دیجیتال این امکان را برای  ما ایجاد می کند که در دوره های زمانی متفاوت 
بدون تغییر بخِش فیزیکی و تنها با تغییر بخش محتوایی و طراحی سناریوی تازه، محتوا و برنامه های 

تازه ای را برای موزه ایجاد و اجرا کرد.
   از کارکردهای مهم دیگری که ابزارهای دیجیتالی در موزه ها و مراکز علم ایجاد می کنند، قابلیت 
دسترسِی سریع تر به اهداف آموزشی است. ابزارهای دیجیتالی با قابلیت بازی سازی و فعالیت های 
جذاب، این امر را به خوبی مهیا و مخاطباِن خود )به خصوص جوانان( را  با خود درگیر می کنند      

         .)Rogoff, Barbara-1990:145(
   یکی دیگر از مزایای استفاده از ابزارهای دیجیتالی در موزه ها برقراری رابطه بلندمدت بین موزه و 
مخاطبانش است. در بسیاری از موارد، محتوای دیجیتالی موزه یا مرکز علم را برای استفاده در ابزارهای 
دیجیتالِی خانگی و یا شخصی بازسازی می کنند و آنها را در اختیار مخاطبان قرار می دهند و یا بر 

1. Multipurpose
2. Revisiting Solutions 
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وب سایت های موزه بارگذاری می کنند و مخاطبان را در فضای تعاملی شده ساده تر از آنچه در موزه 
وجود دارد،  قرار می دهند و به این شکل ذهن آنها را با موزه در ارتباط نگه می دارند و از آن مهم تر اینکه 

می توان تجربه بازدید از موزه را برای آنها تا حد خوبی زنده نگه داشت. 
(F. Jahreie ,Hans Christian Arnseth, Ingeborg Krange ,Ole Smørdal &Anders Kluge ,2011:10)

دیگر  از  ملموس  به شکلی  واقعیت ها  بازنمایی  و  تصویرسازی  در  دیجیتال  ابزارهای  توانایی     
مزایای استفاده از امکانات دیجیتال در موزه ها و مراکز علم است. در بسیاری از موارد این بازسازی 
به گونه ای است که با هیچ روش دیگری نمی توان آن را جایگزین کرد. نمایش فرایندهای داخل 
اعماق زمین، یا نمایش رویدادهای درون هسته یک اتم یا فرایندهای یک رآکتور اتمی، همه و همه 
از رویدادهایی است که بدون ساخت های انیمیشنی نمی توان به نمایش دادن آنها فکر کرد و بین 
شیوه های انیمیشنی، راه حل های گرافیک و متحرک سازی کامپیوتری1 بهترین، در بسیاری از موارد 

ارزان ترین و دقیق ترین شیوه های نمایش اینگونه نمایش ها است.

روی بد سکه، ابزارهای دیجیتال همه جا هستند
اما مواردی که اشاره شد تنها یک روی سکه هستند؛ )روی خوب سکه(. روی بد سکۀ استفاده از 
ابزارهای دیجیتالی در موزه ها و مراکز علم می تواند یک موزه را تا مرز ورشکستگی و از دست دادن 

مخاطبان خود پیش ببرد.
   شاید مهم ترین ویژگیِ روی بد سکه، عادی شدن استفاده از اپلیکیشن ها و نمایش های دیجیتال 
باشد. به عبارتی وقتی به طراحِی یک ابزارِ دیجیتال برای یک موزه می پردازیم، باید مراقب این موضوع 
باشیم که ابزارهای موزه ای بایستی ارزش افزوده ای به مراتب بیشتر از آن چیزی داشته باشند که 

مخاطبان  ما در خانه و روی لپ تاپ ها، تبلت ها و یا گوشی های هوشمند خود  تجربه می کنند.
اگر ابزاِرهای دیجیتالِی موزه ما همان کاری را انجام دهند که ابزارهای  ما در خانه می توانند انجام 
دهند، آنگاه استفاده از آن ابزار در موزه هیچ حس ویژه ای ایجاد نمی کند و نمی توان از مخاطب انتظار 
داشت که بخواهد آن را در موزه تجربه کند. بر اساس کدهای استاندارد طراحی مفهومی مرکز علم )یا 
موزه های علمی( این یکی از آفت های طراحی است که بی انگیزگی و یا حتی پس زدگِی مخاطب را در 

پی خواهد داشت و باید از آن حذر کرد.
   نکته منفی دیگر اینکه ابزارهای دیجیتال باعث ادامه بی تحرکِی رایج در جامعه شهری می شوند. 
امروزه یکی از مهم ترین آسیب های ابزارهای دیجیتال شخصی به خصوص میان مخاطبان ِ نوجوان 
و جوان، کم تحرکی ناشی از استفاده از ابزارهایی همچون گوشی های هوشمند و تبلت ها و ابزارهایی 
از اینگونه است و طراحان برای گذر از این مشکل راه های متنوعی را پیشنهاد داده و اجرا کرده اند. در 

موزه ها و مراکز علم نیز این امر و گذر از آن بایستی به جد، مد نظر طراح قرار گیرد.
1. Computer Motion
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ویژگی های ابزار دیجیتال برای استفاده در موزه ها و مراکز علم
بر اساس موارد فوق و نیز کدهای دیگری که به جذابیِت  ابزار در یک مرکز یا موزه علم می انجامد، 
می توان برای طراحی یک ابزار علمی مجموعه ای از شناسه ها را کنار هم قرار داد تا بر اساس این 
شناسه ها کار طراحی ابزار انجام شود و عالوه بر انتقال کامل مفاهیم، جذابیت حداکثری را از ابزار انتظار 

داشت. مهم ترین شناسه های قابل ارائه را می توان به شرح زیر معرفی کرد:

1- ساختار ظاهری
ابزارهای دیجیتالی متنوعی در بازار دیجیتال در اختیار مخاطبان قرار می گیرد. بنابراین عادی بودن 
این ابزار برای مخاطبان امر مهمی است که طراح بایستی به آن توجه کند. اینکه مخاطب یک موزه/ 
مرکز علم با ابزار دیجیتالی ویژه )از منظر ظاهری و فیزیکی( روبه رو شود حائز اهمیت بسیاری است. 
مثاًل اگر یک کنسول دیجیتال باید برای مخاطب اجرا شود، این کنسول تا حد ممکن از نمونه های 
رایج در بازار متفاوت باشد تا حس همسان بودن این ابزار با ابزارهای خانگی ایجاد نشود. این امر بسیار 

مهم و تقریباً پایه است که طراِح ابزار دیجیتالی بایستی به آن توجه کند.

	- اندازه تصویر
شاید یکی از مهم ترین مواردی که در طراحی ابزارهای دیجیتالی باید به آن توجه داشت، اندازه تصویر 
دیجیتالی است. بر حسب مقدورات فضایی و معمارانه و نیز با توجه به گردش حرکتی1  مخاطبان، اندازه 
تصویر را بایستی در بزرگ ترین اندازه ممکن  انتخاب کرد. باید این اجازه را داد تا مخاطب در تصویر 
غرق شود. در نمونه های کالسیک و آنالوگ هم این امر در موزه ها و مراکز علم رایج است )نقشه شهر 
در مقیاس 50:1 در کف کاخ اکتشافات2 پاریس( با این کار شگفتی را در مخاطب زنده می کنیم و او را 
به سوی دستگاه می کشانیم. عالوه بر این، با افزایش سایز تصویر می توان نکات و موضوع های نهفته 
در تصویر را افزایش داد و این، دسِت طراح ابزار را باز می گذارد تا مفاهیم بیشتری را در تصویر قرار 

دهد و آنها را به نمایش درآورد.

3- نگاه طبیعی در برابر ابعاد3  بیشتر
ابزارهای نمایش تصویرهایی )نمایشگر( که بیش از دو بعد را برای  از  امروزه نمونه های زیادی 
مخاطب به نمایش در می آورند اختراع و به بازار ارائه شده اند. بسیاری از طراحان ابزارها و یا محتواهای 
دیجیتال در دام استفاده از نمایشگرهای سه بعدی می افتند که در بازار به نام ابزارهای چهار بعدی 
و 6 بعدی و ... معروف شده اند و آنها را به عنوان نمایشگرهای اصلی ابزارهایشان استفاده می کنند. 
با احتساب اینکه این ابعاد بیشتر می تواند جذابیت هایی را برای ابزار ایجاد کند اما چند مشکل مهم 

1. Circulation 
2. Palais De Decouverte  
3. Dimensions
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را هم برای طراح ایجاد می کند. بیشتر این ابزارها برای نمایش ابعاد باالتر از دو به عینک های سه 
بعدی در انواع مختلف )اکتیو، پسیو، پالریزه، آناگلیف1 و ...( نیاز دارند که عالوه بر تحمیل هزینه به 
موزه )هزینه های خرید و نگهداشت( برای کاربر مشکالت زیادی ایجاد می کنند )سختی استفاده برای 
مخاطبان دارای عینک طبی، مشکالت دید برای برخی مخاطبان و سرگیجه و ...( که در نهایت باعث 

می شود دستگاه از درجه جذابیت پایین تری برخوردار شود.
   بنابراین توصیه این است که به جای استفاده از ابعاد بیشتر، از احساس چندگانه بصری استفاده 
شود. نمایشگرهای منحنی که تازگی به بازار عرضه شده است، نمایشگرهای عریض با نسبت های 
 تصویری )نسبت های باالتر از 9:16، نمایشگرهای عریض2 همچون پانورامیک یا حتی آی مکس3( 
می توانند در کنار عامل نخست ) اندازه تصویر( این حس چندگانه بصری را ایجاد کنند و در افزایش 

عامل جذابیت و ماندگاری اثر دستگاه تأثیر به سزایی داشته باشند.

4- انتخاب گری مخاطب
یکی از مهم ترین شناسه هایی که در استفاده از ابزارهای دیجیتالی بایستی به آن توجه داشت، 
قدرت انتخاب گری مخاطب در مواجه شدن با ابزار است. اینکه مخاطب به شکلی کاماًل غیر فعال 
در برابر یک ابزار دیجیتالی ایستاده و محتوای آن را استفاده کند از بدترین رویدادهایی است که در 
یک ابزار دیجیتال می توان استفاده کرد. در حداقلی ترین استفاده ای که از یک ابزار دیجیتال می توان 
انتظار داشت و حق انتخاب مخاطب را هم در نظر داشت، استفاده از  فهرست های چندگانه است که به 
مخاطب اجازه می دهد نوع محتوای قابل نمایش را خودش انتخاب کند. مثاًل حتی اگر یک نمایشگر در 
موزه وجود دارد که قرار است فقط فیلمی درباره یک رصدخانه تاریخی نمایش دهد، بهتر است مخاطب 
با استفاده از یک کنسول لمسِی کوچک که در کنار یا در برابرِ نمایشگر قرار دارد، محتوا را انتخاب کند 
یا بتواند فیلم را با استفاده از یک افزونه دیجیتالی عقب و جلو ببرد. با این کار حس مطلوبیِت دستگاه 

افزایش می یابد.

5- فعالیت فیزیکی
باالترین درجه جذابیت و مطلوبیت برای طراحِ  ابزار، مخاطب و موزه دار در یک موزه علمی و یا مرکز 
علم آن است که مخاطب به شکل فیزیکی با ابزارهای موجود درگیر شود و بتواند عالوه بر حواِس خود 

از قدرت المسه و حرکت فیزیکی خود نیز استفاده کند.
   شاید بتوان مهم ترین و اصلی ترین هدف نهایی آموزش را درگیر کردن فراگیران با علم و ترغیب 
آنها به ادامه مسیر فراگیری دانست )Morris R-1990:6(. بی گمان یکی از مهم ترین شیوه ها برای 
رسیدن به این سطح از فراگیری انجام فعالیت های عملی و فیزیکی با ابزارهای علمی است. آن چیزی 

1. Anaglyph
2. Wide Screen
3. I-Max
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 .)Korwine A.R &R.E Jones-1990:107( که به آن دست در علم1 می گوییم
   حتی مطالعات اخیر نشان می دهد که حضور و وجود ابزارهایی که فرایند ارائه اطالعات در آنها با 
فعالیت های فیزیکی همراه است باعث شد که مراجعۀ چندباره مخاطبان به موزه/ مرکز علم تسهیل  شود و 
مخاطب تمایل به حضور بیشتر در موزه/ مرکز علم داشته باشد و این امر عالوه بر ارزش معنوی و آموزشی 

.)Schneider, B., & Cheslock, N. ,2003:25( به اقتصاد موزه نیز کمک شایانی می کند
   بنابراین الزام به فیزیکی بودن کار با ابزاِر طراحی شده در موزه یا مرکز علم )به خصوص مرکز 
علم( را طراح ابزار، به هیچ روی نباید دست کم بگیرد. در طراحی یک ابزار علمِی موفق و رسیدن به 
باالترین سطح مطلوبیت برای مخاطب، فعالیت فیزیکی مرتبط با انتقاِل مفهوم می تواند نقش بنیادی 

در موفقیت یا فقدان موفقیِت موزه/ مرکز علم داشته باشد.
   در طراحی حرکت های فیزیکی برای ابزار بایستی به عامل تناسب توجه عمیق کرد. تناسب  نوع 
حرکت با مفهوم نهفته در ابزار و تناسب حرکت با نوع و شرایط مخاطب مهم ترین وجوه تناسب است.

6- سناریوپذیری چندگانه
یکی از شناسه هایی که می توان برای طراحی یک ابزار دیجیتالی مناسب و کارآمد برای یک موزه/ مرکز 
علم در نظر گرفت، سناریو پذیری چندگانه ابزار است. این شناسه برای موزه دار و برنامه ریز موزه امکان 
منحصر به فردی را ایجاد می کند که بدون تغییِر ابزار و امکانات فیزیکِی مستقر و تنها براساس تغییر در 
محتوای دیجیتالِی آن بتواند مفاهیم متفاوتی را بر ابزار سوار و از آن استفاده کنند. به این شکل موزه دار2  
و برنامه ریز موزه می تواند بارها و بارها به تغییِر برنامه های موزه اقدام کند، بی آنکه بخواهد هزینه گزاف 
بخش فیزیکی را متحمل شود و تغییرات ساختاری و انبارداری را  مد نظر داشته باشد. این شناسه بیش 
از آنکه برای مخاطب کارآمد و مهم باشد برای موزه دار اهمیت دارد و بر کار موزه داری تأثیر گذار است.

مطالعه موردی3 : طراحی ابزار گردونه زمان
بر اساس شناسه های فوق و الزام های معمارانه و گردش حرکتی بازدیدکنندگان	، یک نمونه ابزار 
دیجیتالی برای مرکز علم دارآباد طراحی شده است. در بخش های بعدی به توصیف این ابزار به عنوان 

یک نمونه می پردازیم و تطابق ابزار با شناسه های فوق بررسی می شود.

1- توصیف مفهومِی ابزار
این یک ابزار اینتراکتیو دیجیتال است که  به شیوه مکاترونیک5 طراحی شده است. بنابراین اصول 
ابتدایی مکانیک و الکترونیکی در آن لحاظ شده است. در الیه مفهومی این ابزار قرار است که تغییرات 
پوسته زمین در اثر حرکت صفحه های تکتونیکی را  برای مخاطب بازنمایی کند و او را با تغییرات 

1. Hands on Science
2. Museum Curator 
3. Case Study
4. Circulation
5. Mechatronic
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اقلیمی و الیه بندی سطح زمین آشنا کند. برای این منظور ابزار با نام گردونه زمان طراحی شده است. 
در این ابزار امکان عقب و جلو بردن زمان و دیدن تغییرات پوسته ای و اقلیمی برای مخاطب میسر 
می شود و او به شکل آگاهانه و شخصی می تواند در تاریخ حرکت کند و از طریق محتواهای دیجیتال 

پیش فرض با رویدادهای تاریخ 	,7 میلیارد ساله زمین آشنا شود.

	- توصیف نمایی ابزار
این ابزار یک اسکرین دیجیتال چند ضلعی است که در محوطه اختصاصی خود قرار داده شده است. 
این نمایشگر در واقع از یک سیستم نمایشگر چندصفحه ای1  استفاده می کند. به این طریق با کمترین 
هزینه ممکن صفحه نمایش قوس دار را برای مجموعه مهیا کرده ایم. در مرکز فیزیکِی این قوس یک 
کنسول مکانیکی وجود دارد که ظاهری شبیه به یک سکان کشتی )چوبی( وجود دارد. روی صفحه 
نمایش، در مرکز آن و درست مقابل سکان، نقشه گسترده مرکاتوری2  از سیاره زمین دیده می شود. در 

لبه های نمایشگر منحنی داده های اقلیمی سیاره زمین ، تاریخ نگار و ... دیده می شود.

3- توصیف عملکردی
کاربر پشت کنسول سکانی شکل قرار می گیرد و با گرداندِن چرخه سکان می تواند تغییراِت شکل 
گرفته در پوسته زمین را مشاهده کند. به ازای هر دور چرخش سکان، زمان 10میلیون سال تغییر 
می کند و تغییرات نقشه زمین و داده های اقلیمِی آن دیده می شود. کاربر می تواند با انتخاب خود در 

تاریخ به عقب و جلو حرکت و تغییرات سیاره را طی زمان مشاهده کند.

ارزش گذاری ابزار گردونه زمان
اهمیت طراحی این ابزار و حضورش در یک موزه/ مرکز علم با بررسی شناسه های این ابزار منطبق 
بر کدهای اثرگذاری ابزار که در بخش قبل توصیف شده می تواند راهنمای خوبی باشد که بدانیم این 

ابزار )به عنوان یک نمونه موردی( چه جایگاهی را در موزه/ مرکز علم دارا خواهد بود.
   این ابزار یک کنسول بازی معمول است که دارای ظاهری فریبنده و پر اغوا برای مخاطب است 
)سکان چوبی کشتی( بنابراین ظاهر متفاوت و فریبنده اش خود قابلیت ِ فراخوانندگی را داراست و  
مخاطب را به خود جذب می کند. از سوی دیگر ظاهر کاماًل متفاوت و پر کنتراست این ابزار )اسکرین 
دیجیتال و کنسول مکانیکی با ظاهر قدیمی3  باعث می شود تا مخاطب آن را از همه نمونه های موجود 

در بازار متمایز بداند.
   صفحه چندوجهی نمایشگر که به عنوان ابزار کمکی ماننِد عینک های چند بعدی و ... قابل 
استفاده است، باعث می شود تا مخاطب در تصویر بزرگ و عریض و پر جزئیاِت آن غرق شود و تصویر 
باورپذیرتر از همیشه به شکل طبیعی دیده شود. این بازار قابلیت انتخاب گری موضوع را در برخورد 
1. Multi Page Screening System
2. Mercator
3. Old Fashion
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نخستین ندارد )هر چند قابلیت افزودن آن را داراست( اما امکان تعامل کامل در انتخاب بازه زمانِی 
نمایش داده شده را داراست و همین باعث می شود تا حس خوب انتخاب را به مخاطب داد و در نهایت 
این یک ابزار کاماًل تعاملی با امکان حرکت فیزیکی باال برای مخاطب است. گرداندِن کنسول کنترلِی 
سکان مانند، تناسب فیزیکی و مفهومی بسیار باالیی را داراست. مفهوم گردونه زمان دارای تشخص 
فرهنگی زیادی برای مخاطبان ایرانی )در ادبیات و گفته های شفاهی و ...( داراست، ظاهر فیزیکِی این 
کنسول هم کاماًل مطابق با گردونه است )چرخ سکان( از سوی دیگر درجه سختِی حرکتی این گردونه 
به اندازه ای است که درگیری فیزیکِی مخاطب با ابزار به میزان زیادی باال رفته و از یک حرکت ساده 

گردشی فراتر رود.
در آخرین بخش، این ابزار قابلیت اینکه با تغییر محتوای دیجیتالی- نمایشی خود بتواند هر نوع 
مفهوم دیگری را روی خود سوار کند و با اندک تغییرات پایه ای به ابزاری تازه تبدیل شود را در باالترین 
سطح دارا است. بنابراین برای موزه داران و موزه گردانان امکان بی نظیری از فرصت های تبدیل و تغییر 

را مهیا می کند.

نتیجه گیری 
ابزارهای دیجیتالی در عصر حاضر ارزش های ذاتی زیادی را به خصوص برای موزه ها و مراکز علم 
کوچک به همراه دارد. اما در طراحی و انتخاب آنها به هیچ وجه نباید شیفته جذابیت های محتوایی 
آنها شد. این ابزارها را بایستی به شکل کاماًل آگاهانه و اختصاصی برای هر موزه یا مرکز علم طراحی 
کرد و ساخت. در طراحی ابزارهای دیجیتاِل موزه ای یا مرکز علمی به شناسه های کارکردیشان که 
باعث تأثیرگذاری بیشتر آنها می شود بایستی توجه کرد. ویژگی های ظاهری و فیزیکی این ابزارها 
و تمایزشان از نمونه های آماده و موجود، نسبت های اندازه ای بزرگ، ابعاد متفاوت و یا کارکردهای 
چندگانه بصری نمونه هایی از شناسه های مهم یک ابزار دیجیتالی مؤثر و متمایز در یک موزه یا مرکز 

علم است.

منابع
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مبانی و مفاهیم آینده پژوهی

امیرهوشنگ حیدري1 

چکیده
آینده پژوهی دانشی است فراتمدنی و فرارشته ای که کشف آینده های محتمل و تالش برای ساخت آینده های مطلوب 
را سر لوحه اهداف خود دارد. نگاه آینده پژوهی به آینده بسیط نیست و باور به متکثر بودن آینده یا همان آینده های 
بدیل )آینده های گوناگونی که ممکن است برای افراد، گروه ها و رویدادها وجود داشته باشد( دارد. انسان در این رویکرد 
مختار و کنش گرا است تا مجبور و واکنش گرا، بنابراین انسان قادر به ساختن آینده های مبتنی بر امیال و آرزوهای 
خود است. امروزه از این رشته دانشگاهی تحت عنوان علم و هنر ساخت آینده یاد می شود و کشورهای جهان سعی 
دارند ابتدا به کسب این دانش تحت عنوان ابزاری راهبردی دست یابند و سپس به بازآفرینی آن متناسب با ارزش ها 

و هنجارهای اجتماعی خود بپردازند. 
   دولت ها می کوشند تا با استعانت از آینده پژوهی به تسخیر پیش دستانه آینده  فائق آیند و در تعامل با آینده و تالش 
برای ساخت آن فقط عنصر نظاره گر وقوع رخدادهای آینده نباشند. در واقع آنها با این رویکرد نه تنها در مواجهه با 
آینده و دریای ژرف تغییرات همراه آن، غافلگیر نمی شوند بلکه با آگاهی و شناخت کامل به استقبال آینده خواهند رفت 
و در تقابل با آن به عنصری فعال و تصمیم ساز مبدل می شوند. نگارنده در این مقاله سعی دارد با استعانت از منابع 
متنوع، با بیانی ساده به مقوله مبانی و مفاهیم آینده پژوهی و آموزه های آن بپردازد. از طرفی تسری نگاه ترویجی در 

حوزه آینده پژوهی ضروری است.
کلیدواژه ها: آینده پژوهی، آینده های مطلوب، آینده های باورکردنی، آینده نگاری.

مقدمه
موج آینده پژوهي2 آنچنان در جهان فراگیر شده است که امروزه شاهد ورود آن در تمام حوزه ها هستیم. 
در کشورمان نیز با کمي تأخیر این اتفاق رخ داد و هم  اکنون تحقیقات و اسناد فراواني با رویکرد 

آینده پژوهي نگاشته شده  است. 
   اولین فعالیت آینده پژوهي در ایران به بیش از 60 سال قبل، یعني سال 1327، بر مي گردد. این 
فعالیت در رادیو و تلویزیون ایران و با روش دلفي3، توسط دکتر مجید تهرانیان انجام شد. ایشان از 
صاحبنظران مختلف کمک گرفت تا آینده  اجتماعي ایران را شناسایي کند. در سال 7	13 نیز دکتر 

Heidari@nrisp.ac.ir  1. عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور؛
2. Futures Studies
3. Delphi Method
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جهان بگلو کار ارزشمندي تحت عنوان "چند مقاله درباره  دورنگري" در انتشارات دانشگاه تهران منتشر 
کرد )پایا و همکاران، 1386: 12(.

   باید پذیرفت که در زمینه  آینده پژوهي در کشورمان فعالیت هاي مستمري صورت نگرفته است 
به نحوی که فقدان استمرار در مطالعات آینده پژوهي کاماًل مشهود است و شاید بتوان گفت سابقه 
نسبتاً قابل قبول در فعالیت این حوزه به کمتر از ده سال مي رسد. به عنوان نخستین تجربه ملی در 
حوزه آینده نگاري فناوري از ابتداي سال 1385 تا بهمن ماه 1388، طرح  تحقیقاتی در مرکز تحقیقات 
سیاست علمي کشور در دو مرحله، تحت عنوان "پایلوت آینده نگاري مناسب ترین فناوري هاي ایران 
	0	1" 1 انجام شد که به بررسي فناوري هاي مناسب ایران طي افق زماني2 20 ساله پرداخت. این 

طرح به اختصار "پامفا 	0	1" نام گرفت. 
هم اکنون تحقیقات مهمي در سطوح کالن از جمله سیاست گذاري  در حوزه های مختلف با رویکرد 
دیگر  از سوي  مي شود.  افزوده  آنها  تنوع  و  تعدد  بر  زمان  گذشت  با  که  شده اند  تهیه  آینده پژوهي 
میل و کشش جامعه علمي نیز نسبت به ورود رویکرد آینده پژوهي در تمام ابعاد و حوزه هاي دانش، 
فزوني مي یابد. متأسفانه این حالوت و جاذبه گاهی موجب مي شود بسیاري از تحقیقات تنها نامي 
از آینده پژوهي را در عناوین خود داشته باشد و یا در خوشبینانه ترین حالت تنها از برخي روش هاي 
آینده پژوهي بدون توجه به اینکه چه نیازي در تحقیق وجود دارد و اینکه آیا روش انتخاب شده مي تواند 

نیاز مزبور را مرتفع سازد، به اجرا درآیند. 
   البته در سال های اخیر کارهای علمی ارزنده ای نیز در این حوزه انجام شده است. به طور مثال 
اولین فارغ التحصیل دکترای آینده پژوهی کشور در دانشگاه بین المللی امام خمینی )ره( موفق به دفاع 
و  فناوری  بر سیاست گذاری علم،  آینده نگاری  تأثیر  با عنوان "طراحی مدل  از رساله دکترای خود 
نوآوری در سطح ملی" در سال 1392 شد. تعداد دارندگان مدرک دکترای آینده پژوهی در حال حاضر 
به پنج نفر فزونی یافته است و ده ها دانشجوی دیگر نیز در سال های اخیر از این دانشگاه و سایر مراکز 
آموزشی و تحقیقاتی کشور به عرصه جامعه علمی وارد خواهند شد. این موضوع مبین این نکته است 
که بستر جامعه با ورود متخصصان این حوزه شکوفا خواهد شد و امیدواریم فعالیت های گسترده ای را 

با محوریت آینده پژوهی در کشور شاهد باشیم.

کشش فطری انسان  نسبت به آینده
خدای متعال دو چشم انسان را در پیش روی، خلقت کرد تا همواره نگاه به جلو داشته باشد. شاید 
این تعبیر خوبی برای لزوم توجه انسان به آینده باشد گرچه باید به این نکته نیز توجه داشت که خداوند 

یکتا همواره به انسان ها توصیه کرده که از عاقبت گذشتگان خود پند گیرید. 

1. Iran 1404 Pilot Foresight- The most appropriate technologies for Iran
2. Time Horizon
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   به طور کلی رویکرد انسان به آینده، در سه مقوله کلی قرار گرفته است. ابتدا "آینده شناسی" 
که در واقع نوعی نگاه خاص به آینده است. "آینده شناسی"1 از آینده محتوم سخن می  گوید و در واقع 
شناخت معرفتی آینده اینجا مطرح است. "آینده اندیشی"2 نیز مبحثی دیگر است که به آینده، نگاه 
آکنده از وهم و ترس دارد. در این حالت نیز  هنجار و ارزش جایی ندارد. به طور مثال دغدغه ما نسبت 
به آینده و رهنمون پدر و مادر به فرزندان در رابطه با درس خواندن و کسب تحصیل، بر گرفته از همین 

نوع نگاه به آینده است.
آینده است.  به ساحت  این دو  نوع نگرش  تفاوت عمدة "آینده پژوهي" و "آینده شناسي" در     
به  استناد  با  آینده پژوه  اما  مي گوید،  تغییرناپذیر سخن  و  آینده اي جزمي  از  قاطعیت  با  آینده شناس 

اطالعات موجود، از چند آینده سخن مي گوید.
 آینده پژوهی نوعی نگاه هنجاری به آینده دارد. بنابراین دانشی است با هستی شناسی3 ، معرفت شناسی	 ،
 روش شناسی5  و روش های خاص خود که بر خالف دو نوع قبل، ماهیت آن قابل آموزش دادن و 

یاد گرفتنی است و اهداف گوناگونی دارد که عبارتند از: )کورنیش، 2007: 232(
1. برنامه ریزی میان و بلند مدت6 ؛

2. کاهش رخدادهای ناگهانی؛
3. پیش بینی تحوالت آینده؛

	. شناخت فناوری های آینده و ایجاد بستر مناسب تعامل با آنها؛
5. شناخت بازیگران و پیشران های 7 عرصه جهانی؛

6. درک  قواعد بازی در عرصه جهانی؛
7. شناخت مرزهای دانش؛

8. ایجاد وفاق و بسیج اجتماعی درباره تصمیم های مربوط به آینده؛
9. عامل گسترش ارتباطات؛

10. عامل تمرکز بر آینده های دور، محتمل و مطلوب8 ؛
11. ابزاری برای هماهنگی میان پژوهشگران؛

12. عاملی در راستای ایجاد تعهد نسبت به عملی کردن برنامه ها است.

1. Futurism 
2. Futurology
3. Ontology
4. Epistemology
5. Methodology
6. Medium and Long Term Planning
7. Actors and Driving Force
8. Desired Futures
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آینده پژوهی و آینده های بدیل
دنیای ما آکنده از تغییرات است و با گذشت زمان نیز بر وسعت، شدت و زمان وقوع آنها افزوده 
می شود. در این سونامي فراگیر تغییرات، تنها ارزش هاي بنیادین جوامع هستند که کمتر دستخوش 
تحول می شوند. هر جامعه اي که نتواند تغییرات را به خوبی بشناسد و پیامدهاي آن را بر حوزه هایی 
گوناگون زندگی برآورد نکند، بي شک دچار غافلگیری در مواجهه با تغییرات آینده خواهد شد و چه بسا 

بابت آن تاوانی سخت را بپردازد.
   آینده پژوهی را به تعبیری می توان علم آینده نامید، چرا که سعی دارد از منظر دوراندیشی، تغییرات 
امروز را در مسیری خاص و مشخص، به واقعیات دلخواه فردا مبدل سازد و با این رویکرد احتمال 
همسو سازی تغییرات را با امیال و آینده های مطلوب ما برآورد کند. بنابراین تمام نیرو و توان ما روی 
این همسو سازی متمرکز خواهد شد. این نیرو طیف وسیعی از امکانات را شامل می شود. در یک کالم 
می توان آینده پژوهی را دانشی مبتنی بر احتمال و امکان تغییر حال در راستای ایجاد آینده دلخواه و 
مطلوب دانست. در علوم متکی و مبتنی بر یافته های گذشته، یا همان گذشته پژوهی همواره تالش 
می شود تا با درک صحیح روندهای1 متداول گذشته به دالیل صحیحی از وقوع رخدادهای2 گذشته پی 
برد. در حالی که در آینده پژوهی سعی می شود با شناخت زمان حال، رخدادهای آینده را شناخت. بنابراین 
تمام عوامل احتمال وقوع یک رخداد خوب یا بد، به شکلی دقیق بررسی می شود )خزایی،1392: 26(. 
آینده پژوهی در واقع مطالعه و بررسی آینده های ممکن الوقوع  با به کارگیری روش های علمی است. 
شناخت تغییرات، بررسی و تحلیل تغییرات، ترسیم آینده های احتمالی، ترسیم آینده مرجح و در نهایت 
برنامه ریزی در راستای دستیابی به آینده مطلوب مورد توافق گام های اصلی آینده پژوهی است. در 
آینده پژوهی، آینده مطلوب همواره متناسب با معیارهای منطقی و عقالیی انتخاب می شود، بنابراین 

عقالنیت3  از ارکان اصلی آینده پژوهی به حساب می آید )پدرام، 1391: 23(. 
   احساس ترسیم آینده، دغدغه اصلی بشر بوده و با شروع جنگ سرد این مسئله شکل جدی تر به 
خود گرفته است. تقریباً از دهه 0	 میالدی، آینده پژوهی پیشرفته با توجه به احساس نیاز شدید انسان 
به دانستن از آینده و غلبه بر ناپایداری ها، آرام آرام شکل گرفت. البته پیش از آن ادبیات "آرمان شهر" 
و "ویران شهر	 " شکل گرفته بود. داستان های علمی- تخیلی5 مرسوم بود و در واقع همین افراد 
زمینه ساز حرکت بزرگ آینده پژوهی عصر حاضر به عنوان رشته ای دانشگاهی بودند )خزایی، 1392: 

.)169

1. Trends 
2. Events
3. Rationality
4. Utopia and Dystopia
5. Science Fiction Stories
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   اما آینده پژوهی در حقیقت زمانی اوج گرفت که در مؤسسه رند1  وابسته به بخش دفاعی و مؤسسه 
تحقیقات پیشرفته دفاعی ایاالت متحده، تالش هایی به عنوان اولین اندیشگاه شکل گرفت. علت این 
امر هم، آن بود که ایاالت متحده تصور می کرد در رقابت های فناورانه از شوروی عقب مانده است. 
زمانی که شوروی اولین ماهواره را به فضا فرستاد، آمریکایی ها حس غفلت زدگی در حوزه فناوری 
داشتند بنابراین، مؤسسه ای را ایجاد کردند که هدف و برنامه آن جلوگیری از غفلت زدگی های فناورانه 
باشد. این تالش ها معطوف به آینده شد و در واقع اولین جوانه های آینده پژوهی در مؤسسه رند شکفت. 
به مرور زمان شاهد رشد این حوزه از دانش بودیم به نحوی که امروزه در جهان و از جمله ایران به 

عنوان رشته ای دانشگاهی تدریس می شود.
   آینده پژوهی در وهله نخست می کوشد تا بر اساس رویکردهای اکتشافی2 آینده های بدیل3 را 
کشف و شناسایی کند، در این رویکرد هنجارها و ارزش ها جایی ندارند و انسان به صورتی منفعل	  
برخی از آینده های محتمل را پیش بینی5 می کند. آینده پژوهی آینده را متعین، محتوم و قطعی نمی داند 
بلکه آن را بدیل متصور می کند. آینده های بدیل حالت هایی از آینده است که با توجه به شدت و ضعف 
عوامل سازنده آنها، می توانند به صورت جایگزین هم پدید آیند. آینده پژوهی با رویکرد هنجاری6 و 
ارزشی نیز از بین آینده های بدیل به آینده های مطلوب و مرجح می اندیشد و در واقع  ساخت و معماری 

آینده های دلخواه و مطلوب را مد نظر دارد.
 

شکل1: انواع آینده از منظر آینده پژوهی

1. American Research and Development Corporation (RAND)
2. Exploratory Approaches
3. Alternative Futures
4. Passive
5. Forecast
6. Normative
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   "آینده هاي ممکن1 " عبارتند از تمام آینده هایي که مي تواند محقق شود و درک تمامی آنها 
متناقض با علم و دانش فعلي بشر است. "آینده هاي باورکردني2 "، با باورهاي انسان سازگارند و منطبق 
با اصول و دانش امروزي ما هستند. "آینده هاي محتمل3 " روند محور هستند. بنابراین احتمال وقوع 
آنها همواره وجود دارد و باالخره "آینده هاي مرجح	 " یا مطلوب آن دسته از آینده ها هستند که براي ما 
مطلوبند و بر خالف سه نوع دیگر که دانش شناختي اند5 ، اینها برانگیزاننده، ارزشي و ذهن گرا6  هستند 

و ماهیت عیني گرا7  ندارند.
   به همین علت ممکن است دو چشم انداز تدوین شده برای دو کشور مختلف با هم در تضاد باشند 
چرا که هر کشور، آینده مطلوب خود را مبتنی بر هنجارها و ارزش های خود تصور کرده است. به هر 
حال نیت اصلی آینده پژوهی دو کار است، اول کشف آینده های محتمل و دیگر ساختن آینده مطلوب 

ما است )نبی پور، 1390: 83(.
   سهیل عنایت اله؛ آینده پژوه شهیر پاکستانی االصل برای آینده پژوهی چهار رویکرد در مواجهه با 

آینده بر شمرده است.
آینده پژوهی مبتنی بر پیش بینی: این رویکرد مبتنی بر این فرض است که بر جهان جبرگرایی 1. 

حاکم است و بر این پایه نیز آینده را می توان شناخت. به  طور کلی این چهارچوب بیش از همه 
به اطالعات ارزشمند وابسته است. پیش بینی متکی بر روندهای خطی روش قالبی است که 
بیش از سایر روش ها به  کار گرفته می شود. زبان و گفتمان اجتماعی در این حالت جایگاهی 

ندارد؛
آینده پژوهی تعبیری8: در این رویکرد هدف پیش بینی نیست بلکه ایجاد بصیرت9 است. واقعیت 2. 

امری نسبی فرض می شود و زبان و فرهنگ هم پای یکدیگر در خلق جهان واقعی مشارکت 
استعاره ها10، به  توجه  و  است  فنی  روش های  بر  مبتنی  کمتر  آینده پژوهی  نوع  این   دارند. 

 اسطوره ها11  و باورهای12 حاکم در جوامع متکی است؛

1. Possible
2. Plausible
3. Probable
4. Preferabl
5. Cognitive
6. Subjective
7. Objective
8. Interpretive Futures Studies
9. Discernment
10. Metaphors
11. Myths
12. Beliefs
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آینده پژوهی انتقادی1: پیش بینی یا مقایسه در این رویکرد مورد توجه نیست. مثاًل در مورد 3. 
جمعیت، آنچه اهمیت دارد پیش بینی وضعیت آینده جمعیت نیست بلکه گفتمان سازی اجتماعی 
آن است که حائز اهمیت است. نقش دولت و حوزه های مقتدر اجتماعی در ساخت گفتمان نیز 
مهم است. هدف تحقیق انتقادی برهم زدن روابط فعلی قدرت از طریق مسئله سازی درباره  

دسته بندی ها و یادآوری حوزه های دیگرآینده است؛
آینده پژوهی مبتنی بر اصل یادگیری حین  عمل برآوردی2: اساس برآورد آینده های محتمل، 	. 

ممکن و مرجح براساس دسته بندی های ذی نفعان3  آینده است. آینده درپرتو مشارکت	  ذینفعان 
ساخته می شود و در اختیار کسانی قرار می گیرد که به آن عالقه مندند. در این رویکرد آینده به 

طور مستمر مورد بازنگری و پرسش قرار می گیرد.
در ادامه پرداختن به این نکته حائز اهمیت است که آینده پژوه موفق کسی است که از تمام این 

رویکردها به فراخور حال تحقیق خود بهره گیرد.
   مایکل کینان معتقد است، از آینده پژوهي در حوزه علم، فناوري و نوآوري تحت عنوان آینده نگاري5  
یاد مي شود. آینده نگاری فرایندی سازمان یافته، هدفمند، مشارکتی و مستمر در راستای ایجاد ارتباط، 
هماهنگی و هم اندیشی بین سازمان ها و نهاد های مختلف است که به سیاست گذاران کمک می کند تا 
با برنامه های میان مدت و بلند مدت به اداره و پیشبرد حوزه های مختلف دانش، فناوری، اقتصاد، محیط 
زیست و جامعه با هدف شناسایی فناوری های نوینی نائل آیند که بیشترین منافع اقتصادی و اجتماعی 

را دارند )ناظمی، 7:1385	(. 
   باید بدانیم که بین دو عبارت آینده نگري و آینده نگاري تفاوت وجود دارد. آینده نگري به این 
معناست که بتوانیم وضعیت آینده را پیش بیني کنیم و بدانیم که در آینده چه اتفاقاتي رخ مي دهد، اما 

آینده نگاري به این معناست که مشخص کنیم از نظر ما چه اتفاقاتي باید در آینده رخ دهد.

سنت های آینده پژوهی
را شامل  آن  لینلستون  قائل شده اند.  متعددی  آینده پژوهی دسته بندی های  مطالعات حوزه  برای 
رویکردهای  شامل  را  آن  عنایت اله  سهیل  و  برشمرده  شخصی  و  سازمانی  تکنیکی،  رویکردهای 
پیش بینی، تفسیری، انتقادی و یادگیری حین عمل می داند. از سویی آمارها سه رویکرد به آینده های 
بر  را  استعماری و غیراستعماری  برمی شمرد و ضیاءالدین سردار فضای  را  ممکن، محتمل، مرجح 
مطالعات آینده پژوهی مستولی می داند. وندل بل نیز این مطالعات را با سه رویکرد ذهنیت گرا، واقع گرا 

1. Critical Futures Studies
2. Anticipatory Action Learning
3. Stakeholders
4. Participation
5. Foresight
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و انتقادی معرفی می کند.
   آینده پژوهی در فرهنگ های مختلف از سنت های گوناگونی پیروی می کند آنچنانکه در فرهنگ 
تجربه گرایانه آمریکایی از آن به آینده پژوهی مرسوم، در فرهنگ سنت گرایانه اروپایی تحت عنوان 
آینده نگری1، در فرهنگ جنوب شرقی آسیا مبتنی بر سنت  آینده نگاری، در فرانسه به طور اخص 
استعاره ها و اسطوره ها و در ژاپن متأثر از روایتی به نام نیرا 2 یاد می شود. البته دانشمندانی همچون 
ضیاءالدین سردار و اکرام اعظم پاکستانی و مهدی المنجری مراکشی نیز سعی کرده اند آینده  پژوهی 
بود در حوزه  را در ما تقویت می کند که قادر خواهیم  باور  این  اخیر  اسالمی را شکل دهند. مورد 
آینده پژوهی الگوی بومی داشته باشیم و برای دستیابی به این هدف در گام نخست به شکل صحیح در 
حوزه آینده پژوهی کاوش جهانی داشته باشیم تا با دستی پر در گام بعد، به بازآفرینی این دانش مبتنی 

بر ارزش ها و هنجارهای اجتماعی خود بپردازیم.

اصول آینده پژوهی 
برای بررسی هر حوزه ای از علوم باید به بررسی رویکردهای آن به جهان  هستی پرداخت. آینده پژوهی 
دارای سه رویکرد عمده است. رویکرد اکتشافي که با توجه به روندهاي فعلي، آینده را برآورد می کند، 
رویکرد هنجاري یا تجویزي3  که به معرفی آینده های مبتنی بر اصول، ارزش ها و هنجارهاي جامعه 
می پردازد و باالخره رویکرد تصویرپردازانه	  که  آینده ها را مبتنی بر آمال و تخیل افراد ترسیم می کند. 

)خزایی، 1392: 67(
   شاید این پرسش در ذهن مخاطبان طرح شود که چرا کلمه آینده در واژه التین آینده پژوهی به 
صورت جمع به کار می رود؟ در واقع کاربرد کلمه آینده به صورت جمع مبین توجه این حوزه از دانش 
به طیف متعددی از آینده های ممکن5 ، محتمل6  و مطلوب به جای تنها یک آینده محتوم و قطعی 

است. بنابراین آینده پژوهی به آینده های بدیل توجه دارد )حاجیانی، 1392: 130(.
آینده پژوهی از جمله حوزه های نوینی است که در فضای مملو از عدم  قطعیت7  و آشوبناک8  جهان 
پیشرفته، سعی دارد پاسخگوی نیازهای گوناگون ما در عرصه کسب و کار باشد. آینده پژوهی در فرایند 
برنامه ریزی، مدیریت راهبردی و مدیریت ریسک پذیر کاربرد بهینه دارد و همچنین امروزه در پیش بینی 
1. Prospective
2. National Institute for Research Advancement (NIRA)
3. Normative Futures
4. Visionary Futures
5. Possible
6. Probable
7. Uncertainty
8. Chaos, Chaotic
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مشاغل مورد نیاز آینده نیز مورد استفاده قرار می گیرد. آینده پژوهی امروزه به عنوان دانشی فرارشته ای1  
جایگاه خود را در جهان به درستی یافته، آنچنانکه از آن تحت عنوان علم و هنر فراتمدنی عصر حاضر 
یاد می شود. این در حالی است که در گذشته ای نه چندان دور، آینده پژوهی حتی هویتی پذیرفته شده 
به عنوان یک رشته دانشگاهی نداشت! این دانش طیف وسیعی را  همچون توسعه مدل ها و روشگان 
کارآمد و مطلوب ریاضی تا فعالیت های عملی به منظورگسترش جهان به مکانی بهتر برای زندگی را 

دربرمی گرفت )بل، 1997: 73(.
   از حیث مکاتب و اندیشه های اصیل و ریشه دار تاریخی نیز آینده پژوهی را می توان وام دار ترکیبی 
از مکاتب مختلف فلسفه علم دانست به نحوی که شاید به تنهایی در مکاتبی همچون اثبات گرایی2 ، 

تفسیرگرایی3  و نحله انتقادی	  نمی گنجد. 
مبحث  زمانی که  از  ولی  اوست  فطری  کنجکاوی  بر  مبتنی  بشر،  آینده پژوهی  اصلی  مبنای     
نیازمند بررسی آینده های  برنامه ریزی جوامع مطرح شد، انسان برای دستیابی به این هدف بزرگ 
دور و نزدیک بود و این امر بدون استعانت از آینده پژوهی میسر نخواهد شد. جهان از مجموعه ای 
از سامانه های باز تشکیل شده است. طبق نظریه اُپن5 یک سیستم باز سامانه ای است که به طور 
مداوم با محیط اطراف خود تعامل دارد و سامانه ها نیز به نوبه خود از یکدیگر تأثیر می گیرند. بنابراین 
به منظور بررسی یک سامانه یا بهتر بگوییم یک پدیده یا موضوع باید نگاه کل نگر داشته باشیم و 
همه عوامل دخیل را درنظرگرفت. کل نگری در کنار توجه به بافتار، استفاده از روش های ترکیبی6  
و یادگیری حین عمل7 یکی از اصول آینده پژوهی است و این ویژگی مهم، موجب تسری و کاربرد 
روز افزون آینده پژوهی در جهان شده است. جهانی که در آن روابط علت و معلولی همچنان حاکم است 
ولی روابط دیگر خطی نیست بلکه به صورت یک شبکه در هم تنیده گسترده شده است به همین 
دلیل جهان ما غیر قابل پیش بینی است و در این فضا، بهترین روش ساختن آینده است و این کار با 
آینده پژوهی مبتی بر اصول هستی شناسانه8  و معرفت شناسانه9  امکان پذیر خواهد بود. بنابراین نگاه 
جوامع گوناگون به این دانش متفاوت است و خواسته های گوناگونی را از آن مطالبه می کنند آنچنان  که 
آینده پژوهی در غرب در اوج موفقیت خود، تنها امور مادی و رفاه بشری را دربرمی گیرد در حالی که 

1. Trans-Disciplinary
2. Positivism
3. Hermeneutics
4. Criticism
5. Open Theory- Open System
6. Mix method
7. Action Learning
8. Ontology
9. Epistemology
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جوامع دین باوری همچون کشور ما انتظارهای فاخر تری را در نظر دارند که دستیابی به این اهداف 
ارزش مدارانه موجب سعادت بشریت شود.

جهانی  مفاهیم  درک  مراد،  بلکه  نیست  آینده پژوهی  غربی  اندیشه  مفهوم طرد  به  مهم  این     
آینده پژوهی و بازآفرینی آن همسو با اندیشه های ارزش مدار جامعه خود یا همان بومی سازی آن است. 
گاهی از آینده پژوهی تحت عنوان دانش اقدام یاد می شود زیرا این دانش در واقع بر فرصت اقدام 
می افزاید تا از این طریق قادر باشیم در برابر اتفاق های گوناگون عکس العمل های مناسبی از خود نشان 
دهیم از طرفی نگاه آن بر خالف رویکردهای سنتی که تنها به آینده های صلب و محتوم توجه دارند 
به آینده های بدیل است و برای انسان آینده های متفاوتی را متصور می شود تا بتوانیم متناسب با امیال 
و آرزوهایمان یکی از آنها را انتخاب کنیم و با اقدام هایی که در پیش خواهیم گرفت آینده مطلوب خود 

را ساخته و مهیا کنیم.
   رویکرد نویدبخش تر، بیان هدف آینده پژوهی به عنوان درختی با احتماالت بدیل است. آینده هنوز 
هم تا حدی باز است و ویژگی های آن به رویدادهای تصادفی و انتخاب های انسان بستگی خواهد 
داشت. وظیفه یک آینده پژوه، پژوهش درباره آینده و در نظر گرفتن آن به عنوان یک درخت است. 
شاخه های آن سناریوهای بدیل را تعریف می کنند که ما خواهان تحقق یا دوری جستن از آنها هستیم. 
به بیان دقیق تر، دیدگاه به دست آمده آن است که آینده پژوه باید آینده های ممکن بدیل را پی ریزی 
کند، به ارزیابی احتمال وقوع آینده های بدیل بپردازد و باالخره به ارزیابی مرجح  بودن یا مطلوبیت 

آینده های بدیل بپردازد. 
   جیمز دیتور چهار عامل روند ها، رویدادها، تصویرها  و اقدام ها  را در تعامل با هم، محرک ساخِت 
آینده ها می داند. همانگونه که مورد اشاره قرار گرفت، روندها از گذشته به حال و از حال به آینده جاری 
هستند و با شناخت دقیق آنها می توان برخی وقایع آینده را پیش بینی کرد. به طور مثال یک متخصص 
هواشناسی با استعانت از علم و دانش به کارگیری منحنی های بارش یک دوره زمانی مثاًل بیست ساله 
منطقه ای از کشور، قادر خواهد بود میزان بارندگی و دوره ُپر آبی و کم آبی آن منطقه را تخمین بزند. 
بر خالف روندها، رویدادها وقایعی یکباره و بدون قابلیت پیش بینی هستند و به طور کلی روندشکن 
هستند. به طور مثال با داشتن نرخ متوسط رشد جمعیت سالیانه یک منطقه می توان جمعیت پنجاه 
سال آینده آن منطقه را تخمین زد ولی نمی توان رویدادها یا رخدادهایی همچون آتشفشان، زلزله، 
بیماری و ... که یکباره ممکن است حتی جمعیت شهر را به صفر تنزل دهد و منطقه را تا سال های 
متمادی غیرقابل سکونت کند، به درستی شناخت. هر فرد به صورت انفرادی یا اجتماعی برای خود 
مطلوبیت هایی را مد نظر دارد و بر اساس آن، آینده هایی را در ذهن به تصویر می کشد. انسان هایی که 
با خالقیت برای آینده خود تصویر پردازی می کنند در مسیر تعالی و موفقیت هستند. برای دستیابی به 
آینده های مطلوب، به یقین نیازمند مجموعه ای از اقدام ها هستیم تا ما را در نیل به آینده های دلخواه 
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یاری رساند )بنیاد توسعه فردا، 	138: 	6(.
   وندل بل اهداف نه  گانه ای را برای آینده پژوهی برشمرده است که؛ مطالعه آینده های ممکن، 
بررسی آینده های محتمل، بررسی تصویرهای آینده، مطالعه بنیان های معرفتی آینده پژوهی، بررسی 
بنیان های اخالقی آینده پژوهی، تفسیر گذشته و تعیین موقعیت حال، تلفیق دانش ها و ارزش ها به 
منظور طراحی اقدام های اجتماعی، افزایش مشارکت مردمی در تصویر پردازی از آینده و مشارکت در 
طراحی آن، در نهایت ترویج تصویری خاص از آینده و حمایت از آن نهمین هدف اعالم شده بل است.
   با آینده پژوهی مي توان نسبت به فناوری های جدید حساس بود. این حساسیت از آنجا حائز اهمیت 
است که تجربه نشان داده همیشه فناوری های نو روند هاي  جهاني را یکباره تغییر داده اند. به طور 
مثال، فناوري تولید بمب هسته اي بود که روند جنگ جهاني دوم را تغییر داد یا ارائه نرم افزار ویندوز 
توسط شرکت مایکروسافت، انقالب عظیمي را در جهان ایجاد کرد و براي فناوري هاي با سبقه بیشتر 
مي توان تولید المپ توسط ادیسون را مورد اشاره قرار داد که مسیر بسیاري از روندهاي جهاني را 

متحول ساخت.
   لزوم شناخت صحیح فناوری های در حال ظهور و فناوری های آینده الزمه آگاهي از روند هاي 
آینده و رویداد هاي آینده است تا قادر باشیم تصمیم های حیاتی و اثربخشي برای آینده اخذ کنیم. 
بنابراین تنها با تجهیز شدن به ابزارها و مهارت های تصمیم گیری علمی مبتني بر مطالعات آینده 
است که می توان به عنوان بازیگری فعال در جهان نقش ایفاء کرد. هدف اصلي آینده پژوهي در حوزه 
فناوري، کشف پیش دستانه عالیم تغییر، شناسایي و تحلیل روندهاي تأثیرگذار و ترسیم صحنه هاي 

آینده در حوزه  فناوري ها و صنایع مرتبط است )ماسیني1، 51:1993(. 
   مفروضات 2 آینده پژوهی بر وجود آینده های بدیل به جاي یک آینده محتوم و قطعي3  تأکید دارد. 
بنابراین آینده به طور کامل قابل پیش بیني نیست و به صورتي باز، تکاملي و  فاقد مرزبندي است )بِل، 
87:1966(. آینده پژوهي به طور ذاتی داراي عدم  قطعیت	  است و شناخت پیشران هاي آینده5  بسیار 
حائز اهمیت است ولي آن دسته از پیشران های آینده که نتوان از پیش در خصوص تحقق یا فقدان  
تحقق آنها با اطمینان باالیی سخن گفت، عدم قطعیت هستند. بِل برای آینده پژوهی نیز مفروضاتی را 

برشمرده که به شرح زیر است:
زمان  به  صورت  یک  طرفه  و بي بازگشت  به  پیش  مي رود؛1. 

1. Masini Eleonora
2. Assumptions
3. Inevitable and Definitive Future
4. Uncertainty
5. Future Drivers
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هر اتفاقی  که  در آینده  رخ خواهد آمد، لزوماً در حال حاضر وجود ندارد آنچنان که وقایع امروز 2. 
ممکن است شاهدی در گذشته نداشته باشند؛

تفکر درباره  آینده  براي  کار ها و اقدام های  کنوني انسان  امري  ضروري  است ؛ 3. 
آینده  به  طور کامل  از پیش  تعیین شده  نیست؛	. 
نتایج  آینده  تا حـدودي  متأثر از اقدام های  فردي  و جمعي  انسان ها است؛5. 
براي  6.  اطالعات   تهیه   هنگام   که   مي کند  ایجاب   هستي   نظام   اجزاي   بین   متقابل   وابستگي  

تصمیم گیری ، یک  دید کلي نگر داشته  باشیم و رویکردي  چند سویه  را در پیش  گیریم ؛
بعضي  از آینده ها بهتر از بقیه هستند و انتخاب آنها منافع بهتری را برای ما به ارمغان خواهد 7. 

آورد؛
در راستای  یافتن  مسیر درست  زندگي  در جهان ، تنها دانش  واقعاً سودمند، دانش  و معرفت  8. 

نسبت  به  آینده  است ؛
هیچ  شناختي  قطعی نسبت  به  آینده  وجود ندارد. 9. 

آینده پژوه کیست؟
زیادی  میزان  تا  دانشگاهی  عالی  مدارج  با طی  اکتسابی که  است  مهارتی  و  دانش  آینده پژوهی 
توسط افراد کسب می شود، گرچه باور بر این است که برخی ویژگی های فردی نیز در این بین بسیار 
سهیم هستند. برخی خصوصیات وجود دارد که تالش در پرورش و ارتقاء آنها نگرش آینده نگری و 

آینده اندیشی ما را بیشتر خواهد کرد )مردوخی، 53:1393(. این خصوصیات به شرح زیر هستند:
از این خصوصیات است. غرور  برابر دیدگاه های متنوع یکی  انعطاف پذیری در  1. داشتن روحیه 
اجتماعی و ِعرق به دانسته ها، گاهی موجب می شود چهارچوب فکری افراد بسته باشد و در تعامل با 
فضای بین االذهانی نباشد، در نتیجه اندیشه ورزی رخ ندهد. در مقابل کسانی که خالی از هرگونه غرور 
یا ادعا همیشه آماده پذیرش دیدگاه های متفاوت نسبت به پندارهای همیشگی خود هستند، از رشد و 

تکامل ذهنی به مراتب سریع  تری برخوردارند؛
2. تخیل خالق نیز ویژگی دیگری است. در آینده پژوهی سخن از آینده های بدیل است و عقل 
سلیم حکم می کند که برای یک پدیده یا موضوع تنها یک آینده را متصور نشویم، حال چه به مذاقمان 
خوش آید و چه مناسب با سلیقه ما نباشد. شاه  کلید تصور آینده های بدیل چیزی نیست جز تخیل 
خالق که نباید با خیال پردازی یکسان گرفته شود. فنون آینده پژوهی ما را تنها در کشف آینده یاری 
می کنند، اما این که بتوانیم از زوایای گوناگون به یک پدیده یا موضوع نگاه کنیم و ابعاد تازه ای را 
بیابیم که تاکنون کسی آنها را نیافته باشد، به توانمندی های فردی و از جمله تخیل خالق بستگی دارد؛

3. آینده پذیری نیز ویژگی دیگری است که دارای دو مفهوم است. اول اینکه برای تمام پدیده ها و 
موضوع ها آینده هایی تصور کردن است و دوم قابل پذیرش کردن آینده ها برای افراد جامعه است، حتی 
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اگر آن آینده برای آنها خوشایند نباشد؛
	. ساخت آینده متناسب با امیال فردی و سازمانی به میزان شکیبایی و بردباری  ما بستگی دارد. برای 

دستیابی به چشم اندازهای بلندمدت و مطلوب باید تحمل خوبی هم پیشه کرد؛
5. پویایی و تحرک داشتن اندیشه ها، ویژگی دیگر یک آینده پژوه موفق است. اندیشه پویا دارای 
دو خصوصیت ژرف اندیشی و واقع بینی است. یعنی اینکه آگاهانه نیازهای آینده را بشناسد و تنها به 

نیازهای حال بسنده نکند؛
6. نوآوری نیز ویژگی دیگر است که باعث می شود یک مبدع با نو اندیشی و نوزایی ذهن خود 
ذهنی  چهارچوب های  از  برخورداری  نیازمند  نو اندیشی  و  نوآوری  کند.  خلق  را  جدیدی  اکتشافات 

انعطاف پذیر است؛ 
7. ارایه ایده های نو در زمانی مناسب و  پیشگام بودن نسبت به سایرین بسیار حائز اهمیت است. 
بنابراین نباید از طرح ایده های خام یا زود هنگام هراسی داشت. چه بسیار ایده هایی که به دلیل پیشگام 

نبودن صاحبان ایده در ذهن مدفون شده ا ند.

آینده پژوهی و برنامه ریزی راهبردی
در جهان معطوف به برنامه ریزی؛ آینده پژوهی و برنامه ریزي راهبردی1 در تعامل با یکدیگرند به 
نحوی که آینده پژوه به ترسیم آینده می پردازد و برنامه ریزان راهبردي با توجه به موقعیت، راه رسیدن 
به آن را طراحی می کنند. در برنامه ریزي راهبردي با مطالعۀ نقاط قوت و ضعف درونی و عوامل تهدید و 
فرصت بیرونی، شرایط ثابت و پیش بینی شده ای را براي توانای هاي سازمانی و دگرگونی هاي محیطی 
فرض می کنند. اما در آینده پژوهی، با استفاده از اطالعات موجود و قدرت خالقیت، موقعیت آینده 
تصویر می شود، تا بر اساس آن، نوع حرکت و برنامه تدوین شود .به بیان دیگر، در آینده پژوهی شمایی 
از آینده را تصویر می کنند تا برنامه ریزان بتوانند راه رسیدن به آن را طراحی کنند. در آینده پژوهی به 
چند سناریو  دست می یابند و هر سناریو2 ممکن است نیازمند چند راهبرد 3 باشد، این دو با هم تعامل 

نزدیک هستند )خزایی و پدرام، 1381: 82(.

روش شناسی آینده پژوهی
همانگونه که اشاره شد، به طور کلی آینده پژوهان چهار نوع آینده را متصور می شوند. آینده هاي 
ممکن که در واقع تمام آینده هایي هستند که قابلیت محقق شدن دارند و درک تمام آنها متناقض با 
علم و دانش فعلي بشر است. آینده هاي باورکردني که با باورهاي انسان سازگارند و منطبق با اصول 
و دانش امروزي بشر هستند. آینده هاي محتمل که روند محورند و احتمال وقوع آنها وجود دارد و نوع 
1.Strategic Planning
2.Scenario
3.Strategy
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چهارم، آینده هاي مرجح یا مطلوب که بر خالف سه نوع دیگر که تنها مبتنی بر توان دانش انسان 
و عینی گرا بوده ، اینها برانگیزاننده و ذهن گرا هستند. بنابراین نوع اخیر ماهیتی ارزشي دارند )یونیدو، 

.)88،1392
   بر اساس تنوع نگاه چهارگانه ای که آینده پژوهان نسبت به آینده دارند روش شناسی این حوزه نیز 
شکل گرفته است. به طور کلی سه نوع از آینده های ممکن، باورکردنی و محتمل با رویکردی اکتشافی 
قابل دستیابی هستند ولی آینده های مرجح اینگونه نیستند و باید با رویکردی تجویزی به بررسی آنها 
پرداخت تا بتوان به درستی آنها را درک کرد. با این تعبیر روش های آینده پژوهی را می توان به دو دسته 
کلی روش های ارزشی )تجویزی( و اکتشافی تقسیم بندی کرد. در حالت اول، روش ها مأموریت گرا 
هستند و ابتدا آینده را کاماًل متناسب با خواست ما تدوین می کنند و از آینده به حال بازگشته و با ارائه 

راه کارها و اقدام های مناسب ما را در مسیر دستیابی به آینده های مورد نظر، یاری می رسانند.
   رویکرد اکتشافی بر خالف نوع تجویزی، از حال به آینده حرکت می کند و توجهی به امیال و 
خواست ما ندارد. بنابراین محصول آن کشف آینده هایی است که با درصد باالیی از اطمینان رخ خواهند 

داد. روش هاي اکتشافي آینده را بر مبناي گذشته و حال مي سازند و روندباور هستند.
آینده پژوهی  یا کیفی دارند ولی در حوزه  بیشتر علوم؛ روش های کاربردی، ماهیتی کمی     در 
روش ها، ماهیتی سه گانه به خود می گیرند و شهود1 ، قضاوت ها2  و دانش ضمنی3  خبرگان	 ؛ حوزه های 

گوناگون علم و فناوری از جایگاه خاصی برخوردار می شود.
در نوع اول که ماهیت فقط کمی و عددی به خود می گیرد، باور بر این است که گذشته و حال در 
ادامه هم هستند و آینده نیز به پیامد آنها خواهد رسید و وقایع بین این سه مقطع زمانی شبیه هم و 
یکسان است. بنابراین در صورت شناخت روند ها و تسری آنها به آینده به خوبی می توان به کشف آینده 
پرداخت. در این حالت ما با دو مشکل اساسی مواجه هستیم اول اینکه اطالعات گذشته های دور در 
حال حاضر در دسترس نیست که بتوان روند ها را درک کرد از طرفی جهان امروزی از چنان تغییرات 
ژرفی از حیث شدت، زمان و وسعت برخوردار است که روش های فقط عددی را غافلگیر می کند و آنها، 

درک درستی از روند ها نخواهند داشت. سری های زمانی5  نمونه ای از این روش است.
   در نوع دوم سعی می شود قضاوت های ذهنی و قدرت شهود خبرگان حوزه های مختلف علم و 
فناوری به عنوان پشتوانه های در خور توجه و ارزشمند به تحقیقات ورود پیدا کنند و آنها را به مستنداتی 
کّمی تبدیل کرد. به این روش ها شبه عددی، شبه کّمی یا قضاوتی می گویند که سناریو6   و تحلیل بر 
1. Intuition
2. Judgments
3. Tacit Knowledge
4. Experts
5. Time series
6. Scenario
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گذر1  نمونه ای از آن هستند.
 نوع سوم دربرگیرنده روش های کیفی است که لزوماً آینده را در امتداد گذشته تصور نمی کنند. این 
رویکرد برای اولین بار توسط شرکت رند در دهه 60 میالدی مورد توجه قرار گرفت و "هرمان کان" 
با این باور روشی تحت عنوان دلفی  را خلق کرد. در این روش نظرات کارشناسان در یک حوزه خاص 

از اهمیت خاصی برخوردار است و دیدگاه های آنها نسبت به آینده، مبنای اصلی قرار می گیرد.
   به کارگیری مجموعه ای از روش های کمی و کیفی در کنار هم، تحت عنوان روش های ترکیبی 
بهترین رویکردی است که مورد توجه آینده پژوهان قرار گرفته و به عنوان یکی از ارکان این دانش 

فراتمدنی معرفی شده است.

نتیجه گیری
آینده پژوهی همچون بسیاری از علوم با تأخیر نسبتاً زیادی به جامعه علمی کشور وارد شده است.  
فقدان درک صحیح این دانش و هم زمانی آن با مطرح شدن در محافل علمی گوناگون، بی شک 
مشکالتی را به وجود می آورد. متأسفانه هم اکنون بسیاری از تحقیقات را مشاهده می کنیم که تنها 
عناوینی از آینده پژوهی را دارا هستند  و هرگز مبتنی بر رویکردهای علمی آینده پژوهی تهیه نشده اند. 
این روند باعث خواهد شد که پس از سالیان متمادی، تنها بضاعتی اندک از این دانش در عرصه کاربرد 
در تحقیقات داشته باشیم که مصداق اقیانوسی به عمق یک میلی متر را به یاد می آمد. بنابراین ترویج 
مفاهیم این دانش به عموم جامعه کاری مهم به نظر می رسد. پرداختن به آینده پژوهی در مفهوم عام 
موجب خواهد شد مخاطبان آن ابتدا درک درستی از مفاهیم آن بیابند و در گام بعد در مسیری صحیح 
به کسب این دانش بپردازند. امید است با توجه به اینکه کسب این دانش در مراکز آموزشی و تحقیقاتی 
کشور طی سال های اخیر آغاز شده، از این پس شاهد ورود به حوزه آینده پژوهی مبتنی بر آموزه های 
متقن، علمی  و جهانی باشیم و پس از فهم درست این دانش و رصد فراگیر و همه جانبه آن، در گام بعد 
به بازآفرینی این علم و هنر نوین مبتنی بر ارزش ها و باورهای اعتقادی کشورمان در قالب آینده پژوهی 
ایرانی اسالمی بپردازیم. براي ترویج آینده پژوهي نیز باید  ابتدا بسترهاي الزم را آماده کنیم. در جامعه 
ما انگیزه کار گروهي وجود ندارد این در حالی است که  آینده پژوهي رویکردی مشارکتي و مبتني بر 
خرد جمعي است. بنابراین باید این فرهنگ را به گونه اي مطلوب تغییر دهیم. از طرفی رویکردهاي 
آینده پژوهي به شدت رویکردي نقادانه و پرسش گر هستند، در نتیجه باید فرهنگ پرسش گري را ایجاد 
کنیم. موضوع با اهمیت دیگر ترویج و ترسیم تصویرهاي بزرگ، مهیج و الهام بخش از آینده است. 
مقوله آرمان  شهری و داستان های علمی تخیلی همانگونه که به شکوفایی غرب کمک کرد برای 
کشور ما نیز با در نظر گرفتن ویژگی ها و ساختار بافتار جامعه، مفید خواهد بود. جوامعي که فرهنگ 
امید در آنها دمیده  شود جوامعي هستند که مي توانند به آینده فکر کنند و در حقیقت آینده پژوه باشند. 
1. Cross Impact Aanalysis
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آینده پژوهی دارای ویژگی هایی است که نه تنها با فرهنگ ایرانی- اسالمی ما سازگار است، بلکه از 
قابلیت های آن به شکلی نو می توان بهره گرفت. 
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بررسی مدل های تعالی سازماني

 سید محسن طباطبایی مزدآبادي1 

چکیده
در ارزیابی عملکرد سازمان ها به منظور شناسایی نقاط قوت و ضعف و میزان دستیابی سازمان ها به کیفیت و عملکرد 
بهتر، به کارگیری مدل های تعالی سازمانی مؤثر است. تعالی سازمانی، تابع شرایط خاص، فرهنگ، محیط داخلی و 
خارجی، ویژگی نیروی انسانی سازمان، نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهایی است که سازمان را دربرگرفته 
است. بر این اساس، مسیر برتری و تعالی سازمانی، شناسایی، تشخیص، توسعه و گسترش موفقیت در یک سازمان 

است.
    در این مقاله، سه مدل تعالی سازمانی، مدل تعالی دمینگ یا مدل مدیریت کیفیت جامع2، مدل تعالی مالکولم بالدریج 3

و مدل تعالي بنیاد اروپایي کیفیت جامع	 شرح داده می شود. پرسشی که مطرح شده این است که سازمان ها برای 
ارزیابی تعالی خود از کدام مدل باید استفاده کنند که با توجه به شرایط هر سازمان و اشراف ارزیاب آن سازمان به این 

مدل ها، انتخاب صورت می گیرد. 
کلیدواژه ها: مدل تعالي سازماني، مدل تعالی دمینگ، مدل تعالی مالکولم بالدریج، مدل تعالی بنیاد اروپایي کیفیت 

جامع.

مقدمه
عصر حاضر مبتنی بر اقتصاد دانشی است که کلید اصلی آن را منابع انسانی یا به عبارتی ، سرمایه 
انسانی تشکیل می دهد. در چنین شرایطی، سازمان ها باید با تجهیز منابع انسانی خود به دانش، نگرش 
یابند )فتحی  با تکامل شتابنده علم و فناوری و شرایط متغیر محیطی، سازگاری  و مهارت جدید، 

واجارگاه و محمد هادي، 1392(.
   هدف اصلی مدیریت منابع انسانی در هر سازمانی، کمک به عملکرد بهتر سازمان برای نیل به 
اهداف سازمانی است و از آنجا که ارزیابی عملکرد، مدیران را از نیازهای منابع انسانی سازمان، فرهنگ 

sm.tabatabaei@atu.ac.ir 1. دانشجوي دکتراي مدیریت آموزشي، دانشگاه عالمه طباطبائي؛
2.Total Quality Management or Deming (TQM)
3. Malcolm Baldrige
4. European Foundation Quality Management (EFQM)
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سازمانی و نگرش آنها آگاه مي سازد و شناسایی فعالیت های الزم براي بهبود کیفیت خدمات و کاهش 
هزینه ها را امکان پذیر مي کند؛ سازمان ها برای کاهش معضالت، نیاز به مدلی دارند که بر  اساس آن 
میزان موفقیت خود را در نیل به آرمان ها و راهبردهای کسب و کار، مورد سنجش و اندازه گیری قرار 

دهند )اقبال و همکاران، 1388(.
   سازمان هاي متعالي، با کاربست معیارهاي تعالي سازماني به عنوان چهارچوبي براي مدیریت 
سازمان خود، که همه زوایاي آن  را پوشش مي دهد، به سوي تعالي حرکت مي کنند و به مفاهیم 
محوري تعـالي سـازماني، در فضایی عینیت مي بخشند که مبتني بر اصول ارزشي تعالي سازماني است. 
ایـن سـازمان هـا، دسـتیابي بـه اهداف پایدار را در گرو اجراي رویکردهایي مي دانند که در چهارچوب 
معیارهاي تعالي سازماني یکپارچه شده باشند و همواره بهبود یابند. گسترش فرهنگ تعالی سازمانی 
و عالقمندی مدیران به بهبود مستمر، منجر به افزایش تقاضا برای استقرار سیستم های تعالی شده 

است )نجمی، 1389(. 
   یکی از معیارهای مهم در ارزیابی مبتنی بر مدل های تعالی سازمانی، خود سازمان است. در واقع، 
سازمان ها با هدف گذاری های هم سو با اهداف استراتژیک خود و تعریف و اجرای رویکردها و فرایندهای 

.)Moller, 2001( مناسب، تالش می کنند تا در سیستمی یکپارچه، به سمت تعالی حرکت کنند

مفهوم تعالی
تعالی در لغت به معنی بلندشدن و برترشدن است. تعالی سازمانی به معنای تعهد سازمانی به رشد 
و توسعه پایدار و دائمی شرکت در راستای کسب رضایت مشتری و افزایش مستمر سودآوری شرکت 
در یک محیط ملی فراگیر و حمایت کننده است. تعالی سازمانی تابع شرایط خاص، فرهنگ، محیط 
داخلی و خارجی، ویژگی نیروی انسانی سازمان، نقاط قوت و ضعف و فرصت ها و تهدیدهایی است که 
سازمان را دربرگرفته است. در یک کالم، مسیر برتری و تعالی سازمانی، شناسایی، تشخیص، توسعه و 

گسترش موفقیت در یک سازمان است )نخعی نژاد، 1385(.

مفهوم کیفیت 
ایوانسویچ 1 معتقد است، نظرات مخاطبان در تعریف کیفیت، مرکزیت دارد. بر  این  اساس، کیفیت، 
تابع نظر مشاهده گر است؛ بنابراین ارائه نیمرخی از کیفیت، همیشه با عینیت، همراه نیست و با ذهنیت 

.)Ivancevich, 2001( حرکت می کند
   سازمان ها بدون توجه به نوع فعالیت، اندازه، ساختار یا میزان بلوغ سازمانی، به منظور کسب 
موفقیت در دستیابی به آرمان ها و اهداف راهبردی خود نیاز به استقرار سیستم های مدیریتی مناسب 
دارند. مدل تعالی سازمانی، ابزاری برای کمک به سازمان ها برای اطمینان از تحقق استقرار سیستم 

1. Ivancevich
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مدیریتی مناسب است )واعظی و وثوقی، 1389(.
   به نظر حسینی عزآبادی )831	(، عمده ترین ویژگی های سازمان متعالی به شرح زیر است:

1. از مدیرانی با تفکر و اندیشه متعالی بهره می گیرد؛
2. با شناخت به موقع نقاط ضعف/ نواحی بهبود و شناسایی به موقع راه حل های مؤثر و اجرای بهینه 

این راه حل ها به یادگیری مناسب از نتایج این راه حل ها می پردازد؛
3. فرایندها و مصرف منابع خویش را در راستای تحقق نیازمندی های ذینفعان خویش هدایت و 
تالش می کند با به دست آوردن خروجی های  مثبت ناشی از عملکرد های خویش، رضایت مندی آنها را 

تا سر حد ممکن احراز کند؛
	. با پیش رفتن در مسیرهایی که برای خود تعیین کرده است، به برتری می رسد؛

5. توجه خود را به تمامی ابعاد معطوف می دارد؛
6. با برآورده سازی مستمر خواست های مشتری، او را شادکام و در نتیجه وفادار می سازد؛

7. خود را به ابزارهای نوین مجهز و برای مشتری خود ارزش افزوده ایجاد می کند.
   

مدل های بسیاری برای ارزیابی تعالی سازمانی مطرح شده است؛ در این مقاله به بررسی سه مدل 
مهم و پر کاربرد در این زمینه پرداخته می شود:

1. مدل تعالی دمینگ یا مدل مدیریت کیفیت )مدل ژاپنی(؛
2. مدل تعالی مالکولم بالدریج )مدل آمریکایی(؛

3. مدل تعالي بنیاد اروپایي کیفیت جامع )مدل اروپایی(.

مدل تعالی دمینگ یا مدیریت کیفیت جامع
برترین جایزه بهبود کیفیت در ژاپن، جایزه دمینگ است. این جایزه در سال 1591 توسط مهندسان 
و دانشمندان ژاپن به پاس قدردانی از خدمات دکتر ادوارد دمینگ در کنترل کیفیت و تحت تأثیر نظرها 

و عقاید او طرح ریزی و پیشنهاد شد. 
این جایزه از قدیمی ترین جوایز کیفیت و بهره وری در سطح جهان است که با توجه به تئوری های 
جدید مدیریت و شرایط نوین اقتصادی به منظور بهبود وضعیت صادرات کشور ژاپن از طریق بهبود 
کیفیت محصوالت، ترویج کنترل کیفیت فراگیر در سطح شرکت یا کنترل کیفیت جامع در بین صنایع، 
ارتقای آگاهی در خصوص اهمیت و روش های  امر کیفیت و  شناخت راهبردهای موفقیت آمیز در 
مدیریت کیفیت شکل گرفت. معیارهای ده گانه جایزه دمینگ که همه دارای امتیاز یکسان هستند، در 

شکل )1( نشان داده شده است و در ادامه هر کدام شرح داده می شوند.
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)Rungtusanatham et al, 2003( شکل1: معیارهای ده گانه جایزه دمینگ

سازمان و مدیریت1: چگونگي سازمان دهي واحدهاي سازمان، مسئولیت ها و اختیارات آنها و 1. 
چگونگی مدیریت عملکرد سازمان را بررسی می کند؛

منابع انساني2: به منابع انساني چگونه توجه می شود و براي رشد و توسعه آنها چگونه آموزش هاي 2. 
الزم انجام می گیرد، به خصوص در زمینه ها یي که بر کیفیت تأثیرگذار است؛

در سطح 3.  و  قرار می گیرد  استفاده  مورد  )اطالعات( چگونه  نتایج گردآوري شده  اطالعات3: 
سازمان توزیع می شود؛

تجزیه و تحلیل	: مسائل و مشکالت مهم کیفیتي چگونه شناسایي می شوند و مورد تجزیه و 	. 
تحلیل قرار می گیرند و نتایج حاصل چگونه باعث بازنگري سیستم می شود؛

استانداردسازي فعالیت ها5  : فعالیت ها  و عملکرد مناسب سازمان چگونه بر اساس روش هاي 5. 
اجرایي مناسبي، استاندارد می شود؛

کنترل6: روش هاي اجرایي مربوط به کیفیت چگونه باعث حفظ، نگهداري و بهبود سیستم 6. 
مدیریت کیفیت سازمان می شوند )به خصوص روش هاي کنترل آماري(؛

تضمین کیفیت7: بررسي کلیه مراحل تکوین و شکل دهي محصول از طراحي، تأمین مواد، 7. 
تولید، تحویل و ارائه خدمات پس از فروش و پشتیباني ها  چگونه انجام می گیرد؛

1. Organization
2. Human Resources
3. Information
4. Analysis
5. Standardization
6. Control
7. Quality Assurance
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نتایج1: اثربخشي فعالیت ها و عملکرد سازمان چگونه تعیین می شود. چگونه شاخص هاي بهبود، 8. 
کنترل هزینه، ایجاد انگیزه ها ي کاري، بهره وري و کارایي تعیین و اندازه گیري می شوند؛

طرح ها ي آینده2: نقاط قوت و ضعف چگونه ارزیابي و فرصت ها و تهدیدها شناسایي می شود و 9. 
چگونه برنامه ریزي آتي براي ارائه محصول یا خدماتي با کیفیت انجام می گیرد.

  همانطور که مالحظه می شود کانون توجه جایزه دمینگ بر برنامه ریزي، اجرا و بررسي به  گونه ای 
است که معایب و مشکالت به صورت گروهي شناسایي و در نهایت نسبت به حذف آنها اقدام های 

.)Rungtusanatham, et al , 2003( اصالحي مناسب انجام می شود

مدل تعالی مالکولم بالدریج
علل  خصوص  در  آمریکا  بازرگانی  وزارت  در  گرفته  صورت  مطالعات  دنبال  به   1978 سال  در 
توفیق ژاپن نسبت به آمریکا، جایزه ملی کیفیت آمریکا تهیه و با توجه به نقش مالکولم بالدریج در 
تهیه آن به نام جایزه ملی کیفیت مالکولم بالدریج نام گذاری شد. معیارهای مدل بالدریج بر مبنای 
مجموعه ای از مفاهیم اساسی و در راستای تحقق آنها تنظیم شده است. این ارزش ها  عبارتند از: 
رهبری آرمان گرا، مشتری گرایی، یادگیری فردی و سازمانی، ارزش گذاری به کارکنان و شرکا، سرعت 
عمل و انعطاف پذیری، تمرکز بر آینده، مدیریت نوآوری، مدیریت بر مبنای واقعیات، مسئولیت پذیری 

عمومی و شهروندی، تمرکز بر نتایج و ایجاد ارزش و نگرش سیستمی.
   در مدل تعالی عملکرد بالدریج هفت حوزه مورد بررسی قرار می گیرد و هر حوزه به تعدادی معیار 
تقسیم می شود. در هر معیار نیز زمینه ها ی ویژه ای مدنظر قرار می گیرد. چهارچوب این مدل در شکل 

)2( ارائه شده است و سپس هر یک از معیارها شرح داده می شود.

)Prybutok et al, 2011( : معیارهای مدل تعالی مالکولم بالدریج	شکل 

1. Results
2. Future plans  
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   پرایبوتوک و همکاران )2011( بیان کردند که این جایزه ابزاری است که مجموعه ای ماندگار از 
اقدام ها برای دولت شهری به منظور بررسی و اندازه  گیری فرایندهای کسب وکار خود را فراهم می کند. 

این معیارها عبارتند از:
سیستم 1.  در  سازمان  آیا  می کنند.  نگهداری  و  هدایت  را  سازمان  چگونه  ارشد  رهبران  رهبري: 

نظارتي اش، مسئولیت هاي اجتماعي، قانوني و اخالقي اش را بیان می کند. این معیار 120 امتیاز از 
1000 امتیاز الگو را به خود اختصاص می دهد و شامل دو معیار فرعي زیر است:

1-1- رهبري ارشد: رهبران ارشد چگونه سازمان را هـدایت و آن را حفـظ و همچنین اینکه آنها 

چگونه با نیروي کاری ارتباط برقرار می کنند و عملکردهاي عـالي را مـورد تشـویق قـرار 
می دهند. ایـن معیـار فرعـي، 70 امتیـاز از 120 امتیـاز معیـار رهبری را به خود اختصاص 

می دهد.
اینکه سازمان  نظـارتي سازمان می پردازد.  بررسي سیسـتم  به  	-1- کنترل و پاسخگویي اجتماعي: 

چگونه مسئولیت های خود را درباره جامعه، اطمینان از فعالیت هاي اخالقي و ... بیان می دارد. 
این معیار فرعي، 50 امتیاز از 120 امتیاز معیار رهبري را به خود اختصاص داده است.

برنامه ریزي استراتژیک: این معیار، 58 امتیاز از 1000 امتیاز الگو را به خود اختصاص می دهد و   .2
خود شامل دو معیار فرعي به شرح زیر است:

1-	- تدوین استراتژي: به چگـونگي تنظـیم اهـداف اسـتراتژي، تعیـین چالش هاي استراتژی، 

استفاده از نقاط قوت می پردازد. این زیر معیار 0	 امتیاز از 85 امتیاز معیار اصلي را به خود 
اختصـاص می دهد.

	-	-  استقرار استراتژي: به چگونگی تنظیم طرح های عملیاتی برای دستیابي به اهداف استراتژیک 

تدوین شده می پردازد. این معیـار، 5	 امتیاز از 85 امتیاز معیار اصلی را به خود اختصاص 
می دهد.

تمرکز بر مشتری، گروه هاي ذي نفع و بازار: 85 امتیاز از 1000 امتیاز کل مدل بالدریج را به خود   .3
اختصاص می دهد.

1-3- شناخت بازار، گروه هاي ذي نفع و مشتری: سازمان چگونه از طریق مشتری و گروه هاي ذي نفع 

کسب دانـش می کند و آن را به کار می گیرد. این معیار فرعـي، 0	 امتیـاز از 85 امتیاز معیار 
اصلي را به خود اختصاص می دهد.

	-3- رضایت مندي و روابط گروه هاي ذي نفـع و مشتریان: سازمان چگونه با مشتریان و گروه هاي 

ذي نفع ارتباط برقـرار، رضایتمندي آنها را کسب و در آنها وفاداری ایجـاد می کند و این وفاداري 
را افزایش می دهد. این معیـار فرعـي، 5	 امتیاز از 85 امتیاز اصلی را به خود اختصاص می دهد.
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را  نیــازش  مــورد  اطالعــات  و  داده ها  چگونــه  سـازمان  آن:  تحلیل  و  و تجزیه  اطالعات   .4
جمــع آوري، تحلیــل و مدیریت می کند و بهبود می بخشد. 90 امتیاز و دو معیار فرعی به شرح 

زیر دارد:
1-4- اندازه گیري، تحلیل و بهبود عملکرد سازماني: سازمان چگونه عملکردش را اندازه گیری می کند. 

مدیریت اطالعات، فناوري اطالعـات و دانـش: بـه چگـونگي مدیریت اطالعات، فناوري اطالعات   -4-	

و دانش سازماني می پـردازد و 5	 امتیاز دارد.

تمرکز بر کارکنان: این معیار به موارد زیر می پردازد و 85 امتیاز دارد:  .5
1-5- نحوه مدیریت نیروي کار؛ 

	-5- استخدام) به کارگیري( نیروي کار؛ 

3-5- محیط کاري.

مدیریت فرایندها: به چگـونگي توصـیف سـازمان از شایسـتگي ها می پردازد و شامل 58 امتیاز   .6
و دو زیر معیار فرعی است:

1-6- طراحي سیستم هاي کاري؛

	-6- مدیریت و بهبود فرایندهاي کاري.

نتایج عملکرد سازمانی: عملکرد سازمانی و بهبود را در تمام مناطق کلیدی مورد سنجش قرار   .7
می دهد و شامل 50	 امتیاز و 6 معیار فرعي است:

1-7- نتایج حاصل از یادگیری؛

	-7- نتایج تمرکز بر گروه های ذی نفع؛

3-7- نتایج مربوط به بازار؛

4-7- نتایج مربوط به تمرکز روی نیروی کار؛

5-7- نتایج رهبری و پاسخگویی اجتماعی؛

. )Grover, 2012(6-7- نتایج مربوط به اثربخشی فرایندها

مدل تعالي بنیاد اروپایي کیفیت جامع 
اروپایي، یک چهارچوب  ارزیابي است که موجب حرکت و هدایت فعالیت هاي  بنیاد  مدل تعالي 
سازمان به سمت بهبود مستمر مي شود. این مدل یک رویکرد استقرار مدیریت کیفیت جامع است 
)Rodriguez & Alvarez, 2014(. بررسی تعالي بر  اساس مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت با 
خودارزیابي آغاز مي شود. سازمان ها با خودارزیابي منظم الگوي مدیریتي شان را با مدل معرفي شده، 



 104  

13
93

ن 
ستا

 زم
ز و

ایی
م پ

هفت
ره 

شما
م • 

نج
ل پ

سا

محک می زنند و زمینه هاي بهبود خود را شناسایي و پروژه هاي بهبود را برای رسیدن به برتري در 
.)Allur, 2010( کسب و کار اجرا مي کنند

   تحقیقات متعدد نشان می دهد که استفاده از این مدل تأثیر مثبتی بر عملکـرد سازمان ها داشته 
 .)Jonker & Eskildsen, 2009(است

   یکي از رویکردهایي که امروزه برای برآورده کردن انتظارهای مشتریان و انتقال آن به فرایند طراحي 
.)Chen & Kom, 8002( یا ارائه خدمت به کار گرفته مي شود، رویکرد گسترش کارکرد کیفیت است
مدل تعالي بنیاد اروپایي در صورتی که به درستی به  کار گرفته شود، ابزار کارآمدی است که می تواند 
روش های خودارزیابی و بهبود مداوم را در سازمان ها نهادینه کند و امکان شناسایی بهترین فرایندها و 

انجام بهینه کاوی را فراهم آورد )ادب و گل آور، 1392(.
   رودریگز و آلوارز1  )	201(، در تحقیقی با عنوان »آیا مدل تعالي بنیاد اروپایي قابلیت و توانایی های 
استفاده از اطالعات را در یک سازمان، شناسایی و تقویت می کند؟« به این نتیجه رسیدند که کیفیت 
اطالعات به طور مستقیم، متأثر از نتایج است و یک شرکت زمانی می تواند به کیفیت اطالعات، تکیه 
کند که ظرفیت و توانایی استفاده از اطالعات را داشته باشد. استقرار مدل مدیریت کیفیت جامع و 
در کنار آن مدل تعالي بنیاد اروپایي در یک سازمان می تواند ظرفیت استفاده از اطالعات سازمانی را 

تقویت کند. 
   کارتمل2  و همکاران )2011(، در تحقیقی با عنوان »بخش گسترده رهبری تحولی؛ چگونه 
می توان مدل تعالي بنیاد اروپایي را در بخش آموزشی به طور مؤثر مورد استفاده قرار داد؟« به این 
نتیجه رسیدند که بین استفاده از مدل تعالي بنیاد اروپایي در بخش آموزشی و بهبود وضعیت مالی، 
رابطه مثبت وجود دارد؛ به طوری که استفاده از این مدل، باعث تعادل انتظارات ذی نفعان و بهبود 

فرایندها شده است.
   مفاهیم بنیادین مدل تعالي بنیاد اروپایي 	201، طبق شکل )3( است که در ادامه تشریح مي شود.

)WWW.EFQM.ORG( ،	014 شکل 3- مفاهیم بنیادین مدل تعالي بنیاد اروپایي

1. Rodrigues and Alvarez
2. Cartmell
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با درک و  1. ارزش آفرینی برای مشتریان1: سازمان متعالی به طور مداوم برای مشتریان خود 
پیش بینی نیازها و انتظارهای مشتریان و انجام آنها ارزش آفرینی می کنند؛

	. ایجاد یک آینده پایدار	: سازمان های متعالی همزمان با پیشرفت شرایط اقتصادی، زیست محیطی 
و اجتماعی در جوامع، با بهبود مستمر عملکردشان، تأثیر مثبتی را در جهان اطراف خود ایجاد می کنند؛
3. توسعه ظرفیت های سازمانی3: سازمان های متعالی به طور مؤثر از طریق مدیریت تغییرات در 

داخل و خارج از مرزهای سازمان، توانایی های خود را توسعه می دهند؛
4. بهره برداری از خالقیت و نوآوری4: سازمان های متعالی، ارزش ها و سطوح عملکرد خود را از 

طریق بهبود مستمر و با بهره برداری از خالقیت کلیه سهامداران خود افزایش می دهند؛
5. رهبری با دوراندیشی، الهام بخشی و صادقانه5: سازمان های متعالی، رهبرانی دارند که آینده 

سازمان را می سازند و به عنوان الگویی برای ارزش ها و اخالق عمل می کنند؛
6. مدیریت با چابکی6 : سازمان های متعالی از توانایی های خود به طور گسترده ای برای شناسایی 

و واکنش مؤثر و کارآمد به فرصت ها و تهدیدها استفاده می کنند؛
7. کسب موفقیت از طریق استعداد کارکنان7: سازمان های متعالی برای کارکنان و استعداد آنها 
ارزش قائل هستند و فرهنگ توانمند سازی را برای دستیابی به اهداف سازمانی و فردی ایجاد می کنند؛
که  می آوردند  دست  به  را  برجسته ای  نتایج  متعالی،  سازمان های  نتایج8:  پایداری  و  تقویت   .8
برآورده  پایدار  استقرار محیط  در چهارچوب  را  بلند مدت همه ذی نفعان خود  و  کوتاه مدت  نیازهای 

.)Fisher, 2011( می کند

معیارهای مدل تعالي بنیاد اروپایي به دو دسته تقسیم می شوند:
1.  توانمندسازها9: شامل پنج معیار؛ رهبری، سیاست گذاري، کارکنان، منابع و فرایندها هستند که 

سازمان را برای رسیدن به نتایج عالی توانمند می کنند؛
	. نتایج10: نتایجی هستند که سازمان متعالی، در حوزه های مختلف )نتایج مشتری، نتایج کارکنان، 
از  حاصل  دستاوردهای  بیان کننده  و  می کنند  پیدا  دست  آنها  به  کسب و کار(  نتایج  و  جامعه  نتایج 

1. Adding Value for Customers 
2. Creating a Sustainable Future 
3. Developing Organizational Capability 
4. Harnessing Creativity and Innovation 
5. Leading with Vision, Inspiration and Integrity
6. Managing with Agility
7. Succeeding through the Talent of People
8. Sustaining Outstanding Results
9. Enables
10. Results
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اجرای مناسب توانمندسازها هستند )Faraji, 2012(. حوزه رهبری دارای چهار معیار و حوزه های 
سیاست گذاري، کارکنان، منابع و فرایندها هر کدام  دارای پنج معیار و حوزه های نتایج مشتری، نتایج 
کارکنان، نتایج جامعه و نتایج دو کسب و کار هر کدام دارای معیار هستند که یعنی در جمع 32 معیار، 
ضمن اینکه در هر کدام از این معیارها نکاتی که باید مورد بررسی قرار گیرند نیز به خوبی مشخص 

.)Hakes, 2007( شده اند
نمای کلی معیارهای مدل تعالی سازمانی و امتیازهای هر یک در شکل )	( آمده است:

 

شکل 4: معیارهای نه گانه مدل تعالي بنیاد اروپایي و امتیازهای هر کدام

در حوزه رهبری1،  معیارهای مورد بررسی عبارتند از:
1. تهیه مأموریت ها و ارزش های ایجاد کننده فرهنگ برتری جویی سازمانی؛

	. مشارکت شخصی مدیریت برای اطمینان از ایجاد، به  کارگیری و بهبود مستمر سیستم های مدیریتی و مذاکره های 

مدیریت با مشتریان، شرکا و نمایندگان جامعه؛

3. ایجاد انگیزه پشتیبانی و هویت بخشیدن به پرسنل سازمان؛

4. شناسایی تغییرات سازمانی و راهبری آنها.

در حوزه خط  مشی و راهبرد	، معیارهای مورد بررسی عبارتند از:
1. ایجاد خط  مشی و راهبرد، پایه نیازهای حال و آینده ذی نفعان سازمان؛

	. ایجاد خط مشی بر پایه اطالعات حاصل از اندازه گیری عملکرد، تحقیقات، آموخته ها و خالقیت های کاری؛

1. Leadership
2. Strategies
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3.  بازنگری و به روز کردن مستمر خط مشی و راهبرد؛

4. به  کارگیری خط  مشی و راهبرد در چهارچوب فرایندهای کلیدی؛

5. به کارگیری خط مشی و راهبرد و مرتبط بودن آنها با هم.

در حوزه کارکنان1 معیارهای مورد بررسی عبارتند از:
1. برنامه ریزی، مدیریت و بهبود منابع انسانی؛

	. تعریف مهارت ها و شایستگی های پرسنل و توسعه و نگهداری آنها؛

3. مشارکت و توان افزایی کارکنان؛

4. تبادل نظر و ارتباط دو طرفه بین سازمان و کارکنان؛

5. توجه داشتن به کارکنان و قدردانی و پاداش دادن به آنها.

در حوزه شرکا و منابع	، معیارهای مورد بررسی عبارتند از:
1. مدیریت مشارکت های خارجی؛

	. مدیریت منابع مالی؛

3. مدیریت ساختمان ها، تجهیزات و مواد؛

4. مدیریت فناوری

5. مدیریت اطالعات و دانش.

در حوزه فرایندها3، معیارهای مورد بررسی عبارتند از:
1. مدیریت سیستماتیک طراحی فرایندها؛

	. بهبود فرایندها در صورت نیاز و نوآوری جهت رضایت کامل و افزایش ارزش افزوده مشتریان و سایر ذی نفعان؛

3. طراحی و توسعه محصوالت و خدمات بر پایه نیازها و توقعات مشتری؛

4. حمل و سرویس مناسب محصوالت و خدمات تولیدی شرکت؛

5. مدیریت روابط با مشتریان و تقویت آن.

در حوزه نتایج مشتری4، معیارهای مورد بررسی عبارتند از:
1. مقیاس هاي ادراکي )تصویر سازمان، ارتباطات، شفافیت، انعطاف پذیري و ...(؛

	. شاخص هاي عملکـردي )وفاداري، صداقت، رقابت پذیري، رسیدگي به شکایت، نرخ پاسخگویي و ...(؛ 

1. People
2. Resources and Partnerships
3. Process
4. Customer Results
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در حوزه نتایج کارکنان1، معیارهای مورد بررسی عبارتند از:
1. مقیاس هاي ادراکي )انگیزش، توانمندسازي، قدرداني و ...(؛

	. شاخص های سنجش عملکرد در ارتباط با  دستاوردها، ایجاد انگیزه و مشارکت، رضایتمندی و خدمات مهیا شده برای 

کارکنان سازمان.

در حوزه نتایج جامعه	، معیارهای مورد بررسی عبارتند از:
1. مقیاس هاي ادراکي )تأثیر بر اقتصاد،  مشارکت در آموزش و ...(؛

	. شاخص های عملکرد به عنوان یک شهروند مسئول، مشارکت با انجمن ها و گروه های محلی، کاهش یا جلوگیری از 

صدمه های ناشی از فرایندها یا چرخه عمر محصول، اعالم فعالیت های زیست محیطی و نگهداری منابع.

درحوزه نتایج کسب و کار3، معیارهای مورد بررسی عبارتند از:
1. دستاوردهای کلیـدی عملکـرد در ارتباط با دستاوردهای مالی و  غیرمالی؛

	. شاخص های سنجش عملکرد در ارتباط با فرایندها، منابع خارجی و شرکت ها، امور مالی، ساختمان ها، تجهیزات و 

مواد و فناوری و  اطالعات.

   مدل تعالي بنیاد اروپایي نسبت به سایر مدل های برتری سازمانی، از توانایی بیشتری در تعیین نواحی 
قابل بهبود و امتیازدهی واحدهای تولیدی و خدماتی برخوردار است )Cartmell et al., 2011(. در 
صورتی  که سازمان ها در مسیر استقرار مدل تعالي بنیاد اروپایي هیچ سابقه اجرایی نداشته باشند، توصیه 

می شود از روش پرسشنامه استفاده کنند )جلوداری ممقانی، 1389(. 

مقایسه سه مدل دمینگ، مدل مالکولم بالدریج، و مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیت 
این سه مدل را می توان از نظر تعداد معیارها با هم مقایسه کرد، که در جدول )1( عنوان شده است:

1. People Results
2. Society Results
3. Business Results
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جدول )1(- مقایسه معیارها در سه مدل

مدل بنیاد اروپایی مدیریت کیفیتمدل مالکولم بالدریجمدل دمینگردیف

رهبریرهبریسازمان و مدیریت1
سیاست و استراتژیبرنامه ریزی راهبردیخط  مشی2

ترویج آموزش های مربوط 3
به کنترل کیفیت

کارکنانتمرکز بر منابع انسانی

جمع آوری و به کارگیری 	
اطالعات در سیستم

اطالعات و تجزیه و 
تحلیل آنها

منابع و شرکا

فرایندهامدیریت فرایندتجزیه و تحلیل5

یکنواخت سازی و 6
استانداردسازی

نتایج مشتریانتمرکز بر مشتری

نتایج کارکنانکنترل7
راهبردها و برنامه های تضمین کیفیت8

اجرایی با تمرکز بر 
مشتری و بازار

نتایج جامعه

نتایج کسب وکارنتایج کسب و کارآثار )نتایج(9

برنامه ریزی و برنامه های 10
آینده

--

منبع: جمع بندی نگارنده

نتیجه گیری 
با توجه به مطالب فوق می توان عنوان کرد که مدل های تعالی سازمانی به عنوان چارچوبی برای ارزیابی 
عملکرد و سنجش میزان موفقیت سازمان ها در استقرار سیستم های نوین مدیریتی و مدیریت کیفیت 
جامع، کاربردهای روزافزونی پیدا کرده اند. این مدل ها به عنوان یک زبان مشترک برای مقایسه عملکرد و 
میزان موفقیت سازمان ها بکار می روند و به این لحاظ، مبنای طراحی جوایز متعددی قرار گرفته اند که در 

کشورهای پیشرفته صنعتی و کشورهای در حال توسعه به سازمان های برتر اعطاء می شود. 
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   در این راستا برای رسیدن به کیفیت مطلوب، اقدامات زیر پیشنهاد می شود:
1. نظرسنجی از کارکنان برای اندازه گیری میزان رضایت کارکنان از عملکرد سازمان؛

2. توجه به مهارت ها، توانایی ها، نیازها و خواسته های نیروی انسانی؛
3. توجه به نگاه داشت نیروی انسانی و تالش در راستای تبدیل آنها به سرمایه های انسانی؛

	. توجه به امکانات رفاهی سازمان برای کارکنان؛
5. توجه به فراهم کردن شرایط برای بروز خالقیت کارکنان و استقرار مدیریت خالقیت؛

6. ارزیابی فعالیت های سازمان براساس مقایسه عملکرد واقعی با عملکرد برنامه ریزی شده؛
7. ارزیابی عملکرد کارکنان به طور پیوسته و مستمر؛

8. توجه به عدالت و برابری بین کارکنان؛
9. توجه به آموزش و به سازی کارکنان؛

10. توجه به مدیریت آرایش و استقرار کارکنان با توجه به مهارت ها و شایستگی های آنها؛
11. توجه به مدیریت استعداد در سازمان؛

12. توجه و به کارگیری مدیریت دانش در سازمان؛
13. انجام نیازسنجی های آموزشی مستمر برای کارکنان برای بهبود مستمر آنها؛

به ارزش هاي  آنها نسبت  اقدام های عملي  از طریق کردارها و  ارشد،  تأکید مدیران  	1. حمایت و 
سازمان؛  

15. آشنا ساختن کارکنان با اهداف سازماني مرتبط با فعالیت هایشان؛ 
16. تدوین استراتژی مبنی بر مشارکت تمامي کارکنان در ایجاد بهبود مستمر؛ 

17. ایجاد روش متداولي براي کسب اطمینان از توسعه به  کارگیري فناوري هاي جایگزین و جدید 
توسط کارکنان؛

18. بهبود مستمر فرایند ها که مبتني بر شناسایي فرصت ها و نیازها از طریق تحلیل داده هاي عملیاتي 
و سازمان هاي الگو باشد؛

19. سازمان برای تدوین استراتژي خود از داده ها و دروندادهاي گسترده و مناسب استفاده  کند و این 
دروندادها شامل عملکرد فرایندهاي داخلي، عملکرد تأمین کنندگان، نیازمندي ها و رضایت ارباب 

رجوع باشد؛
20. اهداف استراتژیک و ارزش هاي سازمان، به وسیله خط مشي ها، طرح ها، مقاصد و تخصیص 
منابع، به طور کامل حمایت شود و طرح ها و مقاصد سطح عالي سازماني، امکان پذیر، قابل قبول و 

واقع گرایانه باشد.
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منابع
ادب، ح.؛ گل آور، م. )1392(. ارزیابی تعالی سازمانی شرکت ملی گاز ایران بر اساس مدل EFQM، فصلنامه 

علمی مطالعات مدیریت )بهبود و تحول(، )70(23، 6	-25.
اقبال، ف.؛ یارمحمدیان، م. ح.؛ سیادت، س. ع.، )1388(. کاربرد مدل تعالی EFQM با رویکرد سیستم 
مدیریت  اصفهان،  پزشکی  علوم  دانشگاه  انسانی  منابع  مدیریت  عملکرد  ارزیابی  در  پروفرما  اطالعاتی 

اطالعات سالمت، )6(1، 8	-31.
جلوداری ممقانی، ب.، )1389(. سازمان های متعالی، تهران: انتشارات مرکز آموزش و تحقیقات صنعتی تهران.
ذاکرشهر، م.؛ اباذری، ز. )1391(. ارزیابی عملکرد کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در ایران با استفاده 
از مدل تعالی بنیاد کیفیت اروپا -EFQM - و ارائه مدل پیشنهادی ایجاد کتابخانه بین المللی کودکان و 

نوجوانان، نشریه تحقیقات کتابداری و اطالع رسانی دانشگاهی، شماره 59، 9	129-1.
فتحی، محمد؛ حسینی پنجکی، سیده اعظم؛ کاظمینی، نسیم؛ یوسفیان، شیوا، )1389(. ارزیابی عملکرد معاونت 
توسعه مدیریت و منابع )پشتیبانی( دانشگاه های علوم پزشکی کشور بر اساس مدل EFQM، طب و تزکیه، 

.17-2	 ،)1(22
فتحی واجارگاه، ک.؛ محمد هادی، ف. )1392(. مبانی مدیریت کیفیت در آموزش و به سازی منابع انسانی، 

تهران: انتشارات آییژ.
فرج پهلو، ع.؛ آخشیک، س. س. )1388(. سنجش کیفیت عملکرد مدیریت کتابخانه های دانشگاه شهید چمران 

اهواز با استفاده از مدل EFQM. نشریه کتابداری و اطالع رسانی، شماره 5	، 7	-31.
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معرفی رصدخانه مهر بوشهر
حسن باغبانی1

بوشهر با توجه به موقعیت ساحلی خود، همواره 
با آسمان پیوندی ناگسستنی داشته است. ستارگان 
و  دریا  در  دیار  این  مردمان  راهنمای  عنوان  به 
در سال  پیشینه  این  به  توجه  با  بوده اند.  خشکی 
	138رصدخانه مهر بوشهر با هدف ترویج علم و 
کار گروهی، ارتقای دانش عمومی جامعه و معرفی 
کار  به  آغاز  آموزش  در  جدید  ابداع روش های  و 

کرد. از آن زمان تاکنون نزدیک به ده سال می گذرد و ثمره  این سال ها رشد و گسترش ستاره شناسی 
در بین دانش آموزان و عموم مردم بوده است.

   رصدخانه مهر با توجه به درک و شناخت نیازهای واقعی دانش آموزان و جامعه، براساس عالقه و 
آگاهی از نیازهای آموزشی دانش آموزان و عموم افراد، دست به ابتکارهایی زد و با برگزاری کارگاه های 
ستاره شناسی،  زمینه  در  پژوهشی  فعالیت های  بنای  سنگ  معلمان  و  دانش آموزان  ویژه   آموزشی 
هوا- فضا و محیط زیست را گذاشت. نتیجه این فعالیت های چند ساله، تشکیل اتحادیه انجمن های 
نجوم- محیط زیست استان، تربیت ده ها استاد ستاره شناسی، راه اندازی انجمن های نجوم در تمامی 
شهرستان/ منطقه های استان، برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه  معلمان استان، طراحی جشنواره ها 
و پروژه های دانش آموزی همچون پروژه شما یک دانشمند هستید و جشنواره کاوشگران آسمان، 
برگزاری کارگاه های آموزشی ویژه  معلمان و دانش آموزان در سایر استان ها، آشنایی و آموزش صدها 
دانش آموز در سراسر استان با علم ستاره شناسی، طراحی 120 پروژه  ستاره شناسی برای امور تحقیقاتی 

1. رئیس رصدخانه مهر بوشهر
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و ارائه آن به وزارت آموزش و پرورش 
و به دنبال آن انتخاب استان بوشهر 
دانش آموزی  نجوم  قطب  عنوان  به 
تبدیل  پــرورش،  و  آموزش  وزارت 
انجمن نجوم رصدخانه  مهر بوشهر به 
عنوان فعال ترین مرکز نجومی کشور 
در ماراتن مسیه سال 1390 و انتخاب 
این انجمن به عنوان نماینده  ایران در 
برگزاری برنامه های رصدی مشترک 

با کشورهای همسایه )عراق، پاکستان، قطر، امارات و ...( عضویت این انجمن در جامعه ستاره شناسان 
بدون مرز و فعالیت های متعدد در قالب این جامعه، طراحی و اجرای شب های رصدی در مدارس، 
بررسی مناطق مختلف استان برای شناسایی رصدگاه های خوب و انتخاب پنج منطقه  رصدی مناسب، 
برگزاری ده ها برنامه  رصدی در این رصدگاه ها، برگزاری همایش های نجومی در سراسر استان و ... 

است.
   خوشبختانه در فعالیت های صورت گرفته در رصدخانه مهر، به عنوان اصلی ترین مرکز مطالعات 
نجوم دانش آموزی کشور، عالوه بر بخش آموزش و تعریف شیوه های نوین آموزش نجوم، مطالعاتی 
در خصوص نقش آموزش نجوم در عالقمندی دانش آموزان به پژوهش و کاوشگری، نقش آموزش 
ستاره شناسی در ارتقا سطح سالمت روانی جامعه و همچنین نقش آموزش ستاره شناسی در کمک به 
حفظ محیط زیست صورت گرفته است که همگی نشان دهنده  نقش ارزشمند ستاره شناسی در زندگی 

واقعی است.
   این نتایج می تواند سیاستگذاران امر آموزش و معلمان را متوجه یک فعالیت جذاب ارزشمند و 
در عین حال ساده و قابل اجرا کند که این خود کمکی برای پر کردن خأل آزمایشگاه های پیشرفته و 
فعالیت های اردویی است. آشنایی دانش آموزان با علم ستاره شناسی عده ای از آنها ترغیب می شوند تا 
در دانشگاه به ادامه تحصیل در این رشته پرداخته و خأل نیروی متخصص را در زمینه علوم فضایی و 

ستاره شناسی پر کنند.
از جمله مهم ترین فعالیت های رصدخانه می توان به تشکیل انجمن های ستاره شناسی شهرستان/ منطقه، 
دوره های آموزشی ویژه دبیران، جشنواره کاوشگران آسمان و پروژه شما یک دانشمند هستید اشاره 

کرد.

انجمن های نجوم شهرستان/ منطقه
رصدخانه مهر از سال 1392 در راستای توسعه و سازماندهی نجوم استان، برای نخستین بار در 
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کشور اقدام به تشکیل انجمن های نجوم در تمام شهرستان ، منطقه های استان کرد. انجمن های نجوم 
به عنوان بستری مناسب برای فعالیت های نجومی، مهارت آموزی، تجریه و مدیریت کارهای علمی 

گروهی و ... خواهد بود.
در حال حاضر 18 شهرستان/ منطقه استان بوشهر دارای انجمن های نجوم فعال و هر مرکز دارای 
یک دستگاه تلسکوپ 8 اینچ دابسونی و فیلتر مخصوص رصد خورشید هستند و برنامه های آموزشی 

و شب های رصدی در هر منطقه در حال برگزاری است.

پروژه شما یک دانشمند هستید
رصدخانه  مهر در راستای عملیاتی کردن سند 
تحویل بنیادین و نهادینه شدن فعالیت های 
نجومی در مدارس، همزمان با هفته ترویج 
علم، اقدام به طراحی و اجرای پروژه "شما 

یک دانشمند هستید" کرده است.
پروژه  شما یک دانشمند هستید، نخستین 
پروژه  علمی نجوم مشترک مدارس ایران 
است. در این پروژه، تعداد طرح های نجومی 
تدوین شده و در اختیار مدارس قرار گرفته 

است. دانش آموزان در این پروژه به مانند یک دانشمند به آسمان نگاه می  کنند، آسمان آزمایشگاه 
ایشان خواهد بود و تمام اطالعات را از آن استخراج می کنند.

زمان پروژه، 2 آذر الی 6 اسفند 1393 است. دانش آموزان با مراجعه به سایتwww.liansky .ir در 
این پروژه ثبت نام  کردند. گروه های برگزیده در اسفند ماه در بخش رقابتی جشنواره کاوشگران آسمان 

حضور یافتند.
ماه،  نجومی  تناوب  دوره  بررسی  از:  عبارتند  پروژه  این  در  گرفته شده  نظر  در  علمی  طرح های 
دوره تناوب هاللی ماه، محاسبه شبانه روز نجومی، بررسی حرکت سیاره  مشتری در دل صور فلکی، 
بررسی سیاره  مشتری با استفاده از تلسکوپ، 
ساخت ساعت آفتابی، بررسی تغییرات طول 
سایه طی یک روز، تعیین ظهر شرعی و وقت 

نماز، شناسایی صورفلکی است.

جشنواره کاوشگران آسمان
کمپین ها و اردوها همواره به عنوان بستری  
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مناسب برای پرورش استعدادها و توانمندی ها شناخته می شود. بر این اساس رصدخانه مهر اولین 
جشنواره نجومی- محیط زیستی مدارس ایران را طراحی و اجرا کرد. اسفند 1392، این مرکز شاهد 
حضور بیش از 700 عالقه مند به دنیای نجوم بود که برای نخستین بار یک شب رصدی را تجربه 
می کردند. دومین جشنواره، بهمن و اسفند ماه سال جاری با حضور هزار نفر دانش آموز برگزار شد. 
آشنایی با دنیای نجوم و آسمان شب، آموزش کمپینگ و مهارت های محیط زیستی سه محور اصلی 

این جشنواره بودند که کلیه بخش ها و المان ها با توجه به آنها طراحی و اجرا می شود. 
   در این جشنواره، دانش آموزان با مراجعه به سایت www.liansky.ir ثبت نام کردند و با شیوه  

اجرای برنامه آشنا شدند.
   پیش از آغاز ثبت نام، کلیه  فایل های مورد نیاز، نقشه های آسمان، جزوه های آموزشی آسمان 
و ساخت ابزار روی سایت قرار داده شد. با توجه به جدید بودن جشنواره و آشنا نبودن بسیاری از 
دانش آموزان، دبیران و والدین فرایند اجرای کار و وسایل مورد نیاز نیز به صورت کامل روی سایت قرار 

داده شد تا دانش آموزان پیش زمینه  الزم را در خود ایجاد کنند.

اهداف جشنواره
1. ایجاد روحیه  پژوهشگری و خالقیت؛

2. آموزش تعاون  و کار گروهی؛
با  تعامل صحیح  آمــوزش   .3

محیط زیست؛
استفاده  با  ذهن  پــرورش   .	
از شناخت زمان طلوع و غروب 

ستارگان؛
نجومی  ابزارهای  ساخت   .5

جهت توسعه ی کارهای عملی؛
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6. نشان دادن کاربرد عملی و علمی علوم پایه مانند ریاضی، فیزیک، زمین شناسی و شیمی؛
7. آموزش کمپینگ )برپایی و جمع کردن چادر(؛

8. آموزش نحوه  رصد در آسمان و جهت یابی به عنوان یکی از نیازهای ضروری؛
9. پرکردن صحیح اوقات فراغت با توجه به جذاب و گسترده بودن زمینه های این علم؛

10. سوق دادن دانش آموزان به سایت های معتبر و علمی؛
11. کشاندن موضوع های علمی و پژوهشی فراتر از قالب های درسی مدارس؛

12. ایجاد روحیه  خداشناسی، معنویت و تقرب با توجه به شناخت عظمت کیهان؛
13. ایجاد اعتماد به نفس؛

	1. اصالح نگرش دانش آموزان؛

بخش های جشنواره
جشنواره در دو بخش رقابتی و آموزشی به صورت تئوری و عملی طراحی شده است. در بخش 
تئوری، پرسش هایی در اختیار دانش آموزان قرار می گیرد تا در زمان معینی و به صورت گروهی به آنها 
پاسخ دهند. در بخش عملی با توجه به بخشی که دانش آموزان در آن شرکت کرده اند دانش عملی آنها 

مورد آزمون قرار گرفته یا تحت آموزش قرار می گیرند.
بخش رقابتی برای کسانی که با آسمان، صور فلکی و ستاره ها آشنایی دارند.

   بخش آموزشی نیز برای دانش آموزانی است که با آسمان آشنا نبودند، اما تمایل به شرکت در این 
برنامه را داشتند. در بخش آموزشی دانش آموزان در کنار استادان نجوم استان به رصد آسمان پرداختند 
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و با صورت های فلکی، کار با تلسکوپ و اصول اولیه دنیای نجوم آشنا  شدند. 
   یکی از محورهای جشنواره بخش محیط زیستی آن بود. در طراحی تمامی المان ها به موضوع 
محیط زیستی آنها نیز توجه شده است. از ابتدای ورود و پذیرش گروه ها رفتار ایشان در بخش محیط 
زیستی مورد توجه است. یک کیسه زباله در اختیار هر گروه قرار می گیرد. با توجه به برگزاری جشنواره 
در باغ رصدخانه، تعامل صحیح با طبیعت، بر پا کردن چادر، آلودگی صوتی، تمیز نگاه داشتن محیط و 
... مورد توجه است. در بخش ویژه ای نکات محیط زیستی از طریق پخش کلیپ، سخنرانی و حضور در 
محل کمپ به دانش آموزان آموزش داده می شود. در بخش تئوری نیز پرسش هایی در اختیار هر گروه 

قرار می گرفت تا نگاه ایشان به محیط زیست مورد ارزیابی قرار گیرد.

نتایج جشنواره
1. ثبت ملی جشنواره توسط وزارت آموزش و پرورش؛

2. تقویت روحیه  کاوشگری و پژوهش؛
3. ایجاد فضای دوستی و برابری در عین رقابتی بودن جشنواره؛

	. آشنایی دانش آموزان و دبیران با مسابقه های نجومی؛
5. جایگزین کردن جشنواره های کاربردی به جای المپیادها؛

6. ترغیب دانش آموزان به علوم پایه.
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دوره آموزش نجوم- محیط زیست ویژه دبیران انجمن های نجوم استان
یکی از عوامل فقدان توسعه نجوم در کشور، نبود نیروی متخصص در این زمینه است. در بخش 
آموزش و پرورش نیز، معلمان دروس مرتبط به مانند زمین شناسی، فیزیک، علوم تجربی، علوم اجتماعی، 
جغرافیا و ... آشنایی چندانی با علم نجوم ندارند و این موجب شده که در انتقال صحیح مطالب نجومی 
کتب درسی و پاسخ گویی به دانش آموزان ناتوان باشند. رصدخانه مهر در راستای توانمندسازی دبیران 
نجوم شهرستان/ منطقه و تأمین نیروی علمی مورد نیاز اقدام به برگزاری دوره های ویژه  نجوم- محیط 
زیست به صورت دو ماه یک بار کرده است. در این دوره ها، ضمن پرداختن به مسایل نجومی و آموزش 

آنها، مباحث محیط زیستی نیز مود توجه است. 
برنامه زمانبندی در نظر گرفته شده دوره ها در سال 	1393-9:

26 الی 28 شهریور 1393؛  •
1 و 2 آبان 1393؛  •

25 و 26 دی 1393؛  •
22 و 21 اسفند 1393؛  •

27 و 28 فروردین 	139.  •
   با در نظر گرفتن شرایط آموزش و ترویج علم در کشورمان، فقدان حمایت و پشتیبانی مالی، 
مقاومت مسئوالن و مدیران در برابر نوگرایی و نوآوری در آموزش، ناآشنایی عوامل اجرایی و آموزشی 
با مزایای آموزش نجوم، فقدان نجوم در سبد درسی، فقدان التزام قلبی مسئوالن به امر پژوهش، 
تحقیق و کار گروهی و ... از جمله چالش های پیش روی رصدخانه در مسیر عمومی سازی علم است.
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برنامه های پیش رو
1. احداث مرکز ستاره شناسی و آسمان نمای بوشهر؛

2. دوره های آموزشی ویژه  دبیران کشور؛
3. راه اندازی اتحادیه نجوم دانش آموزی کشور؛

	. راه اندازی انجمن های نجوم دانش آموزی در سراسر استان های کشور؛
5. جشنواره کشوری کاوشگران آسمان؛

6. برگزاری برنامه های مشترک نجومی با سایر کشورها؛
7. راه اندازی بخش تلسکوپ رادیویی؛

8. ورود نجوم به سبد درسی دانش آموزان و دانشجویان دانشگاه فرهنگیان؛
9. کتابخانه تخصصی نجوم؛

10. رصدخانه آنالین.
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معرفی کتاب
فاطمه هویدایی1

عنوان: پداگولوژی: علم و هنر یاددهی- یادگیری از دوران 
باستان تا به امروز )نظریه و کاربرد(

ویراستاران: کلرمون گویته، موریس تاردیف 
مترجم: فریده مشایخ

ناشر: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها 
)سمت(،1392 

این کتاب برای پاسخ به پرسش هایی نظیر چگونه نظریه ها و کاربردهای علم و هنر یاددهی- 
یادگیری )پداگولوژی( در غرب تکوین یافته است. تأثیر و پیامدهای نظریه یاددهی- یادگیری و کاربرد 
آنها بر شکل گیری جوانان، بزرگساالن و مدرسان چگونه بوده است؟ به دقت و با نگاهی روشنگرانه 
تاریخ تکوین پداگولوژی سنتی در دوران باستان تا تولد مدرسه در قرون وسطی و آموزش انسان گرا 
در عصر "تجدید حیات" را، از یک سو، و پداگولوژی نوین در قرن بیستم میالدی تا عصر فناوری 

اطالعات و ارتباطات را از سوی دیگر، بازنمایی می کند.
   این کتاب حاصل کار گروهی از صاحبنظران در علوم تربیتی و علوم اجتماعی در دانشگاه های 
کانادا، ایاالت متحده امریکا و اروپا است که با همیاری درباره جریان های عمده و افراد تأثیرگذار در 

تکوین علم و هنر یاددهی- یادگیری طی تاریخ غرب پژوهش کرده اند.
   مطالعه این کتاب، کلیدهای الزم را برای تأمل، نقد و مطالبه چرایی و چگونگی تحقق اهداف 
یاددهی- یادگیری در نظام های آموزشی، برنامه های درسی و به ویژه کیفیت حرفه معلمی، با زبان 

تخصصی مرجع، به دست می دهد.
کتاب شامل هفده فصل است که برخی از فصول آن عبارتند از:

   یونان باستان و پی ریزی سنت آموزش غربی؛ تولد مدرسه در قرون وسطی؛ قرن هفدهم و 
مسئله روش تدریس یا تولد پداگولوژی از پداگولوژی سنتی به پداگولوژی نوین؛ کودک و آموزش او؛ 

رفتارگرایی و رویکرد علمی به تدریس؛ طرح خلق علم آموزش در قرن بیستم.
   کتاب، واژه نامه و نمایه دارد و نیز منابع هم در پایان هر فصل آمده است.

1.  معاون خدمات فنی کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد
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برگ درخواست اشتراک ساالنه مجله
نام:

نام خانوادگی:

شغل:

نشانی:

صندوق پستی:

تلفن:

پست الکترونیک:

 برگ اشتراک را به طور کامل پر کنید.	
 تجارت شعبه 	 بانک  را شماره حساب 	08	228	  اشتراک ساالنه  وجه 

پارک دانشجو به نام انجمن ترویج علم ایران واریز نمایید.
 رونوشت برگ تکمیل شده را به همراه اصل رسید بانکی با پست سفارشی 	

به نشانی دفتر انجمن ارسال نمایید.
 رونوشت برگ رسید بانکی را تا پایان دوره اشتراک نزد خود نگه دارید.	

نشانی: تهران- خیابان کریم خان زند- نبش خیابان عضدی)آبان( شمالی 
ساختمان دانشگاه عالمه طباطبایی- طبقه دوم- اتاق 225

هزینه اشتراک ساالنه                                           00000	 ریال

 Iranian
 Association for
 Popularization

of Science
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Organizational Excellence Models

Seyyed Mohsen Tabatabaei Mozdabadi
Ph.D. Candidate in Educational Administration,

 Allameh Tabatabai University

Abstract
The use of organizational excellence models is very effective in perfor-

mance assessment of organizations to identify their strengths and weaknesses 
or the organization’s quality achievements and better performance, 

Organizational Excellence is a function of certain conditions; culture, in-
ternal and external environments, the characteristics of human resources, 
strengths, weaknesses, opportunities and the threats that organizations are 
involved in. Accordingly, Organizational Excellence and transcendence de-
tect, identify, develop and extend the success of an organization. In this paper, 
three models of organizational excellence, Deming Excellence Model (TQM), 
Malcolm Baldrige Excellence Model and European Foundation Quality Man-
agement (EFQM) are described. The question that arises is that which model 
should be used by organizations to assess their excellence with regard to their 
circumstances and the assessor mastery of the model.

Keywords: Organizational Excellence Model, Deming Model, Malcolm 
Baldrige Model, European Foundation Quality Management Model.
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Fundamental Concepts of Futures Studies

Amir Hushang Heidari
Faculty Member, National Research Institute for Science Policy (NRISP)

Abstract
Futures Studies is a trans-cultural and trans-discipline knowledge which 

is seeking possible futures and creating the desired futures. It is an interest-
ing field for all because of introducing techniques to realise human perefer-
able visions. Futures Studies is now a field of science and art of creating 
the futures. Most countries are learning the foundations and then customize 
it on the basis of their values and social cultures. They attempt to preempt 
future events in order to play an interactive or proactive role in controlling 
the futures. In fact, they will not surprise of occurring social changes and 
large events in the futures by futures studies. 

In this paper, we attempt to introduce the fundamental concepts of futures 
studies as a promotive subject and encourage scientist to apply forward 
thinking in planning and solving the social problems. 

Keyword: Futures studies, Desired futures, Plausible futures, Foresight.
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A Preliminary Proposal to Design Digital Instruments
 for Museums and Science Centers

Mohammad Reza Norouzi
Free Designer of Museums and Science Centers 

Abstract
Nowadays, it is very common to use digital tools in daily activities espe-

cially young people benefit from it so much. This issue has two aspects for 
the designers of museum facilities. Digital  tools are very attractive because 
of their fascinating motion pictures and especially visual effects. The digital 
tools make unlimited opportunities for us as designers of science centers/mu-
seums to show the audiences the invisible aspects of the nature or an industry 
(for example inside an atom or an atomic reactor and so on).

But this is the good side of digital tools, on the other side frequent use of 
these facilities at homes can lead to lack of interest in audiences to visit these 
science centers and hence decreases the function of science centers/museums. 
In this paper, some basic rules for designing a digital tool for science centers/
museums have been investigated and then as a case study a mechatronic tool 
is designed for a science center.

Keywords:  Conceptual design, Digital science center, Digital displays, De-
signing museum
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The Relationship Between Academic Procrastination and Self- steam

Soude Noroozi
M.A. in School Counseling, Tehran University 

Abstract
Procrastination is defined as a tendency to avoid activities, assigning the task 

ahead and using apologies to justify the delay in carrying out the activity. Pro-
crastination is a bad and upsetting behavior that leads to unpleasant consequences 
such as anxiety, depression and reduced confidence. We can not justify delay in 
doing work because of the notion of better doing. Postponing doing work gradu-
ally becomes a habitual behavior and causes the person blames herself/himself.
This article attempts to study this phenomenon that is almost pervasive, more-
over it provides extended definition of procrastination and explains related and 
influencing factors onit, and also its purpose is to study the relationship between 
procrastination and self-steam.

Keywords: Procrastination, Self-steam, Academic procrastination, Academic 
self-steam
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Science journalism Prospects in the Digital Age

Bahareh Safavi
Science Journalist 

Abstract
Science journalism at any point in the history has never been so important 

as today. People in the world are encountered different challenging issues. 
the potential impacts of GM crops; the mysterious die-off of bees; individu-
alized  medical treatment via genomics; climate disruption; the prospect of 
bringing extinct species back to life. Meanwhile, there is no independent and 
evidence-based information. Historically, most people rely on the media and 
these media present packages of information for large numbers of readers/
listeners/viewers. In this way, people inadvertently encounter science infor-
mation almost as they watch TV news, read the morning newspaper or a front 
page of a magazine in the news stand. While that is still prevalent in many 
countries, today’s citizens rely increasingly on searching information in the 
internet. Science journalists are also active in the internet by blogging and 
placing stories in a variety of web-only outlets. But finding good information 
requires effort on the part of the individual searcher, an effort that the typical 
individual rarely makes.

Chapter 1 of this paper discusses these conundrums and what they bring for 
the future of science journalism. It first tracks the historical evolution of the 
field, then moves to the characteristics of modern science journalists and their 
media outlets. It ends by returning to the challenges that lie ahead.

Keywords: Popular science, Science news, Digital age, Internet, Web, Citi-
zens, Typical individual. 
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The Theory of Creative City in Exploring Cultural
 Economy and Urban Life

Hojjat Allah Haji Hoseyni
Iranian Research Organization for Science and Technology

Research Institute of Modern Technologies 

Hasan Ashtari
Ph.D. Candidate in Future Studies, Tehran University 

Hafez Mahdnejhad 
Ph.D. Candidate in Geography and Urban Studies, Tehran University 

Abstract  
In the postmodern era, cultural economy plays an important role in econom-

ic development of cities across the world. The considerable role of cultural 
economy factors in economic revolution plans of cities verifies this claim. 
This is why in the 21th century, attracting elites and creative capabilities are 
the most important tools by which cities achieve economic growth and devel-
opment. 

This study is a descriptive-analytical research in which the newest methods 
of content analysis have been used. The most important factors that have been 
studied at the present study include the role of cultural economics in explor-
ing the cities, theoretical history of creative class, the concept of creative class 
theory and creative city, the elements of creative city theory, the elements of 
creative city, opponents and critics’ viewpoints about creative class theory, 
and the characteristics of two operational examples or creative cities including 
Melbourne and Toronto. 

The results of this study revealed that attracting elites results in creativ-
ity, innovation, and economic development of cities. Finally, this results in 
cultural exploring of cities. The focus of creative city theory is issues such 
as technology and competency. In today’s competitive world, the cities with 
more diversity will be able to attract elites. This means that the cities with 
open cultural and multi-national climate can attract more elites and then de-
velop and improve their economic conditions.  

Keywords: Cultural economy, Creative class, Creative city, Melbourne, To-
ronto
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Popularization of Science and 
Houses of Science and Life

 
Akram Ghadimi 

Assistant Professor, National Research Institute for Science Policy
Azita Manuchehri Qashqaie

Research Expert, National Research Institute for Science Policy

Abstract
The popularization of science is a term that has become prevalent in recent decades and 

its goal is to develop science and scientific insight. The national documents emphasize on 
achieving a top position in the region over the next few years. Undoubtedly, achieving this 
important goal requires tools and institutionalization of thinking and scientific insight in the 
society and this goal will not be achieved but during a process referred to as the process of 
popularization of sciences. This process results in the application of science in society.

This article investigates and identifies the role of science and life houses as a link for 
popularization of science with the aim of institutionalization of the process of popularization 
of science. House of science and life is a popular, voluntary association and a subsidiary of 
district community center with the partnership of Tehran Municipality and the head of the 
district is responsible to establish and launch volunteer training centers through using the 
material and spiritual capabilities of citizens. 

In this study, we seek to answer this question; what is the role of civil associations for 
popularization of science including houses of science and life in popularization of science? 
Do these centers well function? This study is descriptive and analytical. Houses of science and 
life can function as a link between science and society. To do this, institutional relationship 
of these houses with the scientific associations are necessary to create a scientific culture in 
the society.

Keywords: Popularization of science, Houses of science and life, Science, Society, 
Scientific culture.
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