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 ارتباطات علم و ترویج علم

 
در تاریخ تفکر در جوامع انسانی. هنگامی که مقهومی جدید ابداع مفهوم سازي فرایندي است پیچیده 

اي موجود، به طور شود، اعم از این که نوواژه باشد یا واژهشود و کلمه اي بر آن اطالق میمی
کند. اند در پذیرش این مفهوم مقاومت میهایی که در آن فرایند مشارکتی نداشتهطبیعی ذهن انسان

هاي علوم طبیعی ي مفهومي مقاومت ذهن در زمینهخته شده است. این پدیدهاي شنااین هم پدیده
دانیم که ذهن ایرانیان هنگامی که با دو مفهوم مدرن سرعت و شتاب کمتر است. با وصف این می

کننده و منهم از خود نشان الفنون مواجه شد واکنشی گیجي داردر فیزیک، و تفکیک آن دو، در دوره
تاب فیزیک علیخان در ابتداي دوران پهلوي اولین کتابی بود که در آن این دومفهوم از داد و شاید ک

ي علوم جدید است، هنوز در ذهن ي همههم تفکیک شد. مفهوم زمان در فیزیک مدرن اما، که پایه
ي ما شکل نگرفته و پذیرفته نشده است. همین کافی است بتوانیم تصور کنیم ما ایرانیان و فالسفه

تر و زمان بر تر هاي جدید سختهاي علوم انسانی چقدر این فرایند پذیرش مفهومي مفهومزمینه در
 است.

مفهوم ترویج علم و حاال مفهوم ارتباطات علم و تفکیک آنها از هم مصداق همین پیچیدگی در علوم 
ور بیان مفهوم ي ترویج علم را به منظي هفتاد را که واژهانسانی است. به خاطر دارم اوائل دهه

کردیم و به کار بردیم. بسیار یا اصالً  هاي علمی به زبان عامه را پیشنهادگزاره "ي ترجمه"تبدیل و 
قبول نداشتند یا براي پذیرش آن آمادگی نداشتند. مرحوم آقاي دکتر شریعتمداري استاد علوم تربیتی 

ه که این  واژه براي بیان مفهوم همگانی از جمله مخالفان این واژه بودند. حاال پس از بیش از دو ده
میان  "ارتباطات علم"تر رود مفهوم جدید و عامکردن دانش یا معرفت علمی مدرن به کار می

متخصصان علوم انسانی با مشکل مشابهی مواجه است؛ پس باید انتظار داشت با جا افتادن این 
 ار داشته باشیم.ي بسیگذاران و مدیران هنوز فاصلهمفهوم در میان سیاست

-ي ارتباط انسانی به کار میي ارتباطات، جمع ارتباط، از همان معنایی گرفته شده که در زمینهکلمه
اند. به شناسان از پیچیدگی آن به خوبی آگاهها هنري است که روانرود. توانایی ارتباط میان انسان

انسانی متفاوت هنر و فنی پیچیده  هايهمان معنی توانایی برقرار کردن ارتباط علمی میان گروه

 سخن سردبیر



٦ 

 

 
 

هاي ي اخیر که رشد علم بسیار شدت گرفته و فرصت جذب یافتهاست، به ویژه در این چند دهه
-اي نیست. ارتباط میان اهل علم در یک رشتهعلمی براي اهل علم حتی در یک رشته هم کار ساده

شد علم است. اما معموالً از یک شود که اساس ري تخصصی معموالً گفتمان (دیسکورز) نامیده می
-ناپذیر میشویم پیچیدگی مفاهیم به حدي است که گفتمان دیگر امکاننخصص که کمی دور می

شود. و ما در ایران هنوز از فراگیري و جایگزین گفتمان علم می "ارتباطات علم"شود و ارتباط یا 
-و مفهوم آن را هم به درستی نمیي این هنر و فن برقراري ارتباط علم غافلیم تفکر در زمینه

شناسیم؛ منظور من نشناختن در میان متخصصان علوم انسانی است چه رسد به متخصصان علوم 
 کنم! پایه و پزشکی و مهندسی؛ و اصالً از عامه صحبتی نمی

انفاقاً، اهمیت درك این مفهوم جدید براي کشوري مثل ایران که در راه ورود به دنیاي جدید علم 
خواهد از فاز یادگیري دانش علمی به فاز مشارکت در فرایند علم جهانی وارد بشود و می است

گذاري منطقی در تسهیل ها در ورود به این فاز و سیاستترین مانعنشناختن این مفهوم یکی از مهم
این ورود است. متخصصان ما که در یک رشته با همکاران جهانی خود وارد گفتمان علم جهانی 

اند بر این تصورند که البد کشور هم باید به همین ترتیب وارد فاز فرایندي با علم جهانی بشود شده
اي اتفاق نیفتد، و هاي تخصصی درون کشور مفاهمهشوند که تا زمانی که میان رشتهو متوجه نمی

افته و علم را دری "فیل"هاي متفاوت علم در نگیرد، هر کس بخشی از این ارتباط علم میان حوزه
-شود سیاستگذاري کشور وارد نشده است؛ و همین باعث میتصوري از خود فیل در کالن سیاست

هاي ملی به ریزيگذاران و مدیران ما نتوانند یکپارچگی فرایند علم را درك بکنند و آن را در برنامه
 گذار ترجمه بکنند.هاي اثراقدام
هاي علم و مدیریت هاي علم یا میان حوزهمیان حوزهي ترویج علم را براي ارتباط توان واژهنمی

علم به کار برد؛ حوزه هایی که ارتباط میان آنها در ایران عمالً تعطیل است یا ناممکن شده است؛ 
توجهی به علوم انسانی و فروکاهیدن آن به نگاه کنید به جدایی علوم پزشکی از علوم دیگر؛ یا بی

هاي ایران. باید مفهوم ارتباطات علم را جدي دکتري در دانشگاهي خواندن چند کتاب و اخذ درجه
هاي منحصر به فردش بکوشیم. بگیریم و براي برقراري سالم ارتباطات علم در داخل کشور با ویژگی

ي علمی ما سرعت خواهد درك و گسترش کاربرد مفهوم ارتباطات علم به طور قطع به توسعه
 بخشید.

 رضا منصوري
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 متقابل ریاضی و فرهنگ نقش
 

 1زاده افسانه مرادعلی
 2پور ابوالفضل رفیع

 
 چکیده

وجود آثار تاریخی، صنایع دستی به جا مانده از نیاکان، بررسی زندگی بزرگان و اندیشمندان عرصه پزشکی، نجوم، 
دانسـت.  ایران  گذشتهتوان گواه بر توسعه دانش در زمان  سازي، فیزیک، ریاضیات و ... را میکشاورزي، ساختمان

. تار و پودي کـه  کردتوان در هنر اصیل ایران زمین یعنی فرش نیز به وضوح مشاهده  دانشی که شواهد آن را می
تـا بـار    ندهنرمندان شایسته ایرانی با اصول هنري و ادغام آن با ریاضیات جایگاه علمی ایرانیان را توسعه بخشـید 

بر آن شدیم تـا فرهنـگ باسـتانی     بنابراینچه در دانش ریاضی ارتقا بخشند.  دیگر جایگاه ایرانیان را چه در هنر و
خود که به خصوص در ریاضیات سرآمد عالم بود را به عرصه علـم بیـاوریم و خودنمـایی آن را در ریاضـیات بـه      

 نمایش بگذاریم. 
ي آن ریاضـیات را بـراي   ال هاي ریاضیات، هنر و فرهنگ را انتخـاب کـردیم تـا در البـه     یکی از جلوه بنابراین   

تواند اهداف کلی آموزش که همـان ارتقـا، بسـط و     تر کنیم. این شیرینی می تر و دلچسب آموزان خود شیرین دانش
تـر از اینکـه    آموزان کمک کند تا ریاضیات را با نگاهی متفاوت گسترش ریاضیات است را توسعه بخشد و به دانش

دهد که هر چند گذشـتگان مـا تحصـیالت     نتایج پژوهش نشان می ریاضیات درس سخت و سنگینی است ببینند.
نظیـر اسـت.    هاي روزانه آنهـا جالـب و در نـوع خـود بـی      و رسمی نداشتند اما کاربرد ریاضی در فعالیتدانشگاهی 

 فرایندتواند بر  آموزان، می ها، عالوه بر ایجاد عالقه و انگیزش در دانش ، آموزش و حتی معرفی این فعالیتبنابراین
 .سزایی داشته باشد به تأثیرا هیاددهی و یادگیري آن

 سازي قومی، موزه. سازي، مدل فرهنگ، ریاضیات، ریاضیات قومی، مدل :کلیدواژگان
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 drfaiepour@gmail.com ؛باهنر کرمان دیدانشگاه شهدانشیار. 2
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 قدمهم
شاید ریاضیات قومی را بتوان در دو کلمه بیان کرد: ریاضیات و فرهنگ. تقابـل معنـادار ایـن دو واژه    

خصـوص زنـدگی و دسـتاوردهاي    هاي تـاریخی و بـه   آموزشی، به پشتوانه اتتأثیرتواند عالوه بر  می
هاي جوامع مختلف ایرانی را نیز  کید کند و فرهنگأبزرگان و اندیشمندان علوم ریاضی در ایران هم ت

و راهـی  بپـذیرد  را  تـأثیر ها و آثار فرهنگی، بیشترین  تا از نهانخانه این فعالیت هدمورد بررسی قرار د
آمـوزان  تا اینکـه بـه دانـش    ،فرهنگی و ملی پیدا کند  و گسترش ریاضیات و تقویت بنیه براي توسعه

هـاي خـود    کمک کند عالوه بر یادگیري الفباي ریاضی، الفباي ریاضیات فرهنگی را چاشنی آموختـه 
 کنند. 

 نگاري است تـا شود ریاضیات قومی و قوم تر این حوزه می ي که باعث گسترش هر چه تمامفرایند   
آمـوزان   هاي مختلف اقوام ایرانی ریاضـیاتی را اسـتخراج کنـد کـه بـراي دانـش       الي فرهنگ به از ال

 بنـابراین بـه ارمغـان آورد.    آنهـا  تا تسهیل در درك ریاضـیات را بـراي   باشدتر  تر و محسوس ملموس
وزان هـر  آم تواند از این ایده پلی بسازد بین فرهنگ و ریاضیات تا دانش سازمان آموزش و پرورش می

چه بیشتر بتوانند هم الفباي ریاضی و هم کاربرد این مفـاهیم در زنـدگی روزمـره خـود و چگـونگی      
هـا،   کاربرد ریاضـی در زنـدگی گذشـتگان را فـرا بگیرنـد. شـاید مراکـز فرهنگـی و تـاریخی، مـوزه          

 باشند.  هاي ملی و ... بتوانند منابع خوبی براي به معرض گذاشتن تجلی هنر و ریاضیات  کتابخانه

 ریاضیات و فرهنگ
تـرین علـوم در سـیر تکـاملی      ت بتوان آن را یکی از قـدیمی ئریاضیات علم اعداد است و شاید به جر

قاطعیت چنین گفـت   اتوان ب می بنابراینند.  علوم به آن نیازمند  اي که همه تاریخ بشر دانست به گونه
اي صـحت داشـته باشـد چـرا بسـیاري از       اصلی تمام علوم است. اگر چنین گفتـه   که ریاضیات ریشه

چرا تصور ذهنی آنها از ریاضیات در دوران مدرسه چندان خوب  ؟نداآموزان، از ریاضیات گریزان دانش
براي بسـیاري  «د که کن چنین گزارش می 1چنانچه شوراي ملی تحقیقات آمریکا ؟بخش نیست و لذت

چـرا   ).10: 1989» (از اعضاي جامعه، خـاطرات ماندگارشـان از ریاضـیات مدرسـه ناخوشـایند اسـت      
چـرا در   ؟برنـد  هاي ریاضی نیستند و از حل مسائل آن لذت نمـی  آموزان قادر به مشاهده زیبایی دانش

ریاضیات سدي ساخته شد ند و چرا از اآموزان معلمان ریاضی نماد خشونت در مدرسه ذهن اکثر دانش
به نظر برسد. مشکل کـار کجاسـت؟   » قاف رفتن به قله «تا در تصور همگان، گذر از این سد همانند 

 آموز؟ یا کتاب درسی؟ آموزشی؟ دانش است، نظام  آیا در این مسیر معلم مقصر
هـا،   حـل ایـن راه حل مناسب ارائه شود. یکی از  به جاي اینکه مقصر را پیدا کنیم، بهتر است که راه   

آموزان بـه   هاي آن زیبایی ریاضیات را براي دانش که بتواند از درون عدسیاست ساختن یک عینک 
                                                           
1.National Research Council  
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توان این ابزار  مل میأنمایش گذاشت. شاید ساخت چنین ابزاري غیرممکن به نظر برسد اما با کمی ت
تواننـد   هـا همگـی مـی    انـه ها و مراکز فرهنگی و سنتی و کتابخ را در واقعیت مشاهده کرد. آري موزه

شود این اسـت کـه آیـا ایـن مراکـز       الی که مطرح میؤهمانند این عینک جادویی عمل کنند. حال س
تـوانیم   د و چگونـه مـی  نثر باشـ ؤیـاددهی و یـادگیري مطالـب درسـی مـ      فرایندتوانند در پیشبرد  می

 را درون این مراکز به اجرا درآورد.   هاي آموزشی فرایند
هـا و ...   ها، کتابخانـه  خ به این پرسش مثبت است. وجود مراکز فرهنگی، تاریخی، موزهپاس به قطع   
هایی یاددهی و یادگیري محتواي درسی داشته باشـد فقـط کـافی     فرایندات شگرفی بر تأثیرتواند  می

نه اینکه تاریخ تمدن بشري، نوع پوشش، نوع زنـدگی،   است با نگرشی متفاوت به آنها نگاه کرد. مگر
بـه جـا مانـده از     يهـا  بـه نوشـته  یهـا و کت  ها و برخوردهاي اجتماعی، سنگ نوشته ، فرهنگ ع غذانو

هـایی   هاي کشورداري و طریقه امرار معـاش و ابـزار   ها و بناهاي تاریخی، سیاست گذشتگان، معماري
ان دادند، زندگی و سرگذشـت بزرگـ   هاي روزانه خود مورد استفاده قرار می که گذشتگان براي فعالیت

تواننـد   توان در چنین مراکزي مشاهده کرد. در واقع این مراکز مـی  علمی، سیاسی، تاریخی و ... را می
آمـوزان مـا بایـد تـاریخ      چرا دانـش  ،تاریخی عمل کنند. پس با وجود این المعارفةدایربه عنوان یک 

از آنهـا در نظـام     هاي درسی بخوانند و چرا وجود مراکز تاریخی و بازدیـد  ن خود را فقط در کتابتمد
رنگ و حتی محو شده است. آیا تاریخ چند هزارساله ما در قالـب کتـاب درسـی    آموزشی کشور ما کم

وار مطالـب،   گنجـد؟ چـرا بـه جـاي مـرور مطالـب در کتـاب درسـی و حفـظ طـوطی           اي می مدرسه
 پردازند؟  ها نمی زان به کشف حقایق موجود در موزهآمو دانش

هاي فرهنگی، اجتمـاعی،   وجود اماکن تاریخی و فرهنگی در هر کشور گواه اصالت و استواري پایه   
هـا و ...   فرهنگسـرا  ،ها ها، کتابخانه تواند شامل موزه سیاسی و اقتصادي آن کشور است. این اماکن می

تـوان   نـد را مـی  ان اماکن بنگریم، بسیاري از مسائل که جزء مواد درسیباشد. که اگر به درستی در ای
-شتیم و هر آن چیزي که مشاهده میما با دیدگاه ریاضی پا در این عرصه گذا بنابراینمشاهده کرد. 

دهیم. تعیین قبله، مسائل مربـوط بـه تعیـین ارث، سـاختن بناهـا و       کنیم از صافی ریاضیات عبور می
گیري دور  هاي آفتابی، اندازه شناسی، ساختن تقویم، ساختن ساعت نجوم و ستاره هاي قدیمی، عمارت

گـري،   گیري وزن، تخمین مسافت و حتی در صنایع دستی نظیـر سـفال   ها و وسایل اندازه زمین، ابزار
 وار کردن را مشاهده کرد. توان ریاضی کاري و ... میبافی، خیاطی، کاشی الیبافی، حصیرق

اي انتخاب کردیم. این انتخـاب بـه    لی را براي برقراري ارتباط بین برنامه درسی مدرسهما قابنابراین 
 دو دلیل اهمیت دارد: 

متعلـق بـه    هاي مربـوط بـه آن  فراینـد الف) اول اینکه مهد بافت قالی، طراحی، رنگرزي و تمام 
هـاي جهـان    هو از دیرباز این سنت در بین ایرانیان رواج داشته است و در اکثر موزاست ایران 

 خورد؛ نفیس ایرانی به چشم می هايقالینشانی از قالیبافی و بافت 

http://www.emamc.com/fat/haaaa.htm#_%D8%AD%D8%B1%D9%81_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%84%D9%81_%D9%81%D9%8A_%D8%A3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%85%D8%A9:__
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  بـدون اغـراق همـه    ، زیـرا آموزان با این محصول فرهنگـی اسـت   ب) دلیل دیگر، آشنایی دانش
 و قالی براي آنها معنادار و جزء زندگی افراد است.  رندایرانیان با قالی آشنایی دا

هاي متفاوت این ابزار سه بعدي در مناطق مختلف  آمیزي ها و رنگ ها، طرح داربستها و  وجود گره   
توانـد سـبب خلـق طـرح و      بر پیچیدگی کار قالیبافان افزوده است و تفاوت در یکی از این عوامل می

قومی و جغرافیایی نیز داشـته   أمنش تواند موارد می این  نظیر در قالی شود. که در نهایت همه نقشی بی
ند به طور سـنتی کـار   باشد. چنانچه در کشورهایی نظیر ترکیه، قفقاز، آسیاي مرکزي، غرب چین و ه

گرفت. اما در بین این کشورها قالی ایرانی چه از نظر کیفیت و چـه از نظـر طـرح و    بافت صورت می
از طرف دیگر گستره بافت قالی در ایـران  خود قرار گرفته است.   آمیزي در باالترین رتبهنقش و رنگ

شود کرمان اسـت. در کرمـان از دیـر بـاز      یکی از مناطقی که شامل این گستره می ونیز وسیع است 
و این نوع حرفه  ندمند شد بافت کرباس رواج داشت و بعد از کرباس، بیشتر مردم به بافت قالی عالقه

اري و رونق کم کشاورزي ابزاري براي امرار معاش خـود  اند تا در کنار دامد را براي خود انتخاب کرده
ایـن    قالی ابزاري شـد بـراي ابـراز ذوق و سـلیقه     به این ترتیب) و 1949سیسیل ادواردز (فراهم کنند

 نشین.  نشینان بیابانکوخ
هاي ایرانی عالوه بر زیبایی مبتنی بر هنر و معنویـت،   کند اینکه فرش اما آنچه که اهمیت پیدا می   

بنابراین در ایـن پـژوهش    ند که ما به دنبال هنر و زیبایی ریاضیات هستیم.اسرشار از هنر و ریاضیات
توانیم بین محصول فرهنگـی نظیـر قـالی و     پاسخ دهیم که چگونه می پرسشبر آن شدیم تا به این 

ها و  یر موزهاي ارتباط برقرار کنیم و اینکه مراکز تاریخی و فرهنگی نظ برنامه درسی ریاضیات مدرسه
 توانند در پیشبرد این هدف گام بردارند.  فرهنگسراها چگونه می

 
 ریاضیات قومی

هاي فرهنگی و اجتماعی باشد،  بین ریاضیات و جنبه  دهندهتواند ارتباط هایی که می یکی از رویکرد   
کیفیـت  ي ارتقـا توانـد باعـث    ریاضیات قومی است. عالوه بر برقراري این ارتباط، ریاضیات قومی می

آموزان کمک کند تا هویت فرهنگی و ملی خود را حفظ کنند و در کنـار آن   و به دانش ودآموزشی ش
نیـز   دانشـگاهی به موفقیت در ریاضـیات  وار کردن گذشتگان،  هاي ریاضی عالوه بر یادگیري فعالیت

کند و قبل از اینکـه  می). اما آنچه که اهمیت بیشتري ایجاد 45: 2011 ،1 اُري(رزا و  دست پیدا کنند
مفهوم ریاضیات قومی را بیان کنیم باید به آن پرداخت، معرفی عواملی است که سبب ایجـاد ارتبـاط   

) سه عامـل اصـلی کـه از طریـق آن     1988: 259( 2شود. استیگلر و بارنز بین ریاضیات و فرهنگ می
 داند:   توان ریاضیات را با فرهنگ مرتبط کرد، چنین می می

                                                           
1.Rosa and Ory 
2.Stigler and Baranes 
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هاي ذهنی افـراد   نما (این ابزارها از طریق بازنمایی مثل زبان، چرتکه و قطب :هنگیابزار فر •
 ؛شوند) اند، که جزئی از فرهنگ افراد می درونی شده

وار  که افراد در محیط خـود بـا اسـتفاده از ریاضـی     اندیدر واقع کارهای :هاي فرهنگی شیوه •
سازي و معماري، سبدبافی،  پردازند، مثل ساختمان ها، به حل و فصل مسائل می کردن فعالیت

 ...؛ قالیبافی و
تواند سبب  ها، باورها و اعتقادات می این مجموعه از طریق انتقال ارزش :نهادهاي فرهنگی •

هـاي فرهنگـی    تواند یکی از نهـاد  ت شود. کالس درس مییادگیري ریاضیا فرایندتسهیل در 
 .محسوب شود

بعد از اتصال بین فرهنگ و ریاضـیات و بعـد از فـراهم آوردن رویکـرد ریاضـیات قـومی       بنابراین    
هاي تعلیم و تربیـت اسـتفاده کـرد و در     فرایندتوسعه  برايتوانیم از این رویکرد به عنوان ابزاري  می

فرهنگــی و از طریــق اتصــال بــین فرهنــگ  يی و یــادگیري را درون الگــویــادده فراینــدنتیجــه 
کنـد   تـر فـراهم مـی    مدرسـه، راه را بـراي آمـوزش بهتـر و بـا کیفیـت       هـاي آموزان و موضوع دانش
). عــالوه بــر آن، شــوراي ملــی معلمــان 2013، اُري، رزا و 1988، 2بیشــاب ؛2001، 1آمبرســیو (دي

) نیز بر ایجـاد رابطـه و برجسـته کـردن ارتبـاط بـین فرهنـگ و زنـدگی شخصـی          1991( 3ریاضی
است. در این دیدگاه کار اصـلی بـر عهـده معلـم اسـت بـه         کید کردهأآموزان با ریاضیات نیز ت دانش
و بتواند  باشد ، بر موضوع اشراف داشتهبگیردها را تحت تسلط  اي که معلم باید بتواند تمام جنبه گونه

). 34:2011، اُريطه بین امور فرهنگی و محتواي ریاضی رسمی مدرسه ارتباط برقرار کنـد (رزا و  راب
در اختیـار   دارنـد هـاي اجتمـاعی    زمانی که مسـائل عملـی مبتنـی بـر فرهنـگ کـه زمینـه        بنابراین

افـراد،  ها در زندگی روزمره  جوي این ایده و توانند با جست آموزان می گیرد، دانش آموزان قرار می دانش
و  اُريیادگیري ریاضیات خود را تسریع بخشند ( فرایندوار کردن آنها،  هاي ریاضی ها و فعالیت از ایده

 ).145: 2004رزا، 
توان این نکته را یادآور شد که براي مدت زمان طـوالنی،   چنانچه با نگاهی به تاریخ ریاضیات، می   

هـاي   شـد کـه از ارزش   ی در نظـر گرفتـه مـی   ریاضیات به عنوان یک رشته خنثی و خالی از فرهنگـ 
آن قـرار   تـأثیر اي نیـز تحـت    اجتماعی نیز فاصله گرفته بود. با این دیدگاه، محتواي ریاضی مدرسـه 

، 4آمـوزان تهیـه شـد (کلمنـتس و الرتـون      خالی از فرهنگ بـراي دانـش   یگرفت و به عنوان موضوع
ریاضیات براي همه گسترش پیدا کـرد و  شعار  »ریاضیات قومی«). اما با گسترش رویکرد 76: 1996

 کم مفاهیم فرهنگی در محتواي کتب درسی جاي گرفت.  کم
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هاي ریاضی  ابداع شد که به توصیف شیوه 1984آمبروسیو در  توسط دي »ریاضیات قومی«عبارت    
هـاي ریاضـی    پردازد و ممکن است به عنـوان مطالعـه ایـده    هاي فرهنگی می قابل شناسایی در گروه

را به صـورت   »ریاضیات قومی«) 24: 2001آمبروسیو ( موجود در هر فرهنگ در نظر گرفته شود. دي
ها و  قومی که امروز به عنوان یک واژه بسیار گسترده است اشاره به زمینهکند: پیشوند  زیر تعریف می

هاي اجتماعی و فرهنگی دارد و در نتیجه شامل زبان، اصـطالحات مخصـوص یـک صـنف و      محیط
دشوار است اما به معنی توضیح، دانسـتن،   1ها، و نمادها است. کلمه اشتقاقی کدهاي رفتاري، اسطوره

از  thicسازي است. پسـوند   بندي، شمارش و مدل گیري، طبقه ایی مانند اندازهه درك، و انجام فعالیت
techné     نیـز در  128:2008( 2مشتق شده و ریشه همان روش، هنر یا فـن اسـت. از سـویی بـارتن (

هـاي   اي است که بـه بررسـی راه   برنامه »ریاضیات قومی«دارد که  اظهار می »ریاضیات قومی«مورد 
پردازد که  هاي مختلف فرهنگی می هاي ریاضی در گروه ار بردن مفاهیم و شیوهفهمیدن، بیان و به ک

 هاي جدید ریاضی شناسایی شود.  تواند به عنوان شیوه می
هاي این رویکرد شناسایی ریاضیات به کار بـرده شـده در    شد، یکی از پیش فرض  طبق آنچه گفته   

اضـیات یـا بـه توضـیح و درك قواعـد آن      ری  هاي فرهنگی است و پیش فرض بعدي، به ریشه گروه
شـود   نامیـده مـی   »سـازي قـومی   مـدل «و رویکـرد دوم   »ریاضـیات قـومی  «پردازد. رویکرد اول  می

شناسـی   شـده بـه انسـان    قـومی منحصـر    ). حـوزه ریاضـیات  2011و رزا،  اُري، 2001آمبروسیو،  (دي
دهـد و   را تشـکیل مـی   ) کـه بعـد نظـري   1(شکل شـماره   فرهنگی، ریاضیات و تاریخ فرهنگی است

سبب ایجـاد ارتبـاط    »ریاضیات قومی«رویکرد دهد.  بعد عملی آن را تشکیل می »سازي قومی مدل«
آمـوز بتوانـد درك عمیقـی از ریاضـیات      شـود کـه دانـش    و باعث مـی  دانشگاهیدار با ریاضیات امعن

) ریاضیاتی که به شدت از مسـائل فرهنگـی و اجتمـاعی    30:2002، 3داشته باشد (ماتانگ دانشگاهی
، 4پـردازد (فرانسـیس و کرخـو    وجود استعمار به توصیف ریاضـیات غیرغربـی مـی    باپذیرد و  می تأثیر

128:2010 .( 
انـد،   هایی کـه بـا آثـار فرهنگـی ادغـام شـده       ) نیز معتقد است که انجام فعالیت188:2007بنوتو (   
براي آنها معنادار است و بخشی از تجربه زندگی واقعی  زیراباشد  یودکان ابزار مناسبتوان براي ک می

ـ  آنهاست. اینگونه فعالیت هـا و اطالعـات    دار داده اها کودکان را قادر به استدالل کردن و پردازش معن
یم و آنهـا رابطـه مسـتق     هایی کـه بـا تجربـه    آموزان در موقعیت ور شدن دانش غوطه بنابراینکند.  می

تري از دامنه و سـودمندي ریاضـی    دهد که درك بیشتر و عمیق سازگاري بیشتر دارد به آنها اجازه می
دهد که مفـاهیم   وار کردن پشتیبانی شود و اجازه می داشته باشند و تفکر ریاضی آنها از طریق ریاضی

                                                           
1.Mathema 
2.Barton 
3.Matang 
4.Francois and Kerkhove 



13 

 

 
 

آموزان بـه   ه در دانشعالوه بر ایجاد عالق »ریاضیات قومی« بنابراینآموزان تجزیه شود.  توسط دانش
آموزان مبنی بر اینکه چـرا بایـد ریاضـی     بخشد و باعث کاهش سواالتی از سوي دانش آنها هویت می

شود. از سوي دیگـر،   خورد، فواید مطالعه ریاضیات چیست؟ و ... می بخوانیم، ریاضیات کجا به درد می
اضیات است که ریاضـیات قـومی   آموزان یکی از اهداف ری تربیت شهروندي و توجه به نیازهاي دانش

کیتـا و   ؛2013و رزا و اُري،  1391پور  رفیع ؛68: 2001 1آمبروسیو و پائلو دي ( کند پشتیبانی میاز آن 
کند و در محتـوایی   آموزان نمی توجهی به نیازهاي دانش دانشگاهیریاضیات زیرا  )178: 2008، 2ویتا

آمبروسـیو و پـائلو    کند. عالوه بر آن دي بیند، رویه ثابت را دنبال می آموزان تدارك می که براي دانش
شـمارند   هاي خالقیت را از اهداف ریاضیات قومی بر مـی  عالوه بر تربیت شهروندي توسعه استراتژي

 ).68: 2001آمبروسیو و پائلو،  (دي

 
 )142: 2004ریاضیات قومی به عنوان یک تقاطع سه رشته (اُري و رزا،  :1شکل 

    
هـاي   باري است کـه در خـارج از کشـور پـژوهش     هاي پر ریاضیات قومی یکی از زمینه  بنابراین حوزه

) و ریاضیات موجـود  1992( 3توان به میلوري آن صورت گرفته است. به طور مثال می دربارهمتعددي 
) در مـورد  1999( 5و شـاهین  4در نجاري که اغلب در مورد اعمال و کاربردهاي هندسی و جردایـک 

هاي روزانـه   ریاضیات دستفروشان بازاري و اعمال حسابی که روي بعضی از مسائل موجود در فعالیت
برش فرش (موکـت و پارکـت) در   وار کردن در  هاي ریاضی استفاده از فعالیت کنند و خود استفاده می

هاي سه پایه سرخپوسـتان   و محاسبه مساحت زمین، اثبات استحکام چادر) 1994پژوهش ماسینگال (
 ) اشاره کرد.2013در آمریکا توسط رزا و اُري (
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 سازي قومی سازي و مدل مدل
نگـاهی بیانـدازیم   هاي قدیمی و تاریخی عربی، هندي، چینی، مصري و ایرانـی   اگر به دقت در کتاب

کردن یک معبد،  گیري زمین، تجارت، ساخت تقویم، بنا مطالبی نظیر چگونگی پرداخت مالیات، اندازه
سـازي   توان توجه به کاربرد و مـدل  کنیم. در واقع مییرا مشاهده م گونهتقسیم ارث و مواردي از این

). ایـن توجـه بـه    3: 2007 ، 3و گالبرایـت  2، بلـوم 1(نـیس را در سرتاسر تاریخ بشریت مشـاهده کـرد  
اي کـه طـی سـالیان متمـادي      سازي ریاضی همچنان ادامه داشت به گونه کاربردهاي ریاضی و مدل

از اواخر قرن بیستم تاکنون مـورد توجـه بسـیاري از    » 4سازي و کاربرد هاي دوساالنه مدل کنفرانس«
گذار بـود کـه کتـب درسـی را     یرتأثپژوهشگران و ریاضیدانان بسیاري بوده است. این توجه به قدري 

کید شده اسـت.  أسازي ت خود قرار داده است و در سند برنامه درسی ملی ایران نیز بر مدل تأثیرتحت 
 ،اند. یکی از این کشورها هاي آن را در رأس کار خود قرار داده سازي و کاربرد بسیاري از کشورها مدل

سازي و کاربردها قرار داده اسـت و   بر پایه مدلهاي درسی خود را  آلمان است که مبناي اصلی کتاب
 شـود  آمـوزان آلمـانی دیـده مـی     از دانش 5المللی ریاضیات و علوم آنچه از این کشور در مطالعات بین

 مثبت و قابل توجه بوده است.  
 

 
 )1:2002، 6سازي ورشافل (ورشافل مدل فرایند. چرخه 2شکل 
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درسی ریاضـیات قـومی     )، هدف از توسعه مدل برنامه2 سازي (شکل شماره با توجه به چرخه مدل   
آمـوزان را آگـاه کنـد از اینکـه چگونـه مـردم فعالیـت         هاي درسی این است کـه دانـش   براي کالس

کنند. بنابراین با اسـتفاده   وار فکر می دهند و در فرهنگ خودشان ریاضی وار کردن را انجام می ریاضی
ن در هـر  وار کـرد  توانـایی ریاضـی   ریاضیات رسـمی و افـزایش  از این آگاهی براي یادگیري در مورد 

). برنامه درسی ریاضیات قومی منجر به توسـعه  77: 2013 ،اُريکند (رزا و اي به آنها کمک می زمینه
هـاي بـالقوه    سـازد تـا از شـیوه    آموزان را قـادر مـی   شود که دانش هاي فرهنگی و آموزشی می فعالیت

هـاي   و ریشـه  طوري که آنها را قادر به درك ماهیت، توسـعه ه وند بریاضیات در فرهنگ خود آگاه ش
آموزان ارزش و بهاي دانـش   ). در این راستا دانش10: 2007، اُريکند (رزا و  می دانشگاهیریاضیات 

هـاي فرهنگـی را از نقطـه نظـر      د تا آنها فعالیـت نده دانند و اجازه می ریاضیات گذشتگان خود را می
آموزان جمله معروف فرودنتال که ریاضیات فعالیت انسانی است  نهایت براي دانشریاضی بنگرند. در 

شـوند، بیشـتر و بهتـر آشـکار      از نمادها، اعداد و ارقام که تنها در مدرسه بیـان مـی   اي  و نه مجموعه
 شود. می
وي کـار ر  بـراي آموزان  استراتژي آموزشی است که براي ایجاد انگیزه در دانش ،سازي ریاضی مدل   

هاي بین ریاضیات غیررسمی و دانشگاهی مورد استفاده قرار  محتواي ریاضیات و کمک به ساخت پل
کنند که که رویکرد آموزشی که ابعاد فرهنگی ریاضـیات را  ) تأکید می58: 2010( اُريگیرد. رزا و  می

شـود کـه    باعـث مـی   فراینـد شود. این  سازي قومی نامیده می هاي علمی آن متصل کند مدل با جنبه
محیطـی و اقتصـادي   هایی مانند فرهنگی، اجتماعی، سیاسـی، زیسـت   آموزان نسبت به موقعیت دانش

مربیان و  بنابراینمندتر شوند.  آید عالقه ها پیش می که در این موقعیت یکنجکاوتر و نسبت به مسائل
امل داشته باشند و بتوانند بـه  گرفته شده اشراف ک  هاي واقعیت معلمان باید بر مسائلی که از موقعیت

هاي زندگی واقعی برسـند   هاي فرهنگی مناسب در سرتاسر موقعیت تري از کاربرد فعالیت درك عمیق
)، هدف اصلی از این رویکرد آموزشی تکـرار مفـاهیم   2000و به جستجوي آنها بپردازند. به گفته رزا (

ن را به عنوان فرصتی بـراي بـه کـارگیري    آموزان جها دهد تا دانش ثابت ریاضیات است که اجازه می
 ).35: 2011، اُريدانش ریاضی ببینند (به نقلِ رزا و 

 1(پیرس و استیسـی  سازي معنادار بودن و باورپذیر بودن آنها است هاي مسائل مدل یکی از ویژگی   
بی بـراي  قالی و مسائل مربوط به آن زمینه مناسـ  بنابراین). 1981 2به نقل از بورخارت ؛218: 2006

گرما بخشـیدن بـه    برايایرانیان در منازل خود از آن   قالی ابزاري است که همه زیرااین حوزه است؛ 
کننـد. بنـابراین قـالی     فضاي خانه و ایجاد روحیه شادي و نشاط در اعضاي خـانواده از اسـتفاده مـی   
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هاي مسائل  ی از ویژگیکید بر معنادار بودن یکأویژگی معنادار بودن را در خود حفظ کرده است. که ت
  قومی است.

 »ریاضـیات قـومی  «لغـات حـوزه     وار کردن را هم به دایره رفی شاید بهتر باشد مفهوم ریاضیطاز    
ي فرایندوارکردن  ریاضیسازي قومی استفاده کرد. چنانچه  اضافه کرد و از آن براي تعریف بهتر مدل

توانـد   کنند که می هاي مختلف فرهنگی به عنوان ابزار ریاضی از آن استفاده می است که در آن گروه
ی قـرار گرفتـه   یها مسئلهها، و حل  به پیشرفت آنها در سازماندهی، تجزیه و تحلیل، درك و فهم مدل

هـا، مسـائل و    هدهـد ایـد   آموزان اجـازه مـی   شان کمک کند. این ابزار به دانش در زمینه زندگی واقعی
هاي مختلـف، کشـف روابـط و     در روش مسئلهطرح نقشه و تجسم یک   سواالت ریاضی را به وسیله

اُري، رزا و قواعد و تبدیل مسائل به مسائل دنیاي واقعی شناسـایی، تبـدیل، توصـیف و حـل کننـد (     
ند اعتمـاد بـه   توا هاي عملی مربوط به آن در کالس درس می ). ورود به این حوزه و فعالیت77:2013

شـود کـه انـواع     که به آنها اجازه داده می آموزان تقویت کند، در حالی نفس و عزت نفس را در دانش
 اي براي یادگیري ریاضیات آکادمیک غربی استفاده کنند. اندازها را ببینند و از آن به عنوان پایه چشم

یک روش آموزشـی کـه بـه تنـوع      سازي قومی به عنوان ) از مدل1: 2010آمبروسیو ( بنابراین دي   
کنـد و از آن بـه عنـوان    یاد مـی  ،اي روزانه با ریاضیات استه اشکال فرهنگی و اتصال دادن فعالیت

دهد تا در مورد چگونگی تدریس و نوع مفاهیم تدریس شده تجدید نظر شـود   استراتژي که اجازه می
ر زندگی روزمره خود به رسمیت بشناسـند  کند تا استفاده از ریاضیات را د آموزان را تشویق می و دانش

وار کردن را سرلوحه کار خود قرار دهند و تنهـا ریاضـیات را مـورد نیـاز برنامـه      هاي ریاضی و فعالیت
ی از مشـکالت  یها شود بازنمایی اي که مطرح می لهئسازي قومی، مس در مدل اي ندانند. درسی مدرسه

هـاي ریاضـیاتی را    ه بوده و بدون اینکه روابط و فرمولو مسائلی است که افراد در گذشته با آن مواج
-هاي ریاضی استفاده مـی  و از ایده بپردازندبدانند و از آنها آگاهی داشته باشد، به حل و فصل مسائل 

سـازي   هاي قومی و مـدل  بنابراین هدف اصل مدل ).77:2013اند (رزا و اُري، کنند که خود خلق کرده
بردند بـه   هاي ریاضیاتی را که گذشتگان براي حل مسائل به کار می یوهقومی این است که بتوانیم ش

 سازي بهره بگیریم. گردانیم و حتی بتوانیم از آنها براي طراحی مسائل مدل ریاضیات رسمی بر
ریاضـیات  «سازي قومی بـه عنـوان روش موجـود بـراي      ) براي استفاده از مدل86: 2013رزا و اُري (

 :کنند میسه دلیل را مطرح  »قومی
تواند براي رسـیدن بـه مفـاهیم ریاضـیات سـنتی مـورد        ثر است که میؤسازي قومی راهی م مدل .1

 ؛استفاده قرار گیرد
فرهنگی مورد اسـتفاده قـرار   ن کالس درس بیهاي  توسعه فعالیت برايتواند  سازي قومی می مدل .2

 ؛گیرد
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تعدیل رابطه بین ریاضـیات و جامعـه   تواند براي  سازي قومی یک عمل آموزشی است که می مدل .3
 مورد استفاده قرار گیرد.

 
 گاهی براي آموزش ریاضی فرش، جلوه

برده شـده در فـرش را    شک هنرمندان زبده قالیباف اولین جرقه استفاده از مفاهیم ریاضی به کاربی
تمـام وجـود خـود    نظیري از کاربردهاي ریاضیات را قالیبافان بـا   در ذهن ما روشن کردند. مفاهیم بی

هاي  نشانند و قالی را با آن همه رنگ و لعاب و با آن همه صحنه ه در تار و پود قالی میجه در پنجپن
گذارند. بسیاري از افـراد   دلنشین از گل و بوته براي ما ایرانیان و حتی جهانیان به معرض نمایش می

 ،شوند با وجـود ایـن   و زیبایی آن میگاه محآدوکنند ناخهاي قالی را مشاهده می ها و نقش وقتی طرح
توانند از دل قـالی   آموزان می و مفاهیم ریاضیاتی را که دانش یمما آن را هم از لنز ریاضیات عبور داد

تا شاید بتوانیم هنر دستان پر تـالش قالیبافـان را هـم از نظـر      یماستخراج کنند را آشکار و ارائه کرد
 حاظ کاربرد ریاضیات.  ها بستاییم هم از ل رنگ و زیبایی نقش

تـر   ایرانیان باستان در دانش ریاضی از همه ملـل پیشـرفته   ،اهللا رضاطبق گفته آقاي فضلچنانچه    
تـرین   هاي تاریخی باقیمانده وجود ندارد. کهن له بهتر از فرشئبودند و هیچ دلیلی براي اثبات این مس

هـایی   نقشـه  سال قـدمت دارد، دقیقـاً   2500شود و  نگهداري می» آرمیتاژ«فرش موجود که در موزه 
ها پیش از آن هـم،   قرن هندسی دارد و گره به گره بر مبناي محاسبات ریاضی بافته شده است. حتماً

اند. امروزه هم حتی یک بافنـده معمـولی و    شد و آنها نیز مبناي ریاضی داشته در ایران بافته می قالی
کند کـه کـدام رنـگ را کجـا و     حساب می زند، دقیقاً که گره بر تار و پود فرش می کم سواد هنگامی

چگونه باید به کار ببرد یعنی ذهـن او هنگـام بـافتن درگیـر ریاضـی اسـت همانگونـه کـه طـراح و          
 کش با هندسه درگیر بوده و دارکشی هم با دقت ریاضی انجـام شـده اسـت (روزنامـه اعتمـاد،      نقشه

1392.( 
گیـري، خطـوط مـوازي، مفـاهیم اشـکال       توانیم بسیاري از مفـاهیم انـدازه   ت میأبه جر بنابراین

سـازي،   هـاي مـدل   هندسی، مفهوم مرکز، مفهوم نسبت، تناسب و کسر، تخمین زدن، تقارن، فعالیـت 
تـوان کـاربرد نظریـه اعـداد و      محاسبات ریاضی و چهار عمل اصلی و حتی در مراحل پیشـرفته، مـی  

 کرد.  ها را مشاهده نظریه حلقه
توانـد فرصـت مناسـبی بـراي      هاي شرقی مـی  ) معتقد است که فرش130: 2000( 1ه بییرچچنان

است، یک بعد تار، یـک   هنري باشد. قالی از سه بعد تشکیل شده   مطالعه الگوهاي دو بعدي در حوزه
د بـه  نـ وانت مـی  هـا قالی بنابراینشود.  بعد پود و بعد سوم آن قسمتی از پود است که از قالی خارج می

                                                           
1.BIER 
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توان بـا   را می هاقالی د. از سوي دیگر مفاهیم ریاضی موجود درنآموزش ابعاد در حوزه هنر کمک کن
ها به نمایش گذاشت. عالوه بر موارد فوق، بییر معتقد اسـت کـه    استفاده از نظریه اعداد و نظریه الگو

مبتنی بر اعمال جمـع، تفریـق،    دستباف را هايقالیها در  هاي مربعی در ترسیم الگو استفاده از شبکه
، نقاط، خطـوط،   نظیر جذر و مجذور، مختصات و اعمال هندسه یهای داند و فعالیت ضرب و تقسیم می

هاي مربوط بـه محاسـبات    هاي بین آنها، فعالیت ها و مرز زوایا، اشکال و در الگوهاي موجود در فرش
توانـد در آمـوزش    به نمایش گذاشـت کـه مـی   تواند  ها و نظریه گره را می عددي، توپولوژي، فراکتال

 .ریاضی و کار با اعداد در خدمت معلمان قرار گیرد

 گیرينتیجه
فرهنگی در برنامه درسـی اسـت.    یهماهنگناشاید بتوان گفت که پیشرفت کم در ریاضیات ناشی از 

برنامه درسی  هاي فرهنگی در کنند که وجود جنبهی) استدالل م10: 2007 ( اُريعالوه بر این رزا و 
هـاي   آموزان در ریاضیات به دنبال داشته باشـد و چنانچـه جنبـه    تواند منافع دراز مدتی براي زبان می

کند و توانایی ایجاد ارتباط  فرهنگی به شناخت ریاضیات به عنوان بخشی از زندگی روزمره کمک می
یات به عنوان بخشـی از برنامـه   دهد. بنابراین ریاض تر از ریاضیات را افزایش می دار و درك عمیقامعن

آمـوزان نفـی یـا     اي باید تقویت شود و به جاي اینکه ارزش دانش فرهنگـی در دانـش   درسی مدرسه
 کید شود.أنادیده گرفته شود باید تقویت و بر آن ت

کیـد اصـلی مـدارس بـر تسـلط بیشـتر       أهاي صورت گرفتـه در مدرسـه و ت   از سویی بیشتر فعالیت   
هـا و مـواردي کـه بـراي      وار قـوانین و الگـوریتم   ها و یادگیري و حفظ طوطی ارتآموزان بر مه دانش

برنامـه تجربـی اسـت     »ریاضـیات قـومی  «اي مورد نیاز است. اما از آنجا که  سهرامتحانات رسمی مد
اي و فکر اینکه ریاضی چیزي است کـه تنهـا در مدرسـه     آموزان محتواي ریاضی مدرسه بیشتر دانش

) و در کنار این نوع 32: 2011، اُريگذارند (رزا و شان ندارد را کنار می با زندگی یاست و هیچ ارتباط
بخشد و  ، به آنها ارزش میاست آموزان شده تفکر رویکرد ریاضیات قومی سبب ایجاد انگیزه در دانش

بخشد و آنچه که نباید از آن غافـل شـده ایـن     آموزان سرعت می یادگیري در دانش فرایندبه تسهیل 
یـت  ؤهـا و مراکـز فرهنگـی قابـل ر     ست که مشاهده ریاضیات قومی با وضوح بهتر و بیشتر در موزها

 است.  
هاي فرهنگی و اجتماعی زندگی روزمره  سازي زمینه توان هدف ریاضیات قومی را پیاده میبنابراین    

آموزان  اي دانست که سبب ارزش بخشیدن به هویت ملی دانش آموزان در برنامه درسی مدرسه دانش
است از منابعی  ها و فرهنگسراهاموزهبخشد.  آموزان تسهیل می یادگیري را در دانش فرایندشود و  می
  با به تصویر کشیدن آثار فاخر و برجسته این ذخایر ارزشمندکند  یتر م توجه به فرهنگ را ملموسکه 

  .نمایان سازدهاي فرهنگی را  تواند اصالت هر کشور می
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د محیط مناسـب  نتوان ها می ها، فرهنگسراها و کتابخانه مراکز تاریخی و فرهنگی نظیر موزهبنابراین    
-تواند به عنوان محیط آموزشی از آنها بهره گرفت. شاید ضرب فراهم کند و میرا براي قشر محصل 

تمثیل جـالبی بـراي مـا ایرانیـان باشـد.      » فهمد ماهی آخرین کسی است که آب را می«المثل اینکه 
هاي متنوع و متفـاوت در سرتاسـر ایـران،     ساله و اصیل در کنار فرهنگ وجود تاریخ تمدن چند هزار

اعی، صـنایع  زیباي فرهنگی و دینی، مراکـز و بناهـاي تـاریخی و فرهنگـی و اجتمـ     هاي   وجود سنت
بـافی، میناکـاري و   در مسـاجد و بناهـاي تـاریخی، قالی    هاي بسیار جالب کاريدستی زیبا مانند کاشی

خـود از    تواند بـه نوبـه   ها وجود دارد، می کوچکی از آنچه گفته شد در موزه  کاري و .... که نمونهخاتم
 زیادي بر برنامه درسی و آموزش داشته باشد.   تأثیراي برخوردار باشد و  یت زیاد و ویژهاهم

 
 منابع
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هاي رسانه ران در استفاده علمی ازکتابدا هايچالش
 و راهکارهااجتماعی 

 

 1فائقه محمدي

 

 چکیده 

هاي اجتماعی رسانه، در یک نگاه مشتركی گوناگون تعاریف متعددي دارند. هاي اجتماعی در منابع اطالعاتسانهر
دهند تـا در یـک تعامـل    اند که به کاربران اجازه میتوصیف شده 2,0به عنوان نرم افزارهاي کاربردي و سیار وب 

ها کـاربر محـور و چنـد منظـوره بـوده و      رسانهزمان، دانشی را خلق کرده و به اشتراك بگذارند. این اجتماعی هم
هـاي  ها توجه خاصـی بـه اسـتفاده از رسـانه    رسانی و کتابخانهمراکز اطالع اًدود به زمان و مکان نیستند. اخیرمح

اند. مروري بر مطالعات قبلی  بیانگراین واقعیت است که با وجود اینکه کتابداران به استفاده از این اجتماعی داشته
مواجه یهایچالشدر استفاده واقعی از این ابزارها با  حال آنها عمالًها نگرشی مثبت دارند با ایندر کتابخانهرسانه 

 هشـد مطـرح  هـاي اجتمـاعی   ابتدا تعاریفی کلی از رسانه اي،کتابخانهبا استفاده از روش پژوهش  مقاله،این در ند.ا
هـاي  ازجنبـه  رسانیها و مراکز اطالعاجتماعی در کتابخانههاي استفاده از رسانه هايچالشسپس مسائل و  است.

مشـی   تـدوین خـط   ،ز قبیل ایجاد انگیزه درکتابدارانا راهکارهایی مقاله نیز خاتمه است. در گوناگون بررسی شده
ـ نیز تشویق پژوهشگران به انجام پژوهش استفاده و  موجـود  هـاي چـالش رفـع   منظـور ههاي بیشتر در این زمینه ب

 است.  شدهاد پیشنه

 ها و راهکارهاچالش ، استفاده علمی،کتابداران ،هاي اجتماعی: رسانهگانکلیدواژ

                                                           
 hehmohammadi@yahoo.comgfae؛ شناسی دانشگاه تبریز. استادیار گروه علم اطالعات و دانش1
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 مقدمه 

رسـانی بـه اقشـار    رسانی از جمله مراکز علمی هستند کـه وظیفـه خـدمت   ها و مراکز اطالعکتابخانه
پژوهشگران،  آموزان،دانشتوانند اقشار دانشگاهی ،عهده دارند. مخاطبان آنها میهگوناگون جامعه را ب

معلولین و غیره باشند. با توجه به گستردگی ارائـه خـدمات بـه طیـف      نوسوادان، نوجوانان، کودکان و
توانـد نقشـی   هـاي نـوین مـی   فنـاوري در کتابخانه و مراکز اطالعاتی، استفاده از  سیعی از مخاطبانو

 .کندسازنده در جهت نیل به اهداف سازمانی ایفا 
رسـانی ضـروري   ها و مراکـز اطـالع  هاي اجتماعی در کتابخانهنقش و جایگاه رسانه منظور بررسیهب

 است تا ابتدا تعریف کلی از این ابزارهاي اطالعاتی و ارتباطی داشته باشیم.  
رسـانه  1نامه آکسـفورد اند. لغتهاي اجتماعی به چند روش توصیف شدههاي اخیر رسانهدر طی سال

کند کـه کـاربران را بـه ایجـاد و     گرهایی توصیف میها و عملوب سایتهاي اجتماعی را به عنوان 
 سازد.هاي اجتماعی قادر میاشتراك محتوا و یا سهیم شدن در رسانه

وب براي تبدیل کردن  فناوريهاي اجتماعی را در ارتباط با استفاده از عبارت رسانه )2012( 2بردلی 
 کند.ارتباطات به مکالمات تعاملی توصیف می

هاي اجتماعی را به عنوان یک برنامه کاربردي اینترنتی کـه براسـاس   رسانه) 2010( ۳کاپلن و هنلین
بنا شده و اجازه ایجاد و معاوضه محتواي ایجـاد شـده    2,0و ایدئولوژیکی وب  انهفناورهاي زیرساخت

 اند.  دهد، توصیف کردهبه کاربران را می
هاي اجتمـاعی  هاي نوین، رسانهنویسندگان برجسته در زمینه رسانهیکی از  )2010( 4یان سولیسبرا 

کنـد کـه مـردم را از خواننـدگان مطالـب بـه       اي براي همگانی کردن اطالعات توصیف میرا وسیله
 کند. نشردهندگان اطالعات تبدیل می

ردي و سیار وب توانند به عنوان نرم افزارهاي کاربهاي اجتماعی میرسانه الذکربر طبق تعاریف فوق 
زمـان، دانشـی را خلـق    دهند تا در یک تعامل اجتماعی همکه به کاربران اجازه می شوندتعریف  2,0

ها کاربر محور و چند منظوره بوده و محدود به زمـان و مکـان   کرده و به اشتراك بگذارند. این رسانه
 نیستند.

ها، برقراري هاي اجتماعی در کتابخانهرسانهترین مزایاي استفاده از یکی از مهم بر طبق تعاریف فوق
هاي اجتماعی در یک جریان دو سویه باشد که از این طریق رسانهاربران و کتابداران میکتعامل بین 

د. ندهها را در ارتباط با همدیگر قرار میاي فعال کتابداران و کاربران کتابخانهشیوههمدیریت دانش، ب
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هاي خود را به نمـایش بگذارنـد.   آورند که کتابداران خالقیتاي فراهم میهمچنین این ابزارها زمینه
 ها و ویـدیوهایی را از محـیط کتابخانـه،   هاي اجتماعی کتابداران عکسبراي مثال با استفاده از شبکه

هاي اجتمـاعی قـرار   در دسترس کاربران شبکه و هکردمنابع، خدمات و کاربران واقعی کتابخانه تهیه 
هـاي  . قـرار دادن چنـین تبلیغـاتی در شـبکه    کننددهند تا زمینه را براي بازاریابی کتابخانه فراهم می

هـا را  تواند دامنـه اسـتفاده از کتابخانـه   می 3تریو توی 2بوك، فیس1از قبیل یوتیوب اجتماعی پرطرفدار
پسـت شـده از    سودمندي گسترش دهد. همچنین کتابداران این توانایی را دارند تا مطالـب صورت هب

ها ، اهـداف و سیاسـت  طرف کاربران را تحت کنترل خود داشته باشند تا در صورت مغایرت با برنامه
 . 4) 2009(فرناندزهاي کتابخانه آنها را فیلتر کنند

هاي اجتماعی دارند مطالعات پیشین بیانگر این واقعیت است کـه در برخـی   مزایایی که رسانه باوجود
هـا و  از این ابزارهاي ارتباطی دوسویه مشـکالت و مـوانعی را نیـز بـراي کتابخانـه     موارد نیز استفاده 

 آورند.کتابداران فراهم می
 8500ها و منـابع علمـی بـیش از    اجتماعی در کتابخانه هاییاز پانزده سال گذشته در ارتباط با رسانه

بـه بررسـی     هـا پـژوهش  که از این تعداد درصد قابل توجهی از ایـن مقاله پژوهشی نمایه شده است 
هـا مـی  هـاي اجتمـاعی در کتابخانـه   مطرح شـده در زمینـه اسـتفاده از رسـانه     هايچالشمسائل و 

ـ  هـاي چـالش نتایج تحقیقات پیشین بیانگر این واقعیـت اسـت کـه     .5 )2015گاها و هال (پردازد -هب
عوامل گوناگون درون سازمانی و برون  تواند ریشه درها میهاي اجتماعی در کتابخانهکارگیري رسانه

هاي فـردي  قابلیت برگیرنده مسائلی از قبیل عالیق و رون سازمانی دردسازمانی داشته باشد. عوامل 
منـدي از  شفاف بودن نحـوه بهـره  ل درون سازمانی عواملی مانند غیرئکه مساکتابداران بوده در حالی

دهد که این خود ناشـی از فقـدان   کتابداران را هدف قرار میها و هاي اجتماعی توسط کتابخانهرسانه
درون سـازمان  هاي اجتماعی درمندي از رسانهکفایتی مدیریتی در بهرهنیز بی هاي مدون ومشیخط

 باشد.  ها میهایی مانند کتابخانه
هـا و  کتابخانـه هـاي اجتمـاعی در   استفاده از رسانه هايچالشمسائل و  اي ازدر ادامه به بررسی پاره

 پردازیم.  می رسانیمراکز اطالع
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 توسط کتابدارانهاي اجتماعی استفاده از رسانهمطرح در هايچالشبرخی از 
هاي اجتماعی درپیشـبرد  مزایاي فراوانی که رسانه باوجودبررسی پیشینه در این تحقیق نشان داد که 

بـا   باشند کتابداران در استفاده از این ابزارها عمـالً توانند داشته ها در عصر کنونی میاهداف کتابخانه
هاي اجتمـاعی مـی  کارگیري رسانههب میلی کتابداران در ها باعث بیی مواجهند. این چالشهایچالش

 هـاي چـالش  :ها به سه دسته کلی الـف . در این مقاله با استناد به برخی منابع مرتبط، این چالششود
هاي کافی مـرتبط بـا موضـوع    فقدان پژوهش :ج ؛فناوريسازمانی و  يهاچالش :فردي کتابداران ب

 شود.اند که در زیر به آنها اشاره میبندي شدهتقسیم

 فردي کتابداران هايچالشالف. 
وارد کـردن   فراوانـی در  تأثیرهاي اجتماعی ز رسانهااستفاده  هاي کتابداران درها و نیز دیدگاهمهارت

 ها دارد. نوین به کتابخانه فناورياین 
هـاي  هاي اولیـه حضـور رسـانه   ) در تحقیق خود به این نتیجه دست یافته که در سال2008( 1سیکر

-مهـم انـد.  هاي اجتماعی نداشتهکتابداران تمایل چندانی به استفاده از رسانه ،هااجتماعی در کتابخانه
ها بوده عدم آشنایی کافی آنها با این رسانه ،ابزارهااین  ترین دلیل عدم تمایل کتابداران به استفاده از

عنوان ابزاري جهت سرگرمی تلقی کـرده و بـه جنبـه   ههاي اجتماعی را تنها برسانه ،است. کتابداران
گیري کـرده کـه   نیز نتیجه )2008( 2چاونردر این زمینه  .هاي استفاده علمی این ابزارها واقف نبودند

هـاي  کتابداران نیوزیلندي در میزان و نحوه اسـتفاده آنهـا از رسـانه    موقعیت شغلی و سطح تحصیلی
هـاي  در زمینه عدم آشنایی خود بـا نحـوه اسـتفاده از رسـانه     کتابداراندارد. همچنین  تأثیراجتماعی 

عنوان عاملی جهـت از بـین بـردن حـریم     هدر عین حال این ابزارها را ب اجتماعی ابراز نگرانی کرده و
تـرین  را مهـم  فقدان سواد دیجیتالی کارکنان )2012( 3عارف و محمود اند.لقی کردهخصوصی افراد ت

 اند.  اي اجتماعی عنوان کردهمانع در استفاده کتابداران از رسانه
-افزارهاي متعددي قابل استفاده مـی با توجه به اینکه روز به روز نرم) 2014بنا بر اظهارات ظهوریان(

ـ   طریق خودآموزي، نرم شود الزم است کتابداران از کـار گیرنـد در   هافزارهاي مختلـف را شـناخته و ب
 باشند.اي میکه اکثر کتابداران فاقد چنین مهارت و انگیزهحالی
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 فناوريسازمانی و  هايچالشب. 
هـاي اجتمـاعی بـراي انجـام امـور      ثر رسانهمؤ کارگیريهعالوه بر مسائل فردي کتابداران در زمینه ب

نیـز در رسـیدن    فناوريرسد که عوامل سازمانی و نظر میهها، چنین بدر کتابخانه تخصصی علمی و
 نیستند.   تأثیربه این هدف بی

 )2012(1هاي اجتماعی در امـور علمـی چـو و دو   ها در استفاده از رسانهدر مورد کشف موانع و چالش
ها نشان اند. یافتهدانشگاهی در آسیا، آمریکاي شمالی و اروپا انجام داده هايپیمایشی را بین کتابخانه

 ،هـا و مراکـز دانشـگاهی   هاي اجتماعی در کتابخانـه ها در پیاده سازي رسانهترین چالشداد که مهم
بوده است. بر این اساس خـدماتی   فناوريمسائل مربوط به تغییرات  مربوط به زمان، نیروي انسانی و

هـا مـی  استخدام نیروي انسانی و ارائه خدمات آموزشی و پژوهشی در کتابخانه بندي،همچون بودجه
هاي دانشـکده ریزي انجمن کتابخانههاي نوین واقع شوند. کمیته برنامهفناورياین  تأثیرتوانند تحت 

 .)2010(2اي و پژوهشی
تـرین موانـع اسـتفاده    از مهـم  را اي وسـخت افـزاري  نبود امکانات رسانه) نیز 2012عارف و محمود (

 اند.دانستهها هاي اجتماعی در کتابخانهکتابداران پاکستانی از رسانه
ها در زمینه گردش کاري از قبیـل فقـدان زمـان کـافی بـراي      موانع و محدودیت )2014(3ظهوریان 

هاي اجتماعی در انجام روزرسانی رسانههو نگهداري و بریزي ، ایجاد کتابداران جهت یادگیري، برنامه
 کردهها مطرح هاي اجتماعی در کتابخانهکارگیري رسانههرا از جمله موانع باي انواع خدمات کتابخانه

ـ      اکثر کتابخانههمچنین بنا به اظهارات وي . است منظـور  هها فاقـد خـط مشـی مکتـوب و منسـجم ب
توانند از استراتژي مشخص و از پیش تعیین شـده کتابداران نمی ،بنابراینراهنمایی کتابداران هستند. 

ها تبعیت کنند. همچنین مشکل دیگر دراین هاي اجتماعی در کتابخانهاي در هنگام استفاده از رسانه
ها استفاده از ایـن ابزارهـا را بـه    هاي مدیریتی، برخی کتابخانهگیريست که بنا بر تصمیما زمینه این

-ها و ساعات خاصی در طی ساعات کاري کتابخانه و یا خارج ازساعات کاري آن محـدود مـی  زمان
 کنند. 

هاي اجتمـاعی  ج. چالش فقدان نتایج پژوهشی کافی در زمینه استفاده علمی از رسانه
 هادر کتابخانه

انجام به این نتیجه دست یافتند که تحقیقات توصیفی  )2014و ظهوریان ( )2011( 4دوشی و بودنر
ها ناکافی بوده و قادر به پاسـخگوئی بـه   هاي اجتماعی در کتابخانهیافته در ارتباط با استفاده از رسانه
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بسیاري از مسائل نیستند. براي مثال بر اساس یافته آنها تاکنون تحقیقی مشـخص نکـرده کـه هـر     
مطالب پست شـده چگونـه   هاي اجتماعی بهره ببرد و یا اینکه بخش از کتابخانه چگونه باید از رسانه

باید روزآمد سازي و مدیریت شوند. این نویسندگان با اشاره بـه وجـود چنـین شـکاف اطالعـاتی در      
هاي کیفی در موضـوع مـورد بحـث را بـا اسـتفاده      تحقیقات انجام یافته پیشین نیاز به انجام ارزیابی

 کنند.انتقادي پیشنهاد می ازتفکر
-چـالش تا بتوان  کاربردهتوان بچه راهکارهایی می ست کها این شودسوالی که اینجا مطرح میحال 
تا کتابداران به استفاده از این ابزارها تمایل بیشتري را از میان برداشت مطرح شده در این مقاله  هاي

 ؟از خود نشان دهند

 هاي اجتماعی از رسانه کتابداراناستفاده  راهکارهاي افزایش
، بـا اسـتناد بـه تحقیقـات     هاي اجتماعیمربوط به استفاده از رسانه مسائل ادامه بحث حول محور در

 :عبارتند ازاین راهکارها  .کندبرآنست تا سه راهکار را ارائه  این مقالهپیشین 

 ؛ایجاد انگیزه در کارکنان .1
  ؛هامشی استفاده از این ابزارها در کتابخانهکارگیري خطهبتدوین و  .2
اسـتادان  هـاي مـرتبط بـا موضـوع از طریـق      تشویق پژوهشگران و دانشجویان به انجام پژوهش .3

 .هادانشگاه
 

 هاي اجتماعیدر راستاي استفاده از رسانهدر کتابداران ایجاد انگیزه  .1
بـه   "نظریه سلسله مراتبـی نیازهـا   "یکی از اندیشمندان برجسته مدیریت کالسیک در 1آبراهام مازلو

فـردي بیشـتر    اشاره دارد که هر چقدراعتماد به نفس و احساس پذیرش توسـط اجتمـاع در  این نکته 
. بنـابراین مـدیران   شـود باشد این امر باعث افزایش انگیزه وي جهت دستیابی به اهداف سازمان مـی 

یا تعامالت گروهـی توجـه    هاي فردي وبه ایجاد انگیزه در افراد چه از طریق آموزش بایدها کتابخانه
توانـد افـراد را بـه اسـتفاده از     اي است که میداشتن انگیزه مانند نیروي محرکه خاصی داشته باشند.

هاي اجتماعی منظور استفاده از رسانهه. ایجاد انگیزه در افراد بکندهاي نوین تشویق و ترغیب فناوري
  تواند گروهی یا فردي باشد.می
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 کتابدارانهاي فردي ایجاد انگیزه از طریق آموزش
. اسـت اعضاي سـازمان   یکی از وظایف مهم مدیریتی جهت تحقق اهداف سازمانی، ایجاد انگیزه در 

هاي نوین در یک سـازمان  فناوريکارگیري هدرطی پژوهشی دریافت که در زمینه ب )2006( ۱کمبل
هـا بیشـتر باشـد،    فناوريهر چه تمایل و انگیزه کارکنان آن سازمان به یادگیري نحوه استفاده از این 

مقاومت آنها در مقابل ایجاد تغییر کمتر بوده و آن سازمان آمادگی بیشتري براي پذیرش و استفاده از 
ـ  هایی مانند کتابخانهآنها را خواهد داشت. بنابراین سازمان منظـور اسـتفاده بهینـه از    هها موظفند تـا ب

هـاي  درکارکنان بپردازند. برگزاري کارگـاه طور مستمر به آموزش و ایجاد انگیزه ههاي نوین بفناوري
هاي نـوین از  فناوريجهت پذیرش و استفاده از هاي انگیزش افراد سازمانی درآموزشی یکی از روش

 . استهاي اجتماعی قبیل رسانه

  ایجاد انگیزه از طریق تعامالت گروهی
چالشـی مـدیریتی    ،هـا سـازمان در حال حاضر فقدان ارتباطات مفید و سازنده بین کارکنـان در اکثـر   

کـه کارکنـان    شـود ها این مشکل باعث میها نیز همانند همه سازمانشود. در کتابخانهمحسوب می
هاي سودمند هر کدام در انزوا به انجام وظـایف خـود بپردازنـد.    فکري و مساعدتکتابخانه بدون هم

تباطـات مفیـد و سـازنده در بـین     نیازهاي مـازلو برقـراري ار  اساس نظریه ست که برصورتی ااین در 
تواند باعث ایجاد حس پذیرش آنها توسط سایر افراد سازمان شـده و انگیـزه   اعضاي یک سازمان می

توانـد از طریـق بـه    افراد را در راستاي نیل به اهداف سازمان افزایش دهد. دستیابی به این هدف می
هـاي  براین اسـتفاده از رسـانه  شـود. بنـا  محیط تعاملی فـراهم  در یک  اشتراك گذاشتن عقاید و افکار

 تواند بستري مناسب در برقراري ارتباط بین افراد درون سازمان مهیا سازد.اجتماعی می
هاي اجتمـاعی پتانسـیل خلـق دانـش جمعـی و      از دیدگاه ارتباطات و تعامالت درون سازمانی، رسانه

به اشـتراك گذاشـتن دانـش فـردي خـود،      توانند با ها میمدیریت آن را دارند. اعضاي این نوع رسانه
دانش جمعی را بوجود آورده و مدیریت کنند. در این زمینه الزم نیست که کارکنان عضو شبکه آنچه 
را مورد نیاز کاربران است حدس بزنند بلکه آنها باید آنچه را که بنظرشان با ارزش است بـه اشـتراك   

با بیان نظرات و دیـدگاه  نیازمند شده و در صورت هبگذارند تا اعضاي دیگر گروه نیز از آن دانش بهر
 هاي خود آن را بهبود بخشند.

ها را به صورت جـاري دریافـت   دهند تا دانش و ایدههاي اجتماعی به اعضاي سازمان اجازه میرسانه 
عنوان یک سیسـتم تعـاملی، کارکنـان    هب کنند و دانش جاري را به محض انتشار به اشتراك بگذارند.

گـروه   تـوان مـی  کنـد . وقتی نیاز جدیـدي بـروز مـی   کنندتوانند امور خود را سازماندهی خانه میکتاب
نسبت به رفع نیازها  ،با به اشتراك گذاشتن نظرات و عقاید و دادجدیدي براي بحث درباره آن شکل 
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ود خـدمات  اندازي خدمات نوین یا بهبـ منظور راهه. ارائه نظرات و پیشنهادات اعضاي گروه بکرداقدام 
 .شودتواند منجر به ارتقاي کیفیت ارائه خدمات در کتابخانه در حال ارائه در کتابخانه می

 هاي اجتماعیها از رسانهمشی در استفاده کتابخانهخط کارگیريهتدوین و ب .2
توانند در توسعه روابـط اجتمـاعی داشـته باشـند،     هاي اجتماعی میاي که رسانهعلیرغم نقش سازنده

هاي اجتماعی رسانه ها در استفاده ازمشیموضوع وضع قوانین و خط )2015(1طبق نظر گاها و هال 
ه است. بنابراین دور از انتظار نیست اگر چنـین تصـورکنیم کـه    شدتوجهی واقع تا حد زیادي مورد بی

تواند باعث ایجاد مقاومت کتابداران در مقابل هاي اجتماعی میها در استفاده از رسانهمشیفقدان خط
 د.  شوها تغییرات فناورانه شده ومانع ارائه خدمات مطلوب در کتابخانه

ها اغلب ابزارهـاي همـاهنگی محسـوب    مشیکنیم خطها را بررسی میزمانی که ما عملکرد سازمان
دهنـد تـا   ابزارهاي هماهنگی به اعضاي سازمانی اجازه می کندادعا می )2012( 2شوند. سوانسونمی

هستند. همچنین براي آنها این امکان را فراهم مـی  اي بزرگتراحساس کنند که متعلق به یک جامعه
ترین موانع بـر سـر راه موفقیـت    رسد یا نه؟ مهمسازند تا ارزیابی کنند که آیا سازمان به اهدافش می

کنـد؟  مفید است؟ چه کسی مشکالت را حل می فناوريکار است؟ چه  چیست؟ آیا مکان خوبی براي
کند؟ چه کسی اجازه صحبت کردن درباره مشکالت را دارد واز ایـن  چه کسی مشکالت را ایجاد می

 قبیل سواالت.  
هـاي اجتمـاعی بایـد    مشی استفاده از رسـانه توان گفت که خطبا این پیش فرض، در حالت کلی می

به صـورت هدفمنـد بسـط و توسـعه      فناوريبرداري از شرح اهداف بوده و براي بهره بیانگر مقاصد و
توانند براي هاي اجتماعی میهایی که رسانهها براي مثال در ارتباط با مزیتمشییابد. در تدوین خط

 د.تواند بخشی از اهداف کتابخانه باشنها داشته باشند اگراین مزایا به روشنی طرح شوند میکتابخانه
هـاي اجتمـاعی، بـا توجـه بـه نـوع       ها در ارتباط با اسـتفاده از رسـانه  مشیمزایاي مطرح شده در خط

ها فرصتی براي توانند متفاوت باشند. بیان مزیتهاي اجتماعی میرویکرد آنها به رسانه ها وکتابخانه
 " سـطح تعریـف   آورد.هـا فـراهم مـی   هاي اجتماعی و پیشبرد نـوآوري برجسته کردن پتانسیل رسانه

ها به سازمان و سطح آگاهی کارکنان آن بسـتگی دارد. فهرسـت   مشیدر خط 3"هاي اجتماعیرسانه
، به طوري که نویسندگان فقط به شوندتواند در طوالنی مدت به زبان ساده تبدیل ها میدستورالعمل

بیش از حد طوالنی و هایی که که ضروري هستند توجه کنند. فهرستیی هاآن دسته از دستورالعمل
ـ از هم گسیخته باشند کارکنان را ازخواندن دستورالعمل گیري ایـن  کـار هها و درك درست اهداف و ب

 دارند.هایشان باز میها در راستاي تغییر رویهدستورالعمل
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همچنین ممکن است نویسندگان، مجموعه قواعدي را که کمتر حالت رسمی دارند بـه دسـتورالعمل  
هـاي اجتمـاعی انتخـاب    عنوان بهترین قواعد براي کاربرد رسـانه هیح داده و آن را بهاي رسمی ترج

تواننـد تعیـین شـده و بنـا بـه شـرایطی در       ها بنا به موقعیت و وضعیت موجود میکنند. بهترین شیوه
 شوند.ها گنجانده و یا کنار گذاشته دستورالعمل

مشـی روش خـط  اي متفـاوت از بایستی به شیوه هاي اجتماعی در کتابخانهرسانه مشی استفاده ازخط
 .شودهاي اجتماعی تهیه و تدوین هاي رسانههاي ارسال اطالعات به سایت

مشی مشخص براي عموم و یـک  ها یک خطست که الزم است کتابخانها ها بیانگر اینبرخی توصیه
-هاي غیر شـفاف و جمـع  نامهآئین. 1)2012،سوانسون (مجزایی براي کارکنان داشته باشندمشی خط

و در ایـن حالـت کارکنـان تفسـیر      شودبندي نشده ممکن است موجب بروز وضعیت سردرگم کننده 
بـدون   صورت محرمانه وههایی که بمشیهاي داخلی و عمومی خواهند داشت. خطغلطی از سیاست

واهنـد شـد. بـا    توجهی واقـع خ مشارکت اعضاي سازمان تهیه شوند کارایی الزم را نداشته و مورد بی
ف، مشـارکت کلیـه اعضـاي    دلیل نیاز به انـرژي و زمـان مضـاع   هحال الزم به توضیح است که باین

مشـی مفیـد بـراي اسـتفاده     رسد . بنابراین اولین قدم در ایجاد یـک خـط  ممکن بنظر میسازمان غیر
م است تا گـروه  باشد. الزها مشارکت دادن گروهی از افراد متخصص و با تجربه سازمان میکتابخانه

ـ     منظـور  هنویسندگان قبل از شروع کار از نیازهاي کاربران و کارکنان کتابخانه آگـاه بـوده و سـپس ب
مشی کنونی، به بررسی آن پرداختـه و براسـاس آن بـه    ها و کمبودهاي موجود در خطکشف نارسایی

تمـام شـد نویسـندگان خـط     در نهایت وقتی کار باز بینی و باز نویسی  مشی جدید بپردازند.تهیه خط
 یید به مدیران ارشد سازمان ارسال کنند. أمشی باید آن را جهت ت

-هاي مکتوبی است که میمشی شامل دستورالعملبیانگر این نکته است که خط مباحث مطرح شده
در هماهنـگ کـردن و اسـتاندارد سـازي      فراینـد را تعریف و سازماندهی کنـد. ایـن    فرایندتواند یک 

هـاي  گیرد بسیار پراهمیت است. در دراز مدت این دستورالعملکه در میان مردم صورت می اقداماتی
ها اقدامات را بسزایی در ایجاد ثبات و وحدت رویه داشته باشد. این دستورالعمل تأثیرتواند مکتوب می

هـاي  الیـت توانند براي یادآوري و بخاطر سپردن مراحل انجام کار و فعکنند و میتحکیم و تثبیت می
هاي کامپیوتري یا مدیریت اطالعات شخصی کاربران مفید واقـع  سازي سیستمپیچیده همچون پیاده

یابنـد. بنـابراین الزم اسـت اسـناد     ها به طور طبیعی در طول زمان تغییر و تکامل میمشیشوند. خط
 .به روز شوندشوند با گذشت زمان مکتوبی که  منتشر می
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 هامشیسازي خطبازبینی و روزآمد 
ـ   مدیریت رسانه "در کتاب خود با عنوان  )2012( 1سوانسون کیـد  أت "هـا ههـاي اجتمـاعی در کتابخان

توانند مفید باشند کـه موجـب ارائـه    هاي اجتماعی زمانی میرسانه هاي استفاده ازمشیکرده که خط
-دالیل ضرورت بـازبینی خـط  . در این کتاب نویسنده روزآمد سازي شوند و مرتباً شودخدمات واقعی 

 ها را چنین عنوان کرده است: مشی

که یکـی از   شودمی هاي نوینفناوريها منجر به افزایش استفاده از مشی، بازبینی دقیق خطنخست 
 .  استها اهداف مهم کتابخانه

شناخت بهتـر  ه و به اعضاي سازمان در کردها را به عملکردها متصل ها ارزشمشی، بازبینی خطاًثانی
 کنند. هاي سازمانی کمک میارزش

 ،طلبنـد ، با توجه به این که  انواع گوناگون کتابخانه هر کدام قوانین حقوقی خـاص خـود را مـی   ثالثاً
مسـائل   مثالً کند.ها به کارکنان و مدیران کتابخانه درحل مسائل حقوقی کمک میمشیبازبینی خط

دهند با توجهات کتابدارانی س توجهات خود قرار میأر دکان درهاي کوحقوقی که کتابداران کتابخانه
 متفاوت است.  ،کنندهاي دانشگاهی فعالیت میکه در کتابخانه

 تـأثیر کننده توان گفت عواملی از قبیل کشور، منطقه، نوع کتابخانه و جامعه استفادهدر حالت کلی می
هاي اجتماعی خواهند داشـت. الزم اسـت   رسانه سزایی در رعایت قوانین حقوقی در رابطه با کاربردهب

بنـدي مسـائل حقـوقی    هاي قانونی، در زمینه جملهها بدون توجه به نیازمنديمشیتا نویسندگان خط
شود بسیار با دقت و محتاطانه عمل کنند.الزم اسـت کـه در مکتـوب    ها قید میمشیکه در متن خط

ح و بدون ابهام استفاده شـود. همچنـین اسـتفاده از    ها از زبانی گویا و جمالتی واضنمودن خط مشی
تواند کارکنان را از دست و پنجه نرم کردن بـا مشـکالت حقـوقی    هاي واضح میها و راهنماییمثال

 نجات دهد. 

ها را تعریف و یا باز تعریف کند. اینکـه آیـا   تواند مسئولیتمشی میمورد آخر اینکه بازبینی خط نهایتاً
شود یا یـک رسـانه اجتمـاعی واحـدي بـراي کـل       دهی میها سازماندر سطح بخشرسانه اجتماعی 

هایی از تک تک اعضاي کارکنان است؟ چه کسی کتابخانه حضور دارد؟ آیا رسانه اجتماعی مسئولیت
هـا در حـال حاضـر بـه ایـن      تواند ابزارهاي جدید رسانه اجتماعی را تصویب کند؟ بیشتر سـازمان می

هـا در خـط مشـی مـنعکس     دهند، اما ممکن است پاسـخ ایی ابزارها پاسخ میسواالت از طریق شناس
 نشده باشند.
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، پذیري دارندها اغلب نیاز به انعطافهاي کاري در سازمانسوانسون معتقد است با وجود اینکه جریان
 .تواند مشکل باشدها با توجه به مقتضیات گاهی میمشیتغییر خط

ي اجتماعی توسط مدیران و اعضاي یک سازمان بمنظور نیل به اهـداف  هاکارگیري رسانهههاي براه
توانـد در  هـا مـی  در همین راستا بازبینی خط مشیبنابر این تواند متفاوت باشد، سازمانی کتابخانه می

 آید.  شمارهب مؤثر یکپارچه کردن رویکردها و یا تغییر آنها عاملی

هاي مرتبط بـا موضـوع از   پژوهشتشویق پژوهشگران و دانشجویان به انجام  .3
 هادانشگاه تادانطریق اس

اي در تواند نقـش سـازنده  هاي اجتماعی میثر و منطبق با نیازهاي رسانهمؤبا توجه به اینکه استفاده 
حال در حال حاضر همانطور که بودنر  ، با اینکندهاي تخصصی کتابداران ایفا بهبود و تسریع فعالیت

اند نتایج پژوهشی کافی که بتواند راهنماي کتابداران ) بیان کرده2014ظهوریان () و 2011و دوشی (
هـا باشـد در دسـترس    هـاي گونـاگون کتابخانـه   در زمینه استفاده تخصصی آنها به تفکیک در بخش

هاي علـوم انسـانی و علـوم    رشته استادان ها مخصوصاًدانشگاه استادانالزم است تا بنابر این . نیست
اي، پژوهشـگران و  علوم رسانه استادانشناسی و نیز علم اطالعات و دانش استاداناز قبیل  ارتباطات

تا از این طریق نیازهـاي کنـونی کتابـداران     کنندهایی دانشجویان را تشویق به انجام چنین پژوهش
 .  شوددراین زمینه بیشتر مشخص 

 گیرينتیجه

نوع جدیدي از ابزارهاي اطالعاتی و ارتباطی در سطح عنوان ههاي اجتماعی بهاي اخیر رسانهدر سال
انـد. ایـن ابزارهـاي    ها واقـع شـده  المللی مورد توجه بسیاري از مراکز علمی مانند کتابخانهملی و بین

هـا را داشـته و   کنندگان کتابخانهپرقدرت اجتماعی توان ایجاد تعامل بین مدیران، کارکنان و استفاده
تا در یک ارتباط گروهی به انتشـار افکـار، تبـادل آرا و ارتقـاي سـطح خـدمات       سازند آنها را قادر می

هاي اجتماعی در آموزشی و پژوهشی بپردازند. در مقایسه با خدمات سنتی کتابداري، استفاده از رسانه
تعامالت گروهی باعث دسترسی سریع و آسان به منابع و خدمات اطالعاتی گوناگون و ارتقا کیفیـت  

هـاي اجتمـاعی   . با توجه به اهمیت رسـانه شوندائه خدمات از طریق کارمشترك گروهی میمنابع و ار
هـا و  مشـی کننـده از قبیـل خـط   در کتابخانه و مراکز علمی فقدان استانداردها و ابزارهاي هماهنـگ 

زمینـه  ، کاربران و کتابـداران را در  هاي اجتماعی، گاهی مدیرانراهنماها در راستاي استفاده از رسانه
اسـتفاده آنهـا از نظـر مسـائل اخالقـی و       گیري در مورد مسائلی از قبیل دسترسی کـاربران و تصمیم

ـ   مشیکند. بنابراین تدوین خطحقوقی دچار چالش می آنهـا در   رسـانی مسـتمر  روزههـا و اسـتفاده و ب
 .  استنیل به اهداف سازمانی ضروري  ها ورفع این چالش منظورهها بکتابخانه
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میلی کارکنان کتابخانه و مقاومت آنهـا در اسـتفاده از   طور که در ابتداي این مقاله بحث شده بیهمان
. ایـن عـدم   اسـت در راستاي نیل بـه اهـداف سـازمان کتابخانـه      يدیگر هاي اجتماعی چالشرسانه

نـوین   يفناورنفس کارکنان و کتابداران در استفاده از ابزارهاي هتواند نتیجه عدم اعتماد بپذیرش می
هاي آموزشی، کتابداران را بـه  با استفاده از برنامه بایدها هت رفع این چالش مدیران کتابخانهباشد. ج

همچنـین انجـام   هاي اجتماعی جهت اداره امور کتابخانـه تشـویق و ترغیـب کننـد.     استفاده از رسانه
کتابداران در استفاده آگاهی بیشتر از نیازهاي تخصصی  هاي تخصصی بیشتر در این زمینه وپژوهش

ها توسط کتابـداران  ثرتر از این رسانهؤهاي گوناگون کتابخانه باعث استفاده متخصصی آنها در بخش
 .  شودمی
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 هاي درسیویر و رنگ آن در کتابنقش تص
 ثیر آن در آموزش زبان بیگانهأدانشگاهی و ت و

 

 
 1مهري بهرام بیگی

 
 چکیده

تصویر، زبانی جهانی اسـت کـه بایـد جنبـه شـناختی آن را خـاطر نشـان کـرد: بـه عنـوان تولیدکننـده معنـی،             
ـ  طـور بـه عنـوان منبـع     به عنوان ابـزاري ضـروري بـراي مـتن و همـین      بـه   کـه  تصـویر  مـتن ر تفسـیر و تعبی

آیـد و حـس   عنوان ابزاري آموزشی از همان دروس ابتـدایی یـا پـیش از آن بـه کمـک مربـی یـا مـدرس مـی         
 .استدیداري، عامل مهمی در یادگیري 

کتاب درسی به عنـوان یکـی از ارکـان و ابزارهـاي یـادگیري داراي مـتن، تصـویر و سـایر اجـزاء و عناصـري           
-. ویژگـی اسـت هـاي کلـی و سـاختاري    ویژگـی  دارايکنـد. کتـاب درسـی    ي کمـک مـی  است که به یـادگیر 

هــاي تصــاویر یکــی از ویژگــیاســت. هــاي ظــاهري و هنــري کتــاب جنبــهشــامل هــاي ســاختاري بیشــتر 
هـاي درسـی   هـا بـه ویـژه کتـاب    اهمیـت وجـود تصـاویر در کتـاب    بررسـی  این مقاله  هدف از. ساختاري است

 .است
این مقاله به پیـدایش تصـویر، اهمیـت آن در یـادگیري و بـه خـاطر سـپاري مطالـب، روش چیـدمان تصـاویر           

 تــأثیردرك مطالــب، نقـش رنـگ در تصـویر و آمـوزش، همچنـین       دردر کتـاب بـراي اسـتفاده بهینـه از آنهـا      
 پردازد.وجود تصویر در یادگیري زبان فارسی و زبان بیگانه می

ابـزاري بیـانی بـه عنـوان زبـانی مسـتقل        توانـد بـه عنـوان ابـزاري پوینـده و     می ویرسوال این است که آیا تص
 نمایش داده شود تا بتوانیم نوعی مهارت را از آن کسب کنیم؟

 ها تهیه شده است.صاحبنظران امر آموزش زبان و گرافیست يهاپژوهش نتایجاین مقاله بر پایه 
هـاي  در ذهن فراگیر ایجاد کند بـا همـراه کـردن رنـگ در بخـش     تواند چند جمله را از آنجا که یک تصویر می

تر پرداخت به ویژه زبانی که فراگیر هیچ آشنایی با توان به آموزش زبان بیگانه به شیوه راحتمختلف تصویر، می
 آن ندارد.

 زبان بیگانه آموزش، هاي درسی و دانشگاهی،تصویر، رنگ،کتاب: گانکلیدواژ
 مقدمه 

                                                           
 m_bahram_beiguy@yahoo.com ؛استادیار پژوهشی سازمان سمت ۱.
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تـرین  آید مثلث استاد، دانشجو و کتاب درسی به عنوان اصـلی یادگیري به میان میهرگاه سخن از 
هاي خود را دارند هر کدام از این عناصر ویژگی شود.ذهن  تداعی می دهی و یادگیري درعناصر یاد

کنند. کتابهاي متعددي هستند که در امر یاددهی و یادگیري ایفاي نقش میو داراي زیر مجموعه
موجـب ایجـاد انگیـزه در     چـرا کـه تصـاویر    اندداراي تصاویر همیشه بیشتر مورد پذیرش بودههاي 

تر از پردازش متن بـه دسـت مـی   اي عمیقهز حواس او نتیجشوند و با جلب نظر و تمرکفراگیر می
: شـماره  1386نیـا،  د( افخمـی شـو دهند و نیز با ایجاد ارتباطی غیر کالمی موجب تداعی با متن می

13.( 
ترنـد. تصـاویر و   هـاي بـاالتر انتزاعـی   تر و در دورهها در دوره آموزش عمومی غنیتصاویر و عکس

هاي باالتر هماهنگ با مفاهیمها در دوره آموزش عمومی ترجمه تصویري مفاهیم و در دورهعکس
 هـاي بـاالتر جنبـه   تـر و در دوره ها در دوره آموزش عمومی جنبه هنري قـوي اند. تصاویر و عکس

ها در دوره آموزش عمومی بخشی از محتوا را با خود دارنـد و  علمی باالتري دارند. تصاویر و عکس
کند(آرمنـد و  شود و بیشتر به یادگیري محتوا کمـک مـی  تر میهاي باالتر این نقش ضعیفدر دوره

 ).1391،  ملکی
نش و قـرار گـرفتن   هاي درسی در واقع بخشی از محتوا هستند که گزیها در کتابتصاویر و عکس

هـا و تصـاویر باعـث سـهولت در     طلبد تا رجوع به عکسآنها در جا و مکان مناسب دقت کافی می
 یادگیري باشد نه ایجاد سردرگمی براي دانشجو و انداختن شکاف بین متن.  

در حال حاضر، اکثر اساتید، نویسندگان و حتی والدین نیـز بـه نقـش مهـم تصـویر در فراینـد یـاد       
 کند.اند و این که تصویر البته به عنوان تصویر آموزشی، چه نقشی ایفا میگیري واقف شدهدهی/یاد
به عنوان ابزار یادگیري و در کارکرد متون نوشتاري  ویژه ها و متون درسی امروز تصویر بهدر برنامه

 کند.تري ایفا مینقش مهم
هزار سال پیش در پرتو نـور مشـعلی   تصویر با ظهور و اختراع دستگاه عکاسی متولد نشد بلکه سی 

 .1در اعماق یک غار ظاهر شد

                                                           
1. Galerie des Mégacéros  - Grotte Chauvet - Ardèche © Dominique Baffier – Valérie 
Ferruglio w3.msh.univ-tlse2.fr/bipt/SAVOIRPLUS/histoire/histoire.html  
Petite histoire de l'image... en images. Par Franck VIDAL. 
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 تذهیب متولد شد. در قرون وسطی نیز ، تصاویر و متن با یکدیگر پیوند خوردند و
 

 
 

 به خاطر سپاري تصاویر توسط مغز انسان
هـاي فکـري ایـن دو     چپ و راست تشکیل شده است که کارکرد و فعالیت کرهنیممغز انسان از دو 

هاي فکـري ماننـد منطـق، ریاضـیات و تجزیـه و       چپ به فعالیت کرهنیمبا هم تفاوت دارد،  کرهنیم
 پردازد. ها، خیاالت و ... می راست به امور هنري، تصاویر، تجسم، شناخت رنگ کرهنیمتحلیل و 

چپ و راست، اولـین بـار توسـط روانپزشـک آمریکـایی راجـر        کرهنیمبندي مغز به دو بحث تقسیم
و  اسـت چپ و راست  کرهنیممطرح شد. بر این اساس، مغز ما داراي دو  1950سپري در اوخر دهه ا

چـپ   کـره نـیم ترین وظایف شوند. برخی از مهمم میسیتق کرهنیموظایف و اعمال مغز بین این دو 
 عبارتند از:

هـاي منطقـی و   کنترل حرکات سمت راست بدن، انجام محاسبات و اعمال ریاضی، انجام استدالل
 .پردازش جزئیاتتحلیلی،کنترل قدرت بیان و زبان تکلم، قابلیت حافظه کوتاه مدت، 

 راست عبارتند از : کرهنیماما برخی از وظایف 
کنترل حرکات سمت چپ بدن، ایجاد هماهنگی در گفتار و آهنگ کالم، قابلیت حافظـه بلندمـدت،   

نگـري، کنتـرل برخـی از احساسـات،     صاویر، کلبه خاطر سپاري ت ،درك موسیقی، کنترل زبان بدن
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 ثر اسـت و مـثالً  مـؤ ، 44Tیـادگیري 44Tراسـت در   کرهنیمدرك منظور و معانی نهفته و خالقیت استفاده از 
بلندمدت ما ثبت شده است با تداعی کـردن  خوبی در حافظه هتصویري که در کنار متنی نوشتاري ب

جدا از بحث روانشناسانه و فیزیولوژیک، تجربه نشـان   آید.خاطر ما میهآن تصویر، تمام آن مطلب ب
یادگیري انسان نقش یکسانی ندارند و بیشترین سهم مربوط بـه   هاي مختلف درداده است که حس

ـ    گیردبر میرا دراز کل حواس  درصد 75که حدود  است حس بینایی  سـزایی در هو تصـویر نقـش ب
در ذهـن فراگیـر داشـته و دارد و بـا ایجـاد تنـوع در تـدریس از         تعمیق مطالب یادگیري مفاهیم و
 کند.آور بودن کالس جلوگیري میکسالت خستگی فراگیر و

تصویرسازي از مطالب، یکی از بهترین شگردهاي به خاطر سپاري است، زیرا این کار بـا توجـه بـه    
روح به یک فعالیت مهیج  مرکز و درك مطلب همراه است و یادسپاري را از یک حالت خشک و بیت

کند. براي تصویرسازي باید به طور کامل مطالب را در ذهن تجسم کـرد و یـک   و جالب تبدیل می
تصویر ماندگار از آن به وجود آورد گویایی و ماندگاري یک تصویر، بیش از صدها کلمه است، زیـرا  

اینجاست  .گذارندمانند، اما اسامی و کلمات، اثر کمتري در ذهن می ها در ذهن می یرها تا مدتتصو
 یابد.معنا می ،داندتصویر را برابر ده هزار واژه می که ارزش یک المثل چینیکه ضرب

 اهمیت وجود تصاویر
اي برخوردار است. بسیاري از هاي درسی و یا حتی غیر درسی از اهمیت ویژهوجود تصاویر در کتاب

شمرند، عناصري تزیینی بر می هاي فرعی متن یا صرفاًها را یا جزء قسمتها و جدوللفان شکلمؤ
دهند، نه اطالعات گنجانده شده در شکل را به مبحثی که شـکل در آن قـرار   و نه به آنها ارجاع می

ها در صورتی ارزش آموزشی و جدول هادهند. این شیوه پسندیده نیست. شکلربط می ،گرفته است
خواهند یافت که درباره دلیل استفاده از آنها و ارتباط آنها با بحث، و اهمیتشان توضیحی، هـر چنـد   

هـا و  لفان رایـج اسـت ایـن اسـت کـه شـکل      مؤمختصر، داده شود. برداشت اشتباه دیگري که بین 
ها براي توضیح مطالب ها و جدولشکل توانند جانشین متن شوند. اما در یک اثر خوب،ها میجدول

، در بدون توضیح در متنروند، نه این که جاي آن را بگیرند. نباید اطالعات جدیدي متن به کار می
) و بایـد بـا محتـواي آموزشـی     277: 1391، (مـري الـن لپیونکـا    ها گنجانده شوندها و جدولشکل

 18هـاي ادبـی مربـوط بـه قـرن      به چهـره هماهنگی داشته باشد به عنوان مثال اگر موضوع راجع 
هاي علمی آن دوران مورد بررسی و تحقیق قرار گیرند و چنانچـه  میالدي در فرانسه است باید داده

گر باید پـس از مطالعـه و تحقیـق در ایـن خصـوص و      لف خود تصاویري ارائه نداده است تصویرمؤ
را برگزینـد و بـه برداشـت خـود از      لف و فردي کارشناس در این زمینه تصویر مناسبمؤمشورت با 

 ها و منابع و اینترنت اکتفا نکند. تصویر بدون مـتن، برداشتن تصاویر از برخی کتاب موضوع یا احیاناً
 به خودي خود یک زبان است.

http://ostademusic.com/human-learning-system.html
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اهمیت وجود تصویر در کتاب از دیر باز مطرح بوده و تا به امروز ادامه یافته است. در عهـد باسـتان   
مخاطبان آنها  البته معموالً آمیختند ومصوري بودند که متن و تصویر را با هم در میهاي نیز کتاب

 آمد.از قشر اجتماعی کم سواد بودند و در واقع تصویر به کمک فهم مطلب می
داراي سه  کننده متن بوده وبخش و کاملمصور کردن همان ایجاد تصویر یا عکس است که زینت

 که عبارتند از: استکارکرد 
 .ثیرگذار همراه استأبا ارائه تصویري ت برانگیختن خواننده براي خواندن متن که معموالً .1
ازجمله کارکردهاي تصویر در متن جلب توجه و تحریک کنجکاوي خواننده است کـه سـواالتی را    

  ؛داند پاسخ این سواالت را در متن خواهد یافتدر ذهن خود فرض کند که می
 ؛متن از طرف خواننده است طالعات تکمیلی از متن براي سهولت درك بهترارائه اخبار یا ا .2
کمک به تخیل خواننده براي این که اهمیت بیشتري به آنچه که با جمـالت بیـان شـده اسـت      .3

 بدهد. 
تواند همچون شمشیري دو لبه نیـز عمـل   تواند در خدمت یادگیري باشد میهمانطور که تصویر می
توانـد باعـث سـر در گمـی خواننـده و القـاي       کند میدرك مطلب کمک می کند و همانطور که در

 و یک نوع برداشت نادرست از متن ارائه دهد. تصویري نادرست از متن در ذهن خواننده باشد
بنابر این گزینش تصویر براي یک مطلب علمی به ویژه کتاب درسی دانشگاهی کاري بس دشـوار   

-از متن پیشی بگیرد، زیـر ایـن   نظر کرده وبردي که دارد صرفنباید از حیطه ظاهري و کار است و
 برد.گونه مفهوم آموزشی متن را براي براي مخاطب از بین می

 روش انتخاب تصاویر
از جمله انگیزه فراگیران ازطریق معرفـی علـوم    در انتخاب تصویر باید نکاتی مورد توجه قرار بگیرد

شناختی و سبک از نظـر دور نمانـد. در   هاي زیباییارزش جدید، همچنین استاندارد، کیفیت تصاویر،
هاي دانستنی نزد فراگیران حضور داشته باشـد  انتخاب تصویر، ابزارهاي الزم براي توسعه توانمندي

 و در نهایت این که اهداف درس صحیح معرفی شوند.
ایـن زمینـه،    حال این کتاب درسی با همکاري استادان دانشگاه تهیه شده باشد یـا متخصصـین در  

شود یـا از بانـک اطالعـاتی    شوند یا توسط خود نویسندگان ارائه میتصاویري که در نظر گرفته می
 کند در هر صورت اولویت با نویسنده متن است.گیرند یا ناشر تصاویر را اضافه میتصاویر کمک می

نوان ابزاري بـراي انتقـال   اي پر معنی در ارتباط با اعتبار تصویر آموزشی، به عانتخاب تصویر مرحله
ترین  تصاویر براي کار آمـد بـودن کارکردهـاي    شود که مناسبدانش است و این سوال مطرح می

شناختی چه خواهند بود؟ عکس؟ نقش؟ طرح کلی؟ تصویر؟ عکس سیاه و سفید یا رنگی؟ و پاسـخ  
کـه ماهیـت کتـاب    به این سواالت مستلزم این است که مالحظاتی را در نظر بگیریم از جمله ایـن  
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هـا مثـل   در برخی رشته درسی، سطح آن، اهداف درس، نکات مهم مورد نظر مدرس چیست؟ مثالً
  .شودبراي خود و به خاطر خود مطالعه نمی ماند وتاریخ تصویر در ارتباط با متن باقی می

 :در اصل، حضور تصویر در کتاب درسی باید دست کم یکی از کارکردهاي زیر را داشته باشد
 ؛توجه خواننده را جلب کند •
 ؛یادگیري را آسان کند •
 ؛دنیاي بیرون را وارد کالس درس کند •
 ؛به طور مستقیم محتوا را منتقل کند •

هاي جغرافیا نیز برخی مواقع از خود متن بیشتر اهمیت دارد .حتی رنگ که در وجود تصویر در کتاب
اي بـراي  ها و قهـوه رنگ آبی براي رودها و دریا اي بیرونی است مثالًها نماد پدیدهتصاویر یا نقشه

 ها و ...کوه
هاي علمی، هر چند نگاهی خالق و پویا الزم است، باید دقیق و نکته سـنج  در تصویرسازي واقعیت

« گاهی تصویرسازي علمی با هدف  همچنان که هست به تصویر در آیند.هاي علمی بود تا واقعیت
به ویژه، در شرح دستگاه پیچیده فیزیولوژي یا آناتومی اعضـا   رد.گیمفاهیم صورت می» سازيساده
-هایی، ابزارها و فنـون تصـویر  توان ضرورت این هدف را به خوبی درك کرد. در چنین موقعیتمی

سازي و غیره تصـویري بـا هـدف کمـک بـه درك      آیند تا با تنوع رنگ، برجستهگري به کمک می
 ).198: 1392مهاجر،  موضوع علمی معنا یابد(کامران افشار

 کاربردهاي تصویرسازي در متون آموزشی
 تصویرسازي در متون آموزشی کاربردهاي مختلف دارد که عبارتند از :

هـا و  به عنوان مثـال بـراي نمـایش دادن جنـبش اتـم      :تجسم بخشیدن به مفاهیم مجرد ●
 بیائیم.توانیم با کمک از این نوع تصویرسازي به کمک آموزش ها میمولکول

هـاي  توانیم درباره موضوعی مشخص تصـاویري را در حالـت  می :فرایندنمایش مراحل یک  ●
مختلف تهیه کنیم و تصاویر را کنار هم بگذاریم تا مراحل پیدایی آن موضوع را بررسی کـرده و بـه   

 .تصویر بکشیم مثل تبدیل دانه به میوه
ري از این نوع تصویرسازي چگـونگی نصـب   گیتوانیم با بهرهمی چگونگی کار یا نصب ابزار: ●

 .یک ابزار و استفاده از آن را نمایش دهیم به عنوان مثال طریقه یک سیم پیچی و مدار الکتریکی
بـا ایـن نـوع تصویرسـازي امکـان       :سازي از موجودات زنده و محیط زیست آنهاتصویر ●

 مطالعه بدن انسان مثالً تر کنیم.تر را برجستههاي مهمتوانیم بخشنمایش جزئیات وجود دارد و می
 .)198: 1392مهاجر،  ( رك. کامران افشار
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 چیدمان تصاویر بایدها و نبایدها در
ویژه کتـاب درسـی   هچیدمان عناصر تصویري در صفحه، اعم از عکس، تصویر ، طرح، ... در کتاب ب

-تصاویر به چشم میکنیم دانشگاهی بسیار مهم و پیچیده است. به محض این که کتابی را باز می
ها، خاکسـتري و تیـره و   ها به خاطر رنگهاي درسی این جذابیت بیشتر است. عکسدر کتاب آیند.

ها خود سوژه یا همان موضوع را دارنـد  شان جالب هستند. عکسروشن بودن و به خاطر موضوعات
کجـا جـایگزین و چـه     ها را درگذارند . اما عکسهاي عاطفی ما اثر میو موضوعات بر ما و بر الیه

 قوانینی را رعایت کنیم؟  

 تعامل بصري
تعامل بصري بدین معناست که چشم ما عالقه دارد یک امتداد را ببیند و اگر این امتداد قطـع شـد    

اگـر بـه   -------                 --------براي او مطبوع است که دوباره این امتداد آغاز شود. 
ـ  یعنوان مثال در دو صفحه روبه روي هم متن و تصو ا ر داریم بهتر است خط افقی باالي عکـس ب

 سطري که تیتر دارد در یک امتداد باشند.
 در یک امتداد هستند. 1عنوان و باالي تصویر 

 
 عنوان

....................... 
........................... 

 

 
 

 1تصویر 
  

با پایین تصویر  1در شکل زیر باالي تصویر  اصل تعامل بصري حفظ شود. یا اگر دو تصویر هستند
 هستند. در یک امتداد 2
 

 
 1تصویر 

 

 
 2تصویر 
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 ایجاد یک بلوك با چند تصویر
ها در باشد که عکسعنوان کادري می سازي مطرح است که بهبلوك نه به معناي آنچه در ساختمان

 تواند مستطیل یا عمودي یا به شکل خوابیده یا مربع باشد.و این کادر می گیرندآن کادر قرار می
 

 
 3تصویر  1تصویر 
 2تصویر 

 4تصویر 

------------- 

--------------
----------
----------
----------
----------
----------

------ 
 

 
 1تصویر 

 

 
 2ر یصوت

 3تصویر 
 

 
اما دلیل این کار چیست؟ دلیل این کار یکی از قوانین دیداري گشتالت به نام قانون نقـش و زمینـه   

 است.

 نقش و زمینه
قسمت قسمت تشکیل شده است:  کنیم از دوکه با حواس خود با آن ارتباط برقرار می فضاي حیاتی

تـوان آن را نقـش نامیـد و دیگـري اشـیا و      ، که میدهدنشان میبرجسته، خصوصیت شی بودن را 
انـد و بـه طـور کلـی     اند و در حکم زمینهمستهلک شده هایی که به کلی در محیط ادراکی ماپدیده

 .)1389(مهاجر، بستگی به سیستم ادراکی ما دارد ین نقش و زمینهتفاوت گذاشتن ب
نگـرد  اي است که اگر به صحنه یا در اینجا صفحه کتاب درسی مـی فرایند بینایی در انسان به گونه

در یـک تصـویر اگـر     معمـوالً  تمایل دارد یک چیز در آن تصویر را نقش و دیگري را زمینـه کنـد.  
 است و بقیه زمینه. جانداري باشد آن جاندار نقش
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هـاي شـناخت فـرد    انتخاب نقش بین این اشیا به الیـه  .جان باشندحال اگر در تصویر همه اشیا بی
اگر بیننده معلم است ناخودآگاه در جستجوي ابزار تدریس در تصـویر یـا    .بیننده تصویر بستگی دارد

عنوان نقش برگزینـد و بقیـه را    گردد تا آنها را بهکند میهر آنچه به تدریس و آموزش ربط پیدا می
شود زیرا نباید بگـذارد  جا مشخص مینپس سنگینی وظیفه یک گرافیست در کتاب درسی ای زمینه

داند کـدام تصـویر را نقـش بگیـرد     به عبارتی چشم نمی دانشجو خود به دنبال نقش و زمینه بگردد
 کدام را زمینه؟ 

آموزش باشند که همان عناصر از پیش تعیین شده در آنقدر عناصر موجود در تصویر باید در خدمت 
-مین نمـی أجایگاه نقش قرار بگیرند وگرنه هدف که همانا استفاده از تصویر در آموزش بوده است ت

 شود.

 رنگ در تصاویر
هر رنـگ ارتعاشـات    زبان احساسات و ذهنیت ما .ها زبان خاص خود را داردرنگ در وجود ما انسان

کـه ناخودآگـاه    کند و قدرت اصابت خاص خود و بار نفوذ خود را داردهدایت میخود را به درون ما 
کند چون مغز سیستمی عصبی رفتاري را در انسان بیدار می هاي عصبی، روانی والعملبرخی عکس

 دهد.است که واکنش نشان می
نـوان مثـال   ها و کشورهاي مختلف معانی متفاوتی دارند به عها در تمدنجاست که رنگجالب این

 .در هند رنگ قرمز بیانگر روح زندگی است رنگ آبی نماد آسمان و رنگ قرمز به مذهب تعلق دارد.
البته اختالفات جزئی هم وجود دارد که مثبت یا منفی است نشاندهنده عشـق، تحـرك، خشـم و...    

بـراي عـزا   است. در جامعه ما رنگ سیاه نشانه عزاست در حالی که در برخی جوامع لباس سـفید را  
 اند.برگزیده

-حال تصاویر به ویژه رنگی با خود، فرهنگ و آداب و سنن را به همراه دارند البته خاطر نشان مـی 
سـاز  در علوم انسانی این تفاسیر وجود دارد و تصاویر در علـوم پایـه کمتـر مشـکل     کنیم که معموالً

 کنیم:اشاره میهستند. به یک نمونه از نقش مثبت رنگ در تصاویر شعري شاهنامه 
بصري شـاهنامه اسـت و    -ترین وجه تصاویر حسی و توصیفات تجسمیثرترین و برجستهمؤرنگ، 

کـه در  به طور کلی در آفرینش صور خیال و روایات توصیفی شاهنامه نقش بارزي دارد؛ به ویژه این
بیان شاعرانه فردوسی و از جمله در بیـان تصـاویر تشـبیهی و اسـتعاري      محدوده مجازهاي زبان و

توان نام برد در میان شاعران پارسی، هیچ شاعري را نمی ثر واقع شده است.مؤپویا و زنده او، بسیار 
که در توجه و استفاده از رنگ بتواند در تصویرسازي و توصیف بـا فردوسـی برابـري کنـد. یکـی از      

-بودن تصاویر او، استفاده از رنگ است. به عبارتی، عامل رنـگ یکـی از مهـم    دالیل حسی و زنده
ترین عناصر ساخت تصاویر حماسی شاهنامه است. در شعر فردوسـی، رنـگ برخـوردار از مفهـوم و     

ثیر بیانی محسوس و عاطفی است و از حوزه اشیاي مادي به عوامل معنوي و انتزاعی فراتر نمـی  أت
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نمایشی و دراماتیک رنگ و همچنین وجـه نمـادین آن را در بیـان شـاعرانه     هاي رود. او حتی جنبه
خود در نظر دارد. همچنین رنگ سیاه به نشانه نمادین افراسـیاب کـه بـه دفعـات بـراي معرفـی و       
توصیف شخصیت او به کار رفته است. از جمله تصویر ترسناکی که فردوسـی از ایـن شخصـیت، از    

 آفریند:زبان زال می
 ز آهنش ساعد ز آهن کاله      اه است و خفتان سیاهدرفشش سی

 
 نشانی سیه بسته برخود بر      همه روي آهن گرفته به زر

 
 که مردي دلیر است و پیروز      از او خویشتن را نگهدار سخت

 
هاي ایرانیان با تورانیان، درفش سیاه نشانه حضور افراسیاب است و رنـگ سـیاه در ابیـات    در جنگ
سه بار تکرار شده، براي پرهیز و ایجاد ترس در دیگران از این شخصیت است؛ و آهـن نیـز   باال که 

 (ضـابطی جهرمـی،   کنـد القا می افراسیاب را” ایماژ“رحمی در که سه بار آمده، صالبت، قدرت و بی
19:1385(. 

هاي غیردرسی یـا داسـتانی، موضـوع تخیـل      هاي درسی آموزشی است، اما در کتاب محتواي کتاب
 ها بیشتراز آموزش، ادبیات حاکم است. شود در این کتابمطرح می

توانـد از   هاي غیردرسی از قدرت عمل بیشتري برخوردار است و مـی  تصویرگر درتصویرسازي کتاب
دنیاي تخیل خود بهره ببرد و دیدگاهش را به مخاطب ارائـه دهـد. امـا در تصویرسـازي آموزشـی،      

کند و مجبور است خود را در خدمت موضوع آموزشـی   خودش ارائهتواند فکر زیادي از تصویرگر نمی
 دهد. قرار 

 آموزش زبان فارسی با تصویر
و در واقع  کندحضور یک تصویر درکنار متن آموزشی ناخودآگاه توجه خواننده را به تصویر جلب می

کنـد،  شکند و گویی رفت و آمد از متن بـه تصـویر و بـرعکس ایجـاد مـی     سلسله خطی متن را می
 .دهدتوانمندي را پربار کرده و خود استقاللی فراگیران را افزایش می
هاي سـال  تصاویري براي ماه پردازد.از اولین کتاب درسی در پایه ابتدایی تصویر به ایفاي نقش می

تحصیلی در کتاب درسی در نظر گرفته شده است که مضـامینی چـون خـانواده، مدرسـه، طبیعـت،      
بنـدي  کشد. این تصاویر بر اسـاس رویکـردي کلـی طبقـه    ... را به تصویر می مسجد، جشن نوروز و

 تفکر، نگاهی دقیق و خوب شنیدن سوق دهد. آموز را به صحبت،اند که دانششده
در زیر تصاویر نام تصویر نوشته شده است و این نه به خاطر آموزش نوشتار آن کلمه که به عنـوان  

 کند نه بر کلمه.معلم نیز بر تصویر تکیه می است.دادن مفهومی به تصویر ارائه شده 
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 ببین و پاسخ بده 
این فعالیـت  . در کتاب فارسی دبستان در نظر گرفته شده است این جمله و تصویر

آمـوز را بـه   آموز بر ساختار جمالت است و این که دانشبه دنبال جلب توجه دانش
دانـد  بیند مـی آموز این تصویر را میجا دانشبیان شفاهی جمالت و آنچه که دیده است وا دارد هر 

 باید چه کار کند. 

 گوش کن و بگو
یکی دیگر از تصاویر کلیدي در کتاب فارسی دبستان تصـویر کـودکی اسـت کـه     

 .دست در کنار گوش خود دارد که حاکی از شنیدن است
 اهداف این فعالیت عبارتند از:

 ؛بنديطبقه •
 ؛دقت تقویت تمرکز و •
 ؛هایی که متمرکز بر درك تصاویر هستندآموز به پاسخگویی به پرسشدانشبرانگیختن  •
 ؛ساخت جمالت •
     بـه   آمـوز بـا آن رو  شرح به صورت شفاهی از آنچه که دیده است و دیگر عـواملی کـه دانـش

 آموز را به خود جلب کنند.توانند دقت دانشروست و می
هاي آموز داشته باشد و به دنبال دریافت پاسخهاي خالقانه دانشمعلم نیز باید توجه خاصی بر پاسخ

 هاي فردي و گروهی به ارزیابی بپردازد.و پس از شنیدن پاسخ شبیه نباشد
 بگرد و پیدا کن 

نخست وادار بـه   .آموزي که نوشتار کلمات را به کمک شکل حفظ کرده استدانش
ارتبـاط دارد و سـپس بـا نگـاه     و به کلمـه   کندشود که معلم آن را تلفظ میپیدا کردن تصویري می

 شود.کند وادار میاي که به آن ربط پیدا میآموز به پیدا کردن کلمهکردن به تصویر است که دانش
 براي دوستانت تعریف کن

آموزان بـه  دانش شود.د طول این فعالیت فضایی دوستانه در کالس درس حاکم می 
-و از زندگی شخصی خود با یکدیگر صحبت میکنند راحتی با هم از محیطی که در آن زندگی می

پاسـخ   آموز به سـواالتی شود دانشاین فعالیت پایه و اساس خالقیت کودك است و باعث می .کنند
 گیرد.داند نشات میکه از تصورش، افکارش، خاطراتش و هر آنچه که می دهد

کنـد  ایجاد می موقعیتی لممع. کنندآموزان با یکدیگر صحبت میدانش ،به دنبال این فعالیت گروهی
 آموزان خجالتی و کمرو نیز صحبت کنند.آموزان شکل گیرد و دانشتا اعتماد به نفس دانش
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آید و حتـی قبـل از آن در   بینیم که تصویر در اولین مرحله از آموزش به یاري معلم میبنابر این می
 شود.ده میها از تصوبر براي آموزش استفادوران پیش دبستانی و در مهد کودك

میالدي به شکل بخـوانیم و   2000با  برابر 79با توجه به این که  نظام آموزشی در دبستان از سال 
بنویسیم تغییر کرد و در سال نخست تکیه بر ارائه تصاویر و سپس یادگیري لغات به شـکل کلـی و   

راندمانی که این شیوه داشت این بود کـه کودکـان دبسـتانی در     .به تدریج یادگیري الفبا پیش رفت
رسد ایـن سیسـتم مبتنـی بـر رویکـرد      به نظر می .خوانندپایان سال تحصیلی به راحتی متون را می

و  ریزي شده بر اساس روانشناسـی گشـتالت و دریافـت کـل در ابتـدا و سـپس اجـزا       پایه -عمومی
توان این پـیش نظریـه را   و می استتر سانه و ... کاربرديشنارویکردهاي هجایی، رویکردهاي زبان

نه جزءجزء و الفبایی و بـه وسـیله چیـدمان     داد که کودکانی که زبان مادري و کلمات آن را کلی و
بینند بهتر فـرا  اند در آینده زبان بیگانه را که با همین شیوه آموزش میالفبا و ساخت کلمه فرا گرفته

 .خواهند گرفت
سازي زبان مـادري را فـرا گرفتنـد در    گذشته که با الفبا و ساخت کلمات و به شکل جمله هاينسل

کـه  در حـالی  ،یادگیري زبان خارجی هم به دنبال پیدا کردن اجزاي یک جمله و دستور زبان هستند
هـاي زبـان و   کودکانی که با این روش کلی مبتنی بر تصویر، زبان مادري را فرا گرفتند در کـالس 

کنند نـه بـا دسـتور زبـان و     جمالت شروع می ها وی که زبان انگلیسی را یک باره با دیالوگمدارس
 تر هستند.تک تک اجزاي جمله، موفق

هاي درسـی در  توان اذعان داشت که نهضت استفاده از تصویر در آموزش و به تبع آن در کتابمی
فته شده است، اما به نظر نگارنـده  ترگرسال پیش  اگر نگوییم آغاز ولی جدي 14هر مقطع از حدود 

اي باشد که بیشترین توجه فراگیر را به خود جلب کند و فراگیر را از متن اصلی تصویر نباید به گونه
-اي باشد که فراگیر با دیدن تصویر ترجیح دهد آنچه از تصویر درك مـی دور کند یا تصویر به گونه

یی است که نه تنها تصویر به کمک مـتن نیامـده   کند را در ذهن خود جایگزین کند اینجا همان جا
 بلکه متن را قربانی کرده است.

 2کنـد. تـاردي  از تصویر به عنوان یک مانع براي رسیدن بـه نـوعی تفکـر علمـی یـاد مـی       1باشالر
شود دانشجو با جدیت آموزش را کند و از نظر او تصویر باعث مینیزتصویر را عاملی منفی تلقی می

آورد. البته ایـن نظـر تـاردي در تمـام     وجود میهک نوع دوري از فضاي آموزشی را بدنبال نکند و ی
 زبان بیگانه نقش کلیدي دارد. زیرا 3تواند اعتبار داشته باشدموارد نمی

                                                           
1.Bachlard 
2.Tardy 
3.Tardy, Michel. Le Professeur et les images, Paris, PUF, 1973. 
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هـا باشـد یـا بـه صـورت طراحـی شـده،        تواند از تصـاویر واقعـی یـا همـان عکـس     این تصویر می
هاي زبان تصاویر به شکل کاریکاتور یـا طراحـی و   در کتابکاریکاتوري، نشانه و از این قبیل شاید 

نه تصویر واقعی مانند زنگ تفریحی براي دانشجویان باشد و نوعی شـادي و اسـتراحت بـین درس    
هـاي مختلـف موتـور یـک     ایجاد کند اما تصویر طراحی شده از سیستم اعصاب در بدن یا قسـمت 

 .استدر راستاي آموزش  ماشین یا نقشه جغرافیایی کشورها و... کامالً
 

 رنگ آموزش زبان بیگانه با تصویر و
تصـویر   توانایی انتقال مفهوم را داراست. اي برخوردار است زیراتصویر در آموزش زبان از امتیاز ویژه

هاي مختلفی از جمله شناخت فرهنگ زبان مقصد، نوع گفتمان، ساختار در یادگیري زبان به صورت
-در زیر به ارائه چند مثال از کارآیی تصویر در آموزش زبـان مـی   مدرس است.جمالت و ... یاریگر 

 اند.پردازیم. در این جا اسم ،فعل و صفت در سه زبان فارسی،فرانسه و انگلیسی آمده
 یادگیري اسم 

 
 apple زبان انگلیسی:/ pomme :زبان فارسی: سیب/ زبان فرانسه

 
 house زبان انگلیسی:/ maison زبان فارسی: خانه/ زبان فرانسه:

 
 یادگیري فعل

 
 to run :زبان انگلیسی/ courirزبان فارسی: دویدن/زبان فرانسه:

 
 to smile زبان انگلیسی:/ sourir زبان فارسی: لبخند زدن/ زبان فرانسه:

 
 یادگیري صفت
 

 fatزبان انگلیسی:/ grosزبان فارسی: چاق/ زبان فرانسه:

 
 strongزبان انگلیسی:/ fortزبان فرانسه: زبان فارسی: قوي/
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تواند چند جمله را در ذهن فراگیر ایجاد کند. با ارائه تصویر زیـر و پرسـش مـدرس از    یک تصویر می
 شود.دانشجویان جمالت زیر ارائه می

 

 
 

 یک خانه و دو درخت در تصویر وجود دارد. •
 درختان بلندتر از خانه هستند. •
 هستند.درختان نزدیک خانه  •
 .The house is between two treesاي در بین دو درخت قرار گرفته است./خانه •

تـوان  تواند کاربرد آموزشی داشته باشد به عنوان مثال مـی رنگ تصاویر خود به عنوان یک ابزار می
 کار را با رنگ سبز، فعل را به رنگ قرمز و متمم فعل را به رنگ زرد نمایش دهیم.فاعل یا کننده

The house     is     between two trees 
 سبز     قرمز     زرد

  
 

 
 

شود سبز و رنگ در و دیوار اتـاق  رنگ فلش در تصویر به رنگ قرمز، رنگ خانمی که وارد اتاق می
 باشد.زرد می

با ارائه جمله فقط به زبان بیگانه یا معادل آن به زبان مادري با رنگ مخصوص دانشجو بـه راحتـی   
 دهد.کند و در ذهن جا میجایگاه اجزا را در جمله شناسایی می

 شودوارد می     به منزل     مري
 سبز      زرد     قرمز
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Mary      is entering     the house 

 زرد     قرمز     سبز

-تواند نشانه از تکرار یا تصویر یک گـوش نشـان  گاهی حتی تصویر یک زبان یا دهان می •
 آموز باید به مطلب گوش دهد.باشد که دانشجو یا دانشدهنده این 

امروزه فراگیري زبان به شیوه سمعی بصري بسیار مرسوم است چرا کـه باعـث ارتبـاط دانشـجو بـا      
 شود.محتواي درسی و در نهایت تفهیم مطلب می

 ـ  از دانشـگاه زاگـرب اولـین قواعـد نظـري روش سـمعی       1بود که گوبرینـا  1950هاي اواسط سال
در فرانسه کـاربرد   1970تا  1960هاي بصري نیز بین سالـ   را ارائه کرد. متدولوژي سمعی2صريب

بـه چـاپ    1972بود که در سـال   3ووآ دویو پیدا کرد و یکی از متدهایی که تولید انبوه داشت متدد
  .رسید و تصویر نقش اصلی در آموزش داشت

 بصري روشی است که بر مثلث شرایط ارتباطی، گفت و شنود و تصویر تکیه دارد. ـ روش سمعی
یادگیري زبان شـفاهی و   سمعی بصري، ارجحیت با زبان شفاهی و محاوره است و شناسیروشدر 

 محاوره هدف اصلی در این متدولوژي است.
 شفاهی مورد نظر استدراین متدولوژي زبان  شناختی مورد استفاده در متدها زبان نظریهاز باب 

هـا و   همگـونی صـداها، وزن   هاي متدولوژي سمعی بصـري، از ویژگی یادگیري هانظریهباب  و از
ها به وسیله تکرار و همچنین تداعی ادراکات دیداري با ادراکات پرطنینی است که بـه خـاطر    آهنگ

 کند.   سپاري را ساماندهی می
اي است که تصویر سـاخته، سـاده و کدبنـدي    گونهبه  در این متدولوژي ماهیت و کارکرد تصاویر

شده است وکارکرد معناشناختی دارد، تصویر باید درك معنا را ساده کرده و هر چیز دو پهلو و مبهم 
 را حذف کند. 

، تکـرار  گـو وگفتشود. سپس به ترتیب توضیح  گو ارائه میودراین متدولوژي دیالوگ یا همان گفت
اویر از خالل تمرینات ساختاري، جابجاسـازي کلمـات و جمـالت و در    آن، حفظ آن، استفاده از تص

 نهایت استفاده مجدد از آنهاست.
آزمایشگاه زبان است که ایـن   استاد و ،، کتابروشابزار کار این  نگارش وجود ندارد و روشدر این 

 رد.آن را باب کرده است. دانشجو هم یک کتاب همراه با تصاویر و یک کتابچۀ تمرین دا روش

                                                           
Guberina.1 

2.La méthodologie SGAV (Système Général Audio- visuel) 
3.De Vive Voix 
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 کنـد و شنود تکرار مـی بیند و مینچه میآسمعی بصري، دانشجو یک تکرار کننده است و  روشدر 
تبدیل  ایجاد تغییرات در متنبه متخصص  دانشجو در واقع .است روشاین  تابع به طور کاملاستاد 

زبـان  جایگزینی جمالت بـه فراگیـري    تواند با دستکاري در حد جابجایی تصاویر وشده است و می
 هـاي روشهاي متفاوت در پا در آموزش زبان به شکل یابیم تصویر همکمک کند .بنابر این در می

 گوناگون نقش مهمی ایفا کرده است.

 گیرينتیجه
تر اگر پر اهمیت ،وجود تصویر در آموزش و سپس در کتاب درسی به عنوان یکی از ارکان یادگیري

 ست.تر نیکم اهمیت ،از محتواي درسی نباشد
تـوان  می و تصویر از آموزش زبان مادري تا تحصیالت تکمیلی و آموزش زبان بیگانه همراه ماست

فارسـی از طریـق تصـاویر،     زبان این پیش نظریه را ارائه داد که آموزش زبان مادري ما یعنی همان
 تر خواهد کرد.آسانیادگیري زبان خارجی را براي کودکان آموزش دیده با این روش 

هـا  روشکه حتی برخی دهد تا جاییهاي خارجی اهمیت تصویر را نشان میزبان شناسیروشسیر 
اند. به سوالی که در مقدمه مطـرح کـردیم بـر    بر پایه تصاویر و آموزش به وسیله تصاویر بوده اساساً

قل ابزاري بیانی و یا حتـی بـه عنـوان زبـانی مسـت      گردیم که آیا تصویر به عنوان ابزاري پوینده،می
رسد در آمـوزش زبـان   شود که باید نوعی مهارت را از آن کسب کرد؟ و به نظر مینمایش داده می

هایی دارد کـه بایـد   کند و تنها محدودیتمادري و بیگانه، تصویر به خوبی نقش این ابزار را ایفا می
 در نظر گرفته شود.

هـاي درسـی و دانشـگاهی    بشاید زمان آن فرا رسیده است که از تصاویر به شکل صحیح در کتـا 
هاي مصور فاصـله  بیشتر استفاده شود و از این عامل مهم در یادگیري به دلیل افزایش قیمت کتاب
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 مدیریت استعداد در نظام آموزش عالی ایران و
 راهکارهاي ارتقا و بهبود آن

 
 1پرستو سیف

 2همایون فرهادیان
 3محمد چیذري

 چکیده
 

شود. نیروي انسانی ماهر  ترین ارکان اصلی خیزش به سمت توسعه محسوب می امروزه آموزش عالی از اساسی
 استعدادهاي همان که هابهترین باید هابنابراین دانشگاه .شود شاخصه پیشرفت کشورها محسوب میترین  اصلی
 در عضویت و همکاري به راغب افراد این که کنند فراهم را موقعیتی و شناسایی را شوندمی محسوب علمی

با هدف بررسی مدیریت استعداد در نظام آموزش عالی ایران و  پژوهش،این  باشند. هادانشگاه علمی تئهی
اي و اسنادي صورت پذیرفت. پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانهانجام شده است. راهکارهاي بهبود آن، 

علمی، عدم تبعیض و رعایت اصل  هیئتترین عوامل جذب و نگهداشت اعضاي نتایج نشان داد که از مهم
انتها، افزایش حقوق و تقویت  تا ابتدا از جذب فرایند اجرایی مراحل و هاویژگی نمودن ، شفافساالريشایسته

-و رسیدگی به امور معیشتی آنان، افزایش امکانات و منابع و بودجه الزم جهت انجام فعالیت استادانامنیت شغلی 
 . استهاي پژوهشی، و رفع مشکالت اقتصادي، سیاسی و اجتماعی کشور 

 
 هیئتعلمی، جذب و نگهداشت اعضاي  هیئتها و مراکز آموزش عالی، مدیریت استعداد، دانشگاه :کلیدواژگان
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 مقدمه
جریان مهاجرت  1360از اوایل دهۀ  اي نوپاست و تقریباًپدیده فرار مغزها در ایران هپدید

رو به گسترش نهاد و  صورت جدي آغاز شد. اما این پدیدهمتخصصان و تحصیلکردگان از کشور به 
 .)1389(پورحسن، انسانی درآورد هایران را به صورت یکی از مراکز اصلی صادرکننده سرمای

برخی  چندگاهی از هر حال،این بامهاجرت نخبگان در کشور وجود ندارد.  هآمار دقیقی در زمین
آماري در  ،1388 المللی پول در سال صندوق بینشود. می منتشر کشور در متناقض ارقام و اعداد

نخبگان منتشر کرد که بر اساس آن ایران رتبه اول را در آمار مهاجرت جرت خصوص نرخ مها
و اداره  المللی پول کشور دنیا از آن خود کرده بود. بر اساس گزارش صندوق بین 91نخبگان از میان 

هاي  ی و یافتن موقعیتهزار ایرانی تحصیلکرده به امید زندگ 180تا150ساالنه حدود  گذرنامه کشور،
میلیارد دالر ارز از  150 حداقل به معنی خروج ساالنه که این شوند شغلی بهتر از کشور خارج می

 کشور است. 
 از درصد 93 از بیش که به طوري است، پیشرفته کشورهاي هامهاجرت این بیشتر اصلی مقصد
 .اندبرگزیده خود سفر براي را آلمان و فرانسه استرالیا، کانادا، آمریکا، کشور پنج مهاجر، نخبگان
 نخبگان بیشترین اندیشه، صاحبان به رفاهی و پژوهشی امکانات گذاشتن اختیار در به دلیل آمریکا
 باسوادترین آمارها، هپای بر دارد. قرار فهرست این نخست هرد در و کرده جذب خود به را ایرانی
: 1392ها و همکاران،به نقل از صحبتی1390کریمی، (هستند ایرانیان آمریکا، هجامع در هااقلیت
هزار  170هزار مهندس و پزشک ایرانی و بیش از  250اکنون بیش از  طبق این آمار هم). 286-273

شده ). همچنین بر اساس آمار اعالم1393(آماده، کنند ایرانی با تحصیالت عالیه در امریکا زندگی می
نفر از  255هزار و63ریزي آموزش عالی کشور حدود از سوي رئیس مؤسسۀ پژوهش و برنامه

نور، اند (پیامهاي علمی مختلف تشکیل دادهها با مرتبهعلمی دانشگاه هیئتمهاجران را، اعضاي 
 این وقتی که است این هستند، روروبه آن با ایران جمله از کشورها از بسیاري که مشکلی). 1393

 اقتصادي جهش ایجاد براي انسانی نیروي روي بر شده انجام گذاريسرمایه از خواهندمی کشورها
 از انسانی سرمایۀ انتقال حرکتی درجهت با پویایی جریان صورتبه کنند، برداريبهره کشورشان

 ).273-286: 1392ها و همکاران، صحبتی( شوندمی مواجه شمال به جنوب
ها و ها و دانشگاهافراد برتر در سازماننامطلوب بودن سیستم جذب و نگهداشت این آمارها بیانگر 

کردگان که نخبگان، دانشمندان، متخصصان و تحصیل فرار مغزها از کشور ایران است. هعمق پدید
 هباالتري از سرمای ههر کشوري که ذخیر در هر کشور وجود دارند، مولد علم و دانش هستند و مسلماً

آینده از آن  که مسلم است قدرباالتري قرار گیرد.  هرد تواند درانسانی را در اختیار داشته باشد می
-پذیر نمیبیشتر و جدیدتري دسترسی داشته باشد. این امر امکان فناوريکشوري است که به علم و 

 که مشکلی ).1389پورحسن،( اختیار باشد و متخصص در تحصیلکرده همگر اینکه سرمای شود
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 خواهندمی کشورها این وقتی که است این هستند، روروبه آن با ایران جمله از کشورها از بسیاري
-بهره کشورشان اقتصادي جهش ایجاد براي انسانی نیروي روي بر شده انجام گذاريسرمایه از

 شمال به جنوب از انسانی هسرمای انتقال حرکتی درجهت با پویایی جریان صورتبه کنند، برداري
 ).273-286: 1392ها و همکاران، شوند (صحبتیمی مواجه

 سطح ارتقاي راستاي در مطلوب هايبازخورد کسب جهت توضیحات، این به توجه بنابراین با
 شناسایی کشور، عالی آموزش نظام هتوسع و علمی هیئت اعضاي سیستم جذب و نگهداشت کیفی

 عالی، آموزش نظام در استعداد مدیریت ویژه به و انسانی منابع راهبردي مدیریت در گذارتأثیر عوامل
 .است يضرور
 

 روش تحقیق
هاي نامهاي از قبیل کتب و پایانمطالب این پژوهش بر اساس مرور منابع مختلف کتابخانه

هاي ها و پایگاههاي مختلف، جستجوي اینترنتی در ژورنالتحصیلی مقطع فوق لیسانس در دانشگاه
عوامل جذب و نگهداشت نخبگان، اطالعاتی مختلف مرتبط با آموزش عالی، مدیریت استعداد و 

در آوري و تدوین شده است. همچنین مصاحبه با صاحبنظران آموزش عالی و مدیریت استعداد جمع
ابتداي این مقاله و در بخش اول به مفهوم استعداد و مدیریت استعداد اشاره شده است. در بخش 

مغزها پرداخته شده و در ادامه به هاي پیشین مرتبط با موضوع علل فرار دوم، به مطالعات و پژوهش
هاي جذب ها، سیاستعلمی در دانشگاه هیئتمباحثی نظیر، جذب استعدادها، وضعیت کنونی جذب 

هاي علمی در برخی از دانشگاه هیئتهاي جذب هاي ایران، سیاستعلمی در دانشگاه هیئت
ه است. شدهاي کاهش مهاجرت نخبگان به خارج از کشور اشاره کشورهاي خارجی و در نهایت، راه

در بخش نهایی نیز با توجه به مطالب؛ نتایجی استخراج شده و بر اساس این نتایج پیشنهاداتی ارائه 
 شده است.

 
 استعداد و مدیریت استعدادها

بر مفهوم مدیریت استعداد در نظام آموزش عالی، بهتر است مروري  هقبل از پرداختن به مقول
 استعداد و مدیریت استعداد داشته باشیم.

 مفهوم استعداد  •
الزمه موفقیت مدیران در مدیریت استعداد کارکنان، شناخت دقیق از مفهوم استعداد و مفاهیم 
وابسته به آن است. تعریف و مفهوم استعداد کمی دشوار است؛ زیرا هر سازمانی نگرش و نظر خاص 

 خود را در چیستی استعداد دارد. تعاریف جهانی و مشترکی از آن وجود ندارد. 
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نوشته، استعداد را به عنوان  "جنگ استعدادها "، با عنوان 2001که در سالدر اثري  1میشلز
است، بر اساس این تعریف استعداد شامل  هاي یک شخص تعریف کردهاي از تواناییمجموعه

ها، دانش، هوش، قابلیت، غریزه و توانایی یادگیري است و استعداد مفاهیمی مانند ذوق ذاتی، مهارت
شود (علیان و ها تعبیر میاغلب به عنوان حدي باالتر از میانگین توانایی داشتن در یک زمینه

 ).1391همکاران، 
العاده ها افرادي هستند که به طور مرتب توانایی استثنایی و فوق) استعداد2000(2به زعم ویلیامز

حوزه تخصصی دهند یا درون یک ها از خود بروز میها، موقعیتو نیز موفقیت را در طیفی از فعالیت
-گیري میدهند که منجر به تحوالت چشمروز میبهایی خاص غالبأ شایستگی باالیی را در فعالیت

-ها (شامل دانش و مهارت) و رد فعالیت) استعداد را بلوغ برجسته در شایستگی2007(3شود. گاگن
دهد که در ر میدرصد برتر در میان همکارانی قرا 10داند؛ به نحوي که فرد را جزء هاي فردي می

 ). 1391کنند (طهماسبی و همکاران، همان حوزه فعالیت می
-هاي برتر و چشمداندکه موقعیتها یا همان استعدادها را گروه اندکی از افراد میبرگر نیز برترین

هاي برتري به دست بخشند که موقعیتاند، به دیگران الهام میگیري از خود به نمایش گذاشته
به دلیل  ادي هستند که براي سازمان شایستگی محوري و ارزشمندي به همراه دارند؛آورند و افر

ثیر بسیار زیاد آنان بر عملکرد فعلی و آتی سازمان از دست دادن یا غیبت آنان به شدت رشد أت
 .)Berger,2004(دهد می قرارسازمان را تحت تأثیر 

) مدعی هستند که قابلیت استعداد 2001(4اگرچه برخی از متخصصان نظیر بوکینهام و وسبورگ
به طور ذاتی و فطري در هر شخص وجود دارد و مهم به فعلیت رساندن آن است ولی دیدگاه غالب 
بر این است که این امکان وجود ندارد که هرکسی در سازمان به منزله استعداد در نظر گرفته شود؛ 

هایشان اساسأ متفاوت از ها وتوانمندي، شایستگیدر نتیجه مدیریت افراد با استعداد به دلیل عملکرد
 ).1391مدیریت دیگر افراد است (طهماسبی، 

-رد برجسته و کاافرابه که اندعلمی به عنوان استعداد قلمداد شده هیئتدر این مطالعه، اعضاي 
سازي و مدیریت و فرهنگ فناوريدر تولید و گسترش علم و  آنهاگذاري رشود که اثآمدي اطالق می

در راستاي تولید و گسترش  آنهاکشور محسوس باشد و هوش، خالقیت، کارآفرینی و بلوغ فکري 
 .شوددانش و نوآوري موجب سرعت بخشیدن به رشد و  توسعه علمی و اعتالي جامعه انسانی کشور 
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 تاریخچه و مفهوم مدیریت استعداد •
میالدي در مدرسه وارتون دانشگاه پنسیلوانیا شکل گرفت و  1981مدیریت استعدادها در سال  هسامان

کارگیري این سامانه مدیریتی که هاند. بهاي معتبر جهانی از آن بهره جستهسازمانبرخی از تا کنون 
ته است. در شود در کشور ما ناشناخنیز تعبیر می "مدل نوین مدیریت منابع انسانی"از آن به عنوان 

اي مکنزي ارائه شد. در بررسی واژه جنگ استعداد براي اولین بار توسط شرکت مشاوره 1990دهۀ 
تر هایی که در جذب و توسعه و نگهداري مدیران بااستعداد موفقشرکت مکنزي مشاهده شد سازمان

عوض شد و به  هستند، میزان سوددهی بیشتري دارند. به همین علت نوع نگرش به افراد بااستعداد
آنها به عنوان یک منبع رقابتی نگاشته شد. از مدیریت استعداد به عنوان آخرین موج در حوزه 

 ). 1391شود (علیان و همکاران، مدیریت منابع انسانی یاد می
براي اصطالح مدیریت استعداد تعاریف متعددي وجود دارد. از جمله اینکه مدیریت استعداد 

اي جذب، توسعه و نگهداري افراد توانمند و مستعد براي دستیابی به اهداف رهیافتی هوشیارانه بر
در تعریف دیگري آمده است  .):1Stockley, 2006( جاري و آتی سازمان معرفی شده است

 به افراد مدیریت کارگیري و به شناسایی، براي یندهااکاملی از فر مجموعه شامل استعداد مدیریت
 چرخه در که یندهاافر این. نیاز سازمان است مورد کار و راهبرد کسب آمیزموفقیت اجراي منظور
شوند می بنديتقسیم توسعه استعدادها و نگهداشت جذب، اصلی حوزه سه به موثراند، کارکنان حیات

 جذب، سیستم استعداد مدیریتCIPD (2006) در تعریف  ).62-63: 1387 الدین، تاج (معالی،
-(شاه دارند سازمان براي ايویژه ارزش که است باال پتانسیل با افرادي حفظ و بالندگی شناسایی،

 ).1390طالبی و همکاران، 
طور که  در باال اشاره شد، تعاریف متعددي از مدیریت استعداد توسط اندیشمندان و همان

اما در یک تعریف نسبتأ کاملی که مبناي این تحقیق محسوب  ،صاحبنظران مختلف ارائه شده است
 در طورکلی به که است مدیریتی نوین مباحث از نظام مدیریت استعداد یکیشود، آمده است که می

 ). 2004باشد (کریلمن، جذب، استخدام و حفظ کارکنان مستعد می فرایندشامل  هاسازمان
 

 هاي ایرانلزوم توجه به مدیریت استعداد در دانشگاه
دسترس،  در استعدادهاي کاهش قبیل از دالیلی به بنا ها،ها، به ویژه دانشگاهسازمان امروزه اغلب 

و  کارکنان جابجایی نرخ رفتن باال برجسته، استعدادهاي از نگهداري براي فراوان مشکالت
 . )Phillips and Roper, 2009: 7-16( هستند مواجه استعداد بحران با انسانی، منابع راهبردهاي

همواره این دو اصل پرورش نیروي کارشناس و  ) ما در کشورمان1380طبق نظر منصوري (
-ایم. اولویتهاي جذب افراد متفکر و خالق نداشتهمتفکر را زیر پا گذاشته و کمترین توجهی به راه

شکوفایی جوانان با استعداد و  هاي سیاسی را بر هر اولویت کارشناسی ترجیح داده و براي رشد و
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-برنامه ،هاافزایش شعاراوجود ي حفظ فرهنگ اسالمی خود بایم و برااي نیاندیشیدهخالق خود چاره
 ).1380(منصوري، ایم اي صورت ندادهزي کارشناسانهری

ها و مؤسسات آموزش عالی از جمله ارکان اصلی آموزش عالی علمی دانشگاه هیئتاعضاي 
هاي مختلف کشور وظایف مهم و شوند که در رابطه با تربیت متخصصین بخشکشور محسوب می

علمی توجه کافی مبذول  هیئتاگر به تأمین اعضاي ). 1370خطیري را بر عهده دارند (طالقانی، 
 نشود مسائل زیر را به دنبال خواهد داشت:

هاي پر درآمد علمی به فعالیت هیئتهاي دیگر داخلی و خارجی در جذب رقابت بخش .1
 دیگر

 هاکیفیت آموزش و پرورش در دانشگاه چند شغلی شدن استادان و کاهش .2
 )1380منصوري، فرار مغزها به خارج از کشور ( .3

علمی و منزلت شغل آنها مورد مطالعه و بررسی قرار  هیئتبه طور کلی چنانچه جایگاه اعضاي 
هاي موجود در محیط کاري آنها یا به عبارتی، عوامل محیطی و نقش نگیرد، امکانات و محدودیت

شود که به هاي سنگینی میشود. این کم توجهی سبب اتالف هزینهکارایی افراد ارزیابی نمیآنها در 
و در نهایت، توسعه پایدار جامعه را در  فناوريشود تا توسعه دانش و آموزش عالی اختصاص داده می

کم شدن توان در توجهی را میآثار چنین کم ابعاد فرهنگی، اقتصادي و سیاسی تأمین کند. احتماالً
علمی براي ایفاي نقش خود مشاهده کرد . مطالعات انجام شده  هیئتانگیزه و میزان کارایی اعضاي 

علمی، در ابعاد  هیئتبه این اشاره دارند که کم شدن انگیزه و در نتیجه کم شدن کارایی اعضاي 
 بر) 1380فی، یافته (طایهاي توسعهعلمی براي مهاجرت به کشور هیئتمختلفی نظیر تمایل اعضاي 

 گذارد. ) تأثیر می1380ها و مراکز آموزش عالی (گلشنی، افت تحصیلی دانشجویان دانشگاه
هاي این بخش براي کند که جاذبهبنابراین ضرورت حمایت از بخش آموزش عالی ایجاب می

اگر توان  کنندهاي کارآمد و کمیاب افزایش داده شود. آنها اضافه میهاي متخصص به ویژه نیرونیرو
هاي شود که با اجراي برنامه، مالحضه میشودها بررسی جذب نیروي متخصص در سایر بخش

هاي دیگر نسبت به آموزش عالی، توان این آزادسازي اقتصادي و افزایش امکانات و ثروت در بخش
بخش براي حفظ نیروي موجود و جذب نیروهاي جدید بسیار پایین است؛ به ویژه اینکه آموزش 

-گذاريهاي خود و به دور از مقررات دست و پاگیر و نرخعالی غیردولتی نیز با توسعه سریع فعالیت
هاي بخش عمومی، توان خود را براي پرداخت حقوق باالتر به نیروهاي متخصص افزایش داده 

 ).145 -1373:101رود (قارون، است و رقیبی جدي براي آموزش عالی دولتی به شمار می
در زمینه توسعه علمی، کشورهاي توسعه نیافته یا در حال توسعه دهد شان میمطالعات ن

کارآیی در جذب نیروهاي کیفی تخصصی،  فقدانمشترکات زیادي دارند: دفع نیروهاي متخصص، 
مدیریت نهادهاي علمی، کمبود بودجه  فناتوانی در پرورش استعدادهاي جوان و درخشان، ضع
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ها، ضعف توجهی به مغزها و اندیشهملی و بومی، توجه به ابزار و بیتحقیق و توسعه، ضعف فرهنگ 
گونه کشورها با هاي جامع و پرحجم. اینناتوانی در مدیریت نظام در اقدامات قانونی و نهادینه شده و

-در مقابل تهاجم نظامی و فرهنگی کشورهاي پیشرفته بی أغالب ،هاي ساختاريتوجه به این ضعف
 ).1393سیمبر، ( دفاعند

اي مواجه خواهند ها و مراکز آموزش عالی در آینده با چالش رقابتی فزایندهاز آنجایی که دانشگاه
تر از مدیران امروز خواهند تر و اثربخشها نیاز به مدیران شایستهشد و براي مدیریت این چالش

ساز نگر و آیندهههاي آیندها هر روز از اهمیت بیشتري در سازمانداشت، لذا مدیریت استعداد
 ).  1391شود (علیان و همکاران، برخوردار می

 هاي پیشین در مورد علل مهاجرت نخبگان  به خارج از کشور پژوهش
یکی از هاست و شرط کافی نگهداشت آنان است. ها شرط الزم در مدیریت استعدادجذب استعداد

شود، پدیده فرار نگهداشت استعدادها مربوط می فرایندمسائلی که به عدم مدیریت صحیح در 
 مغزهاست.

رفاه  سرانه، تولید کاهش شاهد تدریج متخصص، به و ماهر کار نیروي و نخبگان مهاجرت با کشورها
 نیروي فعال از کشور آینده در شودمی باعث همچنین نخبگان بود. مهاجرت خواهند اقتصادي رشد و

متخصص  نیروهاي تربیت براي را زیادي هزینه کشورها که حالی است در باشد. این بهرهبی بالقوه
 در زمینه هاسال که است دالري میلیاردها دادن دست از منزله به نیروها این فقدان و کنندمی صرف

 ناشی خأل کردن پر براي باید جامعه که هاییاست. هزینه شده هزینه دانش و انسانی سرمایه انباشت
 قابل و اندرفته دست از که باالیی بسیار واحدهاي زمانی تعداد بپردازد، انسانی سرمایه خروج از

: 1385شود (اسماعیلی، می وارد آن مملکت اقتصاد پیکره بر که ضرباتی هستند نیستند بازیافت
137- 182 .( 

 ها وجود ارتباطات ضعیف میان مدیران وترین عوامل از دست دادن و خروج استعدادیکی از مهم
کارکنان است. هنگامی که بین مدیران و کارکنان جدایی وجود دارد صداي افراد به گوش مدیران 

-ها و انتظارات آنان نیز منتقل نخواهد شد. در نتیجه احتمال خروج استعدادرسد. بنابراین خواستهنمی
شده و آنان هاي ارتباطی مدیران تقویت شود مهارتها بیشتر خواهد شد. به همین دلیل توصیه می

 ,Phillips and Roper( کننداز طریق برگزاري جلسات مختلف با کارکنان نظرات آنان را دریافت 
» فرار مغزها از ترکیه« توسط تانزل و گانگور با عنوان  2003در پیمایشی دیگر که در سال  .)2009

که در مقطع  صورت گرفته است، دانشجویان ترك محصل در ایاالت متحده، انگلستان و کانادا
اند مورد مطالعه هاي مهندسی و فنی شاغل به تحصیل بودهکارشناسی ارشد و دکتري و در رشته

ثباتی سیاسی، گردند عواملی مانند بیقرار گرفتند. بر اساس نتایج، دانشجویانی که به کشور باز نمی
-دن ذکر کردههاي اشتغال در کشور خود را به عنوان علل ماندستمزد پایین و نبود فرصت
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) عوامل رانشی مؤثر در 1385عمران (صالحی (Tanzel and gungor, 2003: 52-69).اند
توجهی به امور پژوهشی و مهاجرت نخبگان را شرایط نامطلوب اقتصادي، تحوالت سیاسی، کم

پذیري پایین و عدم انطباق سطح استانداردهاي زندگی کشور با معیارهاي جهانی،  تحقیقی، رقابت
یافته، ضعف سیستم نبود تسهیالت الزم، پایین بودن دستمزد و حقوق در مقایسه با کشورهاي توسعه

ریزي در جذب نخبگان، کاهش شأن و ، عدم برنامهفناوريها، پایین بودن سطح آموزشی در دانشگاه
و منزلت اجتماعی نخبگان، وضعیت اجتماعی زنان، احساس و وجود تبعیض و نابرابري بر شمرده 

عوامل کششی مؤثر را افزایش سهمیه اتباع کشورهاي آسیایی، امید به آینده بهتر، دسترسی به 
هاي زندگی مدرن، میل به هاي پژوهشی، جذابیتهاي بهتر آموزشی، درآمد باالتر فعالیتفرصت

شدن، امکانات مادي و رفاهی بهتر براي زندگی، ثبات سیاسی، کاهش فاصله اطالعاتی و جهانی
) در 1389). همچنین فالحی (1385عمران، است (صالحی یش روانی و اجتماعی و... بر شمردهآسا

مقایسه عوامل کششی و رانشی جامعه ایران با جوامع پیشرفته صنعتی از "پژوهش خود با عنوان 
آموزان را نسبت به عوامل کششی جوامع پیشرفته ، دیدگاه مثبت این دانش"آموزان تهرانینگاه دانش

 ).1389را نشان داده است (فالحی، 
 ارائه 1378 سال در " مغزها گردش و مغزها جذب مغزها، فرار "عنوان  تحت ايمقاله ابوالقاسم

 و است توصیفی صورت مغزها به فرار بر مؤثر عوامل بررسی مقاله این در نویسنده است. هدف نموده
 عوامل مجموعۀ ،است شمالی و اروپاي آمریکا سوي به هامهاجرت اکثر اینکه به اذعان با نامبرده

 راه بین موانع و شخصی عوامل و هاي مقصدوطن، جاذبه دافعۀ را متخصصان فرار پدیده بر مؤثر
 خشونت مثل سیاسی مشکالت را وطن دافعۀ یا مبدأ عوامل، مشکالت این تشریح در ایشان داند.می

 مشکالت تبعیض، و عدالتیبی فقر، و بیکاري مثل اقتصادي -مشکالت اجتماعی امنیت، عدم و
 معتقد است نویسنده داند.می سنتی نظام متخصصان و براي خدمات و وجود تسهیالت عدم اداري،

-فرصت امکانات علمی، مقصد، عوامل و مقصد در آزادي وطن، احساس در توهین و حقارت احساس
 عدم و مدیریتی و تخصصی امور در مشارکت و امکان ساالري شایسته رفاهی، شغلی، امکانات هاي

 ).1378هستند (ابوالقاسم،  مؤثر فرار مغزها در وطن در تخصصی کارایی
 و آینده فرزند یا و اقتصادي آرامش چون هاییدغدغه کشورمان نخبه مهاجران از بسیاري

 گذارده ارجداخل  در آنها تخصص و مهارت که رسندمی نتیجه این به نیز برخی دارند، خانواده
 آموزشی، و رفاهی امکانات بینند. همچنین کمبودنمی مهاجرت جز ايچاره دلیل همین به شودنمی
 مهمترین جمله از ساالريشایسته عدم و به پژوهش، توجهیکم عالم، و علم جایگاه به توجهیکم

 ).1388نیا و اسکندري، رود (شهراممی شمار به نخبگان مهاجرت عوامل
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علمی، آزادي علمی،  هیئتترین عوامل نگهداشت اعضاي )، مهم2005نتایج ورهاگن (براساس 
تحقیقاتی و شغلی  ،هاي پژوهشیهاي پژوهشی و تحقیقاتی و وجود فرصتبها دادن به موقعیت

 . است
ت علمی نسبت به مهاجرت ئبررسی نگرش اعضاي هی"در تحقیقی با عنوان  )1380( نیاطیبی

ت علمی دانشگاه شیراز بپردازد. در این تحقیق ئبه بررسی نگرش اعضاي هیکند سعی می "مغزها
گر بیشترین تأثیر را در معادله نهایی مهاجرت مغزها داشته عوامل جاذبه در مقصد و عوامل مداخله

 اند.
 کم یا و صالحیت فاقد افراد به مشاغل از بسیاري  ساالري و اینکههمچنین عدم شایسته

است، واگذاري مشاغل بر اساس رابطه نه ضابطه، عدم تطابق شغل با تخصص  شدهصالحیت، واگذار 
انحصاري شدن مشاغل، از دیگر عواملی هستند که بوروکراسی (کاغذ بازي) دولتی و ، در رشته افراد

هاي اصلی جذب شدن نخبگان یکی از علتتواند میبه مهاجرت نخبگان از کشور کمک کرده است و 
 ).1390آید (فردي، علمی سایر کشورها به حساب  ایرانی به مراکز

هاي علمی دانشگاه هیئتبررسی گرایش اعضاي « در پیمایشی با عنوان 1376شریفی در سال 
هاي مهاجرت نخبگان پرداخته است. نتایج این تحقیق به بررسی انگیزه» تهران به مهاجرت از کشور

اجتماعی، زمینه و شرایط شغلی، دامنه سیاسی داخل، حاکی از آن است که متغیرهاي جاذبه و دافعه 
؛ به نقل 1376داري داشته است (شریفی، اجاذبه سازمانی و تعداد فرزندان با متغیر وابسته رابطه معن

 ).54-29: 1387از موحد و نیازي، 
ها و دالیل ) بررسی علل مهاجرت متخصصان ایرانی به امریکا، انگیزه1384قنبر و همکاران (

هاي این جرت ایرانیان متخصص به ایاالت متحده امریکا را مورد مطالعه قرار داده است. یافتهمها
کند که عواملی مانند کمبود امکانات تحصیلی، مشکالت مربوط به اشتغال، پژوهش مشخص می

 ناپایداري سیاسی، اجتماعی و اقتصادي در این باره از اهمیت زیادي برخوردارند.
علمی دانشگاه علوم  هیئتاعضاي  "شهرکی و بهرامی با عنوانیق ایزديبر طبق نتایج تحق

)، پاسخگویان نبود امنیت شغلی را 1390پزشکی اصفهان و علل مهاجرت نخبگان به خارج از کشور (
 از عوامل مهم در مهاجرت نخبگان بر شمردند.

 از رنجش دلیل به بلکه  علت اصلی مهاجرت خیلی از نخبگان به خارج از کشور، پول نیست
 ).1393(جلیلی،  رفتند کشور از خارج به هاتبعیض
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 هاعلمی در دانشگاه هیئتوضعیت سیاست کنونی جذب 
 هاي ایرانعلمی در دانشگاه هیئتهاي جذب الف) سیاست

علمی در  هیئتهاي جذب اعضاي شوراي انقالب فرهنگی به منظور سازماندهی و یکنواختی فعالیت
 608ها و مؤسسات آموزش عالی کشور و جلوگیري از اعمال سلیقه فردي در آن در مصوبۀ دانشگاه
و مراکز آموزش ها علمی دانشگاه هیئتجذب اعضاي  هیئتاین شورا بر تشکیل  19/4/1386مورخ 

 ).1387است (شوراي انقالب فرهنگی،  عالی دولتی تأکید کرده
موزش عالی در جلسات آها و مراکز علمی دانشگاه هیئتعالی جذب اعضاي  هیئتنامۀ تشکیل آیین
-این آیین 5 هبه تصویب این شورا رسیده است. در ماد 10/2/1387و 19/4/1386مورخ  623و  608

علمی بر مبناي نیاز دانشگاه و از طریق فراخوان عمومی و  هیئتنامه تأکید شده است که استخدام 
علمی خارج از  هیئتصرة این ماده، جذب عضو گیرد. در تبابتدا به صورت پیمانی صورت می

 مرکزي، مجاز دانسته شده است. هیئتفراخوان در موارد استثنایی، فقط با تصویب 
 هايدر مقام اجرا، تمامی دانشگاهکند. هاي اجرایی جذب هدایت میهیئترا  جذب در دانشگاه فرایند

ها اجرایی جذب شدند. سایر دانشگاه هیئتبزرگ تهران و در هر استان نیز، یک یا دو دانشگاه داراي 
شده در هر استان هاي اعضاي خود را به دانشگاه تعیینو مؤسسات آموزش عالی مکلف شدند پرونده

 .کنندارسال 

 هاي کشورهاي دیگرعلمی در برخی دانشگاه هیئتهاي جذب ب) سیاست
علمی به صورت  هیئتهاي خود را در زمینۀ جذب هاي مختلف سراسر جهان سیاستگاهدانش 

 هاي زیر مؤید این مطلب هستند:اند: نمونهکردهشفاف بیان 
 کند:علمی به شرح زیر بیان می هیئتدانشگاه بریستول، سیاست خود را در جذب 

-و بیانیۀ مأموریت خود در نظام بین اندازاین دانشگاه متعهد است که افراد مناسب را بر اساس چشم
 المللی رقابتی براي دستیابی به بهترین استعدادهاي علمی برگزیند.

هاي محیط رقابتی و هدف از اعمال این سیاست تأمین یک الگوي مؤثر براي مواجهه با چالش
 د به تضمین کیفیت، گوناگونی و شفافیت در درون سازمان است.عهاطمینان ت

اي که الزم است به صورت حرفه یعلمی را به عنوان فعالیت راهبردي مهم هیئتدانشگاه، جذب 
 پیش گرفته شود و به طور کلی همۀ اقشار دانشگاه را درگیر کند، تشخیص داده است.

بینی شده است که گروه جذب شپیسیاست کلی دانشگاه مبتنی بر تنوع و عدالت در استخدام است. 
با مدیر گروه آموزشی مربوطه است، وظیفه بررسی تقاضاي عضویت در دانشگاه را  که سرپرستی آن

 ).2013هاي نوین دانشگاه بریستول، (سند سیاست ردبرعهده گی
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داند هاي کلی خود را مبتنی بر عدم تمایز و تأکید بر شایستگی میدانشگاه کوئینزلند استرالیا، سیاست
 نباید این اصول مبناي مصالحه قرار گیرد.کند که تحت هیچ شرایطی و اشاره می

و سازگار بنا شده است که به  مندنظامخواهانه، العمل استخدام بر اساس رویکردي عدالتدستور
 افراد بر اساس شایستگی بنا شده است. ترینشایستهمنظور جذب، انتخاب و حفظ 

انتخاب  هشده است که کمیتبینی علمی پیش هیئتجذب  فرایندبه منظور انجام عملیات اجرایی 
 ).2012العمل استخدام و جذب دانشگاه کوئینزلند استرالیا، علمی شکل گیرد (دستور هیئت

علمی خود را حرکت در جهت استخدام بهترین افراد واجد  هیئتدانشگاه کالیفرنیا، سیاست جذب 
رئیس گروه آموزشی، داند. این دانشگاه در صورت تصویب بودجه الزم جذب را از طریق شرایط می

 ).2012علمی دانشگاه کالیفرنیا،  هیئتالعمل داند (دستورمعاون یا رئیس دانشگاه مربوطه مجاز می
 هیئتهاي مذکور، سیاست کلی خود را در جذب دانشگاه ایندیاناي شمالی، نیز مانند سایر دانشگاه

مانند، سن، رنگ، پوست، هاي فردي داوطلبین و بدون توجه به عواملی علمی بر اساس ویژگی
جستجو را  هاي به نام کمیتداند. این دانشگاه تشکیل کمیتهوضعیت تأهل، کشور محل تولد و... می

ه است (راهنماي جذب کمیته جستجوي دانشگاه ایندیاناي کردبینی علمی پیش هیئتدر جذب 
 ).2012شمالی، 

یکسان براي تمام متقاضیان جذب بنا نهاده دانشگاه شیکاگو، نیز سیاست خود را بر مبناي موقعیت 
است. معاون مدیر منابع انسانی دانشگاه به همراه مدیران اجرایی و مالی دانشگاه مسؤولیت نظارت 

هاي جذب دانشگاه را بر عهده دارند. مسؤولیت اولیه بررسی صالحیت علمی بر حسن اجراي سیاست
هاي جذب دانشگاه شیکاگو، (سیاستربوطه استداوطلبان بر عهده رئیس و اعضاي گروه آموزشی م

2011.( 
 دهد:هاي مورد بررسی نشان میدقت در موارد فوق وجوه مشترك زیر را در دانشگاه

ها شفاف است و براي همه قابل دسترسی علمی در این دانشگاه هیئتهاي جذب سیاست .1
 است.

هاي فردي و علمی، برتري علمی است و ویژگی هیئتویژگی اصلی انتخاب اعضاي  .2
 شخصی افراد در گزینش آنان نقش ندارد.

علمی بر عهدة گروهی از افراد است که  هیئتمسؤولیت انتخاب و گزینش اعضاي  .3
 هاي کلی دانشگاه هستند.موظف به رعایت سیاست

داوطلبان  ها روشن بوده و بهعلمی در دانشگاه هیئتجذب اعضاي  فرایندتمامی مراحل  .4
 ).81 -57: 1392سرخابی و گلدسته، روزيرسانی شده است (یمنیاطالع
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ترین عوامل تأثیرگذار بر افزایش تمایل استعدادهاي علمی در به عضویت  از مهم
 علمی  هیئتدرآمدن دانشگاه به عنوان 

دوست دارند ها هنگام تدوین استراتژي استخدام نیاز به خالقیت دارند. افراد مستعد دانشگاه
هایی که در همه حال آنان را به هیجان بخشی از سازمانی باشند که آنان را قبول دارند. سازمان

پذیر ایجاد کنند که افراد مستعد به تولید دانش ها باید محیط کاري انعطافآورد. تمام سازمان
 ).1390طالبی و همکاران، بپردازند تا نیازهاي سازمان را برآورده سازند (شاه

ها توجه به برند، شهرت و اعتبار دانشگاه ترین موضوعات کلیدي در جذب استعدادیکی از مهم
شهرت، اعتبار و خوشنامی  ).1391طهماسبی و همکاران، ، Chambers et al, 1998(است

دانشگاه یکی از عوامل مهم در جذب افراد برتر است. دانشگاهی که داراي آوازه، وجهه و تشخص 
باالیی است مشکلی در جذب استعدادهاي علمی نخواهد داشت. بر عکس دانشگاهی که اجتماعی 

داراي تصور چندان مناسبی نیست در جذب استعدادها دچار مشکل خواهد شد. به همین دلیل معرفی 
هاي پیشرفت درون دانشگاه به افراد با استعداد و نشان دادن این مطلب به افراد جدید که قابلیت

-تواند در جذب استعداداند، میها قرار گرفتهشگاه بر مبناي شایستگی و رتبه درون پستمدیران دان
 هاي بیرونی به دانشگاه بسیار مؤثر باشد. 

برانگیز در هاي هیجاندهد که وجود استقالل و آزادي عمل در شغل، چالشها نشان میپژوهش
ها بسیار مؤثر است. مدیر در جذب استعدادهاي رشد و پیشرفت و انطباق و سازگاري با شغل، فرصت

هاي موجود در شرکت، جذابیت هاي شرکت، مدیریت قوي، تعدد استعدادهمچنین فرهنگ و ارزش
 Chambers( ها  براي جذب و همکاري اهمیت داردهمکاران و امنیت شغلی نیز در تمایل استعداد

et al, 1998؛Verhagen, 2005: 807 -818 .( 
ترین عوامل جذب اعضاي ها، مهم)، از دیدگاه رؤساي دانشکده2005ل ورهاگن (در مطالعۀ پ

مدار بودن ها، شهرت دانشکده در میان جامعه علمی، نوآور بودن و پیشرفتعلمی به دانشکده هیئت
 دانشکده، تحریک و برانگیختگی همکاران و زمان تحقیق و پژوهش است. 

هاي اقتصادي به علمی است تا آنان بدون دغدغه ئتهیاستخدام رسمی براي حمایت از اعضاي 
هاي اقتصادي و آموزش و تحقیق بپردازند و در زیر چتر آزادي علمی، بدون واهمه از محرومیت

 ).125 -97: 1382هاي خود را منتشر کنند (آراسته، هاي جزایی، نتایج پژوهشپیگرد
ی بخصوص للالمارتباطات بینهمچنین تحقیقات نشان داده است جذب دانشجویان خارجی، 

-هاي علمی و تحقیقاتی ملی و بینعلمی و همچنین همکاري هیئتهاي خارجی براي اعضاي سفر
هاي داخل، بر میزان تمایل ها و دانشگاههاي خارج از کشور و سایر سازمانالمللی دانشگاه با دانشگاه

؛ 1383؛ ایرانمنش و کامرانی، 1389یخانی، ها تأثیر مثبت دارد (علافراد براي عضویت در این دانشگاه
نام، وجود کادر ). وجود اساتید برجسته و صاحب1390؛ طاهري و همکاران، 1383سرکارآرانی، 
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داشتن  ،خارجی مشهور انادتدعوت از اس وجود جو نوآوري و خالقیت در دانشگاه،آموزشی مجرب، 
 المللیهاي بینشرکت اساتید در کنفرانسفرصت هاي معتبر و هاي مشترك علمی با دانشگاهرساله

هاي دانشگاه به شمار رود و بر میزان تمایل افراد مستعد در به عضویت تواند از جذابیتنیز می
 درآمدن آنان در آن دانشگاه موثر باشد.

 
 گیري نتیجه

هـاي  علمی الزم است که از طریق انجام مطالعات و پـژوهش  هیئتبه منظور نگهداشت اعضاي 
هـاي دانشـگاهی صـورت پـذیرد.     سازمانی، درك بهتري از عوامل انگیزاننده ماندگاري اسـتعداد درون

هـاي فعلـی   هایی در این زمینـه و بـا دریافـت نظـرات اسـتعداد     توانند با انجام پژوهشها میدانشگاه
تـه  طـور کـه گف  . همـان کننددانشگاه، عوامل مرتبط با حفظ و نگهداشت آنان را استخراج و مشخص 

هـا  هاي نـوین در حفـظ و نگهداشـت اسـتعداد    شد، رصد مداوم عوامل انگیزشی و توجه به انگیزاننده
منـدي و  دهد که نوع و بسته حقوق و دستمزد نیـز در رضـایت  ها نشان میپژوهشبسیار مهم است. 

ر هـا د هاي پاداشی بهتر باشد، دانشـگاه هرچه بسته .نگهداشت متخصصان آموزش عالی اهمیت دارد
تر باشد احتمال اینکه فرد دانشگاه تر است و هرچه شرایط کاري قابل قبولحوزه امنیت شغلی با ثبات

 محل خود را ترك نکند، بیشتر است.
 هـا، بـه خصـوص در بخـش    از سویی دیگر، تحقق عدالت اجتماعی و اجراي اصل برابـري فرصـت  

هاي مناسب گیري کند، زیرا نبودن زمینهتواند از فرار مغزها و مهاجرت نخبگان جلوآموزش عالی، می
هاي علمی، سیاسی و اجتماعی نخبگان دانشـگاهی و فرهیختگـان علمـی باعـث فـرار      براي فعالیت

سـازد و در نهایـت،   شود و جامعه را از ثمرات و دستاوردهاي عظیم حضور آنان محروم مـی مغزها می
و منابع انسـانی اسـت، دچـار وقفـه و رکـود       یافتگی را، که عمدتأ مبتنی بر وجود نخبگانروند توسعه

 سازد.می
 و آینده فرزند یا و اقتصادي آرامش چون هاییدغدغه کشورمان نخبه مهاجران از بسیاري

 گذارده داخل ارج در آنها تخصص و مهارت که رسندمی نتیجه این به نیز برخی دارند، خانواده
 میان از ناهماهنگی باید دلیل همین بینند. بهنمی مهاجرت جز ايچاره دلیل همین به شودنمی

 نقش کشور گیريصحنه تصمیم درواقعاً  متخصص افراد و شود کاسته هامسئولیت و تخصص
 .باشند داشته

 بردن میان از ضمن نخست درجه در باید مهاجرت متخصصین دانشگاهی، روند کردن کند براي
بتوان  کرد. شاید براي آنان فراهم را کشور داخل در اقامت و زندگی هايموجود، جاذبه هايدافعه

 تخصیص :دانست اعتبار داراي موجود وضع از رفتبرون براي راهی عنوان به را زیر راهکارهاي
 مدیریت آن از ترمهم و راهکارهاست از تنها بخشی تحقیقات و عالی آموزش براي کافی اعتبارات
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 از مهمی قسمت توانمی عادالنه و بهینه تخصیص با عبارت دیگر به است؛ اعتبارات مصرف و توزیع
 اعتبارات، توجه بودن بهینه و عدالت معیار کرد. جبران اعتبارات را کمبود از ناشی هايکاستی

 محققان ویژههب متخصص، انسانی نیروي توسعه، عامل ترینکه مهم است مطلب این به محوري
 قانع باید علمی هیئتاعضاي  است. ایشان شئون و احترام رعایت افراد هم، این جذب کلید و هستند
 دیگر جاي از بیش پیشرفته، کشورهاي با مقایسه در کمی اعتبارات باوجود کشور، در که شوند

 آنهاست؛ از زیادي تعداد مهاجرت براي مانع بهترین بودن احساس مؤثر همین و هستند تأثیرگذار
 امکانات تأمین ،تحقیقاتی و آموزشی مدیران انتصاب در گزینینخبه و گزینیشایسته رعایت

 زیادي منابع گرچه اینترنت اتصال و کامپیوتر و و کتاب نشریات قبیل از تحقیقات مراکز براي ابتدایی
داشت.  خواهد نخبگان کار ادامه و دلگرمی در منفی تأثیرات بسیار آنها تأمین عدم اما طلبد،نمی

 نبود در حتی باشد، فراهم محققان دلگرمی اسباب اگر که دهدنشان می هند، مانند کشورهایی تجربه
 ایجاد ابتکاري هايآزمایشگاه ایشان، استعداد از استفاده با توانمی قیمت آزمایشگاهی،گران امکانات

 سیاسی از جلوگیري نیست؛ غربی مدرن بسیار هايآزمایشگاه از کم مواردي، در نتایج آن که کرد
 آنها. در تشنج ایجاد و علمی هايمحیط حد از بیش شدن

 استعدادهاي درخشان میان از بورسیه اعزام امکان ساختن فراهم و دکترا هايدوره کیفی گسترش
 جناحی؛ یا روابط شخصی از گیريبهره بدون ارشد کارشناسی التحصیالن فارغ و دکترا دانشجویان
هاي فعالیت طریق از موجود هايدافعه کاهش و کشور در شغلی و اجتماعی هايجاذبه تقویت
 حمایتی؛ قوانین تدوین و هازیرساخت ایجاد فرهنگی،
-تقویت زیرساخت طریق از شدن جهانی روند در کشور علمی مناسب جایگاه به نیل براي تالش

 علمی؛  هاي
 منزلت مقام و باید اول درجه در؛ هاسرمایه این حفظ منظوربه نخبگان فعالیت براي بسترسازي

 شود. سیاسی رعایت و حزبی هاينظريتنگ بدون پژوهشگران و دانشمندان و هادانشگاه استادان
 براي اجرایی و مقرارت قوانین وضع ،استادان منزلت و مقام حفظ هايترین راهمهم از است بدیهی
افزایش تأمین استادان؛  معیشتی امور به ویژه رسیدگی متخصصان، اجتماعی و شغلی امنیت تأمین

 اعضاي هیئت علمی اعطا و پرداخت پاداش بهو  به تناسب نرخ تورم در جامعه هاحقوق و مزایاي آن
اي را کسب و کیفیات علمی و تحقیقاتی برجسته يهاکه مدارج علمی و صالحیت است هادانشگاه

 باشد.اند، میکرده
همچنین واگذاري اختیارات موجب افزایش قدرت سازمانی و همچنین افزایش انگیزه اعضاي 

کنند که شود، احساس میعلمی میدان داده می هیئتشود. به عبارت دیگر، وقتی به علمی می هیئت
کلی، توانند مؤثر واقع شوند و با داشتن قدرت براي انجام وظایف انگیزة بیشتري دارند. به طورمی

 اي و جو اعتماد کمک خواهد کرد.ها، رشد حرفهواگذاري اختیار، به یادگیري مهارت
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علمی نیز باید گفت، جذب این افراد مستلزم اتخاذ  هیئتدر ارتباط با جذب داوطلبان عضویت در 
هاي هاي رسمی جذب است. به همین دلیل تدوین برنامهفرایندنوعی رویکرد فوق فعال و تدوین 

تر و بحث تر یکی از الزامات اصلی و اساسی است. نیاز به درك افزونتر و هدفمندیافتهجذب ساختار
علمی،  هیئتهاي ممکن در راستاي جذب متقاضیان عضو حلبیشتر در رابطه با مسائل متداول و راه

هاي ارتباطی وسیع و گسترده در تواند در این زمینه مؤثر باشد. این عمل موجب ایجاد کانالمی
تشویق کارکنان فعلی  برايهاي مناسب هاي دانشگاهی و تدوین راهبردراستاي جذب استعداد

  .شودها براي معرفی افراد با استعداد میدانشگاه
 نفعانذي بتواند که علمی هیئت جذب فرایند سازماندهی براي هاییرویه تنظیم رسدمی نظر به
 خود هايسیاست سازيشفاف در دانشگاه اولویت اولینکند،  سهیم فرایند این در را دانشگاه درونی

 در است. ممکن آن به دستیابی دانشگاه کنونی شرایط در زیرا باشد، علمی هیئت جذب هدر زمین
 هیئت جذب فرایند مراحل تمامی و شود تشکیل دانشگاه در شورایی شودمی پیشنهاد راستا این

 منتخب اعضاي برخی و دانشگاه اجرایی مسؤولین از تواندمی شورا این ترکیب کند. هدایت را علمی
 با و اندبوده آموزش حوزه در اجرایی هايمسؤولیت داراي این از پیش دانشگاه (که علمی هیئت
 در کنونی، مبهم فرایند به ساماندهی بر عالوه امر این باشد. دارند) آشنایی دانشگاه عمومی مسائل

 گام در و کندمی فراهم را دانشگاه در نفعذي عناصر فعال مشارکت و اظهارنظر امکان نخست گام
 شناسایی شورا این کار مبناي البته کند.می فراهم را دانشگاه درونی قدرت نهاد مهار امکان بعدي

 هايچالش با سیاستگذاري نوع هر عمالً آن انجام بدون که است دانشگاه موجود و گذشته وضعیت
 و درونی قدرت نهادهاي تبعیت شورایی، چنین وجود پذیرش فواید از یکی شد. خواهد مواجه جدي

 قدرت که است عناصر از ايمجموعه به عنوان دانشگاهی سیستم قوانین و قواعد از دانشگاه بیرونی
 و قدرت به دهندهپوشش نقش شورا این که دارد وجود خطر این البته دارند. گیريتصمیم و تفکر

 دست قانونی هايوجه به خود قدرت اعمال براي قدرت نهاد یعنی کند، ایفا نیز را آن کنندةپنهان
 یک عنوانبه که دانشگاهی جامعه از افرادي انتخاب و شورا عناصر ترکیب در دقت با توانمی یابد.

 با ،کرد جلوگیري آن ابزاري نقش ایفاي و شدن فرودست از دارند، مشروعیت دانشگاهی شخصیت
 سطح در تأثیرگذار نهادهاي قدرت با امکان حد در و هکرد حفظ را خود رأي استقالل که هدف این

 .کند برقرار مؤثري ارتباط دانشگاه
 داد، کشور نشان از خارج نمونه هايدانشگاه در علمیهیئت عضو جذب هايسیاست بررسی

-ویژگی به توجه عدم و دانشگاه علمی هیئت در عضویت داوطلبین انتخاب معیارهاي سازيشفاف
 اصالح اصلی هاياولویت از ندارد، منفی تأثیر داوطلبین علمی هايتوانائی بر که آنان شخصی هاي

 و هاویژگی نکرد شود، شفافپیشنهادي که می لذا .است دانشگاه در علمی هیئت جذب فرایند
 عناصر که شود تعریف ايگونهبه باید فرایند این .انتهاست تا ابتدا از جذب فرایند اجرایی مراحل
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 بیشتري گروه) سهم علمیهیئت اعضاي و هاگروه مدیران (مانند دانشگاه سیستم درونی هايالیه
 هايجنبه از ویژه(به باشند، داشته گیريتصمیم در دانشگاه سیستم بیرونی هايالیه به نسبت

 بررسی و مربوطه آموزشی گروه تخصصی شوراي در هادرخواست . طرح)جذب فنی و تخصصی
 تأیید لزوم و شورا این در دانشگاه علمی هیئت در عضویت داوطلبان هايفعالیت مستندات و سوابق
 شوراي در تقاضا نهایی بررسی ضروري شرط به عنوان مرجع این توسط داوطلبین تقاضاي نهایی
-دانشگاه کلی هايسیاست و شورا آن با هماهنگی ایجاد ضمن تواندمی دانشگاه علمی هیئت جذب

 دانشگاه در همکاري و مشارکت حس تقویت شد) به بازنگري موجود راهبردي برنامه قالب در(
به بیان دیگر هنگام جذب متقاضیان در کنار رعایت قانون و انتخاب افراد برجسته بر  .کند کمک

ان بیشتر توجه شود هاي آموزشی و پژوهشی آننامۀ قانونی استخدام، به کیفیت کار  فعالیتطبق آیین
ها ساالري در این دانشگاهو افراد از سوي مسؤولین جذب مورد تبعیض قرار نگیرند و اصل شایسته

 برقرار باشد.
هاي آزمون و سنجش استاندارد براي کشور و وجود ابزار از خارج در تحصیل امتیازات همچنین حذف

تواند از . می..سنجی و هوش و عالقه  ،روانشناسیهاي تخصصی استخدام افراد شایسته مانند آزمون
        ها باشد.دیگر راهکارهاي مناسب جهت جذب افراد مستعد در دانشگاه

 پرداخته و توجهریزي الزم  هرچه سریعتر با کارشناسی مناسب به طرح و برنامه ستیبایضمن اینکه 
هاي جامعه  شرایط و پیچیدگی گشا نیست واي مشکل هاي وارداتی و کلیشه حلکه راهداشت 

ملی و  هدهد که با اراد امروزمان باید مدنظر قرار گیرد. تجارب کشورهاي مختلف نشان می
فائق  هامشکالت جذب و نگهداشت استعدادهاي علمی در دانشگاهتوان بر  ریزي صحیح می برنامه

  .آمد
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 پژوهی و روش دلفی آینده
 
 

 1امیرهوشنگ حیدري
 

 چکیده

هاي  منظور ساخت آیندهه هاي محتمل و تالش باي است که کشف آیندهپژوهی دانشی فراتمدنی و فرارشتهآینده
هاي مرجح و مبتنی بر امیال و آرزوهاي  کوشد آیندهخود قرار داده است. این دانش می لوحه اهدافمطلوب را سر 

مـان هـدایت کنـد. بـه همـین دلیـل امـروزه        را خالقانه تصور و ما را در راستاي سـاخت آینـده مطلـوب    آنهاانس
رشته دانشگاهی تحـت عنـوان   نحوي که از این ه پژوهی بسیار مورد توجه جوامع مختلف قرار گرفته است ب آینده

شود. کشورهاي مختلف جهان سعی دارند ابتدا به کسب و فراگیري این دانش بـه  علم و هنر ساخت آینده یاد می
هـا و   هـا، فرهنـگ  سو و متناسـب بـا ارزش  مد و راهبردي بپردازند و سپس به بازآفرینی آن همآعنوان ابزاري کار

دسـتانه  پژوهی به تسخیر پـیش  کوشند تا با استعانت از آیندهها میلتهنجارهاي اجتماعی خود همت بگمارند. دو
گر نباشند. تفاوت، تسلیم و نظاره انگیز آینده؛ تنها عنصري بی فائق آیند تا در تعامل با دنیاي ناشناخته و وهم آینده

با این رویکرد هوشـمندانه  راستاي ساخت آینده مطلوب و مورد وفاق خود، فعاالنه گام بردارند.  خواهند در ا مینهآ
یر نخواهند شد، بلکه با آگاهی و شناخت کامل آینـده  گبشر نه تنها در مواجهه با آینده و دریاي ژرف تغییرات غافل

 فراینـد رود. با این تصور و بینش است که افراد در جوامع و در تعامل با  بینانه به استقبال آن می و با نگاهی خوش
بـه اصـول و مبـانی     اشـاره  ،مبدل خواهند شد. هدف این مقالـه  گیرنده تصمیمگر و شدن به عنصري کنش جهانی
پژوهی هاي آن و به طور خاص به  روش دلفی به عنوان روشی کیفی و مطرح در حوزه آیندهپژوهی و آموزهآینده

پژوهی بازآفرینی شده پژوهی ورود یافته ولی به مرور، در حوزه آینده است. روش دلفی گرچه از سایر علوم به آینده
و به عنوان  روشی پرکاربرد و سرآمد معرفی شده است که به خوبی قادر خواهد بـود از دانـش ضـمنی خبرگـان     

پژوهـی   پژوهی استفاده کند. با این ویژگی است که روش دلفی در آینده اهداف آینده راستايهاي مختلف در  حوزه
اسـتفاده شـد تـا ضـمن پـرداختن بـه چیسـتی        روش اسـنادي  لـه از  کامالً متمایز از سایر علوم است. در این مقا

 توان برشمرد؟ بپردازد که براي روش دلفی چه مزایا و معایبی را می پرسشپژوهی به این  آینده

 هاي مطلوب.پژوهی، روش دلفی، دانش ضمنی، آیندهآینده :گانکلیدواژ
                                                           

 Heidari@nrisp.ac.ir  ؛اندیشی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور استادیار گروه آینده.  1
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 مقدمه
افـزوده   آنهـا دنیاي ما آکنده از تغییرات است و با گذشت زمان نیز بر وسعت، شدت و زمـان وقـوع    

  هاي بنیادین جوامع هستندکه کمتـر دسـتخوش    شود. در این سونامی فراگیر تغییرات، تنها ارزشمی
هـایی  حـوزه  را بـر خوبی بشناسد و پیامدهاي آنهاي که نتواند تغییرات را ب شوند. هر جامعهتحول می

گیري در مواجهه با تغییرات آینده خواهد شد و چـه   شک دچار غافلگوناگون زندگی برآورد نکند، بی
 ناپذیري را بپردازد. بسا بابت آن تاوان جبران

توان علم آینده نامید، چرا که سعی دارد از منظر دوراندیشی، تغییـرات  را به تعبیري می 1پژوهیآینده
خاص و مشخص، به واقعیات دلخواه فردا مبدل سازد و با این رویکـرد  احتمـال    امروز را در مسیري

. بنابراین تمام نیرو و توان ما بـر  کندهاي مطلوب ما برآورده سازي تغییرات را با امیال و آیندهسوهم
شـود. در  سازي متمرکز خواهد شد. این نیرو طیف وسیعی از امکانـات را شـامل مـی   سوروي این هم

پژوهی را دانشی مبتنی بر احتمال و امکان تغییر حال در راستاي ایجاد آینده توان آیندهکالم مییک 
پژوهـی  هـاي گذشـته، یـا همـان گذشـته     دلخواه و مطلوب دانست. در علوم متکی و مبتنی بر یافته

شود تا با درك صحیح روندهاي متداول گذشته به علل واقعـی وقـوع رخـدادهاي    همواره تالش می
شود با شناخت زمان حـال، رخـدادهاي آینـده را    پژوهی سعی میکه در آیندهحالیببرد. درذشته پیگ

شـود  شناخت. بنابراین تمام عوامل احتمال وقوع یک رخداد خوب یا بد، به شکلی دقیق بررسی مـی 
ـ    پژوهی در واقع مطالعه و بررسی آینـده آینده .)62: 1385زاده، (عالی گیري کـار ههـاي محتمـل بـا ب
هاي احتمالی، ترسیم ترسیم آینده هاي علمی است. شناخت تغییرات، بررسی و تحلیل تغییرات،روش

هـاي اصـلی   ریزي در راستاي حصول به آینده مطلوب مـورد توافـق گـام   آینده مرجح و نهایتاً برنامه
عقالیـی   پژوهی آینده مطلوب همواره متناسـب بـا معیارهـاي منطقـی و    پژوهی است. در آیندهآینده

: 1391آیـد (پـدرام،   پژوهی بـه حسـاب مـی   از ارکان اصلی آینده 2شود، بنابراین عقالنیتانتخاب می
23(. 

 پژوهی آشنایی با علم و هنر آینده
تـر بـه    احساس ترسیم آینده، دغدغه اصلی بشر بوده و با شروع جنگ سرد این مسئله شـکل جـدي  

پژوهی مدرن با توجه به احساس نیاز شدید انسـان   آیندهمیالدي،  40خود گرفته است. تقریباً از دهه 
ها، آرام آرام شکل گرفـت. البتـه پـیش از آن ادبیـات آرمـان       به دانستن از آینده و غلبه بر ناپایداري

همـین   تخیلی مرسـوم بـود و در واقـع    -ي علمیهاناشکل گرفته بود. داست 3شهري و ویران شهر
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پژوهی عصر حاضر به عنوان یک رشته دانشگاهی بودند (خزایـی،  ساز حرکت بزرگ آیندهافراد زمینه
1392 :169(. 

وابسته به بخش دفـاعی و مؤسسـه    1پژوهی در حقیقت زمانی اوج گرفت که در مؤسسه رنداما آینده
هایی به عنوان اولین اندیشگاه شـکل گرفـت. علـت    تحقیقات پیشرفته دفاعی ایاالت متحده، تالش

هاي فناورانه از اتحـاد جمـاهیر    کرد در رقابت که ایاالت متحده آمریکا تصور میاین امر هم، آن بود 
هـا حـس   شوروي عقب مانده است. زمانی که شوروي اولین ماهواره را به فضـا فرسـتاد، آمریکـایی   

اي را ایجاد کردند که هدف و برنامه آن جلوگیري از داشتند لذا مؤسسه فناوريزدگی در حوزه  غفلت
-هاي آینـده ها معطوف به آینده شد و در واقع اولین جوانههاي فناورانه باشد. این تالشزدگیغفلت

پژوهی در مؤسسه رند شکفت. به مرور زمان شاهد رشد این حوزه از دانـش بـودیم بـه نحـوي کـه      
 شود.اي دانشگاهی تدریس میامروزه در جهان و از جمله ایران به عنوان رشته

را کشـف   3هاي بدیلآینده 2کوشد تا بر اساس رویکردهاي اکتشافیت میپژوهی در وهله نخسآینده
برخی از  4ها جایی ندارند و انسان به صورتی منفعلو شناسایی کند، در این رویکرد هنجارها و ارزش

داند بلکه آنرا بـدیل  پژوهی آینده را محتوم و قطعی نمیکند. آیندهبینی میهاي محتمل را پیشآینده
هـاي  به آینـده  هاي بدیلو ارزشی نیز از بین آینده 5پژوهی با رویکرد هنجاريشود. آیندهمتصور می

 هاي دلخواه و مطلوب را مد نظر دارد.اندیشد و در واقع  ساخت و معماري آیندهمطلوب و مرجح می
انداز تدوین شده براي دو کشور مختلف با هـم در تضـاد   براي همین است که ممکن است دو چشم

هاي خود تصور کرده است. که هر کشور، آینده مطلوب خود را مبتنی بر هنجارها و ارزش شند چرابا
هاي محتمل و دیگر ساختن آینـده  پژوهی دو کار است. اول کشف آیندهبه هر حال نیت اصلی آینده

 ).83: 1390زاده، مطلوب ما است (نبی
شناسـی نـوعی از نگـاه خـاص بـه       است. آینده رویکرد انسان به آینده، در سه مقوله کلی قرار گرفته

گوید و در واقع شناخت معرفتی آینده اینجـا مطـرح اسـت.    آینده است که از آینده محتوم سخن می
اندیشی نیز مبحثی دیگر است که به آینده، نگاه آکنده از وهم و ترس دارد. در حالـت دوم نیـز   آینده

آینده و رهنمون پدر و مادر به فرزندان در رابطـه بـا   هنجار و ارزش جایی ندارد. دغدغه ما نسبت به 
 درس خواندن و کسب تحصیل، بر گرفته از همین نوع نگاه به آینده است.

شناسی، شناسی، معرفتپژوهی نوعی نگاه هنجاري به آینده دارد. بنابراین دانشی است با هستیآینده
 گرفتنی است.  موزشی و یادهاي خاص خود که بر خالف دو نوع قبل، آشناسی و روشروش
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: 2007عبارتنـد از: (کـورنیش،    آنهـا اند کـه برخـی از   پژوهی اهداف گوناگونی را برشمردهبراي آینده
232( 

 مدت؛ریزي میان و بلندبرنامه .1
 کاهش رخدادهاي ناگهانی؛ .2
 بینی تحوالت آینده؛پیش .3
 ؛آنهاهاي آینده و ایجاد بستر مناسب تعامل با فناوريشناخت  .4
 ي عرصه جهانی؛هانات بازیگران و پیشرشناخ .5
 درك  قواعد بازي در عرصه جهانی؛ .6
 شناخت مرزهاي دانش؛ .7
 ایجاد وفاق و بسیج اجتماعی پیرامون تصمیمات پیرامون آینده؛ .8
 گسترش ارتباطات؛ .9

 هاي دور، محتمل و مطلوب؛تمرکز بر آینده .10
 ابزاري براي هماهنگی میان  محققین؛  .11
 ها.برنامهایجاد تعهد عملی کردن  .12

لینلسـتون آن را شـامل   انـد.  هـاي متعـددي قائـل شـده    بنديپژوهی دستهبراي مطالعات حوزه آینده
اهللا آن را شـامل رویکردهـاي   رویکردهاي تکنیکی، سازمانی و شخصی برشـمرده و سـهیل عنایـت   

هـاي  آینـده داند. از سویی آمارا سه رویکرد به بینی، تفسیري، انتقادي و یادگیري حین عمل میپیش
یاالدین سردار فضـاي اسـتعماري و غیـر اسـتعماري را بـر      شمرد و ضن، محتمل، مرجح را برمیممک

گـرا،   داند. وندل بل نیز ایـن مطالعـات را بـا سـه رویکـرد ذهنیـت      پژوهی مستولی میمطالعات آینده
 کند.گرا و انتقادي معرفی می واقع
چنان کـه از آن در   کند آن اي گوناگونی تبعیت میههاي مختلف نیز از سنتپژوهی در فرهنگآینده

گرایانه اروپایی تحـت   پژوهی مرسوم، در فرهنگ سنتگرایانه آمریکایی از آن به آینده فرهنگ تجربه
، در فرهنگ جنوب شـرقی آسـیا مبتنـی    2انگیزي، در فرانسه به طور اخص ذهن 1نگاريعنوان آینده

شود. البتـه دانشـمندانی   یاد می  3پن  متأثر از روایتی به نام نیرادر ژا ها وها و اسطورهبرسنت استعاره
انـد،  همچون ضیاءالدین سردار و اکرام اعظم پاکستانی و مهدي المنجري مراکشی نیـز سـعی کـرده   

کند که قادر خـواهیم بـود   پژوهی اسالمی را شکل دهند. مورد اخیر این باور را در ما تقویت میآینده
وهی الگوي بومی داشته باشیم و براي حصول این هدف در گام نخسـت بـه شـکل    پژ در حوزه آینده
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2.Prospective 
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پژوهی کاوش جهانی داشته باشیم تا با دستی پر در گام بعد، به بازآفرینی ایـن  صحیح در حوزه آینده
 ها و هنجارهاي اجتماعی خود بپردازیم.دانش مبتنی بر ارزش

 پژوهی آینده 1اصول و مبانی
که با توجه به روندهاي فعلی، آینده را  2سه رویکرد عمده  است. رویکرد اکتشافی پژوهی دارايآینده

هـا و   هاي مبتنـی بـر اصـول، ارزش   که به معرفی آینده 3کند، رویکرد هنجاري یا تجویزيبرآورد می
ها را مبتنی بر آمال و تخیـل   که  آینده 4پردازد و باالخره رویکرد تصویرپردازانههنجارهاي جامعه می

 ).67: 1392کند (خزایی، افراد ترسیم می
پژوهـی بـه   شاید این سوال در ذهن مخاطبین طرح شود که چرا کلمـه آینـده در واژه التـین آینـده    

صورت جمع مبین توجه این حوزه از دانش ه رود؟ در واقع کاربرد کلمه آینده بکار میهصورت جمع ب
 8جاي تنها یک آینده محتوم و قطعـی هب 7ومطلوب 6، محتمل5هاي ممکنمتعددي از آیندهبه طیف 

 ).330: 1391هاي بدیل توجه دارد (حاجیانی، پژوهی به آیندهاست. بنابراین آینده
جهـان  12و آشـوبناك  9قطعیـت هاي نوینی است که در فضاي مملو از عدمپژوهی از جمله حوزهآینده

 فرایندپژوهی در  گوي نیازهاي گوناگون ما در عرصه کسب و کار باشد. آیندهسخمدرن، سعی دارد پا
پـذیر کـاربرد بهینـه دارد و همچنـین امـروزه در      ریزي، مدیریت راهبردي و مـدیریت ریسـک   برنامه
 گیرد.  بینی مشاغل مورد نیاز آینده نیز مورد استفاده قرار می پیش
که چناناي جایگاه خود را در جهان به درستی یافته، آنرشته پژوهی امروزه به عنوان دانشی فراآینده

اي شود. این در حالی است که در گذشتهاز آن تحت عنوان علم و هنر فراتمدنی عصر حاضر یاد می
پژوهی حتی هویتی پذیرفته شده به عنوان یک رشته دانشـگاهی نداشـت! ایـن    نه چندان دور، آینده
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هـاي   هاي کارآمد و مطلوب ریاضی تا فعالیت ها و روش سعه مدلدانش طیف وسیعی را  همچون تو
 ).73: 1997گرفت (بل، عملی به منظورگسترش جهان به مکانی بهتر براي زندگی را در بر می

دار ترکیبـی از  توان وامپژوهی را میدار تاریخی نیز آیندههاي اصیل و ریشهاز حیث مکاتب و اندیشه
گرایـی،   دانست به نحوي که شاید به تنهایی در مکاتبی همچـون اثبـات  مکاتب مختلف فلسفه علم 

 ).95: 1993گنجد (نینیلوتو، تفسیرگرایی و نحله انتقادي نمی
ریزي  که مبحث برنامهپژوهی بشر، مبتنی بر کنجکاوي فطري اوست ولی از زمانیمبناي اصلی آینده

هـاي دور و نزدیـک    زمند بررسی آینـده جوامع مطرح شد، انسان براي حصول به این هدف بزرگ نیا
هـاي  اي از سـامانه پژوهی میسر نخواهد شد. جهان از مجموعـه بود و این امر بدون استعانت از آینده

ي است که به طور مـداوم بـا محـیط    اهناباز تشکیل شده است. طبق نظریه اُپن یک سیستم باز سام
گیرنـد. بنـابراین بـه منظـور     مـی  تأثیراز یکدیگر  ها نیز به نوبه خوداطراف خود تعامل دارد و سامانه

نگرداشته باشیم و همه عوامـل   بررسی یک سامانه یا بهتر بگوییم یک پدیده یا موضوع باید نگاه کل
پژوهی است و این ویژگی مهم، موجب تسـري   نگري یکی از اصول آیندهنظرگرفت. کل دخیل را در

شده است. جهانی که در آن روابط علت و معلولی همچنان پژوهی در جهان افزون آیندهو کاربرد روز
حاکم است ولی روابط دیگر خطی نیست بلکه به صورت یک شبکه در هم تنیده گسترده شده است 

بینی است و در این فضا، بهترین روش ساختن آینده اسـت و  به همین دلیل جهان ما غیر قابل پیش
پـذیر خواهـد بـود.    امکـان  2و معرفت شناسانه 1شناسانهیپژوهی مبتی بر اصول هست این کار با آینده

هـاي گونـاگونی را از آن مطالبـه    نگاه جوامع گوناگون به این دانش متفاوت است و خواسته بنابراین
پژوهی در غرب در اوج موفقیت خود، تنها امور مادي و رفاه بشري را در بـر  که آیندهکنند آنچنانمی
تـري را در نظـر دارنـد کـه      باوري همچون کشور ما انتظـارات فـاخر  دینکه جوامع گیرد در حالیمی

 مدارانه موجب سعادت بشریت شود.حصول به این اهداف ارزش
پژوهـی نیسـت بلکـه مـراد، درك مفـاهیم جهـانی       این مهم به مفهـوم طـرد اندیشـه غربـی آینـده     

سـازي آن  د یـا همـان بـومی   مدار جامعه خـو هاي ارزشپژوهی و بازآفرینی آن همسو با اندیشه آینده
شود زیرا این دانش در واقع بـر فرصـت   پژوهی تحت عنوان دانش اقدام یاد میاست. گاهی از آینده

هاي مناسبی از خود  العمل افزاید تا از این طریق قادر باشیم در برابر اتفاقات گوناگون عکساقدام می
هـاي صـلب و محتـوم    تنها بـه آینـده   نشان دهیم از طرفی نگاه آن بر خالف رویکردهاي سنتی که

شـود تـا بتـوانیم    هاي متفاوتی را متصور میهاي بدیل است و براي انسان آیندهتوجه دارند؛ به آینده
را انتخاب کنیم و با اقداماتی که در پیش خواهیم گرفـت   آنهامتناسب با امیال و آرزوهایمان یکی از 

 آینده مطلوب خود را ساخته و احیاء نماییم.
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پژوهی به عنوان درختی با احتماالت بـدیل اسـت. آینـده     تر، بیان هدف آینده یک رویکرد نویدبخش
هـاي انسـان بسـتگی     هاي آن به رویدادهاي تصادفی و انتخاب هنوز هم تا حدي باز است و ویژگی

پژوه، پژوهش درباره آینده و در نظر گرفتن آن به عنوان یک درخـت   خواهد داشت. وظیفه یک آینده
 آنهاجستن از  کنند که ما خواهان تحقق یا دوري هاي آن سناریوهاي بدیل را تعریف می است. شاخه

هاي ممکن بـدیل را   پژوه باید آینده تر، دیدگاه به دست آمده آن است که آینده هستیم. به بیان دقیق
بـودن یـا   ابی مـرجح هاي بدیل بپردازد و باالخره به ارزی ریزي کند، به ارزیابی احتمال وقوع آیندهپی

 ). 1997و بل،  1969(کورنیش،  هاي بدیل بپردازد مطلوبیت آینده
را در تعامل با هم، محرك ساخت  4و اقدامات 3، تصویرها2، رویدادها1ها جیمز دیتور چهار عامل روند

روندها از گذشته به حال و از حال به آینده جاري هستند و  شد گونه که اشارهداند. همانها میآینده
ـ   توان برخی وقایع آینده را پیشمی آنهابا شناخت دقیق  طـور مثـال یـک متخصـص     هبینـی کـرد. ب

هاي بارش یـک دوره زمـانی مـثالً بیسـت     کارگیري منحنیههواشناسی با استعانت از علم و دانش ب
آبی آن منطقه را تخمـین  بود میزان بارندگی و دوره پرآبی و کماي از کشور، قادر خواهد ساله منطقه

طور کلی رونـد  هبینی هستند و بباره و بدون قابلیت پیشبزند. بر خالف روندها، رویدادها وقایعی یک
تـوان جمعیـت پنجـاه    شکنند. بطور مثال با داشتن نرخ متوسط رشد جمعیت سالیانه یک منطقه مـی 

توان رویدادها یا رخدادهایی همچون آتشفشـان، زلزلـه،    تخمین زد ولی نمیسال آینده آن منطقه را 
هاي باره ممکن است حتی جمعیت شهر را به صفر تنزل دهد و منطقه را تا سالبیماري و ... که یک

متمادي غیرقابل سکونت نماید، به درستی شناخت. هر فرد بصورت انفرادي یا اجتماعی بـراي خـود   
یی هـا ناکشد. انسـ هایی را در ذهن به تصویر مید نظر دارد و بر اساس آن، آیندههایی را ممطلوبیت

کننـد در مسـیر تعـالی و موفقیـت هسـتند. بـراي       پردازي مـی که با خالقیت براي آینده خود تصویر
-اي از اقدامات هستیم تا ما را در نیل به آینـده هاي مطلوب، یقیناً نیازمند مجموعهدستیابی به آینده

 ).64: 1384دلخواهمان یاري رساند (بنیاد توسعه فردا،  هاي
 

 پژوهیشناسی آیندهروش
هـاي   آیندهشـوند. پژوهان چهار نـوع آینـده را متصـور مـی    همانگونه که اشاره شد، به طور کلی آینده

متنـاقض بـا    آنهاهایی است که قابلیت محقق شدن دارند و درك تمام  ممکن که در واقع تمام آینده
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هاي باورکردنی که با باورهاي انسان سازگارند و منطبق با اصول  علم و دانش فعلی بشر است. آینده
وجـود دارد و   آنهـا هاي محتمل که روند محورند و احتمال وقـوع   و دانش امروزي بشر هستند. آینده

تنـی بـر تـوان دانـش     هاي مرجح یا مطلوب که بر خالف سه نوع دیگر که تنها مب نوع چهارم، آینده
گرایند. بنابراین نوع اخیر ماهیتی ارزشی گرا هستند، اینها برانگیزاننده بوده و ذهنانسان بوده و عینی

 دارند.
شناسی ایـن حـوزه نیـز    پژوهان نسبت به آینده دارند روشي که آیندهاهنابر اساس تنوع نگاه چهارگ

ممکـن، بـاورکردنی و محتمـل بـا رویکـردي      هـاي  به طور کلی سه نوع ازآینـده  شکل گرفته است.
گونـه نیسـتند و بایـد بـا رویکـردي      هاي مـرجح ایـن  یابیند ولی آیندهاکتشافی قابل حصول و دست

-هـاي آینـده  را درك کرد. با این تعبیـر روش  آنهاپرداخت تا بتوان بدرستی  آنهاتجویزي به بررسی 
بنـدي کـرد. در   ویزي) و اکتشـافی تقسـیم  هاي ارزشی (تجتوان به دو دسته کلی روشپژوهی را می

کنند و از  ابتدا آینده را کامالً متناسب با خواست ما تدوین می و بوده گرامأموریت هاحالت اول، روش
هـاي  کارها و اقدامات مناسب ما را در مسیر حصول به آن آینـده آینده به حال باز گشته و با ارائه راه

 رسانند.مورد نظر یاري می
کنـد و تـوجهی بـه امیـال و     اکتشافی بر خالف نوع تجویزي، از حال به آینـده حرکـت مـی    رویکرد

هایی است که بـا درصـد بـاالیی از اطمینـان رخ     خواست ما ندارد. بنابراین محصول آن کشف آینده
 سازند و روند باور هستند.می حال گذشته و مبناي بر را آینده اکتشافی هايخواهند داد. روش

هـا،  پژوهـی روش هاي کاربردي ماهیتی کمی یا کیفی دارند ولی در حوزه آیندهعلوم، روشدر بیشتر 
هـاي  حـوزه  4خبرگـان  3و دانـش ضـمنی   2هـا ، قضـاوت 1گیرند و شـهود گانه به خود میماهیتی سه

 شود.از جایگاه خاصی برخوردار می فناوريگوناگون علم و 
گرفته، باور بر این است کـه گذشـته و حـال در     در نوع اول که ماهیتی صرفاً کمی و عددي به خود

خواهد رسید و وقایع بین این سه مقطع زمانی شبیه هـم و   آنهاادامه هم هستند و آینده نیز به پیامد 
توان بـه کشـف   به آینده به خوبی می آنهاها و تسري یکسان است. بنابراین در صورت شناخت روند

هـاي  شکل اساسی مواجه هستیم اول اینکه اطالعات گذشـته آینده پرداخت. در این حالت ما با دو م
ها را درك کرد از طرفی جهان امروزي از چنان دور در حال حاضر در دسترس نیست که بتوان روند

هاي صرفاً عـددي را غـافلگیر   تغییرات ژرفی از حیث شدت، زمان و وسعت برخوردار است که روش
 اي از این روش است.نمونه 5هاي زمانیاهند داشت. سريها نخو، درك درستی از روندآنهاکرده و 
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هـاي مختلـف علـم و    هاي ذهنی و قدرت شـهود خبرگـان حـوزه   شود قضاوتدر نوع دوم سعی می
را بـه   آنهـا هاي در خور توجه و ارزشمند بـه تحقیقـات ورود پیـدا کننـد و     به عنوان پشتوانه فناوري

 1گویند که سـناریو شبه عددي، شبه کمی یا قضاوتی میها مستنداتی کمی تبدیل کرد. به این روش
 اي از آن هستند.نمونه 2و تحلیل بر گذر

کنند. ایـن  هاي کیفی است که لزوماً آینده را در امتداد گذشته تصور نمینوع سوم در برگیرنده روش
ان کـان  میالدي مورد توجه قرار گرفت و هرمـ  60رویکرد براي اولین بار توسط شرکت رند در دهه 

را خلق کرد. در این روش نظـرات کارشناسـان در یـک حـوزه      3با این باور روشی تحت عنوان دلفی
 گیرد.ي اصلی قرار میانسبت به آینده، مبن آنهاهاي خاص از اهمیت خاصی برخوردار است و دیدگاه

بـی  هـاي ترکی هاي کمی و کیفی در کنار هم، تحـت عنـوان روش  اي از روشبه کارگیري مجموعه
پژوهان قرار گرفته و به عنوان یکی از ارکان این دانـش  بهترین رویکردي است که مورد توجه آینده

 فراتمدنی معرفی شده است.
 دلفی روش

بـه منظـور اجمـاع خبرگـان روي      4روش دلفی روشی متکی بر خرد، هوش جمعی و طوفان فکـري 
را کسب کرد. نام دلفی بر گرفته از  ها ترین پاسخموضوعی خاص است تا از این طریق بتوان مناسب

معبد دلف در شهر دلفی یونان باستان بوده است. این معبد مقر آپولون، یکی از خدایان یونـان بـوده   
کردند. پیتیا  یکی از کاهنـان    از آینده با خبر می 5که کاهنان آن، مردم را از طریق پیشگویی دلفیک

نمود. این معبد مرکز علم  ت خدایان را بر مردم آشکار میگویی، دستورا زن این معبد بوده که با پیش
فلسفه دانشگاه یو. سـی.   استادانآمد. این نام ابتدا توسط کاپالن از و دانش روزگار خود به شمار می

هرمان اومیالدي به کار گرفته شد. او با موسسه رند نیز همکاري داشت. در واقع  50ال. اي در دهه 
 ).92: 1391سایرین این روش را توسعه دادند (مردوخی، کان و اُالف هلمر و 

در واقع واحد تحقیق در عملیات مؤسسه رند واقع در شهر سانتا مونیکا ایالـت کالیفرنیـا  آمریکـا بـه     
سال از اولـین   20شود. روش دلفی پس از حدود دهنده این روش در جهان شناخته می عنوان توسعه
مـیالدي   1933تـا   1930هـاي   اع شد چراکه در فاصله زمانی سالپژوهی در جهان ابد فعالیت آینده

  نگاري را در قالب یک تحلیل علمی در زمینـه  یک گروه از پژوهشگران آمریکایی اولین فعالیت آینده
آوري  نامـه جمـع   شناسی انجام دادند البته در همین تحقیق نیز، برخی اطالعات، توسط پرسشجامعه
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هـا    پژوهی ابتدا در حوزه نظامی و سپس در سـایر حـوزه  ون دانش آیندهشده بود. این روش نیز همچ
 تسري یافت و ژاپن بیشترین تجربه را در زمینه انجام دلفی در سطح ملی دارد.

توان یک روش جمعی براي مشاوره دانست که  برخی از آن، بـه عنـوان مصـاحبه غیـر     دلفی را می
ي ساختار یافته براي فرایندشهودي است. این روش،  -کنند و در واقع روشی ذهنی حضوري یاد می

پـذیر  امکـان   نامه بندي دانش ضمنی کارشناسان و خبرگان را با استعانت از پرسشآوري و طبقهجمع
 ).211: 1392ایی، سازد (خزمی

ها از آنـان، اسـاس کـار اسـت و     نامه در بین افراد و دریافت بازخورد کنترل شده پاسخ توزیع پرسش 
 اند.  ناشناس ماندن خبرگان، بازخورد و تکرار سه اصل دلفی معرفی شده

کننـدگان در   بـین مشـارکت   1نامه طی یـک یـا چنـد دور    به زبانی ساده، در روش دلفی یک پرسش
ها دریافت شود. عموماً روش دلفی بـراي موضـوعاتی   شود تا در آخر بهترین پاسخ  ش توزیع میپیمای

 رود که دانش موجود ما نسبت به آن کم است. به کار می
ـ  هاي آینده این روش عموماً به صورت ترکیبی با سایر روش کـار  هپژوهی به خصوص سناریونویسی ب

هـاي   نتخاب درست خبرگان است. بر خالف نظر سنجیشود. رمز موفقیت روش دلفی در ا گرفته می
کنندگان، نمایندگان یک جمعیت بزرگ هستند، در دلفـی خبرگـان  متعلـق بـه      عمومی که مشارکت

 حوزه مورد مطالعه هستند.
گردهاي معمول، برخی مشکالت همچون طرح موضوعات غیر مـرتبط،  ها یا میزبه طور کلی نشست

ی خود، پیروي افراد رده پـایین از افـراد رده بـاالي حاضـر در جلسـه و      پافشاري افراد بر نظرات قبل
است کـه دلفـی فاقـد ایـن      آنهافشارهاي مدیران بر پرسنل زیر دست خود در ابراز نظرات، برخی از 

 نقاط ضعف است.  
در این روش خبرگان بـا  علمی، دلفی روشی مناسب است.   زهبه منظور درك وقایع آینده در یک حو 

دهند. مشکل اصلی دلفی پیداکردن  نامه پاسخ می طور مجزا به پرسش مل ندارند و هر کدام بههم تعا
 هاي متعـدد را داشـته باشـند.    نامه دادن به پرسش کافی براي پاسخ  خبرگانی است که وقت و حوصله

گرایی یا واگرایـی پیرامـون موضـوعات اسـت و      هدف اصلی دلفی، دستیابی به وفاق یا اجماع در هم
گرایـی پیرامـون نظـرات در اولویـت اسـت. بـه طـور مثـال از          لبته باید توجه داشت  تأکید بـر هـم  ا

هـاي ایـران در سـال    فنـاوري تـرین   توان سوال کرد که مهممتخصصین حوزه فناوري اطالعات می
 در  حوزه  فناوري اطالعات کدامند؟ 1404

شاید بتوان پیمایش دلفی را در دو گام اصلی خالصه کرد. گام نخست یا همان دور اول دلفی گامی 
شود. در گام بعـد،   هاي جمع زیادي ازخبرگان  ارسال می ها براي دریافت دیدگاه  نامه است که پرسش
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ر اول، بـراي  بندي، این بار به همراه بازخوردهاي اخذ شـده از دو  آوري و طبقه ها پس از جمع دیدگاه
ها وجـود دارد، نظـرات قبلـی خـود را      شود تا با توجه به رقابتی که میان دیدگاه خبرگان فرستاده می

به اجماع ختم نشود تا حصول به آن ادامه خواهد یافت  فرایندچنانچه مورد ارزیابی مجدد قرار دهند. 
 که معموالً تا چهار دور این مهم محقق خواهد شد. 

 )99: 1392توان به شرح زیر برشمرد: (خزایی،تر مییمایش دلفی را در حالتی کلیهاي اجراي پگام
 شناسایی مسئله و تعریف موضوع؛ .1
 تشکیل تیم اجرایی نظارت بر انجام دلفی؛ .2
 نامه؛ هاي تخصصی) به منظور تهیه پرسش انتخاب یک یا چند گروه از متخصصان (پانل .3
 کننده در دلفی. انتخاب خبرگان شرکت .4
نامـه باشـند    تعداد زیادي از خبرگان است که قادر و مایل به تکمیل پرسش الزمه این کار انتخاب* 

 شوند: هاي زیر انتخاب می که این افراد با روش
 هاي جمعی)؛ گیري از آگهی و فراخوان در سطح گسترده (رسانه بهره •
 معرفی خبرگان توسط اساتید حوزه مورد مطالعه؛ •
 ارتباطات شخصی؛ •
 شود؛نفعان تحقیق که روش دلفی در آن استفاده می ارتباطات ذي •
 .1اجراي یک دلفی کوچک تحت عنوان دلفی خام •
 نامه دور اول دلفی. اندازي فعالیت طراحی پرسش راه. 5

ها یک راند دلفی در مقیاس کوچک (مینی دلفی) بین خبرگان برگـزار   نامه یابی پرسش * جهت عیب
 دار بود دلفی را درسطح گسترده به اجرا درآورد. ها معنی بازخوردشود تا اگر می

آماري بزرگ ( خبرگان یا کارشناسـان تعیـین شـده از قبـل بـا        نامه در سطح جامعه توزیع پرسش. 6
 رعایت اصل گمنام باقی ماندن افراد).

دور نخست بسـیار   * در دور اول تعداد زیادي از خبرگان را باید مشارکت داد چراکه نرخ انصراف در 
 باالست.

هاي موتوري یا پست الکترونیکی انجام شـود و یـک هفتـه     تواند از طریق پست، پیک * اینکار می 
 پس از ارسال، مسترد شود.

، نبایـد بیشـتر از سـه تـا     آنهانامه توسط  * فاصله زمانی اولین تماس با کارشناسان و وصول پرسش 
 چهار هفته باشد.

 ؛افزارهاي کامپیوتري هاي دور اول با استفاده از نرم سختجزیه و تحلیل پا. 7
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نامه قبلی (بـازخورد   ها (تکرار) براي خبرگان همراه با نتایج آماري پرسش نامه ارسال مجدد پرسش. 8

کنترل شده)، ذیل هر پاسخ مشخص شود. دور دوم با حداقل فاصله زمانی نسـبت بـه دور اول بایـد    
 ؛انجام شود

 ؛هاي دور دوم و تکرار دور بعدي تا حصول اجماع ل پاسختجزیه و تحلی. 9
ـ   شود که * اجماع زمانی حاصل می درصـد   60یـا   دپاسخ اکثر خبرگان در دو دور متوالی ثابـت بمان

 .درصد رخ خواهد داد  90تا  50خبرگان موافق باشند که یک رویداد با احتمال 
کننـدگان،    شده و تعداد شـرکت   هاي انجام فعالیتتدوین گزارش نهایی دلفی، که ضمن تشریح . 10

 ؛کندخوبی تشریح و برجسته می  نتایج مورد توافق را به
 ؛ ارایه نتایج دلفی در قالب گزارش، سمینار و .... 11
 ؛ها بر اساس نتایج ها و برنامه تهیه و تنظیم سیاست. 12

در  آنهـا بـه کـارگیري    آنهـا باید توجه داشت که نتایج دلفی موارد استفاده متعددي دارد که یکـی از  
هاي  نگاشت سناریو است و چنانچه نتایج دلفی به اجماع نظرات منتهی نشود ناچار به نگاشت سناریو

 متعدد خواهیم بود.
 .)50: 1384نیاد توسعه فردا، (بشود بندي می بر اساس هدفی که داریم دلفی به چهار نوع  تقسیم

 تر بدان اشاره شد. روش متداول دلفی است که پیش دلفی کالسیک: •
ــت • ــی سیاس ــت    گذاري:دلف ــن حال ــاربرد دارد. در ای ــاعی ک ــورد موضــوعات سیاســی و اجتم در م

شوند اما حصول اجماع هـدف نیسـت و در واقـع هـدف دلفـی       ها در چند دور تکمیل می نامه پرسش
هاي مختلف است و بیشتر بـه نظـرات واگـرا توجـه دارد. ناشـناس بـودن        حل سیاست، شناسایی راه

بنـدي نظـرات متضـاد     کرار،  بازخورد کنتـرل شـده، دسـته   ، تآنهاخبرگان ناهمگن در صورت تمایل 
هاي اصلی ایـن   (واگرا)، بحث و مجادله ساختار یافته در مورد نظرات واگرا در هر دور دلفی از ویژگی

 نوع دلفی است.
براي اخذ تصمیم پیرامون مسائل اجتماعی کاربرد دارد. تقریبا تمام مراحل آن شبیه  دلفی تصمیم: •

ت فقط باید توجه داشت که بر خالف دو نوع قبلی که از یک واقعیت موجود آغاز دلفی کالسیک اس
کننـد. شـبه گمنـامی     گیرنده واقعیت موجود را تعریف می شد، در دلفی تصمیم، یک گروه تصمیم می

شود)، تکرار، بازخورد کنترل شده،  هایشان اعالم نمی شوند ولی پاسخ خبرگان (کارشناسان معرفی می
هاي این نوع دلفی است. وظیفه اصـلی دلفـی تصـمیم،     ها، وفاق و همگرایی  از ویژگی تحلیل پاسخ

تبدیل تصمیمات تصادفی در یک حوزه نامعلوم و پراکنده از روابط اجتماعی بـه تصـمیمات دقیـق و    
 شده است و در واقع موجب سازماندهی تصمیمات پیرامون یک موضوع خاص خواهد شد.حساب
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آیـد و هـدف    عموماً بصورت یک کارگاه یک روزه به اجرا در می کارشناسی: دلفی گروه یا کارگاه •
اصلی آن اخذ تصمیم پیرامون موضوعات حساسی است که عواقب وخیمـی را در پـی دارنـد و الزم     

گوي گروهی کارشناسان، تکرار، بـازخورد کنتـرل   وگفت گیري شود. تصمیم آنهااست سریعاً در مورد 
توان مراحل اجرایی این نوع از دلفـی   وفاق پیرامون موضوع مطرح شده را می ها و شده، تحلیل پاسخ

 برشمرد.
 گونه برشمرد: توان مراحل اجراي این نوع دلفی را اینصورت ساده میه ب

نفره، توزیـع   4تا  3هاي کوچک شناسایی مسئله و تعریف موضوع، انتخاب کارشناسان، تشکیل گروه
هـا در هـر گـروه، تحلیـل      ه بـا ذکـر شـرط وفـاق پیرامـون پاسـخ      نامه دور اول به هـر گـرو   پرسش

نامه اول و اختالف نظـرات موجـود، تشـکیل     هاي دور اول، بحث  عمومی پیرامون پرسش نامه پاسخ
نامـه دوردوم همـراه بـا بازخوردهـا، تحلیـل       نفـره جدیـد، توزیـع پرسـش     4تـا   3هاي کوچـک گروه
نامه دوم و اختالف نظرات موجـود، تکـرار تـا     پرسش هاي دور دوم، بحث عمومی پیرامون نامه پاسخ

 گرایی و درآخر؛ انتشار گزارش نهایی تحقیق در صورت حصول وفاق.حصول وفاق و هم
ها مربوط بـه   نامه دلفی به طور کلی در برگیرنده سه نوع پرسش اصلی است. نوع اول پرسش پرسش

بینی احتمال وقوع برخـی رویـدادهاي   پیش ها یا رخدادهاي احتمالی آینده هستند که به عدم قطعیت
ها  نیازمنـد دانـش و   دهی به این دسته از پرسشپردازد. پاسخمی آنهاارزیابی  گذاري و آینده و ارزش

گـذاري و  هـا مربـوط بـه تعیـین اولویـت     مهارت پیرامون حوزه مورد مطالعه است. نوع دوم پرسـش 
ویداد با ذکر ادله، بهتر است در آینده اتفـاق بیفتـد   هاست. به طور مثال اینکه یک واقعه و ر مطلوبیت

هـا  ممکن است با تخصص خبرگان منطبق نباشد. دسته سوم پرسـش  آنهادهی به یا خیر؟ که پاسخ
هـاي مناسـب بـراي     هـا و برنامـه   ریزي است که در واقع سیاسـت گذاري و برنامه مربوط به سیاست

هـا بایـد بـه    اي پاسخگویی به این دسـته از پرسـش  کند. خبرگان بر هاي مطلوب را بررسی می آینده
 میسر است، اشراف کامل داشته باشند. آنهاهاي علم و فناوري که حصول  آخرین پیشرفت

نامه است. نکات قابـل   آنچه بعد از انتخاب کارشناسان در روش دلفی حائز اهمیت است تهیه پرسش
 نامه دلفی عبارتند از:  توجه در طراحی پرسش

را داریـم در طراحـی دقیـق     آنهادانستن نوع و جنس اطالعاتی که با انجام دلفی انتظار دریافت   •
 ؛نامه ضروري است پرسش

 ؛آنهابه منظور افزایش احتمال پاسخگویی خبرگان به   نامه مختصر وکوتاه طراحی پرسش  •
 ؛اي پرهیز از طرح سواالت حاشیه  •
سواالتی که بیشتر از یک مطلب را مورد سوال قـرار  جز و شفاف باشد و از درج ؤبیان سواالت، م  •

 ؛دهید پرهیز شود می
 ؛آنهاطراحی سواالت نیازمند به پاسخ تشریحی و تعبیه محل پاسخگویی خبرگان به   •
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هاي خبرگان بصورت جداگانه. بنابراین اگـر  هاي متنوع و متناسب با تخصص نامه طراحی پرسش  •
هایی که از متخصص بخواهیم که از پاسخگویی به پرسش شود نامه ترکیبی استفاده می از پرسش

 ؛نیست، خودداري کنند آنهامتناسب با تخصص 
نامه از متخصص میزان تسلط خـود   هاي ترکیبی بهتر است در ابتداي پرسش نامه در مورد پرسش  •

 ؛ها، سوال کنیمدهی پاسخ گذاري یا ضریب به منظور ارزش به حوزه مورد مطالعه را
سال بـا   30و با افق زمانی  2000نامه مربوط به دلفی هفتم ژاپن که در سال  مثال در پرسشطور هب

، 1404گذاري علم و فناوري برگزار شد،  براي هر سوال موارد زیر مطرح شد: (پامفا موضوع سیاست
1388(. 
 میزان درجه تخصص خبره، پیرامون سوال مطرح شده؛  •
 درجه اهمیت موضوع سوال براي ژاپن؛  •
 تأثیرات مورد انتظار؛  •
 بینی شده؛ زمان تحقق پیش  •
 رو؛ کشورهاي پیش  •
 تأثیرات مورد انتظار دولت؛  •
 مشکالت بالقوه ژاپن.  •

روش دلفی داراي دو نوع اعتبار است. اعتبار خارجی و اعتبار داخلی که مورد اول وابسـته بـه میـزان    
واقعیتی است که تحقق خواهـد یافـت.   قضاوتی است که دلفی نسبت به آینده دارد و در واقع حدود 

کننـدگان و کیفیـت دسـتورات     این اعتبار به مواردي همچون رهبري گروه، انگیـزه و دقـت شـرکت   
 وابسته است.

بینی دلفی نسبت به سـایر   م اعتبار دلفی یعنی اعتبار داخلی، بیانگر میزان دقت و صحت پیشونوع د
تخصـص و اعتبـار خبرگـان و همچنـین تنـوع       پژوهی است که به تعـدد خبرگـان،   هاي آینده روش

 هاي گوناگون وابسته است. خبرگان در حوزه
خوش تغییرات قابل تـوجهی شـده اسـت و     ها، دستبا گذشت زمان روش دلفی نیز مانند سایر روش

 هاي نوین دلفی عبارتند از: امروزه شاهد رویکردهاي نوینی به این روش مهم هستیم. برخی از روش
سازي عددي است. در این حالت نیـاز بـه وفـاق نخـواهیم     دلفی با استعانت از رویکرد مدلنوع اول 

پی برده شود. مصـاحبه بـا    آنهاشود تا به میزان اهمیت  داشت و در واقع نظرات نامتعارف آزموده می
نامـه بـا گروهـی  از     کارشناسان نوع دیگري از دلفی نوین است. کـه بـه جـاي اسـتفاده از پرسـش     

شود و بـه هـر گـروه جدیـد نتـایج وفـاق گـروه یـا          سان به شرط ناشناس ماندن مصاحبه میکارشنا
شوندگان نیز البداهه) مصاحبه شود. در این حالت برخی نظرات ناخودآگاه (فی هاي قبلی ارایه می گروه

اي نام دارد. در این حالت کارشناسان بـا حفـظ گمنـامی و از     شود. نوع سوم نیز دلفی شبکه ثبت می
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ـ    کنند و توسـط نـرم  طریق شبکه کامپیوتري با یکدیگر مذاکره می صـورت  هافزارهـاي مخصـوص ب
دهنـد. در ایـن روش در زمـان     را به کارشناسان ارایـه مـی   آنهاکنند و می  ها را تحلیلزمان پاسخ هم

 رسیم و از سرعت باالیی برخوردار است.کوتاهی به نتیجه می
 

 گیري نتیجه
دلفی داراي یک ساختار کلی و منعطف است و آنچه اهمیت دارد ایـن اسـت کـه    به طور کلی انجام 

ـ     درستی تشخیص دهیم، و دریابیم که آیا زمینه بتوانیم نیازهاي پروژه را به مین ایـن  أعملـی بـراي ت
 نیازها از طریق دلفی وجود دارد؟ یا خیر؟             

هـاي آتـی در یـک حـوزه از علـم و       یشرفتاهمیت این روش این است که با آن قادر خواهیم بود پ
 فناوري را تشخیص دهیم و با تکیه بر وفاق خبرگان، نسبت به آن اطمینان یابیم.

نامه و انتخاب خبرگان متعهد و مشتاق که عالقمند بـه  مشـارکت    پرسش  طراحی خوب و هنرمندانه
بایـد تعهـد و اشـتیاق    در فرایند دلفی باشند بسیار حائز اهمیت است. بـراي حصـول نتیجـه خـوب،     

 .کنیمکارشناسان را به تداوم کار تا حصول نتیجه، تضمین 
کـار خـود را بـه زودي ببیننـد و اگـر        خواهند نتیجه سرعت فرایند کار باید تضمین شود. خبرگان می

موجبـات   آیـد و  نظـر  حصول نتیجه کند باشد، ممکن است نتایج دلفی در زمان انتشار آن کهنه بـه  
مدي نتایج را در پی خواهد داشت. یکـی از راهکارهـاي بـاال بـردن آمـار      آگان و نا کارزدگی خبر دل

هاي تشـویقی شـامل هـدایایی همچـون     ها را پیگیري مداوم و ارسال بسته نامه دهی به پرسش پاسخ
نامه دانست. به کارگیري مکانیزم ورود افـراد صـاحب نـام و     کتب و نشریات علمی به همراه پرسش

تواند باعث افزایش مشارکت خبرگان شود. به منظور بهبود کیفیت  بهتر است  اسی میحتی رجال سی
دلفی با شناسـنامه خبـره    فرایندبراي هر پرسش یک شناسنامه در نظر گرفت که این شناسنامه طی 

 کننـد شود که امتیـاز بـاالیی اخـذ     شود و در نهایت، آن پرسش براي خبرگانی ارسال می مقایسه می
 کلید). (روش قفل و

کار دیگر براي انتخاب بهترین کارشناسان، ایجاد بانک اطالعاتی از خبرگان است. در این حالـت  راه
جوي کلمـات کلیـدي، هـر    وشود و با جست براي هر پرسش یک سري کلمات کلیدي مشخص می

آن اخـذ  کنند که بیشترین امتیاز را از هایی را دریافت میگیرد و خبرگان پرسش خبره یک امتیاز می
کرده باشند. البته همواره باید توجه داشت که  عملکرد گذشته افراد معیار خـوبی بـراي ارزشـگذاري    

گـویی درسـت بـه    نامه است که پاسخ خبرگان است. روش دیگر انتخاب خبرگان، ارسال یک پرسش
 منزله بلیط ورود به تحقیق اصلی است.  سواالت به

اجرایـی کـه بـا آمـوزش       یق دلفی، تدارك و تربیت تیم ورزیدهبه منظور ارتقاء نتیجه مطلوب از تحق
شود پـس از   مناسب، به نوع برخورد با جامعه پژوهشگران آشنا باشند بسیار سودمند است. توصیه می
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هریک را با ماهیت اصـلی پـروژه در    آنهااستخراج اسامی خبرگان حوزه مورد نظر، با ایجاد تماس با 
حس قرابت بیشتري همکاري نمایند. این کـار بـا توضـیح تلفنـی، ارسـال      حال انجام آشنا کرد تا با 

هـا و اسـتفاده از افـراد    ها و همایش هاي عمومی ، برگزاري نشست رسانه پوستر و جزوات، استفاده از
نفوذ میسر خواهد شد. بهتر است هر یک از پرسـنل اجرایـی تعـداد مشخصـی از خبرگـان را در      ذي

اي را از مرحلـه آگـاهی رسـانی اولیـه، ارسـال      تعامـل دو سـویه   آنهـا  فهرست خود قـرار دهـد و بـا   
اي  ها تا ارایه نتایج نهایی پروژه برقرار سازد. بدین صـورت پشـتوانه  نامه  ها، دریافت پاسخنامه پرسش

 هاي بعدي بوجود خواهد آمد. براي همکاري
ندارد. کثرت به کـارگیري    هنام تجربه نشان داده جامعه علمی ایران رغبت چندانی به تکمیل پرسش

، عـدم ایجـاد ارتبـاط مناسـب      هاي غیر علمی نامه هاي پژوهشی، تهیه پرسشها در طرح نامه پرسش
 ها و... برخی دالیل این عدم تمایل است. اطالعی خبرگان از ماهیت پروژهتوسط مجریان، بی

 د به شرح زیر برشمرد:  توان مواردي را که در آن دلفی بیشترین کاربرد را دار در مجموع می
ایـی نباشـد کـه بتـوان از      وقتی اطالعات ما نسبت به موضوعی در زمان گذشته، بـه انـدازه    .1

 هاي عددي استفاده کرد؛روش
 ر باشند؛وامل خارجی در موضوع دخیل و متغیوقتی ع  .2
وقتی اطالعات پیرامون یک موضوع خاص تنها نـزد متخصصـان و کارشناسـان بـا تجربـه        .3

 باشد.  
 مشکل یا پرهزینه باشد؛ آنهاوقتی اطالعات در دسترس است ولی پردازش همه جانبه   .4
وقتی عوامل ارزشی، فرهنگی، اخالقی و حتی سیاسی بر عوامـل فنـی و اقتصـادي برتـري       .5

 یابد.  می
هایی وجود دارد؛ در انتهاي این مقاله به این مهـم   از آنجایی که براي هر روش علمی مزایا و کاستی

تـرین   توان برشـمرد؟ مهـم   ازیم که به طور کلی براي روش دلفی چه مزایا و چه معایبی را میپرد می
 مزایاي روش دلفی عبارتند از:

را احساس  ثیر جمعأت گیرند و ثیر عقاید یکدیگر قرار نمیأت تحت پیشنهاد  ارائه افراد در هنگام .1
 کنند؛ می ابراز خود راو به دور از تشویش حضور در جمع ، نظرات  آزادانه و نکرده 

 هاي علم و فناوري است؛ بهترین روش ترسیم نهایی وقایع حال و جاري در حوزه  .2
 کنند؛ نظر میشان در نظرات  قبلی خود تجدید ههافراد بدون نگرانی از خراب شدن وج  .3
 کند؛ هاي نو و جالبی از یک گروه خاص ارایه می ایده  .4
 بلیت مرور و مطالعه مجدد دارند؛ها قا به دلیل بایگانی شدن، پرسشنامه  .5
 ؛توان به دقت نتایج افزود با افزایش تعداد کارشناسان می  .6
 ؛دهد گرایی نظرات ارایه می دالیل شفافی براي وفاق در هم  .7
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 ؛هایی که نیاز به توضیح و قضاوت دارند بسیار مناسب است براي پرسشنامه  .8
 ؛گویی خود ثابت قدم باشند  پاسخگاه محکمی است تا خبرگان در  بازخوردها، تکیه  .9

 ؛نفعان است بهترین روش براي جلب مشارکت ذي .10
  ؛بینی نشده استهاي پیش روشی مناسب براي کشف حالت .11

 هاي روش دلفی نیز عبارتند از: ترین معایب و کاستی مهم 
مورد این روش، گاه به دلیل تأکید بیش از حد بر اجماع و توافق، و نه واگرایی و تضارب آرا،   .1

 انتقاد واقع شده است؛
 کنندگان وجود ندارد (جز در دلفی کارگاه یکروزه)؛در این روش تعامل، بین شرکت  .2
 نامه است؛ گذاري کارشناسان در تکمیل پرسش نتایج وابسته به میزان وقت  .3
 ایجاد تعهد و حس مشارکت خبرگان کار دشواري است؛  .4
 برگزاري آن فاصله زیادي ایجاد نشود؛با سرعت باید انجام شود و بین دورهاي   .5
 رابطه بین کارشناسان با مجریان پروژه همواره باید برقرار باشد؛  .6
دلفی براي بررسی موضوعات پیچیده روش خیلی مناسبی نیست و بـراي ایـن مـوارد بهتـر       .7

 نویسی مدد گرفت؛  هایی مثل سناریو است از روش
 ؛داد چرا که بیانگر نظرات یک گروه خاص استتوان به جامعه بزرگی تعمیم  نتایج را نمی  .8
دلیل اجبـار بـه وفـاق نادیـده     هند باشند بشمتوانند ارز نامتعارف که بسیار میمتاسفانه نظرات   .9

 شوند ( جز در دلفی سیاست)؛  گرفته می
 انتخاب کارشناسان خبره ممکن است به درستی انجام نشود؛ .10
 کند؛ انصراف خبرگان را زیادتر میطوالنی بودن فرایند دلفی درصد  .11
 ؛شود گویی برخی خبرگان می کاري باعث اغراقتعصب و عرق به رشته و حوزه .12
کار به سایر افراد آفت این  تر از آن واگذار کردن این نامه و مهم توجهی به تکمیل پرسش بی .13

 ؛آید روش به حساب می
 ؛ایی استطراحی پرسشنامه کار بسیار حساس و طاقت فرس .14
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 منظر از تراریخته گیاهان فناوري توسعه هاي چالش

 هاي مقابله با آن  نابرابري و سیاستگذاري

 
 1شجاعی انسیه

 2میرعمادي طاهره 
 3فرشاد مومنی

 4حسینی حاجی اهللا حجت
 

  دهیچک

 توسعه حوزه در موضوعات برانگیزترین چالش از یکی کشاورزي در تراریخته گیاهان فناوري توسعه و ظهور
 بین در زیست، سالمت و برابري اقتصادي هاي ایمنی، محیط ها شامل چالش این چالش .است بوده نو هاي فناوري

 منظر از تراریخته گیاهان فناوري توسعه در مطرح هاي نخست چالش مقاله این در. است اقشار مختلف جامعه
 ها درهاي رویارویی با این چالش سیاست نهایت در اقشار کشاورزان مرور شده و در نابرابري تشدید یا ایجاد

 . شود می  بررسی توسعه درحال کشورهاي
 

 .هاي تجویزي، کشاورزان خردسیاست توسعه، هاي چالش نابرابري، تراریخته، گیاهان فناوري : گانواژکلید
 

 
 

 

                                                           
  ensiyeh.shojaee@gmail.com ؛سازمان پژوهش هاي علمی و صنعتی ایران ،سیاستگذاري علم و فناوري ايدانشجوي دکتر . ۱
 .هاي علمی و صنعتی ایرانسازمان پژوهش ،دانشیار سیاستگذاري علم و فناوري.  ۲
 .دانشگاه عالمه طباطبایی، نشیار اقتصاد توسعهدا.  ۳
 .هاي علمی و صنعتی ایرانسازمان پژوهش ،نشیار سیاستگذاري علم و فناوريدا.  ٤
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 مقدمه

توسعه دیده  حال  هاي کشاورزي در کشورهاي درفناوريدر چهار دهه اخیر دو موج توسعه و انتشار 
انقالب سبز،  متفاوتند: در موج اول، شده است که از منظر پیامدهاي توسعه اقتصادي اجتماعی کامالً

ورانه، به عنوان یک کاالي عمومی ناشی ار سرریز دانشی کشورهاي پیشرفته در اهاي فن نوآوري
یا انقالب  1که در موج دوم یعنی انقالب ژنتیک اختیار کشاورزان درحال توسعه قرار گرفت، در حالی

ر جهانی عرضه شد و قیمت سنگینی براي آن به عنوان یک کاالي تجاري به بازا فناوري ،سبز دوم
خوبی  انقالب سبز در کشورهاي درحال توسعه به که از در حالی .Pingali,2007)(شددرخواست 

رو  هتردید زیادي روب استقبال شد، انقالب ژنتیک، در وهله اول به دلیل آثار اقتصادي آن، با شک و
کشاورزي تراریخته مدعی شدند، نابرابري اقتصادي  فناوري. دیري نگذشت که مخالفان توسعه شد

شود و به عالوه تنوع زیستی هاي اجتماعی و حقوقی هم منجر می طور غیر مستقیم به وابستگیه ب
 :اندازد. اساس گفتمان این مخالفان به قرار زیر بودرا هم به خطر می

کننده  بر بذر تراریخته، فراهمهاي چند ملیتی فعال در کشورهاي درحال توسعه، عالوه  شرکت :الف
ماشین آالت به کشاورزان نیز هستند. عالوه بر این، همین  ها و احیاناً کش تسهیالت اعتباري، آفت

المللی به فروش  ها هستند که محصوالت تولیدي را خریداري کرده در بازارهاي بین شرکت
ا انتخاب محصول بر کشاورزان دارند هاي خود در رابطه ب رسانند. بنابراین توانایی تحمیل سیاست می

آمیز نباشد، کشاورزان در یک چرخه معیوب بدهی  درصورتی که برداشت محصوالت موفقیت و فرضاً
 شوند.  هاي چندملیتی تبدیل می گرفتار شده و به وابسته اقتصادي شرکت

المللی براي  ینب هاي  اینکه شرکت .شود این وابستگی اقتصادي، با وابستگی اجتماعی تکمیل می :ب
 کند. محدود می را اند، انتخاب کشاورزان کنترل بازار بذر محلی، تمام سهم رقباي خود را خریده

  هاي جدید و وابستگی حقوقی ایجاد پتنت شده ریسک  در نهایت استفاده از محصوالت تراریخته :پ
کاهش سهم بازار  کند: ممکن است کشاورزان به خاطر درصد اضافه از محصوالتشان که موجب می

و درآمد کشاورزان ارگانیک شده است، مسئول شناخته شوند. همچنین کشاورزان سنتی در صورتی 
  هاي صاحب پتنت مسئول شناخته هاي تراریخته در محصوالتشان پیدا شود، در قبال شرکت که ژن

 شوند. می

                                                           
1.Gene Revolution or New Green Revolution  
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شود، نیاز کشاورزان خرد به حفظ تنوع زیستی در کشاورزي است.  آخري که مطرح می مسئله :ت
بذرهاي تراریخته باعث تمایل به انحصار محصوالت و به حاشیه رفتن و حتی استفاده از آغاز 

متعاقبا توانایی مواجهه با مخاطرات را براي  ه است وهاي محلی و خاص شد ناپدیدشدن گونه
بخشی  هاي بزرگ و تنوع . تنوع ژنتیکی عامل مهمی در مدیریت بالیا و بیماريکشاورزان کم کردند

هاي کشاورزي  هاي درآمدي هستند. همچنین تنوع زیستی نقش مهمی در توسعه سیستم به فرصت
 رات دما، بارش و سطح دریا، مقاوم هستند. یو زیستی دارد که در مقابل تغییرات جوي حاصل از تغی

طرفداران کشورهاي درحال توسعه، بسیاري از  فراوان هاي مخالفت با وجود، پس از گذشت دو دهه
وردهاي انقالب ژنتیک از جمله کشاورزي تراریخته ااین کشورها موافق استفاده از دست سیاستگذاران

 :استبه قرار زیر  سیاستگذاراندالیل تمایل این  شدند.

 قابل هاي زمین تدریجی کاهش جمعیت، دیدش افزایش با غذایی امنیت حفظ اخیر هاي دهه در :الف
 جدي بسیار چالشی با را سوم جهان در کشاورزي جوي، تغییرات  بینی پیش قابل غیر اثرات و کشت
 .(Mechlen,2010:749-764)ساخت  رو روبه

 و آورده پایین را تولید هزینه تراژنیک گیاهان از کشاورزي پیشرو در کشورهاي از بخشی استفاده :ب
 . است ساخته مشکل کنند، نمی استفاده فناوري این از که کشورهایی براي را رقابت

اتفاقات مهمی چون پیوستن به پروتکل کارتاهنا در  با وجودکشت محصوالت تراریخته در ایران 
رو بوده است و هایی روبهبا  فراز و نشیب 1382و تصویب قانون ایمنی زیستی در سال  1380سال 
هاي جدي در سطوح مختلف با مخالفت فناوريباز مانده است. توسعه این از توسعه  عمالً

هاي جدید توسط دانشمندان ایرانی، مراحل کشت سیاستگذاري روبه رو شده و با وجود ثبت گونه
هاي گذشته با ممانعت روبه رو شده است. البته دولت یازدهم براي اي و رهاسازي در سالگلخانه

اهتمام جدي داشته و قرار است برنج و پنبه تراریخته کشت شود. البته مباحثات و  فناوريتوسعه این 
هاي جدي پیرامون بند مربوط به محصوالت اي از آن بحثمناقشات همچنان ادامه داشته که نمونه

شدن تولید و  مشروطتراریخته گیاهی در برنامه توسعه ششم در مجلس شوراي اسالمی بود که به 
هاي ذيبه کسب مجوزهاي زیست محیطی و امنیت زیستی از سازمان والت تراریختهوارادات محص

 شد.صالح 

در این  اي منتظرههاي غیر  ، چالشفناوريبا اقبال کشورهاي در حال توسعه براي استفاده از این 
و  فناوريبود. در ادامه، نخست به معرفی مختصري از  یکشورها ظهور کرد که داراي ابعاد متفاوت
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ها و چالش یشود و در ادامه به بررسیپرداخته م یختهردست فناوريو  فناوري یستابطه با زر
 شود. یجدول ارائه م یکدر قالب  يبند جمع یتشود و در نهایمقابله با آن پرداخته م يهایاستس

 گیاهان تراریخته فناورينابرابري در توسعه  مسئله
  تراریخته گیاهان فناوري و کشاورزي در 1 فناوري زیست

هایی که با استفاده از  به گستره وسیعی از ابزارها و روش 2»در کشاورزي فناوري زیست«اصطالح 
  داري، پرورش آبزیان به کار ها، جنگل زیستی براي افزایش محصوالت کشاورزي، دام فناوري

تراریخته  فناوريها  یکی از این روش .(Mechlen, 2010: 749-764) شود می  اطالق رود، می
ایجاد خواص جدید در آنها و خلق نسل  تراریخته به معناي دستکاري ژنتیکی به منظور فناورياست: 

 . (Hall, 2014) نوینی از محصوالت کشاورزي است
 که شود می تقسیم مختلف هاي شاخه به دهد  می قرار هدف که کاربردي به توجه با زیستی فناوري

 :شود می نامگذاري ترتیب این به
 جمله از هستند متمرکز کشاورزي کاربردهاي روي پژوهشگران آن در که سبز بیوتکنولوژي  •

 با هاي محیط در رشد توان با تراریخته گیاهان تولید و آنها ي اندازه در یریتغ با گیاهان سازياهلی
 . آنها ژنوم به اضافی هاي ژن کردن وارد طریق از ها آفت با مقابله توان یا خاص شرایط

 طراحی اهدافش ازجمله. رود می کار به پزشکی بیوتکنولوژي براي قرمز بیوتکنولوژي  •
 ژنتیکی هاي درمان یا و دارند را دیگر داروهاي یا ها بیوتیک آنتی تولید توان که است هایی ارگانیسم

 . است ژنتیکی هاي ورزي دست طریق از
 از صنعتی مواد تولید براي مثال عنوان به که صنعتی بیوتکنولوژي یا سفید بیوتکنولوژي  •

 . کنند می صنعتی  استفاده ها آنزیم از یا و کنند می استفاده زنده موجودات
 . کنند می کار دریایی و آبزي موجودات روي بر محققان که آبی بیوتکنولوژي •

 فناوريهاي توسعه  و چالش 3توزیع نابرابري و باز
این مفهوم ساده  ارزشمند است) در دست مردم. آنهاآنچه براي  (ازبرابر نبودن دارایی نابرابري یعنی 

کوزنز شود.  می   هاي اجتماعی، سیاسی و اقتصادي، بسیار پیچیده کاربرد براي فهم پویاییهنگام در 
(Cozzzens,2007) آمارتیا سناز  با الهام (Sen,1992)، تلقی    4نابرابري را یک مفهوم چندبعدي

                                                           
1.Biotechnology 

2.Agricultural biotechnology  

3.Inequality and Re-distribution 

4.Multi-dimensional space 
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 که طوريست. بها کردهآن تاکید بعدهاي  از یکیسیاسی بر   فلسفههاي  نحلهکه هر کدام از کند  می
مین نیازهاي أبرخی آن را بر مبناي حق، برخی بر مبناي قدرت، برخی بر پایه درآمد و یا امکان ت

بعد به  کند که غالبا کاهش نابرابري در یک می   اند. سن اشاره اولیه مثل غذا و سرپناه تعریف کرده
به دلیل  تولیددر  فناوريهاي  دادهطور مثال هنگامی که بهشود.  می   افزایش آن در بعد دیگر منجر

طور ه جهت نابرابري اقتصادي بکاربرد جدیدي از دانش و یا معرفی یک نوآوري جدید تغییر کند، 
 فناوريیافت. تغییر خواهد خودکار از طریق افزایش درآمد یکی و کاهش درآمد دیگري تغییر 

تواند  می کهنابرابري شکاف بزرگتر اما  بیانجامد،ایجاد نابرابري در توزیع سود و دستمزد  تواند به می
و محرومان از آن  فناوريصاحب بین کشورهاي جدید ایجاد شود، شکاف  فناورياثر استفاده از در 

 .Cozzzens,etal,2007)( استدنیا در سطح 

 یختهترار یاهانگ فناوريدر توسعه  ينابرابر
 در گرسنگی و فقر کاهش براي هایی آرمان با همراه آغاز از تراریخته گیاهان توسعه اینکه وجود با

 نابرابر تقسیم و جهان در فناوري این انتشار حول زیادي هاي نگرانی هم هنوز اما است، بوده جهان
 در) پنبه مخصوصاً( تراریخته فناوري از استفاده. دارد وجود کشورها بین آن مضرات و منافع

 این کاربست گسترش .(James,2011) است داشته رشدي به رو روند توسعه حال در کشورهاي
 دلیل، همین به. است شده جهانی قیمت کاهش موجب بزرگ، صادرکننده کشورهاي در فناوري

 با کشاورزي محصوالت المللی بین بازار در توانند نمی دیگر توسعه حال در کشورهاي در کشاورزان
 کاربست با تنها توسعه درحال کشورهاي مشکالت حال این با.  (Pehu,2007)بکنند رقابت آنها

 فقر، کاهش هدف با کشاورزي بخش کردن مدرن که چرا یابدنمی پایان فناوري زیست هاي نوآوري
 افزایش را خردپا و بزرگ کشاورزان بین نابرابري ایجاد ریسک تراریخته، بذرهاي از استفاده طریق از

 ترین اصلی توسعه، حال در کشورهاي از بسیاري در کشاورزي بخش که است درحالی این و دهدمی
 (Mechlen, 2010: 749-764). است پاخرده کشاورزي آن ویژگی بارزترین و بوده اقتصادي بخش

 
 نابرابري منظر از تراریخته گیاهان فناوري توسعه در یاصل هاي چالش

 تحقیق و توسعه فرایندملیتی در  هاي چند غلبه شرکت
المللی تحقیقات کشاورزي با هدف خلق و انتقال  بین بر خالف انقالب سبز که از یک برنامه 

انقالب «توسعه برآمده است،  حال ها به عنوان کاالهاي عمومی رایگان به کشورهاي در فناوري
هاي  و هدفش توسعه تجاري محصوالت براي بازار در بخش خصوصی ظهور کرد از ابتدا» ژنتیک

هاي چند ملیتی بزرگ بخش عمده تحقیق و توسعه در این حوزه  شرکت .(FAO,2004) جهانی بود
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یان آن هستند. پرسش اصلی آن است که با ندهند و صاحبان عمده محصوالت دانش ب را انجام می
 شوند؟ می  هایی منتفع ها چگونه فقرا از این چنین پژوهش شرکتوجود اهداف صرفا تجاري این 

 محدود بودن گستره پژوهش
هاي چند ملیتی بر روند تحقیق و توسعه گیاهان تراریخته موجب محدود  هاي شرکت غلبه فعالیت

شدن موضوع تحقیق یعنی طیف محصوالت تراریخته شده است. تا زمانی که تحقیق و توسعه در 
هاي  گونه گیاهی متمرکز هستند، تعداد کمی از برنامه 40عمومی و خصوصی تنها بر هر دو بخش 

 پردازند می  هاي خصوصی یا عمومی به مسائل کشاورزان خرد در کشورهاي فقیرتر شرکت
.(Mechlen,2010:749-764) 

 يفکر یتاز حقوق مالک یتمناسب حما یستمعدم وجود س
هاي سودمند براي فقرا در کشاورزي مبتنی بر  پژوهش مانعی براي تقویت  حقوق مالکیت فکري

شدت یافت.  1995در  TRIPSبوده است. حمایت از این حقوق مخصوصا با استقرار  فناوري زیست
هاي  فناوريهاي گسترده  ، به خصوص پتنتفناوري هاي زیست اکنون پتنت که هم طوري به

) قرار 5و سینجنتا4مونسانتو ،3دوپونت ،2داو ،1توانمندساز، در دست پنج گروه صنعتی بزرگ (اونتیس
هاي فرایندبرداري از گیاهان و حیوانات ثبت شده و  نامه ممکن است از بهره دارد. اعضاي این توافق

الزم بیولوژیک براي تولید این گونه موجودات زنده منع شوند. همچنین آنها ملزم به رعایت مقررات 
 هستند.  7هیهاي جدید گیا حفاظت از گونه 6خصوصم

 یسنت يمجاز و اضمحالل کشاورز یرغ يقاچاق بذرها یعو توز یدتول
یخته، اضمحالل ترار یاهاندر حوزه گ یاجتماع يمند به برابر ناظران عالقه يدغدغه برا ینچهارم

بذرهاي تراریخته باعث استفاده از آغاز هاي گیاهی بومی است.  کشاورزي سنتی و از بین رفتن گونه
ه هاي محلی و خاص شد انحصار محصوالت و به حاشیه رفتن و حتی ناپدیدشدن گونهتمایل به 

متعاقبا توانایی مواجهه با مخاطرات را براي کشاورزان کم کردند. تنوع ژنتیکی عامل مهمی  است و 
هاي درآمدي هستند. همچنین تنوع  بخشی به فرصت هاي بزرگ و تنوع در مدیریت بالیا و بیماري

                                                           
1.Aventis 
2.Dow 
3.DuPont 
4.Monsanto 
5.Syngenta 
6.sui generis 
7 Convention for the Protection of New Varieties of Plants (UPOV) 
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هاي کشاورزي و زیستی دارد که در مقابل تغییرات جوي  همی در توسعه سیستمزیستی نقش م
  حاصل از تغیرات دما، بارش و سطح دریا، مقاوم هستند. 

  ها چالش با مقابله براي سیاستی تجویزات
شود که بیش از اینکه            انجام شده است، نشان داده می هاي مختلفی که در این باره پژوهشدر 

اثرات  نهادي آنها است که جهت و اندازه و-هاي اجتماعی کننده باشد، زمینه   تعیین فناوريماهیت 
نابرابري اجتماعی بین اقشار کشاورزي و دیگر طبقات اجتماعی را تعیین می کند. این گزارشات 

محصوالت تراریخته منتفع شود، توانند از  می  توسعه حال دهند که کشاورزان کشورهاي در می  نشان
به شرط اینکه یک سطح معینی از ظرفیت پژوهش و مقرارت ملی و نظام و مدیریت قوانین مالکیت 

المللی وجود داشته  ها مخصوصا بذر، در سطح ملی و بین مین دروندادأثر و کارآمد براي تؤمعنوي م
تر چالش بسیار  ورزان کم بضاعتهاي که شرایط نهادي ضعیف است، دسترسی کشا باشد. در موقعیت

گیاهان تراریخته، در  فناوريمندي نابرابر از مواهب  دهنده احتمال بهرهنها همه نشا این مهمی است.
   بینی هاي نهادي قدرتمندي نیستند. پیش زمینه داراي پیش توسعه است که معموالً حال کشورهاي در

گذار  نیز اثر» درون کشورها«و » بین«هاي  نابرابريمندي نابرابر، حتی بر افزایش  شود، این بهره می
 باشد.

براي استقرار آرایش نهادي مناسب در کشورهاي درحال توسعه، آمیخته سیاستی ابزارهاي سیاستی 
 زیر قابل تجویز است: 

 :یعموم يهايگذاریاستدر س يو توسعه در کشاورز یقتحق هاي یتلووا ییرتغ
 براي که صفاتی بر لزوما و است تجاري عالیق و منافع پژوهش، براي خصوصی هاي شرکت محرك

 مناسب هاي ویژگی داراي که هایی گونه تمامی تقریباً. ندارند توجه است، مهم فقیرتر تولیدکنندگان
 گروه مانند نهاد مردم هاي سازمان یا و عمومی بخش توسط است، بوده فقیرتر مردم و کشاورزان

 گذاري سرمایه خاطر به ها تالش این ولی. است یافته توسعه 1کشاورزي پژوهش المللی بین  مشاوره
 و است کم نسبتا خاص، طور به فناوري زیست و عام طور به کشاورزي توسعه و تحقیق در کم بسیار
ورود فعاالنه توسعه براي  درحال کشورهاي هايدولت سوي از حوزه این در سازيظرفیت لزوم

 محسوس کامالً یختهترار یاهانو توسعه گ یقبه حوزه تحق یعموم یپژوهشها و موسسات  دانشگاه
 .است

 
                                                           
1.Consultative Group on International Agricultural Research (CGIAR) 
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  تحقیق موضوع گستره افزایش
 محدود بسیار زمینه این در تحقیق گستره ها،شرکت تجاري منافع از گرفتن قرار ثیرأت تحت علت به

 تحقیق پژوهشی، کالن هايسیاستگذاري کار دستور در است بهتر چالش این با مقابله براي. است
 ذرت و آهن، و A ویتامین با »طالیی برنج« شده غنی غالت مانند( فقیر مردم نیازهاي مورد در

. بگیرند قرار توجه مورد بیشتر...)  و باال پروتیئن با زمینی سیب ها،ویروس انواع برابر در مقاوم
 مانند عادي مردم غذائی سبد اصلی ماده به فناوري زیست پژوهشی هاي برنامه در بایستی همچنین

 . شود پرداخته بیشتر گندم

 ثرؤم زیستی ایمنی و نظارت و پایش گذاري،سیاست نظام یک ایجاد
 فرایند به تراریخته، فناوري از برخوردار هاي گروه به فقرا انضمام هدف با پژوهش گستره افزایش 

 و تحقیق هدایت. است منوط و وابسته فناوري توسعه راهبري و گیريتصمیم وکارآمد مشارکتی
 فقرا به مبتال مسائل حل براي دولتی بخش منابع که است این مستلزم فقرا هاي نیاز سمت به توسعه

 بدان فقرا حیات که بگیرند قرار نظر مورد حیواناتی و گیاهان درباره پژوهش و شده داده اختصاص
 زیست مندانبهره بین برابري مینأت مناسب سیاستگذاري نظام یک استقرار براي. است وابسته
 :شود برداشته باید زیر هايگام فناوري

هاي کشاورزي یک  در کل سیاست فناوري دادن جایگاه مناسب به کشاورزي مبتنی بر زیست •
 کشور؛ 

، ایمنی زیستی و 1هاي ضد انحصار ها و گروه کنندگان، جایگاه انجمنحفاظت از حقوق مصرف •
-هاي تصمیمفرایندو  سیاستگذاريثر عموم جامعه در ؤمشارکت مامنیت زیستی؛ و اطمینان از 

 ؛گیري
هاي  گیريدر تصمیم ذي نفعانهاي ابزارهاي سیاستی براي مشارکت کلیه  تدارك آمیخته •

  .سیاستی
 

 یکیژنت يها حفاظت از گونه
هاي بومی با زیست بوم منطقه منطبق بوده و بنابراین براي کشاورزان فقیر الزم هستند.  گونه

اند،  ها مقاومت کرده از محصوالتی که از خشکی نجات پیدا کرده و یا در مقابل بیماري اي  مجموعه
بهتر از حالت و رهایی از گرسنگی  اي  تر کرده و از نظر ارزش تغذیه اقتصاد کشاورزان را بسیار مقاوم

                                                           
1.antitrust 
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 دار است اکند. این مخصوصا براي اجتماعاتی که از بازار دور هستند، معن می  تک محصول عمل
.(Mechlen,2010:749-764) 

 

 گیري نتیجه
بنیان، نخست غلبه گفتمانی با مخالفان توسعه و  با وقوع انقالب ژنتیکی و ظهور کشاورزي دانش

حال توسعه به  از وابستگی کشاورزان کشورهاي در گیاهان تراریخته بود که غالباً فناوريترویج 
ملیتی بخش کشاورزي مانند وابستگی اقتصادي، اجتماعی و حقوقی کشاورزان  هاي چند شرکت

موافقان بیشتري پیدا کرد که در مقابل  فناوريکنند. با گذشت دو دهه، توسعه این  صحبت می
ریخته  رزي دستهاي کشاو فناورياستدالل مخالفان از لزوم ورود کشورهاي درحال توسعه به حوزه 

پذیري  سالی، تغییر اقلیم، عدم امنیت غذایی در جهان سوم و فقدان رقابتککنند و خش دفاع می
 شمارند. مله دالیل خود بر میاز ج بنیان را کشاورزي سنتی در مقابل کشاورزي دانش

ها در مورد تاثیرات  ها و دغدغه اي از نگرانی به کشورهاي جهان سوم، دور تازه فناورياما با ورود این 
محیط زیستی، سالمتی و برابري اقتصادي و اجتماعی در کشورهاي جهان سوم ایجاد شده است. در 

مین نیازهاي کشاورزان أت فقدانید نابرابري و هاي ایجاد و یا تشد به چالش به طور ویژهاین مقاله 
 فقیر پرداخته شد. 

هاي اصلی در توسعه، چالش تمرکز بیشتر  با معیشت کشاورزان، چالش فناوريبا توجه با رابطه این 
و دیگري توسعه چارچوب  فناوري هاي کشاورزي مبتنی بر زیست بر نیازهاي فقرا در پژوهش

 است.تنوع زیستی  مسئلهو در نهایت ستفاده از آن سیاستی و قانونی مناسب براي ا

بخش توسعه  تواند نوید می  تراریخته در کشاورزي فناورياگر چه توسعه  گفت بایدگیري  در نتیجه 
 - هاي سالمتی، محیط زیستی و اثرات اجتماعی اقتصادي در کشور باشد، ولی با وجود ریسک

لحاظ از جمله اقتصادي بایستی سیاستگذاري براي توسعه آن با توجه به مالحظاتی صورت گیرد. 
به ویژه در آغاز  فناوريدر مسیر توسعه  خردکشاورزان  مسائل مربوط به کشاورزان، مخصوصاً

 گیري بسیار مهم است.   شکل

 ورهاي درحال توسعهکشهاي به وجود آمده در همچنین بایستی توجه داشت که علت اصلی چالش
. توسعه چارچوب سیاستی و قانونی این کشورها است عدم وجود نظام سیاستی مشارکتی در اغلب

-مناسب براي استفاده از کشاورزي دانش بنیان تنها با ایجاد راهبري با یک منش مشارکتی امکان
رانی شایسته و کمپیش زمینه الزم براي ح است. در بیشتر کشورهاي در حال توسعه اصوالً پذیر

 بایستی سیاستی بنابراین براي اجرایی سازي تجویزاتمشارکت تولیدکنندگان کشاورزي وجود ندارد. 
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استقرار خردمایه سیاستی راهبري با  ترین الزامات نهادي،مهم الزم را ایجاد کرد والزامات نهادي 
البته با  است. کنندگان و ... مصرفان خرد، رزونمایندگان کشا به خصوص نفعانذيمشارکت همه 

از محصوالت تراریخت یا  استفاده و سیاستگذاري براي استفاده هر گونه توجه به شرایط ایران،
مشروط به کسب مجوزهاي زیست محیطی و امنیت زیستی از  فناوريمبتنی بر کاربرد زیست 

 .صالح خواهد بود هاي ذيسازمان

ارائه  ی و الزامات نهادي سیاستگذاري متناسبها، تجویزات سیاست اي از چالش خالصه 1در جدول 
 .شود می

 
مقابله با آن هاي یاستو سبه کشورهاي درحال توسعه از منظر نابرابري  فناوري هاي توسعه چالش: 1جدول   

 يبه کشورها فناوري هاي توسعه چالش
 يگذاریاستس يالزامات نهاد  یاستیس یزاتتجو ينابرابر توسعه از منظر درحال

 ناسبتم

و  یقتحق فراینددر  یتیمل چند يها غلبه شرکت
 توسعه

و  یقتحق هاي یتلووا ییرتغ
در  يتوسعه در کشاورز

 یعموم يها يگذاریاستس

 
 

 یکردبا رو ينوآور ينظام راهبر يبرقرار
  نفعانذيهمه  مشارکت

 یقگستره موضوع تحق یشافزا محدود بودن گستره پژوهش

 یتاز حقوق مالک یتمناسب حما یستمعدم وجود س
  يفکر

 ي،گذاریاستنظام س یک یجادا
 یستیز یمنیو نظارت و ا یشپا
 ثرؤم

مجاز و اضمحالل  یرغ يقاچاق بذرها یعو توز یدتول
 یکیژنت يها حفاظت از گونه یسنت يکشاورز
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 ترین نقطه زمین انگیز داغ اکوسیستم شگفت
 
 

 1نویسنده: ریچارد استون
 2ترجمه: اکرم قدیمی

 3فر سیمائیمهدي 
 

 چکیده

واسطه جغرافیاي شگفت و باعظمت در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت  نام کویر لوت به 2016در ماه جوالي 
گردان بوده اسـت ولـی اطالعـات چنـدانی درخصـوص       انگیز لوت همواره مسحور کننده طبیعت شد. مناظر شگفت

مجله ساینس در گزارشی به قلم ریچـارد اسـتون    2016اکوسیستم غیرمتعارف آن در اختیار نیست. در ماه دسامبر 
حال فرض براین بود که پابرجایی زنجیره غذایی بـدون وجـود گیاهـان بـه      به تاپردازد.  به رمزگشایی این معما می

 سـؤال دارند ممکـن نیسـت. حـال     بر عهدهاولیه را  دکنندگانیتولعنوان نخستین حلقه از زنجیره غذایی که نقش 
نقطـه   نیتر گرمشنی را در  حشرات، خزندگان و روباه  ازجملهاي  توان وجود موجودات زنده گونه میاینجاست که چ

گروهی متشکل از پژوهشگران ایرانی،  2016زمین که عاري از هرگونه پوشش گیاهی است توضیح داد. در نوامبر 
دور از  کـامالً هـاي آنـان    ند. یافتـه آمریکایی و اروپایی به منظور یافتن پاسخی براي این معما راهی کویر لوت شد

 انتظار بود.
 

 زنجیره غذایی، شبکه غذایی کویر لوت، اکوسیستم، کلیدواژگان:

 
 

                                                           
1.Richard Stone  

 ghadimi@nrisp.ac.irعضو هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور؛ 2
 mehdi.simaei@gmail.comکارشناس مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور؛  3
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 مقدمه
مسحور کویر لوت  1میالدي پزشک و ماجراجوي اهل وین، آلفونس گابریل 1930و  1920طی دهه 

ایران شد. گابریل نواحی خشک خاورمیانه، پاکستان و افغانستان را با شـتر زیـر پـا گذاشـت و بـراي      
برداري حتی از نواحی مانند دشت ناامیـد (صـحراي خـالی از امیـد) و دشـت مـارگو        مشاهده و نقشه

هاي شنی نامنظم و  (صحراي مرگ) هم گذر کرد که کمتر کسی جرئت عبور از آنها را داشت. اما تپه
اي پوشـیده از ماسـه و    هاي او را براي کاوش نواحی داخلی کویر لـوت کـه منطقـه    گذرناپذیر، تالش

ترین نقطه روي کـره زمـین    شد گرم ی ایران بود و گفته میجنوب شرقساختارهاي سنگی شگرف در 
 است را ناکام گذاشت.

گابریل باالخره موفق شد بخـش مرکـزي لـوت را درنوردیـده و تقریبـاً       1937در ماه مارس سال    
نزدیک بود جان خـود را در ایـن راه از دسـت بدهـد. یـک سـال پـس از آن، او در یـک سـخنرانی          

گابریـل در   .مسحورکننده براي اعضاي انجمن جغرافیاي سلطنتی لنـدن از تجـاربش در لـوت گفـت    
گرایـد و صـدایی    انداز در زیر ابرهاي سرخ به خاموشی می مچش«آن روز چنین عنوان کرد:  بعدازظهر

تازد. براي چند  تر به قلب شب می طوفان شن با شدت هرچه تمام .شود شبیه به خروش دریا آغاز می
هـایی کـه در    پـس از آن سـراب   حرکت و درمانده روي زمین دراز کشـیدیم.  ساعت در اضطراب، بی

رسـیدند   تـر بـه نظـر مـی     بل از طلوع خورشید از همیشه زندهروز یعنی درست ق سردترین موقع شبانه
کردند. در اواخر سفر سه هفتگی حتی شترهاي تشنه آنان نیز طاقت از کـف   مسافران را سردرگم می

زدنـد، گـاهی حتـی بـه نظـر       زدند، روي زمین زانو مـی  می نفس نفسلرزید،  : پاهایشان میداده بودند
 خزند.   ین میرسید که با زانوهایشان روي زم می
وي  یـو   خـودروي اس   5کـاروانی متشـکل از    2016افسون لوت همچنان پابرجاست. در نـوامبر     

حامل ده پژوهشگر و راهنماهایشان، مجهز به دوربین و ابزار و تجهیزات و صدها لیتر آب و سـوخت  
آنکه مجـذوب منـاظر   به قلب بیابان زدند. این کاوشگران مدرن ایرانی، آمریکایی و اروپایی بیشتر از 

انگیز لوت باشند، مسـحور معمـاي اکوسیسـتم غیرمتعـارف آن شـده بودنـد. حسـین آخـانی،          شگفت
بسیاري از پژوهشگران بر این باورنـد کـه   «گوید:  شناس و استاد دانشگاه تهران در این مورد می  گیاه

داشـت. بخـش    اکوسیستم لوت به قدري خصمانه و نامتعارف است کـه حیـات در آن دوام نخواهـد   
داخلی بیابان که وسعتی نزدیک به مساحت ویرجینیاي غربی دارد تقریبـاً عـاري از گیـاه اسـت. امـا      

انـد بـه حیـات متنـوعی از جملـه حشـرات،        گاه به لوت سفر کـرده  ماجراجویان و دانشمندانی که گه
گیاهان معمـایی  شنی برخوردند. چگونگی پابرجایی این زنجیره غذایی بدون وجود   خزندگان و روباه

 پیچیده است.  

                                                           
1.Alfons Gabriel 
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است. مشاهده الشه پرنـدگان مـرده در    فرد منحصربهاي نامتعارف و  احتماالً پاسخ این معما پدیده   
بیابان لوت تصویر چندان غریبی نیست. چند سال پیش دانشـمندان ایرانـی ایـن پرسـش را مطـرح      

اند و در دام گرماي شـدید  شده کردند که آیا ممکن است پرندگان مهاجري که از مسیر خود منحرف
اي آسمانی به لوت سقوط کننـد و اسـاس شـبکه غـذایی آن را      شوند، همچون مائده لوت گرفتار می

شکل دهند. به منظور آزمون این ایده، سفري تحقیقاتی به سرپرستی حسین آخـانی اسـتاد دانشـگاه    
ز و کاوشـگر کـویر لـوت    محیطـی غیرانتفـاعی در شـیرا   تهران و بهمن ایزدي مدیر مؤسسه زیسـت 

اي از همکاران هشدار دادند که ممکن است در فصل پائیز، درست بعد از  ی شد. البته عدهده سازمان
گرماي شدید تابستان، چیز زنده زیادي در لوت یافت نشود تا اطالعات کافی در این خصوص فراهم 

انـد، ممکـن    ا به زیر زمین پناه بردهاند یاي که براي فرار از گرما مهاجرت کرده آورند. موجودات زنده
 است زمان کافی براي خطر کردن و بازگشت به کویر نداشته باشند.

در عوض گروه تحقیقاتی وجـود اکوسیسـتمی پویـا را در کـویر تأییـد کـرد کـه گویـاي شـواهد             
فتند که اي دال بر نقش پرندگان مهاجر در تغذیه این اکوسیستم بود. آنان همچنین دریا متقاعدکننده

هاي شور زیرزمینی که احتماالً به حفـظ بقـا در کـویر     از آب عمق کماي  انداز خشک، الیه این چشم
کم براي مردمی که در نواحی بـایر  کند را در خود پنهان کرده است. البته کویر لوت دست کمک می

بینـی   پـیش  بخشـی در بـر نخواهـد داشـت. بـر طبـق       کنند تجربه چندان تعالی و ناپایدار زندگی می
 -است سکونت رقابلیغاي از خاورمیانه که به طور طبیعی  الگوهاي تغییر اقلیم، با افزایش دما گستره

 گسترش خواهد یافت. -نیست تحمل قابلبدون تهویه مطبوع 
توانند به مناطقی ناپایدار در میان نواحی قابل سـکونت در حاشـیه لـوت و نـواحی      این مناطق می   

یط بسیار سختی برخوردارند تبدیل شوند. پـس از مـاجراجویی پیشـگامانه گابریـل     مرکزي که از شرا
هاي علمی چندانی درباره کویر لوت منتشر نشد. اگرچه در این میان بر سر یـک نکتـه توافـق    مقاله

اشـاره کـرد کـه     1عصر خود گوستاو اسـتراتیل سـاور   حاصل شد: گابریل به گفته دانشمند آلمانی هم
شـد، در سـند (جنـوب     ترین نقطه روي زمین برعکس آنچه تا به آن روز تصور می عقیده داشت گرم

پاکستان) یا حبشه یا دره مرگ در کالیفرنیا واقع نشده بلکه در جنوب کویر لوت قـرار دارد. در سـال   
 70,7اي در لوت درجه حرارت زمـین را   پرتوسنج مادون قرمزي در ماهواره اکوا ناسا در نقطه 2005

اي درجه حرارت سطح زمین تا بـه حـال    ترین ثبت ماهواره گیري کرد که گرم گراد اندازه تیدرجه سان
شناسـی   شناس مؤسسه دریایی و تنوع زیستی و بوم ، مرتضی جمالی بوم2014است و در آوریل سال 

مدیترانه در مارسی فرانسه، به همراه همکارانش براي نصب دستگاه ثبت درجـه حـرارت درسـت در    
هاي آلفرد هیچکـاك، دسـته    اي شبیه فیلم ه به بخش مرکزي لوت سفر کردند. در تجربههمان نقط

خواري کردند و در آخر به نوع انبوهی ملخ پائین آمدند و شروع به خوردن الشه پرندگان اطراف و هم
                                                           
1.Gustav Stratil-Sauer 
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توانـد   ی میراحت بهتوان تصور کرد که یک مسافر تنها  ور شدند. به گفته جمالی می پژوهشگران حمله
 ظرف فقط چند روز به دست این مخلوقات کوچک کشته شود.

 30باالخره نتیجـه داد. در مـاه جـوالي، دماسـنجی کـه در فاصـله        مانیها تالشبه گفته جمالی    
درجـه   61متري باالي سطح زمین در سایه یک استوانه چوبی نصب شده بود، دمایی معـادل   سانتی
در دره مـرگ   1913اي کـه در سـال    باالتر از دماي در سـایه گراد  درجه سانتی 5تقریباً  -گراد سانتی

کننده گرما که به طور عمده از را ثبت کرد. به گفته جمالی رگه شن سیاه جذب -رسماً ثبت شده بود
سـازد   هـاي جغرافیـایی کـه گـردش هـوا را محـدود مـی        مگنتیت تشکیل شده است در کنار ویژگی

 باشند.توانند مسبب این درجه حرارت سوزان  می
درست در همان سال، آخانی اولین بازدید کوتاه اکتشافی خود از لـوت را بـه انجـام رسـاند. ایـن         

کنند که آب شـور از آنهـا تـراوش     متخصص گیاهان شورپسند که در معدود نقاطی از کویر رشد می
شـود. او بـا   کند، با مشاهده الشه پرندگان در مورد نقش آنها در اکوسیسـتم کـویر کنجکـاو مـی     می

حمایت صندوق حمایت از پژوهشگران ایران، مؤسسه مطالعات پیشرفته سعیدي در دانشگاه کاشـان  
سـال   5ی کـرد کـه بـراي    ده سازمانو منابع دیگر، گروهی متشکل از متخصصان ایرانی و خارجی 

 شـهداد  آینده به رمزگشایی رازهاي علمی کویر خواهند پرداخت. ماه گذشته این گروه با عزیمـت از  
شهر کویري در حاشیه غربی لوت، پیش از دور زدن به سمت جنوب و گذر از مسیري که کویر را به 

 کند، با پیشروي به سمت شمال اولین سفر اکتشافی خود را آغاز کرد. تقسیم می میدون
 اي تحت فرسایش بادي با ارتفاع چنـد متـر ماننـد    هاي صخره ، سازه1ها در برخی مناطق، یاردانگ   

کننـده  تـري بـه نـام کلـوت بـراي آخـانی تـداعی        هاي عظـیم  اند. سازه قارچ از کویر سر برون آورده
تاریخچـه پیچیـده زمـین    "اند. این بقایا که جمـالی آنهـا را   هاي به جا مانده از شهري قدیمی ویرانه

و سنگ و برخـی ناشـی از فرسـایش بسـتر نمکـین       نامد، به طور عمده متشکل از ماسه می "اقلیمی
خوردند.  ي کویر به چشم میجا يجامیلیون سال پیش در  10انداز  اند که در چشمهاي فصلی دریاچه

کویر لوت دلیل اصلی ثبت آن توسط سازمان آموزشی، علمـی   باعظمتویژگی جغرافیایی شگفت و 
اسـت. (ایـران امیـد     2016و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) در فهرست میراث جهانی در ماه جوالي 

کیلـومتري خـود    700گردان جسور بیانجامد). پژوهشگران طـی سـفر    رد این امر به جذب طبیعتدا
هـاي  متحمـل خسـارت   2003پیش از خروج از کویر در قسمت شرقی بم، شهري که در زلزله سال 

 برداري کردند.  منطقه نمونه 37هاي زیستی  باري شد، از خاك و گونه فاجعه
اي  شد. در تصـاویر مـاهواره   "زبان مار"اي به نام  اي پیاده راهی تنگهیک روز گروه تحقیقاتی با پ   

رسد شبیه زبانی دوشاخه بـه   متر می 30هایی که ارتفاع آنها به  متر عرض و دیواره 15تنگه با حدود 

                                                           
 از باد در مناطق صحراییشیارهاي طولی و طویل ناشی  ۱.
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شناسـی دانشـگاه    کوچک یکی از اعضاي گـروه تحقیقـاتی کـه متخصـص آب     رسد. امیر آقا نظر می
صداي عجیبی شنیدم، صـداي تـرق تروقـی آرام و    "کند:  است چنین عنوان می 1کالیفرنیا در ایروین

واسـطه بـاال     ها به زند که این صدا از انبساط صخره . او حدس می"شد ممتد که از دیوارها ساطع می
ترین دماي شبانه که نزدیک صفر درجه است تا باالترین دماي روز که حـدود   رفتن آنی دما از پایین

من فقط در جاي خود ایستاده و بـه  "کند  گراد است نشئت گرفته باشد. او اضافه می درجه سانتی 40
 "این موسیقی زیبا گوش کردم.

هـاي آن   گر بود: تنگه یک تله مرگ است. پژوهشگران در میان دیواره یا شاید این صدا نوایی اغوا   
ک ممکن است پرندگان براي پنـاه  کوچ بقایاي تعداد بسیاري از پرندگان مهاجر را یافتند. به گفته آقا

پـوري،   تلـف شـده باشـند. محمـود قاسـم      سـرعت  بـه گرفتن در سایه وارد تنگه شده ولی بدون آب 
آوري کـرده   شناس دانشگاه تربیت مدرس تهران که الشه چند گونه از پرندگان مهاجر را جمـع  پرنده

ي بـه سـمت کـویر انجـام     کند اینکه چرا پرندگان همچنین انحـراف مسـیر مرگبـار    است عنوان می
شماري پرنده مهاجر مرده وجود داشت که  دهند یک معماست. حتی در خارج از تنگه نیز تعداد بی می

خورد. به گفته آقاکوچـک ایـن    ها در آنها به چشم می ها از الشه هایی دال بر تغذیه روباه اغلب نشانه
 اند.ها منبع غذایی اصلیها احتماالً براي این روباه الشه

 

 
 

کنـد کـه    اند به بقاي اکوسیستمی کمک مـی  در ظاهر بقایاي پرندگانی که کورکورانه وارد کویر شده
(پائین سمت چپ) و مارمولک گکـو (پـائین سـمت راسـت) و تعـداد       2جاندارانی از جمله روباه شنی

 گیرد.   شماري از حشرات را دربرمی بی
 

                                                           
1.Irvine 

2.Ruppell’s fox 
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 بهمن ایزدي :عکس از

کنند. به گفته حسین رجایی عضـو گـروه    در شبکه غذایی لوت بازي میحشرات نیز نقشی حیاتی    
مـوزه تـاریخ طبیعـی اشـتوتگارت      -هـا  ها و پروانه پره شب -باالن تحقیقاتی و سرپرست بخش پولک

ها، خزندگان و هاي کوچک گیاهان حاشیه کویر که در نتیجه توسط عنکبوتآلمان، بسیاري از قطعه
بخـت را کامـل    شـوند، خـوراك ایـن پرنـدگان نگـون      لی لوت خورده میهاي داخ ها در قسمت ه روبا
 کنند.  می
پـره بـه دام    هاي شـب  کند از تعداد زیاد گونه هاي نوري را بر پا می رجایی تله که یزمانهنگام  شب   

بـه   "کننـد؟  کنند؟ آنجا از چه تغذیـه مـی   آنها در آنجا چه می"پرسد  شود. او میزده می افتاده شگفت
زیسته، جان سـالم بـدر بـرده و     شوري می او اینکه چگونه الرو مگسی که در حوضچه آب فوقگفته 

 کنند خود معمایی دیگر است. اینکه این ساکنان لوت چگونه آب مورد نیاز خود را تأمین می
هاي  کوچک که داده ممکن است پاسخ جایی زیر سطح نهفته باشد. پیش از آغاز سفر تحقیقاتی آقا   

شـود کـه در    مورد بررسی قرار داده است متوجه می دقت بهاي دریافتی از لوت را  ماهواره حسگرهاي
هـاي ایـن کـویر سـوزان حـاکی از وجـود        هاي ساطع از زمین در برخی بخش کمال تعجب ریزموج
گـذارد   را با یکی از همکارانش در میان می مسئلهباشند. آقاکوچک سردرگم این  رطوبت در خاك می

هـاي   هایی که از الیه خشک است که ریزموج قدر آنکند که خاك لوت  رضیه را مطرح میو او این ف
 دهند. شوند رطوبت سطحی غیرواقعی را نشان میها ساطع می زیرین خاك یا حتی صخره

اي شد  شناسی گروه، ماه گذشته کاروان تحقیقاتی در قلب کویر وارد منطقه به گفته متخصص آب   
رد مسطح بود. پس از طی مسافت کوتاهی در دشت یکی از خودروهـا در حـال   ک که تا چشم کار می

ي فرو رفت. پس از اینکه کامیون به وال گلپوسته تا محور درون  عبور از میان زمینی سخت و پوسته
 وضـوح  بهها در زمین فرو رفته بودند  وي دیگري بیرون کشیده شد، در جایی که چرخ  یو  وسیله اس 

 ."باورش سخت بود اما منطقه واقعاً خیس بود"به گفته آقا کوچک  شد. آب دیده می
گیرد که تاالب مسطح را احاطه  هاي دوردستی سرچشمه می او معتقد است که این رطوبت از کوه   

شـوند.   در بهار و اوایل پائیز به حوضچه مسطح سرازیر مـی  گاهیوب گاههاي  اند. به گفته او بارش کرده
اي وجـود دارنـد.    اهاي گروه، مناطق دیگـري نیـز در لـوت بـا چنـین مشخصـه      بر طبق گفته راهنم
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هاي محلی  آقاکوچک در نظر  دارد که پس از بازگشت به دانشگاه کالیفرنیا در ایروین با تطبیق یافته
 اي مرتبط با رطوبت، وسعت این دریاي پنهان را مشخص کند. هاي ماهواره با داده

هایی که  گاه ساله در ایران سکونت 6است و حال پس از خشکسالی  قلب کویر لوت خالی از سکنه   
، مهندس محیط زیست مؤسسـه  1اند. به گفته الفتیح الطاهراند نیز در حال تخلیه در حاشیه کویر واقع

گرمایش جهانی هنوز هم باعث افزایش دمـاي متوسـط    که یدرحالدر کمبریج،  2ماساچوست فناوري
 هاي خاورمیانه دارد. موضوع حکایت از سرنوشت سایر قسمت شود، این فصل تابستان می

تعریفی براي اقلیمی ارائه   3سال گذشته الطاهر و یکی از همکارانش در مجله نیچر کالیمت چنج   
شـاخص حرارتـی    کـه  یدرصورتاست. برطبق این تعریف  سکونت رقابلیغکردند که به لحاظ طبیعی 

گـراد فراتـر    درجـه سـانتی   35ساعت متوالی از  6بیشتر از براي  -دماي منطبق با رطوبت -محیطی
کنـیم   چیزي که مـا از آن صـحبت مـی   "شود. به گفته الطاهر تلقی می سکونت رقابلیغرود، محیط 

انسانی در این شـرایط قـرار گیـرد مـرگ او بسـیار محتمـل        که یدرصورتشرایط واقعاً خشنی است. 
 ."است

یه خلیج فارس همین حاال نیـز از ایـن آسـتانه فراتـر رفتـه و      هاي ناح شاخص حرارتی در تابستان   
که کـاهش چشـمگیري رخ ندهـد ایـن منـاطق       است. درصورتی تحمل رقابلیغبدون تهویه مطبوع 

یابد و مناطق بـایري از ایـران را کـه هنـوز قابـل      سکونت نزدیک خلیج فارس گسترش می غیرقابل
تواند آزمایشگاه خوبی براي مطالعـه   آقاکوچک لوت می گرفت. به گفته دربر خواهنداند را نیز سکونت

 بومی باشد. شرایط حاد زیست
ها در فصل بهـار دوبـاره بـه    تر این قبیل پرسش گروه آخانی در نظر دارد به منظور کندوکاو عمیق   

 گیـري رطوبـت   تري به منظور انـدازه  لوت بازگردد. در میان سایر چیزها، آنان قصد دارند ابزار پیچیده
ها و سایر موجودات کویر همراه آورنـد. بنـا بـه     تر روباه اي براي مطالعه دقیق هاي تله خاك و دوربین

گفته آخانی، آنان امید دارند تا با رمزگشایی اشکال حیات در سطح مولکولی از چگونگی تطبیق آنهـا  
فري تابسـتانی  س 2018با این گرماي سوزان آگاهی یابند. حتی ممکن است گروه تحقیقاتی در سال 

 نیز در برنامه خود بگنجاند.
که این سفر حتمی شود احتماالً باید یک پزشک نیـز همـراه خـود     درصورتی"گوید  آقاکوچک می   

 "کنم. شماري می من براي بازگشت لحظه"کند:  و بالفاصله اضافه می "ببریم
 
 

                                                           
1 Elfatih Eltahir 
2 The Massachusetts Institute of Technology 
3.Nature Climate Change 
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 گیري نتیجه
روباه شنی مدیون  ازجملهي حیات کویر لوت ها گونهفراهم آمدن شرایط زندگی براي برخی از 

انحراف مسیر مرگبار پرندگان مهاجري است که با هدف یافتن سرپناهی در مقابل آفتاب سوزان وارد 
حشرات، یافتن پاسخ نیازمند رمزگشایی اشکال  ازجملهها  شوند. اما در مورد سایر گونه قلب کویر می

اي مرتبط با رطوبت کویر لوت است.  هاي ماهواره هداد لیوتحل هیتجزحیات در سطح مولکولی و 
را به آزمایشگاه مناسبی براي مطالعه  تواند آن بومی لوت می پاسخ هرچه باشد، شرایط حاد زیست

اي  گرمایش جهانی تبدیل کرده و با ترویج گردشگري علمی برگ برنده راتیتأثهایی همچون  پدیده
 براي صنعت گردشگري ایران پدید آورد.
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 گزارشی از نشست علمی

 امروز ایران هايچالشتغییر اقلیم و 
 

 1خشایار بوربوري
 

 مقدمه

 1395بهمن ماه  13امروز ایران به مدیریت آقاي دکتر مهدي زارع در تاریخ هايچالشنشست علمی تغییر اقلیم و 
برگزار شد. در این نشست خانم دکتر اکبري، آقاي دکتر مهرآیین، خانم دکتر  سهرابی زاده، آقاي دکتر زارع و 

 آقاي دکتر اردالن سخنرانی کردند.  
هاي مختلفی در زمینه تخصص کردند و درادامه گفتند آقاي دکتر زارع مدیر نشست جلسه را با نام و یاد خدا آغاز

اي از تغییر چالش جهان در این بعد است. همچنین این امر آن فعالیت دارند. این نشانه هايچالشتغییر اقلیم و 
اي به توان به عنوان بحث، بین رشتهکه می استنشان از حساس بودن موضوع، چالشی بودن موضوع در کل دنیا 

 و کارشناسان این موضوع است. سپس جلسه آغاز شد.  استادانوگوي بیشتر بین پرداخت. این امر نیازمند گفتآن 
 

 سخنرانی خانم دکتر اکبري 
 با عنوان گرمایش جهانی و بحران انرژي در ایران

بی ها و کنیم. با وجود، نوساندر بحث حوزة اقلیم از نظر روندهاي اقلیمی در دورة جدید زندگی می
هایی هوا میالدي وجود داشته است، یک سال 2010تا  1850ها و آنومالی دماي زمین از هنجاري

هاي اخیر و میالدي بوده است. در دهه 1900بعد از  گرم بوده اما روند کلی افزایش دماي هوا عمدتاً
ري اتفاقاتی س م) دماي هوا حدود دو درجه افزایش پیدا کرده است. در این میان یک1950به ویژه (

 شود دما افزایش یابد. افتد که باعث میمی

                                                           
 kbourbouri63@gmail.com.کارشناس ارشد علوم سیاسی؛  1
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اي هستیم که نسبت به افزایش دماي کره زمین، روند افزایش دماي هوا شدیدتر بوده در منطقه
افتد. پس ما یک خاورمیانه است. روندهاي کاهشی دما در چند دهه اخیر با شدت بیشتري اتفاق می

منطقه مدیترانه از دو تا نیم درجه با افزایش دما روبرو بودیم و تر را پیش رو داریم. در کم بارش
فارس هم دما از نیم تا یک درجه افزایش داشته است. این شدت دما در همچنین در منطقه خلیج
هاي هواشناسی دنیا افتد. بنابراین ما براساس اطالعات ایستگاهتر اتفاق میمناطق جنوبی ایران کم

رویم. حال ممکن است که دما تا دو درجه تبخیر در ابرها تر میو گرم به سمت یک اقلیم خشک
ها در کند. بحث خشک شدن دریاچهایجاد کند اما در خاورمیانه دما تا دو درجه تبخیر را ایجاد می

ایران با عدم مدیریت بحران آب و نداشتن امکانات مواجه است. جمعیت کره زمین در آینده افزایش 
 نیازمند یکسري منابع بیشتري  هستیم. کند وپیدا می

باعث شده تا دما افزایش پیدا  ايبینانه با افزایش گازهاي گلخانهمنابع تغییر اقلیمی در حالت خوش
ها منطقه جنوب سازيافتد. براساس نتایج مدلکند و این افزایش دما با شدت بیشتري اتفاق می

دهد. در مناطق جنوبی شهر تهران هم دست می پذیري و حالت سکونت را ازایران زندگی زیست
شود که علناً امکان سکونت در این مناطق وجود نداشته باشد. اگر درجه باعث می 50افزایش دما تا 

اي در منطقه خاورمیانه افزایش پیدا کند با یک بحران در این منطقه روند افزایش گازهاي گلخانه
زمان با بحران شود. همالملل باعث تشدید این روند مینروبرو هستیم. مسائلی همچون تروریسم بی

تروریستی در کشورهاي سوریه و عراق یکسري از شهروندان این دو کشور با مهاجرت به اروپا باعث 
 تغییرات اقلیمی شدند. 

شوند. رطوبت در مناطق کنیم که منابع رطوبتی از غرب وارد کشور میما در کشوري زندگی می
تواند رطوبت ایجاد کند بلکه افتد، خود دریاي خزر نمیسواحل جنوبی خزر اتفاق میمدیترانه و 

 مهمی دارد. تأثیرتواند هواي شرجی ایجاد کند اما رطوبت در دریاي مدیترانه دریاي خزر می
شوند در جنوب و جنوب غربی سوار بر بادهاي در داخل ایران منابع رطوبتی که منجر به بارش می

ها شود که بارشباعث می .کندروي ارتفاعات زاگرس که خود یک عامل صعود را ایجاد میغربی بر 
را دریافت کنیم. در کشور ایران شش ماه از سال بارندگی  وجود ندارد. یک سامانه بارشی پرفشار 

 شود.مانع صعود بارندگی و ناپایداري می
سال پیش  70اس نتایج این مطالعات از هایی در دهۀ هفتم بررسی شده است که براسیکسري داده 

هاي باالتر پیش رفته است. پس ما یک ایرانی خواهیم داشت که این سامانه غیر بارشی از عرض
هاي باالتر پیش روي خواهد داشت. روند کلی افزایش پرفشار یک روند سامانه پرفشار در عرض

 افزایش معنادار دارد.
شود تا سو و عدم بارندگی از سوي دیگر باعث میم آبی از یکعدم مدیریت بحران و نبود منابع ک

تواند کنیم که میاي با اقلیم خاصی زندگی میمنابع کم عرض را داشته باشیم. ما در منطقه
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شود و  این کاهش ها میهایی ایجاد کند. رخدادهاي اقلیمی باعث کاهش بارندگیناهنجاري
، نمونه بارز آن هم رخ دهدشود تا سیل در کشور سبب می ناگهانی هم هاي صرفاًبارندگی و بارش

 سیل اخیر در سیستان و بلوچستان است. 
گذارد. بحث هاي زیستی و گیاهی هم اثر میهاي جهانی آن در زاد و ولد گونهتغییر اقلیم و بحث

 شود.اي محسوب میآن بحثی میان رشته هايچالشتغییر اقلیم و 
 

 مهرآیینسخنرانی آقاي دکتر 
 با عنوان تحلیل بحران هواي تهران از منظر اجتماعی 

در مباحث مربوط به برخورد با خطرات طبیعی اعم از زلزله یا تغییرات آب و هوایی یا رانش زمین و 
غیره با فقدان بینش اجتماعی و غالب بودن تفکرات مهندسی مواجه هستیم. این نکته بسیار مهمی 

خطر به «جتماعی با غالب بودن یک پارادایم فکري دیگر یعنی پارادایم است. پیش از طرح مباحث ا
سه دسته نظریه در حوزه خطر وجود نیز روبرو هستیم. بنابراین، به طور کلی » مثابه عمل خداوند

 دارد که عبارت است از:
 خطر به مثابه عمل خداوند؛  .1
 خطر به مثابه عمل طبیعت؛ .2
 خطر به مثابه عمل جامعه. .3

توان هاي آن چیست و چگونه میدهند که اصوالً خطر چیست، ریشهنظریه به ما توضیح میاین سه 
-تواند دخالت کند به این موضوع میبا آن روبرو شد. گري استر در کتابی تحت عنوان آیا خداوند می

پردازد که خدواند به هنگام وقوع خطرات طبیعی کجاست؟ به باور استرن این پرسش همه مومنان 
دهد و اصوالً خداوند به بگیرد، چرا چنین کاري را انجام نمیتواند جلوي بال را که آیا خدواند می است

تواند  انجام دهد؟ به باور وي در خصوص خواهد و میهنگام وقوع خطرات طبیعی  چه کاري می
برو نسبت میان خداوند و خطرات طبیعی با سه نظریه فرعی در درون سنت مطالعات دینی خطر رو

الزمان و اي از فرا رسیدن آخرخطر به مثابه نشانه -2خطر به مثابه پاسخی به گناه،  -1 هستیم:
 اي براي یادآوري مجدد قدرت خداوند و بازگشت به سوي او. خطر به مثابه بهانه -3باالخره، 
هاي ناشی و خرابی طغیان رودخانهخاطر هکه ب یهنگام، 2005در سال  ايطی یک حادثه در آمریکا

گفت من دست خدا را در آب دیدم و کاري از من در پاسخ او  ،شهردار مورد سوال قرار گرفتاز آن 
آمریکا است و  نبیهگفت دستان خداوند در پی ت سپتامیر کتابی چاپ شد که می 11آمد. بعد از بر نمی
 د. خواهد جهان را به یک تعادل برگردان خدا می

اند : نخست اینکه این تفاسیر ه و مشهود در تفاسیر مذهبی از بالیا چنینطور کلی دو نکته برجستهب
گویند تا از بالیا و حوادث. به ویژه در رویکردي که به بالیا به بیشتر از تفسیرگر با ما سخن می
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-ی میان وقوع بالیا با شرایط پیشینی، رفتار یا اندیشهکند یک پیوند علّعنوان مجازات گناه نگاه می
شناسد نکته دوم می» امور ناخوشایند و نامطلوب«شود که مفسر از قبل آنها را به عنوان یده میاي د

اند و هیچ مطرح شده ،آنکه این تفاسیر مذهبی از بالیا مقدم بر حوادثی که در پی تبیین آنها هستند
کنند. نمیها و نتایج این حوادث پس از وقوع آنها مطرح نکته جدیدي در خصوص عواقب، پیامد

اصوالً از نگاه ادیان، چه مسیحیت و چه دیگر ادیان، هیچ چیز جدیدي در این جهان وجود ندارد. به 
عنوان مثال، بیش از دو قرن و نیم پیش جان وسلی درباره زلزله به عنوان قضاوت حقیقی خداوند 

 کند:درباره جهان چنین موعظه می
تواند این ها حاصل عمل خداوند هستند و تنها او میخواهم به شما نشان دهم که زلزلهمن می«

هاست و گناه نیز ویرانی را بر زمین ایجاد کند. اکنون، این نکته که خداوند خود عامل وقوع زلزله
 تواند انکار کند.علت اخالقی وقوع آنهاست را هیچ انسانی که به متن مقدس باور داشته باشد نمی

به عنوان عمل خداوند شده » پذیرش تقدیرگرایانه بالیا«نجر به این شیوه فکر کردن، همچنین، م
را » عمل خداوند«توان کرد. به زبان کیث اسمیت، مفهوم است که در مقابل آن هیچ کاري نمی

کنند هیچ توان در آنجا دید که افراد احساس مینشانه تقدیرگرایی را می« توان چنین توضیح داد:می
کنند که کنش نشان دادن در مقابل خطرات طبیعی را ندارند و آرزو میمسئولیت شخصی براي وا

بالیاي طبیعی به مثابه «اي براي کاهش ریسک پرداخت ننمایند. شیوه دیگر تفسیر ایده هیچ هزینه
توان در این تفسیر دانست: روشی براي فرار کردن از مسئولیت. کاي اریکسون را می» عمل خداوند

 1972فوریه  26شکست سد مربوط به معدن زغال سنگ در ویرجینیاي غربی در با اشاره به حادثه 
بالفاصله پس از آن که دیوار سیاه آب و آت و « نویسد: نفر شد، می 125که منجر به کشته شدن 

هاي همراه با آن به سمت پایین نهر بوفالو جاري شد، وکالي شرکت زغال سنگ شروع به آشغال
که از آنها نیست. هنگامی» عمل خداوند« این سیل و فاجعه چیزي جز طرح این ایده کردند که

سد قادر به نگه داشتن «پرسیده شد منظورشان چیست، سخنگوي آنها با مهربانی توضیح داد که 
به هر حال، حتی اگر مردم ساکن در دیگر مناطق بتوانند ». آبی نبود که خداوند در آن جاري شده بود

به این پدیده نگاه کنند، ساکنین بوفالو این سخنان را نوعی توهین و کفرگویی  یتاهیمبتنی بر خرد ال
قیدي خداوند را براي کارهاي نادرست و خیالی و بیتوان با بیدانستند. آنها معتقد بودند نمیمی

ناقص انسان سرزنش کرد... آنها همچنین بر این باور بودند که در این توهین وکالي معدن میزانی 
دهد، افرادي که بنا به آنچه استینبرگ نشان می». شودناپذیري دیده میتفاوتی و مسئولیتیاز ب

از سیاستمداران محلی گرفته و تجار بزرگ تا مقامات دولتی و  مناصب قدرت را به دست دارند
» نیروهاي طبیعت«،»عمل خداوند«نمایندگان فدرال و مقامات منصوب شده از عباراتی همچون 

هایشان از اتهام و مسئولیت همدستی براي دور کردن خود و سازمان» دهاي عجیب و غریبرویدا«و
ها، استفاده هاي پرخطر و یا صدور اجازه ساخت در این مکانو مشارکت در ساختن مسکن در مکان
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شود که وقوع این حوادث به نیروهاي بیرون کار گرفتن این عبارات به روشنی باعث میهکنند. بمی
 ».گیرندها مورد سرزنش قرار نمیکنترل انسان نسبت داده شود و به هنگام وقوع آنها دیگر انساناز 

با وقوع زلزله لیسبون در پرتغال بود که براي نخستین بار این دیدگاه به پرسش گرفته شد و مفاهیم 
رویکرد شدند. این تحول نقطه آغاز » فراطبیعت«جایگزین مفهوم » نیروهاي طبیعی«و » طبیعت«

نگرد. این رویکرد، به زبان توبین و می» عمل طبیعت«دوم بود که به خطرات طبیعی به عنوان 
-دهد و ریشه مرگهاي جهان ژئوفیزیکی نسبت میفرایندتمام مسئولیت فجایع طبیعی را به مونتز، 

در این کند. هاي گسترده و ویرانی حاصل از فجایع را در نیروهاي غلیان کرده طبیعت جستجو می
شود که به لحاظ هاي تصادفی (اتفاقی) نگریسته میرویکرد، به فجایع طبیعی به عنوان پدیده

-خاصیت و بی اثرند. این رویدادها رویدادهاي اتفاقی هستند که فراتر ار کنترل انسان میاخالقی بی
و شرور شود.  باشند. به طور خالصه، تأکید بر این نکته است که طبیعت تبدیل به یک پدیده منفی

در این رویکرد، به  ».بودن در مکان نادرست و زمان نادرست«عبارت است از در این رویکرد خطر 
-شود که به لحاظ اخالقی بیهاي تصادفی (اتفاقی) نگریسته میفجایع طبیعی به عنوان پدیده

باشند. از سان میاثرند. این رویدادها رویدادهاي اتفاقی هستند که فراتر ار کنترل انخاصیت و بی
شود. در این رویکرد، مفروض آن است که خطر یک زدایی میاز انسان خطررو، در این رویکرد این

در شباهت با رویکردي که به گسست در زمان است و آنچه که اتفاق افتاده خارج از انسان است. 
ت نیز به بالیا به عنوان نگریست، رویکرد بالیا به عنوان عمل طبیعبالیا به عنوان عمل خداوند می

و باید به آنها عادت کرد. آسترید وان کوتز معتقد » افتندصرفاً اتفاق می«نگرد که هایی میپدیده
نگاه » گریز ناپذیر«و » غیر قابل اجتناب« ، »پدیده طبیعی«هایی که به بالیا به عنوان است دیدگاه

تواند کنند که هیچ شخصی نمیتعریف می »خطر بیرونی« کنند، در واقع ریسک را بر مبناي می
خطر امیدي است که در  مسئلهمسئولیت آن را بر عهده بگیرد. تنها امید این رویکرد در برخورد با 

باشند، خطرات قابل کنترل هستند.  فناوريعلم و شود اگر گفته می کند.جستجو می فناوريعلم و 
است. تمام تالش  فناوريسازد که آن علم و یاین رویکرد از یک عامل در جامعه، عامل نجات م

-هایی همچون  قوياین رویکرد سوق دادن منابع جامعه به سمت دانش مهندسی و اجراي پروژه
ها در مهندسی زلزله است. در این رویکرد به مردم اصوالً به عنوان افرادي نادان سازي سازه
 شود که دایم باید به آموزش آنان پرداخت و آنان را براي مقابله با خطرات آماده ساخت. نگریسته می

تبدیل شدن خطر  فرایندرویکرد سوم شکل گرفت که به  ،هاي این دو رویکرددر پاسخ به نقصان
بالیا رویدادهاي «کند. بنا به این رویکرد، نگاه می» عمل جامعه«طبیعی به فاجعه به عنوان 

اجتماعی، نظام  -هاي سیاسیفرایندآنها ریشه در الگوهاي سکونت انسانی، »:ی هستنداجتماع
ات آنها نیز به طور تصادفی در جامعه توزیع تأثیرباورهاي حاکم بر جوامع و خطاهاي فناورانه دارند. 
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شود، برعکس پیامدهاي این رویدادهاي ویرانگر در راستاي محورهایی همچون طبقه، نژاد، نمی
 یابد. نظم و الگو می ت و...جنسی

 
 زادهسخنرانی خانم دکتر سهرابی

 تغییر اقلیم مسئلهبا عنوان توانمندسازي زنان و 
-پذیري و توانمندي زنان با شرایط جهانی آغاز و سپس به کشورمان ایران میبحث را با آسیب

 پردازیم.
کنند؟ چه یکسان تغییر پیدا میتغییرات اقلیمی یک تغییرات جهانی است. آیا همه افراد به طور 

 شود که این تغییرات اتفاق بیافتد؟عواملی باعث می
 گیرد.یکی از فاکتورها جنسیت است. جنسیت هم مردان و هم زنان را دربر می

اند که همین امر ساختارهاي اجتماعی، شان را یاد گرفتهها و وظایفمفهوم جنسیت؛ افراد چگونه نقش
گیرد. یکسري عوامل و امتیازاتی وجود دارد مانند: مالکیت، جامعه را در بر میاقتصادي و سیاسی 

گیري و مدیریت  که معموالً در اختیار مردان جامعه است. بنابراین یک ها، تصمیمفرایندآموزش، 
پذیري زنان از فیزیولوژي شوند. بنابراین، آسیبگروه از افراد جامعه یعنی زنان به حاشیه رانده می

-باشد. زمانی که با پیامدهاي تغییر اقلیم مواجه میگیرد بلکه از ساختارهاي جامعه میئت نمینش
شویم. پس در جوامعی که زنان به طور نابرابر به منابع جامع هاي ضعیف مواجه میشویم با گروه

 دسترسی ندارند با پیامدهاي تغییر اقلیم بیشتر مواجه هستند. 
ک میلیارد نفر از افراد جهان در زیر خط فقر هستند که هفتاد درصد از به عنوان مثال نزدیک به ی

دهند. دهند. دو سوم آمار بیسوادي در سطوح بزرگساالن را زنان تشکیل میآنها را زنان تشکیل می
کنند. بار کل اعضاي درصد زنان نسبت به مردان پول کمتري دریافت می 30تا  20در مشاغل بین 

 از اعضاي خانواده بر دوش زنان است.خانواده و مراقبت 
 درصد زنان در سن باروري دچار سوء تغذیه هستند.  60تا  45در آسیاي جنوب شرقی 

کند، که این امر پذیري میترین عواملی بودند که زنان را دچار آسیبموارد ذکر شده در باال از مهم
 بر عهده مدیریت در ساختار جامعه است.

هایی دارند. اگر یک گروه از اجتماع شوند که توانمنديعی محسوب میزنان جزء گروه اجتما
هاي خاص جامعه قرار نگیرد اما ساختارهاي جامعه را بر عهده بگیرند ممکن است مورد نیاز گروه

 توانند در کنار مردان قرار بگیرند و تغییر اقلیم را مدیریت کنند.هایی دارند که میزنان توانمندي
که اینجا مطرح است این است که چرا زنان باید توانمند باشند؟ زمانی که زنان از سالمت اما سئوالی 

توانند در آینده از توانند کودکان سالم تربیت کنند و کودکان سالم تربیت شده میبرخوردار باشند می
 هاي شغلی مناسبی برخوردار باشند.موقعیت
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اند که زمانی که منابع کشاورزي در اختیار زنان یدههایی که انجام شده به این نتیجه رسدر بررسی
کند. مشارکت زنان در اقتصاد و بازار کار در رشد قرار بگیرد تا چهار برابر به توسعه کشور کمک می

المللی با همکاري سازمان چند سازمان مهم بین 2007اقتصاد ملی و بازار جهانی مؤثر است. در سال 
عنوان جنسیت و اقلیم تأسیس کردند که تا االن در این زمینه  ملل متحد یک اتحادي را تحت

شان هم این است که زنان در تمامی سطوح توانمند اقدامات بسیار مفیدي انجام دادند و رسالت
توان به آن به عنوان فرصت در شرایط باشند. تغییرات اقلیمی چالشی هستند اما از نگاه دیگري می

و توانمندي وجود دارد و باید از آن استفاده شود چرا که به دنبال  پایدار توجه کرد. پس ظرفیت
 .تغییرات اقلیمی هستیممطالعه و مقابله با 

 شکافی در شاخص جهانی تغییرات اقلیمی ایران از سوي سازمان اقتصاد جهانی مطرح شده است.
ا قدرت سیاسی نابرابري جنسیتی شامل مشارکت اقتصاد، موقعیت آموزشی، توانمندسازي سیاسی ی

بود اما این رقم در سال  108میالدي رتبه ایران از نظر برابري جنسیتی  2006باشد. در سال می
رسیده است. زمانی که جامعه تفاوت بین امکانات را در بین زنان و مردان قرار  145به عدد  2015

شود. نکته اینجاست کند و به حاشیه رانده میپذیري بیشتري را تحمل میدهد یک  گروه آسیبمی
 پذیر را باید توانمند کرد.هاي آسیبکه گروه

در کشورهایی که مردان و زنان از نظر اقتصادي و اجتماعی یکسان بودند مرگ و میر هم یکسان 
 دهنده تغییر اقلیم است. بوده که این امر نشان

اقتصادي، فرهنگی و در پایان باید به این نکته اشاره شود که بحث جنسیت یک بحث اجتماعی، 
سیاسی است که از کودکی باید آموزش بدهیم. باید به کودکان از سنین پایین آموزش دهیم تا به 

 جنس مخالف خود احترام بگذارند و در تعامل با آنها حرکت کنند.
 

 زارعمهدي سخنرانی آقاي دکتر 
 المللیها و شرایط نوین بینبا عنوان تغییر اقلیم در ایران، چالش

کنم. آن چیزي که در ادبیات علمی و المللی و تغییرات اقلیمی آغاز میبحث را با شرایط جدید بین
میالدي شروع  1880شود با تغییرات اقلیمی مواجه است. سنجش دماي هوا از سال جهان مطرح می

در جو  CO2میزان  چنانچهترین سال جهان معرفی شد. میالدي گرم 2016شد. سال جاري سال 
رخ خواهد داد . این موضوع افزایش دما در حد دو درجه در زمین  حتماًبگذرد  PPM400 زمین از حد

 به معناي تغییرات اقلیمی و اثرهاي جدي آن بر زمین خواهد بود. 
هاي مربوط به تغییرات اقلیمی در سخنان رهبران سیاسی و پوپولیست ترین بحثیکی از مشخص
ات مهم مخالفت با دستاوردهاي علمی و به طور خاص گرم شدن یکی از مشخص مطرح شده است.

هاي انتخاباتی زمین و اصل موضوع تغییرات اقلیمی بود. این موضوع به طور خاص در سخنرانی
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 20در انتخابات ریاست جمهوري آمریکا پیروز شد و از » ترامپ«خودنمایی کرد.  »دونالد ترامپ«
در سخنرانی مرحله اول کار خودش را آغاز کرد. این امر  مریکابه عنوان رئیس جمهور آ 2017ژانویه 

-به وضوح دیده می )2017(براي شروع رقابت در انتخابات » نیکوال سارکوزي«مبارزات انتخاباتی 
 بی در همان دور اول از گردونه رقابت ها خارج شد. ز، او در همان رقابت هاي درون حشود

بحث تغییرات اقلیمی در میان رهبران راست افراطی در اروپا به ویژه در سخنان  2016در سال  
 ها شکست خورد. او در مقابل اکولوژیست هنورمن اُفر در اتریش مطرح شد و که خوشبختان

ها تعطیل شوند و جلوي توسعه گرفته شود. شود که کارخانهگرم شدن زمین به این علت مطرح می
در چهار سال ریاست  CO2هاي جدي مواجه هستیم. افزایش گازهاي یکسري واقعیتما با 

افتد و هاي نو به خطر میطبیعتاً توسعه انرژي جمهوري ترامپ یک روند افزایشی را خواهد داشت.
پذیرد. این محدودیت محدودیت براي هزینه کردن تحقیقات به صورت چراغ خاموش صورت می

 بیشتر هم خواهد شد.
 

 سخنرانی جناب آقاي دکتر اردالن
 با عنوان تغییر اقلیم و نظام سالمت

هاي مهمی که مطرح است که وضعیت کشورها و نقش کشور ما در تغییرات اقلیمی یکی از بحث
هاي فسیلی در پدیده گرم شدن زمین مؤثر است. اولین این است که توسعه تغییر پیدا کند. سوخت

تواند بیافتد این است که با کنترل و توسعه ست. اتفاقی که میچین اCO2 کشور در تولید گاز
تر شدن زمین جلوگیري کنیم. کشورهایی که تغییرات ها از گرمهاي جدید مثال در پاالیشگاهفناوري

ترین شاخص سالمت شرایط اقتصادي است. وقتی هم دارند. مهم فناوري اقلیمی را تشدید می کنند
کنیم منظورمان فقط وزارت بهداشت و سازمان نظام پزشکی سالمت میصحبت از سالمت و نظام 

هاي دیگر نیز هست. واقعیت آن است که مشارکت این نهادها در امر سالمت ه وزارتخانهکنیست بل
 توانند آب و غذا، شیوة زندگی و محل زندگی و رشد جمعیت و ارائه خدمات را تسهیل کنند.می
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The incredible ecosystem of Earth’s hottest spot 

 
By: Richard Stone1 

Translated by: Akram Ghadimi 2& Mehdi Simaeifar3 
 
 
 
Abstract 
 
In July 2016, due to its whimsical and majestic topography, UNESCO inscribed the 
Lut Desert on its World Heritage List. The wonderful scenery of the Lut has always 
fascinated the eco-tourists. However, there is little information available on its 
unusual ecosystem. In December 2016, the Science Journal in a report by Richard 
Stone attempted to decipher this mystery. Until now, it has been assumed that 
without plants as the first link in every food chain and the primary producers, the 
stability of food web will be disrupted. So how can the existence of living 
organisms including insects, reptiles and desert foxes be explained? In November 
2016, a team of Iranian, American and European researchers traveled into the Lut to 
find an answer to this dilemma. Their findings were quite unexpected. 
 
Keywords: The Lut Desert, Ecosystem, Food Chain, Food Web. 
 

 

 

 

 

 

                                                           
1. International news editor at Science 
2. Associate Professor, Department of Popularization of Science, National Research Institute for Science 
Policy (NRISP); Email: ghadimi@nrisp.ac.ir 
3. Research Expert, Department of Popularization of Science, National  
Research Institute for Science Policy (NRISP); Email: mehdi.simaei@gmail.com 



۱۲۸ 

 

 
 

 

 

 

The Challenges Involved in Development of Transgenic 
Crops Technology from the Perspective of Inequality 
and the Policy-making to Overcome these Challenges 

Ensiyeh Shojaee∗1 

Tahere Miremadi2 
Farshad Momeni3 

Hodjat-ollah Hajihoseini4 
 

 
Abstract  

The emergence and development of transgenic crops have been one of the most 
challenging issues in the development of new agricultural technologies. The 
challenges include safety, health and environmental challenges and economic 
equality among the different strata of society. In this paper, first, the challenges 
involved in development of transgenic plants technology from the perspective of 
creating or increasing inequality among the strata of farmers are discussed and 
finally the policies to overcome these challenges in the developing countries are 
studied.  

Keywords: Transgenic Crops Technology, Inequality, Development Challenges, 
Normative Policies, Small Farmers. 
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Futures Studies and Delphi Methods 
Amir Hushang Heidari1 

 
Abstract 
Futures studies is a transdisciplinary and transcultural knowledge which attempts to 
discover possible futures and to build preferable futures. Future oriented knowledge 
to shape futures based on vision of human beings has special position in societies. 
Todays the field is called science and art of shaping the futures and different 
countries are attempting to attain this knowledge as a strategic tool and regenerate it 
under their cultural value. Governments using futures studies are also trying to 
dominate the futures to play proactive role in the futures instead of passive or 
reactive role. In other words, they will not be surprised with great changes in future. 
Governments will face the future with knowledge in unavoidable process of 
globalization. In this paper we will discuss about concepts and principle of futures 
studies and also Delphi method as a popular qualitative method in the field. 
Although Delphi has been borrowed from other field, it has been redesigned to be 
more effective and now it is introduced as one of the most popular methods in the 
field of futures studies. 

  

Keyword: Futures Studies، Delphi، Tacit Kknowledge  ، Preferable Futures. 
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Talent Management in Higher Education System of Iran 
and Approaches toward its Development and Improvement 

Parastoo Seif1

Homayoun Farhadian2∗

Mohammad Chizari3 

Abstract 

Nowadays, higher education is considered as one of the fundamental pillars in 
moving toward development. Skilled human resources is the main characteristic in 
the progress of a country. Therefore, scientific talent should be identified and 
encouraged to join and cooperate with faculties by the universities. This study 
attempts to investigate the talent management in the higher education system of Iran 
and approaches toward its development and improvement. The study is performed 
based on the desk based assessments and documentary research. According to the 
results, nondiscrimination, meritocracy, clarifying the characteristics and all the 
steps of recruitment process, salary increase, providing job security, considering 
their livelihood, improving facilities, increasing resources and required budget to 
perform research activities, solving economic, political and social problems of the 
faculty members are important factors in recruiting and retaining them. 

Keywords: Universities and Higher Education Centers, Talent Management, 
Faculty, recruiting and retaining faculty members.
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The Role of Image and Color in Textbooks and Academic 
Books and Its Impacts on Foreign Language Teaching 

Mehri Bahrambeiguy1 

 

Abstract 

Textbooks help learning through texts, images and other features. Selecting and 
placing images in the proper place can facilitate learning. This article deals with the 
importance of images to teach textbooks, as well as its role in foreign language 
teaching. 

Images have three functions: 
1) To encourage the reader to study the text, 
2) To provide supplementary information about the text, 
3) To help the reader's imaginary potential. 

In the selection of images, the motivation of learners, standards, quality of images, 
style and aesthetic values should not be neglected. Arrangement of images is very 
important too, because human visual system tends to see one object in foreground 
and another in background.  
Color is important in images too, because each color has its own special wavelength 
and influence. Images are applied in the elementary school Persian language study 
textbooks too. In spite of Bachlard and Tardy who are against image application 
and consider images an obstacle against learning, we see that many foreign 
language methods emphasis on conversation and images. 

Keywords: Image, Color, Textbooks and Academic Books, Foreign Language 
Teaching. 
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Librarians Encountering Challenges in the Use of Social 
Media and the Proposed Approaches 

Faegheh Mohammadi1 

 

Abstract 

Several information resources have developed various definitions of “social media”.  
The common definition describes social media as a group of web-based and mobile 
applications of web 2.0 that allow users to share and create knowledge in a real time 
social interaction. It is user-centric, multi-purpose and it is not time and location 
bound. According to the previous research, although the librarians have positive 
attitude towards using social media in libraries, in practice they may experience a 
lot of challenges. These challenges may concern human resources, Time, 
management and etc. Using Library research method, firstly, this paper attempts to 
provide a general definition of social media. Then it addresses some of existing 
challenges in the use of social media in libraries and information centers from 
various perspectives. At last the paper suggests some approaches to improve 
librarians’ motivation, codify a usage guideline and encourage scholars to perform 
more researches in this area in order to deal with mentioned challenges.  

Keywords: Social Media, Librarians, Scientific Use, Challenges, Approaches. 
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The Mutual Role of Mathematics and Culture 
Afsaneh Moradalizadeh1  

 Abolfazl Rafiepour2 
 

 

Abstract 

Review of historical monuments such as ancestral handicrafts, the investigation into 
the life of physicians, astronomers, agriculturists, architects, physicists and 
mathematics and so on, attest to the development of knowledge in the ancient Iran. 
Such knowledge can be observed in the ancient and authentic Iranian art namely 
Iranian carpet. Such textures which have developed Iran’s academic standing by 
integrating principles of art with mathematics in order to promote Iranian standing 
in both art and mathematics. Therefore, we decided to elaborate the role of our 
ancient culture which had a pre-eminent position in mathematics, in the area of 
science. So one of the effects of mathematics, art and culture was chosen to smooth 
the way for teaching mathematics to students by weave the mathematics into it. This 
delicacy can develop the promotion and popularization of mathematics as the 
overall aims of education. This view can help students to see mathematics as a 
different form of knowledge which will be oppose to common view in society 
which consider math as difficult and complicated knowledge. The results of several 
research show that the ways which our ancestors used math in their daily life 
activities are very interesting and even unique despite of having no formal academic 
education. So, in addition to creating interest and motivation in students, 
introducing such activities can have a significant impact on teaching and learning 
process. 

Keywords: Culture, Ethnomathematics, Modeling, Ethnomodeling, Museum. 
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