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 سازيهاي مربوط به آگاهمعرفی بسته برنامه
 در خصوص ترویج علم و نقشه جامع علمی کشور

 
 1اکرم قدیمی

 
 چکیده

هاي اخیر توجه زیادي به آن معطوف شده است. ترویج علـم تـالش    ترویج علم از مباحث نوینی است که در سال
هاي علمی به روشی است که تمام افراد بتوانند مفاهیم اساسی یـک علـم را درك کننـد بـه      براي انعکاس اندیشه

سازي ادبیات علمی براي افرادي  ج علم آسانتروی نامند به عبارتی عبارت دیگر فهم عامه از علم را ترویج علم می
است که یا توانایی درك مفاهیم علمی را ندارند و یا دسترسی به مفاهیم اولیه علمی برایشان میسر نیست. هـدف  
اولیه ترویج علم افزایش درك عامه از علـم اسـت. در حـال حاضـر کشـورهاي مختلـف بـراي کارآمـد سـاختن          

 اند. آورده  علم، به اصالح مقررات و اسناد مربوط به ترویج علم رويهاي خود در حوزه ترویج  سیاست
هاي اخیر و روند نه چندان سریع دستاوردهاي علمی به عرصه اقتصادي و عمومی  نظر به تجربه کشور طی سال   

و  هـاي اساسـی  به عنوان یکی از اقـدام » سازي آگاه«جامعه و همچنین وجود فاصله میان صاحبان علم و جامعه، 
بنابراین، بر آن شدیم با  هاي پایه براي دستیابی به حد قابل قبولی از موفقیت در عرصه ترویج علم مطرح شد.الزام

ها و الگوهاي ترویج علم و تحلیل موقعیت و وضعیت ترویج علـم   تبیین مفاهیم مرتبط با ترویج علم، مدل«هدف 
هـاي مربـوط بـه     بسـته برنامـه  «سازي با عنوان  بسته آگاه» ندر ایران و به تبع آن تدوین نظام ترویج علم در ایرا

 تهیه کنیم.» سازي در خصوص ترویج علم و نقشه جامع علمی کشور آگاه
سازي در خصوص تـرویج علـم و نقشـه    هاي مربوط به آگاه، بستۀ برنامهالذکردر این راستا عالوه بر هدف فوق   

امعه در امر ترویج علم را در این پروسه دخیل سـازد و بـه  ایـن    هاي ججامع علمی کشور درصدد است کلیه گروه
سازي در خصـوص تـرویج علـم و نقشـه     آگاههاي مربوط بهترین رکن در تدوین برنامهمهم«سوال پاسخ دهد که 

 »جامع علمی کشور چیست؟
ع بـراي برگـزاري   هـا و همچنـین جـذب منـاب     این بسته بر آن است با حرکت از رویکرد برگزاري موردي برنامه   

گذاران براي ورود به این عرصه با تکیه بـر نـوآوري و    سازي علمی و ترغیب جامعه و سیاست رویدادها، به فرهنگ
گـذاران، بـراي ورود فعاالنـه و     دهی سیاسـت  با جهت و گذاران را دنبال کند تغییر در نگرش عموم مردم و سیاست

 در باورها، رفتارها و جلب مشارکت علمی جامعه تغییر ایجاد کند. کند مؤثر به فضاي خالقانه ترویج علم تالش می
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ترویجی کشور و ارائه راهکار براي تسهیل فرایند توانمندسازي  -هاي علمی استفاده حداکثري از تمامی ظرفیت   
اصـوالً  ترین ابزارهاي پیشنهادي این بسته براي نیل به اهدافی است کـه   اندرکاران حوزه ترویج علم از مهمدست

 اي به رشته تحریر درآمده است. براي تحقق آنها چنین برنامه
تحقق اهداف نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران در دستیابی به جایگاه برتر علمی در سطح منطقه و جهـانی،     

اي علمـی، نیازمنـد    گذار از وضعیت فعلی جامعه در خصوص باورهاي علمی و به تبع آن جهش بـه سـوي جامعـه   
هـا، اهـداف،     انـداز و ارزش  ترویجی است. ایـن بسـته بـه ارائـه چشـم      -ی اساسی در کلیه ساختارهاي علمیتحول
هـاي نظـام تـرویج علـم در      هاي کلی اجرایی این عرصه و چالش هاي مخاطب، نتایج مورد انتظار و سیاست گروه

 ایران پرداخته است.
 

 سازي.شور، نظام علم و فناوري، فرهنگسازي، نقشه جامع علمی کترویج علم، آگاه کلیدواژگان:
 

 مقدمه و بیان مسئله
اي رشـته مدت و تـک ، کوتاههاي فردي و حل مسائل سادهدر مرحله گذار بیشتر بر روشویژه علم در گذشته به 

کرد. در حالی که با گذشت زمان علم بیشتر بر مشـکالت  مند استفاده میهاي نظامتأکید داشت و کمتر از روش
اندازها پایه قابل تـوجهی از دانـش را   ها و چشمهاي وسیع تمرکز یافت. این رهیافتمدت و با حجم و اندازهبلند

هـایی کـه پـیش روي بشـریت قـرار داشـت بـا        ایجاد کردند و موجب شدند تا در قرن بیستم بسیاري از چالش
-ت فناورانه بر مردم، جوامع و محیط نگرانه علمی حل شوند. پیامد مداخالهاي جامعهاي مؤثر و رهیافتفناوري

زیست موضوعی است که در حال حاضر توجه پژوهشگران بسیاري را به خود جلب کرده است. براي ایـن مهـم   
اي عمل کند و در چارچوب این عملکـرد، همکـاري میـان    ضروري است علم هر چه بیشتر به صورت چندرشته

 جامعه و علم افزایش یابد.
هـا علـم   اي در حال افزایش است. حتی در بسیاري از صـحنه هیچ شک و شبههدگی مردم بیتأثیر علم بر زن   

گـذارد. امـروزه در برخـی از جوامـع هنـوز      نظیر و جدي را در زندگی بلندمدت افراد جامعه باقی میپیامدهاي بی
 خورد. فقدان اعتماد عمومی نسبت به علم و فناوري به چشم می

هاي اخیر توجه زیادي به آن معطوف شـده اسـت. تـرویج علـم      نوینی است که در سال ترویج علم از مباحث     
هاي علمی به روشی است که تمام افراد بتوانند مفاهیم اساسی یک علم را درك کنند  تالش براي انعکاس اندیشه

 ترویج علم عبـارت  رویج علم ایران،نامند. طبق تعریف انجمن ت به عبارت دیگر فهم عامه از علم را ترویج علم می
هر فعالیتی که در راستاي همگانی کردن علم، گسترش تفکر و طرز فکر علمی یا عالقمنـد کـردن مـردم یـا     «از 

 است. » گیرد هاي علمی صورت می هایی از آنان به علم و فعالیت گروه
وزشی، اجرایی (دولت)، یافته با مشارکت نهادهاي مختلف آمترویج علم در حیطه عمومی به عنوان فعالیتی نظام   

اقتصادي (از جمله بخش خصوصی و بازار) و جامعه مدنی، تحولی نو پدید است که از عمـر آن چنـد دهـه بیشـتر     
جانبه توجه خود را به هاي غربی به نحو جدي و همه ، دولت1980هاي دهه  گذرد. در واقع از حدود اوایل سال نمی

ب براي رشد این فعالیت را فراهم آوردند و دیگر کنشـگران اصـلی در   هاي مناس این پدیده معطوف ساختند، زمینه
جامعه (یعنی جامعه علمی، بازار و جامعه مدنی) را به همراه خود در راستاي تحقق اهداف این فعالیت بسیج کردند 

  ).25-38: 1387(پایا، 
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تأثیرگذار جنبه عینی یافت و از  از همان زمان است که پدیده ترویج علم به صورت یک واقعیت اجتماعی بسیار   
رهگذر مشارکت همه کنشگران اجتماعی سهمی اساسی در ایجاد تحوالت مثبت در فضاي فرهنگی این کشـورها  

 را برعهده گرفت.  
باید در مدت زمان مشخصی به رتبه نخست در حـوزه علـم و    انداز بیست ساله کشور، ایران  بر اساس سند چشم   

انداز ضرورت توجه به ترویج علـم   نگرانه براي رسیدن به اهداف سند چشم ود کند. نگاه آیندهفناوري در منطقه صع
یافتـه اسـت کـه بـا مشـارکت نهادهـاي مختلـف         سازد. ترویج علم در حیطه عمومی فعالیتی نظام را مشخص می

لـم و تـرویج علـم در    اي فاصله میان تولیـد ع شود. تدوین چنین بستهآموزشی، اجرایی (دولت)، اقتصادي اجرا می
 دهد. کشور را کاهش می

هـاي  گـذاري هاي جدید جهانی که مستلزم تغییرات اساسی در سیاسـت طی سه دهه گذشته در پاسخ به چالش   
علمی کشور بوده است نظام آموزشی و علمی در معرض پیشنهادهاي مختلفی قرار گرفت که هر یک از آنهـا بـه   

بوته آزمایش گذاشته شدند اما یکی از مواردي که در این چهـارچوب توانسـت    نوعی در چارچوب آزمون و خطا به
اي کشور نشان دهد ترویج علم و مسائل مرتبط با آن بوده است. اهمیت خود را به خوبی به سیستم علمی و توسعه

-رو شدهبهگذاران  با این سوال رودر پی تدوین نقشه جامع علمی کشور و راهبردهاي کالن مصرح در آن سیاست
توان تمامی اقشار جامعه یا به عبارتی دیگر عامه مردم را از ترویج علم آگـاه سـاخت کـه گـروه     اند که چگونه می

مخاطبش نیز همان عامه مردم است. بنابراین با توجه به گسـتردگی حـوزه تـرویج علـم، تـدوین برنامـه جـامعی        
 ترویج علم در آن دخیل باشند.آفرینان اصلی اندرکاران و نقشضروري است که کلیه دست

هاي محقق ساختن اهداف آن در قالب یک ، ضمن بررسی نقشه جامع علمی  کشور و همچنین راهدر این پروژه   
سازي در خصوص ترویج علم و نقشـه جـامع علمـی    مدت و بلندمدت آگاههاي کوتاهبسته اجرایی مبتنی بر برنامه

اي در نخست منطقه شوري همچون ایران که در اسناد باالدستی به جایگاهکبه خودي خود کشور ارائه خواهد شد، 
اجرایی قابل انجام در عرصه ترویج علم برخوردار باشد. با در نظر داشتن  یابد از برنامهنگرد، هاي مختلف میعرصه

نهادي باید داراي پیش هاي مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و علمی و فناوري بستهنرخ مشارکت مردم در حوزه
نقشه جامع علمی کشور را بر اساس  2ها باشد. بنابراین راهبرد کالن شماره امکانات مختلف در تمامی این عرصه

کنـیم. بـه   چهار عرصه اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و علمی و فناوري تحلیل و براي آن برنامه اجرایـی ارائـه مـی   
، اجتمـاعی،  علمـی فناوري براي ایفاي نقش مـؤثرتر در نهادهـاي    عنوان مثال در راهبردهایی که به چرخه علم و

هـا و در کـل   سیاسی و فرهنگی توجه شده است به ابزارهاي مرتبط بـا آن همچـون مسـاجد، مـدارس، دانشـگاه     
نشان ساخت که بر اساس راهبرد کالن  توان خاطرشود. در مجموع میه میفرهنگی پرداخت -هاي اجتماعیموضوع
هاي اجرایی ارائه خواهد شد که طی آن امکان استفاده از هر شه جامع علمی کشور، در این پروژه برنامهنق 2شماره 

 سازي در خصوص ترویج علم قابلیت اجرا داشته باشد.یک از راهبردهاي ملی براي تدوین بسته آگاه
 

 ضرورت و اهمیت مسئله
ن به پیشرفت علمی، هنوز ترویج علـم در حاشـیه قـرار    ریزي براي رسیدبا وجود پنج برنامه کالن توسعه و برنامه
بـا   و مفاهیم مرتبط به آن اما موضوع ترویج علم در سـایه آن قـرار دارد.   دارد. با وجود توجه گسترده به تولید علم

-هاي اجتماعی اما فرهنگ علمی ما وجود دسترسی گسترده افراد و اقشار مختلف به وسایل ارتباط جمعی و شبکه
هاي زیادي دارد، بین علم و مردم شکاف زیادي وجود دارد. با وجود تالش براي علمـی سـاختن   و نارساییضعف 



۸ 

 

 
 

بسیاري از رفتارها چه در سطح مدیران و اقشار گوناگون جامعه، اما هنوز رفتارهاي غیرعلمی را شاهدیم. با وجـود  
تقالل علمی اما هنوز بین آنچه که هست با آنچه ریزان بر دستیابی به خودکفایی و اسگذاران و برنامهتأکید سیاست

که باید باشد فاصله بسیاري است. در مقایسه تطبیقی میان ایران و کشورهایی که تنها چند سال از تأکید آنهـا بـر   
مانند یم؛ شاهدریزي و حصول به نتایج هاي مختلف اجرایی، برنامهدر بخشرا شکاف بزرگی  ؛گذردترویج علم می

ن در مقایسه با ایران، با وجود جمعیت زیاد و جدیدتر بودن موضوع ترویج علم آنها دستاوردهاي بیشتري هند و چی
اند. با در نظر گرفتن، کلیه موارد فوق ضرورت و نیاز به تدوین برنامه براي ترویج علم در این حوزه به دست آورده

ابتدا اهداف مورد نظر که متشکل از اهداف نخسـت،  باید بر اساس این برنامه شود. به شدت در ایران احساس می
ثانویه و نهایی است، مشخص شود و بر طبق امکانات و ابزارهاي موجـود و در دسـترس و در چهـارچوب مراحـل     

ایران نه به عنوان یک آرمان یا شعار یـا خـاص   اي تدوین شود که بر اساس آن ترویج علم در ریزي، برنامهبرنامه
هاي توسعه کالن کشور به اهداف مورد نظـر  یک گروه باشد. چنانچه مایل باشیم برنامهبه دود یک سازمان یا مح

ویژه ترویج علم یا میسر نخواهد بود و یـا  شک بدون در نظر گرفتن مراحل تدوین برنامه ترویج و به دست یابد بی
 به سختی قابل حصول است. 

ریـزي عبـارت اسـت از    د مشخصات، ابعاد و زوایا تعریف شود. برنامـه ریزي براي برنامه ترویج علم بایدر برنامه   
هـا بـه   هایی که به شکل علمی و منطقی و بر اساس نیازها و با در نظر گرفتن اولویتها و برنامهمجموعه فعالیت

-هاي مطرح در این حوزه و جوابگوي مسائل و مشکالت آتی و توجیـه صورتی تنظیم شوند که پاسخگوي پرسش

مشی و راهبردهاي شفاف و روشن باشد. بدیهی است ها در چارچوب خطکننده برنامه فعالیتده اهداف و تدوینکنن
 آزمایی را داشته باشد. ریزي علمی هر مرحله باید قابلیت راستیدر برنامه

ت که بـه  اصلی جامعه اس هاي اساسی، تبدیل علم به گفتمانبر اساس نقشه جامع علمی کشور یکی از موضوع   
باید در خصوص توجـه  اي که ترین هزینهشود. بدیهیتبع آن فضاي مساعدي براي تولید علم و فناوري ایجاد می

جامعه به علم پرداخته شود هزینه اجتماعی آن است، به این معنا که جلب توجه جامعه به موضوع فراري همچون 
آن ارکان مختلف با دستورکارهاي متنوع مـد نظـر قـرار     هایی است که درریزياي از برنامهعلم مستلزم مجموعه

 گیرند.  
طلبد تا در چارچوبی کـامالً علمـی فاصـله    نگرانه به موضوعی همچون ترویج علم این ضرورت را مینگاه آینده   

اي مـدون بتـوان   پردازي و تحقق اهداف بر طبق نقشه جامع علمی کشور کاسته شود و با تدوین برنامـه میان رویا
شـک تـرویج علـم تـاکنون     ساختن ترویج علم در میان کلیه اقشار جامعه ایجاد کرد. بـی  طرحی نو در قبال پیاده

شد، چنانچه اقدام عملی نیز صورت هاي علمی به آن پرداخته میها و یا نشستمبحثی نظري بود که در کنفرانس
ست. براي تحقق هدف نهایی ترویج علـم در  گرفته به میزان بسیار محدود و اندك در قشر خاصی قابل مشاهده ا

 کشور که درگیر ساختن کلیه اقشار جامعه است توجه به این موضوع یک ضرورت اجتماعی است. 
در این پروژه برنامۀ مدونی بر اساس راهبرد کالن شماره دو نقشه جـامع علمـی کشـور بـه عنـوان یـک سـند           

 باالدستی با اهداف زیر تهیه شده است.
 

 سازي بسته آگاهاهداف 
سازي در خصوص ترویج علـم و نقشـه جـامع علمـی کشـور،      هاي مربوط به آگاههدف اساسی تدوین بستۀ برنامه

 هاي جامعه در امر ترویج علم است.دخیل ساختن کلیه گروه
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-هاهداف عمومی یا کلی و اهداف حرفاهداف ترویج و به طور خاص شامل سه بخش اهداف اساسی یا بنیادین،    
 اي یا تخصصی است. 

آموزش مردم، شناسایی صحیح مشکالت و کمک به مردم در کسـب   اهداف اساسی یا بنیادین: .1
 دانش و کاربرد آن به نحوي که در زندگی روزمره آنها کاربرد داشته باشد؛ 

شامل اهداف مترقیانه از طریق ارتقاي دانش عموم مردم، ایجاد تحـول در   :اهداف عمومی یا کلی .2
هـایی کـه از طریـق    ، عقاید و تفکرات پیشین و در آخر ایجاد تحول یا زمینه تحول در مهـارت نظرات

 پذیر است؛ترویج علم امکان
 گیرد.هاي هدف مدنظر قرار میکه بر اساس آن و با توجه به گروه اي یا تخصصی:اهداف حرفه .3

ن هـدف تخصصـی، پـرورش    آموزان مقطـع دبیرسـتا  به عنوان مثال در برنامه ترویج علم براي دانش
 هاي مورد نظر است.اي در زمینهآموزان این مقطع به صورت حرفهدانش

 
سـازي،  ها براي آموزش، آگـاه ریزيآمیزترین برنامهاساس آخرین دستاوردهاي علمی، موفقیت با توجه به اینکه بر

ی یعنی دخیل سـاختن کلیـه   است. با عنایت به هدف اصل 1محور -ترویج و جلب مشارکت عمومی، رویکرد جامعه
 توان به شرح زیر برشمرد: هاي جامعه در امر ترویج علم دیگر اهداف منتج از آن را میگروه

 توسعه و تعمیم درك همگان از ترویج علم؛  •
 دستیابی به مفهوم مشترك از ترویج علم؛   •
 هاي مناسب اشاعه و ترویج تفکر علمی در جامعه؛ شناسایی روش •
 ان اصلی و تأثیرگذار در حوزه ترویج علم؛شناسایی بازیگر •
 اي و تخصصی؛ توسعه و ارتقاي ترویج علم به صورت حرفه •
 ساماندهی امور مربوط به ترویج علم؛  •
 هاي پیشرو در حوزه ترویج علم؛ توسعه نهادها و سازمان •
 تقویت، توسعه و بهسازي منابع انسانی و ساختار سازمانی در حوزه ترویج علم؛  •
 سطح مشارکت اقشار مختلف جامعه در عرصه ترویج علم؛  يارتقا •
 هاي ترویج علم در راستاي منافع ملی؛ استفاده متناسب از ظرفیت •
 هاي حوزه ترویج علم؛ مشخص ساختن موانع و چالش •
 کاهش شکاف میان علم و جامعه. •

 
 ادبیات تحقیق 

هاي خود در زمینـه تـرویج علـم، اسـنادي      عالیتف   رو در حوزه ترویج علم به منظور همسویی برخی از کشورهاي پیش
اند. اما به دلیل جوان بودن این حوزه تعـداد اینگونـه اسـناد و     تحت عنوان سیاست، رهنمود و ... ترویج علم تهیه کرده

این تدوین بسـته   ها بسیار اندك است و از آنجایی که محیط فرهنگی این جوامع با کشور ما متفاوت است بنابر رهنمود

                                                           
1  . Community-based 
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هاي مربوط به ترویج علم براي ایران رویکرد خاصی را مبتنی بـر فرهنـگ و مقتضـیات    سازي در خصوص برنامهاهآگ
 طلبد. خاص جامعه می

سـازي عمـوم مـردم    رسد مبحـث آگـاه  اگرچه کارهاي مختلفی در حوزه ترویج علم صورت پذیرفته، به نظر می   
قبلی سوال اصلی نبوده است و به صورت جنبی از آن گـذر  هاي پژوهشی یک از طرحنسبت به ترویج علم در هیچ

هاي پژوهشی در حوزه ترویج علم به شرح زیر ها و طرحها، مقالهترین کتابشده است با وجود این تعدادي از مهم
 شود.معرفی می

 
مرکـز تحقیقـات سیاسـت علمـی      ناپذیر پیشرفت، خلیل هراتی، ضرورت اجتناب  ترویج علم،

 1379کشور، 
 تالش در راستاي درك و فهم علم و همگانی کردن آن در سطح جامعه حول سه محور زیر انجام گیرد:

بـراي   -هاي پویـاي آن با توجه به فرهنگ عمومی و ارزش -گذاري ترویج علم ریزي و سیاست برنامه -1
 عامه مردم از طریق وسائل ارتباط جمعی؛

 از دوره ابتدایی تا دوره متوسطه؛ گذاري در زمینه نهادینه کردن علم در مدارسسیاست -2
گیرنده رده باال و محافل سیاسی کشور به اهمیت علم و فایـده آن بـراي حـل    توجه مسئوالن تصمیم -3

 مشکالت و تنگناهاي توسعه پایدار.
 

علی پایـا، مرکـز تحقیقـات    » ترویج علم در حیطه عمومی: چیستی، چرایی و چگونگی«مقاله 
 1383سیاست علمی کشور، 

توان گزارش ساده از واقعیت و علم را بخشی  هاي علم و معرفت تأکید کرده است معرفت را مینده به تفاوتنویس
هایی مانند اخالق در علم و اقتصاد از آن دانست. در قرن حاضر نگاه به علم به نگاهی بیرونی تبدیل شده که بحث

 کنیم. در علم را در آن مشاهده می
ودن، تنها به معناي آشنایی با خواندن، نوشتن و توانایی به کار بردن آن نیست بلکه سواد در این مقاله با سواد ب   

توانند زندگی اجتماعی خود  داشتن به معناي متعهد بودن است. بر اثر ترویج علم در حیطه عمومی، عامه مردم می
 شود.  می پذیري و ساده لوحی عمومیرا تثبیت کنند و در نهایت معرفت علمی مانع از آسان

 
اندیشی ترویج علم و نقش آن در توسعه دانش محور، علی پایـا و منصـور    تبارشناسی و آینده

   1386وصالی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، 
تنیـدگی اهـداف    این طرح، پژوهشی بنیادي براي مطالعه نقش ترویج علم در توسعه دانش محور است کـه درهـم  

تواند با دستیابی به اهداف خود جهت  دهد. ضمن اینکه ترویج علم می را نشان می محورترویج علم و توسعه دانش
جریان یک طرفه اطالعات و دانش از کشورهاي پیشرفته به کشورهاي جهان سوم تبـدیل بـه جریـان دو طرفـه     

 شود.
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، هند و چین، منصور 8G ،8Dهاي ملی ترویج علم موجود در کشورهاي رصد و مطالعه سیاست
 1386و همکاران، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور،  وصالی

ریزي زیرساخت و ساختار مناسـب ایـن    اندیشمندانه و پی  گذاريبا هدف نشان دادن یک سوژه مهم براي سیاست
طرح اجرا شده است که به نهادینه شدن فرهنگ علمی در کشورمان کمک کند. موضـوعی کـه دقـت بـه آن در     

گذاري براي ایجاد و رشد فرهنگ علمی است. این امر توجه به ریزي و سیاست برنامه ایران خیلی مهم است، لزوم
 کند.  ناپذیر میترویج علم را گریز

 
تدوین مبانی نظري فهم عامه از علم در ایران،دکتر منصور وصالی، مرکز تحقیقـات سیاسـت   

 1386علمی کشور، 
هـا   گـذاري دهد. در سطح کالن سیاسـت  نها را نشان میهاي ترویجی و فردمحور بودن آ این مطالعه قدمت فعالیت

شود و بنابراین، مباحث ترویج علم از شـأن بـاالتري برخـوردار     توجه بیشتري به علم و آگاهی علمی در جامعه می
شود. نویسنده به این نتیجـه  گذاري و نیز اجرا توجه چندانی به ترویج علم نمیتر سیاست است. اما در سطوح پایین

اند یا اینکه براي انجام فعالیت خود با د که در ایران ساختارها و نهادهاي الزم براي ترویج علم هنوز کمیابرس می
 اند.مشکل مواجه

-گیریهاي ذهنی است و در چـارچوب مسـائل کـالن و سیاسـت     مسئله بعدي بیشتر در حوزه رویکردها و جهت   
ت ساختاري و کمبود نهادهاي ضروري باید گفت که مشکالت ها قرار دارد. به این ترتیب عالوه بر مشکال گذاري

رسد این ضعف نظـري   افزاري نیز وجود دارد، در واقع ضعف فهم نظري از ترویج علم مشهود است. به نظر مینرم
 کردن باشد. هاي میانی قابل رفع با اصالح سیاست

 
ـ  تدوین شاخص رم قـدیمی، مرکـز   هاي ترویج علم به منظور دستیابی به الگویی مناسـب، اک

 1388تحقیقات سیاست علمی کشور، 
در این طرح وضعیت ترویج علم در ایران تحلیل و مدل مفهومی از ترویج علـم ارائـه شـده اسـت. در ایـن مـدل       

 اند از:هاي اصلی ترویج علم در هفت حوزه مشخص شده است که عبارت شاخص
 مراجع سیاستگذاري؛ -1
 نهادهاي علمی؛ -2
 ارتباطات علمی؛ -3
 ه؛بودج -4
 ترویجی؛ -هاي آموزشیفعالیت -5
 انتشارات؛ -6
 جوایز. -7
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طرح ممیزي صد موضوع مهم علمی ممیزي (ترویج علم)، اکرم قدیمی، انجمـن تـرویج علـم    
    1388ایران، 

 اند:در این طرح محورهاي زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفته
 پیشینه ترویج علم در ایران و جهان؛ -1
امریکا، انگلستان، آلمان، هند، چین و  لم در کشورهاي ایاالت متحده بررسی تطبیقی وضعیت ترویج ع -2

 ایران؛
 هاي فراروي ترویج علم.چالش -3

 
بررسی وضعیت ابزارها و متولیان ترویج علم در جمهوري اسالمی ایران بـا هـدف شناسـایی    

ـ     عوامل مؤثر و ارائه راهکارهاي مناسب براي بهره د وري ابزارهـا و اثربخشـی متولیـان، محم
 1388زاده، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور،  حسن

هاي علمی مفهوم ترویج  ها و یافتهبا توجه به گسترش روزافزون علم و نیاز به ایجاد رابطه بین عموم مردم و بنیان
هاي پیشین است، بنـابراین تعـادل    هاي افراد بسیار بیشتر از نسل کند. در عصر کنونی مشغله علم ضرورت پیدا می

خورده است. در جوامع جهان سـوم نـوع    یري به همهاي علمی به نحو چشمگ بشر و یافتهن ظرفیت دریافت نوع بی
 دیگري از فاصله بین عامه مردم و علم وجود دارد که زبان نوشتارهاي علمی است.

متخصـص نیـز   هاي دیگر باعث شده است که در میان افراد هاي علمی به زبان انگلیسی و زبان انتشار عمده یافته
توان نتیجه گرفت به دالیل مختلف ممکن است  بنابراین می هاي علمی ارتباط برقرار کنند. ها نتوانند با یافته برخی

هـاي مختلـف    هاي ترویج علـم در الیـه   بین عموم مردم و علم شکاف ایجاد شود. به همین دلیل گسترش برنامه
هایی که باید در راستاي ارتقاي ترویج علم برداشـته   ترین گام کند. یکی از اساسی جامعه ضرورت بیشتري پیدا می

 شود، شناسایی ابزارها و متولیان اساسی این عرصه است.
 

علم براي همه: ترویج علم در بریتانیاي اوایل قرن بیستم؛ پیتر جی بولر، انتشـارات دانشـگاه   
 2009شیکاگو، 

به خود جلب کرده است که در ترویج علـم دوره ویکتوریـا    ترویج علم در اواخر قرن بیستم نوعی از توجه علمی را
 شد.نیز به آن توجه می

هـا را  اي از انواع نشریه دهد. بولر طیف گسترده را پوشش می 1950کتاب پیتر بولر از نیمه دوم قرن تا حدود سال 
هـا و مباحـث بـولر     دهد. غناي عمیق کتاب در ارزش این جزئیات متنی نهفته است. خالصـه  مورد بررسی قرار می

 تر است. هاي اصلی جذاب اغلب از نسخه
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ارتباطات و ترویج علم و فناوري در چین، فیوجون رن و جی کوان زایی، انتشارات اشـپرینگر،  
2014  

را هم در چین و هم در خارج از آن پوشش  1هاي علم و فناوري، شیوه تبادل و ترویج و تحقیق این کتاب پیشرفت
(بـه  انـد   ث نظري مورد بحث و مشکالت مهم در زمینه ترویج آگاهی علمی و فناوري شناسائی شدهدهد. مباح می

هاي ارتباطی و نیازهاي فعلی). این کتاب بیشتر بر تحقیقـاتی تأکیـد    عنوان مثال: قوانین بنیادین، ساختارها، کانال
 دارد که در خصوص ترویج سواد علمی صورت گرفته است. 

 
 روش پژوهش 

کنیم. بنابراین هم از روش اسنادي و هم تحلیل محتواي کیفی بهـره   ین پژوهش از روش ترکیبی استفاده میدر ا
 ها از طریق مصاحبه اخذ و با استفاده از روش تحلیل محتواي کیفی ارزیابی شدند.خواهیم گرفت. داده

 
 ارچوب نظري پژوهش هچ

تـوان آنهـا را از نظـر وسـعت عناصـر       طور کلـی مـی   ه به هاي مختلفی براي فراگرد ارتباط ارائه شده است ک مدل
هاي ارتباطی، مدل السول اسـت   دهنده به صورت دو قالب ساده و پیچیده نشان داد. یکی از نخستین مدل تشکیل

بر سه عنصري کـه ارسـطو     ارائه شد. السول در مدل خود، عالوه 2توسط هارولد دوایت السول 1948که در سال 
 ). 377 - 376: 1385راد،  محسنیان( را نیز افزود» تأثیر«و » وسیله«دو عنصر مطرح کرده بود، 

 
 مدل السول یک مدل کالمی اولیه شامل مراحل زیر است: 

 چه کسی؟ -1
 گوید؟ چه می -2
 در چه مجرایی؟ -3
 به چه کسی؟ -4
 با چه اثري؟ -5

 
 
 
 

هـاي   دهی و ساختاردهی بحث راي سازمانها ب از این فرمول ساده به چند روش استفاده شده است. اکثر این روش
: 1388کوایل و ویندال،  (مک اي را اضافه کرد مربوط به ارتباطات بوده است. خود السول به هر سوال، تحلیل ویژه

20.( 
 
 

                                                           
1. STCP  
2  . Harold Dwight Lasswell (1902-1978) 

 براي چه کسی چه کسی گویدچه چیزي می از چه کانالی

 

 با چه اثري
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 مفاهیم 

 سازيآگاه
-گان به پیامدهندسازي بیانگر فرایندي است که در آن اهتمام بر انتقال یک پیام یا یک موضوع از پیاممفهوم آگاه

شود اما شاخصه متمایز آن با ارتباطات، یک سویه بودن سازي خود نوعی ارتباط محسوب میگیرندگان است. آگاه
گیرد و تنها در پایان فرایند براي پایش گیرنده صورت میدهنده به پیامسازي ارتباط همواره از پیامآن است. در آگاه

تواند سازي، ارتباط میآید. در آگاهگیرنده به دست میدف، بازخوردي از پیامو ارزیابی میزان موفقیت دستیابی به ه
، نوشـتاري، غیرنوشـتاري، کالمـی،    ، گروهـی به صورت با واسطه یا بدون واسطه و یا به صورت عمـومی جمعـی  

 غیرکالمی ابزاري، انسانی و نمادین صورت بگیرد. 
 

  نقشه جامع علمی
ریزي تحـول   ها، ساختارها، الزامات برنامه اي هماهنگ و پویا از اهداف، سیاست مجموعه«نقشه جامع علمی کشور 

انداز  نگر براي دستیابی به اهداف چشم  هاي اسالمی ایرانی و آینده راهبردي علم، فناوري و نوآوري مبتنی بر ارزش
 است.» بیست ساله کشور

 
 )1389جایگاه ترویج علم در نقشه جامع علمی کشور (

ریزي در بین دوره آموزش رسمی عمومی، آموزش مهارتی  گذاري و برنامه اهنگی در سیاستایجاد هم •
 هاي تعلیم و تربیت؛ اي و آموزش عالی به منظور تداوم فرایند فعالیت و حرفه

ایجاد هماهنگی میان نظام تعلیم و تربیت رسمی و غیررسمی در کشور و کاهش فاصله مرزهاي میان  •
 ).23:  1389کشور، آنها (نقشه جامع علمی 

 
 ملی نیز اهداف زیر را درباره توسعه و ترویج علم مدنظر قرار داده است: هايدر بخش اقدام

ربط در علم و فناوري و تکمیل نهادهاي مرتبط با چرخـه   ایجاد هماهنگی و انسجام بین نهادهاي ذي •
 علم و فناوري؛

 هاي آگاهی ارتقاي و جامعه در علم بومی تولید و افزارينرم جنبش تقویت براي عمومی سازي فرهنگ •
 اقتصادي. و سیاسی و فرهنگی مختلف  ابعاد در میعمو یعلم

 
هـاي ملـی بـر    سرفصل این راهبرد در قسـمت اقـدام   (نقشه جامع علمی کشور) 2در راهبرد کالن  ملیهاي اقدام

» مـردم  عموم سطح در علم انتشار و ترویج در فرهنگی و علمی هاي پایگاه عنوان به مساجد تر فعال نقش ایفاي«
 کند.تأکید می
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 (نقشه جامع علمی کشور) در مورد ترویج علم 2نکات مهم در اقدامات ملی راهبرد کالن 
 فرهنـگ  کردن نهادینه منظور به الزم مناسب واژگان تولید و مردم عموم براي علم زبان سازي ساده -1

  زندگی؛ در علمی دستاوردهاي و علم از استفاده
 مختلف مناطق در مجازي و عمومی هاي کتابخانه گسترش طریق از علمی منابع به دسترسی افزایش -2

 کشور؛ و نوآوري فناوري و علم نظام با  همسو  منابع این انتشار و تولید از حمایت و
 در خصوصه ب درسی متون تدوین و و تربیت تعلیم هاي روش در خالقانه و علمی فنون کارگیري به -3

 سنین. ترین پایین از علمی خالق تفکر ترویج  منظور به پرورش و آموزش
 

هاي اصـلی جامعـه و   توجه به علم به عنوان یکی از گفتمان 2در نقشه جامع علمی کشور در راهبرد کالن شماره 
هاي اسـالمی از طریـق توسـعه و تعمیـق و بـه      شکوفا و مولد علم و فناوري بر مبناي آموزهایجاد فضاي مساعد، 

  هاي فرهنگی، اجتماعی و سیاسی تأکید شده است.کارگیري مؤلفه
 

 علم
شـود. در معنـاي عـام    متفـاوت تعریـف مـی    کمـابیش  علم در معناي عام، با علم در معناي خـاص بـا دو معنـاي   

است. واژه علم در ایـن مفهـوم کلـی شـامل هـر نـوع آگـاهی نسـبت بـه اشـیا،            1شدانعلم معادل هر نوعی از 
اسـت، اعـم از اینکـه مربـوط بـه حـوزه مـادي و طبیعـی باشـد و یـا مربـوط بـه علـوم                ها، روابط و غیـره  پدیده

ــه   ــامل مجموع ــم ش ــف عل ــن تعری ــه. در ای ــا و ماوراءالطبیع ــاهی معن ــش اي از آگ ــا، دان ــت و   ه ــات اس و معلوم
انــد. دهنــده کــاربرد ایــن معنــا از علــمو علــم ریاضــیات نشــان علــم حــدیثتی چــون علــم اخــالق، اصــطالحا

)www.ted.com/talks/manuel_lima_a_visual_history_of_human_knowledge( 
است کـه از ریشـه التینـی     Scienceطور خاص وجود دارد که معادل واژه انگلیسی  در مقابل مفهوم علم به    
هـاي   ه از طریق روشاست و متناظر با آن بخشی از دانش بشري است ک  به معناي دانستن گرفته شده» ساینتیا«

 ).3: 1357است و قواعد علوم تجربی بر آن حاکم است (سروش،   تجربی حاصل شده
 

 ترویج علم 
سازي علم است که به منظور انتقال دانش و آگاهی یک متخصـص بـه    ترویج علم یا به زبان ساده همان عمومی

ید بر ارائه علم به شکلی است کـه قابـل   ترین مؤلفه در تعریف ترویج علم تأکپذیرد. مهم غیرمتخصص صورت می
گیرد. به عبارت  برمیسازي و یا ترویج را در هوم عمومیدرك براي عموم باشد. در حقیقت همین جنبه است که مف

هایی که به منظور آموزش علوم به مردم عادي و تقویت باور و اعتماد عمـومی بـه علـم و در     دیگر تمامی فعالیت
 شود، همان ترویج علم است. انجام مینهایت همگانی کردن علم 

شـک تـرویج علـم فراینـدي     اجماع نظر در خصوص ترویج علم و ارائه تعریف مشترك از آن وجود ندارد اما بی   
گسترش تفکر علمی در میان اقشار گوناگون جامعه براي شناخت و درك درسـت از   راستايمستمر و با برنامه در 
و نیل به توسعه پایدار است. به زبان ساده تـرویج علـم کوششـی اسـت در بـه      هاي علمی  تحوالت در تمام حوزه

                                                           
1. Knowledge 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
http://www.ted.com/talks/manuel_lima_a_visual_history_of_human_knowledge
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ي  اي که هر کس بتواند مبانی اصـلی مفـاهیم علمـی را دریافتـه و جـوهره      تصویر کشیدن تفکرات علمی به گونه
، یـا بـه عبـارت دیگـر     (Communicating and popularizing Science, 1999)اصلی آن را درك کند 

بارت است از تالش در راستاي همگانی کردن علم، گسترش اندیشه و فرهنگ علمی و کاربرد علـم  ترویج علم ع
 ).1396در سطوح مختلف زندگی اجتماعی (قدیمی، 

 
  برنامه ترویج علم

هاي افراد و هاي مرتبط با ترویج علم تغییر و ایجاد تحول در آگاهی، بینش، باور و مهارتترین عامل در برنامهمهم
هاي هدف با توجه به هر هاي هدف است. براي تحقق این امر نخست موقعیت و وضعیت ابتدا به ساکن گروهگروه

شود و پس از آن بر طبق امکانات موجود، تغییرات به محک آزمون گذاشته هاي برنامه سنجیده مییک از اولویت
 شود. خواهد شد که در نهایت به طرح تدوین برنامه اجرایی منجر می

-ریزي براي آن با مشخص شدن مشخصات، ابعاد و زوایا تعریف شـود. برنامـه  در برنامه ترویج علم باید برنامه    
هایی که به شکل علمی و منطقی و بر اساس نیازها و با در نظـر  ها و برنامهریزي عبارت است از مجموعه فعالیت

مطـرح در ایـن حـوزه و جوابگـوي مسـائل و      هاي ها به صورتی تنظیم شوند که پاسخگوي پرسشگرفتن اولویت
مشی و راهبردهـاي شـفاف و   ها در چارچوب خطکننده برنامه فعالیتکننده اهداف و تدوینمشکالت آتی و توجیه

 آزمایی را داشته باشد. ریزي علمی هر مرحله باید قابلیت راستیبدیهی است در برنامه روشن باشد.
اصلی جامعه است که بـه   هاي اساسی، تبدیل علم به گفتمانیکی از موضوعبر اساس نقشه جامع علمی کشور    

اي که باید در خصوص توجـه  ترین هزینهشود. بدیهیتبع آن فضاي مساعدي براي تولید علم و فناوري ایجاد می
همچـون   جامعه به علم پرداخته شود هزینه اجتماعی آن است به این معنا که جلب توجه جامعه به موضوع فراري

هایی است که در آن ارکان مختلف با دستورکارهاي متنوع مـد نظـر قـرار    ریزياي از برنامهعلم مستلزم مجموعه
 گیرند.  

 
 اهداف 

هدف از ترویج علم ایجاد بستري مناسب براي ایجاد باور علمی در میـان اقشـار گونـاگون     همانگونه که شکبی
مـدت و   همانند اهـداف تـرویج علـم بـه سـه گـروه درازمـدت، میـان         تواندجامعه است، اهداف این بسته نیز می

 شود.  مدت تقسیم  کوتاه
 

: از جمله ارتقاي فرهنگ علمی و رشد عقالنیـت میـان اقشـار گونـاگون مـردم و      درازمدت اهداف -1
 تالش در راستاي توسعه علمی کشور؛

هـاي مناسـب بـراي     یوهانتخاب شـ : از جمله باال بردن سطح کیفی زندگی مردم، مدت میان اهداف -2
اسـتفاده از علـم بـه زیـان      دستیابی به توسعه علمی کشور، اتخاذ تدابیري مناسب براي مقابله با سـوء 

 زیست؛ جامعه و محیط 
علمی مـرتبط   هاي: از جمله ارتقاي سطح آگاهی اقشار مختلف جامعه از موضوعمدت کوتاه اهداف -3

هـاي   ترویجی، برگزاري سمینارها، کارگاه -علمی هايهبا زندگی روزمره از طریق نشر خبرنامه و مجل
هاي مناسب براي ایجاد انگیـزه در آحـاد مـردم بـراي      هاي علم و ...، اتخاذ شیوه آموزشی خالق، شب
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تفکـر علمـی در جامعـه از طریـق اتخـاذ        هاي اجتمـاعی داوطلبانـه بـه منظـور اشـاعه      انجام فعالیت
ترویج   رویج علم به هر یک از افراد باسابقه برجسته در زمینهت  هاي تشویقی مانند اهداي جایزه سیاست

 علم.
 

 هاي اجرایی راهبردها و برنامه

 راهبرد نخست 
 ارتقاي سطح آگاهی عمومی جامعه؛ 1هدف : 1جدول 

 راهبرد برنامه اجرایی
گـو و رقـابتی تـرویج علـم در جامعـه بـا ایجـاد         . تالش براي استقرار نظام پاسخ1

 ریزي کالن ترویج علم در کشور؛کز براي برنامهدبیرخانه متمر
هاي ملی و محلی به منظور نهادینه ساختن فرهنگ علمـی در  . شناسایی ظرفیت2

 کشور؛
گذار در عرصه ترویج علم از طریـق مـدیریت   . هماهنگی میان نهادهاي سیاست3

 سرمایه انسانی موجود در حوزه ترویج علم؛
 مراکز دانشگاهی در حوزه ترویج علم؛. ارتقاي ظرفیت علمی و پژوهشی 4
 هاي مختلف براي پیاده ساختن ترویج علم؛. در نظرگرفتن شرایط متفاوت استان5
 پذیري علمی در جامعه و جامعه دانشگاهی؛ . توسعه باور ریسک6
 . استفاده از نیروهاي محلی براي پیاده ساختن ترویج علم؛7
انـدرکار حـوزه تـرویج علـم در کشـور از       ها و نهادهاي دستافزایی سازمان. توان8

 هاي علمی.ها و بستهطریق برنامه

 
 
 
 

معماري و اجراي نظام مؤثر ترویج 
علم متناسب با شرایط ملی و محلی 

مجري و  گذار،جریان سیاست سه
هاي هدف) در عرصه مخاطب (گروه

 ترویج علم

 راهبرد دوم
 ویج علمدستیابی به مفهوم مشترك از تر ؛2هدف : 2جدول 

 راهبرد برنامه اجرایی
اندرکاران حوزه تـرویج علـم در   . شناسایی متخصصان و دست1

 سطح کشور؛
متخصصان ایرانی مقـیم خـارج از کشـور در حـوزه     . شناسایی 2

 ترویج علم و مرتبط کردن آنها با متخصصان داخلی؛
 سازي متخصصان ترویج علم؛ . شبکه3
ایفـاي   بـراي و قوانین الزم  ریزي براي تدوین مقررات. برنامه4

 نقش راهبري از سوي دولت در امر ترویج علم؛
هاي شفاف حمایتی دولت از  تدوین سیاست ریزي براي. برنامه5

تعامل میان کارگزاران حوزه ترویج علم از طرق گونـاگون ماننـد   
 ...؛ هاي خاص واعطاي یارانه

یردولتـی  . تعامل مناسب و سازنده میـان بـازیگران دولتـی و غ   6
 عرصه ترویج علم در کشور.

 
 
 
 
 

تعامل سازنده میان متولیان ترویج علم با اعطاي نقش 
 پیشرو و هدایتی به دولت



۱۸ 

 

 
 

 
 راهبرد سوم

 هاي مناسب اشاعه و ترویج تفکر علمی در جامعه شناسایی روش ؛3هدف : 3جدول 
 راهبرد برنامه اجرایی

هاي دولتـی در زمینـه    سط دستگاههاي ترویج و آموزش عمومی تو . معرفی برنامه1
 ترویج علم؛

هـاي  هـا و سـازمان   هاي ترویج و آموزش عمـومی توسـط تشـکل    . معرفی برنامه2
 غیردولتی در زمینه ترویج علم؛

ــایی مخ 3 ــاطق جغرافی ــی در من ــراي . اســتفاده از کارشناســان محل ــف کشــور ب تل
 ترویج علم؛هاي  محلی آنها در انجام بهترین روش هايگیري از تجربه بهره

ربـط بـراي انجـام ارزیـابی      هـاي ذي  . سازماندهی و همـاهنگی تمـامی دسـتگاه   4
هاي ترویج علـم بـا در نظـر گـرفتن      اي (استانی) در یافتن کارامدترین روش منطقه

 شرایط جامعه محلی هدف؛
 هاي ارتباط جمعی؛ . استفاده از رسانه5
لمی با ایران شباهت داشته . شناسایی چند کشور که در ابعاد مختلف فرهنگی و ع6

 باشند؛
در زمینه ترویج علـم   . اجراي پروژه مقایسه تطبیقی راهکارهاي مورد استفاده آنها7

 ا؛نهسازي آ با راهکارهاي استفاده شده در ایران و بومی
. شناسایی نقاط قوت و ضعف راهکارهاي مورد استفاده آنها در اشاعه و ترویج 8

 تفکر علمی.

 
 
 

رسانی عمومی در عتوسعه اطال
خصوص ترویج علم بر مبناي افزایش 

مشارکت اجتماعی در سطح ملی و 
تعامل با سایر کشورهاي دارنده تجربه 

 در این عرصه
 

 
 راهبرد چهارم

 ها در امر ترویج علم شناسایی موانع و چالش ؛4هدف : 4جدول 
 راهبرد برنامه اجرایی

 ت مورد نیاز در ترویج علم؛. تهیه ضوابط و اصول کلی گردآوري اطالعا1
 آوري اطالعات موردنیاز؛ . ترغیب واحدهاي علمی و پژوهشی کشور در جمع2
انگیزه در حوزه ترویج علم بـه   . شناسایی پژوهشگران مستقل و مروجان علم با3

 ؛منظور گردآوري اطالعات مورد نیاز
گـردآوري  هاي تفکر براي مشخص ساختن چـارچوب اسـتاندارد    . برپایی کانون4

 اطالعات.
حمایـت مـالی و   . تالش در راستاي اجراي نظام جـامع تـرویج علـم از طریـق     5

 هاي دخیل در گردآوري اطالعات الزم در این عرصه؛کارشناسی از سازمان
هـایی   . ارزیابی نظام اجرایی ترویج علم با  حمایت مالی و کارشناسـی از برنامـه  6

 دهند؛ ه را مورد ارزیابی قرار میهاي این حوز که به طور جداگانه چالش
هـاي مختلـف    مـدت از عملکـرد دسـتگاه   مدت و میان هاي کوتاه انجام ارزیابی .7

 سازي نظام جامع اجراي ترویج علم. ربط و یافتن بهترین کارکرد براي پیاده ذي

 
 
 
 

 
 

شبکه استاندارد و  سازيمعماري و پیاده
نظام اجرایی ترویج علم با تأکید بر 

 هاایی چالششناس
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 راهبرد پنجم
 شناسایی بازیگران اصلی و تأثیرگذار در حوزه ترویج علم ؛5هدف : 5جدول 

 راهبرد برنامه اجرایی
 ها از طریق نهادهاي مربوط؛. دریافت اسامی سازمان1
بنـدي آنهـا بـر اسـاس      آوري اطالعـات و تقسـیم   جمـع  بـراي . ارسال پرسشنامه 2

 هاي دریافتی؛ پاسخ
 ها؛ها و اطالعات به منظور ارزیابی عملکرد آن سازمان ري و تحلیل دادهآو . جمع3
 . ارزیابی برنامه و ارائه رهنمود براي بهبود آن؛4
 ها؛ . انتشار گزارش ساالنه عملکرد برنامه5
هاي مختلف آموزشی در خصوص ترویج علم بـا در نظـر گـرفتن     . برگزاري دوره6

 نیازها؛
 ی و ضمن خدمت در حوزه ترویج علم؛هاي تکمیل . برگزاري دوره7
اعزام نیروي انسانی به کشورهاي داراي تجربه مفید در زمینه ترویج علم بـراي   .8

 هاي مورد نیاز؛ یادگیري مهارت
 بندي ساالنه نهادهاي مؤثر در ترویج علم؛ . رتبه9

 هاي ترویج علم. . برگزاري جشنواره ساالنه برترین10
 اي دخیل در حوزه ترویج علم. تقسیم کار میان نهاده11
کـاري شـفاف و    هاي موجود هـر نهـاد و تنظـیم رویـه     . هماهنگی میان قابلیت12
 خوان با نهادهاي دولتی؛ هم
نیـاز ایـن نهادهـا جهـت اجـراي       . ارائه تسهیالت تخصصی، مالی و فنی مـورد 13

 هاي مورد نظر. برنامه

 
 

 
 
 
 

تعامل فعال و اثرگذار تمامی بازیگران 
ار در نظام ترویج علم با بهره تأثیرگذ

هاي گیري حداکثري از منابع و ظرفیت
 این بازیگران

 
 راهبرد ششم

 کاهش شکاف میان علم و جامعه ؛6هدف : 6جدول 
 راهبرد برنامه اجرایی

معرفی مفهوم و انواع نگارش ساده مطالب علمی و تشویق مروجان . 1
 ؛هاعلم به کارگیري انواع این روش

ملی در راسـتاي تـرویج علـم در      ه از ظرفیت حداکثري رسانه. استفاد2
 سطح عموم؛

گیري از نیروي انسانی موجـود در سیسـتم آمـوزش و پـرورش      . بهره3
 ان ساختن مفاهیم علمی با مفاهیم مورد استفاده عامه؛ براي همخو

هــاي همــاهنگی میــان جامعــه علمــی و  . برگــزاري مــنظم نشســت4
 وزه ترویج علم؛نمایندگان عموم مردم در ح

هاي موجود در جامعه براي پیاده ساختن  . استفاده از تمامی زیرساخت5
هـاي علمـی،    هاي گوناگون از جمله نمایش ترویج علم از طریق برنامه

 ها و ... ها، موزهنمایشگاه

 
 
 
 

ارتقاي سطح ارتباطاتی میان علم و جامعه بر مبناي 
هاي مشارکت فعال تمامی اقشار جامعه و ظرفیت

 علمی کشور

 



۲۰ 

 

 
 

 سازي ترویج علمکارکردهاي بسته آگاه
چهار کارکرد تغییر نگـرش   سازي ترویج علم ترسیم شده است.در جدول زیر کارکرد، هدف و کژکارکرد بسته آگاه

سـازي  عمومی، تقویت انسجام اجتماعی، انتقال میراث علمی و سرگرمی و تفریحی از کارکردهاي مهم بسته آگـاه 
 شود.محسوب میترویج علم 

 
 سازي ترویج علم در سطح جامعههاي بسته آگاهکارکرد: 7جدول 

 کژ کارکرد هدف کارکرد
گیري در  جبههترس از بین رفتن باورهاي سنتی و  گذار از تفکر سنتی به تفکر علمی تغییر نگرش عمومی

 مقابل باورهاي علمی
دهی باور عمومی در قبال شکل تقویت انسجام اجتماعی

 ثیرگذاري علمتأ
گیري در مقابل تأثیرگذاري علم و  جبهه

ها و سطوح در جامعه در  گیري برخی از توده شکل
 )این خصوص (شبه علم، ضد علم و غیره

گیري نسل فعلی و آتی جامعه بهره انتقال میراث علمی
 از مزایاي علم

هاي بومی و نبود ترس از تضعیف خرده فرهنگ
هاي بومی و ت فرهنگباور به توان علم در تقوی

 محلی
گیري تفریحات غیرمجاز و یا  ترس از شکل آفرینیبخشی و شاديآرامش سرگرمی و تفریحی

 یف هنرهاي متعالی و سنتیتضع
 

توانند به باید توجه داشت چنانچه کارکردهاي چهارگانه یادشده در جایگاه واقعی خود نتوانند اداي وظیفه کنند، می
 سازي را از مسیر اصلی منحرف سازند. آگاهشکل کژکارکرد بسته 

 
 سازيعملیاتی ساختن بسته آگاه

هاي جالب، ابتکاري و حتی تکـراري در  پردازي و ارائه راهکارهاي نظري براي هر یک از پیشنهادها و طرحتئوري
ظـر در نظـر گرفتـه    تواند به عنوان پشتوانه براي تحقق اهداف مورد نجامعه، در نوع خود قابل تقدیر است اما نمی

شود. در حقیقت ترویج علم تاکنون با فرهنگ تابعیتی به پیش رفته است در حالی که این نظام در ایـران نیازمنـد   
ها یا سازي ترویج علم طی این سالپذیري و فرهنگگیري فرهنگ مشارکتی است نه تابعیتی، مجاري جامعهشکل

توان منکر تحوالت رخ داده در مبحث ترویج علم ی شده است. نمیمورد غفلت واقع شده و یا بسیار کم اهمیت تلق
هـاي نامسـاعد جامعـه و یـا کمتـر      هاي اخیر شد اما به دلیل وجود فرهنگ تابعیتی در این بخش نگـرش در سال

ایم. طبعاً در فرهنگ مشارکتی، مشارکت جاي رقابت و جویانه جامعه به علم و ترویج علم را مشاهده کردههمکاري
گیـرد و اتفاقـاً   مراتب شکل نمیگیرد، در فرهنگ مشارکتی رابطه برحسب قدرت و سلسلهکاري جاي امر را میهم

سازي بـاور دارد بـراي عملیـاتی    تر خواهد بود. بنابر این، بسته آگاهدر این رابطه قدرت برتر پشتوانه اجزاي کوچک
بعیتی را به فرهنـگ مشـارکتی در تـرویج علـم     ساختن تمامی مباحث نظري که تاکنون گفته شده باید فرهنگ تا

توانـد بـه   ترین معیارهایی کـه مـی  تغییر داد و براي این هدف چند معیار قابل سنجش خواهد بود. جدول زیر مهم
 سازد. گیري فرهنگ مشارکتی کمک کند را مطرح میشکل
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 سازيمعیارهاي عملیاتی ساختن بسته آگاه: 8 جدول
 

 معیار
-هاي پیش شاخص هاي عملکرد شاخص

 بینی
 (مورد انتظار)

 بازیگران کلیدي
 متغیرهاي نتیجه متغیرهاي فرایند

 
 
 

 
مشارکت 
 عمومی

هاي  شناسایی شبکه
رسمی و غیررسمی 

تحقیقات و اطالعات 
که ترویج علم را در 
هر دو سطح ملی و 

المللی افزایش بین
 دهندمی

ها  براي هر یک از شبکه
تعداد مباحث گفتمان  -

 بوط به ترویج علم،مر
هاي مربوط  عداد پروتکلت

 علمبه ترویح 
هاي  تعداد سیاست

تصویب شده مربوط به 
 ترویج
هاي نامهتعداد موافقت

 مربوط به ترویج علم

مداخله و دخیل ساختن 
گستره بیشتري از عام 

مردم درگفتمان بر 
مباحثات مربوط به ترویج 
علم که بتوان از طریق 

هاي اجتماعی  رسانه
 گیري کرد. ندازها

مداخله گستره بیشتري از 
عامه مردم در توسعه 

ها و گذاريسیاست
 ها پروتکل

 
 

بازیگران ملی و 
ها و فراملی، دولت

شرکاي کلیدي در 
 عرصه علم و جامعه

هاي  فعالیت
کنندگان  تأمین

اعتباري براي ترویج 
 علم

هاي تأمین  تعداد مکانیزم
اعتبار براي حمایت از 

ي مربوط به ها فعالیت
 ترویج علم

در   گذاري میزان سرمایه
 هاي ترویج علم پروژه

هاي  تعداد درخواست
مرجع در حوزه ترویج 

 علم؛
هاي همکاري  تعداد پروژه

جویانه در حوزه ترویج 
 علم

 
هاي سازمان

 کننده اعتبار تأمین

 
گذاري/ سیاست
گذاري و قانون

 ها چارچوب

 
 

 تعهدات رسمی

در درصد تأمین اعتبار 
 ترویج علم

نفوذ و تأثیر عامه روي 
 دستورکارهاي تحقیقاتی

ها بر  تبادل نظر در پروژه
وگو اساس رایزنی، گفت

 یا همکاري

انتظار جامعه براي دخیل 
 شدن

شفافیت پژوهشگران در 
پیگیري موارد مربوط به 

 ترویج علم؛
 عالقمندي عموم مردم

 ها دولت
 مناطق
 شهرها
 هادانشگاه

رویدادسازي و 
 اقدامات ابتکاري

هاي  رویدادها و چرخه
 علمی

ها و مراکز علمی  موزه
 هاي غیررسمی)(اقدام

ابتکارهاي علمی 
 شهروندان

توسعه علم و فناوري 
 هاي مختلفدر محله

اي  پوشش رسانه
هاي اجتماعی  رسانه

 خوب
ها توسط  بازدید از موزه

بازدیدکنندگان خاص، 
هایی هدف و جوامع  گروه

هی مختلف سازماند
هاي جامعه مدنی و اقدام

 پیامدهاي آن

-هاي مشارکت فعالیت
 جویانه؛

عالقمندي به علم؛ 
موضوع فقدان تبعیض 

دهی اتمسفر (جو)  شکل
 فرهنگ علمی

هاي دپارتمان
 دانشگاهی

 مراکز تحقیقاتی
هاي  پروژه

 تحقیقاتی
 هاي مختلف بخش
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 معیار

-هاي پیش شاخص هاي عملکرد شاخص
 بینی

 (مورد انتظار)

 بازیگران کلیدي
 متغیرهاي نتیجه متغیرهاي فرایند

 آموزش رابطان گراییتخصص
آموزش مهندسان و 

 پژوهشگران
 ها، توده مردم واسطه

همکاري و تشریک 
مساعی اندیشمندان 

 اجتماعی؛
 هاي داخلی رایزنی

گیري ژورنالیسم شکل
 علمی

آگاهی، باورها، اعتماد، 
اطمینان، نگرش 

(انتظارهاي عملی و 
هاي گیري انتفاعی، جهت

 بنیادي)

 جامعه
هاي جامعه سازمان

 مدنی

 
 آموزش علمی: 9 جدول

 هاي فرایند شاخص معیار
 هاي نتیجه شاخص هاي پروسه اخصش

 
 
 
 
 
 

 آموزش علمی

 
 
 
 
هاي مرتبط به ترویج علم در  دربرگرفتن اقدام یا الزام آموزش

 استراتژي/ فراخوان/ اقدام/ برنامه تحقیقاتی
هاي مرتبط با ترویج علم (بر معیار  توانمندسازي براي آموزش

-صها و با درصد اعتبار اختصا موجود بودن اینگونه آموزش
 یافته)

سطح ملی: حضور مؤثر و با کیفیت در 
هاي آموزش عالی و دیگر  چارچوب

 سطوح آموزشی (پایین)
هاي  هاي آموزشی، رشتهمؤسسه

تحقیقاتی: وجود آموزش و پژورش 
 (تعلیم) در حوزه ترویج علم

هاي  گیري مدل سطح پروژه (شکل
 منسجم براي ترویج علم)

هاي تحقیقاتی با  میزان درصد پروژه
حداقل یک منبع آموزشی در ترویج 

 علم
هاي تحقیقاتی که  میزان پروژه

آموزان یا معلمان را دخیل ساخته  دانش
 باشد

هاي ثبت شده در  تعداد پروژه
 هاي علمی همکاري
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 دسترسی آزاد به علم: 10 جدول
 معیار

 
 هاي موردانتظار شاخص هاي عملکرد شاخص

 نتیجه فرایند
 
 
 

 دسترسی آزاد
 به علم

 ؛هاي علم باز مستندسازي سیاست
هاي سازمانی  مستندسازي مکانیزم

 ؛براي ترویج علم باز
ها براي یادگیري  مستندسازي مکانیزم

 ؛از تجربیات علم باز
گنجاندن اقدامات علم باز در 

هاي تحقیقاتی و فراخوان  سیاست
 .ها براي پروپوزال

هاي  میزان درصد پروژه
تحقیقاتی، در محیط 

مد شده اازي که روزمج
باشند و به طور کلی مورد 

 استفاده قرار بگیرند.
هاي تحقیقاتی  درصد پروژه
هاي آنالین در  با کتابخانه

هاي تحقیقاتی که  حد پروژه
هاي واقعی از  ارزش افزوده

هاي علم باز  طریق مکانیزم
 دهند گزارش می

 
 
 

بسط و توسعه اعضا در یک 
هایی  جامعه که از چنین محیط

ها  ازدید کنند و اینگونه محیطب
 را مفید بدانند.

 
 

 هاي عملکرد شاخص معیار
 نتیجه فرایندهاي  شاخص

 
 گراییاخالق

 گراییبهترین عملکردها در حوزه مقبولیت اخالق
هاي هنجاري مرتبط با مستندسازي در خصوص نقش

 ها و اقدامات تحقیقاتی همگرایی سیاست
 گراییازبینی اخالق(حیطه) واقعی و رسمی ب عرصه

-هاي اولویت تغییرات مستند در نگرش
 دار مربوط به مقبولیت اخالقی؛

هاي تحقیقاتی اخالقی  میزان پروپوزال
محوري که در آنها بازبینی اخالق

 گیرد.شکل می
 

 گیرينتیجه
ادي و عمـومی  هاي اخیر و روند نه چندان سریع دستاوردهاي علمی به عرصه اقتص نظر به تجربه کشور طی سال

اساسـی و الزامـات پایـه     هـاي سازي یکی از اقدام جامعه، آگاه جامعه و همچنین وجود فاصله میان صاحبان علم و
 براي دستیابی به حد قابل قبولی از موفقیت در عرصه ترویج علم است.

 می کشـور بـا هـدف   لم و نقشه جامع علدر خصوص ترویج ع» سازي هاي مربوط به آگاه بسته برنامه«بنابراین،    
ها و الگوهاي ترویج علم و تحلیل موقعیـت و وضـعیت تـرویج علـم در      تبیین مفاهیم مرتبط با ترویج علم، مدل«

 تدوین شد.» ایران و به تبع آن تدوین نظام ترویج علم در ایران
اي برگـزاري  ها و همچنـین جـذب منـابع بـر     این بسته بر آن است با حرکت از رویکرد برگزاري موردي برنامه   

گذاران براي ورود به این عرصه با تکیه بـر نـوآوري و    سازي علمی و ترغیب جامعه و سیاست رویدادها، به فرهنگ
 گذاران را دنبال کند. تغییر در نگرش عموم مردم و سیاست
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کند در  می گذاران، براي ورود فعاالنه و مؤثر به فضاي خالقانه ترویج علم تالش دهی سیاست این بسته با جهت   
 -هـاي علمـی   باورها، رفتارها و جلب مشارکت علمی جامعه تغییر ایجاد کند. استفاده حداکثري از تمـامی ظرفیـت  

تـرین   انـدرکاران حـوزه تـرویج علـم از مهـم     ترویجی کشور و ارائه راهکار براي تسهیل فرایند توانمندسازي دست
اي به رشته تحریر  که اصوالً براي تحقق آنها چنین برنامه ابزارهاي پیشنهادي این بسته براي نیل به اهدافی است

 درآمده است.
تحقق اهداف نظام مقدس جمهوري اسالمی ایران در دستیابی به جایگاه برتر علمی در سطح منطقه و جهـانی،     

اي علمـی، نیازمنـد    گذار از وضعیت فعلی جامعه در خصوص باورهاي علمی و به تبع آن جهش بـه سـوي جامعـه   
  ترویجی است. –تحولی اساسی در کلیه ساختارهاي علمی 

 
 تقدیر و تشکر 

مراتب سپاس خود را از مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور کـه از ایـن پـروژه حمایـت کـرد، ابـزار داشـته و از        
 همکاران محترم پروژه خانم دکتر غزاله نظیف کار، خانم آزیتا منوچهري، خانم دکتر الهـه حجـازي، آقـاي دکتـر    

 حسین شیخ رضایی کمال تشکر را دارم. همچنین از ناظر محترم طرح آقاي دکتر باقري مقدم نیز سپاسگزارم. 
 

 منابع 
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: مرکز تحقیقات سیاست علمـی  . تهرانایی و چگونگیترویج علم در حیطه عمومی: چیستی، چر ).1383، ع. (پایا

 .کشور
. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتمـاعی . دانشگاه تفکر علمی، نوآوري و حیطه عمومی ).1385. (پایا، ع
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 .انجمن ترویج علم ایران. تهران: طرح ممیزي صد موضوع مهم علمی ممیزي (ترویج علم)). 1388ا. ( قدیمی،

 .انجمن ترویج علم ایران :تهران .طرح ممیزي صد موضوع مهم علمی (ترویج علم)). 1388ب ( .قدیمی، ا
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  پایدار بر بستر تداوم جریان اصلی توسعه  ارزیابی آرمان توسعه
 2030دستورکار پایدار در 

 
 1سید علی اصغري

 
 کیدهچ

پایدار الگوي حل بحران محیط زیست قرار گرفتـه    نحو فزاینده جریان اصلی توسعه  ایران به  هاي توسعه در برنامه
پیـروي اسـت و آیـا      پایدار تا چـه حـد شایسـته     له قابل طرح است که آرمان توسعهئاست. به همین دلیل این مس

  کالت محیط زیست را حل خواهـد کـرد. هـدف مقالـه    سازي کامل آن مشکالت ناشی از توسعه به ویژه مش پیاده
عنوان سند جـاري جریـان اصـلی      به» پایدار  اهداف توسعه«و  2030پیش رو این است که با تمرکز بر دستورکار 

توسعه پایدار، پاسخ این مسئله را جستجو کند. روشی که براي این منظور به کار گرفته شد عبارت بود از بررسی و 
پایدار، به این صورت که سابقه، جایگاه و امتیازهاي این سند مـورد    و اهداف توسعه 2030دستورکار تحلیل و نقد 

جریـان    کننده هاي تعیین هاي آن در سه بخش مورد تبیین قرار گرفت؛ و استمرار مؤلفهبررسی قرار گرفت؛ کاستی
خواهد  پایدار می  : اهداف توسعهاند ازبارتعشده  ج حاصلیپایدار در آن به بحث گذاشته شد. رئوس نتا  اصلی توسعه

زمـین را نجـات    -2اقلیت ثروتمند جهان بتوانند به افزایش رشد ادامـه دهنـد،    -1جانب این هر سه را نگاه دارد: 
  ند. برنامهاپایدار مطرح شده، غیرقابل جمع  نحوي که در اهداف توسعه  کن کند. اما این سه به فقر را ریشه -3دهد، 
  ، ادامه2030کنی فقر مبتنی بر مدل قدیمی رشد است. کاستی بنیادین دیگر دستورکار  براي ریشه 2030رکار دستو

هـاي جریـان اصـلی    است کـه از ویژگـی   2030هایی از دستورکار  بینی توسعه بر آن است. اینها جنبه تسلط جهان
نحوي که در مواجهـه بـا آن از آنچـه      دارد بهمیکم باید به فکر جدي وا ما را دست گیرد و پایدار نشأت می  توسعه

 . بیشتر بیاندیشیمایم  تاکنون بوده
 

 .بینی توسعه پیشرفت انسان، جهان  کنی فقر، افزایش رشد اقتصادي، سنجه نجات زمین، ریشهکلیدواژگان: 
 
 
 

                                                           
 drghobar@gmail.com ی؛هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگ. 1

mailto:drghobar@gmail.com
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 مسئله بیانمقدمه و 
  بحـث کـرده اسـت کـه در توسـعه      رددر این مو: فصل اول) به تفصیل 1396، صغرينگارنده در پژوهشی دیگر (ا

پایدار و تفکر آن الگـوي حـل     ایران، همگام با تحوالت جهانی، جریان اصلی توسعه  هاي توسعه اي و برنامه برنامه
 رفته و بهاي و برنامه توسعه، رفته برنامه  پایدار در توسعه  بحران محیط زیست قرار گرفته است. ادغام اصول توسعه

جـا دارد بپرسـیم    بنابراینتر شده است. نحو انکارناپذیري از گذشته فزون ششم توسعه، به   ساله  پنج  ویژه در برنامه 
سازي کامل آن مشکالت ناشی  پیروي است؟ و آیا در صورت پیاده  پایدار چقدر شایسته  خود این آرمان یعنی توسعه

پایدار را بشناسیم و   ال باید توسعهوه این ساز توسعه به ویژه مشکالت محیط زیست حل خواهند شد؟ براي پاسخ ب
» جریان اصلی توسعه پایـدار «با مصداق غالبش یعنی به طور عمده پایدار   در فضاي فکري آن تعمق کنیم. توسعه

عنـوان    بـه  -2030تا دسـتورکار  » همایش محیط زیست انسانی ملل متحد«توان گفت از  شود که می شناخته می
بـه طـور   گفته به دو دلیل  . در این مقال کوتاه براي پاسخ به پرسش پیش1یابد امتداد می -نمود کنونی این جریان

زمان است و دیگر اینکـه   کشور هم  کنونی توسعه  کنیم. نخست اینکه با برنامه تمرکز می 2030دستورکار بر عمده 
ار، نمود کنونی آن را مد نظـر قـرار   پاید  تناسب گنجایش این مقاله باید به نمایندگی از کل جریان اصلی توسعه  به

 داد.
 

 2030کار دستور سابقه، جایگاه و امتیازهاي
  ، درباره»خواهیم اي که می آینده« ، و در سند خروجی این اجالس با نام20میالدي در اجالس ریو+ 2012به سال 

کار پایدار مبتنی بـر دسـتور    اف توسعهاي از اهد مجموعه  سخن گفته شد، و اهمیت و فایده» پایدار  اهداف توسعه«
 :United Nations, 2012(، خاطرنشـان شـد   1992اجراي ژهانسبورگ و با توجه به اصول ریـو    و برنامه 21
پیشـنهاد    پایدار از طریـق ارائـه    اي از اهداف توسعه که سازوکار تدوین مجموعهایناي که خواهیم گفت  آینده .)46

آن کـارگروهی متشـکل از اعضـاي سـازمان ملـل و        د که قرار شـد پشـتوانه  دبیرکل سازمان ملل خواهد بو  اولیه
اندازي فرایند تدوین بـود   پایدار، راه  درباره اهداف توسعه 20همایش ریو+  ... باشد. نتیجه مدنی و  نمایندگان جامعه

 خاص. هايشده یا اقدام تعریف  پیش هاي موضوعی از از حوزه فهرستینه 
  براي پذیرش برنامـه  2015سپتمبر  27تا  25در » 2015پایدار ملل متحد   اجالس توسعه«عد، تقریباً سه سال ب   

مان را جهان«طی نشست مجمع عمومی سازمان ملل برگزار شد. سند خروجی این اجالس که  2015 -پسا  توسعه
اکتبـر   21در  کـه  تنام داشـ  )United Nations, 2015(» پایدار  براي توسعه 2030دستورکار دهیم:  تغییر می

-اقدام براي انسان  برنامه«عنوان   اي به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسید. این سند به طی قطعنامه 2015
توسعه  هايگذاري و اقدام الدولی است براي هدایت تفکر و سیاست بین  ، یک توافق داوطلبانه»ها، زمین و کامیابی

گیري شـد، یعنـی    پایدار جهانی جدید تصمیم  ذکور درباره اهداف توسعه. در اجالس م2030تا  2016هاي در سال
رسد.  هدف کمی می 169کدام شامل شماري از اهداف کمی است که در مجموع به  هدف توسعه پایدار که هر 17

داف و اه  شان در زمینه»تصمیم تاریخی«الوقوع  اند از آثار مثبت قریب را امضا کرده 2030دستورکار هایی که دولت
است که » اهداف توسعه پایدار«این سند،  سرآمداطمینان داشتند. بنابراین، » جامع، فراگیر و مردمی«اهداف کمی 

                                                           
 .4-2)، فصل دوم، قسمت 1396توانید نگاه کنید به: اصغري ( پایدار از جمله می  وسعهجریان اصلی ت  براي مطالعه درباره .1
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  بناست که نقائص آن را برطرف کند. این پیونـد بـا اهـداف توسـعه    » هزاره  اهداف توسعه«در عین حفظ تعهد به 
 پایدار بر موضوع فقر آشکار است.   هو اهداف توسع 2030دستورکار ویژه در تمرکز   هزاره به

اشکال و ابعـاد آن، از جملـه فقـر مفـرط،       کنی فقر در همه ریشه«است. » کنی فقر ریشه«بند این سند  ترجیع
 )United Nations ,2015: Preamble(» پایـدار اسـت.    تـرین چـالش جهـانی و شـرط الزم توسـعه     بزرگ

دسـتورکار  شر را از ستم فقر برهانند و زمین را نیز ترمیم و ایمن کنند. ند که نژاد باامضاکنندگان این توافق مصمم
کـه از   )United Nations General Assembly, 2001( المللـی دیگـر   برخالف برخی اسـناد بـین   ،2030

اي کـه   دهد. ایده کن کردن آن را مد نظر قرار می گفتند، شجاعانه ریشه سخن می» کاهش فقر«یا » تسکین فقر«
ویـژه    هایی است که اسناد پـیش از آن بـه   پایدار براي حفظ زمین از افول و تخریب دارد همان ایده  توسعه اهداف

  نهادند: مصرف و تولید پایدار، مدیریت پایدار منابع زمین، و اقدام فوري دربـاره  پیش می »خواهیم اي که می آینده«
 هوا.  و  تغییر آب

ق توسـعه  حقوق بشر در گفتمان توسعه و تأکید بر حـ   نگ شدن دوباره، پرر2030دستورکار دیگر ویژگی بارز 
انـد.   توسـعه اضـافه شـده   نامه واژهبه به تازگی که  اندواژگانی» مبتنی بر حقوق«و  »حقوق بشر«، »حقوق«است. 

کرد وضعیت تغییر  1990  مدت چند دهه جدا از سیستم حقوق بشر به کار خود مشغول بود، اما طی دهه  توسعه، به
)Uvin, 2010: 163(.    نـد کـه   ایکی از دالئل این تغییر این بوده است که متفکران توسـعه همیشـه در پـی آن

-تعریف کنند که فقط متضمن رشد اقتصادي نباشد. سخن گفتن از حقوق بشر یکـی از راه  نحوي باز  توسعه را به
ند که حقوق بشـرِ همـه را محقـق    اال آنبه دنب« هدف کمی 169هدف و  17تر از توسعه است. هاي تعریف فراخ

تأکیـد   19و  10شـود و سـپس در بنـد     آن بیـان مـی    به حقوق بشر ابتدا در دیباچه 2030دستورکار تعهد ». سازند
 است. » حق توسعه  بیانیه«و » جهانی حقوق بشر  اعالمیه«شود که از جمله مبتنی بر  می

پایدار به آن اشاره شده این است که حاصل بیش از دو   وسعهاهداف ت  یکی دیگر از نقاط قوت مهم که درباره
هـاي   نفعان دیگر در اطراف جهان بـوده اسـت و بـه خواسـته     مدنی و ذي  سال مشورت عمومی و ارتباط با جامعه

کـارگروه بـاز مجمـع عمـومی     «هـاي  ها توجه کرده است. این مشورت شامل تالشپذیرترین ها و آسیبفقیرترین
گزارشی ترکیبی  2014مبر اهاي سازمان ملل بوده است که دبیرکل آن در دسو تالش» پایدار  ف توسعهاهدا  درباره

  ).United Nations, 2015: Introduction(ارائه کرد 
پایدار ذکر شده اینکه براي اولین بار است که رهبران جهان قول اقـدام    حسن دیگري که براي اهداف توسعه

صـورت جمعـی بـه دنبـال       اند و بـه  هاي وسیع و جهانی را دادهگذاري ضی از سیاستمشترك در چنین عرض عری
امـا  ). United Nations, 2015: paragraph 18(پردازنـد   مـی » بـرد   -برد«جهانی و همکاري   کردن توسعه

 پردازیم. هاي جدي است. در ادامه در سه قسمت به این موضوع میدچار برخی کاستی 2030دستورکار 
 
 2030هاي دستورکار تیکاس

کاستی اول مربوط به حسنی است که در همین بند اخیر ذکر شد. مفهوم هدف، مسـتلزم یـک فاعـل     .1
معین فردي یا جمعی است، که هدف هدف اوست، و مستلزم آن است که این فاعل تصور روشـنی از  

سـائل الزم بـراي   هایی داشته باشد که براي رسیدن به هدف برخواهد داشـت و نیـز تصـمیم و و   گام
عنوان هـدف    ها را داشته باشد. داشتن میل و یا آرزوي چیزي، غیر از قرار دادن آن بهبرداشتن آن گام

همچـون اهـداف    هاییهدف گفتیم وجود ندارد. در اقدام  است، زیرا در میل یا آرزو، شروطی که درباره
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فاعالن   مل جمعی وجود داشته باشد و همهاي براي ع ند نه فردي، باید برنامهاپایدار که جمعی  توسعه
ها ولیتئو عوامل مرتبط مصمم باشند که نقش خودشان را ایفا کنند. این مستلزم تقسیم وظائف و مس

هدف قرار دهد و چگونه بـه  صورت جمعی تصمیم بگیرد که چه چیزي را   تواند به است. یک گروه می
اینکه هر کس قرار است چه کاري   اشد باید دربارهو گروه براي اینکه هدف مشترك داشته ب آن برسد

هزاره به وجود   انجام دهد وفاق و درك مشترکی داشته باشد. چنین درك مشترکی حول اهداف توسعه
هـا موافقـت   نامیده شوند. دولـت » هزاره  آرزوهاي توسعه«تر آن بود که نیامد و به همین دلیل مناسب

صـادق شـوند: اي کـاش شـیوع گرسـنگی       2015ها تا  ز گزارهاي ا کردند که خوب است اگر مجموعه
ومیر کودکان زیر پنج سال تـا   بوده است و اي کاش شیوع مرگ 1990اي شود که در  نصف آن اندازه

ها توافق نکردند. اینکه  ها بر یک تقسیم کار براي صادق کردن این گزارهدوسوم کاهش یابد. اما دولت
هـزاره، وقتـی آنچـه در      اهداف توسعه  د نامشخص باقی ماند. دربارهچه کسی باید چه کاري انجام ده

ومیر کودکـان بـود،    سوءتغذیه و مرگ  هزاره در زمینه  تر از اهداف کمی توسعه واقع رخ داد بسیار عقب
اند و باید بیشتر تالش کنند  کاري کرده هیچ راهی براي مشخص کردن اینکه کدام عامل یا عوامل کم

هـاي مشـخص،   ولیتئهزاره به مس  توجهی اهداف توسعه وجود نداشت. این بی ؛شود تا اهداف محقق
ها با امضاي آن خود را به چیز خاصی ها بتوانند با آسودگی آن را امضا کنند. دولتباعث شد که دولت

توانست آن  شد هر دولت می شده محقق نمی کردند. در صورتی که برخی از آرزوهاي توافق متعهد نمی
هزاره متوقف شد، همـین    هاي دیگر اعالم کند. وقتی پیشرفت اهداف توسعهکاري دولت علول کمرا م

گفتند کسـی بایـد کـاري بکنـد. در ایـن       کردند و می ها به یکدیگر نگاه میاتفاق هم افتاد یعنی دولت
ر براي رسـیدن  اي برخوردار است. اگ یافته از امتیاز مهم برتري رسانه زنی به دیگران، غرب توسعه اتهام

صـورت نگرفتـه    2030دسـتورکار  چنانکه در خـود    -پایدار تقسیم کار صورت نگیرد  به اهداف توسعه
اهـداف    این خطر وجود دارد که هر شکستی تقصیر فقیرترین کشـورها دانسـته شـود. در دوره    - است

حاکمیتش   وري در حوزههاي غربی تبلیغ کردند که هر کش رسانه زیراهزاره دقیقاً همین رخ داد   توسعه
ومیر زیر پنج سالش را  مرگ بایدهزاره باشد: هر کشوري   ول رسیدن به اهداف توسعهئباید خودش مس

هـاي  داد و اگر جهـان از ایـن هـدف عقـب مانـده اسـت تقصـیر دولـت         خودش تا دوسوم کاهش می
  ولیت را بر عهـده ئن مستریمانده است. اما چنین تقسیم کار منصفانه نبود زیرا سنگین کشورهاي عقب

شدت فقیر با میزان زادوولـد بسـیار بـاال ماننـد آنگـال،        داد. کشورهاي به ترین کشورها قرار میناتوان
به حدود  1000در  200ومیر زیر پنج سالشان را از حدود  ... باید مرگ بورکینافاسو، چاد، تیمور شرقی و

ترتیب   مند همچون ژاپن و ایاالت متحده باید بهرساندند در حالی که کشورهاي ثروت می 1000در  70
هزاره هیچ تقسیم کاري مشـخص    . از آنجا که اهداف توسعه1ددادن کاهش می 4به  11و از  2به  6از 

ها را تبلیغ ولیتئحاصل مس هاي غربی مجال یافتند این تقسیم غیرمنصفانه و بی نکرد، مقامات و رسانه
 کنند. 

کشورها   اند که بر همه نحوي بیان شده  پایدار به  ره، برخی از اهداف توسعهبرخالف اهداف توسعه هزا
گویـد   کـه مـی   4-3اعم از فقیر و ثروتمند قابل اطالق باشند. برخی از اهداف کمی، مانند هدف کمی 

                                                           
 در پیوند ارائه شده است: 1990ومیر زیر پنج سال کشورها در سال  میزان مرگ 1.

https://data.worldbank.org/indicator/SH.DYN.MORT?page=5 

https://data.worldbank.org/indicator/SH.DYN.MORT?page=5
https://data.worldbank.org/indicator/SH.DYN.MORT?page=5
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هاي غیرقابـل انتقـال را از طریـق پیشـگیري و درمـان      ومیر زودرس ناشی از بیماري مرگ 2030تا «
نـد.  ایافته خیلی مربـوط  ، به کشورهاي توسعه»سالمت و بهروزي ذهنی را ترویج کنید کاهش دهید و

هزاره که خواهان کاهش معـدودي از ابعـاد محـوري فقـر شـد،        عالوه بر این برخالف اهداف توسعه
اشکال فقر را در هر کجا   همه«کند مبنی بر اینکه  تري را اعالم می پایدار تعهد شجاعانه  اهداف توسعه

هـزاره،    پایـدار، نسـبت بـه اهـداف توسـعه       ). از منظر حقوق بشر، اهداف توسعه1(هدف » پایان دهید
دهـد و قلمـرو    کنی کامل فقر و نه کاهش آن را مد نظر قرار مـی  شود زیرا ریشه فت محسوب میرپیش

بنـدي   هاي جهانی صـورت هاي مهم با مالكاین هدف زیراشود  اثر می جهانی دارد. اما این مزیت بی
عنـوان مثـال     بندي شده اسـت. بـه   است صورت» در کشور مناسب«نشده است بلکه بر اساس آنچه 

هیچ تعهدي بـه یـک سـطح جهـانی     » اشکال فقر را در هر کجا پایان دهید  همه«هدف  تحت عنوان
ر پایـدا   صورت جمعی مورد وفاق باشد، بلکه اهداف توسـعه   حداقلی تأمین اجتماعی وجود ندارد که به

» هـا  هاي تأمین اجتماعی مناسب در کشور براي همه، از جمله حداقلو سیستم هااقدام«فقط خواستار 
حقوق بشري اقتصادي و اجتماعی، اهداف کمـی جهـانی    هايبراي الزام 2030دستورکار  .1تشده اس

ده اسـت.  دهد. علت این امر تا حد زیادي ناشی از مخالفت کشورهاي در حال توسعه بو صفر قرار نمی
غیرمنصـفانه تحمیـل    هايهزاره بر کشورهاي فقیر انتظار  اهداف توسعه  ویژه پس از اینکه در دوره  به

هاي مشـورتی  و چین در نشست 77شد، طبیعی بود که کشورهاي در حال توسعه به رهبري گروه  می
نـد کـه اهـداف    اسـتدالل کن » هاي مشترك اما متمایزولیتئمس«پایدار بر اساس اصل   اهداف توسعه

هـاي متفـاوت کشـورها،    سازي شود و مطابق با واقعیـت  کشورها متناسب  پایدار باید براي همه  توسعه
هـاي آنهـا در   ولیتئهـا و مسـ  هاي آنها، نقـش ها و اولویتو نیز سیاست آنها  سطح توسعه ها وظرفیت

توسعه منجـر بـه    این خواست کشورهاي در حال .)Muchhala, 2014(اجراي اهداف متمایز شود 
اما ایـن  . 2دگذاري کشورها ش هاي قابل تعیین در هر کشور و احترام به فضاي سیاستگنجاندن هدف

حل خوبی نبود. بـه   پایدار با بسنده کردن به توان کشورها، راه  اهداف توسعه سازيشفافحل، یعنی  راه
ایـن    ها را دربارهوتمند و ابرشرکتهاي کشورهاي ثرولیتئمس دپایدار بای  جاي این کار، اهداف توسعه

توانسـت در راسـتاي تعهـد صـریح      اي بود که می گیري کرد. در واقع چنین جهت ها مشخص میهدف
پایدار   شراکت جهانی براي توسعه  که درباره 17باشد. هدف » حق توسعه«به تحقق  2030دستورکار 

پایـدار بـر     راي تحقـق اهـداف توسـعه   ولیت معینی بئدهد. هیچ مس است نیز همین ضعف را نشان می
هـاي  المللـی و ابرشـرکت   هاي بینهاي متمول، سازمانقدرتمندترین عوامل جهانی یعنی دولت  عهده

به و شود  ارائهپایدار   چندملیتی گذاشته نشد. فقدان تقسیم کار باعث شد تا فهرستی از آرزوهاي توسعه
 مشکالت را حل خواهد کرد. هاي خیریه که رشد اقتصادي و فعالیتگمان این

نحـوي منشـأ دیگـر      که بـه   -پایدار  و اهداف توسعه 2030هاي بنیادین دستورکار با این حال، کاستی .2
گـردد کـه نگارنـده در     پایـدار بـازمی    هاي عام جریـان اصـلی توسـعه   ، به ویژگی هاي آن استکاستی

آن بـه بحـث پرداختـه اسـت. در       : فصل دوم) با تفصیل نسبی دربـاره 1396 صغري،پژوهشی دیگر (ا
مخالف تغییرات به طور عمده شود؛ این جریان،  پایدار وفاق قابل توجهی دیده می  جریان اصلی توسعه

                                                           
 United Nation (2015). Goal 1. End poverty in all its forms everywhere نگاه کنید به:. 1
 .United Nations (2015). p. 27/35, 17.15عنوان مثال نگاه کنید به:  به . 2
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. 1تدر جزئیات فنی و ریـز بـا آن تفـاوت یافتـه اسـ      فقطتوسعه بوده است و   بنیادین در تفکر جاافتاده
اما تأمل در ماهیت این سند و ». را تغییر دهیم جهانمان«این است:  2030دستورکار عنوان اصلی سند 

 ,Hickel(کند. به بیان جیسن هیکل  پایدار خالف این را آشکار می  مشخص در اهداف توسعهبه طور 
». خواهد جهان را نجـات دهـد بـی آنکـه تغییـر دهـد       پایدار سازمان ملل می  اهداف توسعه« )2015

نحـوي کـه خـودش را      ه دچار تعارضی عمیق است بـه پایدار این است ک  مشکل اصلی اهداف توسعه
خواهـد کـه فقـر را     مـی  خواهد که زمین را نجات دهد، هم پایدار هم می  کند. اهداف توسعه خنثی می

خواهد که اقلیت ثروتمند جهان بتوانند به افزایش رشـد ادامـه دهنـد. اهـداف      و هم می کن کند ریشه
اي  ورده کند اما طبق تحلیل سطور بعد تعارض پیچیدهاا با هم برپایدار در نظر دارد این هر سه ر  توسعه

از یک  پایدار را دچار تعارض در اراده و ناسازگاري کرده است.  که در این بین وجود دارد اهداف توسعه
بـر ضـرورت    2030سو، مطالباتی عالی در آن مطرح شده است. در دیباچه و جاهاي دیگر دسـتورکار  

پایـدار    شود و دقیقاً پیش از پرداختن به اهداف توسـعه  تأکید می 2ها با طبیعتنهنگی زندگی انسااهم
نـد و مـام زمـین در    امشـترك   خانهبراي ما هاي آن زمین و اکوسیستم  سیاره«کند که  خاطرنشان می

 ؛)United Nations, 2015: paragraph 59(» ج اسـت یشماري از کشورها و مناطق عبارتی را
ناکافی بودن اثر تجمعی کاهشـی کـه کشـورها قـول      به شدتاي، از  ل گازهاي گلخانهکنتر  در زمینه

شان بدهند براي نگهداشتن افزایش میانگین دماي جهانی  اي در گازهاي گلخانه 2020اند تا سال  داده
 United Nations, 2015: paragraph(کنـد   سلسیوس، ابراز نگرانـی عمیـق مـی     درجه 2زیر 
مـواردي   ،پایـدار   شود؛ در اهـداف توسـعه   می» الگوهاي پایدار تولید و مصرف«هان خواپیوسته  ؛)31

رویـه،   و پایـان دادن بـه صـید بـی     وقف کاهش تنوع زیستیهاي آبی، تهمچون بازگردانی اکوسیستم
یم. اینها نشان از آگاهی به این حقیقت دارد که در سیستم اقتصادي شاهد را زایی زدایی، و بیابان جنگل
اي بـه جـان زمـین     پایان همچـون خـوره   که اصرار بر رشد صنعتی بی الی وجود دارد، به این معناشکا

 کند.  دهد و اساس زندگی انسان را تهدید می افتاده، با سرعت فقر را افزایش می
کنـی   پایدار براي توسعه و ریشه  اي که اهداف توسعه آگاهی مذکور، برنامه با وجودو  اما از سوي دیگر

ارد، مبتنی بر مدل قدیمی رشد صنعتی است یعنی افزایش مدام سطح اسـتخراج منـابع، تولیـد و    فقر د
آن، بـه   تحتپایدار، یعنی هدف هشتم و اهداف کمی   اهداف توسعه  گانه مصرف. یکی از اهداف هفده
نده به رشد کم بس یپایدار حت  ویژه رشد با رویکرد صادرات. اهداف توسعه رشد اختصاص داده شده به

تـرین   توسـعه  درصدي تولیـد ناخـالص داخلـی در کـم     7کم  دست  رشد ساالنه«کند بلکه خواهان  نمی
 United(شـود   طـور عـام مـی     بـه » سـطوح بـاالتر تولیـد اقتصـادي    «و به دست آوردن » کشورها

Nations, 2015: Goal 8, 8.1, 8.2(.  
پایدار در عین حال هم   اهداف توسعهجاست: چگونه ممکن است  پایدار در همین  تعارض اهداف توسعه

اي که به رشـد ضـمیمه    چند هدف هشتم پر است از قیدهاي مترقیانه کمتر را بخواهد هم بیشتر؟! هر
گیر باشد، باید موجب اشتغال کامل و کار شرافتمندانه شود و مـا   شوند از قبیل اینکه رشد باید همه می

ند، و پیـام واقعـی ایـن    ابگسلیم، اما این قیدها مبهم باید تالش کنیم رشد را از تخریب محیط زیست

                                                           
 .3-4-2قسمت اواخر  . فصل دوم،)1396اصغري ( 1.

2. Harmony with Nature 
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، روز 2030دسـتورکار  رونمایی از   نهایت فقط تولید ناخالص داخلی اهمیت دارد. در آستانهدر است که 
 1970ست واقع شد (از سـال  وگآ 20، شش روز از سال قبل جلوتر آمد و در 1»فراروي از توان زمین«

سـت  وگآ 2در روز  2017ودتر از سال قبلش فرا رسیده است) و در سال به این سو، این روز هر سال ز
هـا نیازمنـد   اعالم کرد که سبک زندگی انسان» ردپاي جهانی  شبکه« 2015واقع شده است. در سال 

برابـر فراتـر از    6/1بود که میزان تولیـد و مصـرف جهـانی،     ان معنیاه ب .2برابر زمینِ بیشتر است 6/1
  حلی که اهـداف توسـعه   داري است. راه این بحران عظیم، تفکر سرمایه  ست. ریشهظرفیت زمین بوده ا

غـذا در سـطوح تولیـد و      دهد سطحی است: کاسـتن از دورریـز سـرانه    پایدار براي این فاجعه ارائه می
هاي بزرگ و ویژه شرکت  ها بهمصرف؛ مدیریت پایدار و مصرف پربازده منابع طبیعی؛ و ترغیب شرکت

حـل جـدي و معلـوم، کـه عبـارت اسـت از        این پیشنهادها، از راه .3رهاي پایدای به قبول روشفراملیت
رونـد.   ها، طفره میکاهش مصرف ثروتمندان جهان و وضع مقررات بر استخراج منابع توسط ابرشرکت

حیات   مهدانند که ادا پایدار می  کنندگان اهداف توسعه روي اصوالً باید این باشد که تهیه علت این طفره
داري وابسته به افزایش مدام تولید و مصرف است. حال آنکه تغییر خود این سیستم اقتصـادي   سرمایه

 . )Hickel, 2015(شرط خروج از بحران است 
-بزرگ«آن را  2030دستورکار که  -کنی فقر ج این است که ریشهیدر قبال این نقد، پاسخ مشهور و را

خواهیم فقر  ؛ اگر میبدون رشد ممکن نیست -داند می» پایدار  عهترین چالش جهانی و شرط الزم توس
حـل   عنـوان راه   ، رشـد را بـه  2030دسـتورکار  گزیري از رشد نیست؛  - خواهیم ه میک  -کن شود ریشه

 کند.  اصلی فقر ترویج می
درآمـد  اما برخالف این ادعا، باید برحذر بود که رابطه میان رفع فقر و رشد بسیار ضعیف است. از کل 

 60درصد آن نصیب  5، فقط 2008تا  1990هاي حاصل از رشد جهانی تولید ناخالص داخلی بین سال
 ,Woodward(درصد ثروتمنـد جهـان بـوده اسـت      40درصد نصیب  95درصد مردم فقیر جهان و 

 درصد فقیر جهان 60رشد درآمد  بر اساس این نسبت میان رشد تولید ناخالص داخلی و .)50 :2015
عنوان خط فقـر پذیرفتـه شـده،      پایدار به  دالر در روز که در اهداف توسعه 25/1و بر اساس استاندارد 

پایدار   سال زمان الزم است در حالی که اهداف توسعه 100کن کند  براي اینکه رشد بتواند فقر را ریشه
، بـر اسـاس دو   . عالوه بـر ایـن  )Woodward, 2015(کن کند  سال فقر را ریشه 15خواهد طی  می

تولید ناخـالص داخلـی     کن کند، الزم است که سرانه مبناي مذکور، براي اینکه رشد بتواند فقر را ریشه
؛ و این افزایش تولید و مصرف )Woodward, 2015: 43(دالر برسد هزار  100جهانی به بیش از 

برابر ظرفیـت   6/1بیش از همین حاال میزان تولید و مصرف جهانی  زیرا جهانی نابودکننده خواهد بود
بر فرض اینکه کشورهاي فقیر بتوانند به سرعت رشد کنند و به متوسـط کشـورهاي    یزمین است. حت

پردرآمد برسند و از آن طرف کشورهاي پردرآمد نیـز میـزان رشدشـان را تـا صـفر کننـد، بـر اسـاس         
ز خواهد بود که سطح تولیـد  زمین نیا 4/3کم به  ارائه کرده دست» ردپاي جهانی  شبکه«هایی که  داده

                                                           
1. Earth Overshoot Day 

 ): 1396آذر  6نگاه کنید به این پیوندها (دسترسی در تاریخ . 2
http://time.com/3997388/earth-overshoot-day-2015 
https://news.nationalgeographic.com/2015/08/150813-earth-overshoot-day-earlier 

 ”United Nations (2015). “Goal 12. Ensure sustainable consumption and production patterns نگاه کنید به:. 3

http://time.com/3997388/earth-overshoot-day-2015
https://news.nationalgeographic.com/2015/08/150813-earth-overshoot-day-earlier
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 .1دو مصرف را در آن وضعیت پشتیبانی کن
 اکنی فقر، راهبردي خطرناك است به این معن عنوان راهبرد ریشه  تأکید اهداف توسعه پایدار بر رشد به

وهوا را به میزانی وحشتناك افزایش خواهد داد و  اگر چنین رشد عظیمی ممکن باشد تغییر آب یکه حت
  فایده شود. این راهبرد به این دلیل در اهداف توسـعه  فقر بی  شد هر دستاوردي در زمینه باعث خواهد

کنندگان اقتصاد و سیاست جهـانی اجـازه    شود که به هدایت کنی فقر ترجیح داده می پایدار براي ریشه
نند. اصـوالً  منحرف ک» تر منابع موجود توزیع منصفانه«حل واقعی یعنی  ها را از راهدهد توجه انسان می

وضع فقـرا کـاهش دهـد و هـیچ کـاري بـه        يپایدار بر آن است که نابرابري را با ارتقا  اهداف توسعه
پایـدار    دهنـد. اهـداف توسـعه    درصد جمعیت جهان را تشـکیل مـی   1ها نداشته باشد که ثروتمندترین

د ثـروت در دسـت   همه انسان ناشی از انباشـت شـدی    دهد که فقر این توجهی به این نکته نشان نمی
در » 2ممتـازه   طبقـه «ها و زندگی پرمصرف آنهاست. انتقال ثـروت انباشـته از   اقلیت کوچکی از انسان

تر است از اینکه ثروت بیشتر تولید شود به این امید که  یافته به فقراي جهان عاقالنه کشورهاي توسعه
درصد  40تر درآمد رشد سریع«خواهان پایدار   البته اهداف توسعه». 3به پایین نشت کند«اندکی از آن 

 )United Nations, 2015: Goal 10, 10.1( »پایین جمعیـت در مقایسـه بـا میـانگین کشـور     
افـزایش مجمـوع تولیـد و      لهئکند امـا از مسـ   شود. این به کاهش فقر و کاهش نابرابري کمک می می

اي سرگشاده به سـازمان   در نامه آورد. جمعی از متفکران مصرف غافل است که این رویکرد به بار می
وهـوا   آبکه زمین را محترم شمارد و مقابله با تغییر امکان دارد غلبه بر فقر از طریقی «گویند  ملل می

نهایت توانمندند. امـا بـراي ایـن     . ثروت زمین فراوان است و مردمش در حل مسائل بیرا میسر سازد
پایـان، طمـع و ویرانگـري را بـه      باشیم منطق رشد بی اي بر فقر]، باید حاضر منظور [یعنی چنین غلبه

 .)Chomsky and et al., 2015(» داري نولیبرالْ مقدس است کشیم که در سرمایهبچالش 
کنـد،   نیز موضع ضعیفی اتخـاذ مـی  » مطلق«یا » مفرط«کنی فقر  پایدار، در زمینه ریشه  اهداف توسعه

ـ  دالر در روز در نظـر مـی   25/1زیرا خط آن را  . )United Nations, 2015: Goal 1, 1.1( ردگی
دالر واقعاً براي حـداقل معـاش انسـان کـافی      25/1اند که  اي از پژوهشگران بر آن شده شمار فزاینده

. )Department of Economic and Social Affairs, 2010: esp. Chapter III(نیسـت  
و  »پرسـتن «، بر اسـاس منحنـی   2006ر سال د» خط فقر اخالقی«پیتر ادوارد با عنوان   نتائج مطالعه

مصـرف    کننده تعیین  وجود دارد، محدوده »4متوسط عمر«که در نمودارِ نسبت میزان مصرف و » پیچ«
هـاي  دالر روز (بـر اسـاس قیمـت    9/3دالر در روز و  7/2سـال بـین    74را براي تأمین متوسط عمرِ 

تر براي اینکه متوسط  . به بیان ساده)Edward, 2006() قرار داد 1993سال » برابري قدرت خرید«

                                                           
 ): 1396آذر  8سترسی در تاریخ براي نمونه نگاه کنید به پیوندهاي زیر (د. 1

www.bbc.co.uk/news/magazine-33133712 
https://persquaremile.com/2012/08/08/if-the-worlds-population-lived-like 
www.personal.psu.edu/afr3/blogs/siowfa12/2012/10/if-everyone-lived-liked-americans-how-
many-earths-would-we-need.html 
www.gobarefootblog.com/environment/how-many-earths-do-we-need-to-live 
2. Elite 
3. Trickle Down )نشت اقتصادي  نظریه(  
4. Life Expectancy  

http://www.bbc.co.uk/news/magazine-33133712
https://persquaremile.com/2012/08/08/if-the-worlds-population-lived-like
http://www.personal.psu.edu/afr3/blogs/siowfa12/2012/10/if-everyone-lived-liked-americans-how-many-earths-would-we-need.html
http://www.personal.psu.edu/afr3/blogs/siowfa12/2012/10/if-everyone-lived-liked-americans-how-many-earths-would-we-need.html
http://www.gobarefootblog.com/environment/how-many-earths-do-we-need-to-live
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بود.  دالر در روز می 9/3تا  7/2درآمدشان در روز چیزي بین  دسال برسد بای 74عمر افراد در جهان به 
دالر در روز بـود و بنـابراین خـط فقـر      1حدود در ها خط فقر بانک جهانی و سازمان ملل، در آن سال

تغذیـه و   ازمان ملل بود. پیشتر، واگستاف گفته بود که خطر سـوء برابر خط فقر س 9/3تا  7/2اخالقی، 
کننـد در کشـورهاي مختلـف فـرق      مرگ در کودکی براي کسانی که با یک دالر در روز زنـدگی مـی  

درصد است و در نیجـر   60در هند این خطر  به عنوان مثالکند و در برخی کشورها خیلی باالست  می
، خـط  2008بوده است. بانک جهانی، تازه در سـال   1000در  160ریسک مرگ براي چنین کودکانی 

شـمار  » المللـی  خـط فقـر بـین   «دالر در روز افزایش داد. سازمان ملل بر مبناي ایـن   25/1فقر را به 
و هـم اکنـون   ) United Nations, 2015b: 4(میلیون نفر عنوان کرد  836جمعیت فقیر جهان را 

میلیون نفر را زیر خـط فقـر اعـالم     767تعیین شده  90/1لی المل که خط فقر بین 2017یعنی در سال 
دالر در روز قابل قبول نیستند. بر اساس اسـتدالل پیتـر    90/1و  25/1این معیارها یعنی  .1تکرده اس

خواهنـد فقـر را    مـی  بـه طـور جـدي   گذاران جهانی  ن اشاره کردیم، اگر سیاسته آادوارد که در باال ب
 74حدود در ها را به متوسط عادي عمر یعنی کم انسان یین کنند که دستکن کنند باید خطی تع ریشه

 7/2، خط فقر اخالقی بین 1993سال برساند. بر اساس محاسبات ادوارد و بر اساس قدرت خرید سال 
خط فقر  2005دالر در روز) باالتر بود. بر اساس قدرت خرید سال  1برابر از خط فقر آن زمان ( 9/3تا 

نقص نیست چون فقر را در کشورهایی  رسد. این خط بی دالر در روز می 88/4دالر تا  38/3اخالقی به 
 :Hickel, 2016(کند که لزوماً قابل مقایسه نیستند، اما بهترین خط جهانی موجود است  مقایسه می

ر دال 2  هاي فقر ملی کشورهاي در حال توسعه، با میانهخط  . این خط، نزدیک است به متوسط همه)7
در سـایت   2015. بانـک جهـانی نیـز در سـال      )Sumner, 2014(دالر در روز  5در روز و میانگین 

و فقط براي فقیرترین کشورها مناسـب  » کارانه عمد محافظه  به«، 25/1اش یادآور شد که خط  رسمی
میـزان فقـر   تر است. در مقایسه المللی باالتر مناسب هاي فقر بینتر، خط یافته در مناطق توسعه«است: 

دالر در روز استاندارد معنادارتري است. براي اروپاي  4در کشورهاي آمریکاي التین و دریاي کارائیب 
اگـر وسـط خـط فقـر      .»2شـود  دالر در روز استفاده مـی  5آسیاي میانه اغلب خط فقر   شرقی و منطقه

، 2015شد. ایـن در سـال    میمیلیارد نفر بالغ  5/3حدود  درشد، شمار فقرا  اخالقی مالك قرار داده می
کردنـد.   میلیون نفر) براي فقر اعالم می 836ونیم برابر آماري بود که بانک جهانی و سازمان ملل ( سه

دالر در روز  5اگر حد باالي خط فقر اخالقی و میانگین خط فقـر کشـورهاي در حـال توسـعه یعنـی      
شد. این رقم بیش از چهار برابر آماري بود  میلیارد نفر بالغ می 3/4گرفت، شمار فقرا به  مالك قرار می

 2015درصد جمعیت جهـان در سـال    60کردند و  که بانک جهانی و سازمان ملل براي فقر اعالم می
 . )Hickel, 2016: 7(بود 

دالر اصرار کرده است؟ زیرا فقط معیارهایی در ایـن حـد اسـت کـه      25/1پایدار بر   چرا اهداف توسعه
                                                           

 www.un.org/sustainabledevelopment/poverty ):1396آذر  10. نگاه کنید به پیوند (دسترسی در 1
2. World Bank. “There are Multiple International Poverty lines. Which one should I Use?” 
Accessed October 9, 2015. 
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/193308-there-are-
multipleinternational-poverty-lines-wh. 

 این پیوند در حال حاضر محتواي متفاوتی دارد.

http://www.un.org/sustainabledevelopment/poverty
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/193308-there-are-multipleinternational-poverty-lines-wh
https://datahelpdesk.worldbank.org/knowledgebase/articles/193308-there-are-multipleinternational-poverty-lines-wh
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محقق یا نزدیک به تحقق اعالم شود، بنـابراین نظـام   » 2030کنی فقر تا  ریشههدف «دهد  اجازه می
گیرندگان جهانی را وادار به  تر تصمیم کند، در حالی که رویکردي صادقانه اقتصادي موجود را موجه می

ها نیست. اگر مثالً پذیرش این حقیقت تلخ خواهد کرد که اقتصاد موجود جهانی به نفع اکثریت انسان
 3/4و  -دالر اسـت  9/1دالر یـا   25/1تـر از   که بسیار واقعـی  -دالر در روز مبنا قرار گیرد 5فقر خط 

کن کردن فقر نیازمند تغییر قواعد اقتصاد جهانی خواهـد بـود تـا     میلیارد فقیر داشته باشیم، دیگر ریشه
آفرینی  رویکرد تحول پایدار با ظرافت از چنین  تر شود. اهداف توسعه براي اکثریت مردم جهان منصفانه

 دهد.  سیستم اقتصاد جهانی را کاهش می» خشونت«گزیند و فقط  دوري می
بندد یـا   ایجاد فقر در جهان یا چشم می  شده و عمده پایدار، بر بسیاري از عوامل شناخته  اهداف توسعه

تجارت در سازمان تجارت   رژیم غیرمنصفانه  پایدار، درباره  کند. اهداف توسعه حلی برایشان ارائه نمی راه
ضـرر    گذاري که بازارهاي جهانی را بـه  تجاري و سرمایه  هاي دوطرفهبسیاري توافق  جهانی، و درباره

در هدف کمـی   یگوید و به جاي کنترل این مشکل مهم حت کنند، چیزي نمی کشورهاي فقیرْ آزاد می
17-10 )United Nations, 2015: Goal 17, 17.10( ازي بیشتر تجارت و قدرت خواهان آزادس

» هاي تعدیل سـاختاري  برنامه«پایدار از   شود. در اهداف توسعه بیشتر براي سازمان تجارت جهانی می
آید در  کنند هیچ سخنی به میان نمی المللی پول بر کشورها تحمیل می که بانک جهانی و صندوق بین

به فضاي «شود  صورت مبهم گفته می  فقط بهترین علت فقر از زمان استعمارند؛ و  حالی که اینها عمده
تـرین  ، امـا بحـران یونـان یـادآوري اسـت بـر اینکـه بـزرگ        »گذاري هر کشور احترام گذارید سیاست

دهند. حسن  شان در خطر باشد اهمیتی به حاکمیت ملی کشورها نمییهاگان جهان وقتی پول دهند وام
پـذیرد برخـی از    کم می هزاره این بوده است که دست  پایدار در مقایسه با اهداف توسعه  اهداف توسعه

. اسـت  هاي کنونیاین مسائل اهمیت دارند؛ اما در مقابلشان برِشی ندارد زیرا ملتزم به رشد طبق مدل
نجـات جهـان باشـد بـه ایـن صـورت از         پایدار که قرار بوده نقشه  باعث شد اهداف توسعه چیزي چه

پایدار   از این را باید نسبت داد به اینکه در فرایند اهداف توسعهکم بخشی  قاطعیت فاصله بگیرد؟ دست
عمـل باعـث   در و این  1توکارها و بخش خصوصی نقش مهمی داده شده اس ها و کسببه ابرشرکت

پایدار نتواند متعرض منافع تجاري اینها شود. سازمان ملل اذعان داشته کـه    شود که اهداف توسعه می
تریلیون دالر خواهد بـود. پیشـنهادي کـه     5/2حدود در   کرد ساالنه یازمند هزینهپایدار ن  اهداف توسعه

شراکت «پایدار خواهان   گذاري خصوصی بود. اهداف توسعه براي جبران کمبود منابع مالی شد، سرمایه
این درخواست،  .2تپایدار شده اس  ها براي اجراي اهداف توسعهمیان سازمان ملل و ابرشرکت» جهانی

در داوس سـوئیس   2012بود که مجمع جهـانی اقتصـاد در سـال     »3برنامه بازطراحی جهانی«تاب باز
 ـ مذکور دستورکاري براي تغییر سازمان ملـل بـه یـک شـراکت بـزرگ عمـومی        پیشنهاد کرد. برنامه

ها از تأثیر رسمی در حکمرانی جهـانی برخـوردار   ها را همانند دولتخصوصی مطرح کرد که ابرشرکت 
 کند. می

                                                           
ــاریخ    1 ــی در ت ــد (دسترس ــه پیون ــد ب ــاه کنی -www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2015-09): 1396آذر  9. نگ

26/secretary-generals-remarks-united-nations-private-sector-forum 
-www.herald.co.zw/sdgs-what-to-do؛ .United Nations (2015). Goal 17, esp. 17.16 نگاه کنید به:. 2

with-the-global-super-rich 
3. Global Redesign Initiative 

https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2015-09-26/secretary-generals-remarks-united-nations-private-sector-forum
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2015-09-26/secretary-generals-remarks-united-nations-private-sector-forum
https://www.un.org/sg/en/content/sg/statement/2015-09-26/secretary-generals-remarks-united-nations-private-sector-forum
http://www.herald.co.zw/sdgs-what-to-do-with-the-global-super-rich
http://www.herald.co.zw/sdgs-what-to-do-with-the-global-super-rich
http://www.herald.co.zw/sdgs-what-to-do-with-the-global-super-rich
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هـا بـر   کنـد تـا ابرشـرکت    پایدار نخستین گام این مسـیر شـده اسـت و راه را بـاز مـی       اهداف توسعه
وکارهـا و بخـش    هـا و کسـب  گذاري سازمان ملل اثرگذار شوند. آیا همکـار شـدن ابرشـرکت    سیاست

 شـود، نبایـد باعـث شـود کـه      پایدار و اعتباري که از قبل آن نصیبشان می  خصوصی با اهداف توسعه
گـویی برایشـان تعیـین     پایدار آنها را به تعهدات مشخص ملزم کند و سازوکارهاي پاسخ  اهداف توسعه

هـا و  ، شـرکت 2000در سـال  » 1موافقت جهانی ملل متحـد «کند؟ آري، اما این اتفاق نیفتاد. همانند 
منـد   رهبهـ » 2آبـی شـدن  «پایدار شـرکت کننـد از امتیـاز      وکارهایی که در فرایند اهداف توسعه کسب

اي از اصـول نگـران مجـازات باشـند.      تبعیـت از مجموعـه   فقدانشوند، اما الزم نیست در صورت  می
پایدار آن اصول را هـم نـدارد و     ، حداقل اصولی داشت اما اهداف توسعه»موافقت جهانی ملل متحد«

 ,United Nations, 2015: Goal 12(شـوند کـه خـوب باشـند      می» تشویق«ها فقط ابرشرکت
12.6) (Hickel, 2015(. 

بینانه کاستن از نابرابري شدیدي است که جهـان را دچـار    حل واقع حل فقر نیست، تنها راه اگر رشد راه
و اکنـون مالـک نیمـی از ثـروت      3تدرصد ثروتمند جهانْ رو به افزایش بوده اس 1کرده است. ثروت 

در  زیرااز کنترل خارج شده است، » حاد نابرابري«اینها گواهی بوده است بر اینکه  .4دناشخصی جهان
درصد ثروتمند جهان مالک نیمی از ثروت جهان، و نیمی از جمعیت جهان مالک  1« 2015اواخر سال 

کاهش جزئی نـابرابري بـراي بهبودهـاي عمـده در وضـعیت      . 5دان بوده» درصد از ثروت جهان 1تنها 
مبـارزه بـا    تنهـا راه پایـان دادن بـه فقـر    است. جهان کافی طبقات فقیر  ی ازاقتصادي نیم  ـ اجتماعی
است. نابرابري را شاید بتـوان خطیرتـرین معضـل حـال حاضـر دانسـت. در زمـان        در جهان نابرابري 

منافع حاصل از منـابع طبیعـی     پایدار، دو هدف کمی مربوط به تسهیم عادالنه  مذاکرات اهداف توسعه
)United Nations, 2015: Goals 2.5 and 15.6( اطمینان حاصل کنید که»  ابتدا با واژه  «...

تـرویج  «کنندگان ایاالت متحده در یکی دو روز آخر تهدیـد کردنـد کـه اگـر      درج شده بود اما مذاکره
ونه کـه  گپایدار را نخواهد پذیرفت؛ این دو هدف آن  جایگزین نشود ایاالت متحده اهداف توسعه» کنید

که  1-10پایدار، به جز هدف کمی   یار ضعیف شد. اهداف توسعهایاالت متحده خواست تغییر کرد و بس
را خواسـتار  » 2030درصد پایین جمعیت در مقایسه با میانگین ملی تا سـال   40تر درآمد رشد سریع«

نهـد و   عمـل آن را مغفـول مـی   در کنـد و   نابرابري مطرح نمی  لهئشود، گام عملی خاصی براي مس می
اي  نامـه «گذارد. جمعی از متفکران در  د و آن را براي آیندگان به ارث میشو باعث ادامه فقر شدید می
تواند به هـدف   تنها راهی که می پایدار از پذیرشِ  اهداف توسعه«گویند  می» سرگشاده به سازمان ملل

                                                           
1. United Nations Global Compact 

 https://en.wikipedia.org/wiki/Bluewash): 1396آذر  9(دسترسی  نگاه کنید به پیوند. 2
 www.bbc.co.uk/news/business-30875633): 1396آذر  8ید به پیوند (دسترسی در تاریخ نگاه کن. 3
 ) 1396آذر  8نگاه کنید به پیوندهاي زیر (دسترسی در تاریخ . 4

http://fortune.com/2017/11/14/credit-suisse-millionaires-millennials-inequality 
www.credit-suisse.com/corporate/en/articles/news-and-expertise/global-wealth-report-2017-
201711.html 

  ):1396آذر  11نگاه کنید به پیوند (دسترسی در تاریخ . 5
www.theguardian.com/money/2015/oct/13/half-world-wealth-in-hands-population-inequality-report 

https://en.wikipedia.org/wiki/Bluewash
http://www.bbc.co.uk/news/business-30875633
http://fortune.com/2017/11/14/credit-suisse-millionaires-millennials-inequality
https://www.credit-suisse.com/corporate/en/articles/news-and-expertise/global-wealth-report-2017-201711.html
https://www.credit-suisse.com/corporate/en/articles/news-and-expertise/global-wealth-report-2017-201711.html
https://www.theguardian.com/money/2015/oct/13/half-world-wealth-in-hands-population-inequality-report
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 Chomsky and(» نابرابري از همین حاال  ماند: شروع کاهش عمده می پایان دادن به فقر برسد باز
et al., 2015(.  

پیشرفت انسان کنار گذاشته شود   عنوان سنجه  جهان نیاز فوري دارد به اینکه تولید ناخالص داخلی به
پایان استخراج و تولیـد و   تر پذیرفته شود که مبتنی بر افزایش بی و براي این منظور معیاري خردمندانه

اند اما متأسفانه به حاشـیه رانـده    بوده پایدار نیز از آن آگاه  کنندگان اهداف توسعه مصرف نباشد. تدوین
پایـدار    ، براي تدوین معیارهاي پیشرفت توسعه2030شده و تنها در انتهاي آخرین هدف گفته شده: تا 

 :United Nations, 2015(هاي موجـود بیفزاییـد    که مکمل تولید ناخالص داخلی باشد، بر برنامه
Goal 17, 17.19(. عمل این تصـمیم بنیـادین را بـه آینـده     در ن سستی، پایدار با ای  اهداف توسعه

 گذارد. وامی
. این کاستی پردازیممیپایدار   و اهداف توسعه 2030دستورکار از مطلب فوق به کاستی بنیادین دیگر  .3

، تأکید آن بـر پیشـرفت اقتصـادي   بینی سنتی توسعه بر آن. از جمله  تسلط جهان  عبارت است از ادامه
باشـد  » هماهنـگ بـا طبیعـت   «البته با این قیـد کـه اینهـا بایـد       -شود آشکار می اجتماعی و فناورانه

)United Nations, 2015: “Preamble”( گیـر   همه ،، رشد اقتصادي مداوم2030دستورکار . در
بالفاصـله پـس از اینکـه     2030دسـتورکار  شود.  و پایدار، براي رسیدن به بهروزي ضروري قلمداد می

کند، وعده  براي همه را اعالم می» گیر و مداوم رشد اقتصادي پایدار، همه«ط یراتصمیم براي ایجاد ش
انسـان امـري بنیـادین اسـت،     » شرافت«گوید چون  نخواهد ماند؛ و می» عقب«کس  د که هیچده می

 ,United Nations(ها بـرآورده شـود   ها و انسانملت» همه«هاي کمی باید براي ها و هدفهدف
2015: “Introduction”( .ماندگی، اهداف و  عقب ؛آشکار است که مالك پیشرفت و در مقابل آن

ویژه رشد اقتصادي است، و هر که از اینها برخـودار باشـد شـرافت      و به 2030دستورکار اهداف کمی 
آورد کـه در   بندي ابتداي دوران جدید توسعه را یـاد مـی   اش تأمین شده است. همه اینها، مقوله انسانی
  .1یتوسعگ یافتگی در مقابل کم زبان ترومن به بیان درآمد یعنی توسعهاز  1949

 
 پایدار  استمرار جریان اصلی توسعه

دهـد کـه در دسـتورکار     کم نشان می آنچه در این سه قسمت بیان شد هرچند به هیچ روي کامل نیست اما دست
کـه موضـوع     -پایدار  ریان اصلی توسعههاي نامطلوب ج ها و خصیصه برخی مؤلفه» پایدار  اهداف توسعه«و  2030

 یابند، از جمله:  استمرار می -بوده است 2ربحث نگارنده در پژوهشی دیگ
                                                           

آمریکا توجـه مخاطبـانش را بـه اوضـاع       اش در کاخ کنگره میالدي ترومن رئیس جمهور آمریکا در نطق افتتاحیه 1949جنیوئري  20در  1.
نامید. او گفت تحت رهبري آمریکا، علم و دانش فنی بـه دقـت   » توسعه مناطق کم«ر آنها را کشورهاي فقیرتر جلب کرد و براي نخستین با

، بـه بـار خواهـد آورد    »توسـعه  مناطق کـم «ویژه  به کار بسته خواهد شد، و تولید بیشتر و به سبب آن شکوفایی و صلح براي کل جهان، و به
. از نگاه ترومن www.trumanlibrary.org/whistlestop/50yr_archive/inagural20jan1949.htm(نگاه کنید به: 

سـرعت سیرشـان    ؛کردند مردمان جهان در یک مسیر و در یک جهت سیر می  کرد، همه بینی را هرچه آشکارتر بیان می که داشت این جهان
پایینشان خیلـی عقـب     کشورهاي جهان با درآمدهاي سرانه  ویژه ایاالت متحده پیشتاز بودند اما بقیه  با هم فرق داشت؛ کشورهاي شمال به

 .)2-2)، قسمت 1396بودند. (نگاه کنید به: اصغري (
 )، فصل دوم.1396پایدار نگاه کنید به: ا. (  هاي جریان اصلی توسعه مؤلفه  تر دربارهبراي مطالعه مفصل. 2

https://www.trumanlibrary.org/whistlestop/50yr_archive/inagural20jan1949.htm
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پایدار، در بحران محیط زیست و توسعه، همواره توسـعه را اولویـت داده اسـت. ایـن       جریان اصلی توسعه .1
 ؛ر ضروري استبش  اولویت مانع گسستی است که براي جلوگیري از خطرات چندوجهی آینده

توسـعه بـوده اسـت و      مخالف تغییرات بنیادین در تفکر جاافتاده هعمدبه طور پایدار،   جریان اصلی توسعه .2
 ؛تنها در جزئیات فنی با آن تفاوت یافته است

  کند. امـا ادامـه   جهانی توسعه را ترویج می  مسابقه  توسعه پایدار با محوریت دادن به رشد اقتصادي، ادامه .3
  ؛بقه، نابرابري و شکاف میان پیشتازان و کندروان را از گذشته بیشتر کرده استاین مسا

، »گسستن رشد اقتصادي از افول و تخریب محیط زیست«و » پربازدهی«پایدار بر ابزارهاي   تأکید توسعه .4
جوامع آورد اما تمرکز صرف بر مدیریت پربازده منابع، ابتکار  محیطی خوبی به همراه می هرچند آثار زیست

پایدار، تردیدي   شود. توسعه می» اهداف«کند و باعث غفلت از اصالح  معطوف می» وسائل«را به اصالح 
فیزیکـی اقتصـاد در     پایدار به کـاهش انـدازه    اهتمام توسعه فقداندارد.  در اولویت رشد اقتصادي روا نمی

، میـزان تولیـد و مصـرف    2015سال رود: در  هاي آن به شمار میترین کاستیمقایسه با طبیعت، از بزرگ
 این وضع بدتر نیز شده است. 2017برابرِ ظرفیت زمین بوده است و در سال  6/1جهانی، 

 گیري نتیجه
است. راهبردهـاي اساسـی دسـتورکار     2030سازي زمین، دو هدف کالن دستورکار  ترمیم و ایمن و کنی فقر ریشه

عنـوان مثـال، راهبردهـاي آن      پایدار سابقه دارند.  به  ی توسعهها، در جریان اصلبراي رسیدن به این هدف 2030
 -»خواهیم اي که می آینده«ویژه   به  -پایدار  هایی است که اسناد پیشین جریان اصلی توسعهبراي هدف دوم، همان

وهـوا.   تغییر آب  نحوي مطرح کرده بودند: مصرف و تولید پایدار، مدیریت پایدار منابع زمین و اقدام فوري درباره  به
نسبت به اسناد پیشتر محاسنی دارد که در متن به آنها اشاره شـد، امـا     ،»پایدار  اهداف توسعه«و  2030دستورکار 

حاضر ربط دارند، یعنی بـه ایـن بحـث کـه پیونـدهاي        طور کلی بحث مقاله  ها و اهداف و بهها به پرسشکاستی
 پیروي است.   پایدار تا چه حد شایسته  ر چیست، و جریان اصلی توسعهپایدا  با جریان اصلی توسعه 2030دستورکار 

پایدار از منظر حقوق بشـر در مقایسـه بـا      طور بسیار خالصه این بود که هرچند اهداف توسعه  کاستی اول به
به هاي مهم مربوط هدف زیرااثر شده  شود اما پیشرفت تا حد زیادي بی اهداف توسعه هزاره پیشرفت محسوب می

بندي  است صورت» در کشور مناسب«هاي جهانی بلکه بر اساس آنچه پایدار نه با مالك  این امر در اهداف توسعه
ـ    سـازي، اهـداف توسـعه    شـفاف ونه بسنده کردن به توان کشورها و گاند، در حالی که به جاي این شده  دپایـدار بای
 کرد. ها مشخص مین هدفای  ها را دربارههاي کشورهاي ثروتمند و ابرشرکتولیتئمس

گـردد.   پایدار بـازمی   هاي عام جریان اصلی توسعهوجود دارد که به ویژگی 2030کاستی دیگري در دستورکار 
خواهد  پایدار می  که عنوان شده است. اهداف توسعهکند  باطل میادعایی را  2030تأمل در ماهیت سند دستورکار 

اهد اقلیت ثروتمند جهـان بتواننـد بـه افـزایش رشـد ادامـه دهنـد، هـم         خو جانب این هر سه را نگاه دارد: هم می
شـود   کن کند. و در همین بستر دچار تعارض در اراده می خواهد فقر را ریشه خواهد زمین را نجات دهد، هم می می

بـراي   2030دسـتورکار    نـد. برنامـه  اپایدار مطرح شده غیرقابـل جمـع    نحوي که در اهداف توسعه  زیرا این سه به
درصدي تولیـد ناخـالص    7کم  دست  رشد ساالنه«عنوان مثال   کنی فقر مبتنی بر مدل قدیمی رشد است، به ریشه

سبک  - به بیان ساده  -این در حالی است که». سطوح باالتر تولید اقتصادي«و » ترین کشورها توسعه داخلی در کم
این نیـاز بـاز هـم بیشـتر شـد.       2017یشتر بود و در سال زمینِ ب برابر 6/1نیازمند  2015ا در سال هزندگی انسان

کنند. در قبال این نقد، پاسخ مشهور این است کـه رفـع    زمین هزینه می  ها بیشتر و بیشتر از سرمایهبنابراین انسان
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برد این است که رابطه یا همبستگی میان رشد و رفع  ال میوفقر بدون رشد ممکن نیست. آنچه این پاسخ را زیر س
ضعیف، براي رفع فقر، تولید ناخالص داخلی   قر بسیار ضعیف است، و این در متن تبیین شد. با توجه به این رابطهف

اگـر چنـین    یهزار دالر برسد. چنین افزایش تولید و مصرف جهانی نابودکننده خواهد بود. حتـ  100جهانی باید به 
  وحشتناك افـزایش خواهـد داد. اصـوالً اهـداف توسـعه      وهوا را به میزانی رشد عظیمی ممکن باشد، مثالً تغییر آب
هـا در  ثروتمندترین  -وضع فقرا کاهش دهد و هیچ کاري با ثروتمندان  يپایدار بر آن است که نابرابري را با ارتقا

تولیـد و  » مجمـوع «نداشته باشد. این رویکرد، منجر به افزایش  -اند هاي اخیر یک درصد جمعیت جهان بودهسال
له ئپایدار توجهی به این مسـ   دهد. اهداف توسعه پایدار توجهی به آن نشان نمی  شود، که اهداف توسعه یمصرف م

هـا و  همه انسان ناشی از انباشت شدید ثروت در دسـت اقلیـت کـوچکی از انسـان      دهد که فقر این نیز نشان نمی
وهـوا، تنهـا راه    ویژه بحران تغییـر آب   محیطی و به هاي زیستزندگی پرمصرف آنهاست. در جهان دچار به بحران

 مستقیم با خود آن است.   کاستن از نابرابري حاد، مبارزه  بینانه واقع
پیشرفت انسان کنار گذاشته شود و براي   عنوان سنجه  جهان نیاز فوري دارد به اینکه تولید ناخالص داخلی به

پایـان اسـتخراج و تولیـد و مصـرف نباشـد.       افزایش بیتر پذیرفته شود که مبتنی بر  این منظور معیاري خردمندانه
 گیرد. آن نمی  عمل تصمیمی دربارهدر آگاهی از این ضرورت،  با وجودپایدار   اهداف توسعه

فت و ربینی توسعه بر آن است تا آنجا که مالك پیش تسلط جهان  ، ادامه2030کاستی بنیادین دیگر دستورکار 
کـه از اینهـا برخـوردار     داند، و هر ویژه رشد اقتصادي می  اهداف کمی خود و به ماندگی را اهداف و در مقابل عقب

پایدار همچنان بـه قـوت خـود بـاقی       توسعه که در توسعه  اش تأمین شده است. زیر سلطه»شرافت انسانی«باشد 
 شود. ینامیده م» ماندگی عقب«...،  است، تعدیل رشد و بسنده کردن به سطحی از تولید، فناوري، سرعت و

تر انجام شود. بـا ایـن حـال    هاي مرتبط شایسته و بایسته است که بسیار مفصل ها و زمینه بحث در این زمینه
در کـه   کنـد  رهنمـون  موضـوع  تواند مـا را بـه ایـن    مختصر انجام شده، می شده در این مقاله هرچند بحث مطرح

پایـدار    هـاي نـامطلوب جریـان اصـلی توسـعه      لفهپایدار برخی از اثرگذارترین مؤ  و اهداف توسعه 2030دستورکار 
بشـر؛ تـرویج     آینده  یابند: انصراف از گسست ضروري براي جلوگیري از خطرات چندوجهی تهدیدکننده استمرار می

هـا و   جهانی توسعه و در نتیجه افزایش شکاف میان پیشـتازان و کنـدروان توسـعه (بـر اسـاس داده       مسابقه  ادامه
، »توسـعه «سـال   60ها در جهان مورد اشاره قرار دادیم، باید نتیجه گرفت که پس از نابرابري  هآمارهایی که دربار

جهانی توسعه بیشتر و بیشتر شده اسـت.)؛ محدودسـازي ابتکـار      ازان و کندروان مسابقهتشکاف و فاصله میان پیش
 ». اهداف«و غفلت از اصالح » وسائل«جوامع به اصالح 

گفته آمد، به نظر نگارنده براي پرسشی که در ابتداي مقاله مطـرح شـد بـه ایـن      هقالبر اساس آنچه در این م
ي که در نحو  کم باید به فکر جدي وادارد به پایدار با این خصائص، ما را دست  رسیم: جریان اصلی توسعه پاسخ می

درها هـم کـه تبلیـغ    قین جریان آنرسد ا تر باشیم. به نظر میایم بسیار اندیشناك کنون بودهمواجهه با آن از آنچه تا
آثـار نـامطلوب خـود را خواهنـد      ،هاي اساسی آنسازي کاستی پیروي نیست، زیرا در صورت پیاده  شود شایسته می

 گذاشت.
 نابعم

هـاي   نقد و بررسی بحران محیط زیست در ایـران بـا تأکیـد بـر برنامـه     «طرح پژوهشی  .)1396( .ع. اصغري، س
 .علوم انسانی و مطالعات فرهنگی پژوهشگاهتهران: ». توسعه
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مطالعات ارزیابی اثرات توسعه: ترویج علم در مدیریت 
 زیست  محیط

 
 1غالمحسین کرمی

 2مقدم رضایی کورش
 

 چکیده
ارزیـابی تـأثیرات    منفـی دارنـد.   هـاي توسـعه؛ پیامـدهاي مختلـف مثبـت و      و پـروژه  ها ها، طرح ها، برنامه سیاست
شناسـایی و  بینـی و مـدیریت کنـد.     ند این پیامدها را پـیش مو اجتماعی سعی دارد به شکلی روش محیطی زیست

یکی از از طریق نظرسنجی و آشنایی با دیدگاه، ادراك و نگرش مردم هاي توسعه  ارزیابی از عملکرد و اثرات برنامه
نفع است. مبادله اطالعات بین مردم محلی و مجریـان، آنـان را نسـبت بـه     هاي ذي دادن گروه هاي دخالت  روش

ـ اجتماعی کنـونی، نحـوه کـاهش اثـرات منفـی و افـزایش اثـرات مثبـت در آینـده و شناسـایی           شرایط اقتصادي
دهد که آنها کنار گذاشته نخواهند شد و حضور  کند. این فرایند به افراد اطمینان می پیشرفت مطلع می هاي فرصت

مفـاهیم نظـري ارزیـابی     عالوه بـر این پژوهش  هاي توسعه خواهند داشت. هاي مربوط به طرحمؤثري در تصمیم
تی اثرات بررسی کرده است. در ادامه محیطی و اجتماعی، جایگاه ادراك و نگرش را در ارزیابی مشارک اثرات زیست

طور ویژه مرتبط با توسعه روستایی، کشاورزي و منابع طبیعی را بررسی  ارزیابی اثرات و به هاي تعدادي از پژوهش
 استخراج کرده است. طبیعی و انسانی  نشانزدهاي (آثار) مثبت و منفی آنها را بر محیط، او به روش تحلیل محتو

 
 زیست. هاي توسعه، مدیریت محیط  یابی اثرات، طرحارز کلیدواژگان:
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 و بیان مسئله مقدمه

هاي توسعه ایجاد  روند. هدف طرح محیطی از اجزا و اثرات توسعه به شمار می تحوالت اقتصادي، اجتماعی و زیست
شـد اقتصـادي   هاي گذشـته ر  تغییرات مثبت است، اما در نهایت ممکن است عواقب منفی نیز داشته باشد. در دهه
محیطی یا اجتماعی بـه شـمار    نیروي محرك افزایش رفاه و عامل مطمئن توسعه بدون حساسیت به اثرات زیست

رفت. اما به مرور ضرورت کاهش اثرات ناخواسته و اطمینان از منافع درازمدت، موجب ظهـور مفهـوم ارزیـابی     می
هاي توسعه دارد  ریزي نقش و جایگاه مهمی در برنامه عنوان رهیافتی علمی هاي توسعه شد. ارزیابی به  اثرات طرح

ها در فضـاي در حـال تغییـر     گیري براي ادامه، تغییر مواضع و اهداف و یا بسط و گسترش طرح و راجع به تصمیم
ارزیابی سبب توسعه اطالعات مفید و مناسـب مـورد نیـاز در جریـان      ).1387(فائو،  دهد تري می هاي درست جواب
). فرایند ارزیابی اثـرات بـه   1383شود (طباطبایی و مکنون،  ها می ي و اطمینان از توفیق و پایداري طرحریز برنامه

هـاي  آورد کـه تصـمیم   هـاي توسـعه پدیـد مـی     ریزي، فرصتی را براي مدیران پروژه عنوان ابزار مدیریتی و برنامه 
توجهی به دلیل کم ها به  شود پروژه اعث میسنجیده و منطقی اتخاذ کنند. توجه نکردن به موضوع ارزیابی اثرات ب

دلیـل   طبیعی و اجتماعی و تهی شدن منابع، قابلیت تداوم نداشته باشند و حتـی بعضـی از آنهـا بـه      زیست  محیط
 توجهی  به خواست و نیاز اجتماعات محلّی تعطیل شوند. هاي عمومی جامعه و بی مخالفت

اند و اجراي آنها منطقه وسیعی را تحت تأثیر اثـرات مثبـت و    پرهزینه هاي توسعه صنعتی و کشاورزي غالباً طرح   
هاي مردمان بومی، تحـت   کار تأسیسات، منطقه وسیعی از سکونتگاه دهد. در جریان اجرا و شروع به  منفی قرار می

ی و تغییـر  محیطی، ورود نیروي کار غیربومی، گسترش روابط تجاري، مالحظات امنیت آلودگی زیست ها، تأثیر طرح
گیرد. گاهی اوقات اجراي یک پروژه نیازمند انتقال مردم به مکانی دیگر و اسکان مجدد و  در نظام معیشت قرار می

همین نسبت، سرنوشت پروژه و میزان موفقیت آن در رسـیدن بـه    نیز در نظر گرفتن نظام معیشتی جدید است. به 
). بنابراین با توجـه  1387شود (طالبیان و همکاران،  اجرا میاهدافش نیز تحت تأثیر محیطی است که پروژه در آن 

هـاي   ریزان؛ اثـرات برنامـه   زیست در بسیاري از کشورها، برنامه ها و مخاطرات توسعه روستایی و محیط  به چالش
منظـور همراهـی جوامـع محلـی و بـومی بـا         نفعان و مناطق تحت تـأثیر را بـه  توسعه پایدار با مشارکت کلیه ذي

 کنند.ها و حداکثرسازي اثربخشی و کارایی آنها ارزیابی می ها و پروژه ها، طرح تسیاس
 

  محیطی ارزیابی اثرات زیست
زیست را مورد توجه قرار  ایران از معدود کشورهاي در حال توسعه است که در قانون اساسی خود حفاظت از محیط 

هـاي   زیست که نسل امروز و نسل حفاظت محیط «قانون اساسی جمهوري اسالمی  50داده است. بر اساس ماده 
هـاي   شـود. بنـابراین فعالیـت    بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدي داشته باشند، وظیفه عمومی تلقـی مـی  

». زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن مالزمـه پیـدا کنـد، ممنـوع اسـت       اقتصادي و غیرِ آن که با آلودگی محیط
دهد که نه فقط اثرات مخرب انسانی بـر   زیست جهان در سه دهه گذشته نشان می  حیطنگاهی گذرا بر وضعیت م

صـورت   زیست و جامعه با منافع و اهداف متعـدد بـه    همکنش فناوري، محیط  زیست کاهش نیافته بلکه بر محیط 
ـ  غیرعمدي با اثرات مستقیم و غیرمستقیم همراه بوده و مسائل جدیدي بروز کرده  ه جـدا نبـودن   است. با توجـه ب

هاي توسعه براي کاهش خسـارت بـه    زیست در برنامه  زیست و توسعه، استفاده از ابزارهاي مدیریت محیط محیط 
زیست و رعایت اهداف توسعه پایدار ضروري است. به این منظور روش علمـی و ابـزار    منابع طبیعی، حفظ محیط 
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براي اطمینان کافی از رعایـت ضـوابط،    1970وایل دهه از ا 1محیطی مدیریتی جدیدي به نام ارزیابی اثرات زیست
هاي توسعه مطرح  ها و فعالیت ها، برنامه ها، طرح اندازها، سیاست محیطی در چشم معیارها و قوانین و مقررات زیست

  .)Momtaz, 2002(شد 
تمرکـز آن بـر    کنـد و  محیطی؛ سازوکاري اصالحی براي مطالعه اثرات توسعه فـراهم مـی   ارزیابی اثرات زیست   

تـوان ارزیـابی    محیطـی را مـی   ارزیابی اثرات زیسـت هاست.  کاهش اثرات مضر و حتی کنار گذاشتن برخی از طرح
تـر   هاي اثرگذار بر محیط زیسـت دانسـت. در یـک توصـیف کامـل      هاي بزرگ و دیگر فعالیت اثرات احتمالی طرح
بینی، شناسایی و ارزیابی اثـرات   که هدف آن پیش مندي است فرایند و چارچوب نظاممحیطی  ارزیابی اثرات زیست

  گیري است. این الگو جـایگزین  محیطی سیاست، طرح و برنامه پیشنهادي و سنجش اهمیت آنها در تصمیم زیست
فراهم کردن فرصت مشارکت عمومی، . )Tukker, 2000( دهد اي را نیز پیشنهاد می هاي توسعهها و اقدام طرح

ها، بـه حـداقل رسـاندن ریسـک      طبیعی، کاهش هزینه ها، استفاده پایدار از منابع ت انسانافزایش حفاظت از سالم
هاي عمومی از اهداف اجتمـاعی ایـن الگـو اسـت     محیطی و افزایش پاسخگویی دولت و مؤسسه مخاطرات زیست

)Jay and et al., 2007(. 
محیطی در  ده کار ارزیابی اثرات زیستزیست، تعیین عمق و محدو بر اساس دستورالعمل سازمان حفاظت محیط    

هـا،   هـاي جـانوري، زیسـتگاه    (زمین، آب، هوا و خاك)، محـیط طبیعـی (گیاهـان، گونـه    سه مقوله محیط فیزیکی 
هـاي شـغلی،    اندازها و مسیرهاي مهاجرت پرندگان) و محیط اجتماعی و فرهنگـی (سـالمت افـراد، فرصـت     چشم

نتـایج حاصـل از   . )Ahmadvand and et al., 2011( شـود  میآموزش، مسکن و باورهاي فرهنگی) بررسی 
محیطی در سالیان گذشته باعث تکامل روند استفاده از آن در بسیاري از کشورها شده است و  ارزیابی اثرات زیست

 .  )Rodrigues and et al., 2003( ارچوب پایدارتري استهطور فزاینده در حال استقرار چ به 
 

 ماعی و اقتصادي ارزیابی اثرات اجت
زیست،  هاي اجتماعی پایداري محیط  دلیل نیاز به تحقیقات عمیق براي یافتن شاخص هاي توسعه به  مدیران طرح

، کننـد هاي اجتماعی کمتر توجه مـی  دهند و به سیاست ها قرار می هاي بیوفیزیکی را مبناي ارزیابی معموالً شاخص
اجتمـاعی اسـت    -هاي بیوفیزیکی و اقتصـادي  ه سیستمزمان بوجه همدر حالی که الزمه پایداري منابع طبیعی، ت

)Brunson, 1999(. هاي مختلف جامعه و به خصوص اثرات تجربه  آگاهی از توزیع متفاوت اثرات در میان گروه
کننده است و بهبود رفاه اجتمـاعی جامعـه و بازسـازي معیشـت     پذیر همواره نگران هاي آسیب گروهوسیله  شده به 

. پایداري اجتماعی یکی از )Vanclay, 2003( ریزي شده تصریح شود عنوان هدف مداخالت برنامه م باید به مرد
هاي توسعه، این بخـش مـورد غفلـت     ابعاد توسعه پایدار است و با وجود مسائل و مشکالت اجتماعی اجراي طرح

 Ahmadvand and(الزم و ضروري اسـت   2آگاهی از پیامدها و ارزیابی اثرات اجتماعی شود. بنابراین، واقع می
et al., 2009( و  ها ها، برنامه دنبال کشف و شناخت بهتر پیامدهاي اجتماعی سیاست . ارزیابی اثرات اجتماعی به

 هاي توسعه است. پروژه

                                                           
1. Environmental Impact Assessment (EIA) 
2. Social Impact Assessment (SIA) 
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لیـل،  فرایند تجزیـه و تح «؛ ارزیابی اثرات اجتماعی را چنین تعریف کرده است: 1المللی ارزیابی اثرات انجمن بین   
هـا،   هـا، برنامـه   ها، مداخالت (سیاسـت  ریزي نظارت و مدیریت پیامدهاي خواسته و ناخواسته، مثبت و منفیِ برنامه

 »آیـد  وجـود مـی    هـا بـه   گري وسیله این مداخله ها) و هرگونه تغییر در فرایندهاي اجتماعی که به  و پروژه ها طرح
)Heikkinen and Sairinen, 2007(هاي کنونی  ت اجتماعی فرایند تعیین پیامدهاي آتی فعالیت. ارزیابی اثرا

هاي عمومی و خصوصی روي جمعیت انسانی است  و اثرات فعالیت 2هاي کالن اجتماعی ها و نظام بر افراد، سازمان
که منجر به تغییر شیوه زندگی مردم، کار، روابط با دیگران و سازماندهی براي مواجهه با مسائل و تعهـد بـه رفـع    

ازهاي خود از سوي اعضاي نظام اجتماعی است. این اصطالح همچنین اثـرات فرهنگـی کـه شـامل تغییـر در      نی
 ,Becker( گیـرد  ها و باورهایی که راهنماي شناخت منطقی خود و جامعه اسـت را نیـز دربرمـی    هنجارها، ارزش

زیسـتی اسـت و     دي و محـیط فرهنگی، اقتصا -و پایداري اجتماعی  . هدف ارزیابی اثرات اجتماعی عدالت)2001
هاي اجتماعی (ارتباطات و اعتماد اجتمـاعی) خواهـد بـود.     نتیجه آن توانمندسازي، ایجاد ظرفیت و ارتقاي سرمایه

تر  کمک به جامعه میزبان پروژه براي شناسایی اهداف توسعه و حصول اطمینان از حداکثر شدن نتایج مثبت، مهم
 .)Vanclay, 2003(منفی است  هاي اثرات از به حداقل رساندن آسیب

ارزیابی اثرات اجتماعی؛ چند مرحله دارد. اولین گام تجزیه و تحلیل منافع، نفوذ، قدرت و چگـونگی تأثیرپـذیري      
نفع است. تعریف کارکردي مسائل اجتماعی اثرگذار بر طرح معموالً از طریق مذاکره با جامعه محـل   هاي ذي گروه

شـود. گـام    صاحبنظر در امور فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادي تبیـین مـی   هايماستقرار و کارشناسان و مقا
گیـرد.   هاست بر مسائل کارکردي مربوط؛ متمرکز و با مشارکت افراد محلی صـورت مـی   آوري داده بعدي که جمع

لیاتی و قابل اجرا هاي عم توصیه ،هاي کارکرديها باید بر پاسخ به پرسش ها و ارزیابی اولویت تجزیه و تحلیل داده
نفعـان مـذاکره و    ها براي جامعه محلی باید دوبـاره بـا ذي   ها و توصیه شود. براي اطمینان از مناسبت یافتهمتمرکز 

 .)Becker and et al., 2003(اندیشی شود  هم
ـ   ریزي در برنامه    ک روش هاي توسعه روستایی، افزایش کارایی اقتصادي منابع و عوامل تولیدي محیط روسـتا ی

اصولی و کارا در رسیدن به اهداف کالن کشور است. بنابراین نوع دیگري از ارزیابی، توجیه اقتصادي و یا ارزیابی 
ارزیـابی اثـرات اقتصـادي بـه مـوارد      هاي بهتر براي استفاده از منابع کمیاب اسـت.  بازده یک طرح و اخذ تصمیم

شود. هـدف از ارزیـابی    و تغییرات در یک موقعیت اطالق می ها اي از فعالیت اجتماعی و مالی مجموعه -اقتصادي
هـاي فعلـی و آتـی     اثرات اقتصادي ارائه اطالعات به مجریان براي قضاوت در مورد عملکرد و بهبود کارایی طرح

  ).1384گلرنگ و همکاران،  (محمدياست 
 

 در ارزیابی اثراتو ادراك  نقش نگرش
اي اساسـی اسـت. در ارزیـابی اثـرات اجتمـاعی و       مؤلفـه  ،مشـارکت  ؛حیطـی م در ارزیابی اثرات اجتماعی و زیست

گراسـت و بـه اسـتفاده از     نتیجـه  سـاالر  و مشارکتی وجود دارد. رهیافـت فـن   3ساالر محیطی دو رهیافت فن زیست
جارب هاي تجربی تمایل دارد. در مقابل رهیافت مشارکتی با رویکرد فرایندگرایی از دیدگاه جامعه و دانش و ت داده

تـوان اثـرات    نفعان در ارزیابی اثـرات اجتمـاعی مـی   کند. با درگیر کردن ذي افراد متأثر از طرح توسعه استفاده می
                                                           
1. International Association of Impact Assessment (IAIA) 
2. Social Macro Systems 
3. Technocratic 
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ها را با جامعه محلی سازگار کرد. از این منظـر ارزیـابی اثـرات     اجتماعی مضر را کاهش داد و منافع اجتماعی طرح
وي حقـوق، شـفافیت در عملکـرد و مالکیـت خصوصـی را بـا       گرایانه است که تسا اجتماعی بخشی از فرایند مردم

 ,Vanclay(هاي محلی براي توسعه پایدار است  کند و هدف آن دستیابی به ظرفیت مشارکت عمومی تضمین می
 زیست به المللی مانند اعالمیه ریو نیز بر مشارکت عمومی و عدالت در مدیریت محیطهاي بین . کنوانسیون)2004

 . )Pisani and Sandham, 2006( اساسی توسعه پایدار تأکید دارند عنوان یک مسئله 
هـاي توسـعه یکـی از راهبردهـاي      برداران جوامع محلی نسـبت بـه طـرح    بررسی نگرش و ادراك مردم و بهره   

. با توجه به اینکه عوامل انسـانی  محیطی و ارزیابی اثرات اجتماعی است مشارکت عمومی در ارزیابی اثرات زیست
گیـري،   انـد؛ بازاندیشـی بـر رونـد تصـمیم     هاي توسـعه   ترین عامل موفقیت طرح مقایسه با عوامل فیزیکی مهمدر 

هاي توسعه و تعیین جایگاه و نقـش مـردم در ایـن فراینـد، فرصـتی مغتـنم و        ریزي، اجرا و ارزشیابی پروژه برنامه
هـاي   هـا و برنامـه   بت یا منفی آنـان از طـرح  محیطی افراد و ارزیابی مث ضرورتی انکارناپذیر است. رفتارهاي زیست

گیرد و هرگونـه تغییـرات پایـدار در رفتـار مسـتلزم       هاي آنان شکل می ها، باورها و نگرش توسعه بر اساس اندیشه
ها تا حدود  محیطی این طرح همین دلیل موفقیت و پایداري اجتماعی و زیست هاست. به  تغییرات ابتدایی در نگرش

کنندگان دارد. بنابراین، شناخت و توجه به ادراك مردم نسـبت   برداران و مصرف هاي بهره گرشزیادي بستگی به ن
ریـزان در طراحـی    و اعتقاداتی که مبنـاي نگـرش آنـان اسـت، بـه برنامـه        ها و عوامل تأثیرگذار بر ادراك به طرح
هـا را   مـی پـروژه  کند و سـطح همراهـی و حمایـت مرد   هاي مناسب و حذف عوامل دلسردکننده کمک می مشوق

 دهد. افزایش می
 ) و وضع نفسانی و عصبیتی است که سازمان آن1379 ،شناختی اجتماعی (کریمینگرش؛ از مفاهیم نوین روان   
عبـارت دیگـر    کننده دارد. بـه  هاي فرد نسبت به همه اشیا و اوضاع اثر پویا و هدایتو در واکنشکند میتجربه  را

کنـد.  ی براي فعالیت نفسانی و جسمانی است و فرد را براي واکنش معینی آماده مـی نگرش؛ آمادگی عصبی و روان
هاست، نگرش کسی نسبت به موضوعی؛ آمادگی او براي عمل، ادراك، تفکر نگرش؛ آمادگی براي انگیختن انگیزه

یـک فـرد در   ). نگرش؛ تأثیر مستقیم در رفتار دارد. پاسخ 1386و احساس نسبت به آن موضوع است (کالینبرگ، 
باش یا یـک نظـام    برابر یک شئ یا در یک موقعیت، مشروط به چگونگی نگرش اوست. نگرش؛ مانند حالت آماده

) و نقش اساسی در اعمال و رفتـار انسـان دارد (کریمـی،    1374عواطف و افکار و یا آمادگی در عمل است (بادن، 
 زیر است:). برخی از مفاهیم مرتبط با نگرش به شرح 1379

نگرش اعم از مثبت یا منفی دارند. بیان ارزشـی، یـک بیـان     ارتباط نزدیکی با بعد عاطفی :هاارزش .1
شود، ولی بیان نگرشی مصداقی است که به فرد کلی و انتزاعی است و به فرد خاصی نسبت داده نمی

 شود. یا گروه عینی نسبت داده می
دهنـد. بـه   د، جزء شناختی نگرش را تشکیل میاعم از اینکه درست یا نادرست باشن عقاید و باورها: .2

 اي مبتنی بر عقاید و باورهاست.همین دلیل هر نگرشی تا اندازه 
عنوان مؤلفه عاطفی با نگرش مرتبط است، ولی تفاوت آن با بعد عاطفی نگرش  به  رغبت و عالقه: .3

تظار ندارد دیگران کند و اندر این است که شخص عالقه و رغبت را فقط به فعالیت خویش محدود می
 هم مانند او عالقه داشته باشند، اما نگرش مستلزم نوعی انتظار تأئید یا فقدان تأئید دیگران است. 

-اي از نگـرش با نگرش داراي تأثیر متقابل است و ایفاي یک نقش توسط هر فرد بیانگر پاره نقش: .4
 ).1379هاي اوست (کریمی، 
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توان در دو دسـته اصـلی شـناختی و انگیزشـی بررسـی کـرد. امـا        را می هاسازوکارهاي مؤثر در تکوین نگرش   
ها نقش دارند. هاي اجتماعی بر تشکیل نگرشهاي اجتماعی و مقایسه سازوکارهاي شناختی در دو حیطه یادگیري

منابع انگیزشی نیز شامل منابع انگیزش فردي (نیازها و شخصیت) و منابع انگیزش اجتماعی (وضعیت اقتصادي و 
 ).1385ها دارند (آذربایجانی و همکاران، گیري نگرشفرهنگ) سهم مهمی در شکل

هایی  هاي محدودي توضیح دهند. سازه کنند تا رفتار انسان را با سازه ها سعی می تئوري کنش علّی و دیگر مدل   
أثیر آنها ضمنی است و تنهـا  گذارند، بلکه ت طور آشکار بر رفتار تأثیر نمی مثل سن، جنس، طبقه اجتماعی و نژاد به 
 ,Beedell & Rehman(انـد  مؤثر باشند کـه مبنـاي نگـرش    هاییدر صورتی بر رفتار تأثیر دارند که بر اعتقاد

هـا جایگـاهی   هـا و دیـدگاه  ، ارزشهاها، اعتقادشناختی شامل نگرش. بنابراین متغیرهاي اجتماعی و روان)2000
در  بی اثرات اجتماعی دارند. با وجود این، توجه به این مفاهیم ادراکی،هاي ارزیاشناسیمحوري و مرکزي در روش

نقش نگرش در  چهار موضوع با خصوص نحوه استفاده از آنها در ارزیابی اثرات اجتماعی توافق زیادي وجود ندارد.
 ارزیابی اثرات اجتماعی ارتباط دارد:

 هاي ارزیابی اثرات اجتماعی؛ها در مدل جایگاه نگرش .1
 پذیري نگرش و رفتار؛  بینی یشپ .2
 پذیري نگرش؛  گیري روایی، پایایی و مقیاس اندازه .3
 ).Albrecht and Thompson, 1988(دیگر متغیرها  .4

توان با مفاهیمی چـون   زیست را می  برداري بهینه از انرژي و محیط هاي مالزم با ارزیابی مصرف و بهره نگرش   
هاي مرتبط، معادله سود و زیـان (تئـوري مبادلـه     بودن مشارکت در طرح پذیرش مسئولیت، تصور فرد از اثربخش

طبیعی و  سازي منابع زیست و خطرهاي تهی هاي مدیریت محیط  اجتماعی)، ارتقاي آگاهی از پیامدها و اثرات پروژه
باورها و عناصـر  ) منابع 1). در نگاره (1386نیا،  هاي آینده تقویت و تثبیت کرد (صفاري فقدان این منابع براي نسل

زیست تبیین شده است. نگرش متشکل از سه جـزء شـناختی، عـاطفی و رفتـاري      نگرش نسبت به بحران محیط 
بردن پوشـش   بردار منابع طبیعی ممکن است اینگونه فکر کند که از بین عنوان مثال یک کشاورز و بهرهاست. به 

بعـد شـناختی). او از   (زیست خواهد شـد   عث پسرفت محیط هاي زیرزمینی بارویه از منابع آبگیاهی و استفاده بی
هـاي   وضعیت فرسایش خاك، کمبود آب و آلودگی هوا احساس نگرانی دارد (بعد عاطفی) و متعاقب آن در فعالیت

) و در نهایـت  1384نیا،  کند (بعد رفتاري) (اقتباس از کریمی و صفاري درختکاري و کاهش مصرف آب شرکت می
هـاي   هاي توسعه بپیوندد. عـالوه بـر اجـزا، نگـرش     محیطی طرح ارزیابی اثرات اجتماعی و زیستبه گروه حامیان 

 اند: محیطی داراي سه ویژگی زیست
هـاي   همکاري و مشارکت در برنامـه  شامل یک موضوع مشخص، رویداد یا موقعیت است: .1

 زیست و ارزیابی اثرات توسعه؛ حفاظت محیط
زیست و رسیدن به توسـعه   ارزیابی اثرات توسعه در حفظ محیط  اند: ها معموًال ارزشیابانه نگرش .2

 پایدار مؤثر است؛ 
طبیعی و حمایت از ارزیابی اثرات  مردم محافظت از منابع  ها معموالً ثبات و دوام دارند: نگرش .3

کننـد (اقتبـاس از کریمـی و     هـا اعمـال مـی    عنوان یک رفتار در کلیه شرایط و موقعیـت   توسعه را به
 ).1384یا، ن صفاري
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  بعد شناختی بعد عاطفی بعد رفتاري
 
 
 
 
 
 

 منابع باورها
 

هاي تشـدیدکننده   از فعالیت
محیطـی   زیست هاي بحران

در مـــدیریت  وخـــودداري 
ــدار منـــابع  طبیعـــی   پایـ

(درختکاري، کاهش مصرف 
آب و ...) مشـــــــارکت و  

-دیگران را نیز تشویق مـی 
 کنم.

نسبت بـه فرسـایش   
خاك، کمبـود شـدید   

یرین، تغییـرات  آب ش
زایـی،   اقلیمی، بیابـان 
هــاي  توســعه کــانون

ریزگرد، آلودگی هوا، 
پســــرفت اراضــــی 
ــر و   ــاورزي و فق کش
مهــــاجرت مــــردم 

 نگرانم.

زدایی و از بـین   جنگل
بردن پوشش گیـاهی،  

هـاي صـنعتی،    آلودگی
ــی  ــتفاده ب ــه از  اس روی

هـــاي زیرزمینـــی،  آب
ــاده  ــرف نه ــاي   مص ه

کشـــاورزي و چـــراي 
در هــا  رویــه دام بــی

ها و مراتع باعث  جنگل
از دسـت رفـتن منــابع   

 طبیعی شده است.

 تجربه شخصی •
هـــاي  خطـــرات بحـــران

محیطی را بر اساس  زیست
هـا و   هاي سـازمان  گزارش

هاي ارتبـاطی    اخبار رسانه
 کنم. دریافت می

 تعامل اجتماعی •
همکاران، رهبران محلی و 

ــانواده ــه  خـ ــبت بـ ام نسـ
ــیط  ــوع مح ــت  موض زیس

 اند.حساس
 اجاستنت •

ــعیت آینــده محــیط    وض
کننـده  زیست بسیار نگران 

 است.
 

 محیطی و اجتماعی موافق نیستم هاي توسعه بدون ارزیابی اثرات زیست با اجراي طرح
 )1384نیا،  ): رابطه نگرش با ارزیابی اثرات توسعه (منبع: اقتباس از کریمی و صفاري1نگاره (

 
 ادبیات پژوهش

زنی مدیران، نمایندگان و مردم مناطق مختلـف و   عتی در کشور فقط بر اساس چانههاي توسعه صنبسیاري از طرح
شـوند. در   اي طراحی و تصویب می محیطی و یا آثار توسعه زیست پیامدهايپذیري اقتصادي، ارزیابی  فارغ از توجیه

توانـد   نتـایج آنهـا مـی    ها و التزام به اي طرح محیطی و توسعه که اجراي جامع ارزیابی نهادي، مالی، زیست صورتی 
عـالوه آنچـه در    کشور را در هدایت صحیح منابع و جلوگیري از هدر رفت استعدادهاي طبیعی ملی یاري کند. بـه  

ها و تـا حـدودي ارزیـابی     است به ارزیابی مالی و بازاري پروژه هاي صنعتی مطرح  عنوان ارزیابی طرح  کشور ما به
هـاي   عنوان مثال طـرح  شود. به  محیطی اجرا می شخص شدن آثار زیستشود و بعد از م محیطی محدود می زیست

اند.  محیطی و اجتماعی تصویب شده سنجی و ارزیابی اثرات زیست پتروشیمی در استان فارس بدون مطالعات امکان
دستی گذاري در صنایع باال ها، نقشی پیشرو و کلیدي در توسعه استان فارس ندارند و سرمایه در حالی که این طرح

ریـزان را بـه دنبـال داشـته باشـد (رهبـر و        اي مـورد نظـر برنامـه    تواند آثار توسعه پتروشیمی در استان فارس نمی
هاي توسعه صنعتی در منطقه عسلویه نشان داد کـه   ). مطالعات ارزیابی اثرات اجتماعی طرح1387میرشجاعتیان، 
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هاي فنی و ایجاد  ات و خدمات، ارتقاي سطح مهارتهاي عظیم در آن منطقه، در افزایش سطح امکان اجراي پروژه
هـاي   هاي شغلی و کاهش فقر تأثیر چندانی ندارد و در مقابل احساس نابرابري و محرومیت نسـبی، آسـیب   فرصت

انـد،   اجتماعی و نارضایتی از زندگی را گسترش داده است و در مجموع مردم محلی در مقابل آنچـه از دسـت داده  
اند. زیرا توسعه صنعتی فقط با رویکردي فنی و بدون مالحظه ابعاد اجتماعی و فرهنگی اجرا  دهدست نیاور  چیزي به

دلیل نتیجه نهایی رشد   همین شکل واقعی اتفاق نیفتاده است. به   هاي جلب مشارکت به کدام از صورتشده و هیچ
اسـت (طالبیـان و    یرامـون  پ -نیافتگی کلی منطقـه و گسـترش شـکاف مرکـز     اقتصادي و صنعتی عسلویه، توسعه

 ).1387همکاران، 
هـا،   بـرداري از جنگـل   شمال، خروج دام از جنگل، واگذاري جنگل به دامداران، بهره -هاي آزاد راه تهران پروژه   

هاي توسعه منطقه کالردشت در غرب مازندران داراي  عنوان طرح  بیشه به استخراج سنگ معدن و احداث سد سیاه
دارنـد و در راسـتاي اهـداف     1هاي اجرا شده ماهیتی فقـرزا  شد و توسعه اقتصادي است اما طرحمأموریت توسعه ر

که نتیجه آنها افـزایش فقـر، نارضـایتی مـردم، تخریـب        طوري اند. به  توسعه هزاره و تضمین پایداري عمل نکرده
). طبـق  1387ت (برارپـور،  هاي انسانی، اجتماعی و اقتصادي بوده اس زیست و تهی کردن محیط از سرمایه محیط 

هـاي روسـتایی بـا     شاخص توسعه اجتماعی و اقتصادي سـکونتگاه  16تحلیل همبستگی، تنها بین سه شاخص از 
هاي توسعه و عمران روستایی در شهرستان مهر استان فارس همبستگی وجود داشت  گذاري در طرح میزان سرمایه

انـد   هـاي توسـعه اقتصـادي و اجتمـاعی مطالعـه نداشـته       شاخص توجهی در ارتقاي هاي اجرا شده اثر قابل و پروژه
هاي عمرانی دولت بر فقرزدایی در مناطق روسـتایی   ). بررسی اثرات برخی دیگر از پروژه1389(سعیدي و رستگار، 

سـازي، تحقیـق و تـرویج کشـاورزي و      گذاري در توسعه و عمران روستایی، جاده ایران بیانگر آن است که سرمایه
  گذاري در بهداشـت بـه   که سرمایه  اند. در حالی ترتیب داراي بیشترین تأثیر بر کاهش فقر روستایی بوده به آبیاري 

اند (ترکمـانی و   رسانی تأثیر چندانی بر کاهش فقر روستایی نداشته هاي برق صورت غیرمستقیم، تأثیر دارند و طرح
 ).1384مقدم،  جمالی

کاهش فقر در نقاط روسـتایی اسـتان فـارس در تحقیقـی پیمایشـی و شـبه        هاي عمرانی بر رفاه واثرات پروژه   
روسـتاي   20هاي عمرانی جهاد (روسـتاهاي تجربـی) و    روستاي برخوردار از فعالیت 20تجربی و از طریق مقایسه  

هـایی چـون امکانـات و    بهره (روستاهاي کنترل)، مطالعه و مشخص شد که بین دو دسته روستا از نظر شاخص بی
هـا و سـرمایه   اي، دارایـی هیالت زندگی، وسایل زندگی، تسهیالت محل سکونت خانوار، مالکیت ادوات سرمایهتس

که روستاهاي برخـوردار در سـطح بـاالتري     طوري  دار وجود دارد؛ به مندي از زندگی تفاوتی معناانسانی و رضایت
هاي عمرانـی تفـاوتی   روستاهاي دارا و فاقد پروژه قرار دارند. اما از نظر شاخص درآمد ناخالص سالیانه تفاوتی بین

 ).  1383زاده و ماجدي، مشاهده نشد (لهسایی
هاي فارس و بوشهر را در مراحل مختلف  هاي تولید استان ) اثرات و عملکرد تعاونی1384مقدم ( کرمی و رضایی   

از برداشـت) و خـدمات ترویجـی     هاي مرتبط با تولید (شامل قبل از کاشت، کاشت، داشت، برداشت، پـس  فعالیت
هاي تولید کشاورزي اسـتان همـدان را در چهـار زمینـه کـارکرد       ) نیز اثرات تعاونی1388سعدي ( برررسی کردند. 

اي و زیربنایی و کارکرد آموزشی و ترویجی مطالعه کـرد. ایـن دو تحقیـق     خدماتی، کارکرد زراعی، کارکرد توسعه
توجهی در رفع نیاز کشاورزان داشته باشـد و   در سطحی نبود که بتواند نقش قابلها  نتیجه گرفتند که اثرات تعاونی

                                                           
1. Impoverishing 
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هاي آموزشی  ها در حوزه کارکردهاي خدماتی است، مخاطبان بر توسعه فعالیت که بیشترین اثرات تعاونی در حالی 
هـاي تولیـدي    ی) نشـان داد تعـاون  1383سـاربان (   اند. امـا مطالعـه طاهرخـانی و حیـدري     و ترویجی تأکید داشته

 اند.  جا گذاشته  هاي اقتصادي، فرهنگی و اجتماعی اثرات بسیار ملموسی به شهر بر کلیه شاخص مشکین
زیسـت و   هاي هادي روستایی بـر محـیط    ) معتقدند نسبت به تأثیر مثبت و پایدار طرح1387مظفر و همکاران (   

مؤسسه  وسعه و عمران روستایی تردید جدي وجود دارد.هاي ت عنوان بخشی از برنامه کیفیت زندگی در روستاها به 
هاي آموزشی و ترویجی امور دام  ) اثرات دوره1388ریزي، اقتصاد کشاورزي و توسعه روستایی ( هاي برنامه پژوهش

هـاي   هاي آموزشی باعث افزایش سطح اطالعـات و آگـاهی   هاي این پژوهش، دوره را بررسی کرد. بر اساس یافته
  هـاي جمعـی بـه    هاي جدید تولید، افزایش مشارکت اجتماعی و فعالیت سطح مهارت و کاربرد شیوه شغلی، ارتقاي

 است.  عنوان اثرات اقتصادي شده گذاري، افزایش تولید و افزایش درآمد به عنوان اثرات اجتماعی و توسعه سرمایه
مثبت و مناسب اقتصادي و اجتمـاعی   ها و نواحی صنعتی روستایی نیز به طور عمده داراي اثرات و نتایج شهرك   

). پروژه عمران روستایی و 1389؛ رضوانی و همکاران، 1387اند (کرمانی و همکاران،  در مناطق مختلف کشور بوده
محیطـی جامعـه،    هاي اقتصادي، باعث بهبـود فرهنـگ زیسـت    حفاظت محیطی بهشهر، عالوه بر ارتقاي شاخص

طرح توسعه روستایی ریمله در استان لرستان جـز  ). 1385(میررجبی،  اعتمادسازي و مشارکت اجتماعی شده است
 دام خروج ساماندهی طرح ).1378است (درکیوندي،   ها اثر مثبت داشته در موضوع ایجاد اشتغال، بر سایر شاخص

 بوده موفق حدودي تا جدید زندگی در محل نشینان جنگل عمومی براي خدمات ارائه و تأمین لحاظ از جنگل از
در ابعـاد اجتمـاعی و   انـد.   داده دسـت  از را خود رفته و درآمد پیشین کنار تولید چرخه از مخاطبان طرح اما است؛

جدید و تضـعیف   مکان به تعلق نداشتن و بیگانگی محلی، احساس سنن کمرنگ شدن آداب و باعثفرهنگی نیز 
 ). 1387لمر،  است (عظیمی و امیري  شده مشارکت انگیزه

ریـزي و نحـوه اجـرا در بهبـود      دلیـل متفـاوت بـودن ابعـاد برنامـه      ساماندهی و اسکان عشایر هم به هاي  طرح   
). طـرح کنتـرل کـوچ    1384حیـاتی،   ؛1384اند (صالحی،  هاي اقتصادي و اجتماعی نتایج یکسانی نداشته شاخص

). در مـورد  1381کـانی،  ارد است (قنبـري و راسـتی    باعث ایجاد ترس، اضطراب و درگیري در بین مرتعداران شده 
محیطی و اثرات منفی اجتماعی گزارش شـده   پروژه مدیریت و قرق مراتع در حوضه سدها پیامدهاي مثبت زیست

 ).  1381و قدوسی،  است (توکلی 
بررسی پیامدهاي مداخالت توسعه روستایی بر فقر روستایی، درآمد خانوار، نـابرابري مالکیـت زمـین و خـدمات        

یافته در استان فـارس نشـانگر آن اسـت کـه      یافته و کمتر توسعه ي در دو گروه از روستاهاي توسعهترویج کشاورز
یافتـه در حـد مطلـوبی نبـود و      یافته و هم در روستاهاي کمتر توسـعه  کیفیت زندگی روستایی در روستاهاي توسعه

ندارد. همچنـین خـدمات متـداول     داري توزیع درآمد و مالکیت زمین نیز در دو گروه روستاهاي مذکور تفاوت معنا
ها  است. یافته تر در کاهش شکاف و نابرابري ناموفق بوده  سمت خانوارهاي غنی  دلیل سوگیري بیشتر به  ترویج به

هاي توسعه روستایی اجرا شده باعث افـزایش نـابرابري و افـزایش شـکاف بـین       مؤید این واقعیت است که برنامه
 .)Hayati and et al., 2008(است  قشرهاي فقیر و برخوردار شده  

هاي عمومی کشور چـین در   گذاري هاي سرمایه عنوان بخشی از برنامه  هاي فقرزدایی و توسعه اجتماعی به طرح   
هـا،   نیز با وجود عالقه و تالش آن کشور در توزیع عادالنه منافع حاصل از برنامه 2004تا  2001هاي  خالل سال

قابل توجهی بر افزایش درآمد و قدرت خرید و مصرف خانوارهاي فقیر داشته باشد؛ امـا   نتوانسته است اثرات مثبت
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خصوص در روستاهاي با استاندارد زندگی باال و داراي رهبران محلی   در عوض درآمد و مصرف خانوارهاي غنی به
 .)Park and Wang, 2010(است  باسوادتر را افزایش داده 

در آفریقاي جنوبی و چین در سه بخش اقتصـاد روسـتایی، فرهنـگ، سـالمت و      پروژه سدسازي بررسی اثرات   
ها، توزیع منابع، نیـروي کـار و سـاختار     گذاريها، حمل و نقل و مسکن نشان داد که سیاست جنسیت و زیرساخت

ـ     نامساعد قدرت و ثروت در بین فقراي روستایی را بدتر از قبل کرده  روژه در است. برخی از نتـایج و اثـرات ایـن پ
  هاي مختلف به شرح زیر است:      حوزه

طبیعـی ماننـد گیاهـان     زیست و منـابع    تغییر در سطح دسترسی مردم به محیط اقتصاد روستایی: .1
دارویی و خوراکی، منابع چوب و مصالح ساختمانی، تخریب جنگل و مرتع، کاهش دسترسی به منـابع  

زراعی، کـاهش تولیـد محصـوالت کشـاورزي و      آب کشاورزي و شرب، زیر آب رفتن مراتع و اراضی
 دامی؛ 

هـاي شـغلی و منـابع اقتصـادي جـایگزین بـراي مهـاجران، تزلـزل در          پیدا نشدن فرصت فرهنگی: .2
پیوندهاي اجتماعی موجود، تحت شعاع قرار گرفتن سالمتی اجتماعی و روابط جنسیتی، افزایش تضاد 

 بین بومیان و افراد تازه وارد؛ 
 Tilt and)هاي شدید و تخریب منـازل   لرزهدلیل زمیــن  ش احساس امنیت بهکاه ها: زیرساخت .3

et al., 2008). 
شناختی پروژه گردشگري روسـتایی در  قانونی، فرهنگی و روان -اثرات بیوفیزیکی، اقتصادي، اجتماعی، سیاسی   

 اند از:امدهاي این پروژه عبارتبرخی از پی .دست آمد توجهی به  صورت مشارکتی بررسی و نتایج قابل  اندونزي به 
فروش اراضی به سوداگران زمین، تغییر کاربري اراضی و کاهش کمیت و کیفیت تولیـد   بیوفیزیکی: .1

طبیعـی و   محیطی، کاهش دسترسی مردم بـه منـابع    هاي زیست محصوالت کشاورزي، تغییر پتانسیل
اراضی ساحلی و تخریـب منـاطق    دلیل کاهش دسترسی به ایجاد اضطراب و نگرانی در ماهیگیران به 

 پروري؛ آبزي
افزایش قیمت زمین و امالك، کسب منافع اقتصادي از طریق اجاره اراضی، تزریق منـابع   اقتصادي: .2

گـاهی و ایجـاد مشـاغل جدیـد مـرتبط بـا       مالی حاصل در بخش مسـکن و بهبـود شـرایط سـکونت    
 گردشگري؛

ارتبـاطی و اجتمـاعی و سـرعت گـرفتن فراینـد      هـاي   ها؛ تغییر در انگاره توسعه زیرساخت اجتماعی: .3
ها، سبک زنـدگی و راهبردهـاي معیشـتی،     به دلیل گسترش مراودات، تغییر در ارزش 1اجتماعی شدن

هـاي   هاي اجتماعی و سرقت، اسـتقرار فروشـگاه   تمایز و تفکیک اجتماعی و اقتصادي، افزایش ناآرامی
  تأثیر بر تغییر الگوهاي تغذیه؛جدید و 

زیست شامل اراضی ساحلی، اراضی  گیري و مدیریت محیط  انتقال قدرت تصمیم انونی:ق -سیاسی .4
شده، مناطق مجاز ماهیگیري و برداشت چوب به صاحبان جدیـد اراضـی و    هاي حفاظت زراعی، پارك

 گیري و سلب حقوق قانونی روستائیان؛ کاهش قدرت تصمیم
                                                           
1. Socialization 
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سلب امکان عمـل بـه سـنت دیـرین انتقـال      دلیل  ایجاد احساس ناخوشایند در والدین به  فرهنگی: .5
احترامـی   ماترك و میراث خود به فرزندان پس از فروش اراضی، نگرانی و شکایت رهبران روستا از بی

 هاي بومی؛ توجهی به یادگیري دانش و مهارت جوانان به سبک زندگی سنتی و بی
نسـبت بـه    طمینـان ترس، اضطراب و دلواپسـی مسـتمر نسـبت بـه آینـده و نبـود ا       شناختی:روان .6

 .)Walker and et al., 2000(مدت در بلندجهانگردي ي از منافع توسعه برخوردار
 و نیجریـه  )Lockie and et al., 2009(در بررسی اثرات اجتماعی توسـعه معـادن در کشـورهاي اسـترالیا        
)Akinbile, 2007(، ویـت اجتمـاعی،   ها و خـدمات اجتمـاعی، ه   هایی چون زیرساخت وضعیت تغییر در شاخص

هاي محلی و مردم بـومی  سازي براي مشارکت مؤسسه هاي اجتماعی، تضاد بین مردم و دولت و فرصت ناهنجاري
هاي توسعه روستایی را بر توانایی اقتصـادي و   نیز اثرات پروژه )Winter, 2006( وینترمورد ارزیابی قرار گرفت. 

بـرداري،   زیست و پسرفت منـابع، تضـاد در بهـره    یب محیط تخر کیفیت زندگی زنان در کشور زنگبار بررسی کرد.
 Neiland and(پروري  آبزي مثابه اثرات منفی طرح  شکاف در ساختار اجتماعی و از بین رفتن مشاغل سنتی به

et al., 1991(      بنـدي مـاهیگیري    و بیکاري ماهیگیران خرده مالک، جزو اثـرات منفـی اسـتقرار پـروژه سـهمیه
)Bradshaw and et al., 2001( پـروري در کاسـتاریکا نیـز تـأثیري بـر       گزارش شد. ضمن آنکه پروژه آبزي

 .)Alston and et al., 2005(است  افزایش دانش و اطالعات مردم ساکن در مناطق همجوار نداشته 
 

 روش پژوهش
نتایج آنها به روش  پژوهش با موضوع ارزیابی اثرات بررسی و 30این تحقیق از نوع توصیفی و تحلیلی است. تعداد 

هاي مربوط به روش اسنادي در پژوهش علوم اجتماعی  تحلیل محتوا از تکنیکتحلیل محتوا استخراج شده است. 
تحلیل و بررسی اسناد و   شود که در آنها هدف پژوهش با مطالعه، هایی گفته میاست. روش اسنادي به کلیه روش

هایی  کوشد داده توا پیداست؛ این تکنیک با تحلیل و آنالیز محتوا میشود. چنانچه از نام تحلیل مح متون انجام می
تـوان آن را دربـاره    است که مـی دار از متن  تحلیلی نظامتحلیل محتوا؛ به طور کلی  را در مورد متن استخراج کند.

هایی که  بست. واژه هاي سیاسی به کار ها و اعالمیه ها، اسناد رسمی، خطابه هاي مندرج در مقاله انواع گوناگون پیام
و چگـونگی بسـط آن، منـابع    برد، بسامد آنها، وجه آرایـش آنهـا در جملـه، سـاختمان خطابـه       نویسنده به کار می

مکان تحلیل منظم دلیل اتحلیل محتوا به  کوشد به شناخت دست یابد. می پژوهشگرند که بر مبناي آنها ااطالعاتی
 کند. روز در تحقیقات اجتماعی اهمیت بیشتري پیدا میتر روزبه تر و پیچیده نظرهاي عمیقاطالعات و اظهار

 
 هایافته

ها یا بـه طـور مسـتقیم     ) ارائه شده است. این پژوهش1هاي مورد برررسی در جدول شماره ( نمونه آماري پژوهش
هـا  ایـن حـوزه   را بـر  اند و یا اثرات آنها زیست  مربوط به حوزه توسعه روستایی و کشاورزي، منابع طبیعی و محیط

 مورد مطالعات خارجی است.  10مورد مطالعات داخلی و  20هاي بررسی شده  از مجموع پژوهشاند.  بررسی کرده
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 هاي برررسی شده نمونه آماري پژوهش :1جدول 
 تعداد حوزه طرح/ پروژه ردیف

 13 توسعه و عمران روستایی  1
 6 منابع طبیعی (جنگل، مرتع، آبزیان) 2
 4 زیربنایی (راه، سدسازي، معادن) امور 3
 3 هاي تولید کشاورزي تعاونی 4
 2 نفت، گاز و پتروشیمی 5
 1 آموزش و ترویج 6
 1 گردشگري 7

 30 مجموع
 

ها به اثـرات مثبـت،    مورد از پژوهش 15هاي تحقیق به روش تحلیل محتوا نشان داد که در مجموع  بررسی نمونه
از  2تر بودن مجموع اثرات مندرج  در جـدول  اند. بزرگ مورد به اثرات منفی پرداخته 13مورد به بدون تأثیر و  11

تـأثیر و   هاي اثرات را از دو یا سـه جنبـه (مثبـت، بـی     هاي تحقیق به این دلیل است که برخی از نمونه تعداد نمونه
 اند. منفی) مطالعه کرده

  
 ها نوع اثرات در نمونه پژوهش :2جدول 

 تعداد  نوع اثرات ردیف
 15 مثبت 1
 11 تأثیر بی 2
 13 منفی 3

 
درصـد) و   8/45مـورد (  27اثرات مورد توجه در مطالعات تحلیل شده بیانگر آن است که ابعاد اجتماعی بـا تعـداد   

شـناختی و  محیطـی، روان  انـد و ابعـاد زیسـت   هـاي اول و دوم  درصد) در اولویت 6/35مورد ( 21اقتصادي با تعداد 
 ). 3در مراحل بعدي قرار دارند (جدول  قانونی سیاسی

 
 ها ابعاد اثرات در نمونه پژوهش :3جدول 

 تعداد  ابعاد اثرات ردیف
 27 اجتماعی  1
 21 اقتصادي 2
 6 محیطی زیست 3
 4 شناختیروان 4
 1 قانونی ـ سیاسی 5

 59 مجموع
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بعـد اقتصـادي، اجتمـاعی،     5در هـاي توسـعه    هـاي مربـوط بـه اثـرات مثبـت و منفـی طـرح        ها و مؤلفـه  مصداق
) قابـل مشـاهده اسـت. از جنبـه اثـرات مثبـت،       5و ( )4شناختی و قانونی سیاسی در جـدول ( محیطی، روان زیست

محیطـی قـرار    بیشترین اثرات مورد اشاره مربوط به ابعاد اجتماعی بود و سپس به ترتیب اثرات اقتصادي و زیسـت 
سیاسی گزارش نشده است. در جنبه اثرات منفـی   -شناختی و قانونیروان هاي مربوط به اثرات مثبت  داشت. مؤلفه

شـناختی و  هـاي اسـتخراج شـده مربـوط بـه ابعـاد اجتمـاعی و در مرحلـه بعـد اثـرات روان           نیز بیشترین شاخص
 اقتصادي بوده است. سیاسی و -قانونی هاي محیطی قرار داشت. کمترین اثرات منفی نیز مربوط به شاخص زیست

 
 هاي تحقیق اثرات مثبت استخراج شده از نمونه :4 جدول

 تعداد مصداق ابعاد اثرات ردیف

 اجتماعی 1

آموزي، کـاهش فقـر، بهبـود امکانـات      افزایش مصرف، افزایش خدمات عمومی، مهارت
زندگی، رضایت از زندگی، توسـعه سـرمایه انسـانی، بهبـود کیفیـت زنـدگی، مشـارکت        

اجتماعی شدن، تمایز و تفکیـک اجتمـاعی، افـزایش    اجتماعی، اعتماد اجتماعی، سرعت 
 دانش و اطالعات

13 

 اقتصادي 2
هـاي   گـذاري، شـیوه   ها، افزایش سـرمایه  ایجاد اشتغال، رشد اقتصادي، توسعه زیرساخت

نوین تولید، افزایش تولید، افزایش درآمد، ایجاد مشاغل جدید، کسب منـافع اقتصـادي،   
 افزایش قیمت امالك و مستغالت

10 

 3 محیطی ارتقاي فرهنگ زیست ها، سکونتگاهزیست، بهبود شرایط  بهبود کیفیت محیط  محیطی زیست 3
 0 - شناختیروان 4
 0 - سیاسی -قانونی 5

 
 هاي تحقیقاثرات منفی استخراج شده از نمونه :5جدول 

 تعداد مصداق ابعاد اثرات ردیف

 اجتماعی 1

هاي اجتمـاعی، افـزایش تضـادهاي اجتمـاعی و      یبها و آس افزایش فقر، افزایش ناهنجاري
منافع، فاصله طبقاتی، شکاف اجتماعی، نزلزل در پیوند اجتماعی، سرقت، ناآرامی اجتمـاعی،  

هاي ارتباطی، تغییـر در سـبک زنـدگی،     رنگ شدن آداب و رسوم محلی، تغییر در انگارهکم
هـا،   ش بـومی، تغییـر در ارزش  توجهی به فرهنگ و دان ترها، بیاحترامی جوانان به بزرگ بی

 تهی شدن سرمایه انسانی، از بین رفتن مشاغل سنتی، تغییر در الگوي تغذیه

17 

 شناختیروان 2
احساس بیگانگی، احساس تعلق نداشتن به محیط جدید، احسـاس نـابرابري و محرومیـت،    

داشتن احساس ترس و اضطراب از آینده، تغییر در روابط جنسیتی، کاهش احساس امنیت، ن
 ها اطمینان نسبت به برخورداري از منافع طرح

7 

هاي طبیعـی،   تخریب منابع طبیعی (جنگل، مرتع، حیات وحش)، کاهش دسترسی به محیط محیطی زیست 3
 5 هاي محیطی و پسرفت منابع کاهش دسترسی به آب، تغییر کاربري اراضی، کاهش ظرفیت

4 
قانونی ـ 
 سیاسی

گیـري   لب حقوق قانونی جامعه محلی، انتقال قدرت تصـمیم پیرامون، س -شکاف بین مرکز
 3 به افراد تازه وارد

 3 کاهش درآمد، بیکاري، کاهش کیفیت محصوالت کشاورزي اقتصادي 5
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 گیري نتیجه
هـاي   محیطی و اجتماعی در ثبـات و پایـداري طـرح    هدف این تحقیق بررسی جایگاه مفهوم ارزیابی اثرات زیست

هاي توسعه در  ها و نگرش جامعه محلی در این فرایند و همچنین استخراج ابعاد و اثرات طرح توسعه و نقش ادراك
هاي توسعه از طریق آشنایی با دیدگاه،  شناسایی و ارزیابی اثرات برنامههاي ارزیابی اثرات بود. طبق نتایج  پژوهش

ر توسعه است. همچنین بـا بررسـی   نفع دهاي ذي دادن گروه هاي دخالت  ترین روش از مهم ادراك و نگرش مردم
هـاي   تحقیقات مرتبط با ارزیابی اثرات محیطی و اجتماعی مشخص شد که به ابعاد اجتماعی بیشتر از سایر حـوزه 

شناختی و قانونی سیاسـی در مراتـب بعـدي    محیطی، روان هاي اقتصادي، زیستتوسعه توجه شده است و موضوع
هاي توسـعه اجتمـاعی و    ل گسترگی، پیچیدگی و چند الیه بودن مفاهیم و مؤلفهدلی قرار داشتند. البته این یافته به 

هاي فـرارو از منظـر    طوري که امروزه به بسیاري از چالش هاي مرتبط با آن قابل درك است، بهمسائل و موضوع
کـه در آن همـه   شود و مثال بارز آن رشد پارادیم ارزیابی اثرات اجتماعی است  شناختی توجه می اجتماعی و جامعه

هـاي توسـعه    زیرا هدف نهایی طرحشود.  محیطی و بهداشتی هم بررسی می جوانب و ابعاد توسعه حتی ابعاد زیست
شناسـی   جامعـه «فراهم کردن زندگی بهتر بـراي مـردم اسـت. همچنـین تطـور و توسـعه شـتابان رشـته علمـی          

 نیز دلیل دیگر بر اهمیت توسعه اجتماعی است.» زیست محیط
هاي مربوط به اثرات، بیشترین موارد اشاره شده هم از جنبه اثرات مثبـت و هـم    ها و مؤلفه خصوص مصداقدر    

اي هـاي توسـعه   هـا و پـروژه   هاي طـرح  زمان منافع و زیانمنفی، مربوط به ابعاد اجتماعی بود، به این معنا که هم
رتبه دوم قرار داشت، اما از جنبه اثرات منفی، متوجه توسعه اجتماعی است. از جنبه اثرات مثبت، بعد اقتصادي در م

اثرات مثبت اقتصادي و همچنین قـرار   ت. نکته جالب توجه اینکه با وجودشناختی در مرحله دوم قرار داشبعد روان
هاي مربوط بـه    گونه آثار مثبت از مؤلفههاي توسعه، هیچ داشتن اثرات اقتصادي در انتهاي جدول اثرات منفی طرح

در  کـم دسـت هـاي توسـعه    دهد طرح سیاسی گزارش نشده است. این یافته نشان می -وانشناختی و قانونیحوزه ر
ها و احساسات مثبت نسبت به آینده و ارتباط روانی و  هاي آغازین شروع به کار نقشی مساعد در ایجاد ادراك سال

اي را در اذهـان   امیدوارکننـده  هاي وارههاي توسعه، طرح ثبت طرحذهنی مناسب در جامعه میزبان ندارند و اثرات م
کاهش احساس امنیت، نداشتن اطمینان نسبت به مردم ایجاد نکرده و به باور در آنها تبدیل نشده است. در مقابل 

-اثرات منفـی روان پیرامون و سلب حقوق قانونی جامعه محلی از  -شکاف بین مرکز، ها برخورداري از منافع طرح
 .ستی گزارش شده در تحقیقات ارزیابی اثرات استشناختی و قانونی سیا

هـاي   توان اینگونه اظهار داشـت کـه توانمندسـازي اجتماعـات محلـی مجـاور طـرح        ها می بنابراین، طبق یافته   
هاست. بـراي ایـن منظـور      اي مستلزم در نظر گرفتن شرایط جدید و مشارکت و همراه کردن مردم در طرح توسعه

رتباط اجتماع محلی و پروژه برداشته و نقش مردم بومی در پیشبرد اهداف پروژه مشـخص و  باید موانع ساختاري ا
در کـاهش اثـرات منفـی و ناخواسـته و     دوباره تعادل پویاي قبل از ورود پروژه برقرار شود. ایجاد چنین شـرایطی  

ها را  موفقیت و پایداري پروژهافزایش اثرات مثبت و مورد انتظار با اتخاذ راهبردهاي پیشگیرانه مؤثر بوده و ضریب 
  افزایش خواهد داد.
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پذیري جامعه در برابر رویکردهاي نظري متفاوت به آسیب
 خطرات طبیعی

 
 1مصطفی مهرآیین

 2سپیده کیانپور
 

 چکیده
پذیري جوامع در مقابل خطرات طبیعی، بر سه رویکرد یا پارادایم فکري تأکیـد  تاکنون، در ادبیات مربوط به آسیب

نگرد و آن را یا نشانی از عقوبت خداوند می» عمل خداوند«به خطرات طبیعی به عنوان شده است. دیدگاه نخست 
داند، یا نشانی از آخرالزمان، یا فرصتی براي تبلیغ دین و نزدیک کردن مردم به خداوند. در مقابل گناهان انسان می

و » طبیعـت «ش گرفته شد و مفاهیم با وقوع زلزله لیسبون در پرتغال بود که براي نخستین بار این دیدگاه به پرس
شدند. این تحول نقطه آغاز رویکـرد دوم بـود کـه بـه خطـرات      » فراطبیعت«جایگزین مفهوم » نیروهاي طبیعی«

تمام مسئولیت فجایع طبیعی را بـه  نگرد. این رویکرد، به زبان توبین و مونتز، می» عمل طبیعت«طبیعی به عنوان 
هاي گسترده و ویرانی حاصل از فجـایع را در نیروهـاي   دهد و ریشه مرگیفرایندهاي جهان ژئوفیزیکی نسبت م

) هـاي تصـادفی (اتفـاقی   کند. در این رویکرد، به فجایع طبیعی بـه عنـوان پدیـده   غلیان کرده طبیعت جستجو می
کنتـرل   زتر ااند که فرااثرند. این رویدادها رویدادهاي اتفاقیخاصیت و بیشود که به لحاظ اخالقی بینگریسته می

ند. به طور خالصه، تأکید بر این نکته است که طبیعت تبدیل به یک پدیده منفی و شرور شود. در پاسخ بـه  اانسان
هاي این دو رویکرد، رویکرد سوم شکل گرفت که به فرایند تبدیل شدن خطر طبیعی به فاجعه بـه عنـوان   نقصان

آنها ریشـه در الگوهـاي سـکونت    »: اندالیا رویدادهاي اجتماعیب«کند. بنا به این رویکرد، نگاه می» عمل جامعه«
اجتماعی، نظام باورهاي حاکم بر جوامع و خطاهاي فناورانه دارند. تأثیرات آنها نیز به  -انسانی، فرایندهاي سیاسی

ون شود، برعکس پیامدهاي این رویدادهاي ویرانگر در راستاي محورهایی همچطور تصادفی در جامعه توزیع نمی
این  یابد. در این مقاله، با شرح دقیق مفروضات و منطق درونی هر یک ازطبقه، نژاد، جنسیت و ... نظم و الگو می

کوشیم نشان دهیم برخورد با خطرات طبیعی نیازمند فراتر رفتن از مباحث موجود و دست یافتن بـه  رویکردها، می
اي آن)، مسـئله نظـم   اي و غیرسـازه (اعم از ابعـاد سـازه   اي است که مسائلی از قبیل کیفیت کالبدي جامعهنظریه

نهادي جامعه، مسئله مشارکت اجتماعی، مسئله باورهاي فرهنگی، مسئله نظم اقتصادي و باالخره مسئله عدالت را 
 در کانون خود جاي دهد.

 
 اجتماعی. پذیريخطر طبیعی، عمل خداوند، عمل طبیعت، عمل جامعه، رویکرد ترکیبی، آسیب کلیدواژگان:

                                                           
 ms.mehraeen@gmail.com . هیئت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور؛ 1

 کارشناسی ارشد جغرافیاي روستایی 2.
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 و بیان مسئله مقدمه
ها و تحقیقات متعددي مواجهیم که هر یک به شیوه خاص خود و با در پیش گرفتن استراتژي امروزه ما با پژوهش

-اند. بـا ایـن   پذیري جامعه در مقابل خطرات طبیعی پرداختهپژوهشی متمایز خاص خود به بررسی موضوع آسیب
پذیري جامعه معنا نیست که ما با اغتشاش نظري در خصوص مسئله آسیب حال، کثرت این تحقیقات هرگز به آن

پـذیري  در برابر سوانح مواجهیم. تاکنون، در ادبیات موجود با سه رویکرد نظري کلی در برخورد بـا مسـئله آسـیب   
خوردارنـد.  هاي نظري فرعی خاص خود نیز بربنديجامعه در برابر سوانح مواجهیم که البته هر یک از آنها از دسته

از نحستین رویکردها در بررسـی مسـئله نسـبت جامعـه بـا      » خطر طبیعی به عنوان عمل خداوند«رویکرد نظري 
اي اسـت  اي از گناه مردمان یک جامعه است، یا نشانهخطرات طبیعی است. بنابراین رویکرد، خطر طبیعی یا نشانه

ند براي تسکین یافتن قلوب مومنان و تبلیغ دین فـراهم  اي است بر فرصتی که خداوالزمان و یا نشانهبر وقوع آخر
پذیري یک جامعه در مقابل خطرات طبیعی ریشه در نسـبت ایـن جوامـع بـا     آورده است. بنابراین رودیکرد، آسیب

نیروهاي ماوراي طبیعی دارد و جامعه براي دفع خطر سوانح طبیعی راهی جز اصالح ایـن رابطـه در پـیش نـدارد.     
-رویکرد دیگري است که پس از رشد علوم طبیعی در مورد آسـیب » بیعی به عنوان عمل طبیعتخطر ط«رویکرد 

پذیري جامعه در مقابل سوانح طبیعی مطرح شد. بنابراین رویکرد، خطرات طبیعی از قوانین طبیعی خاصی پیـروي  
ر خطرات آن مصون نگـه  تواند ما را در برابکنند که شناخت اصول و قوانین و قواعد حاکم بر عمل طبیعت میمی

هـاي آن حاصـل ایـن    پذیري کالبدي بـا تمـامی زیرمجموعـه   دارد. رویکرد مهندسی و به دنبال آن نگرش آسیب
آخرین رویکرد در بررسی رابطه میان » خطر طبیعی به عنوان عمل جامعه«رویکرد نظري است و باالخره رویکرد 

دانـد، تبـدیل   خارج از دسترس جامعه و یک امر بیرونی مـی  جامعه با سوانح است که اگرچه وقوع سوانح طبیعی را
داند و سعی در رفع مشکالت جامعـه از ایـن منظـر دارد.    این حوادث به فجایع اجتماعی را حاصل عمل جامعه می

، همگی، ریشه در همین رویکرد کارکردگرا دورکیمی، رویکرد نابرابري اجتماعی مارکس، و رویکرد نظام معانی وبر
دارند. در ادامه به تشریح اصول و مبانی هر یک از این رویکردها خواهیم پرداخـت و در آخـر بـا اسـتخراج     بینش 
تواننـد در بررسـی   ها چگونه میهاي نهفته در دل هر یک از این رویکردها نشان خواهیم داد که این نظریهفرضیه

 پذیري جامعه در برابر سوانح به کار آیند. تجربی آسیب
 

 »عمل خداوند«یعی به عنوان خطرات طب
تواند مداخله کند؟ مذهب چگونه بالیاي طبیعـی  آیا خداوند می«گري استرن در مقدمه کتاب جذاب خود با عنوان 

هاي متـداول پـس از وقـوع بالیـاي     ترین پرسشپردازد که یکی از مهمبه طرح این نکته می» دهدرا توضیح می
ناپذیر است. بـه  او معتقد است طرح این پرسش اجتناب». داوند کجا بود؟خ«طبیعی در جوامع انسانی این است که 

رو شده نقش خداوند و نیروهاي آسـمانی در وقـوع   اعتقاد استرن، طی تاریخ هر وقت انسان با بالیاي طبیعی روبه
آدمیان خداوند ها در این وقایع بیشتر بوده است، تعداد بیشتري از آن را به بحث گذاشته است. هر چقدر رنج انسان

تـر  هـا، یـا دقیـق   براي قرن«نویسد: اند: گاه براي درخواست قدرت و توانایی، گاه از روي خشم. او میرا فریاد زده
ها، به خداوند به عنوان عامل اعمال و انتقال خشونت بر زمین نگریسته شده است. همواره این بـاور  بگوییم هزاره

ها (البته اینکه کـدام  ست و اراده خود را از طریق زلزله یا سیل یا ارسال ارتشدرباره خداوند وجود داشته که او خوا
کند. او این کار را براي تنبیه گناهکاران ارتش، ارتش خداوند است، موضوعی مورد بحث است) به زمین منتقل می

: راه خـود را تغییـر   دهد. پیام دریافت شده البته همیشـه یکسـان اسـت   و یا فرستادن یک پیام به انسان انجام می
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به اعتقاد استرن، این شیوه تحلیل پس از دوران روشنگري از فروغ گذشته خود برخوردار نیست، بـه هـر   ». 1دهید
دینداران همـواره بـه هنگـام    «روي، هنوز بخش زیادي از پیروان مذاهب مختلف به آن باور دارند. او معتقد است 

آنها » خداوند کجاست؟«سازند که نج آنها این پرسش را مطرح میهاي رگناه و دیدن صحنهکشته شدن مردم بی
حتی اگر باور نداشته باشند که خداوند مسئول این حوادث طبیعی است و آگاهانه به انجام این کار نپرداخته اسـت،  

تواند نمیپرسند که چرا خداوند مانع از وقوع این حوادث نشده است؟ اگر خداوند قدرتمند است، قدرت او از خود می
 ,stern(» دهـد؟ تواند، پس چرا این کـار را انجـام نمـی   مانع از وقوع زلزله شود و سونامی را آرام کند؟ اگر او می

2007: 2( . 
بالیا «در خصوص وقوع بالیاي طبیعی به طور عمده مبتنی بر ایده  هاي مذهبیچنانکه استرن نشان داد، تبیین   

هایی دارند: نخست از منظر نـوع  ها از دو منظر با یکدیگر تفاوتهر روي، این تبییناند. به » به مثابه عمل خداوند
در ایـن  » عاملیـت انسـانی  «و » شـانس «تفسیر مذهبی آنها از بالیاي طبیعی و دوم از منظـر جایگـاه دو مفهـوم    

هاي عظیم و دند که اتفاق. از آغاز تاریخ ثبت شده انسانی، مردم بر این باور بو)stallings, 2006: 2( هاگفتمان
-بزرگ در مقیاس یک آتشفشان قدرتمند، در مقیاس یک زلزله ترسناك، یا در مقیاس یک طوفان بزرگ، تنها می

تواند توسط خدایان انجام شود. در عمده متون مذهبی، از متون یهودیان گرفته تا متن قرآن، ما با تصـویر خـدایی   
-ه شکلی قدرتمند و مستقیم خشم و غضب خود را به سوي زمین روانـه مـی  جو یا منتقم روبرو هستیم که بانتقام

. به عنوان مثال یوسف ابو اسنانیا، )stallings, 2006: 2( سازد تا فرزندان نافرمان و سرکش خود را کنترل کند
اتفاق افتاد و و بعد کاترینا «گوید: ان کاترینا چنین سخن میهاي ناشی از طوفامام مسجداالقصی، در تفسیر ویرانی

توان در اینجا مطرح ساخت این ... اکنون پرسشی که می خورده و ناتوان شدزده، شکسترئیس جمهور امریکا بهت
 ).Marcus and cook, 2005( است که آیا ایاالت متحده قادر است خواست و اراده خداوند را متوقف سازد

-نوان یک چهره نیکخواه و خیراندیش با رفتارهاي پدرانه میاندیشه مسیحی مدرن، البته، به خداوند بیشتر به ع   
نگرد تا شخصیتی خشمگین. به هر روي، از منظر این دریافت از خداوند نیز این پرسش کلیدي در مقابل مسیحیت 

هـاي  دهد پدیـده پذیر است، آنگاه چرا اجازه میاي خوب و مسئولیت: اگر خداوند چهرهمعاصر مطرح شده است که
کنون به اعتقاد استالینگز تا .)Stallings, 2006: 3(» ناکی همچون بالیاي طبیعی بزرگ به وقوع بپیوندد؟وحشت

 در مقابل ابن پرسش سه پاسخ مطرح شده است:
 بالیا به عنوان پاسخی به گناه؛  .1
 هایی از فرارسیدن آخرالزمان؛بالیا به عنوان نشانه .2
 :Stallings, 2006( انـد موعظه و تبلیغ مسـیحیت  علت بالیا نامشخص است اما آنها فرصتی براي .۳

3.( 
 

 الف: خطرات طبیعی به عنوان پیامد گناه
ست از این ایده که خداوند به خلق یک تعادل ظریف و ا دهد، عبارتگزاره اصلی که بنیان این تفسیر را شکل می

ته اسـت. بالیـا فقـط عـذاب و     پردازد که گناهان انسان این نظم را واژگون و مختـل سـاخ  دقیق در کل عالم می
در عمـل،   ند.اي تثبیت دوباره تعادل در عالممجازاتی براي عدم اطاعت انسان نیستند؛ آنها همچنین مکانیسمی برا

گیرد: هر آنچه که مـدعیان ایـن ایـده بـا آن     را به خود می» پرکردن جاهاي خالی«منطق علی این تبیین صورت 
                                                           
1. Change Your Way 
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. به عنوان مثال، نانسی )Stallings, 2006: 3(شود خشم خداوند مطرح می مخالفت دارند به عنوان گناه و علت
اي همچون یـازده  دهد و وقوع حادثهبندوباري عمومی جامعه امریکا قرار میبالیاي طبیعی را در پیوند با بی سیمز

ز یـک امریکـاي در حـال    امریکاست. او ا» دستان خداوند در پی تنبیه«داند که سپتامبر را نشانی از این ماجرا می
زمانی به خداوند به عنوان منبع امیـد خـود بـراي سـالمتی، ثـروت، خوشـحالی و       «گوید که نابود شدن سخن می

امریکا دیگر نور دیده خداوند «او معتقد است که امریکا از کتاب مقدس فاصله گرفته است. ». کردآسایش نگاه می
  .)Stallings, 2006: 4(» نیست

 
 بیعی به عنوان نشانه وقوع آخرالزمانب: خطرات ط

برخی دیگر از نویسندگان مذهبی، شاید بنا به این عبارت از انجیل لوقا، به سلسله بالیـاي طبیعـی در جهـان بـه     
دانید آیند، شما میوجود میه بنابراین، زمانی که این حوادث ب«اند: اي از نزدیکی آخرالزمان نگاه کردهعنوان نشانه

هاي مسري و قحطی هاي بزرگ رخ خواهد داد، در جاهاي مختلف بیماريخداوند نزدیک است. زلزلهکه پادشاهی 
در واقع، برخی بنیادگرایان مـذهبی بـه   ». هاي بزرگ دیگر از ملکوت خواهد آمدوحشت و نشانه، ترس ،خواهد آمد

-شاره شده است. به اعتقاد ریگن مـی هاي آخرالزمان اپردازند که گویا در آن به نشانهاي به تفسیر انجیل میگونه
کننـد را در شـش دسـته جـاي داد:     هاي مربوط به آخرالزمان که برخی مفسران دینی به آنها اشاره میتوان نشانه

 آینـد، مـی هایی که از حیات معنـوي بر نشانه آیند،هایی که از جامعه برمیآیند، نشانههایی که از طبیعت برمینشانه
آیند میهایی که از اسرائیل برد و نشانهآینمیهایی که از فناوري بریند، نشانهآمیهان سیاست برهایی که از جنشانه

)Reagan, 2005(اند که طبیعـت بـراي اعـالم    هاییگیرند. آنها نشانه. بالیاي طبیعی در دسته نخست جاي می
که موضوع ترس باشـند و بـا مـا سـخن از     بنابراین، بالیاي طبیعی بیش از آن دهد.آخرالزمان در اختیار ما قرار می

 .)Stallings and Reagan, 2005(ند ازگشت و پادشاهی آینده مسیحاي از باعقوبت گناه بگویند، نشانه
 

 ج: خطرات طبیعی به عنوان فرصتی براي تبلیغ دینی
د این اتفاقـات  دهسومین تفسیر مذهبی در خصوص بالیاي طبیعی در مقابل این پرسش که چرا خداوند اجازه می

شود وقوع بالیـا بخشـی از یـک    گفته می». دانیمما نمی«کند: وحشتناك به وقوع بپیوندند، پاسخی ساده ارائه می
لحظـات  «ها ناشناخته است. نکته مهم در وقوع بالیا آن است که این حوادث طرح بزرگ است که براي ما انسان

عنی لحظاتی براي تبلیغ انجیل و مسیحیت در میان قربانیان ایـن  دهد، یرا در مقابل ما قرار می» عبرت و آموختن
ترین هدف وقوع بالیا تسکین دادن و تلطیف قلوب مومنان و توجه دادن آنها به مهم .)Stallings, 1986(بالیا 

به عنوان مثال، جري فول  .)Stallings, 2006: 7(ضرورت رحمت الهی و مسئولیت آنها در مقابل خداوند است 
معناي دینی بالیاي طبیعی چیست که به تازگی در سراسر جهان رخ داده است؟ پاسخ درست این «نویسد: می ول

» لطیـف و مهربـان  «ها هاي عظیم قلب انساندانم که هنگام وقوع این تراژديدانم ... من فقط میاست: من نمی
 شود.می
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 هاي مسئله آفرین در این رویکردد: مؤلفه
 اند: دو نکته برجسته و مشهود در تفاسیر مذهبی از بالیا چنین به طور کلی

گویند تا از بالیا و حوادث. به ویژه در رویکردي که به بالیا این تفاسیر بیشتر از تفسیرگر با ما سخن می ؛نخست
اي دیـده  اندیشهکند یک پیوند علی میان وقوع بالیا با هر شرایط پیشینی، رفتار یا به عنوان مجازات گناه نگاه می

 شناسد. می» امور ناخوشایند و نامطلوب«شود که مفسر از قبل آنها را به عنوان می
و هـیچ نکتـه    انـد وقایع اند که در پی تبیین آنآنکه این تفاسیر مذهبی از بالیا مقدم بر حوادثی مطرح شده ؛دوم

کنند. اصوالً از نگـاه ادیـان،   ها مطرح نمیها و نتایج این حوادث پس از وقوع آنجدیدي در خصوص عواقب، پیامد
چه مسیحیت و چه دیگر ادیان، هیچ چیز جدیدي در این جهان وجود ندارد. به عنوان مثال، بیش از دو قرن و نیم 

-مـن مـی  «کند: درباره زلزله به عنوان قضاوت حقیقی خداوند درباره جهان چنین موعظه می» جان وسلی«پیش 
تواند این ویرانی را بر زمین ایجـاد کنـد.   ها حاصل عمل خداوندند و تنها او میکه زلزلهخواهم به شما نشان دهم 

هاست و گناه نیز علت اخالقی وقوع آنهاست را هیچ انسانی که اکنون، این نکته که خداوند خود عامل وقوع زلزله
 .)Wesley, 1730( تواند انکار کندبه متن مقدس باور داشته باشد نمی

به عنوان عمل خداوند شده است کـه در  » پذیرش تقدیرگرایانه بالیا«یوه فکر کردن، همچنین، منجر به این ش   
تـوان چنـین توضـیح داد:    را می» عمل خداوند«توان کرد. به زبان کیث اسمیت، مفهوم مقابل آن هیچ کاري نمی

چ مسئولیت شخصی براي واکـنش نشـان   کنند هیتوان در آنجا دید که افراد احساس مینشانه تقدیرگرایی را می«
 اي بـراي کـاهش ریسـک پرداخـت نکننـد     کنند که هیچ هزینهدادن در مقابل خطرات طبیعی را ندارند و آرزو می

)Smith, 1996: 70(.  توان در این تفسـیر  را می» بالیاي طبیعی به مثابه عمل خداوند«شیوه دیگر تفسیر ایده
مسئولیت. کاي اریکسون با اشاره به حادثه شکست سد مربوط به معـدن زغـال   دانست: روشی براي فرار کردن از 

بالفاصله پس از «نویسد: د، مینفر ش 125که منجر به کشته شدن  1972فوریه  26سنگ در ویرجینیاي غربی در 
نگ هاي همراه با آن به سمت پایین نهر بوفالو جاري شد، وکالي شـرکت زغـال سـ   که دیوار سیاه آب و آشغالآن

که از آنها پرسـیده  نیست. هنگامی » عمل خداوند«شروع به طرح این ایده کردند که این سیل و فاجعه چیزي جز 
سد قادر به نگه داشتن آبی نبود که خداونـد در  «شد منظورشان چیست، سخنگوي آنها با مهربانی توضیح داد که 

ناطق بتوانند مبتنی بر خرد الهیاتی به این پدیـده  به هر حال، حتی اگر مردم ساکن در دیگر م». آن جاري شده بود
خیالی توان با بیدانستند. آنها معتقد بودند نمینگاه کنند، ساکنان بوفالو این سخنان را نوعی توهین و کفرگویی می

ر قیدي خداوند را براي کارهاي نادرست و ناقص انسان سرزنش کرد ... آنها همچنین بر این باور بودند کـه د و بی
  .)Erikson, 1989: 19(» شودناپذیري دیده میتفاوتی و مسئولیتاین توهین وکالي معدن میزانی از بی

از سیاستمداران محلی گرفتـه   -دهد، افرادي که مناصب قدرت را به دست دارندبنا به آنچه استینبرگ نشان می   
عمـل  «هـایی همچـون   از عبـارت  -صوب شـده هاي دولتی و نمایندگان فدرال و مقامات منو تجار بزرگ تا مقام

هایشـان از اتهـام و   براي دور کردن خود و سازمان» رویدادهاي عجیب و غریب«و » نیروهاي طبیعت«، »خداوند
هـا،  هاي پرخطر و یا صدور اجازه ساخت در این مکـان مسئولیت همدستی و مشارکت در ساختن مسکن در مکان

شود که وقوع این حوادث به نیروهـاي بیـرون از   به روشنی باعث می هاتعبار کار گرفتن اینکنند. بهمی استفاده
 ,Martinet(» گیرنـد ها مورد سرزنش قرار نمـی کنترل انسان نسبت داده شود و به هنگام وقوع آنها دیگر انسان

2009: 9(. 
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 »طبیعت«خطرات طبیعی به عنوان عمل 
نگرنـد، بیشـتر پژوهشـگران ایـن حـوزه و      عنوان عمل خداوند مـی اگرچه هنوز افرادي وجود دارند که به بالیا به 

کنـد،  همانگونه که کوارنتلی اشـاره مـی   .کنندنهادهاي مسئول در مدیریت بحران دیگر چنین بینشی را دنبال نمی
بالیـاي  «نشسته است و اصـطالح  » نیروهاي فرا طبیعی«اي به جاي به نحو فزاینده» طبیعت«طی زمان مفهوم 

راسل داینس معتقد است این تحول پس  .)Quarantelli, 1987: 8( گیردیشتر مورد استفاده قرار میب» طبیعی
 نامـد می »نخستین فاجعه شهري مدرن« در پرتغال به وجود آمد که او آن را 1755از وقوع زلزله لیسبون در سال 

)Dynes, 1997: 24(. طور سنتی بـه زلزلـه بـه عنـوان     تا پیش از زلزله لیسبون، به «نویسد: راسل داینس می
اي از به این حوادث به عنوان نشانهتر شد. به ویژه، پیشابزاري شگرف در رابطه میان خداوند و انسان نگریسته می
شد. به زلزله لیسبون باید به عنوان یک نقطـه عطـف در   اختالل رابطه میان دو قلمرو زمین و آسمان نگریسته می

توجه به این حوادث به عنوان رویدادهاي فیزیکی ناشـی از نیروهـاي فراطبیعـی را بـه      تاریخ انسانی نگاه کرد که
 . )Dynes, 1997: 2( »شبه علمی تغییر داد هعادي، یا حتی سکوالر و علیت یا ب یسمت نگاه

-از آن مهمو دانش مهندسی و علمی و فناورانه برآمده » 1پارادایم خطر«پارادایم غالب در برخورد با بالیا یعنی    
هاي طوالنی توسط بیشتر پژوهشگران (و البته نـه  طبیعی است که سال هايترین دستاورد این شیوه نگاه به خطر

-کوشیم منطق درونی ایـن شـیوه مفهـوم   همه پژوهشگران) این حوزه مورد استفاده قرار گرفته است. در ادامه می
بیعت، شانس، تصادف، امکان، احتمـال، زمـان، علـم،    پردازي از خطر، دریافت این رویکرد از مفاهیمی همچون ط

پذیري جامعه در مقابل پذیري و پیشنهادهاي عملی آن براي کم کردن میزان آسیبفناوري، مردم ، جامعه و آسیب
ترین مشـکالت ایـن رویکـرد در برخـورد بـا مسـئله       خطرات طبیعی را به روشنی بررسی کنیم و نشان دهیم مهم

 سازد.ه لزوم فراتر رفتن از آن را ضروري میخطرات طبیعی چیست ک
 

 الف: رویکرد مهندسی یا رویکرد غالب به خطرات طبیعی
 نگاه رویکرد غالب به طبیعت، احتمال و زمان چگونه است؟

کند. با اینکه ممکن است این نکته بدیهی ترین عامل وقوع فجایع نگاه میپارادایم غالب به طبیعت به عنوان مهم
تري از این نوع مواجهیم. توبین و مـونتز در ایـن   تر و کاملهاي قوينظر آید، در این پارادایم با تفسیر و روشن به

تمامی مسئولیت فجایع را بـه فراینـدهاي جهـان ژئـوفیزیکی     » طبیعی هايخطر«دیدگاه سنتی «نویسند: باره می
ایع را در نیروهاي غلیان کرده طبیعـت  هاي گسترده و ویرانی حاصل از فجدهد. این رویکرد ریشه مرگنسبت می

شود که قادر به انجام هاي بد شانسی نگریسته میکند. در این رویکرد به قربانیان بالیا به عنوان انسانجستجو می
هیچ واکنشی در مقابل فرایندهاي طبیعی نیستند. بنابراین، به جهان فیزیکی (طبیعت) به عنوان یک نیروي بیرونی 

. )Tobin and montz, 1997: 8( »یابـد شود که بر انسان غلبـه مـی  وهاي انسانی نگریسته میو جداي از نیر
نگرد که به هنگـام وقـوع آن   پارادایم غالب به فجایع به عنوان نتیجه دخالت و تجاوز طبیعت به جامعه انسانی می

نا به پارادایم غالب، طبیعت علـت،  جامعه از کمترین امکان براي تغییر شرایط و موقعیت برخوردار است. بنابراین، ب
کشند. طبیعـت شایسـته   کنند و میزنند، ویران میشرایط و عامل به حرکت درآورنده نیروهایی است که آسیب می

رسـد تحـوالت مفهـومی در    به نظر می«نویسد: هیووت می .)Fordham and et al, 2010: 5(سرزنش است 
                                                           
1. Hazards Paradigm 
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در خصوص علـت  » جبرگرایی محیطی«رویکرد غیرقابل قبول قدیمی فتن باعث از بین ر» ارزیابی ریسک«حوزه 
هـا در خصـوص وقـوع بالیـا از     یابی نظریـه گیري تبیین یا علیتحال هنوز هم جهت وقوع بالیا شده است، با این

 ).Hewitt, 1983: 5(» سمت محیط فیزیکی به سوي تأثیرات اجتماعی آنهاست
شـود کـه بیـرون از فراینـد     هایی نگریسته میمخرب طبیعت به عنوان پدیده در این رویکرد به بالیا یا تأثیرات   

باشند. در مقابـل  زمان می» طبیعی«در جریان » شکستگی«یا » گسست«دهند و بیانگر یک تاریخ انسانی رخ می
ند کـه  ا »بیگانه« یا » دیگري«نگریم، بالیا یک شیوه معمولی که ما از آن طریق به روابط عادي زندگی خود می

 Fordham and et(شوند نمایی میباز» نامعمول«و » بینی نشدهپیش«در نهایت در چشم ما به عنوان اموري 
al, 2010: 5( .براي دستیابی به مفروضـات   یمناسب گفتمان شاخص ،غالبًا زبان« نویسد:هیووت در این باره می

توان دید که چگونه زبـان سـعی   به خوبی می» طرخ«هاي مربوط به گفتمان بنیادي آن گفتمان است. در پژوهش
کوشد ایـن رویـدادها و مشـکالت را از بقیـه     در حفظ ایده بیگانه بودن یا منفک بودن این حوادث با ما دارد و می

توان در اسـتفاده مکـرر از واژگـانی کـه     محیط و زندگی اجتماعی جدا سازد. این نکته را به خوبی می روابط انسان
بالیـا  ». 3ماننـد بـی «و  »2منتظرهنا«، »1قابل مدیریتغیر« اندهایی: بالیا پدیده، مشاهده کرددارند »un« پیشوند

یـا  » اطالعـی بـی «شـود  ند. گفته میا» 4ناپایدار و نامتعین«ریشه در رویدادها و فرایندهاي طبیعی دارند که بسیار 
ام وقوع بالیا است. حتی اگـر اسـتفاده معمـول از    شاخص شرایط قربانیان به هنگ» 6آماده نبودن«و  »5خبريبی«

نـد را بـه خـوبی نشـان     ادر زمان و مکان» گسست«یا » انفصال« تواند این ایده که بالیا نوعیمی »7حادثه«واژه 
» براي بالیا استفاده می کنند» 8ریزي نشدهحوادث برنامه« دهد، در امریکاي شمالی مقامات شمالی از حسن تعبیر

)Hewitt, 1983: 10.( 
ن معناست که ما قادر به کار خاصی براي به آهاي پارادایم غالب خطر تلویحاً به باور استینبرگ، پذیرش دیدگاه   

متضـمن یـک   » 9فاجعه«هیووت معتقد است حتی واژه . )Steinberg, 2000( جلوگیري از وقوع فجایع نیستیم
هنگامی که بـه   .)Hewitt, 1983: 10(زندگی است  ها و روندهاي عادي و معمولگسست یا انفصال از رویداد

، بنـابراین  شـود. پردازیم تا دوباره به زندگی ادامه دهیم، زمان متوقف میمی ها و اشیامرده ،ع کردن مجروحانجم
پس از وقوع بالیا یعنی بازگشتن به زمان معمول، بازگشتن به نظم عادي و فراهم آوردن ثبات اجتماعی و  بازیابی
 ). Fordham and et al, 2010: 5( ي ساختن جامعهکارکرد

  
 نگاه رویکرد غالب به علم و فناوري چگونه است؟

هاي اجتماعی و حیات کارکردي آنها دفاع توانیم از ثبات نظامیم، چگونه میااگر ما اسیر طبیعت و حوادث نامنتظره
آفـرین  دیریت بپردازیم تا مانع از تأثیرات گسستقابل مظاهر غیربه کنیم؟ چگونه باید به مدیریت این رویدادهاي 

                                                           
1. Unmanaged 
2. Unexpected 
3. Unprecedented 
4. Uncertain 
5. Unawarness 
6. Unreadiness  
7. Event 
8. Unscheduled Events 
9. Disaster 
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-هترین ابزارهاي موجود براي روببه عنوان مهم» فناوري«و » علم«آنها بر زمان خودمان شویم؟ پارادایم غالب به 
اي توان با قرار دادن دستگاه کنتـرل لـرزه  بینی ناپذیري زلزله میکند. براي مدیریت پیشرو شدن با بالیا نگاه می

لرزه اصلی پرداخت. بینی زمینهاي کوچک به پیشلرزهمیدوار بود که با پی بردن به پیشجاي جاي کره زمین ا در
، عمده کشورهاي جهان در یک حرکت جمعی کوشـیدند بـا قـراردادن    2004بعد از سونامی اقیانوس هند در سال 

 پردازند.بینی سونامی بها به پیشسیستم شناسایی امواج در دریاها و اقیانوس
کـه ریشـه در    هـایی ، حتـی خطر هـا حل مهندسی را براي بسـیاري از خطر به طور کلی، پارادایم غالب خطر راه   

کند. روشن است که تأکید بر مدیریت علمی یا فناورانه ند، توصیه و تجویز میاطبیعت ندارند و حاصل دست انسان
ها معطوف بـه تقویـت   ز حوادث یازده سپتامبر، تمام تالش. به عنوان مثال، پس ااستحل مرجح پارادایم غالب راه

ها شد. مبالغ مـالی  »انفجار«ها و دستاوردها در تحقیقات مربوط به ها از طریق استفاده از آخرین موفقیتساختمان
که کمترین منابع مـالی بـه پـژوهش در     ها هدایت شد، در حالیساختمان» سازيسفت و سخت«بسیار به سمت 

ویژه در مـورد معلـولین، سـالمندان، زنـان، و کودکـان،      ها به هنگام وقوع بالیا، بهله تخلیه ساختمانئخصوص مس
اختصاص نیافت. به همین نحو، پس از وقوع طوفان کاترینا، حجم عظیمی از منابع مالی به سمت بازسازي سـدها  

 ).Fordham and et al., 2010: 6-7( بند هدایت شدهاي عظیم سیلو سیستم
ارقام  و اعداد از ايمجموعه به دو، هر اجتماعی زلزله، فاجعه و زلزله پدیده طبیعی مهندسی، زبان منطق بر بنا   

 بـه  مربوط محاسبات بتوان اگر که است محاسبات در تغییر جنس از ايپدیده زلزله اینجا درد. شونمی فروکاسته
 از اسـت  ايپدیـده  زلزله زلزله شد. فاجعه گیريشکل از عمان توانکرد، می رازتهم آن با را انسان زندگی محیط

و غیره  پل، سد خانه، از انسان، اعم توسط ساخته شده هايسازه با زمین درون از آزادشده نیروهاي جنس برخورد
 به نیرو این مقابل در هاي مقاومسازه ساختن و آن در نهفته نیروي میزان و محاسبه شناخت  با توانمی که است

 .اسـت  سـیمانی و فلـزي قـوي    بتنی، هايساختن سازه مهندسی، زبان و بینش نهایی نتیجه .پرداخت آن نترلک
 دانش این به دریافت بنا شود.ساخته می انسان دست به که هایی استسازه ساختن قوي مهندسی، دانش هدف

 فعالیت به و کنندمی زندگی آن در هاانسان که است هاي ضعیفیسازه وجود زلزله حاصل فاجعه زلزله، فاجعه از
 زبان دانش و انتقال براي عملی تالش بند این نکته نیست که هرگونهاین رویکرد چندان در ند.ااجتماعی مشغول

 1بیناذهنیـت  و فرهنـگ جامعـه   جامعه، ذهن طریق از باید و غیرمسکونی مسکونی هايسازه درون به مهندسی
شـدن ادعاهـاي متفـاوت دانـش مهندسـی در      امکان عملی فقدانه امکان یا لئفارغ از مس گیرد. صورت اجتماعی

هاي مقاوم در مقابل زلزله یا دیگر ادعاهاي این دانش در خصـوص مهـار و کنتـرل پدیـده     خصوص ساختن سازه
از  باشد توانسته که مسکونی استهاي مسکونی و غیرسازه ساختن قوي به قادر زمانی تنها زلزله، دانش مهندسی

 دانش عملی کردن به تحریک و قانع را جامعه و کند نفوذ ذهنیت جامعه درون به اجتماعی ادبیات و زبان ریقط
 نـه  زلزلـه  مطالعات میدان مهندسی بر دانش شدن هژمونیک که گرفت چنین نتیجه توانمی ،بنابراین کند. خود
 این با برخورد در ساختن توان جامعه فضعی با بلکه ممکن نگردد، زلزله فاجعه کنترل به ممکن است منجر تنها

 تر کند.فاجعه را فاجعه پدیده و به بیراه بردن منابع اجتماعی،
 
 

                                                           
1. Intersubjectivity 
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 نگاه رویکرد غالب به مردم چگونه است؟
هاي مناسب به هنگام برخورد با نگرد که قادر به اتخاذ تصمیمبه مردم به عنوان افرادي می» خطر«پارادایم غالب 

به معناي آن است که مردم فاقـد  » عقالنیت محدود«یا » عقالنیت بسته«حاظ مفهومی، مفهوم بالیا نیستند. به ل
رفتار انسـانی عمومـاً عقالنـی یـا     «ند. اگرچه اهاي درست در برخورد با خطراتاطالعات کافی براي اتخاذ تصمیم

بنا به پارادایم  .)Tobin and montz, 1997: 5(» محدود به ادراك و شناخت پیشین است«اما » منطقی است
-اي از فجایع دانست که ریشه در چنین محـدودیت را نمونه 2008توان تراژدي طوفان میانمار در سال غالب، می

الوقوع بودن طوفان بودند و به همین هایی داشت. مردم محلی فاقد اطالعات یا شناخت درست در خصوص قریب
ردم از اطالعـات  خلیه کنند. بنا به این رویکرد، حتی زمانی که مـ دلیل نتوانستند تصمیم بگیرند که آن منطقه را ت

کنند و آن ضرورت دانش خود را به شکل مناسبی پردازش میبه ند این به آن معنا نیست که مردم کافی برخوردار
هایی نیز بـر مبنـاي مجموعـه محـدودي از     دهند. مردم حتی در چنین وضعیتخود قرار می هايرا مبناي تصمیم

کنند. به عنوان مثال، مردم نیواورلئان با وجود آنکه از قبل با هشدارهاي روشن در خصوص وقوع ها عمل مینهگزی
 برتـون،  ).Fordham and et al., 1997: 7(طوفان کاترینا باخبر بودند، محل زندگی خـود را تـرك نکردنـد    

اطالعات کامل براي ارزیابی وقـوع بالیـا یـا    در حقیقت بعید است افراد از « نویسند:در این باره می کیتس و وایت
روندهاي جایگزین کنش برخوردار باشند. افراد حتی اگر چنین اطالعاتی را در اختیار داشته باشند، در پردازش این 

رو خواهند بود و در بسیاري از موارد آنها اهدافی به غیر از باال بردن سودمندي مورد انتظار هاطالعات با مشکل روب
هـاي  هاي افراد در اتخاذ تصمیمگیري انسانی، محدودیتکنند. همانند تمامی دیگر فرایندهاي تصمیمنبال میرا د

 .)Burton and et al, 1978: 52( »طبیعی بسیار زیاد است هايعاقالنه در برخورد با خطر
ند. این رویکرد معتقد بـه یـک   نتیجه آنکه، بنا به این رویکرد، مردم باید آموزش ببینند، راهنمایی و مدیریت شو   

، از باال به پایین، در برخورد با مردم بـه هنگـام وقـوع بالیـا و     »فرمان دادن و کنترل کردن«مراتبی رابطه سلسله
دهنـد و  فجایع است. فرض این رویکرد بر آن است که به هنگام وقوع بالیا مردم عقالنیت خـود را از دسـت مـی   

 ).Tierney, 2005( کنندئول رفتار نمیمس هايروشن مقام هايطبق دستور
 

 نگاه رویکرد غالب به جامعه چگونه است؟
هـاي اقتصـادي، سیاسـی، یـا اجتمـاعی یـا       توانـد نتیجـه نظـام   تردید فاجعه نمیاگر طبیعت مقصر است، پس بی

کنشـگران  هـا و  ست که این نظـام ا ها باشد. تصور برآنهاي موجود در کنش متقابل میان این سیستمناهماهنگی
ند و به همین دلیل توانـایی جامعـه در پاسـخ گفـتن بـه      اوقایعقادر به توصیف فاجعه و پیامدهاي  فقطدرونی آنها 

در پارادایم غالب وقـوع فجـایع بـه طبیعـت     « نویسد:فجایع به شکلی آشکار محدود است. هیووت در این باره می
گوید ري به همین میزان قدرتمند نیز وجود دارد که به ما می، در کنار این باور، باوبه هر رويشود. نسبت داده می

بـه عنـوان موضـوعی مربـوط بـه      » این کـار «جامعه باید در برخورد با فاجعه مبادرت به انجام کاري بکند. اما به 
وسیله امکانات پیشرفته مدیریتی، ژئوتکنیکی، و ژئوفیزیکی پشتیبانی ه شود که باید بسیاست عمومی نگریسته می

 شناسان عالقمند به این موضوع این احساس قوي وجود دارد که فعالیـت هـر  و حمایت شود. حتی در میان جامعه
کند. به عبـارت دیگـر،   کند، بلکه مشکالت را بیشتر میمردم نه تنها کمکی به حل مشکل نمی» روزمره«روزه یا 

ابسته به نسـبت میـان نیروهـاي طبیعـت و     اي است که حل آن وله بالیا به گونهئست که ساختار مسا تصور برآن
 ).Hewitt, 1983: 6(» گیرنداي است که در مقابل آن قرار مینیروهاي فنی و نهادي پیشرفته
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 له آفرین در این رویکردئهاي مسمؤلفه
شک، پارادایم غالب خطر در افزایش دانش فنی انسان در خصوص کنترل برخـی از ابعـاد نیـروي طبیعـت، در     بی

هاي خطر مؤثر ها به فاصله گرفتن از پهنههاي مسکونی و تا حدودي در متقاعد کردن انساناختن محیطمقاوم س
 توان چنین برشمرد: ترین آنها را میبرد که مهم، این پارادایم از کمبودهاي جدي رنج میبه هر رويبوده است. 

 ؛دهدپارادایم غالب همه علل وقوع فجایع را مورد توجه قرار نمی .1
 ؛گیردارادایم غالب با تأکید بسیار بر فرایندهاي فیزیکی، نیروهاي اجتماعی را نادیده میپ .2
و از دسـت دادن   دهد. مرگ، مجروح شدنجه قرار نمیپارادایم غالب همه پیامدهاي فاجعه را مورد تو .3

 ؛اموال تنها پیامدهاي فاجعه نیستند
د و در آن توجه چندانی به چگـونگی کاسـتن از   کنپارادایم غالب بیشتر بر آمادگی و واکنش تأکید می .4

 ؛گیردمیزان ریسک صورت نمی
مناسـب در برخـورد بـا ریسـک      هـاي ها و اقدامحلتمامی راهپارادایم غالب در بهره گرفتن از مزایاي  .5

 ؛ناتوان است
ویژه  به کند وهاي برخورد با آنها ارائه میحلدر کل، پارادایم غالب فهم محدودي از علل فجایع و راه .6

 شود.رو میهپذیري جامعه و توان جامعه در برخورد با ریسک با شکست روبدر فهم ماهیت آسیب
 

 »جامعه«خطرات طبیعی به عنوان عمل 
، جنبش حقوق مدنی، جنبش جنگ با فقر و جنبش محیطی در حال ظهور، شرایطی را 1970و  1960هاي در دهه

 هـا تحـت تـأثیر پیامـدهاي بالیـا و خطر    ندان علوم اجتماعی و کسانی که فراهم آوردند که مدیران بحران، دانشم
 1970هاي میدانی کـه در دهـه   بودند، مفروضات پارادایم غالب را به پرسش گیرند. به عالوه، تحقیقات و پژوهش

اي در شـکل  گرفت، روشن ساخت که عوامل ساختاري (سـاختار اجتمـاعی) پیچیـده   در خصوص بالیا صورت می
، ناکامی رویکردهاي  فناورانه به بالیا در کاستن از اثرات خطر در 1990و  1980هاي در دهه د.انبال سهیمگرفتن 

، 1989در  Lomba Prieta، زلزلـه  1989هاي گسترده در حـوادثی از طوفـان هوگـو در    امریکا و وقوع ویرانی
را وادار به  پژوهشگران، 1993پی در  هاي می سی سیو طغیان 1992، طوفان آندرو در 1994زلزله نورث ریج در 

بررسی انتقادي مفروضات پارادایم غالب کرد. شکست مهندسی ساختاري پیشرفته جهانی در زلزله کوبـه در ژاپـن   
به پارادایم غالب را به  هاهاي بسیاري ویران شد، انتقادنفر کشته شدند و ساختمان هزار 6که در آن  1995در سال 

زمان، شناخت فزاینده در خصوص تأثیر متفاوت بالیا بر جمعیت بر اساس نژاد، طبقـه، سـن،   اوج رساند. در همین 
را مطـرح سـاخت.    هـا هاي بسیاري در خصوص استقرار نابرابر جمعیت در مقابـل خطر معلولیت و جنسیت پرسش

واهد بسـیاري را  هاي علوم اجتماعی بود که با خود ششناسی و دیگر رشتهتحول دیگر انجام تحقیقات جدید انسان
هاي طبیعی برخوردارند که داد مردم معموالً از دانش بومی در خصوص برخورد با پدیدهفراهم آوردند که نشان می

، مدرنیزاسیون و فرایند تحوالت فناورانه در عین از میـان بـردن   به هر رويآنها را کاهش دهد.  هايتواند خطرمی
هاي نابرابر در جامعه و توزیع ه را فراهم آورده و با شکل دادن به جریانپذیري بیشتر جامعاین دانش، زمینه آسیب

 Jean( هاي ضعیف، امکان خلق فجـایع طبیعـی را بیشـتر سـاخته اسـت     نابرابر منابع و به وجود آوردن جمعیت
scandlyn and et al, 2010: 34-35.( ساز پژوهش براي طرح تحوالت فکري و تاریخی یاد شده زمینه

و بالیا شد که در تحلیل خطر عوامل اجتماعی، دانـش بـومی و    رهاهاي جدید در خصوص خطها و نظریهرویکرد
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مفهـومی بـود کـه خلـق شـد تـا       » پـذیري اجتمـاعی  پذیري یا آسیبآسیب« دهند.نابرابري را مورد توجه قرار می
ند. بنابراین، در ربع آخـر  دهی دوباره کطبیعی را جهت هايها در خصوص نسبت جامعه و خطرها و تحلیلپژوهش

و  هـا اي کـه بـه خطر  یم: گـذار از نظریـه  مواجهي مربوط به مطالعات خطر هاقرن بیستم ما با یک گذار در نظریه
اي که به آنها به کند به دیدگاهی یا نظریهنگاه می» رویدادهایی اصوًال طبیعی و غیر قابل انتظار«فجایع به عنوان 

کند. این گذار نظري، خـود، منجـر بـه    محیط نگاه می کنش متقابل میان انسان و» ظارهاي قابل انتپیامد«عنوان 
ها، نسبت به دیگران، در مقابـل  و ملت هاها، اجتماعشد: چرا برخی افراد، گروه» پذیري اجتماعیآسیب«تمرکز بر 

 ).Jean scandlyn and et al, 2010: 27-28( پذیرترند؟و بالیا آسیب رهاخط
در این حوزه بود که کوشید به فجـایع   پژوهشگرنخستین «  )Carr, 1932(نویسد که کار روسکی میدومبو   

هـر  «نویسـد:  مـی  1932. کـار در سـال   ),Dombrowsky 24 :1998( »از منظر کنش اجتماعی نگاه کند
بـا وقـوع فاجعـه    دهـد، یعنـی   لرزه و سیل فاجعه نیست. فاجعه را باید بر مبناي آنچه که انجـام مـی  طوفان، زمین

-برد، تا هنگامی که شهر در مقابل تکان، تا هنگامی که یک کشتی از طوفان جان سالم به در میبنابراینشناخت. 
-نظـام «اي وجود ندارد. این فروپاشـی  بندها استوارند، هیچ فاجعهکند و تا هنگامی که سیلهاي زلزله مقاومت می

دومبوروسـکی در   .)Carr, 1932,207( »سازده را فاجعه میاست که یک فاجع» کننده فرهنگیهاي حفاظت
ند نه اهاي انساندهد که فجایع نتیجه فعالیتگیري کار نشان مینتیجه« گوید، نوشته است:شرح آنچه که کار می

نسـان  اساسـًا ا  آنها، بنابراینند. اهاي فرهنگیحاصل فروپاشی نظام فقططبیعی. فجایع هاي طبیعی یا ماوراءنیروي
-24 : 1998( »ها و قصورهاي خود استها و همچنین کوتاهیند. در نتیجه، انسان مسئول نتیجه کنشاساخته

25 Dombrowsky,.( 
و اهمیت قائل شدن » حادثه« حوزه بالیا، انریکو کوارنتلی با تأکیدزدایی از پژوهشگرشناس و ها بعد، جامعهسال   

 و تأثیرات آن، مبحثی که نخستین بار کار آن را مطرح ساخته بود را بسط داد.براي کنش متقابل حادثه با جامعه 
در سطح مفهومی، کوارنتلی با اهمیت قائل شدن به تحلیل جوامع به جاي صرف پرداختن بـه  : «نویسدگیلبرت می

سـازي از  در مفهوم یکی از نتایج این تغییر...  در پرداختن به بالیا شد يعوامل مخرب بیرونی، آغازگر شیوه جدید
بـه عنـوان   فقـط   آنهـا  شد و بهبالیا این بود که دیگر به عوامل مخرب بیرونی به عنوان علت بالیا نگریسته نمی

مستقیم ریشـه در شـرایط اجتمـاعی    به طور شد که اي نگریسته میزا و مؤثر در وقوع بحران و فاجعهعامل شتاب
 دهـد کـه چگونـه کنـث هیـووت     توبین و مـونتز نشـان مـی   به همین نحو،  ).Gilbert, 1998: 13( »داشت

حوزه خطر را به دلیل تأکید زیاده از حد بـر   پژوهشگرانبرجسته حوزه مطالعات فاجعه،  پژوهشگر، دیگر )1983(
گیـرد. بـه اعتقـاد تـوبین و مـونتز در      فرایندهاي ژئوفیزیکی و نادیده انگاشتن نیروهاي اجتماعی به باد انتقـاد مـی  

 شود:ي هیووت بر سه نکته تأکید میهااندیشه
وابسـته بـه    فقـط طبیعـی   هايطبیعی را نباید بر مبناي فرایند ژئوفیزیکی تبیین کرد و خطر هايخطر .1

 ؛فرایند ژئوفیزیکی نیستند
وابسته به شرایط ژئـوفیزیکی نیسـت.   ها فقط طبیعی و واکنش به این خطر هايآگاهی انسانی از خطر .2

  ؛نداهاي جامعهسائل، فشارها، اهداف و ریسکبیشتر در پیوند با م هاخطر
ها و پیامدهاي فجایع طبیعی بر مبناي شرایط یا رفتار خاص هر یک از حوادث مصیبت بار علل، مؤلفه .3

نـد از نظـم   اهـا و پیامـدهاي فجـایع طبیعـی عبـارت     شود. عوامل مهم در فهم علل، مؤلفهتبیین نمی
جامعه و در نهایت شرایط تاریخی کالنی که جامعـه را شـکل   اجتماعی، رابطه هر روزه آن با زیستگاه 

 ).Tobin and Montz, 1997: 11-12( بخشندمی
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نویسـد:  طبیعـی مـی   رهـاي دانشگاه کلرادو، در نقد شیوه برخورد جامعه امریکـا بـا خط   پزوهشگردنیس میلتی،    
هـاي  ه ما مشکالت و مسئولیتطبیعی این است ک رهايترین خطا در این کشور (امریکا) در خصوص خطبزرگ«

. جیمز لـی  )Mileti, 2001( »پردازیمگیریم و به سرزنش طبیعت یا خدا میخود در این حوزه را بر عهده نمی
تـرین  بزرگ« گوید:بیت، یکی از مدیران سابق آژانس فدرال مدیریت بحران، همین نکته را به نحوي دیگر باز می

انسـانی   هـاي آلود و تصـمیم ذشته را ما در نتیجه ترکیب مرگبار طبیعت غضبهاي ناشی از بالیا در دهه گویرانی
 ). Witt, 2001( »ایمتجربه کرده

 
 »پذیري اجتماعیآسیب«ظهور پارادایم 

بالیـا  «به باور گري وب، نتیجه کلی تحوالت عینی و نظري کـه در بـاال از آن سـخن گفتـه شـد ایـن بـود کـه         
اجتماعی و خطاهاي فناورانـه   یشه در الگوهاي سکونت انسانی، فرایندهاي سیاسیآنها ر»: ندارویدادهاي اجتماعی

شود، برعکس پیامدهاي ایـن رویـدادهاي ویرانگـر در    دارند. تأثیرات آنها نیز به طور تصادفی در جامعه توزیع نمی
این تشخیص  .)Webb, 2007: 278( یابد... نظم و الگو می و راستاي محورهایی همچون طبقه، نژاد، جنسیت

متفاوت شد که مجموع آنها، امروزه، پارادایمی  پژوهشگراناي وسیع از تحقیقات توسط ساز آفرینش مجموعهزمینه
پذیري مردمی پرداختند که انان به بررسی آسیبددهد: جغرافیرا شکل می» پذیري اجتماعیآسیب«به نام پارادایم 

شناسان به مطالعـه تـأثیر بالیـا بـر زنـدگی      ، انسان)Cutter, 2001(کنند زندگی می» هاي خطرناكمکان«در 
هـاي  ، متخصصان علوم سیاسی سعی در بررسی و ارزیـابی چـالش  )Oliver-Smith, 1996( فرهنگی پرداختند

، اقتصاددانان کوشیدند )Sylves and Waugh, 1969( بوروکراتیک و اجرایی ایجاد شده به وسیله بالیا داشتند
و بـاالخره   )Dacy and Kunreuher,1969( هاي عظیم را مورد بررسی قـرار دهنـد  ن بحرانتأثیرات مالی ای

شناسان کوشیدند علل اجتماعی بالیا، فرایندهاي اجتمـاعی قبـل و هنگـام و بعـد وقـوع آنهـا و پیامـدهاي        جامعه
  .)Quaranteli and many other sociologist, 1950( اجتماعی آنها را مورد توجه قرار دهند

هـاي متفـاوت   هاي متفاوت آن را به صـورت پذیري داراي تعاریف متعددي است و افراد و سازمانمفهوم آسیب   
، از میان این مجموعه تعاریف، اختالف اصلی میان رویکردهـایی اسـت   به هر روياند. سازي و تعریف کردهمفهوم

پذیري را بیشتر کنند و رویکردهایی که آسیبمی(مادي) را دریافت  پذیري فیزیکیپذیري بیشتر آسیبکه از آسیب
-پذیري در معناي اجتماعی آن استفاده مـی فهمند. در ادامه این متن ما از مفهوم آسیبدر معناي اجتماعی آن می

-، هم براي کشورهاي توسـعه 1980در آغاز دهه « نویسد:پذیري اجتماعی میکنیم. گرگ بنکاف در تعریف آسیب
شـود منظـور   گفتـه مـی  » در خطر بودن«کشورهاي در حال توسعه آشکار بود که وقتی سخن از یافته و هم براي 

اتفاقات طبیعی و فیزیکی نیستند که مقاومـت در   فقطنیست و فجایع » بودن در مکان نادرست در زمان نادرست«
ـ   حلبرابر آنها نیازمند راه هـایی  ه عنـوان پدیـده  هاي فناورانه عظیم باشد. بر عکس، به نحوي درست بـه فجـایع ب

نـد، فجـایع   اامـوري طبیعـی  ها که خطر و در حالی استهاي انسان نگریسته شد که پیش از هر چیز حاصل کنش
هـاي مردمـی را   هاي اجتماعی به واسطه ایجاد شرایط نابرابر اجتماعی برخـی از گـروه  اموري طبیعی نیستند. نظام

سازند و از این طریق جامعه را به صورت نابرابر در معرض خطر هاي دیگر مستعد پذیرش فاجعه مینسبت به گروه
(طبقاتی، سنی، جنسی، قومیتی و ...) موجود  حامل روابط قدرت به طور عمدههاي یاد شده دهند. نابرابريقرار می

 .)Bankoff, 2006( »ندادر هر جامعه
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هاي آنها را توضـیح  پردازد، نتایج کنشمی پذیري اجتماعی به معرفی عامالن یا کنشگران داستاننظریه آسیب   
هـاي مناسـب در مقابـل    کند که اگر واکـنش بینی میدهد و پیشهاي مناسب را نشان میدهد، جهت واکنشمی

-نظریـه  ؛پذیري اجتماعی) چه چیزي در آینده اتفاق خواهد افتاد. بنابراین، نظریه آسیبیا نشودانجام شود ( هاخطر
پذیري اجتماعی به بالیا بپردازد بایـد  بینی آسیبخواهد به توصیف، تبیین و پیشاي که مییهواحد نیست. نظر اي

کننده محیطی را مورد توجه قرار دهد و بـه تحلیـل علیـت در    کننده اجتماعی و هم عوامل تعیینهم عوامل تعیین
-ث شده است که پـارادایم آسـیب  له خطر و تعامل آن با جامعه انسانی، باعئسطوح چندگانه بپردازد. پیچیدگی مس

پذیري جامعه له آسیبئها را در درون خود جاي دهد که یک به وجهی از مساي از نظریهپذیري اجتماعی مجموعه
له بالیاي طبیعی ئها سعی در تشریح نسبت نظم اجتماعی با مسپردازند: برخی نظریهطبیعی می هايدر مقابل خطر

دهند، برخی سخن از طبیعی را مورد توجه قرار می هايله خطرئي جامعه با مسدارند، برخی دیگر نسبت نظم نهاد
 ... . و گویندپذیري جامعه در مقابل خطرات مینسبت فرهنگ با آسیب

 
 یک رویکرد ترکیبی: گیرينتیجه

 هـاي پذیري جامعه در مقابل خطرله آسیبئاجتماعی براي تبیین مس -لزوم دستیابی به یک نظریه ترکیبی کالبدي
رسد تأکید صـرف بـر هـر یـک از      هاي باال به ما آموخت. به نظر می ترین درسی است که مرور نظریه طبیعی مهم

فاجعه به یک فهم عمیق از روابط میـان فاجعـه و سـاختار     پژوهشگرانتواند مانع از دستیابی  وجوه نظري باال می
، در ایـن اینجـا   بنـابراین گرایی گرفتـار آورد.   تقلیلسازي یا  ا را در بند مشکالتی همچون سادهآنهاجتماعی شود و 

ترکیبـی در خصـوص    اياجتماعی یـا مهندسـی و ارائـه نظریـه     فقطهاي  سعی ما معطوف به فراتر رفتن از نظریه
اگر نظریه ترکیبی خود را مبتنی بر مسـائل  طبیعی بود.  هايپذیري جامعه در مقابل خطرعوامل تأثیرگذار بر آسیب

اي اسـت کـه بـه    طبیعی نظریه هايپذیري در برابر خطرتوانیم مدعی شویم که نظریه آسیبنیم، میباال تدوین ک
له نظم نهادي ئاي آن)، مساي و غیرسازهله کیفیت کالبدي جامعه (اعم از ابعاد سازهئمسائل زیر حساس است: مس

بنـا بـه    له عدالت.ئو باالخره مس له نظم اقتصاديئله باورهاي فرهنگی، مسئله مشارکت اجتماعی، مسئجامعه، مس
طبیعی همواره وجود دارند، فاجعه شدن آنها حاصل عمل انسانی و نـوع نظـم    هاياین نظریه ترکیبی، اگرچه خطر

، اگر یک جامعه بتواند سامان اجتمـاعی و  بنابراین شوند.هاي طبیعی در آن حادث میاجتماعی است که این پدیده
 هـاي رو شدن بـا خطر هنظم نهادي مناسب براي روب د،کنبندي و تدوین مد صورتااي کارکالبدي خود را به شیوه

د و باالخره کنطبیعی را تقویت  هايوقوع خطر هايهپذیري مردمان خود در لحظوجود آورد، مسئولیته طبیعی را ب
جامعه محدود طبیعی براي آن  هايهاي اجتماعی خود جاي دهد، پیامدهاي خطرله عدالت را در کانون آرمانئمس
 بخشد. شود و جامعه در سازگاري با محیط طبیعی به حیات اجتماعی خود تداوم میمی
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 چکیده

حات در بخش  عات و ارتباطات منجر به آغاز عصر جدید اصال ها در حوزه فناوري اطال هاي اخیر پیشرفت طی سال
دگرگـونی  عـات و ارتباطـات بـه     حات از طریق اسـتفاده از ابزارهـاي فنـاوري اطـال     شده است. این اصال عمومی 
 دموکراسـی  هاي اجرایی دولت الکترونیک،انجامیده است. برنامه ها، فرایندها و کارکردهاي بخش عمومی  سیاست

تر خـدمات بـه شـهروندان،    به منظور ارائه هرچه مطلوب فقط نه الکترونیک حکمرانی به سمت حرکت و الکترونیک
شارکت مـردم در امـور عمـومی و سیاسـی و ایجـاد      و اثربخشی بخش عمومی، افزایش م بلکه براي بهبود کارایی

براي  دولتی طراحی شده است. در این زمینه دموکراسی الکترونیک به عنوان اهرمی  در امور شفافیت و پاسخگویی
و حرکت به سمت  الکترونیک دولت مطرح شدن برنامه و شود می نظر گرفته در دولت سیاسی هايشفافیت در عرصه

 کـه  اتفـاق نظـر شـده اسـت     این منجر به ارتباطات و عات همراه با توسعه مداوم فناوري اطالحکمرانی الکترونیک 

هاي ارائه خدمات بـه شـهروندان جامعـه اجرایـی     تر در تمامی عرصههاي نوین هرچه سریعاستفاده از این فناوري
و تعامل  مشارکت زمینه مدیریتی و دولتی ،هاي سیاسیهاي نوین در عرصهشود؛ و در نهایت با استفاده از این فناور

 هـاي طرح بررسـی مفـاهیم و مؤلفـه    از نوشتار پس این در حکومتی حاصل شود. هرچه بیشتر بین مردم و نهادهاي

و مقایسـه   الکترونیـک  حکمرانـی الکترونیـک و دموکراسـی    ،، حکومت الکترونیکالکترونیک دولت با اصلی مرتبط
 در هاي پیش روي اجراي دموکراسی الکترونیکـی و حکومـت الکترونیـک   شآنها با یکدیگر به بررسی چال موردي

 و ایران پرداخته و در نهایت به بیان آینده حکومت الکترونیک پرداخته خواهد شد. جهان
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 و بیان مسئله مقدمه
 ,Dooley) ها پیش آغاز شده است و همچنان ادامه داردشتاب و گسترده فناوري اطالعات که از سالتوسعه پر
 هـاي سـازمان  و دولـت  چهـره  که دارد توانایی ارتباطی، ابزار عنوان به اینترنت یکم، و بیست قرن در .(2013
 دهد.  تغییر ايریشه صورت را به عمومی

و  سـریع  دسترسـی  کردن حکومت بهتر الزمه و است دسترس در ومتحک خوب، حکومتداري جدید، عصر در   
 امکـان  کـه  دهـد؛ مـی  رخ حکـومتی  در خـوب  حکومتداري است. کیفی خدمات و اطالعات به شهروندان آسان

-نمـی  میسـر  و این رساند یاري زندگیشان کیفیت بهبود در آنان به و کند فراهم را شهروندان و نظارت مشارکت
 ).,Wista  (12008الکترونیک حکمرانی سازيهپیاد با مگر شود؛

 هـا دولت سو،از یک  زیرا اند،کرده پیشین دوران از و قدرتمندتر ترخودآگاه را شهروندان دیجیتال، هايفناوري   

 سـرکوب،  مفـاهیم ماننـد   از برخـی  تدریج به دیگر سو، از و کنند اعمال را پیشین قاهرانه توانند اقتدارنمی دیگر
 سـپهرِ زیسـت  شـاخصِ  عنـوان  بـه  اینترنـت  اند.معنا شده بی سانسور و ملی، گریزي، مرزهايقانون کاري،پنهان

 شودمی فضایی ساز پیدایشسبب ها،حکومت قاهرانه هايکنترل وراي زیرا در ؛دارد پتانسیل دموکراتیک ،مجازي
  .)1394(خلیلی،  سازدمی آسان را دموکراتیک هايرایزنی که
 دولـت  مقولـه  بـه پیـدایش   منجر آنکه یکی دارند؛ نیز ايدو سویه تأثیر دیجیتال، هايرسد فناوريظر میبه ن   

 نظـر  بـه  بنابراین اند.رسانده فراوان مدد الکترونیک مفهوم دموکراسی پدیدارشدن به اند و دیگر،شده الکترونیک
 هـم  و دهنـد  انجام مدي بیشترياکار و سهولت اب را خود دیرینه هايکار ویژه اندشده قادر هاهم دولت رسدمی

 ).1394(خلیلی،  شوند حاضر عمومی درعرصه ترآگاهانه و قدرتمندتر اند؛توانسته شهروندان
عات و ارتباطات و کاربردهاي آن واقف  غالب کشورها در شرایط کنونی به ضرورت توجه به توسعه فناوري اطال   

مندي از مزایاي این ضرورت از یکدیگر پیشـی بگیرنـد.    کنند؛ تا در بهره ش می اند؛ و هر یک به نوبه خود تال شده
المللی را بـه تکـاپو    هاي بین سنجش میزان این پیشرفت نیز عاملی است که توجه بسیاري را برانگیخته و سازمان

دلیـل   ما نیز به به همین منظور در کشور .ها وادار کرده است هاي استاندارد سنجش این پیشرفت براي ابداع روش
اي کشور، به ویژه برنامه ششم توسعه به این هاي توسعهانداز کشور و  برنامهاهمیت موضوع، فصولی از سند چشم

 . امر پرداخته شده است
هاي اخیر منجر به آغاز عصـر   عات و ارتباطات طی سال هاي اخیر در زمینه فناوري اطال از طرف دیگر، پیشرفت   

عـات و   حات از طریق اسـتفاده از ابزارهـاي فنـاوري اطـال     شده است. این اصال  در بخش عمومیحات  جدید اصال
هاي اجرایـی دولـت   انجامیده است. برنامه ها، فرایندها و کارکردهاي بخش عمومی  ارتباطات به دگرگونی سیاست

تر ور ارائه هرچه مطلوببه منظ فقطالکترونیک، دموکراسی الکترونیک و حرکت به سمت حکمرانی الکترونیک نه 
 خدمات به شهروندان، بلکه براي بهبود کارایی و اثربخشی بخش عمومی، افزایش مشارکت مردم در امور عمومی

ایجاد شفافیت و پاسخگویی در امور دولتی طراحی شده است. در این زمینه دموکراسی الکترونیـک بـه    و سیاسی و
 دولـت  شـود. مطـرح شـدن برنامـه     اسی دولت در نظـر گرفتـه مـی   هاي سیعرصه براي شفافیت در  عنوان اهرمی

عات و ارتباطات منجر به این  همراه با توسعه مداوم فناوري اطال الکترونیک حرکت به سمت حکمرانی و الکترونیک
هـاي ارائـه خـدمات بـه     تر در تمامی عرصههاي نوین هرچه سریعاتفاق نظر شده است که استفاده از این فناوري
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، دولتـی و  هـاي سیاسـی  هـاي نـوین در عرصـه   دان جامعه اجرایی شود؛ و در نهایت با استفاده از این فناورشهرون
مقالـه   ایـن  شود. بنابراین، در حاصل مدیریتی موجب مشارکت و تعامل هرچه بیشتر بین مردم و نهادهاي حکومتی

ی مبـاحثی همچـون دولـت    هـاي دموکراسـی بـه بررسـ    تحت عنوان کلی بررسی حکمرانی الکترونیـک، چـالش  
 هـاي چـالش  پیامدها و و آنها بر یکدیگر الکترونیک، دموکراسی الکترونیک، حکمرانی الکترونیک و نقش و تأثیرات

هاي سیاسی، دولتی و مدیریتی جامعه مورد کاوش قـرار  در عرصه حاکمیتی و نهادهاي شهروندان تعامل در رو پیش
 خواهد گرفت.

-کهعات و ارتباطات الکترونیک همچون فضاي مجازي، ایمیل، گستره جهانی وب، شبهاي اطالامروزه فناوري   
هاي جدید متعددي را براي ارتباط بین حکومت و شـهروندان ایجـاد    ، فرصتگونه هاي دیجیتالی و مواردي از این

ـ  اند؛ و می کرده هـا و ارتباطـات    تتوان اثرات آن را در فراهم کردن بهتر خدمات عمومی و همچنین در زمینه فعالی
گوید: عصر اطالعات  ، دولتی و مدیریتی به گونه آشکار مشاهده کرد. در همین راستا والتر ریسون چنین میسیاسی

دهد؛ که تـا چنـد سـال پـیش نـاممکن بـه نظـر         با سرعت تمام، قدرتی در اختیار مردم نقاط مختلف دنیا قرار می
 ).1393رسید (پورعزت،  می
هاي نوین در مـدیریت دولتـی در سـطح    یادین اجتماعی و اطالعاتی در کشور و ایجاد پارادایمهمراه تحوالت بن   

-جهانی که با ظهور مدیریت دولتی نوین کامل و تغییرات بسیار سریع عصر فناوري سبب شد؛ تا لـزوم هماهنـگ  

نـوان نمونـه در گذشـته    . به عمندي از مزایاي فناورانه بیش از پیش مشخص شودسازي میان این تغییرات و بهره
برقراري هرگونه ارتباط کاري بین شهروندان با حکومت تنها از طریق حضور فیزیکی دو طـرف در یـک سـازمان    

ها به منظور استفاده از فناوري جدید است که اي براي دولت پذیر بود. اما در عصر فراصنعتی، شیوهحکومتی امکان
ب به اطالعـات و خـدمات دولتـی، اصـالح کیفیـت خـدمات و ارائـه        به افراد تسهیالت الزم براي دسترسی مناس

 کند. ساالر را اعطا میتر، براي مشارکت در فرایندها و نمادهاي مردم هاي گستردهفرصت
در همین راستا با توجه به تغییرات نوین حادث شده در مباحث فناوري اطالعات و مدیریت دولتی نوین، اهمیت    

، دولت الکترونیک و حکمرانی الکترونیکی و پیامـدهاي و  قش و تأثیر دموکراسی الکترونیکهرچه بیشتر در مورد ن
در نهایت منجر به مشارکت و تعامل شـهروندان   رو در اجراي هرچه بهتر حکمرانی الکترونیک کههاي پیشچالش

بـا توجـه بـه اهمیـت      شـود. بنـابراین،  تر مـی و مدیریتی روشن هاي سیاسی، دولتیو نهادهاي حاکمیتی در عرصه
هـاي  و چـالش  تبیین کند را الکترونیک  حکمرانی و ، این مقاله درصدد است تا تفاوت بین دولت الکترونیکموضوع

سـازي  را مطرح سازد؛ تا بتوان دموکراسی الکترونیک را به صورت اثر بخش پیاده حکمرانی الکترونیک سازيپیاده
 کرد.

 
 جوامع نوین نقش و ضرورت دولت الکترونیک در 

گیري از فناوري اطالعات در تعریفی که از دولت الکترونیک صورت گرفته است؛ آن را ارائه خدمات دولتی با بهره
 ، به معناي کاربرد شبکه اینترنت یـا اینترانـت  اند؛ و اصطالح دولت الکترونیکیروز معرفی کردهساعت شبانه 24در 

هـاي دولتـی و خصوصـی    سازمان ها و دیگر، شرکتو اطالعات به مردمهاي دولتی براي ارائه خدمات در سازمان
هـاي دولتـی، بخـش    کنـد؛ و بـین مقـام   است که فرایندهاي جاري مبتنی بر کاغذ را مکانیزه و کامپیوترریزه مـی 

 ).1391کند (معمارزاده و دیگران، خصوصی و شهروندان پل ارتباطی ایجاد می
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د که قبول نداشته باشد؛ حل مشکالت کالن شهرها بـه روش سـنتی و بـدون    شاید امروز دیگر کمتر کسی باش   
توان به کمک ارائه خدمات به صورت استفاده از خدمات الکترونیکی ممکن نیست و همانند بسیاري از کشورها می

 الکترونیکی، اینگونه مشکالت را برطرف کرد. 
والت و نیز نحوه و کیفیت ارائه آن به طور روزافزون در افراد در مورد خدمات و محص هايدر دنیاي جدید انتظار   

-هاي کـار مؤسسـه  خواهند ساعتحال تغییر است و دولت نیز باید پاسخگوي این نیازها و انتظارها باشد. آنان می
هـا معطـل نشـوند؛    هاي دولتی افزایش یابد و هر زمان که خواستند بتوانند کارهاي خود را انجام دهنـد؛ در صـف  

در حال حاضر دولت الکترونیک  هاتري دریافت کنند که پاسخگوترین شکل دولت براي این انتظارباکیفیتخدمات 
 ).1393است (محتشمی، 

شوند و آنگاه به راستی چگونه است که شهروندان برخی کشورها براي دریافت صدها خدمت از منزل خارج نمی   
تـوان بـراي حـل معضـالت موجـود در      آن است؟ آیا نمی یکی از معضالت هر روزه ما بحث ترافیک و پیامدهاي

حلی براي تغییرات در فراینـدهاي  بوروکراسی اداري خود از به کارگیري و گسترش دولت الکترونیک به عنوان راه
 دولتی نظیر تمرکززدایی، بهبود کارایی و اثربخشی استفاده کنیم.

 
 رابطه بین دموکراسی الکترونیک و دولت الکترونیک

هاي ارتباطی و اطالعاتی ها و استراتژي گفته کلیفت استفان، دموکراسی الکترونیک به معناي استفاده از فناوريبه 
، ملل و البتـه در عرصـه   ، ایاالت، مناطقدر فرایندهاي سیاسی جوامع محلی هاي دموکراتیک موجودتوسط بخش
 ابزارهـاي  وجـوي کـاربرد  جسـت  را لکترونیـک ا ). در واقع دموکراسـی 38:  1387(فتحیان و تقوي،  جهانی است
 دموکراسی تقسیمِ صورت در اند.دموکراتیک دانسته نظام در دموکراتیک فرایندهاي پیشبرد در ارتباطی الکترونیک

 فردي میان ارتباطات بررسی به توانمی خرد، سطح در کالن، و خرد سطح الکترونیک به دموکراسی یا دیجیتال

 مـورد   تـوان مـی  را فضاي اطالعات بر حاکم قوانین و فرهنگ کالن، سطح در و داختپر غیردولتی و گروهی

 .)Arora, 2011(داد  قرار بررسی
دموکراسی الکترونیکی مفهومی است که با توسعه فنـاوري اطالعـات و ارتباطـات شـکل گرفتـه اسـت؛ و بـه           

پـردازد. بنـابراین، ایـن حکـم      دیجیتالی می گیري از ابزارهاي دموکراسی مبتنی بر حضور و مشارکت مردم با بهره
آورد؛ که تأثیر این فضا بـر دموکراسـی   بسیار کلی در مورد تأثیر فضاي سایبر و مجازي این پرسش را به وجود می

توان بیان کرد کـه ثبـت   در جواب می. )(Kesselman, Krieger & Joseph, 2010: 26چگونه خواهد بود 
ام به عقیده عمـومی، ارتباطـات بـین نماینـدگان انتخـاب شـده، تبـادل نظـر بـین          گیري، احتر دهندگان، رأيرأي

هم و مشارکت آراي عمـومی در   هاي قانونگذار متصل و مرتبط به  نمایندگان مردم به صورت الکترونیکی، سازمان
هـا در  هـا و ملـت  گیري از مصادیق دموکراسی الکترونیکی که تاکنون حکومـت  سازي و تصمیم فرایندهاي تصمیم

 اند برخی از این موارد را تجربه کنند.  نقاط مختلف جهان توانسته
هـاي پیشـرو در ایجـاد دولـت      هـا، بعضـی از کشـور    زمان با آغاز اصـالحات اداري دولـت  هاي اخیر همدر دهه   

ت هاي ارتباطات و اطالعات براي کمک به ایـن اصـالحات اسـتفاده کردنـد؛ انتقـال خـدما       الکترونیک از فناوري
عالوه باید در نظر داشت که یکی از وجوه دولت  ند. به دار الکترونیک و کارایی در مدیریت رابطه دائمی با یکدیگر

الکترونیک، دموکراسی الکترونیک است که در واقع پذیرش این مفهـوم در ایجـاد دموکراسـی الکترونیـک نقـش      
 ).1388اساسی دارد (فراهانی و دیگران، 



83 

 

 
 

صورت نظـري بـه بررسـی ایـن      بین این دو پدیده همگرایی وجود دارد یا واگرایی؟ در ادامه به  با وجود این، آیا   
 پردازیم. نقطه مناسب براي شروع این بحث، مفهوم دموکراتیزاسیون در درونِ بخش دولتی است. مکتب رابطه می

فناوري ارتباطات و اطالعات  کند که ن دانشگاه کالیفرنیا، مطرح شده بیان میپژوهشگراکه توسط  »گرایی تمرکز«
هاي دولتی ایجاد نخواهد کرد. در عوض ایـن   هاي مرتبط تغییرات زیادي را در ساختار قدرت در سازمان و فناوري

 بیهـوده اداري را  1کننـد و حتـی تـالش بـراي اصـالحات     هاي قدرت را تقویت می سادگی، نابرابري ها، به  فناوري
 گذارند.  می
گرایـی ایـن نتیجـه     هاي سیاسی و تطابق آن با مکتـب تمرکـز   علوم سیاسی درباره دموکرات با توجه به مباحث   

اند؛ کـه تمـایالت متفـاوت بـا اهـداف       هایی تشکیل شده هاي بزرگ از گروه شود که در حقیقت سازمان حاصل می
ها براي رسیدن  ر سازماندنبال در دست گرفتن منابع قدرت د  ها به ند؛ و در نهایت هر یک از این گروهدار سازمانی

اند. از این دیدگاه، در صورتی که در عصر حاضر، اطالعات به عنوان منبع قدرت در نظر گرفتـه  به اهداف شخصی
کنـد؛   هاي درون سازمانی، تبدیل خواهند شد. همـانطور کـه عنـوان مـی     اي براي تمرکز همه رقابت شود؛ به نقطه

 کنند.  ها رقابت می بر کامپیوتر مدیران به سه دلیل، فعاالنه، براي تسلط
هاي  کند؛ کدامیک از گروه ها است که مشخص می میزان دسترسی به اطالعات ذخیره شده در کامپیوتر نخست،

 دهند.  آورند و یا از دست میموجود در سازمان، قدرت را به دست می
گیرند، حجم یفه مهم را بر عهده میها بسیار پر هزینه است؛ و افرادي که این وظ زیرساخت 2محاسبه کردن دوم،

هاي مالی را تحت کنترل خواهند داشت. و در نهایت اینکه بسـیاري از افـراد، کسـانی را کـه بـا       زیادي از سرمایه
ها؛  آورند. بنابراین کامپیوتر اي و الیق به حساب می فناوري ارتباطات و اطالعات و فناوري اطالعات درگیرند، حرفه

 کنند. به صاحبان خود اعطا می» و مؤثرضمنی «منبع قدرت 
فوردیسم ایجاد کارکنان دانشی و تقویت نیروي کار با تسهیم اطالعات در خـارج از  یکی از اهداف حرکت پست   

 توان ادعا کرد که دولت هاي مدیریت دانش است. بر این اساس می ها و استفاده از تکنیک هاي بخشی سازمان مرز

کننـد   نه فقط مانع یکدیگر نیستند؛ بلکه بر اساس رابطه همگرایی، یکدیگر را تقویت مـی دموکراسی الکترونیک  و
 ).1394(باقري، 

ها دارد. با اشباع  هاي کارا و قانونی تا حد زیادي بستگی به میزان در دسترس بودن اطالعات در دولت مشی خط   
هـاي گروهـی    یافتـه و تأکیـد بـر فعالیـت    سـعه اي، غیرمتمرکز و تو هایی مانند دولت شبکه ها از ارزش شدن دولت

هاي دموکراسی الکترونیک  ها، دولت الکترونیک، بسیاري از جنبه گذاري مشی ها براي خط حل در یافتن راه هماهنگ
 دارد. را مقدس و گرامی می

کننـده  تسـهیل «اي است که از آن به عنـوان   دهنده همگرایی این دو مفهوم است؛ پدیده نکته دیگري که نشان   
هـاي   خصوص دولت الکترونیـک اسـتفاده از فراینـد     شود. یکی از اهداف اصالحات اداري و به یاد می» دیپلماسی

هـاي   موفق تجارت الکترونیک حوزه بازار و وارد کردن آنها به حوزه عمومی بخش دولتی اسـت. بـا انتقـال الگـو    
هـاي دولـت الکترونیـک از بـین رفـتن       رمیسـت گرایی موجود در تجارت الکترونیک و دنیاي مجـازي، رف  مشتري

جـاي آن، مـدلی دموکراتیـک و      انـد. بـه   بینـی کـرده   هاي دولتـی و قـوانین محدودکننـده را پـیش     انحصارگرایی
-هـاي عصـر پسـت    گرایـی  شود؛ که به مشتریان (شهروندان) با تمام تنوع تر در بخش دولتی ایجاد می پذیر انعطاف
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ترین قیمـت، عرضـه خواهنـد کـرد      ند در حداقل زمان با بهترین کیفیت و مطلوبخواه ، آنچه را که میوردیستف
 ).1394 (ابراهیمی و فرهادي نژاد،

، در راستاي همگرایی دولت و دموکراسی الکترونیک، این مطلب 1عالوه بر آن در مباحثات مدیریت دولتی نوین   
کنند؛ بلکه در طراحـی و انتخـاب خـدمات     دا میکنندگان نه تنها حق انتخاب بیشتري پی شود که مصرف تأکید می

کننـد. ارائـه بـازخورد از طـرف      عمومی از طریق ارتباطات فناوري ارتباطات و اطالعـات نقـش مهمـی ایفـا مـی     
زدایـی و   سـازي، واسـطه  کنندگان براي بهبود خدمات عمومی ممکن است ایده جدیدي نباشـد؛ امـا سـاده    مصرف

اند؛ بـه خـدمات عمـومی ایـن امکـان را      ي ارتباطات و اطالعات و اینترنتها شفافیت که همگی محصول فناوري
 توجهی را ایجاد کنند. هاي قابل کنندگان ادغام شوند و نوآوري دهند که به طور مستقیم با عقاید مصرف می
 ترین نقطه همگرایی، ادغام عملیات دموکراسی الکترونیک در جوامع مـدنی  به احتمال زیاد مشخص و سومین   

گذاري در سطوح ملی و محلی است. نکته مهم، توجه بـه ایـن مطلـب اسـت کـه چگونـه،        مشی هاي خط با فرایند
 هاي قانونگذاري را متحول سازند. هاي اجرایی، خود ممکن است دستخوش تغییر شوند و در نهایت فرایند شاخه

اي کـه   را محو کرده است، به گونـه   ريهاي تجا هاي قانونگذاري و کارکرد بین کارکرد دولت الکترونیک فاصله   
-توانند تأثیر و نظارت مستقیم بـر دموکراسـی   می» شهروند«عنوان یک   شهروندان نه در کسوت نماینده، بلکه به

 هاي دولتی داشته باشند.
هاي نمایندگی و قانونگذاري، به علت ارتبـاط مسـتقیم مـردم (شـهروندان) بـا       در این حالت ممکن است فرایند   

شـود. آگـاهی    اي از دست بدهد؛ و به حاشـیه کشـیده    هاي اجرایی، اهمیت خود را تا اندازه ها و دستگاه روکراسیوب
شود؛ مجلس که به واسـطه مسـایل غیرفناورانـه تضـعیف شـده       هایی باعث می شاخه قانونگذاري از چنین واقعیت

ه خـود بـا   هـاي دولتـی) در نـوع رابطـ     نهـاد  عنوان رابط مردم و قوه مجریه (دولت و است، با هدف تثبیت خود به 
 هاي دموکراسی خواهند شد. و در نهایت این تغییرات منجر به تقویت پایه نظر کند شهروندان تجدید

 
 ظهور حکمرانی الکترونیک

هاي اخیر عملکرد بخش دولتی به مثابه معیاري براي ارزیابی بخش دولتی مدنظر قرار گرفتـه اسـت. زیـرا    در دهه
که به دلیـل عینیـت بیشـتر ایـن      اند؛جویی از جمله معیارهاي غالب در این بخش بودهو اثربخشی و صرفهکارایی 

، برابـري و رفـاه عامـه بـه نحـو      آزادي معیارها نسبت به معیارهاي رایج در بخش دولتی نظیر عدالت، پاسخگویی،
در فلسـفه وجـودي    تمایزي که لتی، با وجودندیشمندان مدیریت دواند. با این حال برخی از اتري جلوه کردهکارامد

-گیري مدیریت دولتی نوین کمک کردهاند؛ و در شکلاین دو بخش حاکم است سعی در آشتی دادن آن دو داشته
 اند.
هـاي دولتـی   رویکرد اداره دولتی سنتی در درجه اول بیشتر بر این موضوع مهم تمرکز داشت که در بوروکراسی   

 هاي آتی مدیران دولتـی بایـد تغییـر   اخلی باید چه اتفاقی بیفتد؛ در حالی که با توجه به چالشبه ویژه در مسائل د

شد. بـرخالف  نگرش ایجاد و بیشتر به مسائل دنیاي بیرون یعنی دنیاي شهروندان و جامعه توجه می در این جهتی
مراتبی نیست ه و اینترنت سلسلهطرفه بودند؛ ساختارهاي مبتنی بر شبکمراتبی و یکهاي سنتی که سلسلهسازمان

سازد؛ تا مراتبی نبودن خدمات اینترنتی شهروندان را قادر میو بر ارتباطات دو طرفه تأکید دارند. این ویژگی سلسله

                                                           
1. NPM 



85 

 

 
 

البته بایـد  . )West, 2004(هاي دولتی باز نیستند به جستجوي اطالعات مطلوب خود بپردازند در زمانی که اداره
هاي مدیریت بخش دولتی به بخش خصوصی، شهروندان را نبایـد بـا   نزدیک شدن شیوه جودتوجه داشت که با و

انگارانـه، مـردم را از وظیفـه    کننده و نظایر آن نگریست. زیرا ایـن برداشـت سـاده   عناوینی چون مشتري و مصرف
ی فعـال در جامعـه   خطیرشان که همانا مشارکت در امور مربوط به جامعه خویش و یا به عبارت دیگر بازیگر سیاس

 کند.است دور می
در حقیقت هدف ایدئال و نهایی از به کارگیري حکومت الکترونیـک توسـعه ابزارهـاي دموکراسـی الکترونیـک         

رسـید. مـراوده دوجانبـه حکومـت و     است. مزایاي حکومت الکترونیک بسیار بیش از آن است که ابتدا به نظر مـی 
شود و سطح اعتمـاد  پذیري آنان میبه آنها و همچنین باال رفتن مسئولیت رسانیشهروندان منجر به بهبود خدمت
کند. این تعامل دوسـویه از طریـق   دهد و به انجام بهتر وظایف حکومت کمک میعمومی به دولت را افزایش می

طالعـات  شود. و با ارائه ااینترنت منجر به افزایش پاسخگویی حکومت نسبت به نیازها و تقاضاهاي شهروندان می
 موجـب  امـر  ایـن  کـه  یابـد می شفافیت عملکرد حکومت افزایش شایدگیرد؛ بیشتر که در اختیار شهروندان قرار می

-توان اینگونـه نتیجـه  شود و در نهایت میحکومت می عملکرد بر کنترل و نظارت براي شهروندان توانمندي افزایش
روز و قابل فهم و دقیـق در توانمندسـازي   به ه اطالعاتگیري کرد که حکومت الکترونیک با ارتقاي شفافیت و ارائ

 .)la Porte and et al., 2002(کند شهروندان نقش مهمی ایفا می
را یک شیفت جدید در برابر شیفت قدیم بوروکراسی تصـور کـرد؛ زیـرا در آن     الکترونیک توان حکومتپس می   

کنند. در واقـع در حکومـت الکرونیـک    ود را بیان میهاي خشوند؛ و خواستهمردم به راحتی به حکومت متصل می
، بـه امـوري چـون    هـا و نظـایر آن  مدیران دولتی از تأکید بر امور معطوف به تولید همانند کارایی و کاهش هزینه

-هاي داخلی و خارجی میرسانی به شهروندان و توسعه شبکهپذیري در خدمتانعطاف تمرکز بر رضایت، کنترل، و
 .)Kopstein, 2009(پردازند 

 
 مفهوم حکمرانی الکترونیکی

. بـا  هاي دولتی به کیفیت یا پاسخگویی در مقابل مشتریان و ارباب رجوع کمتـر توجـه داشـتند   در گذشته سازمان
تـوان  یافته تغییر کرد. پـس بـا ایـن تفسـیر مـی     ظهور مدیریت دولتی نوین این رویکرد در اکثر کشورهاي توسعه

1را تحول ثانویه در مدیریت دولتی پس از مدیریت دولتـی نـوین دانسـت و بـه قـول رایلـی      حکمرانی الکترونیک 
 

سـاالري، حقـوق   ها به منظور ارتقاي روابط دولتی در راستاي مردمحکمرانی الکترونیک استفاده مناسب از فناوري
حکمرانی الکترونیـک، را  . در واقع استبشر، حمایت از توسعه اقتصادي و ترغیب عادالنه و اثربخش ارائه خدمات 

 :Sexena , 2005( ریزي توسعه پایدار منابع و اراده سیاسـی اسـت  توان فراگردي دانست؛ که نیازمند برنامهمی
498-513(. 

هـاي اطالعـات و   طبق تعریف یونسکو، حکمرانی الکترونیکی بـه معنـاي اسـتفاده بخـش عمـومی از فنـاوري         
ساالري، تسـهیم  گیري به منظور گسترش مردممشارکت در فرایند تصمیمارتباطات با هدف تشویق شهروندان به 

، هاي جدیـد رهبـري  اطالعات و ایجاد دولت پاسخگو، شفاف و اثربخش است. حکمرانی الکترونیکی شامل سبک
هـاي  گـذاري، شـنیدن خواسـته   گیـري دربـاره سیاسـت و سـرمایه    هاي جدید بحث و تصـمیم سازماندهی و روش

. به عبارت دیگر، حکمرانی الکترونیکی کـاربرد  )Mphidi, 2008(ضه اطالعات و خدمات است شهروندان و عر
                                                           
1. Riley 
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فناوري اطالعات و ارتباطات در سیستم حکمرانی به منظور دستیابی به حکومت ساده، اخالقی، مسئول، پاسخگو و 
ـ )Ranganath and et al, 2011(شفاف است  دیریت دولتـی  . بر اساس تعریف سازمان ملل متحد و انجمن م

هـا  هاي ارتباطی براي ارائه خدمات و اطالعات حکومت، حکومت الکترونیک بر استفاده از اینترنت و شبکه1امریکا
-، حکمرانی الکترونیکی را در جدید2ها به شهروندان داللت دارد. ضمن اینکه در برنامه توسعه سازمان مللو دولت

 اند از:اند که عبارتعنصر اصلی دانستهم. مشتمل بر سه  2010ترین تعریف در سال 
 اداره کردن الکترونیکی؛  -1
 ارائه خدمات الکترونیکی؛ -2
 مشارکت الکترونیکی.  -3

، در صورت وجـود سـه عنصـر    اند. و این سه جزء، اجزاي اصلی حکمرانی الکترونیکیبه این ترتیب این سه عنصر
و  »گـذاري و تـدوین مقـررات   مشـی محـیط خـط  «، »دسترسی به فناوري ارتباطات و اطالعات و اتصال«محیطی

زاده و آورنـد (حنفـی  شرایط توسعه حکمرانی دموکراتیک در جهان واقعـی را فـراهم مـی   » دسترسی به اطالعات«
 ).1393دیگران، 

 

 
 م.  2010نمودار حکمرانی الکترونیکی بر اساس تعریف برنامه توسعه سازمان ملل 

 
 لکترونیککارکردها و کژکارکردهاي حکومت ا

توان مانند هر پدیده اجتمـاعی دیگـر از نظـر کارکردهـا و کژکارکردهـا در معـرض       حکومت الکترونیک را نیز می
. البته ابعاد کارکردي و کژکارکردي این پدیده به آنچه تا به امروز اتفاق افتاده اسـت  هاي گوناگون قرار دادارزیابی

 توسعه قرار دارد. گرایی در معرضشود؛ زیرا الکترونیکختم نمی
گرایی را در مسائل مربـوط بـه حکومـت و حکمرانـی، بـه      توان کارکردها و کژکارکردهاي الکترونیکبنابراین می

 صورت زیر فهرست کرد:

                                                           
1. American Society for Public Administration (ASPA) 
2. United Nations Development Programme (UNDP) 
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 کارکردها و آثار مثبت
 هاي الکترونیکی؛دموکراسی الکترونیکی و تسهیل دموکراسی مستقیم از طریق سیستم .1
گیري و تسهیل مشاوره با مردم و طلب مشارکت از آنها در امر تصمیمتوسعه مشارکت در حکمرانی و  .2

 سایر امور حکمرانی؛
 عدالت اطالعاتی و تسهیل دسترسی افراد به اطالعات مورد نیاز به طور برابر و شفاف؛ .3
 حکمرانی؛   توسعه شفافیت و تسهیل نظارت مردم بر امور حکومت و .4
کشی از عملکردها و مراوده مردم با حکومت و حسابو تسهیل  دهی و پاسخگوییتسهیل حساب پس .5

 دهی و پاسخگویی مستقیم؛ افزایش صراحت در فراگرد حساب پس
هـاي  ی افراد به خدمات عمومی از طریق درگاهستسهیل ارائه خدمات اجتماعی و افزایش سطح دستر .6

 حکومت الکترونیک.
 

 کژکارکردها
ي افراد در برابر آنها، به لحاظ توسعه ابـزار کنتـرل و   پذیرها و آسیبافزایش سلطه اطالعاتی حکومت .1

 ها؛ثبت و ضبط وقایع درباره افراد، توسط حکومت
تضعیف حریم خصوصی و کاهش فضاي خصوصـی جوامـع و در دسـترس قـرار گـرفتن بسـیاري از        .2

 هاي دولتی؛ اطالعات محرمانه افراد توسط سازمان
سوءاسـتفاده از آن توسـط سـایر     و افـراد  ات خصوصیاي و سرقت اطالعافزایش احتمال هجوم رایانه .3

 ).1393هاي خصوصی (پورعزت و طاهري عطار، ، احزاب و سازمانهاافراد، گروه
 

 هاي حکومت الکترونیکسیر تکاملی مدل
 هايصورت به توانمی اجتماعی تنوع و اجتماعی بلوغ عامل دو اساس بر را الکترونیک حکمرانی هايمدل سیر تکاملی

 ترسیم کرد: یرز
هدف اصلی این مدل، افزایش کارایی وظایف اداري، با توجه به ساختار داخلی  ساالرانه؛مدل دیوان .1

شود که به سطح بلـوغ کـافی   حکومت و کارمندان وابسته به آن است. این مدل در جوامعی آشکار می
 اند؛ نرسیده

ترونیکی، ارتباط و پیوند بین مـردم  هنگامی که به واسطه ارائه خدمات الک مدل مدیریت اطالعات؛ .2
کند. در ایـن مـدل بـه علـت پـایین بـودن سـطح بلـوغ         و حکومت برقرار شود؛ این مدل نمود پیدا می

 ؛شودگذاري دولتی حاصل نمیمشیهاي قابل توجهی در فراگردهاي خط، ورودياجتماعی
شود که این مت ایجاد میاي بین مردم و حکودر این مدل ارتباط دوسویه مدل مشارکتی شهروند؛ .3

شود. در این مـدل، چنـین   گذاري در دولت میمشیهایی براي فراگردهاي خطخود باعث ایجاد ورودي
 ؛شود که جامعه مدنی به بلوغ کافی نائل شده استفرض می

گـذاري  مشیهاي مدنی گوناگون و شهروندان، فعاالنه در همه فراگردهاي خطگروه مدل حکمرانی؛ .4
دهند. در ایـن  شارکت دارند؛ آرا و پیشنهادهاي خود را از طریق حکومت الکترونیک ارائه می، معمومی
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مدل فراگردهاي شفاف دموکراتیک، از اهمیت باالیی برخوردارند و فرض بر این است که جامعه مدنی 
 ).(Kim, 2007: 8 شودبه سطح غائی خود نائل می

حـال توسـعه    نیافتـه و در یریت اطالعات معمول در کشورهاي توسعهساالرانه و مدهاي دیوانبه طور کلی مدل   
اند. بنابراین حکمرانـی الکترونیـک   یافته تجلی یافتهشوند؛ و دو مدل بعدي بیشتر، در کشورهاي توسعهمشاهده می

عالوه بر اینکه محصول فناوري اطالعات است تحت تأثیر عواملی دیگر همچون جامعه، فرهنـگ و سیاسـت نیـز    
 ار دارد.قر

 

 
 )(adapted: KIM ,2007: 9هاي حکومت الکترونیک نمودار سیر تکاملی مدل

 
 مقایسه حکمرانی و حکمرانی الکترونیک

برنامه توسعه سازمان ملل در تعریفی از حکمرانی آن را اعمال قدرت در مدیریت سازمان، مؤسسه یا دولت تعریف 
، اقتصادي و اداري به منظـور اداره مسـائل جامعـه در تمـام     سیاسیکارگیري اختیار یا قدرت  کرده است؛ یعنی به

بـراي اعمـال حاکمیـت و فراگـرد     » حکومـت «یابـد:  . حکمرانی در سه جزء تبلور مـی )UNDP, 2004(سطوح 
 و جغرافیا به مثابه زمینه تحقق حکمرانی.» سرزمین«به مثابه هدف حکومت؛ و » ملت«حکومت؛ 

، باید با این مفـاهیم منطبـق شـود. یعنـی     ، حکمرانی الکترونیکی در فضاي مجازيهیاد شد هايبر اساس گزاره   
حکمرانی الکترونیکی به حکومت الکترونیک، براي اجراي قوانین و مقررات، به مردم و شهروندان الکترونیـک بـه   

الکترونیکـی   ها به منزله سرزمین تحقق حکمرانـی مثابه هدف اصلی و مخاطب حکمرانی الکترونیکی و زیرساخت
 ).1393نیاز دارد (پورعزت، 
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 مقایسه حکمرانی معمولی و الکترونیک :1 جدول
 حکمرانی الکترونیکی حکمرانی معمولی نوع حکمرانی (وجه مقایسه) ردیف

 حکومت الکترونیک حکومت عامل 1

 شهروند الکترونیک ملت هدف 2

 هاي الکترونیکزیرساخت سرزمین زمینه 3

 
 الکترونیکی: مدینه فاضله حکمرانی الکترونیکیدموکراسی 

اکنون با افزایش سطح دانش و آگاهی مردم به ویژه بهبود سطح بلوغ سیاسی ایشان، عرصه بـر صـاحبان قـدرت    
توان تصور کرد که فقـط تعـداد معـدودي از    هاي معاصر جهان، میتنگ شده است و با نگاهی اجمالی به حکومت

 کند.دیکتاتوري دارند؛ و خود را با واژگانی چون دیکتاتور خیرخواه معرفی می مشیآنان به طور آشکار خط
   افزایش سطح آگاهی مردم در مقایسه با دوران قدیم به مثابه یک عامـل مـؤثر مثبـت در تحقـق      البته با وجود

شـرایط را   انفجار جمعیت عاملی است که ،دموکراسی مستقیم (مشارکت تک تک اعضاي جامعه در امور مملکتی)
آوري افراد در یک مکان کند؛ به طوري که امکان جمعبراي تحقق این آرمان دیرینه (دموکراسی واقعی) دشوار می

توان از دانش فناوري اطالعات رسد. در این شرایط میممکن به نظر میگیري بر سر مسائل گوناگون غیریمو تصم
، 1ايمستقیم استفاده کرد. این فناوري با ایجاد فضاي شبکهو ارتباطات به نحوي اثربخش براي تحقق دموکراسی 

کند که در یا دموکراسی الکترونیکی را ایجاد می شکل جدیدي از دموکراسی با عنوان دموکراسی دیجیتالی مجازي
 2هاي اینترنتی در امور مهم مملکتـی، نظیـر انتخابـات الکترونیکـی    توانند با استفاده از شبکهآن اعضاي جامعه می

 ).1393نژاد، پور و پیرانمشارکت کنند (قلی
شود که در بسیاري از آنها بر نقش مالحظه می ساالري و مشارکت مستقیم مردم در امور اجتماعاما درباره مردم   

هاي گوناگون به آنها، به مثابه عاملی حیاتی براي توسـعه  توانمندسازي شهروندان و ارائه اطالعات مرتبط در حوزه
زیرا به ویژه توانمندسازي سیاسی شـهروندان، پیامـدهاي منفـی و اثـرات مخـرب       ،ساالري تأکید شده استممرد

دهد. از جمله این پیامدهاي منفی آن است کـه در دموکراسـی تعـداد    ساالري مستقیم را کاهش میاحتمالی مردم
گاه نخبگان در حد متوسط مردم تنـزل  ساالري جایتر است تا تعداد مغزها به عبارت دیگر چون در مردمسرها مهم

ساالري گیري قرار دارند (مردمکند؛ پس خروجی این سیستم در مقایسه با سیستمی که نخبگان در تصمیمپیدا می
غیرمستقیم)، از کیفیت کمتري برخوردار خواهد بود. یعنی در دموکراسی، عامه مردم که اطالعـات دقیقـی دربـاره    

در جایگاهی برابر قرار  دارند؛ تري در این باره در دسترسنخبگانی که به اطالعات دقیقمسائل اجتماعی ندارند؛ و 
 گیرد.هاي دموکراسی مدنظر قرار میگیرند؛ که این موضوع مهم به مثابه انتقاد اصلی به بنیانمی
اتهـام فـراهم شـده     رسد که با توسعه فناوري اطالعات و ارتباطات، زمینه رفع ایـن اما اکنون، چنین به نظر می   

، اند بـا ارائـه اطالعـات مـرتبط و دقیـق و بـه موقـع       ها به مدد حکومت الکترونیک در تالشاست. در واقع دولت
این رویکرد، عـالوه بـر افـزایش سـطح      .)(Torres and et al., 2005شهروندان را در جریان امور قرار دهند 

                                                           
1. Network Space 
2. Electronic Votings (e-votings) 



۹۰ 

 

 
 

کند. به عبارت دیگر، حکومت سازي شهروندان جامعه ایفا میاعتماد ملت به حکومت، نقش مهمی در روند توانمند
الکترونیک موجب بهبود فرایند آموزش، افـزایش بلـوغ سیاسـی مـردم و تحقـق دموکراسـی واقعـی و مشـارکت         

 شود.شهروندان مطلع و آگاه در امور عمومی می
 

 هاي دموکراسی الکترونیک ویژگی
 هاي آن را به صورت زیر فهرست کرد: توان ویژگینیک میدموکراسی الکترو به مربوط مباحث در ادامه
 در پرتوي دموکراسی الکترونیک، خدمات دولتی به صورت یکپارچه و الکترونیک قابل ارائه است؛ .1
توانند خدمات پیوسته و منسـجم دیگـري را   ، میهاي دولتی به جز ارائه خدمات پیوسته جاريسازمان .2

هاي اینترنتی مختلف ها یا پایگاهه جاي سرگردان کردن مردم در ادارههم عرضه کنند. آنها قادرند تا ب
، امکاناتی را فراهم سازند تا مردم امـور خـود را تنهـا از یـک     براي به دست آوردن یک تأییدیه دولتی

 نقطه به انجام برسانند؛
، است م شدههاي آموزشی مختلف فراهامکان دسترسی به فناوري جدید براي عموم مردم از راه دوره .3

 شود؛پذیر و ایده تمام نشدن آموزش با پایان یافتن مدرسه محقق میالعمر امکانآموزش مادام
، شود و در واقع به جاي ارائه خدمات یکسان به همهخود و مردم می میان روابط دولت قادر به بازسازي .4

د؛ به آنها خدمات شخصی تواند به کمک فناوري جدید با مردم به صورت انفرادي مستقل عمل کنمی
 ارائه دهد؛

، احساس مسئولیت بیشتر، اعتماد و اطمینان خود را نسبت به بخـش  شهروندان در رابطه خود با دولت .5
 کنند؛دولتی تقویت می

توانـد بـدون هـیچ    کنند. از ایـن راه هـر کـس مـی    تري پیدا می مردم با نمایندگان خود ارتباط نزدیک .6
و حرف خود را به گوش دولتمردان برساند؛ به ویژه براي افـرادي کـه در   مشکلی در خانه خود بنشیند 

 نقاط دوردست کشور حضور دارند؛
یابد؛ زیرا راز تعهد، مشـارکت راسـتین همـه افـراد اسـت. اگـر        تعهد افراد نسبت به دولت افزایش می .7

 ؛ تعهدي نیز در کار نخواهد بود؛ مشارکتی در کار نباشد
 شود؛هاي دولتی و خصوصی باعث تسریع و پیشرفت امور میبین بخش اي همخوانی مؤثر رایانه .8
، زیـرا مـردم همیشـه خواسـتار برقـراري      یابدمی افزایش حکومتی هاي گیريمشارکت مردم در تصمیم .9

، نمایندگان و مشارکت در امر حکومت براي رفع مشکالت ارتباط نزدیک و آسان با نهادهاي حکومتی
 ).1387تقوي،  اند (فتحیان وخود بوده

 
 رو اجراي دموکراسی الکترونیکیهاي پیشچالش

 روست. براي تحقق دموکراسی الکترونیکی هنوز موانع مهمی پیش
شود. بنابراین، به صرف تحقق شـرایط   نهادهاي دولت غیردموکراتیک با جریان آزاد اطالعات تهدید می نخست،

عالوه، در این کشـورها پایـداري عقایـد     وب سیاسی گذر کنند. به توانند به آثار مطل ها نمی مناسب فنی، این دولت
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 1متمایز از دارا و نـدار   دو طبقه دوم،. اندکهنه، مقاومت نهادها و اختیارات مردان حکومتی از عوامل بازدارنده مهم
  مشـارکت  بخشـیده و قـادر اسـت فعـل       فقیـر و غنـی    هاي واژه  به  جدیدي  محتواي  گیري است که در حال شکل

انـد.   سکه  یک  دو روي  و استبداد الکترونیکی  الکترونیکی  مختل کند. دموکراسی  را در عمل  شهروندان  الکترونیکی
  است  ممکن  نسبت  همان  کند؛ به می  عمل  مستقیم، عالی  مشارکت  هاي جدید در ایجاد زمینه  فناوري  قدر که همان

  امکانـات   وجـود آورد. افـراد داراي    بـه   پیچیده  استبدادي  معنوي  وجه  اما به  شکل  ترین رحمانه و بی  ترین سخت  به
  از نظـر طبقـاتی    را دارا شوند؛ کـه   از اطالعات  منابعی  سرعت  کنند؛ و به  شرکت  گذاري توانند در سیاست جدید می

شوند و بسـیار  می  محسوب  اطالعاتی  ء اغنیايکنند؛ جز پیدا می  دسترسی  وسایل  این  دیرتر به  که  کسانی  به  نسبت
  ملـت   خواسـت   عنـوان   خود را بـه   هاي و خواست  جدید نیات  هاي واسط  از طریق  جامعه  نخبگان  که  است  محتمل
  میزان  تا چه سوم،کنند.   صحبت  همه  جاي  به  قلیل  اي گیرند و عده  دست  به  امور را در عمل  کنند و زمام  مطرح

 ).1395کرد؟ (قاجار و گرامی،   حاصل  اطمینان  سیستم  کلیدي  متولیان  صداقت  به  توان می
هاي اطالعات و ارتباطات بـراي درگیـر کـردن    طبق نظر مکینتاش، دموکراسی الکترونیک با استفاده از فناوري   

ایندگی، در ارتباط است. این امر گیري دموکراتیک و تقویت دموکراسی نم شهروندان، حمایت از فرایندهاي تصمیم
 فرایند تواند؛ نقش مهمی در حمایت از همه مراحلهاي اطالعات و ارتباطات میکند که در نظریه، فناوري بیان می

 .(Pascal , 2003: 158)یا در تبدیل آنها ایفا کند  دموکراتیک
هـاي   روش ثابـت و هماهنـگ در زمینـه   رسد که دموکراسی الکترونیک به یک شیوه و  اما در عمل، به نظر می   

هاي اطالعات و ارتباطات براي تسهیل عملیـات  نهادي و سیاسی متفاوت، مورد استفاده قرار نگرفته است. فناوري
شوند. یعنـی، بعضـی    هاي مختلف به کار برده میمختلف دموکراتیک در شرایط متفاوت و براي دستیابی به هدف

العات و ارتباطات را به طور عمده براي پخش اطالعـات بـه جامعـه و بعضـی     هاي اطنهادهاي حکومتی، فناوري
دهند و بـر اسـاس ایـن     در مسائل سیاسی، مورد استفاده قرار می آنها دیگر، براي گفتگو با شهروندان و یا درگیري

هـاي   محـیط  هاي اطالعات و ارتباطات در دموکراسی الکترونیک، یعنی در کشورها وتفاوت در استفاده از فناوري
هایی درباره عرضه یا فقدان عرضـۀ یـک نـوع خـاص از دموکراسـی      هاي نهادي متفاوت، تصمیم مختلف با زمینه

 .(Pascal, 2003: 162)الکترونیک، با هم متفاوت خواهد بود 
 

 هاي اجراي حکمرانی الکترونیکیچالش
ز حکومتداري که در پـی ایجـاد مشـارکت    در تعاریف انجام شده از حکمرانی الکترونیکی، به عنوان سبکی جدید ا

ساالري، تسهیم اطالعـات و ایجـاد دولـت پاسـخگو و     گیري به منظور گسترش مردمشهروندان در فرایند تصمیم
. اما همانقدر که این تعریف دلنشین و خوشایند است؛ دستیابی به )Mphidi, 2008(شفاف است؛ یاد شده است 

، موانع ارتباطی میان ارباب رجوع و سازمان را کنـار  پیدایش اداره الکترونیکی آن سخت و دشوار خواهد بود. اصوالً
برد؛ و در عین حال تماس و ارتباط با همه ساالري سنتی را زیر سوال میمراتبی نظام دیوانزند؛ ساختار سلسلهمی

، ثبات . چنین تغییراتیندکهاي سازمان و حرکت آزاد اطالعات و تقویت شفافیت در نظام اداري را فراهم میبخش
قدرت سیاسی را در اغلب کشورهاي در حال توسعه را که به طور عمده بر فقدان شفافیت و فاصله قدرت استوارند؛ 

انـد؛ ایجـاد   ها طوري است که مدیران در پـی حفـظ قـدرت   هایی که فرهنگ اکثر سازمانزند. در کشوربر هم می

                                                           
1. The haves and the have nots 
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واهد بود. از طرفی، کمبودهاي فنی و شکاف دیجیتالی نیز مزید بر علت مشارکت عمومی و شفافیت کار آسانی نخ
) 2010الکترونیکی را با چالش مواجه کرده است. طبـق تحقیقـات ایندجـه و ژنـگ نیـز (      هايشده و اجراي اقدام

نی هاي جدید در دولت متأثر از عوامل سازمانی و به ویژه فرهنـگ سـازما  سازي فناوريبسیاري از مشکالت پیاده
توان بیان کرد؛ زیرساخت فناوري اطالعات و ارتباطات براي دستیابی به هر متغیـر الکترونیکـی   است. در ادامه می

(به ویژه حکمرانی الکترونیکی) الزم و ضروري است و هرچه دسترسی به فنـاوري و دانـش بـه کـارگیري آن در     
ـ    . مطالعـات هـامنر و   )Dasgupta, 2010(ود سطح بهتري قرار داشته باشد؛ دستیابی به آن نیز آسـان خواهـد ب

هاي فناوري اطالعـات و تصـمیم افـراد بـراي بـه کـارگیري       ) نیز مؤید وجود رابطه میان زیرساخت2009( قاضی
یافته، در پی سیاست دسترسی جهانی به دنبـال  فناوري است. از آنجا که در عصر حاضر، اغلب جوامع کمتر توسعه

منـدي از  انـد؛ امکـان بهـره   و فراهم کردن حداکثر پوشش بـراي شـهروندان   طالعاتفناوري ارتباطات و ا افزایش
هاي فـردي آنـان   و دیگر ویژگی مزایاي الکترونیک براي آحاد جامعه صرفنظر از محل سکونت، جنسیت، معلولیت

هـارت  هاي الزم، دانـش و م . با این حال اگر با وجود فناوري)Barrett & Slavova, 2011(فراهم خواهد شد 
به کارگیري آن فناوري وجود نداشته باشد؛ حکمرانی الکترونیک در ایجاد شفافیت، پاسخگویی و اثربخشـی ناکـام   

آموزش کاربران، آگاهی و درك صحیح مدیریت ارشد از کاربردهاي فنـاوري   .)Dasgupta, 2010( خواهد ماند
اطالعات و ارتباطات از جمله عواملی است  اطالعات و وجود مشاوران و متخصصان واجد شرایط در زمینه فناوري

عنـوان عامـل موفقیـت کـاربرد فنـاوري       به دولتیغیر و دولتی هايبخش در هاي پیشینکه در بسیاري از پژوهش
 ). 1395(قربانی زاده و الیاسی، اطالعات مطرح شده است 

 
 تحلیل وضعیت ایران در تحقق حکومت الکترونیک

گیـري  یک توسعه دموکراسی الکترونیکی است؛ که شامل فراهم کردن امکان رأيیکی از اهداف حکومت الکترون
 ها بر اینترنـت اسـت؛  ها و خالصه مذاکرهها دستور جلسه کمیتهالکترونیکی براي شهروندان و انتشار کلیه گزارش

)ChiefExecutives, 2005(ارائه  یک،ر ایران نیز هدف از توسعه فناوري اطالعات و تحقق حکومت الکترون. د
که حکومت بهتر بتواند پاسخگوي نیازهاي شهروندان باشـد.   ايخدمات مؤثر و کارامد به شهروندان است. به گونه

 اند:بر این مبنا حکومت با رویکرد استفاده از فناوري اطالعات در مراودات مردم و خود؛ در پی تحقق این اهداف
 روز؛شبانهاستفاده از قابلیت ارائه اطالعات و خدمات در  .1
 حضوري براي دریافت اطالعات و خدمات؛ هايهکاهش مراجع .2
 ارائه اطالعات و خدمات سریع و مطمئن؛ .3
 دولت؛ هايهزینه کاهش و بخشیافزایش اثر .4
زمینـه   در متعـددي  قـوانین  امـر  این دولت و به منظور تحقق ارتقاي پاسخگویی و سازي عملیاتشفاف .5

می الکترونیک در کشور تدوین و تصـویب شـده اسـت کـه از     حکومت الکترونیک و ارائه خدمات عمو
، قـانون تجـارت   )1381 اربرد فناوري اطالعـات (تکفـا،  توان به طرح توسعه کترین آنها میجمله مهم

)، قانون مدیریت خدمات کشوري 1386)، سند نظام جامع فناوري اطالعات کشور (1382الکترونیک (
 ) اشاره کرد.1396)، و قانون برنامه توسعه ششم (1390)، قانون برنامه توسعه پنجم (1388(
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هاي استانی به صورت هاي اخیر توجه مدیران دولتی کشور به مقوله خدمات الکترونیکی از طریق درگاهدر سال   
(در مرحله بعد)، افزایش یافته است تـا حـدي    مستقل (در اولویت اول) و توسعه حکومت الکترونیک جامع کشوري

).  با این همـه  1393، استقرار حکومت الکترونیکی است (جاللی، ی از ده برنامه تحول در نظام اداري کشورکه یک
دهنـده   از سوي سازمان ملل در زمینه دولـت الکترونیکـی نشـان    2014در جدیدترین گزارش منتشر شده در سال 

رتبه کمتر از سال  3و  2012تر از سال  نرتبه پایی 5کشور جهان است. این جایگاه  193ایران در بین  105جایگاه 
ها در  شود که آمارهاي خوبی همیشه از پیشرفتبا این شرح نتیجه می .(United Nation, 2014) است 2010

شود؛ اما خروجی دولت الکترونیکی مایه سردرگمی شهروندان در دریافت خدمات الکترونیکی  و  این زمینه ارائه می
نیاز فوري به بررسی و انجام مطالعات  کنیم؛ و این مسئله ر جهان کسب میبی است که ددر عین حال رتبه نامطلو

 .دهدشناسی در این بخش را نشان میآسیب
 

 : حکمرانی الکترونیک در ایران موانع تحقق دموکراسی الکترونیک
راهم کرده اسـت، ولـی   با وجود اینکه شاهدیم فناوري اطالعات و ارتباطات، امکان تحقق دموکراسی مستقیم را ف

کند؛ میزان اعتمادي اسـت  عامل دیگري که در میزان تمایل مردم به مشارکت در امور جامعه نقش مهمی ایفا می
شود تا تعامالت رودررو که از دارند؛ زیرا فناوري جدید باعث می خویش دولتمردان ایشان به یکدیگر و نسبت به که

اي خود را به تعامالت مجازي بدهد و چـون در تعـامالت مجـازي، افـراد     غناي ارتباطی باالیی برخوردار است؛ ج
؛ باعث افزایش ریسک تعامالت یا به بیان دیگر منجر بـه  کنندبه صورت مستقیم مالقات نمیشان را طرف مقابل

م ملـی  . این بحران یا به عبارتی، پایین بودن سطح اعتماد در بین مردم، انسـجا شوداعتمادي میتشدید بحران بی
 ).1390نژاد،  پور و پیران تر خواهد کرد (قلیرنگشان در امور جامعه را کم(حس ما بودن) و متعاقب آن مشارکت

سازي مقدماتی حکومت الکترونیـک در ایـران   هایی در زمینه پیادههمانطور که بحث شد؛ با وجود اینکه حرکت   
ین پدیده در دنیاي کنـونی، رسـیدن بـه جایگـاه مناسـب      انجام شده است و همچنین با توجه به میزان پیشرفت ا

سازي پروژه هاست. بررسی شرایط حاکم بر روند پیادهیافتگی حکومت الکترونیک، مستلزم رفع برخی چالشتوسعه
ها به لحاظ ماهیـت و اهمیـت حکومـت الکترونیـک و     دهد که بخشی از این چالشحکومت الکترونیک نشان می

هـاي عمـومی ایـران    و ویژگـی  اند؛ و برخی نیز به دلیل مشکالت زیرساختیبزرگ ایجاد شده هاي این پروژهالزام
 اند از:ها عبارتشوند. برخی از این چالشمطرح می

 
 ؛نیاز به حمایت مدیریت عالی .1
 هاي اطالعاتی؛تخصص و دانش مورد نیاز براي به کارگیري فناوري .2
 نیاز به سرمایه و بودجه کافی؛ .3
 سازمانی و قانونی مورد نیاز؛ هايزیرساخت .4
 سازي حکومت الکترونیک؛مشارکت بخش دولتی و خصوصی در پیاده .5
 تأمین امنیت؛ .6
 ). 1393ایجاد زمینه فرهنگی (دانایی فرد و دیگران،  .7
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اند. اینها تمام موانع و مشکالت مرتبط با این روي حکومت الکترونیکهاي مهم پیش، از جمله چالشاین موارد   
وابسته تردید پیشرفت در استقرار حکومت الکترونیک و توسعه آن در بخش دولتی، به شدت ه نیستند؛ ولی بیپروژ

 به رفع آنهاست.
 

 آینده حکومت الکترونیک
هاي محیطی، به طور مستمر توان ادعا کرد که پدیدهبر اساس بصیرت حاصل از تحلیل رابطه سیستم و محیط می

حکومـت   .)Soott and Davis, 2007(شـوند  هـا بـاز تعریـف مـی    افراد و سـازمان در پرتو راهبردها و اهداف 
توان گفت که ایـن پدیـده   گیرد. بنابراین میمجازي در تعامل با محیط شکل می ايالکترونیک نیز به مثابه پدیده

را نتیجه  گذاري اجتماعیتوان سیستم هدفگذاري اجتماعی است. در این امتداد میحاصل بخشی از سیستم هدف
افزایی حاصـل از مواجهـه و تـأثیر متقابـل     گذاري فردي و هممراوده آحاد جامعه و تالش انفرادي آنها براي هدف

). بـه ایـن   1393عطـار،  گیري اهداف اجتماعی دانست (پـورعزت و طـاهري  ساخت اهداف فردي در فراگرد شکل
هـاي  و نظایر آن، همگی بر مـراوده  قیقی و خیالی، واقعی و مجازي، حرسمیهاي رسمی و غیرگذاريترتیب، هدف

توان گفت که بنا بر نظریـه وضـع   شناختی و از طریق آن، بر فراگرد ساخت اجتماعی واقعیت تأثیر دارند. و میزبان
)Weick, 1969; HachSoott and Davis, 2007(، اند؛ و بر اساس نظریه ها فاعل اصلی در محیطسازمان

هایی که در مباحث اجتمـاعی مشـارکت یـا تـأثیر     ها و مردم و همه موجودیتت نیز سازمانساخت اجتماعی واقعی
 ).Pourezzat, 2010(سازند شناسانه واقعیت آینده را در محیط خود میدارند؛ در رویدادي زبان

 
 گیرينتیجه

ی مسـتقیم و واقعـی   توان انتظار داشت که شرایط مناسبی براي توسعه دموکراسـ با توسعه حکومت الکترونیک می
رسانی و تسـهیل رونـد مشـارکت عامـه موانـع سـنتی توسـعه        فراهم شود. زیرا با افزایش سطح شفافیت و اطالع

، بـا  آیـد. بـه هـر حـال    یابد؛ و زمینه مناسبی براي مشارکت آگاهانه شهروندان فـراهم مـی  دموکراسی کاهش می
ز وضعیت سنتی به حکومت الکترونیکی غیرقابل اجتنـاب  ها اگسترش و نفوذ الکترونیسم، گذار بسیاري از حکومت

هاي  رسد که دموکراسی الکترونیک به یک شیوه و روش ثابت و هماهنگ در زمینه است. ولی در عمل، به نظر می
 نهادي و سیاسی متفاوت مورد استفاده قرار نگرفته است.

ها و ایجاد ارتباط دوسویه تعاملی هدف تصمیممداري و ارائه خدمات بهینه و افزایش مشارکت مردم در شهروند   
گـذاران بایـد در طراحـی    مشیانداز اجراي حکمرانی الکترونیک و دموکراسی الکترونیک است؛ و خطعالی و چشم

-هاي مرتبط با این حوزه آن را مدنظر داشته باشند. با این حال پژوهشریزيها و برنامهگذاريمشیها، خطسیستم
انـد؛ و  ها محقـق نشـده  بینی شده براي توسعه حکومت الکترونیک مطابق برنامهد که اهداف پیشدهها نشان می

این عملکرد واحدهاي دولتی به منظور تحقق اند. بنابرها در اجرایی کردن آن با موانع بسیاري مواجهبرخی از کشور
ها به ویژه ی است که در بسیاري از کشورهاي استقرار حکومت الکترونیک نیاز به بهبود دارد. این در حالفرضپیش
روي تحقـق حکومـت الکترونیـک تحـوالت شـگرفی رخ داده      هاي پیشهاي پیشرفته با وجود برخی چالشکشور

تـر و  هـاي مناسـب  حـل توانـد راه است. بنابراین، استفاده از تجربیات برخی از کشورهاي پیشتاز در این عرصه می
 هاي آن به ویژه در ایران ارائه دهد.وسعه حکومت الکترونیک و رفع چالشتري براي پیشبرد اهداف تمنطقی
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الگوي تعاملی ترویج و  شناسانه رهیافت پیش تحلیل آسیب
 خش کشاورزيتوسعه فناوري در ب
 

 1گوغري  حمید کریمی
 2غالمحسین کرمی

 3مقدم کورش رضایی 
 

 چکیده
جامعـه،   یاساس يازهاین نیو تأم یو اجتماع يدر توسعه اقتصاد يو رسالت بخش کشاورز ينقش راهبرد لیدله ب

ذکر است کـه  الزم به  نی. همچنرسد یبه نظر م يضرور دیمطلوب از منابع و عوامل تول يریگ و بهره يزیر برنامه
  توسـعه  ازمنـد ین يکند. توسعه کشاورز لیرا تسه ندایفر نیا تواند یم زیانجام شده ن يها تیفعال یابیو ارز يبازنگر
از دانشـمندان   یراستا گروه نی. در همهاست تیو فعال ها يفناور ،يدانش و اطالعات کشاورز يها ستمیس یتعامل

ـ را بن يکشاورز جیترو یتعامل يالگو  شیپ افتیره گرا، عتیطب ـ یتحل وهینهادنـد. پـژوهش حاضـر بـه شـ      انی  -یل
 جیکـرده اسـت. طبـق نتـا     ینقاط قوت و ضعف آن را بررس افت،یره نیمراحل پنجگانه ا فیضمن توص ،يانتقاد
 ،يابعـاد نـرم فنـاور    ،یمشارکت کنشگران، شبکه تعامل میبه مفاه توان یالگو م نینقاط قوت ا نیتر از مهم لیتحل
 لیاز قب هاییموضوع ننشدن کامل و ناتمام ماند نییتب نیاشاره کرد. همچن يا رشته انیم کردیو رو ستیز طیمح

 ،یاسـ یس يهـا نـه یزم ،یارتبـاط  يهـا  کانـال  ،يدر انتقال فناور رشیمشارکت، رفتار پذ تیفیها، ک ساختار تعارض
 الگو است. نیا یاهداف از نقاط منف یابیو ارز یمال ياقتصاد و بازارها ،يتوانمندساز

 
 هاي اجتماعی ـ اکولوژیکی. الگوي تعاملی، توسعه کشاورزي، ترویج فناوري، سیستم پیشکلیدواژگان: 

 
 
 
 
 

                                                           
 karimihamid@uoz.ac.ir ؛ ت علمی گروه ترویج و آموزش کشاورزي دانشگاه زابلئهی. 1
 یج و آموزش کشاورزي دانشگاه شیرازي بخش تروادانشجوي دکتر. 2
 زت علمی بخش ترویج و آموزش کشاورزي دانشگاه شیرائهی. 3
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 و بیان مسئله مقدمه
هاي مختلف و توسعه و رشد اقتصادي یک کشور با فرض تولیـد   بخش  وري براي بقاي فعالیت امروزه ارتقاي بهره

زاده،  ولی و معینـی  ناپذیر است (شاه سازي رقابت در بازار اجتناب کمتر و فراهم محصوالتی با کیفیت باالتر و هزینه
هـاي توسـعه    وري موضوعی اثبات شـده و راهبـرد   ). از سویی اهمیت و نقش تغییرات فناورانه در بهبود بهره1387

توسـعه اسـت    ترین مسایل ساختارهاي اجتماعی، اقتصادي، سیاسی و فرهنگی کشورهاي در حال فناوري از عمده
ـ    1388راد،  (قانعی ه ). توسعه اقتصادي عالوه بر پیشرفت صنعتی، مستلزم افزایش تولیـد در بخـش کشـاورزي و ب

وري و بازدهی عوامل تولید است (پرهیزکاري و صبوحی،  هاي مناسب و مدرن براي افزایش بهره کارگیري فناوري
تزاید عوامل تولید و کمبـود شـدید منـابع طبیعـی،      ). کشورهاي پیشرفته در جهان با درك محدودیت رو به1392

انـد   برداري و استفاده صحیح از عوامل تولید معطوف کـرده  ها را به بهره ریزي ها و برنامه اي از سیاست بخش عمده
هاي کشاورزي کارا و داراي ظرفیت باالي تولید در  علت اصلی تمایز نظام). 1390بشرآبادي و همکاران،   مهرابی(

کـارگیري   یافته، سـطح بـه  هاي ناکارا با قدرت پایین تولید در کشورهاي کمتر توسعه یافته و نظاماي توسعهکشوره
ها و عوامل تولید در بخش کشـاورزي اسـت (پرهیزکـاري و صـبوحی،      استفاده از نهاده   هاي بهینه فناوري و روش

شـود، زیـرا افـزایش     ي کشاورزي احساس مـی ها ). بنابراین امروزه نیاز به سازگاري و طراحی مجدد فناوري1392
هـاي   هاي خارجی، مـدیریت بـازنگري شـده و همـاهنگی چرخـه      تر از نهاده کمتر و دقیق   پایداري نیازمند استفاده

هـاي رایـج بـا شـرایط محلـی       هاي کشاورزي پایدار باید نسبت به فنـاوري  ها و فعالیت اکولوژیکی است و فناوري
بیشتري داشته و کشاورزان به استفاده از آنها مشتاق و قادر به سازگاري با آنهـا باشـند     اکولوژیکی انطباق -زراعی

)Leeuwis, 1999.( 
سازي و مردمی کردن علم، دانش، نوآوري و فناوري در بخش کشاورزي و  وظیفه نهاد ترویج کشاورزي، عمومی   

هاي جامعـه هـدف و    قاي سطح دانش و مهارتبرداران و تولیدکنندگان این بخش است و از طریق ارت در بین بهره
در تـرویج علـوم مـرتبط بـا      گـذاري  سـرمایه کنـد.   طراحی و انتقال فناوري در توسعه کشاورزي ایفاي نقـش مـی  

 . )Wu, 1997(شود  هاي انسانی می کشاورزي، باعث بهبود کیفیت و توسعه سرمایه
تحقیقـات   زیرنظام  :از اند که عبارت شده است کیلعمده تش زیرنظام سه از کشاورزي، اطالعات و دانش نظام   

 و کنـد  مـی  مبادلـه  را و فناوري اطالعات ترویج که زیرنظام است، دانش تولید و کشاورزي که مسئول تحقیقات
فنی  و مشکالت نظام، مسائل در این گیرند. ترویج می کار  به را اطالعات که فناوري و زیرنظام کاربران اطالعات

پاسخ  کشاورزي و مشارکت مراکز تحقیقات همکاري با و دهد انعکاس می انپژوهشگربه  و شناسایی را کشاورزان
 قـرار  و در اختیارشـان  آورد مـی  دسـت  آنان بـه  بومی مندي از دانش با بهره را و اجتماعی کشاورزان فنی مسائل

 ).Snapp, 2004(دهد  می
 عوامـل  ارتبـاط  تسهیلگر و اي روستاییان حرفه دانش قايارت عوامل از یکی عنوان به  ساختار ترویج کشاورزي   

 مناسب هاي رهیافت و آنها، راهبردها پیوندهاي ارتباطی و کنشگران نقش شناخت با دانش کشاورزي، باید شبکه
 .کشاورزي تدوین کنـد  اطالعات و دانش نظام عملکرد بهبودراستاي  در اثربخش به منظور مداخالت ارتباطی را

انتقـادي و   -ها، پیش الگوي تعاملی ترویج کشاورزي است که در این تحقیق به شیوه تحلیلی رهیافتیکی از این 
به استناد، تطبیق و مقایسه ابعاد مختلف آن با ادبیات منتشر شده در حوزه ترویج کشاورزي، مفـاهیم مـورد توجـه    

 شناسی، بررسی و تشریح شده است. الگو با رویکردي آسیب
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 وي تعاملی ترویج کشاورزيالگ رهیافت پیش 
سوي الگوهاي تعاملی بین تحقیق، تـرویج و کشـاورزان   ه امروزه تمایل زیادي براي گذار از مدل خطی ب

هـاي پایـدار کشـاورزي وجـود دارد. در همـین راسـتا گروهـی از دانشـمندان          در طراحی و نشر فنـاوري 
هـا،   بـه سیسـتم   را براي دستیابی» 1املیالگوي تع پیش «گرا در دانشگاه واخنینگن هلند، رهیافت  طبیعت
اي که با رویکرد تحقیق در  هاي کشاورزي پایدار بنیان نهادند. این رهیافت پنج مرحله تها و فعالی فناوري

مزارع و تعامل با کشاورزان در تعدادي از کشورهاي اروپایی به کار گرفته شده اسـت، توسـط یـک تـیم     
در ادامـه مراحـل مختلـف رهیافـت     . )Leeuwis, 1999(شود  می اي راهبري رشته الگوسازي میان  پیش

 ).Vereijken & Kropff, 1995(شود  تشریح می
 

 2گام اول: تعیین اهداف
الگـویی   اي براي ایجاد پیش عنوان پایه  مراتب اهداف ترسیم به اهداف اختصاصی بهدر مرحله اول فهرست سلسله

هاي موجود مورد تجدیدنظر قـرار گرفتـه باشـد. طـراح سـامانه       تمشود که در آن نقایص راهبردي سیس تقسیم می
الگـو بلکـه از طریـق توافـق بـین      مراتب اهداف را در این چارچوب نه فقط از دیـدگاه تـیم پـیش   تولیدي، سلسله

 کند. پژوهشگران، مروجان و کشاورزان براي ارتقاي اثربخشی آن طراحی می
 

 3ل سنجشاهداف قاب دستیابی بههاي  گام دوم: روش
هـاي   سازي و هم روش اي تبدیل شده تا هم کمی اهداف تبیین شده در گام قبل به معیارها و پارامترهاي چندگانه

نظـر   تر بـه   رسیدن به آنها شناسایی شوند. در اینجا استفاده از تعداد معدودي پارامتر براي رسیدن به هدف عقالیی
کنـد. در ایـن    از ایجاد تضاد، به تلفیق بهتر اهداف کمک مـی  رسد، زیرا ضمن کاهش هزینه، زمان و جلوگیري می

هـا و  اي از فناوري شوند و مجموعهدر نظر گرفته می» 4هاي زراعی روش«عنوان  هاي چندمنظوره به  مرحله روش
 گیرند.  کننده براي رسیدن به اهداف شکل می هاي تسهیل فعالیت

 
 5الگوي نظري گام سوم: طراحی پیش 

شـود و بـراي ارتقـاي     هاي زراعی به پارامترهاي هدف اصلی طراحی مـی  نظري با اضافه کردن روشالگوي  پیش
الگـوي نظـري را    طور کلی پـیش  آزمایش اولیه شود. به   شود تا آماده هاي چند هدفی طراحی و عملیاتی می روش

هـاي زراعـی    و روش ارتباطی بین پارامترهاي چنـد هـدفی   -توان به صورت دیداري و با کشیدن خطوط علی می
 ترسیم کرد.
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 الگوساز تکرار شونده گام چهارم: پیش
در پارامترهاي چند هدفی در عملیاتی واقعی آزمایش و   الگو براي دستیابی به اهداف کمی شده در این مرحله پیش

د و بـه  شود. این مرحله ممکن است چند سـال بـه طـول انجامـ     به کار برده و اصالحات احتمالی در آن لحاظ می
مراتـب،  هـاي قبلـی بـازبینی شـود تـا اینکـه در سلسـله        نیروي کار و هزینه زیاد نیاز دارد؛ بنابراین الزم است گام

اندازهاي طبیعی در انتهاي لیست قرار نگیرند. پس از  هاي باالیی و حفظ چشم موضوعی مثل درآمد و سود در رده
دسـت نیامـدن پارامترهـاي چنـد هـدفی،      در صورت بـه  الگوي طراحی شده در یک یا چند مزرعه و آزمایش پیش

 بایست آن را اصالح کرد. می
 

 1گام پنجم: نشر
شـود. همچنـین    الگو براي نشر به نظام ترویج ارائه مـی  با تکمیل فرایند تعامل بین پژوهشگران و کشاورزان، پیش

اي آموزش و هدایت کشـاورزان بـه   اي و ملی بر هاي منطقه توان از مزارع آزمایشی و نمایشی پیشگام و شبکه می
الگـوي تعـاملی تـرویج کشـاورزي      الگو استفاده کرد. در ادامه نقاط قوت و ضعف پـیش تغییر تدریجی و نشر پیش

 شود. بررسی و تشریح می
 

 تحلیل نقاط قوت -الف
 مشارکت کنشگران مختلف -1

-یی نخواهد بـود. بلکـه مشـارکت ذي   هاي توسعه روستا ساخته، راهگشاي برنامه طبق این الگو وضع اهداف پیش
هـاي مـدیریتی در    هـا و روش  آیـد. بسـیاري از چـارچوب    نفعان، عنصري کلیدي در موفقیـت آن بـه حسـاب مـی    

-کنند، زیـرا تعیـین و تبیـین ذي    نفعان معطوف می، تمام توجه خود را به ذي هاي عمل راهبردهاي توسعه و روش
هـاي   . گـروه )Kenny and et al., 2006(سـازد   هتر با آنها هموار مـی نفعان، راه را براي برقرار کردن ارتباط ب

کننده در چنین الگویی شامل مروجان دولتـی محلـی، کارشناسـان کشـاورزي محلـی، مـدیران محلـی،         مشارکت
ریزي محلی، مددکاران ترویجی، کشـاورزان الگـو و    هاي برنامه کارشناسان ستادي ترویج کشاورزي، مجریان طرح

 اند.هاي محلی و تعاونیها  نمونه
 

 نوآوري  تعاملی اشاعه ایجاد شبکه  -2
هاي نوآوري خود را با راهکاري مقبـول بـه    ها، سیستم دلیل ماهیت پیچیده نظام ارتباطات الزم است تا شرکت  به

نفعـان  بندي کنند. چنین کاري باید بر مبناي ماهیت ارتباطات و پیوند میان ذي دهنده تقسیمهاي تشکیل زیربخش
اي متشـکل از   مختلف صورت گیرد و به ایجاد یک سیستم ملی نوآوري نیـاز دارد. سیسـتم نـوآوري ملـی شـبکه     

کنـد   ها و تعامالتشان با اصالحات الزم به انتشار نوآوري کمک می اند که فعالیتهاي عمومی و خصوصیمؤسسه
)Freemen, 1987(و شامل تجارت محصوالت کشاورزي، هاي نوآوري کشاورزي در این الگ . کنشگران سیستم

وري غذایی، صنایع حمایتی وابسته به کشـاورزي (بانکـداري،   اوري و غیرفراکشاورزي وابسته به صنعت، صنایع فر
هـا)،   اي، حمل و نقـل، ارتباطـات راه دور و سـایر مکانیسـم     هاي زنجیره مشاوره، بازارهاي آینده، امالك، فروشگاه

                                                           
1. Dissemination 
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ردولتی، بانک جهـانی،  هاي غی نفوذ (از جمله سازمان ذي هايهیقاتی، ادارات و مؤسسهاي تحقها و مؤسسه دانشگاه
هاي صنعتی و  ها و اتحادیه بار کشاورزي، سازمان فرهنگی آموزشی ملل متحد، اتاق بازرگانی، تعاونیسازمان خوارو

 .)Chiranatan, 2000(کنندگان است  هاي جمعی) و مصرف رسانه
 

 هاي نرم  ريبهسازي جایگاه فناو -3
فناوري باید از رویکرد قبلی که به دست آوردن بهترین کارایی فنی و سود بهینه اسـت، بـه سـمت فـراهم آوردن     

هـاي انسـانی،   تر براي مردم حرکت کند و در نتیجه توجه بیشتري بـه احساسـات و حالـت    تر و راحت زندگی آسان
شود. این فراینـد از   پوشیي از سود و منفعت نیز چشممباحث اخالقی و استانداردهاي آن نشان دهد و حتی تا حد

  ). در حـوزه 1394فرهمند،  اند (فقهیبشري هايهخالقیت انسانی، نوعی فناوري نرم است که محصول تجمع تجرب
نظر کل اجتماع انسانی است. فناوري نرم مورد نظر الگـو، محصـول تبـادالت    فناوري نرم، محیط آزمایشگاهی مد

ـ زات، تبادالت مالی، ارزمربوط به تجهی جامعـه  هـاي تولیـدي و اجتمـاعی در     تش افزوده به مالکیت و سایر فعالی
است که هنـوز بالفعـل   » آمیز رقابت«سازي حالت  المد و مؤثر براي فعاکار يابزار، بزرگ بشري است. فناوري نرم

هـاي نـرم    سعه، همان فناوريیافته و در حال تونشده باشد. عامل کلیدي دخیل در شکاف میان کشورهاي توسعه
هاي نرم، براي پر کردن این شکاف در سـطح صـنعتی و    ي فناوري است. وجود افراد متخصص و توانمند در حوزه

   .)Jin, 2001(ها ضرورت دارد  مالکیت
 

 زیست و سالمت  توجه نسبی به محیط -4
اندیشـی   چنانچه براي رفـع آن چـاره   زیست به بحران جهانی و فراگیر تبدیل شده است و امروزه مشکالت محیط 

نشود، بشر با فاجعه عظیمی مواجه خواهد شد. این وضعیت که حاصل استفاده مفـرط از محـیط طبیعـی، افـزایش     
 نیازهـاي  رفع و اهداف به دستیابی و براي کرد طبیعت ارباب بالمنازع را انسان ،استجمعیت و پیشرفت فناوري 

 برابر و متعادل رابطه یک از طبیعت و انسان رابطه نتیجه در .گرفت پیش در ار راه چپاول طبیعت خود رشد به رو
 مشکل با را پایدار توسعه به دستیابی ترتیب این به شناخته شد. طبیعت انسان حاکم تبدیل و نابرابر اي رابطه به

 کیفی زنـدگی  و کمی ارتقاء در زیست محیط ارزنده نقش ). با توجه به1389نژاد،  ساخت (احمدي و حاجی روروبه
 ضروري آن از حقوقی حمایت و تبدیل اخالقی به ارزشی زیست انسان، در الگوي مورد بررسی حفاظت از محیط 

زیست از قبیل مبارزه بیولوژیک توجه دارد و بـر اعتبـار آن     هاي دوستدار محیط که به روش طوري  شده است، به 
 افزوده شده است.

 
 اي رشتهوم میانرویکرد عملیاتی به مفه -5

هاي عملی، تجارب قبلی و بحـث   یک بنیان تئوریک، ولی به دلیل توجه به مثال  الگو براي ارائه قصد اینبا وجود 
و محصور » 1قابلیت عملی«زمان از افتادن در دام هاي موجود در آنها، سعی داشته هم اي و سایر دیدگاه رشتهمیان

ها و چگونگی استفاده از  طور کامل نوع رشته  زیادي رهایی یابد. هرچند بهها تا حد  در چهارچوب انحصاري تئوري
 مفاهیم آنها را مشخص نکرده است.

 
                                                           
1. Performability 
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 1پذیري آزمون -6
 امکـان  پذیري به معناي پذیري است. آزمون بینی نوآوري، موضوع آزمون هاي مربوط به نتایج پیش یکی از ویژگی

 نتـایج  بتواننـد  کشـاورزان  که میزان هر به .است محدود سطحی در کشاورزان نوآوري از سوي و آزمون بررسی
 یابـد؛ بنـابراین،   مـی  افـزایش  آن میزان پذیرش همان به مقایسه کنند، خود پیشین هاي را با روش جدید نوآوري
ـ آزمونشـان کم  امکـان  کـه  شوند می پذیرش از آنهایی زودتر امکانات محدود، با آزمون هاي قابل نوآوري ر اسـت  ت
پذیري در میان متخصصان علوم اجتماعی داراي اهمیت است؛ زیرا بدون  ). آزمون1385لسادات و همکاران، ا (ناظم

توان مطمئن شد که در بسترهاي حقیقی و اجتماعی اساساً قابل کاربرد است و یا خیر. فرصت  آزمون نوآوري، نمی
آزمایشـی    توان در یک و یا چند مزرعه میالگو را پذیري آن است. پیش و ظرفیت الگوي پیشنهادي، قابلیت آزمون

دنیـاي پرشـتاب کنـونی      هاي عملی نشان دهـد، بازنـده   اجرا و عناصر آن را اصالح کرد. اگر این الگو نتواند مثال
سـازي، مزایـا، معایـب و سـطح      هایی فراهم آورد که نشان دهد این الگو در چه مواردي پیاده خواهد بود. باید مثال

 مشخص شود. آن 2عملیاتی شدن
 

 ب. تحلیل نقاط ضعف
 نفعان وجود تعارض در بین ذي -1

هـا در حـال    سازي فنی و اقتصادي، انسـان  سریع علوم و فناوري و جهانی  زمان با توسعهدر قرن بیست و یکم؛ هم
ع مختلف نفعان و عالئق و منافهاي میان ذيها، تعارض اند. یکی از این چالشهاي بزرگتري رو شدن با چالشروبه

اجـراي وظـائف و     الگـو طـی دوره    کننـده  گیرنـده و تعیـین   تصـمیم  تـیم وقتی که اعضـاي   .)Jin, 2001(است 
هـاي مهـارتی    کنند؛ پتانسیل بالقوه وجود تعارض نیز دارند. افـراد داراي زمینـه   هاي خود با هم تعامل می مسئولیت

یري براي رسیدن به اهداف وضع شده پروژه، نمـی گ متنوع و هنجارهاي مختلف، در کار با یکدیگر و قصد تصمیم
هـاي مثبـت و هـم منفـی      توانند بدون تعارض از تمام این فرایندها عبور کنند. مدیران هر پروژه باید هم به جنبـه 

ها را شناسایی کنند و از آن براي افزایش عملکرد اعضـاي تـیم   تعارض و تأثیر آن بر عملکرد توجه و این تعارض
هـایی هماننـد منبـع    . در این راستا الگو باید براي پاسـخگویی بـه پرسـش   )Verma, 1998(بگیرند بهره   پروژه

اند؟ تعارض داراي چه انواعی است؟ تعارض در ذات خود خوب است یا بد؟ تعارض بر آموزش تعارض چه چیزهایی
 کند. اند؟ خود را مهیاکارهاي حل تعارض چه مواردي و یادگیري چه تأثیراتی دارد؟ و راه

 
 نفعانتبیین نشدن کمیت و کیفیت مشارکت ذي -2

تواننـد بـه شـکلی     هاي سنتی نمـی  در دنیاي همیشه پویا و پیچیده کنونی، راهبردهاي جدید، همانند اغلب تئوري
العمـل   بلکه باید عکس )Mendonça and et al., 2008; Bungay, 2010(ریزي شوند  کامل از قبل برنامه

نفعان در تعیـین  متغیر ارائه کنند. به همین دلیل حضور و مشارکت ذيهمیشه ا نسبت به شرایط و پاسخ مناسبی ر
نفعان در هر مرحله، از جمله مرحله تعیین اهداف ضرورت دارد. ولی در این الگو تعیین نشده است که مشارکت ذي

ساس کنند که روال کار منطبق بـا  نفعان احاهداف به چه صورت و با چه کمیت و کیفیتی خواهد بود. چنانچه ذي
نفعـان  بندي ذي مناسبی براي مشارکت نخواهند داشت. در این الگو، توجهی به تقسیم  نیازهاي آنان نیست، انگیزه

                                                           
1. Triability 
2. Performable 
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نیز نشده و مخاطبان بخش خصوصی و دولتی را از یکدیگر تفکیک نکرده است. حتی مشخص نکرده کـه تعـداد   
نفعـان  است تا چه سقفی باشد. در این مدل فراموش شده است که خود ذي نفع طرف ارتباط قرارهاي ذي سازمان

ها بزنند. گذر زمـان و تجـارب فـراوان     نیز ممکن است بتوانند در گروه نوآوران وارد شوند و دست به ابداع فناوري
مساعی سـنگ   اند، البته تشریک ها را به صورت تصادفی ابداع کرده نفعان برخی از نوآوريثابت کرده است که ذي

 ).Locke & Spender, 2011(هاي تصادفی است  بناي کلیدي در ایجاد این چنین کشفیات و نوآوري
گونـه   نوآوري تصادفی و اتفاقی، به معناي یافتن یک چیز در زمانی است که به دنبال یـافتن چیـز دیگـر، هـیچ       

 ,Mertn & Elinor, 2004; Horrigan(اي را در نظر نگرفته باشیم  بینی شده طراحی تجاري رسمی و پیش
هـاي   . تصادف، نقش مهمی در زندگی بسیاري از افراد نوآور موفق ایفا کرده اسـت، امـا از طـرف تئـوري    )2011

 .)Loosemore, 2013(هاي استراتژي و نوآوري تا حد زیادي مورد غفلت قرار گرفته است  نئوکالسیک و مدل
دهند به همـین دلیـل    ها و رویدادهاي اتفاقی است که به ندرت رخ می نوآوري اتفاقی (تصادفی) مربوط به واکنش

هاي مربوط  دانش تجربی ناچیزي درباره چگونگی وقوع این حالت از نوآوري در سطح یک مزرعه وجود دارد. مثال
قبیـل  ها (از  ها) یا بیماري هاي تصادفی ممکن است شامل آفات (از جمله حمله موش، ملخبه وقوع این نوع اتفاق
سوزي، سیل و غیره باشند. در چنین حالتی رابطه میان تحقیقـات   برفکی) و حتی وقوع آتش  آنفلونزاي مرغی و تب

خانواده و جامعه است و بـر تـرویج و     تر است و در عین حال نشر دربردارنده هاي کشاورزي، بسیار مستقیم و شیوه
ها نیز باعث  اي از الزامتر باشد). حتی وجود مجموعه به گستردهتواند مبتنی بر تجر اطالعات تکیه دارد (که البته می

طور مثال در صورتی که در اثر وقوع یک بیماري خاص، زارع مجبور شود تا رژیـم غـذایی را    شود؛ به  نوآوري می
 ,Arumapperuma(اي اتفاقی باعث ایجاد نوآوري شـده اسـت    توان مدعی شد که وقوع حادثه تغییر دهد، می

2008(. 
 

 توجه ناکافی به نقش تغییر رفتار در انتقال فناوري  -3
تر، به طـور دقیـق    در این الگو، روابط میان فردي به خوبی تعریف و تبیین نشده است. به عبارت روشن نخست؛

گیـري رفتارهـاي میـان     هاي تأثیرگذار بر شـکل  کننده اقتصادي و تعیین -هاي اجتماعی مشخص نیست که زمینه
دانیم که رفتار بـه طـور دقیـق     در نتیجه وجود این ضعف، ما نمی .)Moris and et al., 2012( اندکدام فردي

نظر در رفتار گروه هدف یی باید انجام شود تا تغییرات مدچیست و به دنبال آن، در این الگو تعیین نشده چه کارها
اند (جوانان، بزرگساالن ، چه کسانیهاي یادگیري هاي مخاطب برنامه رخ دهد. همچنین توجه نشده است که گروه

هاي آموزشی نیز تغییر خواهـد کـرد.    ارائه برنامه  و یا حتی کودکان). زیرا بسته به گروه هدف، انتخاب نوع و نحوه
 انگیـزه  ایـن  حفـظ  کـه  ندابیشتري درونی هاي انگیزه داراي خردساالن خالف بر بزرگسال براي مثال؛ فراگیران

بندي کرد. به  توان موضوعی مانند انگیزه را نیز طبقه حتی می .)1390د (بیژنی و همکاران، طلب می را نکات ظریفی
 هاي تدارك دیده شده باید متفاوت باشد.  همین دلیل نوع برنامه

نفعان متمرکز شده است؛ در حالی که اگر قرار باشد به توسعه پایدار کمک اساسی این الگو، تنها بر رفتار ذي دوم؛
فناوري و علوم اجتماعی نیز داراي تغییر و تحوالت مثبتی شود و   ویژه در حوزه ید رفتارهاي پژوهشگران به یابد، با

شـود. بـر اسـاس تمـام      بستر الزم، به خصوص زمینه مناسب سیاسی حاصل مـی   این مهم از طریق فراهم آوردن
که محصـول روابـط میـان مـردم، محـیط و       کنند هاي مربوط به رفتار، افراد رفتاري را تولید و یا عملی می تئوري

هـا در فراینـد تولیـد     توان مدعی شد که اشیا و محـیط  فناوري است که آنها را احاطه کرده است. به این شکل می
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هـاي   . بر همین اساس تئوري عمل اجتماعی، بـه زمینـه  )Moris and et al., 2012(رفتار نقش اساسی دارند 
عنصـر مهـم    .)Reckwitz, 2002(و فنی تأثیرگـذار بـر رفتـار توجـه دارد     هاي اجتماعی  مادي یعنی زیرساخت
گیري رفتار نقش دارد، انگیزش است. وجود سطوح باالي انگیزش براي ایجـاد یـک نـوآوري     دیگري که در شکل

دو  ،. انگیـزش )Eysenck, 1994(ضرورت دارد و نوآوران باید نسبت به کار خود عالقه و انگیزه داشـته باشـند   
درونی و بیرونی است، ولی در این الگو تعیین نشده است که کدام یک براي تغییر مطلوب در رفتار بیشتر باید نوع 

نیـاز  رهبري و عملکرد خالقانه و پـیش   مورد توجه قرار گیرند، این در حالی است که انگیزش ابزاري مهم در شیوه
 ;Nayak and Agarwa, 2011; Frese and et al., 1999(آیـد   ضروري براي نـوآوري بـه حسـاب مـی    

West, 1987( . 
 

 نفعانهاي ارتباطی با ذي مشخص نبودن نوع کانال -4
هاي ارتباطی است. ارتباطات از دیدگاه راجرز؛ عبارت از فراینـدي   ها، همان کانال دومین عنصر فرایند نشر نوآوري

درك نهایی برسند.   گذارند تا به نقطه راك میکنند و به اشتکنندگان، اطالعات را ابداع می است که در آن مشارکت
این الگو دربـاره   .)Rogers, 2003(دهد که در میان منابع وجود دارد  هایی رخ می چنین ارتباطی از طریق کانال

هاي  نفعان صحبت کرده است، ولی مشخص نکرده که این رابطه قرار است از طریق چه کانالرابطه تعاملی با ذي
تهدید بر اعتبار و پایایی الگو مطرح کرد: براي ارتباط   هاي زیر را به عنوان نقطهاساس باید پرسش رخ دهد. بر این

کنـد؟   ها را چه کسی تعیـین مـی   هایی استفاده شود؟ کمیت و کیفیت این کانال نفعان قرار است از چه کانالبا ذي
هاي  توان مطمئن شد که این کانال شود؟ از کجا می ها از چه منبعی تامین می نفعان با این کانالتعامل ذي  بودجه

ارتباطی به نفع خود و به صورت سوگیرانه عمل نخواهند کرد؟ میزان ارتباط با رهبران جوامع محلی و نخبگان در 
 نشین توجه خواهد شد؟ هاي فقیر و حاشیه هاي ارتباطی چقدر خواهد بود؟ تا چه حدي به زنان و گروه این کانال

 
 زیست هاي سیاسی مؤثر بر محیط جهی به زمینهتو کم -5

هـاي طبیعـی باعـث تغییـر چهـره       ها در محیطزدایی و احداث کارخانه رویه از منابع طبیعی، جنگل برداري بی بهره
ه علـوم و  ها بـا توسـع   شود و در صورت ادامه این روند در تخریب بیشتر محیط مؤثر است. انسانزیست می  محیط

زیست بیفزایند و آن را براي دسـتیابی بـه سـود و     ها و تأثیر در محیط  روز بر دامنه دخالتد روزبهان فناوري توانسته
توان متوجه شـد کـه موضـوع     ها می ). با نگاهی به تحلیل1389نژاد،  رفاه مادي بیشتر مهار کنند (احمدي و حاجی

هـاي   ه سـاختارها و پیچیـدگی  کننـد  و اغلب تحقیقـات مـنعکس   )Goodwin, 2012( داردمبناي سیاسی  ،رفتار
زیست از عوامل اصلی توسعه پایدار که در حیـات انسـانی نقـش مـؤثري ایفـا       . محیط )Shove, 2010(رفتارند 

داري  هاي سـودمحور در جهـان سـرمایه    اي براي دستیابی به توسعه زود هنگام بر اساس دیدگاه کند، به وسیله می
زیست با تکیه بر مکاتب اصالت فایـده و   برداري و تخریب محیط  هرهتبدیل شده است. در صورتی که روند فعلی ب

داري ادامه یابد؛ نه تنها مانع تحقق توسعه پایدار خواهد شد، بلکه آینده حیات را در زمین در معرض نابودي  سرمایه
دي انسان اثري هاي اقتصا هاي ارزشی زیربناي فعالیت ). بنابراین قضاوت1389نژاد،  دهد (احمدي و حاجی قرار می

مسائل   هاي متفاوتی در زمینه زیست دارد و مکاتب اخالقی مختلف، دیدگاه مستقیم بر چگونگی تعامل او با محیط 
طـور   توان به تمام ابعاد پایداري بـه   محیطی دارند. در این الگو، مشخص نشده است که آیا به طور کلی می زیست

عد اقتصادي است که به طور عمده تحت تأثیر نظـام سیاسـی حـاکم بـر     جامع رسید و یا خیر؟ یکی از این ابعاد، ب
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زیست ناشی از رفتار و عمل او در محیط پیرامون خـویش اسـت. در ایـن     کشورها قرار دارد. تأثیر انسان بر محیط 
ی طور کلـی ایـن مـدل نگـاه      مدل به فرایند یادگیري همانند عنصر داراي قابلیت تغییر رفتار توجه شده است. به

نفعان حضور داشته باشـند، مسـائل   انگارانه به تغییر دارد. تا آن حد که معتقد است همین مقدار که ذي بسیار ساده
  ترین مانع توسعه پایدار محـیط  شود. غافل از اینکه بنیادي مطرح و یادگیري حاصل شود، مشکالت نیز برطرف می

داري و  نی مخرب و مبانی ارزشی نظام اقتصادي سـرمایه بی هاي سیاسی ناکارامد و داراي جهان زیست، وجود نظام
 شود.  دستیابی به حداکثر سود بر مبناي اصالت فایده هدف اساسی آن محسوب می است کهلیبرالیسم اقتصادي 

 
 ابهام در تأثیر بر توانمندسازي و رفاه اجتماعی -6

قلمـروي  . )Smith and et al., 1995(ت پایدار اسـ   دستیابی به برابري و کاهش فقر از اهداف اجتماعی توسعه
شود؛ بلکه همه زوایاي زنـدگی   زیست طبیعی و یا حیات وحش محدود نمی توسعه پایدار تنها به حفاظت از محیط 

هاي آینده نظیر شهر، روستا، انرژي، عدالت اجتماعی، توزیع عادالنه ثروت، مشـارکت مـردم    انسان امروزي و نسل
). همچنین توسعه پایدار نیاز به عدالت در یـک  1382(شکوئی،  گیرد دربرمیها را  ریزي مهها و برنا گیري در تصمیم

آمیزتر  شود. براي ساختن دنیاي بهتر و صلح نسل و برابري بین نسلی براي تأمین نیازهاي نسل آینده را شامل می
سیاسی کشـورها فرهنـگ و    تر، الزم است نخبگان آموزش ببینند و رهبران و به لحاظ مادي و هم معنوي متمدن

علـوم و    اقتصادي تمدن اجتماعی، توسـعه   بینی بومی را بپذیرند. وقتی با مسائل مربوط به توسعه هاي جهان ارزش
شود، باید به مفاهیمی مانند همزیستی، برابري، هماهنگی و  فناوري و روابط میان طبیعت انسانی و جامعه نگاه می

کارامد ممکـن  » سیستم اجتماعی«. شکل دادن به چنین همزیستی بدون یک )Jin, 2001(تعادل نیز توجه کرد 
اي از واحدهاي مرتبط با یکدیگر است که به لحاظ حـل مسـئله بـا هـم رابطـه       نخواهد شد. این سیستم مجموعه

گیـرد،   ها توسط سیستم اجتماعی شکل می نزدیکی دارند تا هدفی مشترك را محقق کنند. از آنجا که نشر نوآوري
درك و شناخت ساختار اجتماعی که همان سري چیدمان الگودار از واحدها در درون یک سیسـتم اسـت، اهمیـت    

 ).Rogers, 2003(گذارد  زیادي دارد. به عبارت دیگر ماهیت سیستم اجتماعی بر فرایند نشر نوآوري تأثیر می
 

 ها در عملیاتی کردن الگو جایگاه نامناسب فناوري -7
عه فقط یک واحد فنی و تکنیکی نیست و به ابعاد دیگر از قبیل ابعاد اجتمـاعی نیـز توجـه شـده     در این الگو؛ مزر

ها به شکل مناسـبی توجـه نشـود. امـروزه      است، البته این تغییر نقطه تمرکز و رویکرد باعث شده به نقش فناوري
عناداري شده است، در نتیجه، بینی نشده و کاربردهاي غیراخالقی فناوري باعث ایجاد مسائل بسیار م عوارض پیش

فناوري در حال تشدید شدن است. در مجموع بـا دیـدگاه منفـی کلـی شـکل گرفتـه نسـبت بـه           انتقاد به توسعه
هاي  قابل مشاهده بودن فناوريخود از آنها کرده و به خاطر غیر ها و تالشی که مدل براي دور نگه داشتن فناوري

شـود کـه    آورتـر مـی   ها را از دست بدهیم این موضوع وقتی تاسـف  ناورينرم، ممکن است طبق این الگو کاربرد ف
کننـد؛ بلکـه باعـث     رنگ نمـی  هاي نرم (از قبیل اینترنت)، نه تنها ابعاد اجتماعی را کم بدانیم برخی از انواع فناوري

شویم که توجه به آنها  ها را محدود و مدعی ، انتقال فناوري شوند. به عبارتی، اگر با نگاه منتقدانه تقویت آن نیز می
توانند حتـی بـه تقویـت     هایی که می دهد، ممکن است از کاربرد فناوري رویکرد ما را به ابعاد اجتماعی کاهش می
 ابعاد اجتماعی کمک کنند نیز محروم شد.
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 توجهی به نقش اقتصاد و بازارهاي مالی  بی -8
سازي، بازاریابی، بودجه و ریسک  رهاي جهانی، جهانیجاي طرح مسایل مالی مانند تجارت، صادرات و واردات، بازا

رسد که این مدل در باب مسایل مالی تـا   هاي اقتصادي در این الگو بسیار خالی است؛ به نظر می ویژه مشوق  و به
ها پاسخ گوید که نحوه تأمین بودجه براي اجراي الگـو  کارانه عمل کرده است و باید به این پرسش حدي محافظه

طراحی چگونه خواهد بود؟ آیا تأمین بودجه از سوي سازمان و یا شخص حقیقـی خاصـی باعـث سـوگیري     بعد از 
بندي چگونه خواهد بود؟ کاربرد مناسـب   ارزیابی دستاوردهاي الگو بعد از بودجه  شود؟ نحوه مسیر حرکت الگو نمی

زیسـت در    هاي دوستدار محـیط  وريکنند تا بتوان از فنا ها نیز کمک می هاي اقتصادي و سایر روش قواعد، مشوق
زیست مناسـب نیسـتند. پژوهشـگران     هایی شد که براي محیط سطح محلی و ملی بهره برد و مانع کاربرد فناوري

اند تا  هایی زده بازاریابی از کشورهاي مختلف و به طور عمده از کشورهاي در حال توسعه دست به طراحی تکنیک
، اما در این مدل توجهی به )Wind, 1982(بینی کنند  ها را پیش نوآوري بتوانند سطح فروش محصوالت جدید و

 وهشگران بازاریابی و اقتصاد نشده است.ژهاي پ دیدگاه
 

 نامشخص بودن روند معرفی الگوهاي قبلی و جدید -9
و قبلی هاي حاکم  ها و نقایص پارادایم این الگو در یک روال منسجم معرفی نشده تا به خوبی نشان دهد که ضعف

ها، مطالبی را ارائه نکرده است تا مشخص شود  چه بوده است و همچنین از میان مطالب موجود در پیشینه نگاشته
توانستند یک نماي  حرکت به الگوي جدید بوده است. طراحان الگو می  که به طور اساسی وجود چه نقایصی انگیزه

هاي کوتاه و محدود به تجربیات عملـی  ئه کنند. البته اشارهکلی از الگوهاي قبلی و حتی محاسن این الگوها را ارا
اند. در این الگو، فرض شده است که همه افراد در مورد نقایص الگوهاي  بیولوژیک داشته  قبلی مانند کاربرد مبارزه

که مشخص  قبلی توافق نظر دارند و معتقدند که آن الگوها، ایراد داشتند و باید الگوي جدیدي ارائه شود؛ در حالی
هاي جدیدند یا خیر. حتی چنانچه الگوهاي قبلـی مشـکل هـم     نفعان معتقد به استفاده از الگوينیست آیا تمام ذي

هـا در   کنند. زیرا طبق شـواهد، احتمـال تغییـر رفتـار انسـان      داشته باشد بسیاري از افراد در برابر تغییر مقاومت می
. در نتیجـه  )Moris and et al., 2012(ند، خیلی کم اسـت  مواجهه تهدیدات، اگر آن را جدي و محسوس ندان

 نفعان از این الگو استفاده خواهند کرد.توان با قاطعیت بیان کرد که به الزام تمام ذي نمی
 

 ها انتقال فناوري  شفاف نبودن نحوه -10
ها و فنون قـرار اسـت    این نظریه از انتقال فناوري صحبت به میان آورده، اما مشخص نکرده است که این فناوري

در کدام مرحله از تولید و در کدام فرایند به کار آیند و سطح کاربرد آنها توسط کاربران به چه میزان خواهد بود. از 
مثـال تجربـه     کنـد؛ البتـه بـا ارائـه     ها چگونه به پایداري کمک مـی  طرفی، مشخص نیست که کاربرد این فناوري

اند، ولی توضیح نـداده   هاي عملی به کار رفته شکست خورده ن داده که روشبیولوژیکی کنترل آفات، تا حدي نشا
ها در این الگو به طور دقیق در کجا و چه سـطحی اسـت و چـه کسـی قـرار اسـت ایـن         است که جایگاه فناوري

یـل  اي از قب هاي حاشـیه  توجهی به گروهالگوي تعاملی کم ها را فراهم آورد. یکی دیگر از نقاط ضعف پیش فناوري
بـا   فقیـر  و اي حاشـیه  کشـاورزان  اسـت  داده نشـان  ها است. تحقیقات پا در انتقال فناوري زنان و کشاورزان خرده

 هـاي  دارند، ولی محدودیت ها نوآوري و فناوري از استفاده فراوانی به امکانات، عالقه و منابع محدود به دسترسی
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 & Ziervogel(هـا شـده اسـت     نوآوري نتایج از آنان استفاده و دسترسی از ارتباطی مانع و اجتماعی فرهنگی،
Calder, 2003( . 

 
 

 توجه ناکافی به ارزیابی اهداف و خدمات الگو  -11
نفعـان در تعیـین   نفعان صورت بگیرد و یـا آنکـه ذي  در این الگو تعیین نشده است که اگر قرار باشد مشارکت ذي

نفع مختلفی در این هاي ذي وجود دارد. با توجه به اینکه گروهاهداف حضور یابند، چه معیاري براي ارزیابی اهداف 
و  رددانفعان براي سنجش آثـار (ارزشـیابی) اهمیـت زیـادي     برنامه حضور دارند، وجود معیارهاي مشترك بین ذي

در این الگو چندان مورد توجه قرار نگرفته است. همچنین به کیفیت  1نقش ارزشیابی و به اصطالح پاسخگو بودن
نفعان و معیـار  رائه خدمات توجه کافی نشده است و فقط سعی شده تا الگو را نشر دهد، بنابراین باید نیازهاي ذيا

 اند.سنجش کیفیت خدمات مشخص باشد تا بتوان ادعا کرد که خدمات ارائه شده مناسب
 

 نفعانوجود تعارض در بین ذي
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 مشارکت کنشگران مختلف
 نفعانتبیین نشدن کمیت و کیفیت مشارکت ذي

 توجه ناکافی به نقش تغییر رفتار در انتقال فناوري
 نوآوري  تعاملی اشاعه ایجاد شبکه 

 نفعانهاي ارتباطی با ذي مشخص نبودن نوع کانال
 تزیس هاي سیاسی مؤثر بر محیط  توجهی به زمینه کم

 هاي نرم بهسازي جایگاه فناوري
 ابهام در تأثیر بر توانمندسازي و رفاه اجتماعی

 ها در عملیاتی کردن الگو جایگاه نامناسب فناوري
 توجهی به نقش اقتصاد و بازارهاي مالی بی زیست و سالمت توجه نسبی به محیط

 نامشخص بودن روند معرفی الگوهاي قبلی و جدید
 اي رشتهرویکرد عملیاتی به مفهوم میان

 ها انتقال فناوري  شفاف نبودن در نحوه
 پذیري آزمون توجه ناکافی به ارزیابی اهداف و خدمات الگو

 : نقاط قوت و ضعف رهیافت پیش الگوي تعاملی ترویج کشاورزي1نگاره 
 

 گیري نتیجه
وري بخـش کشـاورزي، نقـاط قـوت و      ارگیري فناوري در بهـره ک در نوشتار حاضر سعی شد با توجه به اهمیت به 

هاي تولید دانش فشرده، فناوري و  الگوي تعاملی ترویج کشاورزي که در راستاي طرح سیستم ضعف رهیافت پیش
نقطه ضعف این رهیافت بررسـی و مشـخص    11نقطه قوت و  6بررسی شود. در مجموع  ،یافتههاي توسعه فعالیت

تـرویج  نظـام  از مسائل و مشکالت  ايعمدهقسمت ). 1گو بیش از نقاط قوت آن است (نگاره هاي ال شد که ضعف
و فقـدان انتقـال متناسـب     در سطوح مرکزي استگیري  کشاورزي عمومی، مربوط به تمرکز باالي قدرت تصمیم

نظام بنابراین . هایی با نیازهاي جامعه و مخاطبان شده است مانع از سازگاري چنین نظام مدیریت به سطوح محلی

                                                           
1. Responsive 
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نیازمنـد تحـول    هـدف   ها، نوع خدمات و جامعـه   ترویج و آموزش کشاورزي همیشه به لحاظ هدف، ساختار، روش
گرا و تعاملی ترویج کشاورزي نیز از این قاعده مستثنا نیست. این الگـو داراي نقـاط قـوت و     است و الگوي طبیعت

 ، حفـظ محـیط   افزاري فناوري تعاملی نشر نوآوري، ابعاد نرم مفهوم مشارکت کنشگران، ایجاد شبکههایی در  مزیت
رود برنامه  انتظار میاي نسبت به علوم و قابلیت آزمون و تحقیقات تجربی است، هرچند  رشتهزیست، رویکرد میان 

-ها و کیفیت مشارکت ذي هایی از قبیل تعارضموضوعها در تري براي تحلیل، بررسی و پاسخگویی به ابهام جامع
هاي ارتباطی بین شـبکه و اجـزاي    ها، ساختار انتقال فناوري، کانال هاي تبیین رفتار در پذیرش فناوري نفعان، مدل

زیست، توانمندسازي و تأمین   محیط صیانت از منابع طبیعی وگذار بر  هاي سیاسی و فرهنگی اثر نظام ترویج، زمینه
 هاي مالی و الگوي ارزیابی اهداف و عملکرد داشته باشد.هاي اقتصادي و بازار برداران، بنیان اجتماعی بهره

نگـر و تلفیقـی بـراي نـوآوري اسـت، زیـرا در چنـین راهبـردي          در عصر حاضر کشاورزي نیازمند راهبردي کل   
هاي محلی و ساختارهاي  شود و ظرفیت کشاورزي فرایندي بسیار پیچیده و پویا در بافت گسترده اجتماعی دیده می

ها؛ ماهیت چند کـارکردي و چنـد    یابد. این رهیافت رهنگی الزم براي پایداري فرایند تغییر، توسعه میاجتماعی و ف
هایی (تلفیقی) براي  گیرند. کاربرد چنین رهیافت بعدي نواحی روستایی را در تعامل با کنشگران مختلف در نظر می

محیطی قابل پذیرش  ی و زیستماعکه از لحاظ اقتصادي، اجتضروري است محقق کردن اهداف مهم و مشخصی 
هاي تلفیقی، حضور و مشارکت کنشـگران و کـاربران مختلـف،     طور کلی براي طراحی و اجراي رهیافت . به باشند

کنندگان براي تبادل اطالعـات و   اي و فرایندي همراه با تعامالت قوي مشارکت رشته کاربرد رهیافتی پژوهشی بین
 ي است.یادگیري دوجانبه و مشارکتی ضرور
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 هاي دیجیتال: معرفی دیدگاه چارلز اساخالق در رسانه

 
  1محمدامین برادران نیکو

 2آرش موسوي
 

 
 چکیده

تا اندیشمندان اخالق تالش کنند چهارچوب هنجـاري   هاي دیجیتال در زندگی امروزه سبب شده استتأثیر رسانه
مناسبی براي مواجهه با فناوري اطالعات ارائه دهند. در این مقاله دیدگاه چارلز اس، به عنوان یکی از اندیشمندان 

از رویکردهاي هنجاري اخالق کنفسیوس، فضیلت و مراقبت دفاع  »اس«کنیم. معاصر در این حوزه را معرفی می
-گیري اخالقی و انعطافهاي هنجاري به دلیل توجه به نقش عاطفه در تصمیمدهد این نظریهنشان می کند ومی

کننـد.  گرایی مسـائل اخالقـی دنیـاي دیجیتـال را حـل مـی      هاي پیامدگرایی و وظیفهپذیري بیشتر، بهتر از نظریه
هاي ارزشی و هنجاري در میان اوتمعتقد است بهترین نظریه فرااخالقی براي مواجهه با تف »چارلز اس«همچنین 

وگوي میان فرهنگی گرایی، گفتهاي گوناگون، پلورالیسم اخالقی است. پلورالیسم اخالقی، برخالف نسبیفرهنگ
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 و بیان مسئله مقدمه

اند. ارتباط با دوستان و خانواده نیاز به هزینه زیادي نـدارد.  هاي دیجیتال سبک زندگی خاصی را ایجاد کردهرسانه
اعـالم کـرد؛   آپ اسـتفاده و موقعیـت خـود را    هاي چندکاره، مانند تلگـرام و واتـس  رسانتوان از پیامبه راحتی می

بوك، لینکداین و تویتتر هاي اجتماعی مانند اینستاگرام، فیسهمچنین از اوضاع و احوال دیگري با خبر شد. شبکه
هـاي خـود را   اي را تجربه و ایدهدهند افراد در سراسر دنیا با یکدیگر انواع روابط دوستانه، تجاري و حرفهاجازه می

توانند با یکدیگر ارتباط داشته میلیون کاربر در دنیا از طریق اینترنت می 500د و میلیار 1آزادانه بیان کنند. بیش از 
میلیـون کـاربر    150. 2کننـد هزار نفر کاربر ایرانی از اینترنـت اسـتفاده مـی    500میلیون و  42. از این تعداد 1باشند

 6میلیون کاربر ایرانی 20با بیش از  5ممیلیون کاربر اینستاگرا 800، 4میلیون کاربر ایرانی 40با  3تلگرام در کل دنیا
 افتد.دهد بخش عمدة زندگی انسان مدرن در دنیاي آنالین اتفاق مینشان می

در دنیاي آنالین نیز باید برخـی  بنابراین، انسان امروزه براي رسیدن به زیست اخالقی، عالوه بر زندگی آفالین،    
اند. به ها و هنجارهایی را قبول کردهارزش ؛ها در زندگی آفالینانها را رعایت کند. انسها و سنتهنجارها، ارزش

اند دزدي از مغازه کتابفروشی کار درستی نیست؛ ورود به اتاق شخصی فرد بدون اجـازه  عنوان نمونه، همه پذیرفته
سد افراد در رآید. ولی به نظر میست؛ در میان گذاشتن رازهاي یک دوست با دیگران خیانت به حساب میاو ناروا

دنیاي آنالین متعهد به رعایت چنین هنجارهایی نیستند: به راحتی عکس یا ویدئوهاي شخصی دیگران را انتقـال  
کنند. بـه ایـن   هاي پر خطر را تجربه میکنند؛ و دوستیافزار، موسیقی یا کتاب دیجیتال را دانلود میدهند؛ نرممی

 هاي دیجیتال معرفی شود.ی مناسبی براي زندگی همراه رسانهترتیب، الزم است تا چهارچوب هنجاري و ارزش
ها در براي دستیابی به این هدف، الزم است بررسی کنیم کدام چهارچوب نظري براي معرفی هنجارها و ارزش   

گرایـی،  گرایی و فضیلتهاي اخالقی کالسیک، پیامدگرایی، وظیفه زندگی آنالین مناسب است؟ کدامیک از نظریه
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2. www.zoomit.ir/2017/4/23/155455/iranian-internet-users-1395-2016/  
3.http://bazarnews.ir/fa/news/11536/%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9
%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%84%DA% 
AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%DA%A 
9%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%AF  
4.http://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA 
%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%8662/3197725%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9 
%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%D 
8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D 
8%B1%D8%A7%D9%86  
5.www.tabnak.ir/fa/news/733897/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%
A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%A 
A%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%87%DB%B8%DB%B0%DB% 
B0%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%B1% 
D8%B3%DB%8C%D8%AF  
6.www.bartarinha.ir/fa/news/575343/%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%
AA%D9%81%D8 %A7%D8%AF%D9%87%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%A 
F%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%86 
%D8%B3%D8%AA%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85-%D8%AF%D8%B1%D8%A7 
%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86  

http://sorenacenter.ir/ru/-/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%25%20D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%D8%AF%25%20D8%B1%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%862017
http://sorenacenter.ir/ru/-/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%25%20D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%D8%AF%25%20D8%B1%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%862017
http://sorenacenter.ir/ru/-/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%25%20D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%D8%AF%25%20D8%B1%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%862017
https://www.zoomit.ir/2017/4/23/155455/iranian-internet-users-1395-2016/
http://bazarnews.ir/fa/news/11536/%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%84%DA%25%20AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%DA%25A%209%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%B3%D8%25%20AA%D9%86%D8%AF
http://bazarnews.ir/fa/news/11536/%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%84%DA%25%20AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%DA%25A%209%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%B3%D8%25%20AA%D9%86%D8%AF
http://bazarnews.ir/fa/news/11536/%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%84%DA%25%20AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%DA%25A%209%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%B3%D8%25%20AA%D9%86%D8%AF
http://bazarnews.ir/fa/news/11536/%D8%A8%DB%8C%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%84%DA%25%20AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AF%D8%B1%DA%A9%D8%AF%D8%A7%D9%85%DA%25A%209%D8%B4%D9%88%D8%B1%D9%87%D8%B3%D8%25%20AA%D9%86%D8%AF
http://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%8662/3197725%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%20%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%25D%208%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%25D%208%B1%D8%A7%D9%86
http://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%8662/3197725%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%20%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%25D%208%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%25D%208%B1%D8%A7%D9%86
http://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%8662/3197725%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%20%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%25D%208%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%25D%208%B1%D8%A7%D9%86
http://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%8662/3197725%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%20%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%25D%208%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%25D%208%B1%D8%A7%D9%86
http://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4%D8%B3%D8%A7%DB%8C%D8%AA%20%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%8662/3197725%D8%A2%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%20%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%81%D8%B9%D8%A7%D9%84%25D%208%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%20%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%25D%208%B1%D8%A7%D9%86
http://www.tabnak.ir/fa/news/733897/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%25A%20A%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%87%DB%B8%DB%B0%DB%25%20B0%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%B1%25%20D8%B3%DB%8C%D8%AF
http://www.tabnak.ir/fa/news/733897/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%25A%20A%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%87%DB%B8%DB%B0%DB%25%20B0%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%B1%25%20D8%B3%DB%8C%D8%AF
http://www.tabnak.ir/fa/news/733897/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%25A%20A%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%87%DB%B8%DB%B0%DB%25%20B0%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%B1%25%20D8%B3%DB%8C%D8%AF
http://www.tabnak.ir/fa/news/733897/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%25A%20A%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%87%DB%B8%DB%B0%DB%25%20B0%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%B1%25%20D8%B3%DB%8C%D8%AF
http://www.tabnak.ir/fa/news/733897/%D8%AA%D8%B9%D8%AF%D8%A7%D8%AF%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%B3%D8%25A%20A%D8%A7%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%A8%D9%87%DB%B8%DB%B0%DB%25%20B0%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%88%D9%86%D9%86%D9%81%D8%B1%D8%B1%25%20D8%B3%DB%8C%D8%AF


115 

 

 
 

رسـد اخـالق   هاي کافی براي این مسائل نوظهور داشته باشند؟ به نظر مـی  حل هاي مناسب و راه انند تحلیلتو می
گیري آن بـر اثـر   و شکل 2گیري، نقش فضیلتو حساسیت آن به زمینه تصمیم 1فضیلت به دلیل نقش عقل عملی

تمـاعی بـر آن، چهـارچوب نظـري     و تأثیر دوستی و زنـدگی اج  3ها و رفتارها، و اهمیت شکوفایی/ نیکبختیعادت
).  1396دهـد (بـرادران و موسـوي،    هاي اخالقی در فناوري اطالعات را شـکل مـی  مناسبی براي مواجه با پرسش

 محور گرایش بیشتري دارند.هاي فضیلتپژوهشگران معاصر اخالق نیز به دیدگاه
هاي اخالق فناوري اطالعـات دارد.  شاي براي پرسمعتقد است اخالق فضیلت کاربردهاي گسترده 4شنون والر   

گـذارد (والـر،   هاي انسانی صبر، درسـتکاري و همـدلی تـأثیر مـی    هاي اجتماعی بر فضیلتدهد شبکهاو نشان می
هاي پدید آمده از هاي اجتماعی و دوستی، با استفاده از دیدگاه ارسطویی، از شبکه5). همچنین، آلکسیس الدر2009

ارائه » اخالق شکوفایی«اي از اخالق فضیلت تحت عنوان  شده ). باینوم نسخه اصالح 2014کند (الدر، آن دفاع می
 ). 2006دهد (باینوم،  می
کنـد. او معتقـد اسـت    خود از اخالق فضیلت دفاع مـی » 7اخالق اطالعات جهانی«نیز جهت نظریه  6چارلز اس   

-دادن به نقش عاطفه به اخالق فضیلت نزدیکهاي اخالق مراقبت و اخالق کنفسیوس نیز به دلیل اهمیت نظریه
پلورالیسـم  «توانند در ساحت هنجاري به کار آینـد. او در سـاحت فرااخالقـی نـوعی پلورالیسـم بـه نـام        اند و می
-). در این مقاله ضمن معرفی دیدگاه چارلز اس مهـم 2009؛ 2008؛ 2007؛ 2006گزیند (اس، را برمی» 8تفسیري

هاي اخالقی، تکیـه بـر   ترین مشکل این نظریهکنیم. مهمگرایی را بررسی میو وظیفهترین مشکالت پیامدگرایی 
قواعد کلی اخالقی و عقلی است که حل مسائل متنوع در دنیاي دیجیتال را دشوار ساخته است. همچنـین نشـان   

 گرایی عالوه بر مشکالت منطقی، پاسخگوي دنیاي پرتعامل کنونی نیست.دهیم نسبیمی
گرایی نیز از آنجا که قائل به یـک هنجـار   برد. مطلقوگوي میان فرهنگی را از بین میرایی امکان گفتگنسبی   

» پلورالیسم تفسیري اس«دهیم دهد. نشان میواحد است خطر امپریالسیم فرهنگی را در دنیاي آنالین افزایش می
هـاي دیجیتـال مناسـب اسـت. در     رسانهمشکالت دو نظریه فرااخالقی دیگر را ندارد و براي حل مسائل اخالقی 

کنیم و به مسـائل اخالقـی   هاي اخالق مراقبت، فضیلت و کنفسیوس را معرفی میپایان، به صورت اجمالی نظریه
 توانند تحلیل کنند اشاره خواهیم کرد.هاي هنجاري میکه این نطریه

 
اي حل مسـائل  ارچوب هنجاري مناسبی برهتوانند چگرایی میآیا پیامدگرایی و وظیفه
 دنیاي دیجیتال باشند؟

اند داشته بیشترین نفع را براي بیشترین افرادي که با آن مرتبط X اگر و تنها اگراخالقی  Xاز نظر پیامدگرا، فعل 
 رو است:). پیامدگرا با سه محدودیت روبه9اصل پیامدگراییباشد (

                                                           
1. Phronesis 
2. Virtue  
3. Eudaimonia  
4. Shannon Vallor 
5. Alexis Elder 
6. Charles Ess 
7. Global Information Ethics 
8. Interpretive Pluralism 
9. Principle of Consequentialism  
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 مان را ارزیابی کنیم؛ چگونه پیامدهاي ممکن اعمال .1
بی پیامدها تا چه میزان باید به آینده مراجعه کرد. چون هـر انـدازه بـه آینـده بـرویم احتمـال       در ارزیا .2

 درستی ارزیابی ما کمتر خواهد شد؛
هـاي دنیـاي دیجیتـال    ها در حل چـالش پیامدها براي چه کسانی در نظر گرفته شوند. این محدودیت .3

ل گسترش روابـط و پیـدایش مسـائل نـو،     هاي دیجیتال، به دلیافزایش خواهند یافت. زندگی با رسانه
کنـد  تعیین زمان مورد نیاز براي محاسبات پیامدگرایانه و تعیین دامنه افراد مربوط را بسیار دشوار مـی 

 ). 176-173، 2009(اس، 
شـود. در برخـی   هاي دیجیتال به راحتی دانلود و منتشر مـی افزار در رسانهبه عنوان نمونه، فیلم، موسیقی یا نرم   

کشورها مانند ایاالت متحده امریکا و اروپا براي اینکه حق کپی به مؤلف اثر واگذار شود، قـوانین شـدیدي وضـع    
افزارها باید به رایگان در اختیار همـه  شده است. از سوي دیگر، مردم کشورهایی مانند امریکاي التین معتقدند نرم

 ت، به شرح زیر است: فرهنگ متفاو قرار بگیرند. استدالل دو پیامدگرا، در دو
 

 1پیامدگرا 
حق کپی بیشترین سود را براي بیشترین افراد مـرتبط بـا    گر و تنها اگرحق کپی اخالقی است ا :1م 

 )؛اصل پیامدگراییآن فراهم کند (
-هاي حامی سود بیشتري ایجاد میکننده و شرکتافزار، فیلم، موسیقی براي تهیهحق کپی نرم :2م 

 طور کلی رفاه اجتماعی را باال می برد؛کند و این امر به 
 حق کپی اخالقی است. بنابراین:

 
 2پیامدگرا 

حق کپی بیشترین سود را براي بیشترین افراد مـرتبط بـا    گر و تنها اگرحق کپی اخالقی است ا :1م 
 )؛اصل پیامدگراییآن فراهم کند (

تر، نفـع بیشـتري   هاي طوالنیزمانآزاد بودن کپی و رایگان بودن آن براي تمام کاربران، در  :*2م 
هـاي  افزارهـا و اصـالح ورژن  تواننـد در توسـعه نـرم   کند. به عنوان نمونه، افراد بیشتري میایجاد می

 افزارها جهت بهتر شدن امور استفاده کنند؛توانند از نرمجدیدتر کمک کنند یا افراد بیشتري می
 آزاد بودن کپی اخالقی است.  بنابراین:

توانند دالیلی را ذکر کنند و نشـان دهنـد حـق    میپیامدگرایی  بینیم هر دو پیامدگرا با توجه به اصله میچنانک   
توانند نشـان دهنـد حـق    کند. به همین خاطر میکپی یا آزاد بودن آن سود بیشتري را براي افراد بیشتر فراهم می

و  2م، تفاوتی که در مقدمـه دوم، میـان   »اس« کپی و آزاد بودن کپی، هر دو، به لحاظ اخالقی مجاز است. از نظر
شئ مادي یا  دسترسی و کاربردوجود دارد به دلیل تفاوت در تعریف حق مالکیت است. حق مالکیت به حق  *،2م

را منحصر به فرد یا افراد خاصی بـدانیم، حـق مالکیـت     دسترسی و کاربردشود. اگر این حق غیرمادي، تعریف می
را براي همه افراد قائل شویم، حق مالکیت عمومی/  دسترسی و کاربردبود و اگر حق  خواهد 1خصوصی/ انحصاري

                                                           
1. Exclusive 
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شود. همچنین، ممکن است طیفی میان دو سر حق مالکیت خصوصی و عمومی نیز داشته باشـیم. بـا   می 1شمولی
کننـد،  یهاي متفاوت، جایگاه متفاوتی را در دو سر طیـف انتخـاب مـ   توجه به اینکه کشورهاي مختلف با فرهنگ

. این همبستگی ناشی از تفـاوت  2گیرد میان فرهنگ و فهم از حق مالکیت همبستگی وجود داردنتیجه می» اس«
  *2م  و 2م شود. بنـابراین، تفـاوت در مقـدمات    در فهم هویت انسانی است که فردي یا جمعی در نظر گرفته می

و فردي از  2م یافته (مانند امریکا) از رهاي توسعههاي فرهنگی است. به عنوان مثال فردي از کشوناشی از تفاوت
گیري اخالقی کند. از این جهت پیامدگرا هنگام تصمیماستفاده می* 2م کشور در حال توسعه (کشور افریقایی) از 

توانـد  نمـی  پیامـدگرایی بر قاعده کلـی   متکیباید نسبت به زمینه فرهنگی حساس باشد، در غیر این صورت، تنها 
 ).73-92 :2009ئله اخالقی را حل کند (اس، چنین مس

هاي دیجیتال، تعیین زمان و افـراد مربـوط   ) در رسانهAعالوه براین، محاسبات پیامدگرایانه یک کنش خاص (   
 بسیار دشوار است:

بتواند پیامدهاي آن را محاسـبه   تنها اگر گر ورا تعیین کند ا A تواند درستی کنشپیامدگرا می :1م 
 کند؛
 (p) و افراد مناسب (t) زمان مناسب تنها اگر گر وارا محاسبه کند  Aتواند پیامدهاي فرد می :2م 

 را مشخص کند؛ X مربوط به پیامدهاي
را،  p و t توانـد هاي دیجیتال، به دلیل گستردگی زیاد و پیچیده بودن مسائل، فرد نمیدر رسانه: 3م 

 به طور دقیق محاسبه کند؛
 را تعیین کند. Aهاي دیجیتال درستی تواند در رسانهنمی پیامدگرا بنابراین:
پـذیري افـراد در   دهد مسائل دنیاي آنالین به سادگی دنیاي آفالین نیست چون دامنه تأثیراستدالل اس نشان می

آن بسیار گسترده است. همچنین معلوم نیست چه بازه زمانی براي محاسـبات پیامدگرایانـه بایـد در نظـر گرفـت.      
 ).171-176: 2009کارا است (اس، نا در عملاین، پیامدگرایی در حل مسائل دنیاي دیجیتال بنابر

گرا از فعل بندي وظیفههاي دیجیتال با مشکالتی روبرو است. صورتگرا نیز در تحلیل مسائل اخالقی رسانهوظیفه
 اخالقی به شرح  زیر است:

دهیـد  را انجام می Xاصلی که بر اساس آن  ها اگراگر و تناخالقی است  Xفعل : 3 (PD)گراییاصل وظیفه
 مصداقی از قاعده کلی اخالقی باشد.

گرایی، به دلیل گستردگی و تغییرپذیري فناوري اطالعات، تعیین مصادیق قواعد کلی اخالقی است. مشکل وظیفه
 ي همـراه اسـت  مثالً، در نمونه حق کپی، تشخیص این که حق کپی مصداقی از عدالت هست یا خیر، بـا دشـوار  

 ).92-93: 2009(اس، 
 
 

                                                           
1. Inclusive 

هـاي تجربـی انجـام داده اسـت. بـراي      براي اینکه نشان دهد میان فرهنگ و فهم از حق مالکیت همبستگی وجود دارد پـژوهش  »اس. «2
 ، فصل سوم مراجعه کنید.2009توانید به اس یتکمیل بحث م

3. Principle of Deontologism (PD) 
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 1گرا وظیفه
شـود  اصلی که بر اساس آن حـق کپـی حفـظ مـی     اگر و تنها اگر حفظ حق کپی اخالقی است :1م 

 )؛ PDمصداقی از قاعده کلی اخالقی باشد (
 شود؛انجام می الفبر اساس اصل  حفظ حق کپی: 2م 
 = حقوق افراد باید حفظ شود؛ الف :3م 
 اي از قاعده کلی عدالت است؛نمونه فالاصل : 4م 

 حق کپی به لحاظ اخالقی درست است. بنابراین:
 
 

   2گرا وظیفه
شـود  اصلی که بر اساس آن حـق کپـی حفـظ مـی     اگر و تنها اگر حفظ حق کپی اخالقی است: 1م 

 )؛ اصل وظیفه گراییمصداقی از قاعده کلی اخالقی باشد (
 شود؛انجام میالف*  لبر اساس اص آزاد گذاشتن کپی :*2م 
 تمامی افراد حق دارند آزادانه از اطالعات استفاده کنند؛ الف*= *:3م 
 اي از قاعده کلی عدالت است؛نمونهالف*  اصل :*4م 

 آزاد گذاشتن کپی به لحاظ اخالقی درست است. بنابراین:
اي از یک قاعده کلی نشان دهند. نمونهحل خود را کنند تا راهگرا تالش میمطابق با دو استدالل، هر دو وظیفه   

اند، از مصادیق یک قاعده کلی الف* یا الفولی در رویارویی با مسائل دنیاي دیجیتال تشخیص اینکه کدامیک از 
 هاي دیجیتال را حل کند.تواند مسائل رسانهنمی در عملگرایی دشوار است. به این ترتیب وظیفه

دهد که این دو نظریه هنجاري نسبت به زمینه گرایی نشان میامدگرایی و وظیفهنقد چارلز اس بر دو رویکرد پی   
-که مسائل اخالقی دنیاي دیجیتال زمینه محورند. بنابراین، این دو رویکرد نمیفرهنگی حساس نیستند. در حالی 
 هاي دیجیتال به کار آیند.توانند در حل مسائل اخالقی رسانه

 
 گراییگرایی و مطلقی نسبیهاي فرااخالقمشکالت نظریه

هـاي  ها و هنجارهاي متفـاوت میـان جامعـه   هاي دیجیتال، وجود ارزشهاي اصلی در اخالق رسانهیکی از چالش
گرا در ارتباط با حق کپی هنجارهاي گوناگون است. چنانکه در نمونه حق کپی دیدیم حتی دو پیامدگرا و دو وظیفه

-گرا تفاوت هنجاري وجود دارد، بلکه میان وظیفهن دو پیامدگرا و میان دو وظیفهپذیرند. نه تنها میامتفاوتی را می
 شود. به عنوان نمونه، ممکن است پیامـدگرایی مطـابق اصـل   هایی مشاهده میگرا و پیامدگرا نیز همواره اختالف

آورد. در مقابـل،  ه بـار مـی  داري دفاع کند؛ زیرا با رنج افراد کم براي عده کثیري رفاه بیشتري باز بردهپیامدگرایی 
 ).181: 2009داند (اس، داري را مخالف حقوق انسانی مانند حق زندگی و آزادي میگرا بردهوظیفه

هاي ارزشی و هنجاري در جوامع حل این مسئله، پاسخ به پرسشی در ساحت فرااخالق است: چگونه با تفاوتراه   
/ هنجارهـا/ رسـوم متفـاوت را درسـت بـدانیم یـا دسـته واحـدي از         هاگوناگون برخورد کنیم؟ آیا باید تمام ارزش

 ها را به عنوان امر درست تلقی کنیم و باقی را کاذب بدانیم؟ها/ رسمهنجارها/ ارزش
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گرایی اخالقی است. مطابق این دیدگاه، هیچ ارزش یـا هنجـار واحـد و کلـی     اولین پاسخ به پرسش فوق نسبی   
-گرایی اخالقی از ما میناپذیرند. بنابراین نسبیقبول و تقلیلا هنجارهاي متفاوت قابلها یوجود ندارد. تمام ارزش

 ).183: 2009هاي متفاوت مدارا کنیم (اس، خواهد با هنجارها و ارزش
فرهنگی. در مـورد مشـکل   اند از: ناسازگاري منطقی و ارتباطات میانگرایی عبارتدو دسته مشکل اصلی نسبی   

 آید:اسازگاري منطقی به وجود میاول دو نوع ن
 الف) خود تناقضی

هـا و رسـوم متفـاوت مـدارا     هـا، نـرم  باید با ارزش« و » هیچ نرم، ارزش، رسم واحد و کلی وجود ندارد«دو گزاره 
اند. اگـر هنجـار   بینیم این دو گزاره با یکدیگر متناقضگرایی است. ولی چنانکه میهاي اصلی نسبی، فرض»کنیم

 تواند به عنوان یک ارزش کلی به حساب آید.هاي اخالقی نیز نمید ندارد پس بردباري و مدارا با تفاوتکلی وجو
 ب) مغالطه وضع تالی

 گرا به این شرح است:استدالل کلی نسبی
هـا  اگر هیچ ارزش، رسم و هنجار کلی معتبري وجود نداشته باشد آنگاه انتظار داریـم تـا ارزش   :1م  

 هاي مختلف بیابیم؛ها و زمانتفاوت اخالقی را در فرهنگرسوم و هنجاري م
 بینیم؛هاي مختلف میها و زمانها و رسوم اخالقی متفاوتی در فرهنگارزش: 2م 

 هیچ ارزش، رسم و هنجار کلی وجود ندارد. بنابراین:
-آید. اینکه ارزشیاز مقدمات به دست نم ضرورتبه دانیم صورت استدالل نامعتبر است و نتیجه همانطور که می

؛ بلکـه چنانکـه در   »هیچ هنجار یا ارزش کلی وجود ندارد«دهد که ها و هنجارهاي متفاوت وجود دارد نتیجه نمی
هاي مختلف بـه  بخش پلورالیسم توضیح خواهیم داد، ممکن است هنجار مشترکی وجود داشته باشد ولی در زمینه

 ).184-185: 2009هاي متفاوت تفسیر و استفاده شود (اس، روش
ما اجازه نخـواهیم   ،نخسترو است: ت میان فرهنگی روبهگرا با دو مشکل اصلی براي ارتباطاهمچنین، نسبی   

توانیم کار مادر ترزا در هندوستان را تحسین داوري اخالقی کنیم. به عنوان مثال، نمی» دیگري«داشت که درباره 
گرایی هر عملی در زمینه فرهنگی خودش درست است و با نسبی کنیم یا عمل هیتلر در آلمان را نکوهش! مطابق

ها، تجاوز به کودکان، پایمال کردن حقـوق زنـان در جوامـع مختلـف یـا      توانیم درباره جنایت تروریستهرگز نمی
گرایـی منجـر بـه انزواگرایـی     نسـبی  ،دوم). 186: 2009کشتار مسلمانان میانمار اظهار نظر اخالقی کنـیم (اس،  

شود. این مرزها، نـه  هاي مختلف رسم میخواهد شد. در این دیدگاه مرزهاي نفوذ ناپذیري میان فرهنگ 1اخالقی
-کند، بلکه افراد یک فرهنگ هرگز نمیرا منع می» دیگري«ها، باورها، و رسوم تنها داوري اخالقی درباره ارزش

که، به نظر میگلی، واقعیت چیز کنند. در حالیتوانند ارزشی را به افراد فرهنگ دیگر آموزش دهند یا از آنها کسب 
پذیري فرهنگی از فرهنگی دیگـر  ها نگاه کنیم متوجه تأثیرگیري فرهنگدهد. اگر به نحوه شکلدیگري نشان می

 ).119: 1996خواهیم شد (میگلی، 
هاي فرهنگـی و  بادلها و جوامع متفاوت، تهاي دیجیتال، به دلیل ویژگی تعاملی و ارتباطی میان فرهنگرسانه   

پـذیري فرهنگـی از   هاي دیجیتـال تـأثیر  حتی صدور احکام اخالقی براي دیگري را ممکن ساخته است. در رسانه

                                                           
1. Moral Isolationism 
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م. به عنوان مثال، مفهوم حریم خصوصی براي جوانان آسیاي را شاهدی »فرهنگ سوم«دیگر و رسیدن به فرهنگ 
 . 1شرقی به مفهوم غربی آن نزدیک شده است

اره گراهـا هماننـد اد  سازي براي نسـبی خورد. پروژه جهانیگرایی به مشکل برمیر جهانی شدن نیز نسبیاز منظ   
مشترکی میان مـردم صـورت    هايدر چنین شهري بهتر است تا توافقاست.  ییک شهر چندقومیتی و چندفرهنگ

هاي اخالقی مشـترك در میـان   رزشتوجه بود. با کنار رفتن انشینان و اقلیت بیهاي ارزشی زاغهگیرد و به تفاوت
هـا و  شود. این امر باعث شد تا در قرن بیستم شاهد خونریزي، عامل ایجاد هنجار در شهر جهانی میقدرتمردم، 

 ).214-216: 2006فجایع فاشیسم باشیم (اس، 
تز اصلی گرایی اخالقی است. سه هاي مختلف مطلقهاي ارزشی و هنجاري در فرهنگپاسخ دوم براي حل تفاوت

 اند از:گرایی عبارتمطلق
کننـد  چنین هنجارها، باورها و رسومی تعیـین مـی   که هنجارها، باورها، رسوم و ... معتبري وجود دارند .1

 ها خوب است؛ها در تمام زمانچه چیزي درست است و براي تمام انسان
 اند؟دانیم آن هنجارها، باورها، رسوم دقیقاً چه چیزهاییدانم/ میمی .2
: 2009انـد (اس،  دانـیم غلـط  هنجارها، باورها، رسوم و ... متفاوت از مواردي باشند که معتبـر مـی   آن .3

188.( 
-تواند درباره هنجارهاي متفاوت در فرهنگ دیگري داوري کند. به عنوان مثال، مطلقگرایی اخالقی میمطلق   

گرا این اسـت کـه هـر    کند. ولی مشکل مطلقتواند مادر ترزا در هندوستان را تحسین، و هیتلر را نکوهش گرا می
ها یـا هنجارهـاي متفـاوت مـدارا شـود.      شود. پس الزم نیست با ارزشحکمی غیر از احکام او نادرست خوانده می

گرایی کند به دلیل اینکه با او موافق نیستند. بنابراین مطلقهاي متفاوت را محکوم میچنین رویکردي تمام دیدگاه
 دهد.رهنگی را افزایش میخطر امپریالیسم ف

 
 دفاع از پلورالیسم تفسیري

رو شـویم،  هاي گونـاگون روبـه  هاي متفاوت در فرهنگدر پاسخ به اینکه چگونه با هنجارها و ارزش »چارلز اس«
-گرایـی و مطلـق  اي در دو سوي نسـبی حل میانهکند. پلورالیسم اخالقی راهنوعی پلورالیسم اخالقی را معرفی می

 ت: گرایی اس
هـا،  تواند، حداقل نسبت به مقدمه باز خود، برحق باشد: ارزشگراي اخالقی میاز نظر پلورالیسم اخالقی مطلق«   

ها معتبرند. ولی پلورالیست در ها و تمام مکانها در تمام زمانهنجارها، رسوم و ... وجود دارند که براي تمام انسان
ها، هنجارها، رسوم کند که دسته واحدي از ارزشپلورالیست اصرار نمی گرا موافق نیست.مورد مقدمه دوم با مطلق

ها، هنجارها و روند، بلکه ممکن است ارزشکار میها به ها و تمام مکانو ... دقیقاً به شیوه یکسانی در تمام زمان
 ).191: 2009س، (ا» کار روند. فهم شوند/ به هاي متفاوت تفسیر شوند/ه شیوههاي مختلف برسوم در زمینه

-هـا و فرهنـگ  ها و رسوم مختلف در زمانگرا موافق است: هنجارها، ارزشپلورالیست با مشاهده تجربی نسبی   
ها هاي متفاوت وجود دارند. ولی علت این پدیدار نبود هنجارهاي معتبر کلی نیست، بلکه از نظر پلورالیست، تفاوت

 آید.هاي فرهنگی متفاوت به وجود میر واحد در زمینهبه دلیل تفسیرهاي متفاوت از ارزش و هنجا

                                                           
براي بحث بیشتر درباره مفهوم حریم شخصی در فرهنگ چین و هنک کنگ و نزدیک شدن فهم آنها به تعاریف غربی از حریم شخصی . 1

 مراجعه کنید. 2008به اس 
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کنند. به عنوان مثـال در  هاي متفاوت با بیماري کلیوي افراد برخورد میبه عنوان نمونه، جوامع مختلف به گونه   
یگـان  سال هزینه دیالیز را 65شود؛ در انگلیس فقط براي افراد باالي امریکا بیمار در هر سنی به رایگان دیالیز می

هـاي  کند. تبیینخواهد بود؛ براي قومی در قطب شمال اگر فرد در شرایط خوبی نباشد به طور ارادي خودکشی می
هـاي  دهـد سـه هنجـار متفـاوت در فرهنـگ     گرا توضیح میگرا و پلورالیست با یکدیگر متفاوت است. نسبینسبی

در سه » سالمتی و رفاه جامعه«کند: هنجار مشترك ها را چنین تبیین میمتفاوت وجود دارد. پلورالیست این تفاوت
شود. از این جهت، سه رسم متفاوت درباره درمان هاي مختلف تفسیر و فهم میاجتماعی به شیوه -زمینه فرهنگی

آید. کاربرد/ تفسیر سالمتی جامعه در امریکا، به دلیل فراوانی منابع، دیالیز همه بیماران کلیوي بیماري به وجود می
 ، ولی در جامعه قطب، به دلیل کمبود منابع، کشته شدن فرد است.است

-گرایـی و مطلـق  تواند از مشکالت نسـبی کند که پلورالیسم اخالقی مدنظر او میادعا می» اس«به این ترتیب    
  گرایی عبور کند. 

واحـد و کلـی وجـود    هـیچ نـرم و ارزش   «گزاره  الف)رو نیست. چون پلورالیست با ناسازگاري منطقی روبه اول، 
ها یا هنجارهاي متفاوت اخالقی را به کمـک نبـود   وجود ارزش ب)پذیرد (مشکل خود تناقضی)، و را نمی» ندارد

ها را با کاربردها و تفسـیرهاي متفـاوت در جوامـع گونـاگون     کند؛ بلکه، این تفاوتهنجار یا ارزش کلی تبیین نمی
 دهد (مشکل وضع تالی). توضیح می

هاي کند. پلورالیست معتقد است باید با تفاوترالیست مشکل ناتوانی داوري درباره دیگري را نیز حل میپلو دوم، 
کنیم، ولی چنین مدارایی تا جایی ممکن است که هنجارهاي متفاوت بیانگر تفسـیري از   1ارزشی و هنجاري مدارا

تخطـی کنـد،    هنجـار مبنـایی  ز صورت، اگـر رسـمی در فرهنـگ خـاص ا     یک هنجار مشترك باشند. در غیر این
کشی از نرم مبنایی سعادت یا خیر جامعه انسـانی تخطـی   توان نشان داد نسلغیراخالقی است. به عنوان مثال می

کند (در این مثال، سعادت و خیر کل جامعه بشري در نظر گرفته شده است نه خیر یک جامعه خاص) بنابراین، می
 غیر اخالقی است.  يامر
کار برنـد و بـه    ها و هنجارهاي متفاوتی را بهدهد تا ارزشهاي گوناگون اجازه میرالیست به فرهنگپلو سوم،   

: 2009تواند خطر امپریالیسم فرهنگی را نیز کاهش دهـد (اس،  هاي متفاوت تفسیر کنند. پس پلورالیست میروش
193.( 

هنوز توضیح نداده است که چگونه هنجار » اس«مفهوم هنجار مبنایی همچنان در پروژه چارلز اس مبهم است.    
هاي رسد شکافمبنایی را تعریف کنیم و چگونه معیاري براي داوري میان تفسیرها ارائه دهیم. بنابراین به نظر می

 وجود دارد و نیاز است آنها واکاوي و برطرف شوند.» اس«نظري در برنامه پژوهشی 
 ایجابی به شکل زیر است:از پلورالیسم در دو وجه سلبی و » اس«دفاع 

 
 وجه سلبی (با فرض فقدان انتخاب پلورالیسم)

گراي اخـالق را بپـذیریم یـا ب:    اگر پلورالیسم اخالقی را انتخاب نکنیم آنگاه باید یا الف: نسبی :1م 
 گراي اخالقی را بپذیریم؛مطلق

                                                           
1. Tolerance 
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م. در نتیجه امکان گفتمـان  هاي متفاوت مدارا کنیها و ارزشآنگاه باید با تمام رسم» الف«اگر  :2م 
 میان فرهنگی از بین خواهد رفت؛

اي از هنجارها به تمام مردم تحمیـل  رسیم و دستهآنگاه به استعمارگرایی اخالقی می» ب«اگر  :3م 
 شود؛می

 .1رسیمیا امکان گفتمان میان فرهنگی از بین خواهد رفت یا به استعمارگرایی اخالقی می بنابراین:
ه الزم است نظریه اخالقی دنیاي دیجیتال جهانی باشد، این نظریـه بایـد گفتمـان میـان فرهنگـی را      از آنجا ک   

دهد با فرض یکـی از دو رویکـرد   ممکن سازد و خطر امپریالیسم فرهنگی را کاهش دهد. استدالل فوق نشان می
 .رودق جهانی اطالعات از بین میهاي سازنده اخالگرایی مؤلفهگرایی و مطلقنسبی

 
 وجه ایجابی (با فرض انتخاب پلورالیسم)

هـا و رهنمودهـاي   اي از هنجارتوانیم دستهاگر پلورالیسم اخالقی را انتخاب کنیم آنگاه الف: می :1م 
 توانیم تفسیرهاي متفاوت از هنجارهاي مشترك داشته باشیم؛مشترك داشته باشیم و ب: می

 شود؛کن میآنگاه گفتمان میان فرهنگی مم» الف«اگر  :2م 
 یابد؛آنگاه خطر امپریالیسم فرهنگی کاهش می» ب«اگر  :3م 

 .2یابدشود و خطر امپریالیسم فرهنگی کاهش میفرهنگی ممکن میگفتمان میان بنابراین:
 اند.هاي اخالق جهانی اطالعاتترین ویژگیاین دو ویژگی، چنانکه گفته شد مهم

کند، این است که مفهـوم پلورالیسـم   م را براي اخالق جهانی مناسب میهایی که پلورالیسیکی دیگر از ویژگی   
هاي اخالقی، در غـرب و در شـرق، مشـترك اسـت. در سـنت کالسـیک غـرب،        اخالقی نیز در میان اکثر دیدگاه

 هـاي توانـد بـه گونـه   افالطون، یک ایده می» مثُل«افالطون و ارسطو قائل به نوعی پلورالیسم بودند. بنابر نظریه 
شود و هاي متفاوت تفسیر میهاي خیر، عدالت نیز به گونهمختلف در جهان مادي تحقق یابد. به همین نحو، ایده

                                                           
 :زیرل ذوحدین با صورتبندي استدال. 1
 ) الف یا ب1
 ) اگر الف آنگاه ج2
 ) اگر ب آنگاه د3

 بنابراین ج یا د
 اي:توضیح استدالل با قواعده منطق گزاره. 2
 ) اگر الف آنگاه ب و ج.1
 ) اگر ب آنگاه د.2
 ) اگر ج آنگاه ه.3
 ) الف (فرض انتخاب پلورالیسم)4
 )4و 1) ب و ج (وضع مقدم 5
 و حذف عطف) 5) ب (6
 و حذف عطف) 5) ج (7
 وضع مقدم) 6و  2) د (8
 وضع مقدم) 7و  3) ه (9

 معرفی عطف) 9و  8) ه و د (10
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کنـد و  ، دیدگاه افراد به تنهایی ارزش پیدا مـی »اس«، به قول »پلورالیسم تفسیري«کاربردهاي گوناگون دارد. در 
قصد داشته است  Proshenاست. ارسطو نیز با مفهوم  هاي هنجاري ناشی از تفاسیر متفاوت از ایده واحديتفاوت

نوع خاصی اشتراك لفظ است. براي ارسطو برخـی از   Pros henتا نوعی پلورالیسم تفسیري را رسم کند. مفهوم 
میـان   pros henها تنها یک معنا دارند و برخی دیگر چند معناي مستقل و جداي از هم. ولی اشـتراك لفـظ   واژه

تواند به چند طریق گفته شود اما تمام معناهـا در نهایـت   گیرد. با وجود اینکه واژه میها قرار میواژهاین دو نوع از 
روند. مثال مشهور ارسطو وجود است (متافیزیک، کتاب پنجم، فصل هفتم). نقش به سمت یک مفهوم مرکزي می

توانـد، از برخـی   مـی  »رونسیس فردف«است. توسط » فرونسیس«اي به نام اصلی پلورالیسم تفسیري به عهده قوه
اي نزد آکوئیناس نیز کاربرد دارد هاي مختلف، نتایج اخالقی متمایزي را اتخاذ کند. چنین قوهاصول کلی، در زمینه

 ).219-218: 2006(اس، 
 کنـد. هـارمونی در  در سنت شرق، مانند دیدگاه کنفسیوس، مفهوم هارمونی نوعی پلورالیسم تفسیري را بیان می   

شود از مجموعه آنها موسیقی زیبایی شـکل  هاي تک است و سبب میموسیقی به معناي هماهنگی آکوردها و نت
هاي فردي باید در آن جامعـه  کند ولی کنشبگیرد. به طور مشابه، هر فرد در جامعه به تنهایی و متفاوت عمل می

کنفسـیوس، بـودا و کیتـارو)، هماننـد ایـده در      هارمونی ایجاد کنند. مفهوم هارمونی یا رزونانس در اخالق شرقی (
 ).220-219: 2006هاي ارزشی را به یکدیگر وصل کند (اس، تواند تفاوتافالطون، می

توان رویت کرد. از نظـر مدسـن و اسـترانگ،    هاي امروزي غربی نیز میهاي پلورلیسم را در برخی دیدگاهنشانه   
هایی ز متفکران امروزي رایج است به دنبال تعیین هسته مرکزي ارزشپلورالیسم اخالقی که در میان عده زیادي ا

هـا و  اند. سپس این ارزش مرکزي را به طـور معقـولی بـه سـنت    هاي عاقل بر سر آن موافقاست که تمام انسان
سـط  دهد. به عنوان نمونه جان رالز، عقالنیتی براي افراد جامعه قائل است. افراد توهاي مختلف توسعه میفرهنگ

هاي ارزشی شود. تیلور، نیز تفاوتکنند که سبب بیشترین نفع براي آنها میهایی را انتخاب میاین عقالنیت گزینه
ها نقش مکملی دارند و داند، بلکه از نظر او این تفاوتها را نه تنها عامل منفی براي تکامل جامعه نمیمیان انسان
 از جامعه انسانی دست یابند.تري ها به سطوح غنیکنند تا انسانکمک می

فهمـد. ایـن همـاهنگی    پلورالیسم تیلور، رابطه انسان را به عنوان یک هماهنگی میان دو هویـت متفـاوت مـی      
ین نحو ه اهاي دیگري را بهبود بخشد و ارتقا دهد. بکند تا توسط آن هر کدام ویژگیتعهدي در دو طرف ایجاد می
هاي خود را حفظ ماند و ارزشهماهنگی، دیگري به عنوان دیگري باقی می و بودن در یک رابطه بر اساس مکمل

). همچنـین، مفهـوم   10-12: 2003برد (مدسن و استرانگ، ها را از بین نمیکند و به خاطر حفظ رابطه تفاوتمی
راگماتیسـم  گرایی آلمانی و پیامـدگرایی و پ هاي اخالقی وظیفهپلی میان سنت 2اشتال» 1پذیري بازتابیمسئولیت«

دهد مفاهیم حقوق، وظیفه، و تکلیف در رویکردهـاي وظیفـه گرایانـه    کند. او نشان میامریکایی برقرار می -آنگلو
 ).222: 2006اند (اس، تري مانند هدف و غایت صلح و نظم اجتماعیمکمل مفاهیم پیامدگرایانه

هاي کلی وجود دهد هنجارها، رسوم، ارزشمیکند و نشان نخست، از پلورالیسم دفاع می» اس«به این ترتیب،    
دارند، به قسمی که کاربرد، فهم و تفسیر آنها تابعی از زمینه فرهنگی یک جامعه اسـت. دوم، از متاپلورالیسـم نیـز    

کند. او معتقد است مفهوم فرااخالقی پلورالیسم در میان سایر رویکردهاي غربـی، مـدرن و کالسـیک، و    دفاع می
 شود.فسیوس و اسالم، یافت میشرقی، مانند کن

                                                           
1. Reflexive Responsibility 
2. Bernd Carsten Stahl 



۱۲٤ 

 

 
 

دهد. او تنها با ارجـاع بـه مقالـه ایکلمـن     دفاع از پلورالیسم در اسالم ارائه نمی برايهیچ استداللی » اس«البته    
) و علیـه  1382؛ نصـر،  1378اي له (سـروش،   دانیم ادبیات گسترده پذیرد. ولی چنانکه می) این مدعا را می2003(

) انواع پلورالیسم در دیـن اسـالم   1384؛ قدران قراملکی 1393خسرو پناه و کاشی زاده،  ؛1395(کاکایی و آویش، 
 وجود دارد.

کند پلورالیسم تفسیري یـا پلورالیسـم مرکـزي نـام دارد. در ایـن نـوع       نوع خاص پلورالیسم که اس انتخاب می   
ـ  ها یا هنجارهاي متفاوت نیست، پلورالیسم، تکثر ارزشی به دلیل وجود ارزش خـاطر فهـم و تفسـیرهاي    ه بلکـه ب

کنـد او بیشـتر بـر اسـاس     کند. چنانکه خود اس هم تأکید مـی متفاوتی است که بر یک مفهوم مرکزي داللت می
 کند.دیدگاه ارسطو و کنفسیوس چنین پلورالیسم را ترسیم می

 
 پلورالیسم تفسیري و حل یک مسئله در دنیاي دیجیتال

ها و ویدئوهاي شخصی دیگران را آسان کرده است. به همین اطالعات، عکسفناوري نوین اطالعات دسترسی به 
هاي مهم اخالقی را به خود اختصاص داده افتد و یکی از موضوعدلیل حریم شخصی در دنیاي آنالین به خطر می

بـه   هـا اند. این تفاوتهاي متفاوتی براي حفظ حریم شخصی قائلهاي متفاوت ارزش، جامعه»اس«است. از نظر 
هاي فرهنگی آنها درباره هویت انسانی است. برخی رویکردهاي اخالقی در غـرب، ماننـد اخـالق    فرضدلیل پیش

هاي شرقی، مانند اخالق کنفسیوس و بودایی، به هویت انسـان دارنـد. در   مراقبت و فضیلت، نگاه مشابهی با سنت
 داند.اخالق فضیلت، ارسطو هویت انسان را اجتماعی می

-فرد انسان نمـی «الق مراقبت نیز توجه به دیگران اهمیت زیادي دارد. به طور مشابه، از نظر کنفسیوس در اخ   
در مقابل، اندیشه مدرن غرب، بـا تـأثیر از کانـت،    ». ما از آغاز اجتماعی هستیم -نفسه یک شخص باشدتواند فی

شود تا در دو جامعـه غـرب و   بب میمستقل و مختاري براي هویت انسان قائل است. این تفاوت بنیادي س» منِ«
هـاي متفـاوتی   شرق انتظارهاي متفاوتی در رابطه با مفهوم حریم شخصی به وجود آید و این مفهـوم را بـه گونـه   

 ).222: 2006کار برند (اس، تفسیر کنند و به 
به عنـوان   هاي متفاوتی براي آن مطرح است.آید ولی توجیهدر غرب حریم شخصی ارزش مثبتی به حساب می   

مثال، در جامعه امریکا، حریم شخصی از آن جهت خوب است که براي توسعه فردیت انسان مهم است و فردیـت  
ها براي حفظ حـریم شخصـی چنـین اسـت: حـق      شود. ولی دالیل آلمانیانسان باعث رشد جامعه دموکراسی می

سعه تجارت الکترونیـک ضـروري اسـت. در    مبنایی براي شهروند جامعه دموکراسی؛ ابزاري براي آزادي بیان؛ و تو
شرق حریم شخصی ارزش منفی دارد. به عنوان مثال در تایلند حریم شخصی به عنـوان ویژگـی خجـالتی بـودن     

تـرین  شود؛ در ژاپن براي پاك شدن از ذهن خصوصی مراسـمی وجـود دارد کـه در آن افـراد درونـی     نکوهش می
خاطر افزایش کنترل دولت، حریم خصوصی به معناي  د؛ در چین نیز بهگذارنرازهاي خود را با یکدیگر در میان می

پنهان کاري است. با وجود این به تازگی، قوانینی در چین و هنک کنگ براي حفظ حریم اطالعـات وضـع شـده    
 ).223: 2006است که دلیل آن توسعه تجارت الکترونیک است (اس، 

 
 کند.مفهوم حریم شخصی روشن می ها و دالیل آنها را در تفسیرجدول زیر تفاوت
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انـد و  هاي متفاوتی براي حریم شخصی قائـل گوناگون ارزش وامعدهد که ج) این واقعیت را نشان می1جدول (   

هـاي  حـث وجـود، دربـاره ایـن تفـاوت     کنند. پلورالیسم، مانند ارسطو در بهاي متفاوتی نیز ارائه میدالیل و توجیه
شود: شرمساري، عامل رنج و فساد، پنهـان  هاي مختلف بیان میدهد که حریم خصوصی به راهاساسی توضیح می

کاري، حقوق شهروندي، ابزار آزادي، ابزار تجارت الکترونیک. دلیل اینکه یک مفهوم ثابت، مانند حریم شخصـی،  
رود این است که انتظارهاي ما از آن مفهوم متفاوت است. حریم کار مییا به شود هاي متفاوت تفسیر میبه نحوه

شخصی در معناي کلی عبارت است از محدودیت دیگران در دسترسی به اطالعات من. به این ترتیب با توجه بـه  
 از حـریم   کند. همچنین مواقعی که انتظارهادامنه حریم شخصی تغییر می» من«انتظارهاي هر فرهنگ از تعریف

شود و شود، مانند چین، هنک کنگ، و آلمان، نگاه ارزشی به این مفهوم همگرا میشخصی سود تجاري بیشتر می
 آید.هاي متفاوت به حساب میمثبت در میان فرهنگ یبه عنوان ارزش

یح بیشـتري  رسد این نظریه بـه توضـ  دهد ولی به نظر میها را توضیح میپلورالیسم به خوبی علت وجود تفاوت   
ها ، به ما نشان نداده است چگونه تفسیر ژاپنی»اس«درباره داوري میان تفسیرها نیاز دارد. به ظاهر مراحل تحلیل 

هایی را درست بدانیم؟ و این پرسش که ارزش حریم شخصی مثبـت یـا منفـی    را محکوم کنیم یا تفسیر امریکایی
 است بدون پاسخ مانده است.

 
 اند؟هاي دیجیتال مناسبي براي اخالق در رسانههاي هنجارکدام نظریه

-، سه رویکرد هنجاري اخالق مراقبت، اخالق فضیلت و اخالق کنفسیوس بـه دلیـل انعطـاف   »چارلز اس«از نظر 
اند. ضمن معرفی ایـن  محور بودن رویکردهاي مناسبی براي حل مسائل اخالقی در دنیاي دیجیتالپذیري و زمینه

 دهیم.با دنیاي آنالین را شرح میرویکردها، مناسبت آن 
 

 فمینیسم /1الف: اخالق مراقبت
شود. مطابق هاي گیلیگان با عنوان اخالق مراقبت شناخته میجریان اصلی در اخالق فمینیسم تحت تأثیر پژوهش

دهنـد.  گیري اخالقـی نشـان مـی   هاي متفاوتی در تصمیمهاي گیلیگان، دختران نسبت به پسران واکنشپژوهش
کنند و بر عنصر عدالت و حقوق فردي تأکید دارند، مند برخورد میها در مسائل اخالقی بسیار عقالنی و قاعدهپسر

به محتاجان و تقویت » توجه«از نیازمندان و » مراقبت«که دخترها کمتر به قواعد پایبندند و بیشتر نگران در حالی 
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هاي اخالقی مردانه بر اندیشه انسـانی  عتقدند تاکنون نظامها ماند. به همین خاطر فمینیستروابط و ترویج عواطف
گرا نیز ناشی از همین نگاه مردانه گرا و پیامدحاکم بوده است. تأکید بیش از حد بر عقالنیت در رویکردهاي وظیفه

 که از نظر فمینیست عنصر عاطفه نیز باید در ارزشیابی اخالقـی نقـش داشـته باشـد (نیـک فریـد،      است. در حالی 
1395 :14-12 .( 

کند. خارج می 1فصلی حقیقیتحول اساسی در اخالق مراقبت به این خاطر است که مسائل اخالقی را از حالت    
هـزار   2به عنوان مثال پارادوکس هاینز را در نظر بگیرید. هاینز براي درمان بیماري زن خود باید دارویی با مبلـغ  

دالر براي تهیه دارو هزینه کرده است و هـاینز موفـق نشـده اسـت      200 دالر را خریداري کند. داروساز شهر تنها
دالر تهیه کند. هاینز بر سر دو راهی مانده است: یا باید تسلیم شود و بگذارد که زنش بمیرد یـا آن   1000بیش از 

ز اسـت.  حـق مالکیـت داروسـا    یـا اي میان حق زندگی زن که دارو را بدزدد. مسئله اخالقی در این مثال، منفصله
شود. ولی اخالق دهند که در نهایت منجر به انتخاب یکی از دو شق میهایی ارائه میگرا و پیامدگرا تحلیلوظیفه

کند: به عنوان مثال حالتی که هاینز با داروساز صحبت و دارو را به صـورت  هاي دیگر را بررسی میمراقبت حالت
دانـد،  ف به انتخاب یکی از دو شق بر اساس قواعد عقلی نمـی گرا هرگز خود را موظقسطی خریداري کند. مراقبت

کند با در نظر گرفتن عاطفه و اهمیت براي مراقبـت از دیگـران، بـه حـل مسـائل      بلکه بسته به شرایط تالش می
محور و مبتنـی بـر عواطـف اسـت (اسـالمی،      نگر، متنگریز، جزییبپردازد. بنابراین اخالق مراقبت، اخالقی قاعده

1387.( 
گیري اخالقی، هم در سنت پیشامدرن غرب و هـم در  معتقد است اهمیت یافتن نقش عاطفه در تصمیم» اس«   

شود. فرونسیس ارسطویی و سقراطی قوه داوري است که حکم اخالقی را احسـاس و تعقـل   سنت شرق یافت می
شـود. بنـابراین، مفهـوم    ده مـی استفا» اندیشهو  قلب«به معناي  2کند. در اخالق کنفسیوس نیز از مفهوم خینمی

هاي غربی و شرقی ایجاد کند. از این جهت، باشد و درك مشترکی میان دیدگاه 3»واسط«تواند مفهومی عاطفه می
به » اخالق مراقبت«هاي دیجیتال دارد. همچنین، از آنجا که اخالق فمینیسم نقش مهمی در اخالق جهانی رسانه

توانـد  کند، عامل اخالقی انسان منفرد عقالنی نیست. عامل اخالقی مـی أکید میاي از روابط به هم وابسته تشبکه
محیطی یا محیطی باشد که در آن نه تنها عامالن غیرانسانی نقش دارنـد، بلکـه بـراي عـامالن     هاي زیستنظام

تر ر و فراگیرتتوان وضعیت اخالقی در نظر گرفت. به این ترتیب اخالق فمینیسم، چهارچوب کلیغیرجاندار نیز می
 ).203-204: 2009دهد که الزمه اخالق جهانی است (اس، اخالقی ارائه می

هاي دیجیتال توضیح دهـد.  هاي افراد را در رسانهتواند بسیاري از رفتارها و انتخاباخالق مراقبت همچنین می   
مونه بارز رفتار اخالقـی بـر اسـاس    به عنوان مثال، استفاده از تلفن همراه براي سالم و احوالپرسی با دوست خود ن

هاي اجتماعی به این دلیـل  مراقبت است. همچنین کپی و اشتراك موسیقی یا ویدئو یا ... با دوستان خود در رسانه
است که قصد داریم تا آنها نیز از تماشاي ویدئو یا گوش دادن به موسیقی لذت ببرند. پس بـه اشـتراك گذاشـتن،    

راقبت و توجه کردن است. با وجود این، مشکل اخالق مراقبت این است که تأکیـد بـر   مطابق با اخالق مراقبت، م
 ).205: 2009تواند دامنه فعل اخالقی را به دوستان و خانواده محدود کند (اس، پیوندهاي عاطفی می
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 ب: اخالق فضیلت
-مند کسی است که مهممسئله اصلی در اخالق فضیلت دستیابی به زندگی نیک و با فضیلت است. انسان فضیلت

هـایی ماننـد اسـتعداد    انسان، ممکن است هر یک از ما توانایی یکهاي خود را بالفعل کند. به عنوان ترین قابلیت
هاي ما به عنوان نـوع انسـان قـوه    ترین قابلیتورزشی یا موسیقی داشته باشیم. ولی از نظر سقراط و ارسطو، مهم

باید قوه تعقل از دو جهت نظري و عملی بالفعل شود. کارکرد نظري عقل  منديتعقل است. بنابراین براي فضیلت
شناسد. توسط عقـل  همان فهم علمی امروزه است. عقل نظري با درك قوانین و اصول کلی جهان فیزیکی را می

توان ارتباط درستی با واقعیت برقرار کرد. از این جهت، بالفعـل شـدن عقـل نظـري در رسـیدن مـا بـه        نظري می
کند. با وجود این، رشد عقل عملی نیز مهم است. چون پس دایمونیا (نیکبختی/ شکوفایی/ خرسندي) کمک مییو

ها و داوري اخالقی کار درست را بـراي  هاي ممکن، نیاز است تا با تحلیلاز شناخت واقعیت و شناخت تمام حالت
هاي) درسـت  ي و تشخیص انتخاب (انتخابخود و جامعه انتخاب کنیم. از نظر ارسطو و سقراط، وظیفه چنین داور

-ها به عهده بخش عملی عقل، فرونسیس، است. فرونسیس از طریق تکرار و اشتباه رشد مـی در میان تمام حالت
هاي اخالقی و سیاسی مناسب براي زندگی خـوب را  رسیم که بهترین تصمیمکند. طی زمان ما به این قابلیت می

 ).207-209: 2009فرایند مداوم است (اس، انتخاب کنیم. پس یودامونیا یک 
اخالق فضیلت به دلیل نقش شناخت اخالقی، اهمیت موضوع دوستی و تأکید بر تربیـت انسـانی نسـبت بـه دو        

توجه به عواطـف در اخـالق فضـیلت    » اس«تر است، ولی از نظر گرایی و پیامدگرایی، مناسبنظریه رقیب، وظیفه
 یرا:ترین نقطه قوت آن است، زمهم

 گذارد؛گرایی و دو گانه انگاري تفکر مدرن را کنار میالف) توجه به عواطف عقل
 ب) در تشخیص امور مناسب و مضر براي انسان مفید است؛

 کند؛ج) عواطف انگیزش اخالقی ایجاد می
 کند. هاي غیرغربی، مانند اخالق کنفسیوس را برقرار مید) عواطف پل ارتباطی میان اخالق غربی با نظام

در اخـالق   1دلیل اخیر براي رسیدن به اخالق جهانی دیجیتال گامی ضروري است. همچنـین، موضـوع داوري     
در اندیشه بودیسـت، مشـابهت دارد    2هاي اخالقی دیگر، مثال مفهوم آتاساماپاندیهیفضیلت با مفاهیمی از دیدگاه

 ).211: 2009(اس، 
شود. مفاهیم عاطفه و فرونسـیس  هاي شرقی نیز یافت مید که در سنتهایی داربنابراین اخالق فضیلت؛ مؤلفه   

که در داوري اخالقی نقش مهمی در اخالق فضیلت دارند در رویکردهاي اخالقی همتاي خود در شرق نیز کاربرد 
 دارند.

گیـري  توان آن را تحلیـل کـرد پرسشـی دربـاره شـکل     ارچوب اخالق فضیلت بهتر میهپرسش مهمی که با چ   
-خصیت انسان است: براي نیکبختی و خرسندي الزم است چه شخصیتی داشته باشم؟ در این راستا، چه عادتش

هایی را باید در رفتارهاي خودم پرورش دهم که عقل من (نظري و عملی) را تقویت کند و مـن را در همـاهنگی   
ه مـا اهمیـت دارد. چـون فنـاوري     تر هدایت کند؟ این پرسش در زندگی امـروز هاي بزرگبیشتر با دیگران و نظام
ها و هاي ما را تغییر داده است. بنابراین مسئولیت اخالقی این امر که کدام کنشها و نگرشاطالعات برخی عادت

اي کـه  هاي رایانه، بازيبه عنوان مثالمحیط را انتخاب و تکرار کنیم به عهده ما، کاربران و طراحان، خواهد بود. 

                                                           
1. judgment 
2. Attasammapanidh   
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هاي اجتماعی که اجازه روابـط  دهند، شبکههاي نامناسب قرار میهایی که عکسنند، سایتکخشونت را ترویج می
دهند. اخالق فضیلت از آنجا که اخالق هاي رفتاري کاربران را تغییر میدهند، همگی عادتدروغین و قالبی را می

هـاي اجتمـاعی   دهـد شـبکه  پردازد. به عنوان مثال، والر نشان مـی ها میمبتنی بر شخصیت است، به این پرسش
تـر از  هاي اجتماعی همدلی را در سطح وسیعکه فرد در شبکه دهند، در حالیفضیلت صبر را در انسان کاهش می

 ).2010کند (والر، جهان تجربه میدوستان خود در سطح کشور یا با همه مردم 
 

 ج: اخالق کنفسیوس
گیرد. در اندیشه مدرن غرب، براي انسان هویتی اتمـی  ار میدیدگاه کنفسیوس دقیقاً در مقابل نگاه مدرن غرب قر

توان با آن تشخیص داد. این نگاه به انسان اند. هویت انسان طی زمان ثابت است و فردیت فرد را میو فردي قائل
و انقالب صنعتی در غـرب شـکل گرفتـه     ارت، انقالب پروتستاناز آراي متفکرانی همچون توماس هابز و رنه دک

نامد. همانطور که هلو در سطح خود دچار به انسان می» هلو -هسته«هنري رزمنت، چنین نگاهی را دیدگاه  است.
-ماند، انسان نیز در گذر زمان رشد و تغییر مـی رود ولی هسته آن ثابت میشود و در نهایت از بین میتغییراتی می

ماند. چنین نگاهی در ادیان نیز وجود دارد بت میکند ولی در نهایت امري به عنوان هویت و منِ انسان طی عمر ثا
کنند. ولی در مقابل، کنفسـیوس انسـان را   که روح فرد را ثابت و تغییرناپذیر در تمام دوران زندگی انسان تلقی می

کنـیم. بـه   داند: ما کسانی هستیم که همیشه و فقط در رابطه با دیگران موجودیـت پیـدا مـی   مند میموجود رابطه
. به قول رزمنت انسان دیگر مانند هلو نیست، بلکه امام یا برادرِ فالن، یا همکارِ فالنثال من یا پسرِ فرديعنوان م

هـاي ارتبـاطی فـرد    گیرد و اگر تمام الیـه مانند پیازي است که هر الیه از هویت او در ارتباط با دیگران شکل می
 ).215: 2009(اس، ماند حذف شود دیگر چیزي از پیاز، هویت فرد، باقی نمی

تري شویم و این هدف در هماهنگی مشابه با اخالق فضیلت، هدف اخالق کنفسیوس این است که انسان کامل   
شـود و  شود. چنین هماهنگی در ابتدا با عشق و ایثار نسبت به والدین آغاز میمحقق می 1با دیگران و نظم متعالی

؛ اعتـدال،  انسان نمونـه  کند. نشانه اصلیبه دیگران را تمرین می است که مراقبت و توجه 2غایت آن انسان نمونه
فروتنی و یکپارچگی است. از نظر کنفسیوس، مانند سقراط و ارسطو، پروژه انسان نمونه شدن فرایندي طوالنی در 

لی تمام مدت زندگی است. چون آزادي و رضایت نهایی از طریق عشق به والدین و هماهنگی با دیگران و امر متعا
 ).216-217: 2009توانند فرد را به سعادت برسانند (اس، شود، رفاه و قدرت نمیحاصل می

گرا یا پیامدگرا دارد. در رایت نگاهی متفاوت با اخالق وظیفهبر این اساس، اخالق کنفسیوس در حل مسئله کپی   
هـاي مهـم خـود را در    د تا بیـنش چهارچوب کنفسیوس، فرد نمونه خیرخواه دیگران است. پس او بیشتر تمایل دار

هاي او بـه عنـوان امـوال شخصـی او     اختیار دیگران قرار دهد تا ایشان نیز صاحب آن فضایل شوند. بنابراین یافته
تواند به دیگران ببخشد. به این ترتیب، کپی و انتشار یک متن یا یک فایل تخطی اند که مینیستند، بلکه هدایایی

رایـت، نیسـت؛ بلکـه موضـوعی بـراي نشـان دادن احتـرام و        هـاي کپـی  حدودیتاز مالکیت شخصی، برحسب م
 ي براي هدیه خداوند خیرخواه است.سپاسگزار

 
 

                                                           
1. larger Order /Tian 
2. Junzi 
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 گیرينتیجه
مواجهه انتقادي با فناوري اطالعات الزمه هر جامعه اندیشمند و پیشرفته است. مواجهـه انتقـادي نقـاط مثبـت و     

سنجد. یکی از مراحل نگاه انتقادي، آفرینی احساسی میدور از یأس منفی فناوري اطالعات را به لحاظ عقالنی، به
، »چـارلز اس «سنجیدن ابعاد اخالقی فناوري اطالعات است. در این پژوهش تالش کردیم، با تکیـه بـر دیـدگاه    

هاي دیجیتال و مسائل برخاسـته از آن را بیـان کنـیم. گـام مهـم      برخی از خطوط کلی در سنجش اخالقی رسانه
چهارچوب اخالقی مناسبی است که بتواند در حل مسائل اخالقی فناوري اطالعات موفق باشد. نشان دادیم  تدوین
-تواند دیدگاه اولیه الزم براي تدوین چهارچوب اخالقی در رسـانه چارلز اس می» اخالق اطالعات جهانی«نظریه 

تا نظریه اخالقی مطلـوب بـه دو پرسـش    هاي دیجیتال را در اختیار ما بگذارد. براي تحقق این هدف، الزم است 
 مهم هنجاري و فرااخالقی پاسخ دهد. 

 چه معیاري براي تعیین ارزش یا هنجار درست در زندگی آنالین ارائه دهیم؟   -1
 رو شویم؟ هاي ارزشی روبهچگونه با تفاوت -2

ه دلیـل تأکیـد بـر    ، نشان دادیم اخالق فضیلت و مراقبت و کنفسیوس ب»اس«در پاسخ به پرسش اول، مطابق با 
انـد. در پاسـخ بـه پرسـش دوم،     تري در حل مسائل دنیاي دیجیتـال محور بودن رویکردهاي موفقعاطفه و زمینه

کند هاي تنهایی تبدیل میهراستدالل کردیم پذیرفتن همه ارزش و هنجارهاي متفاوت، جوامع گوناگون را به جزی
ها ممکـن  بر این، پذیرفتن تنها دسته واحدي از هنجارها و ارزشوگو با یکدیگر ندارند. عالوه که راهی براي گفت

 تر را از بین ببرد و در نهایت امپریالیسم فرهنگی غالب شود.هاي ضعیفاست فرهنگ
هاي ارزشی در دنیاي به هم پیوسته آنالین الزم است هنجارهاي مشترك رو شدن با تفاوتبنابراین، براي روبه   

 ا و کاربردهاي متفاوت آن مدارا شود.پیدا شود و با تفسیره
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 نشر دیبایه :نهاد ترویج علم معرفی

 آموزند با بازي می تاب! زیرا کودکان
 

هاي ذهنی و عملی بـه روز جوانـان    جهان امروز بر محور نوآوري در گردش است و نوآوري با تکیه بر مهارتچرخ
 گیرد.  هر جامعه صورت می

هـاي   شود در سنین کودکی و خردسالی با تجربـه  هاي ذهنی و عملی که در بزرگسالی منجر به نوآوري می مهارت
یابـد و   ود و در جـوانی جهـت مـی   ش شود، در نوجوانی به فرهنگ و رفتار تبدیل می گذاري می ساده و هدفمند پایه

  .شودمیآثاري ماندگار در زندگی شخصی و جامعه  منشأ
هـاي رسـمی از کودکـان، جوانـان و      هاي کنونی آمـوزش  که روش دهدمیمان نشان تجربه مستقیم ما و کودکان

آزاد و مبتنی بر عالئق فردي و در بسـیاري مـوارد    ،فاقد عنصر یادگیري عملی سازد، زیرا بزرگساالنی توانمند نمی
هـاي   در ایجـاد زمینـه   شناسیروشمنحصر به فرد کودکان است. نظام آموزشی رسمی فاقد نگرش، منابع، ابزار و 

د کودکان و هاي منحصر به فر نوآورانه و رشد توانایی هايی استعدادهاي خالق، پرورش گرایشالزم براي شکوفای
. چنانچه تنها به شیوه اهی و یک سویه توسط مربیان تکیه داردهاي شف نوجوانان است و بیش از هر چیز بر آموزش

مان (بخوانیم جوانان و بزرگساالن آینـده) توانـایی رقابـت و همسـویی بـا      هاي رسمی تکیه کنیم کودکان آموزش
هـاي دیگـران بـاقی خواهنـد      کنندگان نوآوري پیش مصرفهاي عظیم جهانی را نخواهند داشت و بیش از  نوآوري

و  رشـد توانـایی  هاي اولیه بـراي   هاي پایانی قرن گذشته زمینه ماند. بسیاري از کشورها در پنج قاره جهان در دهه
در  ایـن اقـدام  آور  هاي ذهنی و عملی کودکان جامعه خود را فراهم آوردند و ما اکنون شـاهد آثـار شـگفت    مهارت

اند که در قرن حاضر عالوه  . اما همین کشورها دریافته، هستیمکنند که در سطح جهان عرضه می خدماتی کاالها و
هاي جهانی تنهـا   هاي ویژه دیگري نیز نیاز است تا در رقابت پرور، پرورش و تقویت مهارت هاي خالقیت بر آموزش

  :اند بندي شده ه زیر دستهها در هفت گرو کننده و خریدار را ایفا نکنند. این مهارت نقش مصرف
 مهارت تفکر منتقدانه و ذهنیِ فعال براي حل مسائل -1
نه اعمال قدرت و تحکـم) بـر    مهارت تعامل و همکاري با دیگران و کسب موفقیت بر پایه اثرگذاري ( -2

 دیگران
 مهارت پاسخگوییِ فعال در برابر رویدادها و توانایی تطابق با تغییرات -3
 نیمهارت نوآوري و کارآفری -4
 ثر با دیگران از طریق نوشتن و صبحت کردنؤمهارت ارتباط م -5
 ها مهارت ارزیابی و تحلیل اطالعات و داده -6
 مهارت کنجکاوي و تخیل -7
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اي نیسـت جـز    هاي فرزندانمان عقب نمـانیم، چـاره   که از حرکت شتابان جهانیِ پرورش خالقیتبراي اینبنابراین 
هاي رسمی به دالیل گوناگون  هاي کودکان، حتی اگر نظام آموزش القیتاستفاده از ابزار و منابع الزم براي رشد خ

 مین آنها نباشد. أگیري قادر به ت  هاي مالی، اجرایی و تصمیم از جمله محدودیت
 

 
با  1380سیس در سال دیبایه از آغاز فعالیت بوده است و از زمان تأشد مانیفست نشر  هآنچه در باال توضیح داد   

آموزي براي کودکان و نوجوانان تـالش کـرده اسـت کـه نیـاز مبـرم        هاي علمی و مهارت تولید کتاب و سرگرمی
هـاي علمـی و هنـري     ها و مربیان آموزشی به منابع و ابزار الزم براي کسـب مهـارت   انوادهکودکان و نوجوانان، خ

 خالق را پاسخ دهد. 
که کودکان در مراحل گوناگون رشد با بازي و سرگرمی بـه مشـاهده و کشـف جهـان     اعتقاد این نشر دیبایه با    

و  هـا آموزنـد، و بـه تـدریج مشـاهده     را مـی  گونـاگون  يینـدها اپردازد، و با کار عملی و فکري فر پیرامون خود می
سـازد، بخشـی از    شود و از آنها اشخاصی هوشمند و توانا می هاي ذهنی و عملی تبدیل می هایشان به مهارت آموزه

براي این مجموعـه هدفمنـد بـوده     تابکرده است. انتخاب نام  متمرکز تاببه نام  ايتولیدات خود را در مجموعه
یندي است که منجر بـه شـناخت و کسـب    اکننده فر و بیان »توانایی، آموزش و بازي«ژه مخفف سه وا تاباست. 
 شود.  و مهارت در انسان می  توانایی

 

 
هاي آموزشـی علمـی،    ها و مربیان شامل بسته براي کودکان و نوجوانان، خانواده تابتولیدات نشر دیبایه با عنوان 

-هاي آموزشی و سرگرمیبازي ،هنريآموزش  ،هاي آموزش علمیبستههنري و سرگرمی است که در چهار گروه 
 .شوند طراحی، تولید و عرضه می هاي سازنده

 

ثرتري در رفع نیازهاي ؤنقش م کسب کنندهاي فکري و عملی بیشتري  هر اندازه که کودکان امروز مهارت
 خواهند داشت. ،کنند که در آن زندگی میاي  آینده زندگی خود و جامعه

پردازند، با کارهاي عملی و  کودکان با بازي و سرگرمی به مشاهده و کشف جهان پیرامون خود می
هاي  هایشان تبدیل به مهارت زهو آمو اتآموزند و به تدریج مشاهد فکري فرایندهاي گوناگون را می

 سازد. هایی هوشمند و توانا می ذهنی و عملی شده، از آنها انسان
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 و کودکـان  کـه  را یعلمـ  و یسـرگرم  ،يهنـر  گوناگون يهاموضوع هیباید نشر تاب، یآموزش يها بسته بر عالوه
 روش يهاکتاب و داستان کتاب لبقا در کنندیم سازنده هايتیفعال و يکنجکاو مشاهده، به قیتشو را نوجوانان
 .کندیم ترجمه و انتخاب گوناگون هايرشته در پژوهش

کنـد تـا    آموزشی براي مربیان و والدین منتشـر مـی    -هاي علمی هایی نیز در موضوع ها، کتاب عالوه بر این کتاب
  کنند.یت هاي درست راهنمایی و هدا بتوانند کودکان را در انجام کارهاي علمی و هنري با شیوه

 . است صفحات بعدي معرفی شدههاي آموزشی دیبایه و تاب را در  ها و بسته اي از کتاب گزیده

 

 مجموعه مسیر داستان را خودت بساز
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 مسیر داستان را انتخاب کنید

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 

 چگونه پژوهش کردن را بیاموزیم
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 :کند هاي زیر منتشر می  فعالیت دارد و آثاري شاخص در حوزه نیزنشر دیبایه در بخش کتاب بزرگسال 
 رمان و مجموعه داستان •
 نظریه •
 تاریخ •
 سینما •
 نمایشنامه •
 عرش •
 اجتماعی -علمی •
 مطالعات شهري •
 ها پیشهفرهنگ •

 
 . شوند، تهیه کنیدکه با مدیریت نشر دیبایه اداره میهاي زیر  توانید از فروشگاه تاب را می -محصوالت نشر دیبایه

 
 وبگاه دیبایه و تاب

www.dibayeh.ir 
www.tab.ir 

 
 ها و مراکز فرهنگی فروشگاه
 زمین، فرهنگان رازي شهرك غرب، خیابان ایران: شهر کتاب ابن سینا •
 خیابان هالل احمر، نرسیده به میدان رازي، نبش خیابان مرادي (استخر): فرهنگان رازي •
 ، بوستان صدف 5پاسداران، میدان هروي، گلستان فرهنگان هروي:  •
 www.farhangan.ir  :فروشگاه اینترنتی •

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.dibayeh.ir/
http://www.tab.ir/
http://www.farhangan.ir/
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کند و آن را کت، بر ذخیره دانش داخلی غلبه میاز جمله چگونه شر هاییکتاب مذکور با پاسخ به سوال  
کند؟ را به شکل جامع از بیرون کسب می برد؟ چگونه شرکت دانش-فراتر از مرزهاي درون سازمانی می

افتـد؟ و چـه   -و چه مسائل و پیامدهایی اتفاق مـی دهد اش را به بیرون پیشنهاد میشرکت دانشچگونه 
 هاي فردي در سطوح متعدد شرکت نیاز است.قابلیت

 کند. چگونه آن را ترغیب کنیم آماده میخواننده را براي شناخت از اینکه نوآوري باز چیست و 
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Research Project Compiling Package of Science 

Popularization Programs in Framework of National 
Scientific Comprehensive plan 

 
Akram Ghadimi1 

 
 

Abstract 

Science popularization is one of the new topics which has captured a lot of 
interest in recent years.  Science popularization is an attempt to reflect 
scientific thoughts to enable the general public to comprehend the essential 
concepts of a particular science.  In other words, the general public 
understanding of science is called Science Popularization. Science 
popularization in a sense is facilitating the comprehension of scientific 
literature for the people who either are incapable of scientific concepts or do 
not have access to the preliminary scientific concepts.  
The primary aim of science popularization is increasing the comprehension 
of general public about the science. Currently, many countries are reforming 
the regulations and documents related to the science popularization in order 
to make their policies concerning science popularization more effective. 
Considering the experience of our country in recent years and the slow 
process of incorporating scientific achievements into economic and public 
spheres and the gap between scientists and the society, the Center for the 
Scientific Policies of the Country has come to the conclusion that 
developing plans for science popularization is one of the essential and basic 
requirements to reach an acceptable base for success in the area of science 
popularization.  
As a result, this center has decided to prepare the package of science 
popularization plan entitled “Science popularization plans package within 
the framework of the comprehensive scientific road map of the country” 
with the aim of “explaining concepts related to the science popularization, 
Models and Patterns of science popularization and the analysis of the 
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situation and status of science popularization as well as preparing the 
science popularization system in Iran”.  
In this regard, in addition to the above-mentioned aim, the Science 
popularization plans package within the framework of the comprehensive 
scientific road map of the country, is attempting to involve all groups in 
society in this process and respond to the following question: 
“Is Science popularization plans package within the framework of the 
comprehensive scientific road map of the country, possible?” 
This package is trying to leave the approach of occasional convening of 
plans and absorbing resources for these events, and arrive at scientific 
acculturation and persuading the public and policy-makers to enter in this 
sphere with emphasis on innovation and change in the perception of general 
public and policy-makers and by offering direction to policy-makers and by 
pursuing an active and effective approach regarding science popularization 
is trying to transform beliefs, behaviours, and the scientific participation in 
society. Maximum utilization of science popularization capacity of the 
country and proposing an approach for facilitating the process of 
empowering those who are involved in science popularization is one of the 
most important instruments this package offers, and this package has been 
introduced in order to attain this goal.  
Actualization of Iran’s goals in reaching a higher scientific status at regional 
and international levels, the transition from the current situation of the 
society concerning scientific beliefs and the leap toward a scientific society 
which will follow, requires a substantial transformation in all of the 
scientific popularization structures. 
This package includes six programs for science popularization.  It has also 
offered the vision, values, aims, targeted Groups, and has analyzed the 
expected results, the overall implementation policies, and the challenges 
facing the science popularization system of Iran. 
   
Keywords: Popularization of Science, National Scientific Comprehensive 
plan, Culture- building, Science and technology system.  
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Evaluation of the Sustainable Development Goal in the 
Context of Continuation of Mainstream Sustainable 

Development in Agenda 2030 

Ali Asghari1 

Abstract 

In Iran’s Development Plans, Mainstream Sustainable Development has 
increasingly become the standard for resolving the environmental crisis. 
Therefore, the question is to what extent sustainable development goal 
deserves adherence; and whether complete implementation of it will resolve 
the problems caused by development, especially environmental problems. 
The aim of this article has been to answer this question by focusing on 
Agenda 2030 and “Sustainable Development Goals” as the current 
document of Mainstream Sustainable Development. The method was to 
examine, analyse, and critique Agenda 2030 and Sustainable Development 
Goals: background, standing, and advantages of this document was 
examined; its inadequacies was explained in three parts; and continuation in 
it of the key constituents of Mainstream Sustainable Development was 
discussed. The main results were as follows. Sustainable Development 
Goals wants to preserve three aspects at the same time: it wants not to 
disturb the economic growth of the wealthy minority of the world; it wants 
to save the Earth; and it wants to eradicate poverty. But these three goals as 
propounded in Sustainable Development Goals cannot coexist. Agenda 
2030’s programme for eradicating poverty is based on the old model of 
growth. Another fundamental inadequacy of Agenda 2030 is that it is still 
dominated by the worldview of development. These are aspects of Agenda 
2030 that originate in the features of Mainstream Sustainable Development 
and should make us ponder so as to be much warier than before in dealing 
with it.  

Keywords: Saving the Earth, Eradication of Poverty, Economic Growth, 
Criterion of Human Progress, Worldview of Development. 
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Development Impact Assessment Studies: Science 
Popularization in Management of Environment 

 
Gholamhossein Karami1 

Kurosh Rezaei-Moghaddam2 

 
Abstract 
 
Policies, programmes, plans and projects of development have different 
positive and negative consequences. Environmental and social impact 
assessment attempts to predict and manage this impacts systematically. 
Identifying and evaluating the performance and effects of development 
programs through survey and familiarity with the people’s views, 
perceptions and attitudes is one way of involving the stakeholders. The 
information exchange between local people and administrators will inform 
them about the current social and economic conditions, how to reduce the 
negative effects and increase the positive effects in the future and identify 
the progress opportunities. This process assures people that they will not be 
dropped out and will have an effective presence in development-related 
decision-making. This study in addition to theoretical concepts of 
environmental and social impact assessment, has investigated the position of 
perception and attitude in participatory impacts assessment. In the 
following, by means of content analysis, a number of impact assessment 
studies, especially those related to rural development, agriculture and 
natural resources are investigated and their positive and negative effects on 
natural and human environment are extracted. 
 
Keywords: Impact assessment, Development plans, Environment 
management. 
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Different Theoretical Approaches to Social 
Vulnerability to Natural Hazards 

Mostafa Mehraeen1 
 Sepideh Kianpour2 

 
Abstract 
 
So far, literature on the vulnerability of communities against natural hazards 
has been emphasized on three intellectual paradigms. The first view of 
natural hazards is "God's action" that believe natural hazards are either a 
punishment of God against human sins, or an apocalypse, or an opportunity 
to propagate religion and bring people closer to God. With the occurrence of 
the Lisbon earthquake in Portugal, for the first time, this viewpoint was 
questioned, and the concepts of "nature" and "natural forces" replaced the 
concept of "supernaturalism." This development was the starting point of 
the second approach, which referred to natural hazards as "the act of 
nature." This approach, in the words of Tobin and Montes, relates the entire 
responsibility of natural disasters to the processes of the geophysical world 
and searches for the root of massive deaths and devastation resulting from 
disasters in the forces of nature. In this approach, natural disasters are seen 
as random (accidental) phenomena that are morally unsustainable and 
ineffective. These events are incidental events that go beyond human 
control. In short, the emphasis is on the fact that nature is becoming a 
negative and evil phenomenon. In response to the deficiencies of these two 
approaches, the third approach emerges, which looks at the process of 
becoming a natural disaster to disaster as "community action." According to 
this approach, "disasters are social events": they are rooted in patterns of 
human habitation, socio-political processes, the system of beliefs in 
societies and technological errors. Their effects are not randomly distributed 
in the community. In contrast, the consequences of these devastating events 
find order in line with axes such as class, race, and gender. In this paper, 
with a detailed description of the assumptions and logic of each of these 
approaches, we try to show that dealing with natural hazards requires going 
beyond the existing discussions and achieving a mixed theory that addresses 
issues such as the physical quality of society (including Its structural and 
                                                           
1.Faculty Member, Natural Research Institute for Science Policy; ms.mehraeen@gmail.com 
2. Master of Geography and Rural Planning 



۱٤۸ 

 

 
 

non-structural dimensions), the question of the institutional order of the 
society, the issue of social participation, the issue of cultural beliefs, the 
question of economic order, and finally the issue of justice. 
 
Keywords: Natural hazard, God's action, nature action, community action, 
combination approach, social vulnerability. 
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Electronic Governance, Challenges of Democracy 

Mehdi Nasr Esfahani 1 
Qasim Shahsavari2 

Mehrban Hadi Peykani 3 

Abstract 

Recent developments in the field of information and communication technology 
in recent years have led to the start of a new era of reform in the public sector. 
These reforms, through the use of ICT tools, have led to changes in the policies, 
processes and functions of the public sector. E-government’s executive plans, e-
democracy and the move towards electronic governance not only aim to provide 
citizens with services as much as possible, but also to improve the efficiency 
and effectiveness of the public sector, increase public participation in public and 
political affairs, and create transparency and accountability in state-owned 
design. ST In this regard, electoral democracy is seen as a leverage for 
transparency in the political arena of the government. The introduction of the e-
government plan and the move towards e-government, coupled with the 
continued development of information and communication technology, has led 
to the consensus that using these new technologies as soon as possible in all 
areas of service delivery to the community of executives, and ultimately The 
use of these new technologies in the political, governmental and managerial 
fields will bring about greater participation and interaction between people and 
government institutions. In this paper, after reviewing the chief concepts and 
aspects related to e-government, e-governance, e-governorship, and electoral 
democracy, and their case comparison, examine the challenges posed by the 
implementation of e-democracy and e-government in the world and Iran, and 
will ultimately address the future of e-governance.  

Keywords: democracy, governance, electronics democracy, e-government, 
electronics governance 
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A Pathological Analysis of the Interactive Prototype 
Approach for Technology Promotion and Development 

in Agricultural Sector 
Hamid Karimi-Gougheri1 
Gholam Hossein Karami2 

Kurosh Rezaei-Moghaddam3 

Abstract 

Due to the strategic role and mission of the agricultural sector in economic 
and social development and also meeting the basic needs of the society, it is 
necessary to plan and utilize the resources and factors of production. 
Furthermore, it is worth mentioning that reviewing and evaluating 
performed activities can facilitate this process. Agricultural development 
requires an interactive development of agricultural knowledge and 
information systems, technologies, and activities. In this regard, a group of 
naturalistic scholars established an interactive prototype approach for 
technology promotion and development for agricultural sector. This critical-
analytical study not only describes the five-step approach, but also examines 
its strengths and weaknesses. According to the results of the analysis, the 
most important strengths of the model are participation conceptions of the 
actors, interactive network, and soft dimensions of technology, environment, 
and interdisciplinary approach. In addition, the lack of complete explanation 
and also incomplete discussion of issues such structure of conflicts, the 
quality of participation, acceptance behavior regarding technology transfer, 
communication channels, political contexts, empowerment, economics and 
financial markets, and the assessment of the goals are weaknesses of this 
model. 

Keywords: Interactive prototype, Agricultural development, Technology 
promotion, Ecological and social systems. 
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Digital Media Ethics: 

 Introducing the view of Charles Ess 

Mohammad Amin Baradaran Nikoo1 
Arash Mousavi2 

Abstract 

Since digital media have affected daily life, the philosophers of ethics are 
trying to offer an appropriate normative framework for Information 
Technology. This paper introduces the views of Charles Ess, as one of the 
contemporary thinkers in this field. Ess defends the normative approaches of 
the Confucian, Virtue and Care Ethics. He demonstrates that due to the role 
of emotion in moral decision making and more flexibility, these theories 
have solved the ethical problems better than consequentialist and 
deontological theories. Furthermore, Ess argues that pluralism is the best 
meta-ethical theory to encounter different values and norms in different 
cultures. The ethical pluralism, unlike relativism, allows an intercultural 
dialogue .It also ,unlike absolutism, prevents cultural imperialism. 

Keywords: Applied ethics, Information technology ethics, Virtue ethics, 
Ethical pluralism 
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	علم در گذشته به ویژه در مرحله گذار بیشتر بر روشهای فردی و حل مسائل ساده، کوتاهمدت و تکرشتهای تأکید داشت و کمتر از روشهای نظاممند استفاده میکرد. در حالی که با گذشت زمان علم بیشتر بر مشکلات بلندمدت و با حجم و اندازههای وسیع تمرکز یافت. این رهی...
	تأثیر علم بر زندگی مردم بیهیچ شک و شبههای در حال افزایش است. حتی در بسیاری از صحنهها علم پیامدهای بینظیر و جدی را در زندگی بلندمدت افراد جامعه باقی میگذارد. امروزه در برخی از جوامع هنوز فقدان اعتماد عمومی نسبت به علم و فناوری به چشم میخورد.
	جدول 7: کارکردهای بسته آگاهسازی ترویج علم در سطح جامعه



